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فـ -فروِز َبرفی

کلمه ها را بخوان و نام هر تصویر را زیر آن بنویس.   1 

�ن -�بر ك�ن�ش �- ه �نر -�نِر �نی م �بر د -�آ �ن�تر -َد �ن �ك�ی

فـ  غیر آخر      ف  آخر

کن.  کامل   2 با توّجه به تصویر، جمله ها را 

ان �بود. �بر�ن  م��ت �ن

د  �ی ه و �نرسش ا�ن �نر�ن

دم �بر�نی  �آ
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کلمه های زیر یک جمله بنویس.  3 با هر دسته از 

ر�گ �ت -مسا�نر�ت - �چدر�برن �بر�گ�ش

نی ا� م��ت -�ن ا�نه -�نر�ن ك�ن�ش �

-�نراوان ان-�بر�ن م��ت �ن

کن.  کلمه های مربوط به هم را مثل هم رنگ  کلمه ها را بخوان و مانند ن مونه،   4 

�نرورد�ین

ا�ب �ن�ت �آ

ه ا�ن �نر�ن

ه �ن �كو سش

�ته �نرسش

�ید �نر

�ك�ی�ن

ا �ب �ی �نر

د �ی �نرسش

د �ی س�ن

ارسی �ن

اد �نر�ن

�بر�ن

دم �بر�نی �آ

د�ن�تر

کن. )روان خوانی(  5 بخوان و ت مرین 

ده �بود. را رس�ی ان �ن م��ت �ن

د. �ی ن می �چاسش م�ی د را روی �ن �ی ه �بر�ن س�ن ه دا�ن �نه سرما دا�ن �ن

د. ا�بی سش �ت �ن سمان �آ د�ید، �كم �كم �آ �چ� ا�ن �بار�ش �بر�ن سش

اد�یم. �ت دم �بر�نی ا�ن �كر ردس�ت  �كردن �آ من و �نر�یده �به �ن

ا ردس�ت  �كرد�یم. �ب �ی دم �بر�نی �ن ری �یک �آ مد، سه �ن�ن �نرامر�ن �برارد �نر�یده �كه �آ

�ب �كرده �بود. دم �بر�نی ما را �آ ، �آ ا�ب �ن�ت �تم، �گرمای �آ ا�ن مدرسه �كه �بر�گ�ش

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



ن
تا

س
دب

ل 
اّو

ال 
ام

70

هم
 ل

یا
و 

لر

کن.  6 در دفتر مشقت دیکته بنویس و ت مرین 

سمان ا�بری �بود.  ان �بود. �آ م��ت �ن

د می �بار�ید.  �ی ه �بر�ن س�ن ه دا�ن دا�ن

د.  �ن �ته �به مدرسه می ر�ن�ت ه و �نرسش ا�ن �نر�ن

ده �بود.  �ی نی �چوسش ا� م��ت ك�ن�ش �ن ه � ا�ن �نر�ن

ارسی �بود.  ا�ب �ن �ته �ك�ت رد �ك�ی�ن �نرسش

د.  دم �بر �نی ردس�ت �كرد�ن �ش �آ �نگ ور�ن ان رد �ن �ن �آ

ده �بود.  ا سش �ب �ی ر�گ و �ن دم �بر �نی �برن  �آ

د.  ا�بی سش �ن�ت سمان �آ    �كم �كم �آ

�ب می �كرد.  دم �بر �نی را �آ ا�ب �آ �ن�ت    �گرمای �آ

�گر�ن�ت    - د  �ن �گوس�ن  - مسا�نر�ت   - ره  س�ن  - ِس�ن�ت   - كر  � �ن  - �نردا 

ن  د - �نرورد�ی �ن ید - ر�ن�ت - اس�ن �نر� ه - �نرامو�ش - �نراوان - �آ �كو�ن ُ سش

اد ُا�ن�ت  - د  �ن ر�نَ �ن  - ارسی  �ن  - اد  رس�ت ِ �ن  - د  می �نُروسش  - د  ا�ن می �ب  - م  �ت گ�ن �
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خـ -خِدَرخت

کن.  کامل   1 نام هر تصویر را در جدول 

123

56 4

ـ ر�ن ــَــ   1

ــُــ ـ �ن   2

ــِــ ـ �ن   3

�ن   4

�ن ــــ   5

�ن   6

خـ  غیر آخر      خ  آخر
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 2 نام هر تصویر را بنویس.

      
کلمه بنویس.  3 برای هر نشانه دو 

 
 
 

کلمه ی دو بخشیکلمه ی یک بخشی

 
 
 

�ـك  �ك
�ـگ  �گ

ـ  �ن �ن
کن.  کامل  کلمه های جدول سمت راست را بخوان و جدول سمت چپ را   4 

ه �كو�ن كر�نرورد�ینسش � �ن

ک �نمی�نسش دا�ن �ن

گی دل �ن �گ�ین�ن گیس�ن � �ن��ت

 �نرورد�ین 

ک   �نسش

گی   � �ن��ت

کن.  ـ« یک نّقاشی بکش و رنگ   5 با نشانه ی »�ن
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کن.  6 در دفتر مشقت دیکته بنویس و ت مرین 

 . ه ای اس�ت ر �چا�ك�یرن اده د�ن�ت �ن  �آ

د.  ه �به مارد�ش �كمک می �ك�ن ا�ن او رد �ن

 . ه ر�ن�ت ا�ن ار رود�ن اده �با �چدر و مارد�ش �ك�ن �ن  �آ

گی �بود.  رل كی رد�ن�ت �برن � د�ی ن �نرن رد �آ

 . ��ت ا�نه ی رد�ن�ت �ن�ش و�یی روی سش �چرس�ت

 . ه ر�ی�ن�ت و دا�ن اده �برای �چرس�ت �ن  �آ

 . �ت ه داسش ا�ن �یر رد�ن�ت �ن �یدی �ن �نر�گو�ش س�ن

ده �بود.  �نمی سش �چای �نر�گو�ش �ن

 . �نم �نر�گو�ش را �ب��ت اده �ن �ن �آ

د.  �ن �ت و�بی داسش ان رو�ن �ن �ن  �آ

ار �ن�ی  - �نم�یر   - �ورا�ن   - �ی�  �ن  - �نرا�ب   - ا�ك  �ن  - �ن  �ن

ا�بان �ن�ی  - د�ن�تر   - �نرما   - ا�ن�ت  �ن سش  - ا�نُم  �ن  - �نُرداد   - �ن  �ی

م مو�ن�ت ده رو - س�نن - �آ ک - �نروس - �ن�ن گی - �نسش � �ن��ته - �ن��ت

�نم ده - �ن �ن �ن�ش ک - �ب امو�ش - �نُ�ن �ته �بود - دو�ن�ته اس�ت - �ن �ن �چ
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کن.)روان خوانی(  7 بخوان و ت مرین 

م. �ی گی می �ك�ن دل �ن ان �نراسان �ن ما رد اس�ت

. ار اس�ت د�یک �با�ن ا�نه ی ما �نرن �ن

ار ر�ن�ته �بودم. د�یرو�ن �با �چدرم �به �با�ن

�ته �نر�ید�یم. �ن �ن و �ت ار م�ی ا�ن �با�ن

. ا سا�ن�ت �ب �ی �ته �برای من �یک م�یرن �ن �ن �ن و �ت �چدرم �با م�ی

ود. ا�تر �ش �ب �ی ا �ن �بی ر�نگ �كردم �ت م را �آ م�یرن

د�ید. د و �ن�ن اد سش كار من سش �چدرم ا�ن ا�ین �

. ا اس�ت وا�ن و�ب و �ت �چدرم مردی �ن

اس �گرنارم. ده س�چ �ن �ن�ش دای �ب ار دوس�ت دارم و ا�ن �ن من او را �ب��ی
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قـ -قَهمکاری

کن.  کامل   1 نام هر تصویر را بخوان، سپس جمله ها را 

د�ت  �ن�ن �ت  ا�ش دان  �ت �ت �ت�ن ا�ی  �ت

د. د می �ك�ن �ن اده  را �چُر ا�ن �ت �ن �آ

 .  روی رد�یا اس�ت

و�ید.  ا�ب را می �ش �ت ه  و �ب�ش ا�ن �نر�ن

 . ا�ب ر�ی�ن�ت �ت �ته �كمی  رد �ب�ش مارد �نرسش

قـ  غیر آخر      ق  آخر

کن. کامل   » « و »�ن  2 با نشانه ی »�ت

ـ  كَ ـ    � �ی ـ    �ت �ن   �بَر    �ك�ی
ـ  ا�ی ا    �ت ـ    ُا�ت اسش د    �ت �ت   �ن�ن
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کلمه، آن ها را  در جدول بنویس.  کلمه ها را بخوان و با توجه به نشانه ی اّول هر   3 

ک �نُسش  - د�ت  �ن�ن  - اسم  �ت  - ارسی  �ن  - -�نر�نره  �ترمرن 

�ی� اری -�ن �ن گ - �نر�ید - �ت �ن ا�نوس - �نرا�ب -�ت�ش �ن

 
 
 
 

ـ �ن
 
 
 
 

ـ �ن
 
 
 
 

ـ �ت

کن و جمله بساز. کلمه ی دیگری اضافه  کلمه،   4 به هر 

               ِ ا�ت ا�ت

ه ِی               سا�ت

              ِ �ن �ك�ی

ه ِی             دا�ن
کن.  5 در دفتر مشقت دیکته بنویس و ت مرین 

د.  گی می �ك�ن دل �ن واده ا�ش رد �تم �ن ا�ن . او �با �ن اسم اس�ت م �ت اسم دوس�ت

ان می �نرد.  اسم ا�ن مدرسه �برمی �گردد، �ن د. و�ت�تی �ت گی دار�ن � �ن ا�نه ی �ت�ش ان �ن �ن  �آ

ورد.  ا�ت می �آ ا�ب را �به ا�ت �ت �ت و �ب�ش ا�ش د. �ت د می �ك�ن �ن دان را �چر ا�ن �ت �ت�ن
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د.  ده سش ر�ك�ت �كرد و �بر�ن ن سش ه ی �تر�آ اسم رد مسا�ب�ت �ت

ود.  �ت ران �ش ا�ی ده �ت �ن �ی اسم دوس�ت دارد رد �آ د. �ت �ت �كرد�ن و�ی �چدر و مارد�ش او را �تسش

ار دوس�ت دارد.  �ت �واری را �ب��ی ا�ی او �ت

کن. )روان خوانی(  6 بخوان و ت مرین 

�تم. وسش �ت می �ن س�ته �بودم و مسش ا�تم �ن�ش  �یک رو�ن رد ا�ت

اد. م�ین ا�ن�ت گی را د�یدم �كه روی �ن � �ن ده ی �ت�ش �چر�ن

�تم.               ده را �برداسش م و �چر�ن ده �بود. ر�ن�ت �نمی سش ده �ن �چر�ن

م. دا�ن�ت ن را رد �ت�ن� ا�ن د. س�چ� �آ و�ب سش ا �ن ا�ن او مرا�ت�ب�ت �كردم �ت

و�یرنان �كردم. ا�ت �آ �ن ا�ت �ت�ن� را �به س�ت

ه می دادم. �ب و دا�ن ده �آ ن �چر�ن ی سه �بار �به �آ رو�ن

مد. ا�نه ی ما  �آ اسم �به �ن م �ت ا ا�ین �كه �یک رو�ن دوس�ت �ت

: ده را د�ید �به من �گ�ن�ت اسم �ت�ن� و �چر�ن و�ت�تی �ت

د.« ادی �چروا�ن  �ك�ن ا �با سش اد �كن �ت �ن دارد؟ او را �آ ده �ت�ن� را دوس�ت �ن نی �چر�ن �یا می دا�  »�آ

م - �تُمری  ��ی ه - �ت�ت �یر - سا�ت وری - �ت�ن� - �ن�ت ار - �ت �ت د�یم - م�ن ا�نون - �ت �ترمرن - �ت

�بر�ت  - �تر�تره   - م�ت  �ت�ی  - م  �ی �ت م��ت  - و�یم  �ت�ت  - مرا�ت�ب�ت   - ه  �ت د�ت�ی  - دم  �ت  - ُد�ت  �ن�ن
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