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ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻦ اﻣﻼ  -ﭘﺎﯾﻪ اول اﺑﺘﺪاﯾﯽ

ﻧﺎم درس :ﻧﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ي درس :ﻧـ ن

ﺑﺎران ﻧﻢ ﻧﻢ ﻣﯽ ﺑﺎرد.اﺑﺮ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ.درس آﺳﺎن اﺳﺖ.آدم دﻧﺪان دارد.ﻣﺎدر در دﺳﺖ ﻧﺎن دارد.داﻣﺎد اﺑﺮو دارد.ﻣﻦ اﻧﺎر در دﺳﺖ دارم.ﻣﻦ
ﺑﺮادر دارم.

ﻧﺎم درس :اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﻪ ي درس :اﯾـ ﯾـ ي اي
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ﺑﺮادر دﯾﺮ آﻣﺪ.ﺑﺎران ﻧﻢ ﻧﻢ ﻣﯽ ﺑﺎرد.اﯾﺮان آﺑﺎد اﺳﺖ.اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﯿﺪار اﺳﺖ.در ﺳﯿﻨﯽ ﺳﯿﺐ اﺳﺖ.ﻣﻦ ﺑﯿﺴﺖ دارم.اﻣﯿﻦ اﻧﺎر ﺑﺮﻣﯽ دارد.اﯾﻤﺎن دﻧﺪان
دارد.اﻣﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﺎم درس :ﺳﺮﺑﺎز ﻧﺸﺎﻧﻪ ي درس :ز
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ﺳﺮﺑﺎز زود آﻣﺪ.اﯾﺮان آزاد اﺳﺖ.اﯾﺮان ﺳﺮﺳﺒﺰ اﺳﺖ.در ﺗﺮازو ﺳﺒﺰي اﺳﺖ.ﻣﺎ اﯾﺮان را دوﺳﺖ دارﯾﻢ.اﻣﯿﺮ ﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﺳﺎزد.ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺳﻮزن داﻣﻦ ﻣﯽ
دوزد.زري اﻧﺎر را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﻣﯽ دارد.

ﻧﺎم درس :اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ي درس :ا ِ ـﻪ ه

داﻧﻪ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ.ﺑﺎزي ﺳﺎده اﺳﺖ.ﻣﺪاد اﻣﯿﻦ زرد اﺳﺖ.ﻣﯿﻨﺎ ﻧﺎﻣﻪ دارد.آن ﻣﺮد ﺳﺒﺪ ﺗﻮت دارد.ﻣﺎ اﻣﺎم را دوﺳﺖ دارﯾﻢ.آزاده ﻣﺪاد ﻧﺪارد.ﻣﺪرﺳﻪ
ﻧﺮده دارد.

ﻧﺎم درس :ﮔﻮش ﺷﻨﻮا ﻧﺸﺎﻧﻪ ي درس :ﺷـ ش

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻤﯿﺰ اﺳﺖ.ﺷﯿﺮ ﺷﺎد اﺳﺖ.ﻣﻮش ﺷﺎد اﺳﺖ.آرش ﺷﺎﻧﻪ ،ﺗﺮاش دارد.او ﺷﺶ ﺳﯿﺐ ﺷﯿﺮﯾﻦ دارد.ﺷﺎم آش رﺷﺘﻪ دارﯾﻢ.ﺷﺐ ﺑﻮد.اﻣﯿﻦ
ﺳﺘﺎره اي را در آﺳﻤﺎن دﯾﺪ.او ﺳﺘﺎره را ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻧﺸﺎن داد.
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ﻧﺎم درس :درﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ي درس :ﯾـ ي

درﯾﺎ زﯾﺒﺎ اﺳﺖ.درﯾﺎ ﻣﺎﺳﻪ دارد.ﻣﺎدر ﯾﺎس در دﺳﺖ دارد.ﻣﻦ درﯾﺎي آﺑﯽ را دوﺳﺖ دارم.ﺑﻮي ﯾﺎس ﻣﯽ آﯾﺪ.ﻣﺎدر ﺳﺒﺰي را ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ.آزاده از
ﻣﺪرﺳﻪ زود ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﻧﺎم درس :اُردك ﻧﺸﺎﻧﻪ ي درس :اُ ـُ

ﺑﺰ دم دارد.ﯾﺎﺳﺮ ﺷﺘﺮ دارد.آرش ﯾﺎس در دﺳﺖ دارد.ﺑﺎران ﺗﻨﺪ آﻣﺪ.اﻣﯿﺪ در ﺑﺎران آﻣﺪ.او ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ از دﺑﺴﺘﺎن آﻣﺪ.اﯾﻦ ﺳﯿﺐ درﺷﺖ اﺳﺖ.
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ﻧﺎم درس :ﻟﮏ ﻟﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ي درس :ﮐـ ك

ﺷﺐ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ.ﺑﺎدﺑﺎدك در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ.زﻧﺒﻮر در ﮐﻨﺪو اﺳﺖ.ﮐﺒﻮﺗﺮ روي ﺑﺎم اﺳﺖ.اردك در آب ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻣﺎدر ﮐﺒﺎب درﺳﺖ ﻣﯽ

ﻧﺎم درس :ورزش ﻧﺸﺎﻧﻪ ي درس :و
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ﮐﻨﺪ.ﮐﺮﯾﻢ ﺗﺎﮐﺴﯽ دارد.

اﻣﯿﺮ دوﻧﺪه اﺳﺖ.ﮐﺮﯾﻢ ﺳﻮارﮐﺎر اﺳﺖ.اﮐﺒﺮ وزﻧﻪ ﺑﺮدار اﺳﺖ.اﯾﻦ ﺳﻪ دوﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺎدي ورزش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﺑﺎﺑﺎ از ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻧﺎن ﻣﯽ آورد.ﻣﺎدر ﮐﻨﺎر
ﺳﻤﺎور اﺳﺖ.اﻧﺎر ﻣﯿﻮه ي ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ.ﻣﻮﺷﮏ ﺑﺎرﯾﮏ اﺳﺖ.آزاده ﺳﺮﺳﺮه ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺎم درس :ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ي درس :ﭘـ پ

اﯾﻦ ﮐﻮدك داﺳﺘﺎن دارد.اﯾﻦ ﻧﻤﮑﺪان ﻧﻤﮏ ﻧﺪارد.او ﻧﺎن را در ﺗﻨﻮر ﻣﯽ ﭘﺰد.ﭘﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮپ ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.ﭘﺪر ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺎﻧﻮا
اﺳﺖ.ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﺎن ﺗﺎزه ﻣﯽ آورد.او ﻧﺎن را ﺑﺎ ﭘﻨﯿﺮ دوﺳﺖ دارد.

ﻧﺎم درس :ﺟﻨﮕﻞ ﻧﺸﺎﻧﻪ ي درس :ﮔـ گ
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ﮔﺎو ﺷﯿﺮ دارد.ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺎدرﺑﺰرگ دارد.او در ﮔﺮﮔﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻣﺎدرﺑﺰرگ ﯾﮏ ﮔﺎو دارد.او ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﮔﺎو ﻣﺎﺳﺖ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.آﺳﻤﺎن ﺑﺰرگ
اﺳﺖ.ﮔﺮﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﻮش اﺳﺖ.

ﻧﺎم درس :روز ﺑﺮﻓﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ي درس :ﻓـ ف

آرش ﮔﺎو دارد.ﺑﺮف ﻣﯽ ﺑﺎرد.آﺳﻤﺎن آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ.آدم ﺑﺮﻓﯽ ﮐﯿﻒ و ﮐﻔﺶ ﻧﺪارد.ﻓﺮزاﻧﻪ و ﻓﺮﺷﺘﻪ آدم ﺑﺮﻓﯽ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.ﻣﻦ ﮐﯿﻒ دارم.

ﻧﺎم درس :درﺧﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ي درس :ﺧـ خ
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ﺑﺎﺑﺎ اﻧﺎر داد.ﺧﺪا ﺧﻮب اﺳﺖ.ﯾﺎﺳﺮ ﻧﻤﺎز ﯾﺎد دارد.ﻣﺎ اﯾﺮان را دوﺳﺖ دارﯾﻢ.ﺧﺪا ﻣﺮدم ﺧﻮب را دوﺳﺖ دارد.ﻣﺎدر داﻣﻦ دﺧﺘﺮش را ﻣﯽ
دوزد.ﺧﺮوس ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ ي درﺧﺖ اﺳﺖ
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