 .1شکل زیر را دسته بندی کن.
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 6 .4پرنده روی شاخه نشسته بودند 4 .پرنده دیگر کنار آنها نشستند .چند پرنده روی درخت است؟
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 .3جاهای خالی را کامل کن.

 .6جاهای خالی را کامل کن.
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 .7از  44شروع کنید و تا  73بنویسید.
........................................................................................................................................................

 .1سه کلمه بنویس که «و» در آن هیچ صدایی ندارد؟
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 .2در جاهای خالی کلمهی مناسب قرار دهید.
نام خدا بهترین  ...................برایِ هر کار است.از او به خاطر کمکهای زیادی که به من کرد.................... .3هممعنی کلمههایی که زیر آن خط کشیده شده است را بنویسید.
-پروردگارا ،از تو یاری میخواهم تا همیشه در کارهایم موفق باشم.
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-حاال که به کالس دوم آمده ام ،از تو متشکرم .
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 .4با کلمههای زیر جملهی زیبا بسازید.
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 .4امال کدام کلمات درست نیست زیر آن خط بکش و صحیح آن را بنویس.
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