
 

         بخواه سوال ها را برایت بخوانند تا پاسخ دهی.  هامتن را یک بار آهسته و بار دوم بلند بخوان سپس از بزرگتر

 .(خط را نشان دهید تا مجددا بخواند اگر پاسخ را به یاد نمی آورد آن)

 تاـکـِـی د ِزَـای امِـه نـب *

 د.ـدنـه آمـدرسـه مـد بـیـفِـ س نِـیـاشـک مـه با یـتـرشـِه و فـرزانـفَ  

 . اب داردـتـکِ ه ـر و سـتَـفدَ کـی ، دادـم شِـ شف ـیـه در کـزانرـف 

  ! تـده اسـن شُـیـگـنـار سَـیـسـبِ، ن ـم فِـیـد کـَـویـاو می گ 

 .ش دادـتـه دوسـرد و برون آوَـیـش بـفَـیـاز ک، ی را ـارسـف ابِـتـکاو  

 .دـاریـرف بـران بدَـنازَـم انِـتـسروز در اُ ـت. دیـسـیـی نـابـتـان آفـمـروز آسـام 

 .ودـده بـانـوشـن را پـیـزم دی رویِـیـفـسِ رشَِـ ف دِـنـانَـرف مـب 

  .دـت کردنـی درسـرفـار ، آدم بـوزگـآم کِـمَـه کُـادی بـا شـوزان بـش آمـدان 

 .دـودنـده بـیـوشـش پـِکـتـی و دسـانـتـسـمزِ شِـفـان کـآن

                 درـادر و پِـد و مـویـار شَـمـیـان دارد بـکـمرا اِـد زیـیـانـمـرون نَـیـاد بـت ، زیـرد اسـس : تـفـار گُـوزگـآم

 د ؟ـت داریـن دوسـسَـد.آیا دارو و واکـنرَـبَـِر بـتُـکدُ شِـیـان ، پـتـسارِـمـیـه بـا را بـمـشُ

  ! مـرسَـتَ یـمن ـسـن از واکـم : تـفـه گُـریـا گِـه بـتـشرِـفِ 

                         دارد و ـن درد نـسـواک .نـاک کُـک را پـشاَ! اش ـبـران نَـَـگـِن، اش ـآرام ب: ت ـفـار گُ ـوزگـآم

 .د استـیـفـار مُـیـسـب، ار ـمـیـب انِـسـان رایِـب

 بسمه تعالی

 طراح: لیال حق شناس با هدف تقویت درک مطلب(  ف فـ )کاربرگ فارسی      .........................نام و نام خانوادگی:

 



 .دـنـتَـفشان رَارِـوزگـآم تِـمـه سَـد زود بـندَ ـیـنـن را شِـا ایـان تـآن

 .را داد ( یـرفـب روزِ)  درسِ،ی ـارسـف تابِـن روز از کآ وزگارـآم

     ؟شته با چه چیزی به مدرسه آمدندانه و فرفرز*

 در کیف فرزانه چه چیزهایی بود؟

 در کدام استان برف باریده بود؟

 برف مانند چه چیزی زمین را پوشانده بود؟

 دانش آموزان چه چیزهایی پوشیده بودند؟

 واکسن می ترسم؟چه کسی گریه کرد و گفت از 

 اسم درسی که معلم آن روز از کتاب فارسی تدریس کرد چه بود؟

  به جای اسم فرزانه و فرشته دو اسم دیگر بنویس.

 .در متن پنج کلمه پیدا کن و بنویس که نشانه ) گـ گ( داشته باشد

 

 خط بکش.پیدا کن و دور آن  داخل متن در کلماترا نشانه ی ) فـ ف ( 

 نیاز به تالش قابل قبول خوب خیلی خوب انتظارات

     به درستی به سواالت پاسخ داده است.،محتوا را درک کرده و  می خواندبا دقت 
     حروف را می شناسد و در جستجوی آن ها در متن موفق عمل می کند.

لیال حق شناس : طراح  


