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به کوشش فهیمه سیدناصری

جورچین واژه ها جلد 1
به کوشش: فهیمه سیدناصری
صفحه  آرایی و اجرای جلد: فریدون حقیقی
مدیر هنری: حسین نلیچیان
زیر نظر گروه برنامه ریزی آموزش های پیش دبستانی
موسسه نشر و تحقیقات ذکر
لیتوگرافی: گلپا  کد 99/881

چاپ اول:  1399 تيراژ: 2000 جلد 
شابک: 978-622-237-025-1
شابک دوره: 978-622-237-031-2
کلیه ی حقوق چاپ و نشر انحصارًا برای
موسسه ی نشر و تحقیقات ذکر محفوظ است.

سرشناسه: س ی دن اص ری ، ف ه ی م ه ، 1330 -
عنوان و نام پديدآور: جورچین واژه ها -سطح ساده : 
شامل 23 جدول کلمات به همراه تصویر واژه سازی - 

دیکته بازی برای کالس اول و دوم/به کوشش فهیمه سیدناصری.
مشخصات نشر: تهران : موسسه نشر و تحقیقات ذکر.

مشخصات ظاهری: 2۴ ص.: مصور. 
فروست: واژه سازی - دیکته بازی .جدول کلمات؛ 1

شابک: دوره: 2-031-237-622-978 : ؛ 978-622-237-025-1
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مولکپدبشسآ
اگفقهعطآکگ
ودیلکرذبشل
دلوقعساجسو
عفذریبلغعب
بخسقعملژزد
ثیخگهالکخت
جافطشژزجثس
هرکعطصسوتش
رهباوینملط

کباب
کلید

هلو

کاله
خیار

نملطقفعداه
اکنلملاژذد
لیهامسشکشو
گدونفعتدبا
نصعهطالگبل
شاسببطقعوک
طبقهناقیفر
صوعاعلیفتذ

دنکنیشداگص
جنوالهبارع

فیل

کتاب

ماهی

صابون

النه
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ثتیهلکبداف
گنمایلهاوش
ملیقغنبفغو
غطمدهرادور
ذفورونفاکد
لانژذشسوتط
وردبغظسفاع

لظقفلهدسبص
وییبیوابدض
شلسوکنلاهق

کتاب

ابرو

فیلمیمون

کوسه

یهگکمصذردج
تبسهناخمبا
شژردخاخسگل
صکآاقفدطلس
طتبهشومصعد
شکهانسرگور
رونسوبذالخ
ظهباتطمذثت
غوگثاقنژچش
دپباروجتدص

خانه

درخت
شانه

موش

گل
آتش

جوراب
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ورکونوتاته
اتامیپاوهص
رنمابروقلط
تریفغکطبکذ
یلونثبقروا

ومنوتطستپب
توصنامرکتت
بتوردفضنرن
سوبوتاشوسم
جرباهخرچود

کامیون
موتور

هواپیما

دوچرخه

وانت

هلیکوپتر

اتوبوس
قطار

دساپدامفطص
ظهفرثزودپب
نناتتازژغا
یدیقبدفاکن
هولآطصشاسا
ماهلوغنکعن
رنعبداورشا

وهقارظسبیس
یژلنصشژدجب
سطیبلاطرخپ

هندوانه

موز

طالبی
انار

آلو

پرتقال

سیب

آناناس


