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 دا عـــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــــان دى
ازبـکـــــــو د  بـــــلـوڅــــــو   د 
تـــاجـکـــــو د  تـــرکـمنــــــو   د 
نـورستانيــــــان  پــاميــــريان، 
 هـــــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـــه لـمــــر پـر شنـــه آسمـان
 لـکـــه زړه وي جـــاويـــــدان
 وايــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

 دا وطــن افغانستـــــان دى
 کور د ســولې کور د تورې
 دا وطــن د ټولو کـــور دى
وو هــــزاره  او  پښتــــون    د 
 ورسره عرب، گوجــــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هېـــــواد بــه تل ځليږي
 په سينــــه کــې د آسيـــــا به
 نــوم د حق مو دى رهبـــــر

سرود ملی
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این کتاب با همکاری و حمایت پروژۀ )اطفال افغان می خوانند( تدوین 
گردیده است.
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ـاـا
آ آ

1درس

2درس

    1
هفتۀ

     
آفرید   آفرید  
آسمان آسمان 

آ آ

5. آفرید  1. آفتاب
6. دریا      2. کامیاب

7. عبادت  3. آسمان
8. دوستان  4. پیدا
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ـب  ـب

3درس

4درس

1هفتۀ

      ب  ب
کتاب   کتاب   
جواب   جواب

1. خدای مهربانم! کارهایم را با نام تو  آغاز می کنم.

استی. زمین  و  آسمان ها  آفرینندۀ  تو   .2

است. محمدملسو هيلع هللا ىلص  حضرت  ما  پیامبر   .3

داشت.  نیکو  اخالق  ما  پیامبر   .4

ـبـ
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________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

1هفتۀ
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.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

1هفتۀ

6درس

1. خدای مهربانم! 
2. تو آفرینندۀ

3. پیامبر ما
4. پیامرب ما اخالق

آفتاب
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ـد    ـد

1درس

2درس

2
هفتۀ

د   د    

آباد       آباد       

فریاد     فریاد 

د  د    

ـد   ـد
5. وعده  1. ژاله

6. باغ      2. زنده گی
7. ابلق  3. مهربان
8. ابری 4. لبخند
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ـا  ـا
ا ا   

3درس

4درس

2هفتۀ

ابلق     ابلق              
اتو       اتو    

 ا   ا   

ـا  ـا
1. ناگهان ژاله بارید. 

2. دیبا ناراحت شد. 

3. سه خرگوش در یک باغ زنده گی می کردند.

4. ابری و ابلق باهم قهر بودند.
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________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

2هفتۀ
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.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

2هفتۀ

6درس

1. ناگهان ژاله
2. دیبا

3. سه خرگوش
4. ابری و

ژاله
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1درس

2درس

3
هفتۀ

روان   روان  
باران   باران 

ن ن

ـن   ـن
ـنـ   ـنـ
نــ   نــ

5. ببار  1. مهربان
6. عزیز      2. نادر

7. فریاد  3. باران
8. رویا 4. نوید
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ـر     ـر

3درس

4درس

3هفتۀ

ر    ر  
رویا     رویا               
پدر     پدر   

بارید. باران  ناگهان   .1

. ست ا  ) ج ( ند و ا خد حمت  ر ن  ا ر با  .2

بود. نشسته  ناراحت  صنف  در  رویا   .3

4. معلم پرسید! دخترم! چرا ناراحت استی؟
______________________

ر   ر    

ـر    ـر
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4درس

5درس

3هفتۀ

           
 

________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من
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.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

3هفتۀ

6درس

1. ناگهان
2. باران رحمت

3. رویا در صنف 
4. معلم پرسید! 

مهربان
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ـو     ـو
ـو      ـو

1درس

2درس

4
هفتۀ

و   و    
دارو      دارو        
کدو      کدو    

و و      

5. دریاچه  1. بابا
6. هاون      2. کمک

7. ورق  3. ولید
8. قشنگ 4. متوجه
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ـهـ  ـهـ

3درس

4درس

4هفتۀ

 ه   ه   
نادره   نادره

بهاره   بهاره  

بابا دیگر راه رفته نمی توانست.  .1

2. ولید و ویدا متوجه شدند.

3. دریاچه آبی رنگ است.

4. لذت ببر قشنگ است.

هـ هـ    

ـه     ـه
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________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

4هفتۀ
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.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

4هفتۀ

6درس

1. بابا دیگر
2. ولید و ویدا

3. دریاچه 
4. لذت

بابا
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1درس

2درس

5
هفتۀ

آ    آ    
ب  ب

آهو      آهو     
مکتب  مکتب

د     د
ا     ا

دیدن   دیدن
ابلق     ابلق 

1. بلد 5. ببخشید
2. آواز 6. فهمیدم    

7. بفرمایید  3. بهترینم
8. احترام 4. چطور
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3درس

4درس

5هفتۀ

نـ  نـ      
ر    ر   

نرگس نرگس
شاگردان شاگردان                                     

ولید    ولید                

گهواره   گهواره                   

1. روز های اول مکتب به صنف رفتم.
_______________________

2. حاال همیشه می گویم »می توانم«.
_______________________

3. آن ها شاگردان با ادب استند.
_______________________
4. آن ها همیشه به بزرگان سالم می دهند.
_______________________

و و   
ه    ه
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________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

5هفتۀ
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.1_____.2_____.3_____.4_____
 .5_____.6_____.7_____.8_____

6درس 5هفتۀ

6درس

بلد
کلمه ها و جمله ها را امال کنید.

روزهای __________________________________________.1.
حاال همیشه________________________________________.2. 
آن ها شاگردان  _____________________________________.3.
آن ها همیشه به______________________________________.4.

عـ ـگ ن پ 1

ـر ا ـط ـن 2

ر ـب هـ ز 3

سـ ل ذ ه 4

د جـ ـه ـلـ 5

ـد و مـ ر 6

حـ سـ ـب قـ 7

ـو ل خـ آ 8

هالل
بَره

ستاره
رمه

کتاب 
جواب
ثواب
آفتاب

آب 
سیب
لیمو

کباب

تاک 
پاک
ناک

عینک

کار 
صفا
انار

بازار

کوتاه 
روباه
خرما
ماما

123456



21

1درس

2درس

6
هفتۀ

س س    
سپاس  سپاس                                       
الماس   الماس                                             

  1. جنگل   5. سپید
2. کبوتر 6. سیاه    

7. تمنا  3. همسایه
8. ترانه 4. ویران

سـ سـ  
ـسـ ـسـ
ـس ـس
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3درس

4درس

6هفتۀ

ت ت 
شاه توت شاه توت                                                            

قروت  قروت

ـت  ـت
1. از صد خویش یک همسایه پیش.

_______________________
2. سارا گفت: حاال فهمیدم.

_______________________
3. تمنا این ترانه را می خواند.

_______________________
4. صلح بهاریست، بهار آورد.

_______________________
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________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

4درس

5درس

6هفتۀ

قصۀ من
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6درس

6هفتۀ

6درس

1. از صد
2. حاال فهمیدم

3. تمنا این
4. صلح بهاریست

.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

جنگل
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1درس

2درس

7
هفتۀ

سالم     سالم                                                           

غالم     غالم                                                    

  1. سرمایه   5. گنجشک
2. پول 6. زاهد    

7.خراب  3. ملی
8. پرواز 4. مسعود

مـ مـ    
ـمـ  ـمـ
ـم   ـم

م  م
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ـز     ـز

3درس

4درس

7هفتۀ

 ز    ز      
زهره   زهره                                       

همراز   همراز

ز ز     

ـز    ـز
1. روزی مسعود در موتر نشسته بود.

_______________________
2. پول سرمایة ملی کشور ما است.

_______________________
3. زهره گفت: به گنجشک قفس بسازیم.
_______________________

4. پس از چندی گنجشک پرواز کرد.
_______________________
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4درس

5درس

7هفتۀ

           
 

________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من
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6درس

7هفتۀ

6درس

1. روزی مسعود
2. پول سرمایة
3. زهره گفت:

4. پس از چندی

سرمایه .1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____
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پوشاک پوشاک      
خوراک خوراک   

1درس

2درس

8
هفتۀ

  1. پاکیزه   5. دویدن
2. پاک 6. مرغابی    

7. مسابقه  3. صابون
8. میله 4. کنیم

کک    

کـ کـ   
ـکـ ـکـ

ـک ـک
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1. خرس پاکیزه گی را خوش ندارد.
_______________________

2. فیل گفت: تو صابون بیاور.
_______________________

3. توهم بیا ورزش کن.
_______________________

4. ورزش کنیم تا صحت مند باشیم.
_______________________

3درس

4درس

8هفتۀ

ی ی      
یاری   یاری   

بازی   بازی                                           

ـی   ـی
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________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

8هفتۀ
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.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

8هفتۀ

6درس

1. خرس پاکیزه گی 
2. فیل گفت:

3. توهم بیا
4. ورزش کنیم

پاکیزه
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1درس

2درس

9
هفتۀ

ش ش     

آرش آرش      

رواش    رواش 

شـ                                           شـ     
ـشـ                                           ـشـ  
ـش                                             ـش   

  1. مجبور   5. سرک
2. داریوش 6. خدمت    

7. پولیس  3. ترافیک
8. شبانه 4. همکاری
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3درس

4درس

9هفتۀ

خ   خ      
فراخ    فراخ   

گلرخ  گلرخ 

خـ خـ   

ـخ   ـخ

1. چگونه از سرک بگذریم؟
_______________________

2. پولیس ترافیک گفت: ما همیشه در خدمت مردم استیم.
___________________________

3. میهن ما افغانستان است.
_______________________

4. ما میهن خود را دوست داریم.
_______________________

ـخـ ـخـ
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________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

9هفتۀ
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.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

9هفتۀ

6درس

1. چگونه
2. پولیس ترافیک

3. میهن ما
4. ما میهن خود

مجبور
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1درس

2درس

10
هفتۀ

ساعت ساعت
احترام احترام                       

   1. نواسه   5. احترام
2. شب سرد 6. سخنان    

7. دقت  3. بابا
8. اندرزها 4. دروغ

مـ   مـ                                                  
ـز  ـز                                                  

زمزمه  زمزمه
بزرگان بزرگان                         

سـ  سـ                                                     
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خـ    خـ
رواش رواش

خرگوش خرگوش                    

3درس

4درس

10هفتۀ

ک ک      
ی  ی                                                     

کبوتر  کبوتر
شکاری شکاری                                 

شـ شـ  

1. با پدر و مادرتان رفتار نیک داشته باشید. 
_______________________

2. دروغ نگویید. 
_______________________

3. مورچه روی برگ باال شد.
_______________________

4. جواب نیکی، نیکی است.
_______________________
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________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

10هفتۀ
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6درس 10هفتۀ

6درس

.1_____.2_____.3_____.4_____
 .5_____.6_____.7_____.8_____

نواسه
کلمه ها و جمله ها را امال کنید.

با پدر و مادر تان_____________________________________.1.
د روغ ____________________________________________.2. 
مورچه روی  _______________________________________.3.
جواب نیکی،_______________________________________.4.

ـن فـ مـ بـ 1

ی ـه ـط ل 2

ـو ـز غـ قـ 3

ا ثـ ـد سـ 4

ح جـ خ تـ 5

ـت ص ن شـ 6

ـد ـن مـ ـک 7

ـص شـ ز جـ 8

123456

خرگوش 
خرما

خربوزه
تربوز

دشت 
ماهی

ماه
کوه

تلخ 
ملخ
بلخ

شاخ

میز 
روشن
قالین

عینک

شبانه 
آشیانه
بهانه
شانه

کباب 
کتاب
باران 

کتابچه
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ـجـ ـجـ

1درس

2درس

11
هفتۀ

ج       ج

سراج   سراج 
رواج   رواج     

ـج   ـج

  1. جمیله   5. جمال
2. اجازه 6. جمشید    

7. نارنج  3. سنجد
8. مسجد 4. سراج

ج ج    
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ـلـ    ـلـ
لـ لـ    

1. مکتب مانند خانة ما است. 
_______________________

2. باید از لوازم و گل های مکتب نگهداری کنیم. 
_______________________

3. جالل به کورس سوادآموزی رفت.
_______________________

4. جالل، حاال می تواند لوحه ها را بخواند.
_______________________

3درس

4درس

11هفتۀ

ل   ل       
جالل جالل                                   

کمال  کمال

ـل   ـل
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________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

11هفتۀ
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.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

11هفتۀ

6درس

1. مکتب مانند
2. باید از لوازم 

3. جالل به کورس
4. جالل، حاال می تواند

جمیله
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ـفـ   ـفـ

1درس

2درس

12
هفتۀ

ف     ف     

صدف صدف      
عارف عارف 

فـ فـ    

ـف ـف

  1. تحفه   5. بهترین
2. فرزندم 6. افتاد    

7. فریحه  3. گفت
8. عزیز 4. صنف
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ـصـ ـصـ

3درس

4درس

12هفتۀ

ص   ص                                                          
اخالص اخالص

اشخاص اشخاص                               

صـ صـ  

ـصـص

1. معلم عزیزم! روزت مبارک.
_______________________

2. دست های  معلم را بوسیدند.
_______________________
3. او در کنار درس های مکتب، مجله می خواند.
_______________________

4. صالحه کتاب های قصه را به صادق آورد.
_______________________
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________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

12هفتۀ



48

.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

12هفتۀ

6درس

1. معلم عزیزم!
2. دست های
3. او در کنار

4. صالحه کتاب های

تحفه



49

ـحـ ـحـ
حـ حـ   

ـح ـح

ح          ح     

صباح    صباح         
نکاح    نکاح       

1درس

2درس

13
هفتۀ

  1. مشغول   5. وظیفه              
2.پاک کاری 6. نظافت    

7. تشکر  3.کوشش
8. شاگردان 4. صنف



50

1. بیایید، صنف خود را پاک کنیم.
_______________________

2. صنف ما خانة ما است.
_______________________

3. شیری پهلوی درخت خوابیده بود.
_______________________

4. روزی، شیر در جال شکاری گیر افتاد.
_______________________

پ پ      
   

3درس

4درس

13هفتۀ

گروپ گروپ
توپ  توپ                                  

ـپ  ـپ



51

           
 

________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

13هفتۀ



52

.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

13هفتۀ

6درس

1. بیایید صنف
2. صنف ما

3. شیری پهلوی
4. روزی شیر در جال 

مشغول



53

عـ عـ   
ـعـ  ـعـ

1درس

2درس

14
هفتۀ

ع   ع

نعناع      نعناع        
وداع      وداع    

ـع   ـع

  1. اعضا   5. معین
2. فعالیت 6. سهم    

7.احترام  3. آداب
8.کمک 4. انجام



54

ـچـ ـچـ

1. عبید شاگرد خوب است.
_______________________

2. استادان خود را احترام می کند.
_______________________

3. در تابستان هوا گرم می شود.
_______________________

4. خانه  و لباس های خود را پاک نگهداریم.
_______________________

3درس

4درس

14هفتۀ

چ  چ      
برف کوچ برف کوچ   

بلوچ   بلوچ                                   

چـ چـ   

ـچ  ـچ



55

           
 

________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

14هفتۀ



56

.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

14هفتۀ

6درس

1. عبید شاگرد
2. استادان خود را

3. در تابستان
4. خانه و لباس های

اعضا



57

ص  ص

ج    ج                                                       
ل                                                               
رواج     رواج                                                        
لباس    لباس                                          

1درس

2درس

15
هفتۀ

ل

ف ف   

   1. فهمیدند   5. گفتگو
2. گوسفندان 6. بهی    

7. مفید  3. گاه گاهی
8. راحت 4. دروغگو

فروزان    فروزان                                               
صندوق    صندوق                                             



58

ع    ع                                                       
چ     چ                                                      

عقاب عقاب 
کچالو کچالو                        

3درس

4درس

15هفتۀ

ح    ح                                                       
پ پ                                                               

محراب محراب
پلنگ پلنگ                    

_______________________1. مردم به کمک او می رفتند. 
2. گرگ گوسفندان را درید. 

_______________________
3. تمام میوه ها مفید استند. 

_______________________
4. هیچ میوه یی بی فایده نیست. 

_______________________



59

           
 

________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

15هفتۀ



60

6درس 15هفتۀ

6درس

فهمیدند .1_____.2_____.3_____.4_____
 .5_____.6_____.7_____.8_____

کلمه ها و جمله ها را امال کنید.

مردم به کمک او ______________________________________.1.
گرگ گوسفندان  ______________________________________.2. 
تمام میوه ها    _________________________________________.3.
هیچ میوه یی   _________________________________________.4.

ص عـ صـ ث 1

ـر مـ ـل ا 2

پ فـ ـک قـ 3

ـن ـد هـ حـ 4

ـه ژ چ بـ 5

ـل جـ ـز آ 6

سـ ث چـ ـپ 7

ع ح ذ غـ 8

123456

لبلبو 
لیمو
لعل
لیال

نرگس 
نازک

انار
نارنج

جوراب 
جوی

جواری
جاری

چمن 
چادری
چتری
چای

فال 
فیل

فلک
فلم

مادر 
میهن

محراب
معلم



61

1درس

2درس

16
هفتۀ

ذ  ذ                                                            
ذاکر     ذاکر                                                        

ذره بین  ذره بین                                      

   1. آداب   5. آفتاب
2. غذا 6. قدسیه    

7. پخته  3. ذاکر
8. صادق 4. لقمه

ذ   ذ                                                    
ـذ ـذ                                                
ـذ ـذ                                                



62

3درس

4درس

16هفتۀ

ق ق                                                       
صادق  صادق
طارق  طارق

1. با دست راست به خوردن غذا شروع نمایید.
_______________________
2. لقمه ها را از پیش روی خود بردارید.
_______________________

3. آفتاب همه جا را روشن و گرم می سازد.
_______________________

4. میکروب ها را از بین می برد.
_______________________

قـ قـ    
ـقـ   ـقـ
ـق   ـق



63

           
 

________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

16هفتۀ



64

.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

16هفتۀ

6درس

1. با دست راست
2. لقمه ها را

3. آفتاب همه
4. میکروب ها

آداب



65

1درس

2درس

17
هفتۀ

گ  گ                                                      

بزرگ   بزرگ                                                         

گلبرگ گلبرگ

   1. اجتماع   5. لطیف
2. گلنار 6. طاهر    

7. الالیی  3. گفت
8. انجام 4. خانواده

گـ  گـ                                                 

ـگـ ـگـ                                          

ـگ ـگ                                          



66

3درس

4درس

17هفتۀ

ط   ط                                                       
مربوط مربوط 
محتاط محتاط

1. اما نمی دانم خانواده چیست؟
_______________________

2. آیا من هم عضو خانواده استم؟
_______________________
3. مادر او برای طاهره الالیی می خواند.
_______________________

4. للو للو دخترکم.
_______________________

طـ طـ   
ـطـ ـطـ
ـط  ـط



67

           
 

________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

17هفتۀ



68

.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

17هفتۀ

6درس

1. اما نمی دانم
2. آیا من هم

3. مادر او برای
4. للو للو

اجتماع



69

1درس

2درس

18
هفتۀ

ث  ث                                                     
غیاث   غیاث                                                                  
حارث  حارث                                       

   1. مثلث   5. امانت
2. ثریا 6. ظهیر    

7. نصب  3. چگونه
8. ظاهر 4. صحبت

                                                             

                                                                 

ـث ـث                                              



70

3درس

4درس

18هفتۀ

ظ   ظ                                                       
محفوظ     محفوظ
الفاظ  الفاظ                              

1. ما باید از بزرگان، آداب سخن گفتن را یاد بگیریم.
_______________________

2. هنگام سخن گفتن عجله نکنیم.
________________________

3. این قلم را از ظریفه امانت گرفته ام.
_______________________

4. امانت را خاک خیانت نمی کند.
_______________________

ظـ ظـ   
ـظـ ـظـ
ـظ  ـظ



71

           
 

________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

18هفتۀ



72

.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

18هفتۀ

6درس

1. ما باید از 
2. هنگام سخن گفتن

3. این قلم را از
4. امانت را  

مثلث



73

1درس

2درس

19
هفتۀ

غ  غ                                                     

چــراغ     چــراغ                                                        

گل بــاغ   گل باغ                                                         

   1. غچی   5. مژده
2. غزل 6. منیژه    

7. کوشش  3. فروغ
8. زاغ 4. باغ

غـ  غـ                                                 
ـغـ ـغـ                                             
ـغ   ـغ                                              



74

3درس

4درس

19هفتۀ

ژ     ژ                                                        
ژالـه     ژالـه 

ژینوس ژینوس 

1. زنده گی زیبا است.
_______________________
2. برای درس، تفریح و استراحت وقت بگذاریم.
_______________________
3. او برای پیدا کردن آب، بسیار کوشش کرد.
_______________________
4. کوشش، انسان را به هدف می رساند.
_______________________

ژ ژ     
ـژ    ـژ
ـژ    ـژ



75

           
 

________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

19هفتۀ



76

.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

19هفتۀ

6درس

1. زنده گی
2. برای درس

3. او برای
4. کوشش

غچی



77

1درس

2درس

20
هفتۀ

ذ   ذ                                                      
ق  ق                                                               

ذاکر   ذاکر
قالین قالین

   1. مگس   5. سبزی
2. غذا 6. مریض    

7. هرگاه  3. کثافات
8. ناشسته 4. انتقال

گـ  گـ                                                  
طـ طـ                                                              

بزرگبزرگ
طوطیطوطی



78

 ژ      ژ

3درس

4درس

20هفتۀ

ث   ث                                                       
ظ  ظ                                                      

وارث وارث
ظریفه ظریفه                        

1. زنبور عسل از مگس پرسید:
_______________________
2. انسان ها باید محیط شان را پاک نگهدارند.
_______________________

3. من یک شخص صحت مند استم.
_______________________

4. من سبزی ها را خوش دارم.
_______________________

غ  غ    

گل باغ گل باغ
ژاله      ژاله                            



79

           
 

________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

20هفتۀ



80

.1_____.2_____.3_____.4_____
 .5_____.6_____.7_____.8_____

6درس 20هفتۀ

6درس

مگس
کلمه ها و جمله ها را امال کنید.

زنبور عسل  __________________________________________.1.
انسان ها،   ___________________________________________.2. 
من یک    ___________________________________________.3.
من سبزی ها  __________________________________________.4.

ـک پ گ ـو 1

ز ـژ جـ نـ 2

ـط ظ ع هـ 3

حـ غ شـ ذ 4

خـ ـت ب ـظ 5

ث قـ فـ ـص 6

ه ن ـغ ع 7

ـث ضـ ـد پ 8

123456

پول 
پلنگ

پدر
چراغ

مهربان 
گندم
ستاره
گلنار

فلم 
قوم

دوست
قلم

الله 
دهقان

ژاله
دعا

کتاب 
قاشق

قلم
قیچی

توت 
جواد

طناب
طوطی



81

1درس

2درس

21
هفتۀ

ض  ض                                                               
                                                                           

ریاض ریاض
مرض مرض                       

   1. فیاض   5. پادشاه
2. مریض 6. فاخته    

7. هدهد  3. ضیا
8. بدون 4. ضرر

ضـ ضـ                                                  
ـضـ ـضـ                                                 
ـضـ ـضـ                                                 



82

د     د                                                                    
آباد     آباد

عدد    عدد                            

د    د                                                                    
ـد ـد                                                                  
ـد ـد                                                                  

3درس

4درس

21هفتۀ

1. فیاض و ضیا باهم دوست  اند.
 _______________________

2. هوای سرد به صحت ضرر دارد.
 _______________________
3. فاخته و قمری در جنگلی النه داشتند.

 _______________________
4.  تو نباید بدون اجازه به النة کسی داخل شوی. 

 _______________________



83

           
 

________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

21هفتۀ



84

.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

1. فیاض و ضیا
2. هوای سرد به

3. فاخته و قمری
4. تو نباید بدون

6درس

21هفتۀ

6درس

فیاض



85

1درس

2درس

22
هفتۀ

ص  ص                                                               
اخالص    اخالص                                               
مخصوص مخصوص                                          

   1. صدیقه   5. مسلمانان
2. مقصود 6. فردوس    

7. شیوه  3. الفاظ
8. سیمین 4. نهاد

صـ صـ                                                  
ـصـ ـصـ                                                 
ـصـ ـصـ                                                 



86

3درس

4درس

22هفتۀ

س  س                                                                
الماس الماس                       

سپاس سپاس

1. فردا روز مادر است.
  _______________________

2. دستم بگرفت و پا به پا برد.
  _______________________

3. فردوس از مادرش پرسید:
  _______________________

4. فردا عید قربان است.
  _______________________

سـ                                                          سـ  
ـسـ                                                          ـسـ 
ـس                                                                 ـس 



87

           
 

________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

22هفتۀ



88

.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

22هفتۀ

6درس

1. فردا روِز
2. دستم بگرفت

3. فردوس از
4. فردا عید

صدیقه



89

1درس

2درس

23
هفتۀ

ذ    ذ                                                                  
ذاکر    ذاکر                                             

ذکی    ذکی                                             

   1. زحمت   5. صداقت
2. ذاکر 6. آغوش    

7. مصروف  3. ذکیه
8. صادق 4. هدیه

ذ    ذ                                                    
ـذ  ـذ                                                  
ـذ  ـذ                                                  



90

3درس

4درس

23هفتۀ

ز    ز                                                                   
مهناز    مهناز                          

آغاز  آغاز

1. ما باید قدر او را بدانیم.
  _______________________

2. ما باید به گفته های او عمل کنیم.
  _______________________

3. ولی خرگوش پولش را نداد. 
  _______________________

4. من بعد از این با همه صادق می باشم. 
  _______________________

ز    ز                                                            
ـز                                                           ـز 
ـز                                                                   ـز 



91

           
 

________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

23هفتۀ



92

.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

23هفتۀ

6درس

1. ما باید قدر
2. باید به گفته های

3. ولی خرگوش
4. من بعد از این

زحمت



93

1درس

2درس

24
هفتۀ

ظ   ظ                                                                 
محفوظ محفوظ                                          

حفاظ    حفاظ                                             

   1. ظالم   5. خزان
2. تشنه 6. منتظر    

7. خاص  3. اشتباه
8. قهوه یی 4. متوجه

ظ    ظ                                                   
ـظـ ـظـ                                                 
ـظ  ـظ                                                  



94

3درس

4درس

24هفتۀ

ث   ث                                                                  
وارث وارث

میراث میراث                        

1. باید قبل از پایین شدن به فکر برآمدن از چاه می بودی.
  _______________________

2. باید در شروع هرکاری، به پایان آن فکر کنیم.
  _______________________

3. خزان، فصل سوم سال است.
  _______________________

4. هوا کم کم سرد می شود.
  _______________________

                                                                      
                                                                      
ـث                                                                  ـث 



95

           
 

________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

24هفتۀ



96

.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

1. باید قبل از پایین
2. باید در شروع

3. خزان، فصل
4. هوا کم کم

6درس

24هفتۀ

6درس

ظالم



97

   1. دانا   5. دهقان
2. ضیا 6. سال    

7. پسران  3. کتاب
8. گنج 4. قصه

صـ صـ                                                 
سـ سـ                                                  
صندوق صندوق                                     
فردوس فردوس                                      

1درس

2درس

25
هفتۀ

ضـ  ضـ                                                               
د  د                                                               
ضابط  ضابط                                            
دروازه دروازه                                          



98

ظـ   ظـ                                                          
ثـ    ثـ                                                                      

ظاهر ظاهر 
عثمان عثمان

3درس

4درس

25هفتۀ

ذ    ذ                                                                   
ز    ز                                                                  

ذره بین ذره بین
زرافه   زرافه                        

1. کتاب  برای خواندن است.
  _______________________

2. من یار مهربانم    دانا و خوش بیانم
  _______________________

3. دهقانی دو پسر تنبل و بی پروا داشت.
  _______________________
4. من در باغ، برای شما گنجی پنهان کرده ام.

  _______________________



99

           
 

________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

25هفتۀ



100

6درس 25هفتۀ

6درس

.1_____.2_____.3_____.4_____
 .5_____.6_____.7_____.8_____

دانا
کلمه ها و جمله ها را امال کنید.

کتاب برای  __________________________________________.1.
من یار مهربانم  ________________________________________.2. 
دهقانی دو پسر    _______________________________________.3.
من در باغ،  __________________________________________.4.

ا ت س چـ 1

ـن ـذ مـ ـز 2

ض ـو ـظ ص 3

قـ ط ـلـ ـد 4

ـذ ص ر ز 5

ی ـه ـل ـز 6

ن جـ ظ ب 7

ث حـ چـ شـ 8

123456

ذکاوت 
صحت

ذره بین
تالوت

زمین 
زردک
زردالو

پیاز

وقت 
درخت
تخت

مطالعه

ثروت 
صلح
مثلث
سال

سالون 
صابر

سوزن
صابون

گاو 
ترقی
بزرگ

بز



101

1درس

2درس

26
هفتۀ

ح   ح                                                                 
صباح  صباح                                            

نکاح   نکاح                                             

   1. حمیده   5. انور
2. حامد 6. الیاس    

7. اتحاد  3. حاال
8. انیسه 4. استقالل

حـ   حـ                                                   
ـحـ ـحـ                                                 
ـح   ـح                                                   



102

3درس

4درس

26هفتۀ

ا     ا                                                                     
انار     انار

استاد   استاد                            

1. فردا جشن استقالل است.
  _______________________

2. استقالل، یعنی آزادی.
  _______________________

3. انیسه و الیاس باهم کار کردند.
  _______________________

4. وطن ما پیشرفت می کند.
  _______________________

ا     ا                                                            
ـا  ـا                                                          
ـا  ـا                                                                  
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________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

26هفتۀ
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.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

1. فردا جشن
2. استقالل، 

3. انیسه و الیاس
4. وطن ما

6درس

26هفتۀ

6درس

حمیده
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1درس

2درس

27
هفتۀ

ت   ت                                                                 
شاه توت شاه توت                                          

قروت    قروت                                            

   1. چوچه   5. پولیس
2. روباه 6. حفاظت    

7. ضرر  3. ترسید
8. لطیفه 4. دیوار

                                                               

                                                               

ـت ـت                                                 
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3درس

4درس

27هفتۀ

ط   ط                                                                  
احتیاط احتیاط
محتاط محتاط

1. چوچه مرغی در گوشة باغ دانه می چید. 
  _______________________
2. چوچه گک پرید و بردیوار نشست.

  _______________________
3. پدرلطیفه پولیس است.

  _______________________
4. وطن، مانند مادر است.

  _______________________

طـ    طـ                                                           
ـطـ                                                          ـطـ 
ـط   ـط                                                                  
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________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

27هفتۀ
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.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

27هفتۀ

6درس

1. چوچه مرغی
2. چوچه گک

3. پدرلطیفه
4. وطن، مانند

چوچه
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1درس

2درس

28
هفتۀ

ع   ع                                                                 
نعناع   نعناع                                             

شروع  شروع                                           

عـ  عـ                                                  
ـعـ ـعـ                                                 
ـع  ـع                                                  

   1. نعناع   5. ستاره
2. عابد 6. بهار    

7. مهربان  3. عثمان
8. پروانه 4. پیام
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3درس

4درس

28هفتۀ

ه     ه                                                                    
آزاده     آزداده 
فرخنده  فرخنده

1. عابد گل ها را دوست دارد.
  _______________________
2. عابد و گل ها از دیدن هم دیگر، خوشحال شدند.
  _______________________
3. امروز، آخرین درس کتاب را می خوانیم.
  _______________________

4. خدایا! ما همه شکرگزار تو استیم.
  _______________________

هـ    هـ                                                           
ـهـ ـهـ                                                         
ـه   ـه                                                                   
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________________________________     
________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

قصۀ من

4درس

5درس

28هفتۀ
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1. عابد گل ها
2. عابد و گل ها از
3. امروز، آخرین

4. خدایا! 

.1_____.5_____
 .2_____.6_____
.3_____.7_____
.4_____.8_____

6درس

28هفتۀ

6درس

نعناع
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