
  

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  است . اٍ دختر زرًگ ٍ درس خَاًی است .هْذی خَاّر  زُّرُ

ّرضة ، قثل از خَاتیذى ، ترای ترادرش کتاب هی خَاًذ .  زُّرُ

کٌار تخت خَاب ترادرش ًطـسـت ٍ از اٍ خَاست تا  ّرُزدیطة 

 یک کتاب داستاى تیاٍرد .

 آٍرد .از کتاب خاًِ را  "داستاى ّای ضاٌّاهِ  "هْذی کتاب 

 ًَیـسـٌذُ ضَد . یکهی خَاّذ در آیٌذُ  ّرُز

 . قرآى هی خَاًذ ّر ضة  آى ّا  پذر

 . ٍ هْذی قرآى خَاًذى پذر را تسیار دٍست دارًذ ّرُز

            یاد دّذ .تِ آى ّا ّن قرآى تا  کرد از پذر خَاّص  ّرُز

 

 خَا

هی خَاّن  -خَاتیذُ  -تخَاًین 

  تخَاى -هی خَاتذ 

را  د: تا خَاًذى قرآى ، خاًِ ّای خَ ها فرهَدُ اًذ پیاهثر

 . ًَراًی کٌیذ

 تطذیذ ــّـ

اهام سجّاد )ع( : خذایا، تَ را سپاس کِ زیثایی ّای 

 آفریٌص را ترای ها آفریذی .

 سُویِّ داًص آهَز کالس اٍّل است .

 اٍ دختر هرتّة ٍ تا سلیقِ ای است .

 پذر سُویِّ تٌّا است . اٍ در کار خَد استاد است .

 کطیذ ٍ از اٍ تطکّر کرد .  سویِّ یک ًقّاضی زیثا ترای پذرش      

 خَد را تا دقّت اًجام هی دّذ . ّایترادرسویِّ کفّاش است . اٍ کار

 تازار ، کٌار کارگاُ ًجّاری است . دکّاى اٍ در

 ًجّار تا ارُّ ، چَب را هی تُرد ٍ تا آى چیسّای هُختلف هی سازد.

 ِ ، از قٌّادی ضیریٌی خریذُ تَد دیرٍز پذر ترای تَلّذ سویّ 

ار      
ّ

       مّکه     -   توّّج     -   قّله    -نج

ا   اد -    بّچه      -    امّ
ّ

  سج
 سپیذ هطق سپیذ هطق

 هطق



 ی زیر ًقّاضی کي .تا ًطاًِ
 

 

 جاّای خالی را تا کلوات هٌاسة کاهل کي.

 

    

 

 

 

 

                   داستاًی ضیریي استکِ      داستاى تطذیذ ایي است        

 ًـطـسـتِ است در دٍ جا        اگر دیذی ضکلی را          

 تا ّن داضتٌذ یک صذا در دٍ تا تخص جذا                

 جایص تطذیذ ًطیٌذ      یکی کٌارُ گیرد            

 ضکلی دًذاًِ دار است      رٍ دیگری سَار است     

 داین تاال ًـطـیي است       کار تطذیذ ّویي است   

 
 ٍ ترادر ّستٌذ . ...................تا ّن هْذی ٍ زّرا 

 

  را دٍست دارد ...........................  هجیذ کتاب

 

 

 ..........................  اهیر ّر ضة زٍد

 داضتِ تاضٌذ ." خَا"کلوِ ّایی تٌَیس کِ ّا  داخل تادکٌک
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