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چِ کار هی کٌٌذ ؟

.آى ّا گل ّا را جوع هی کٌٌذ 

چِ کار هی کٌٌذ ؟

.آى ّا بزگ چای جوع هی کٌٌذ 
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پسز اس کالس چگًَِ خارج هی ضَد ؟

.بِ سزعت خارج هی ضَد 

داًص آهَس چگًَِ هی پزسذ ؟

.ـ  با خَضحالی هی پزسذ 

مهم
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آیا قلن آبی داری ؟ : 
.ـ ًِ ؛ قلن سبش دارم 

آیا فزٌّگ لغت عزبی داری ؟ : 
.ـ  بلِ ؛ دارم 

داًص آهَساى کی بِ گزدش هی رًٍذ ؟ 
آیا تلفي ّوزاُ در سفزهجاس است ؟ 

داًص آهَساى اس کذام استاى ّستٌذ ؟ 
داًص آهَساى بِ کجا هی رًٍذ ؟ 

با چِ چیشی بِ سفز هی رًٍذ ؟ 
َّای در یاسَج چطَر است ؟ 

ایي سفز چٌذ رٍسُ است ؟ 
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. آى داًص آهَساى بِ سفز هی رًٍذ . آى داًص آهَساى بِ سفز هی رًٍذ 

. ایي داًص آهَساى اس کالسطاى خارج هی ضًَذ . ایي داًص آهَساى اس کالسطاى خارج هی ضًَذ 

. ّواًا خذاًٍذ بِ هزدم چیشی ستن ًوی کٌذ اها هزدم اًذ بِ خَدضاى ستن هی کٌٌذ 
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. هزدم را هی بیٌی کِ  در دیي خذا ٍارد هی ضًَذ 

. هَهٌْا راست هی گَیٌذ ٍ در سًذگی درٍغ ًوی گَیٌذ 

. دٍ خَاّز سخيِ هعلن را گَش کزدًذٍ آًْا بِ آى عول هی کٌٌذ

. هاغذای سیادی بزای ضام رٍی سفزُ دارین ؛ آى را باّن هی خَرین  

: ٍسیلِ ای است بزای حفظ سالهتی دًذاًْا  
: هجوَعِ ای اس ضْزّا 

: علّت سیبایی بْار 
: غذای صبح 
: الًِ ی پزًذُ 

حال پذر ٍ هادر چطَر است ؟
بزای چِ تَ ایي جایی ؟

آیا تَ فزٌّگ لغت عزبی داری ؟
عیذ ًَرٍس بِ کجا رفتی ؟

آیا ضْز کزج اس تْزاى دٍر است ؟
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فِراخَشّّل لحافِلَة

عصفورأَزهارشای

ُعشّ ِمنَشَفةفرشاة

َحماَمةَفَرسخاَتم
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د               ث             ح

م               و             ح             سم             

د              ه              م              نع             

ء                ا   غ            د             

ث                 لث            ا              

ا           ئ            ف                 خ

ا            ع              ب  ل               م            

د            ا               م  ق              أَ            

ا             ک              ن ه             

د             ق             صی            

و             ر             فع            ص            

ف            ظ            ة             ا م              ح              

ا              ل ل             ش            

س              دس             ا             

 یش            ا              

ش          ف              ة           ن  م             
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مهم
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بزای اٍ سجذُ هی کٌذ ّزکِ در آسواى ّا ٍ ّزکِ در ) 
( سهیي است ٍ ًیش خَرضیذ ٍ هاُ ٍستارُ ّا  کَُ ّا ٍ درخت 

. (ّاى ، ّواًا یاراى خذا ًِ تزسی دارًذ ٍ ًِ اًذٍّگیي هی ضًَذ ) 

.(کساًی کِ با خذا ، خذای دیگزی قزار هی دٌّذ پس خَاٌّذ داًست ) 

. (قطعاً خذاًٍذ ّوِ ی گٌاّاى را هی بخطذ ) 

. (ّواًا خذا با هاست )  

 حیوان ۳۵ حدود نام کریم قرآن در
  که حشراتی و پرندگان . است آمده

 ، شده برده نام آنها از قرآن در
: از عبارتند

 حیوانات نام ، فوق موارد بر عالوه
 ، دارد وجود قرآن در نیس دیگری

: چون
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مهم
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مهم

قرائت درس
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