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مقدمه

           

 بخش1: نگاره ها                                
خداوند متعال را شاكریم كه در راستاي سند تحول بنیادین وتغییر نگرش ها در قلمرو آموزش وپرورش ،   

توانستیم در چهارچوب برنامه درسي ملي ، به بازنگري برنامه درسي فارسي وتولید محتواي جدید بپردازیم. 
 آنچه در این تغییر مدنظر بوده توجه به نیازهاي خاص دانش آموزان کم توان ذهنی و رعایت واژگان پایه زبان آموزان ،

 میزان درك و دریافت آنان ونیز درخواست هاي آموزگاران محترم این گروه از دانش آموزان است.
محتواي برنامه زبان آموزي درشكل كالن آن شامل همه عناصر ومواد آموزشي است كه به صورت رسمي در اختیار 
دانش آموز، معلم واولیا گذاشته مي شود. اما درشكل خرد كه معموال مد نظر همه است محتواي كتاب درسي است ، كه 

مجموعه اي از اطالعات ، مهارت ها ونگرش هاي حاكم بربرنامه واهداف آن را بازگو مي كند.

برنامه درسي فارسي در پايه اول دو كتاب براي آموزش دارد :
- الف ( كتاب فارسي ) خوانداري ( شامل : مهارت هاي شفاهي زبان 

- ب (  كتاب فارسي ) نوشتاري ( شامل : مهارت هاي كتبي زبان )سه جلد ( 
این دو كتاب مهارت هاي زبان آموزي را به طور موازي ومساوي وبا آهنگي مناسب آموزش مي دهند. اما چرا دو كتاب ؟

جدایي دو حوزه كتبي وشفاهي زبان و ماهیت این دو مهارت به دلیل وانتخاب رویكردهاي متفاوت در آموزش براي 
هر كدام است. وگرنه دو كتاب ارزش آموزشي یكسان دارند. پس كتاب نوشتاري باتوجه به انتخاب رویكرد تحلیلي 
وروش هاي فعالیت محور وفعال در آموزش زبان كه تنوع تمرین ها وهدف دار بودن آن را مي طلبد ، محتواي خاص 
پیش بیني شده كه عالوه بر تعمیق آموزش هاي كتاب فارسي ) خوانداري ( مي كوشد تا آموزش ها را تداوم واستمرار 

بخشد.كتاب فارسي )خوانداري ( با توجه رویكرد كلي تكیه بر مهارت هاي شفاهي زبان دارد.
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- كتاب فارسي )خوانداري ( كه به مهارت هاي شفاهي وگفتاري زبان تاكید دارد ،به بخش هایي تقسیم مي شود: 
 1- نگاره ها:

اصلي ترین نكته در آموزش ده نگاره این است كه با تكیه برروش كلي وارد فضاي نگاره ها وتصویر خواني    
مي شویم. براي این كار الزم است مفاهیم اصلي و كلیدي نگاره ها را برجسته كنیم و نقطه مركزي پویه هاي دیداري 
وفكري روي تصاویر ،همان مفاهیم اصلي باشند. براي نمونه مفهوم اصلي وموضوع آموزش نگاره یك " خانواده " است 
.تصویر خواني وتفسیر وگزارش مي كنیم ، تصویرك هایي هم كه با كلمه همراه شده اند، آن ها را با هم یك كل وعكس 
مي بینیم .یعني دانش آموز كلمه بابا وتصویر آن را به طور یكسان به عنوان نماد تصویري به ذهن مي سپاردوتصویر 
برداري ذهني مي كند. بنابراین در نگاره ها ، واژه آموزي هدف ما نیست،بلكه فقط از راه تلفظ یا لغات آوایي زبان و از 
طریق چشم با شكل نوشتاري آن آشنا مي شوند.كه فعالیت هاي نگاره ها از ساده به دشوار سازمان دهي شده اند واز 

نگاره یك تا ده حركتي پلكاني وافزایشي دارند.

دليل حضور نگاره ها در آغاز كتاب :
تصاویر چون مفاهیم ذهني را حسي ودیداري مي كنند، آسانتر درك ودریافت مي شوند. دانش آموزان پایه   
اول چون در مرحله ي نخست زبان آموزي رسمي قرار دارند. به كمك تصویر ودریافت هایي از طریق چشم ، كم كم 
برتوانایي هاي ذهن وزبان خویش مي افزایند. بنابراین دریچه ورود به دنیاي زبان آموزي در كتاب فارسي نگاره ها 
هستند وتكیه برآموزش ویادگیري دانش آموزان ازطریق حواس پنج گانه است . زیرا مابراین باوریم كه این حس ها 
را خداوند متعال همچون دریچه ها یا جویباراني قرار داده است ، كه براي گسترش وتقویت دنیاي زبان وذهن وقابلیت 
هاي ادراكي رو به سوي عالم درون زبان آموز وهر یادگیرنده دارد. یعني ما از راه این گام ها به چنین توانایي هایي در 

آموزش دست مي یابیم :
گام نخست : پرورش وتقویت خوب دیدن ، سواد دیداري ) ازراه چشم (

گام دوم : پرورش وتقویت خوب گوش دادن ، سواد شنیداري ) از راه گوش (
گام سوم : پرورش وتقویت حس المسه ، سواد بساوایي ) از راه حس المسه (

گام چهارم : پرورش تقویت تخیل وتفكر ) از راه ذهن ( 
گام پنجم : پرورش وتقویت روحیه ي پرسشگري و كنجكاوي ) ازراه هوش (

گام ششم : پرورش وتقویت چه ، چگونه و چه هنگام سخن گفتن ) از راه توانش زباني ( 
پس نگاره ها نقطه آغاز زبان آموزي هستند ودر این ده نگاره اهداف آموزشي عبارتند از: 

-  تصویر خواني -   تصویر برداري ذهني -  تصویر سازي ذهني 
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2- نشانه هاي يك :
این بخش از كتاب شامل 44  درس است . روش آموزش این بخش از كل به جز است. از نشانه یك آموزش    

الفباي فارسي مد نظر است .  دراین بخش تكیه برعناصر زیر و تقویت آموزش آن ها از اهداف اصلي است. 
الف ( تاكید برآموزش و یادگیري آواي نشانه یا صداي حرف

ب ( تاكید برآموزش ویادگیري نمادخطي نشانه یا شكل حرف
پ ( شناخت ، تشخیص وتمیز آواها وشكل ها وهمگون سازي وانطباق صدا با شكل 

ت ( تبدیل نمادهاي آوایي به خطي وبرعكس آن ) نوشتن و خواندن (

3 - با هم بخوانيم :
یكي دیگراز بخش هاي ساختار كتاب فارسي " با هم بخوانیم " است .با هم بخوانیم ها تنوع شعري هستند، كه    
با انتخاب این نمونه ها دامنه واژگان ، سطح درك ودریافت ، موسیقي وضرب آهنگ شعري و سادگي تلفظ كلمات از 

منظر زبان آموزان مورد تاكید بوده است.
اهداف آموزشي " با هم بخوانیم ها " :

الف ( پرورش حس لطیف و عاطفه پاك كودكان 
ب ( تلطیف ذهن وزبان كودكان              پ ( تقویت هوش زباني

ت ( ایجاد نشاط وطراوت وشادابي در فضاي آموزشي
ج (آشنایي با تلفظ وخوانش معیار و شادابي در فضاي آموزشي

د ( پرورش وتقویت حافظه       س ( تقویت وتوسعه زبان آموزي     ش ( گسترش دامنه واژگاني 
الزم است آموزگاران گرامي به اهداف آموزشي این بخش و چگونگي دست یابي به آن در پهنه ي آموزش زبان فارسي 

پایبند باشند.

4 - بياموزيم :
هدف از این فعالیت آموزشی نکاتی از زبان فارسی است که به زبان آموزان در ایجاد و تقویت مهارت خواندن   

کمک می کند.
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5 - مي توانم بخوانم : 
آن  ترین هدف آموزشي  اصلي   . است   " بخوانم  توانم  "مي  فارسي  عناصر ساختاري ومحتواي  از  یكي دیگر   
وقابلیت هاي خواندن  توانایي  زبان آموزان  مهارت خوب ودرست خواندن است وفرصتي است كه  وتقویت  پرورش 
خویش را به نمایش مي گذارند.وآموزگاران نیز مجالي مي یابند تا چگونگي تلفظ ، رعایت آهنگ كلمات وبافت جمله ها 
وتونایي بازشناسي نمادهاي خطي وتبدیل آن ها به نمادهاي آوایي وتولید گفتار وخوانش را ارزیابي كنند.به همین سبب 
متن هاي مي توانم بخوانم با برنامه زبان آموزي ومیزان پیشرفت یادگیري نشانه ها هماهنگي دارد ، یعني تمام كلمات 

به طور دقیق گزینش شده اند وتركیبي از نشانه هاي آموخته شده هستند.
در متن هاي پایان كتاب انتظار این است تا زبان آموز بتواند نوشته هاي متناسب با ذهن و زبان گروه سني خود را به 

آساني بخواند.

ساختار تمرين ها در نگاره ها و نشانه ها :
  ببين و گوش كن :

هدف از این فعالت تقویت توجه ، تمركز وخوب دیدن دانش آموز ، تقویت مهارت خوب گوش دادن  وبیان   
شفاهي تصویرها ) تصویر خواني ( وپرورش قوه ي تمیز وتشخیص است .

   ببين وبگو :
 ، ، تمركز ، واكنش نسبت به پرسش ، درك تصویري    این فعالیت با هدف تقویت فرایندهاي ذهني توجه 
گسترش دامنه واژگان ، رشد توانایي تبدیل دیده ها به گفتار ، جمله سازي ، بیان شفاهي دیده ها ونكات دیگري كه 
ممكن است دانش آموزان به طور ویژه به آن توجه داشته باشند. پرسش هاي مطرح شده جنبه الگویي دارند ، معلم 
در انتخاب این پرسش ها یا پرسش هاي مشابه آزاد است ومي تواند عالوه بر آن كه در باره ي هر تصویر پرسش 
هایي طرح مي كند ارتباط میان تصاویر را نیز موضوع پرسش و محور توجه دانش آموز قرار دهد.نكته اساسي آن است 
 كه باید در پاسخ ها به جنبه هاي خالق توجه شود، و از همه ي دانش آموزان پاسخ هاي یكسان خواسته نشود. معلم 
مي تواند پس از دریافت پاسخ ها ي فردي وگروهي به جمع بندي مطالب بپردازد. این تمرین ها مي تواند فرصتي براي 

یادگیري مشاركتي فراهم نماید.

  گوش كن وبگو : 
تقویت توجه ، تمركز ،واكنش نسبت به پرسش ،بیان شفاهي شنیده ها ،   تقویت خوب گوش دادن و فرایند   

هاي ذهني ، گسترش دامنه واژگان وتقویت مهارت خوب سخن گفتن از اهداف این فعالیت است .
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 پيدا كن وبگو : 

در این فعالیت انطباق واژه هاي شنیداري با اجزاي تصویر ، تقویت مهارت هاي كالمي ، تقویت واژه آموزي ،   
گسترش وتعمیق مفاهیم است .

  بازي :
این نوع تمرین ها با هدف ایجاد فضاي شاد وجذاب كردن فعالیت ها در راستاي آن چه دانش آموزان فرا    
گرفته اند، طراحي شده است . تا با ایجادوتقویت اعتماد به نفس در آنان روحیه ي مشاركت در فعالیت هاي جمعي را 

پرورش  دهد.  

  كتاب فارسي ) نوشتاري ( :
  این كتاب پهنه ي مهارت هاي نوشتاري وكتبي زبان وفرصتي براي نرمش هاي عضالت دست ، دست ورزي 
ونقاشي ، حرف نویسي ، هجا نویسي ، كلمه نویسي و. . . است . همان گونه كه در كتاب فارسي ، زبان نرمش خود را به 
كمك ذهن و دیگر حواس در زمینه نگاره ها انجام مي داد، در كتاب كار ، دست نرمش خود را با كمك خیال وهوش 
وذهن و تعقل از راه نمادهاي خطي در زمینه ي صفحه هاي كاغذي انجام مي دهد. كه در این كتاب نرمش دست و دست 

ورزي كودكانه به نوشتارسنجیده و نظام مند پایان مي گیرد.



هنگامی که به خانه ای وارد شد ید، به یکد یگر سالم کنید.
قرآن کریم

نگاره ها

بخش 1
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سالم،خانه ی ما این جا است. نگاره ی 1

آرمانآوامادَربابا 
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ببين و گوش كن

ببين و بگو

 هر یک از افراد خانواد ه د ر حال انجام چه کاری هستند؟

به تصویر ها نگاه كن؛ نام آن ها را مي گویم، به د ّقت گوش كن و تكرار كن.
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گوش كن و بگو

پيدا كن و بگو

  كلمه هاي زیر را مي خوانم به د ّقت گوش كن و تكرار كن.

به نگاره نگاه کن؛ 
- تصویر چه جایي را نشان می د هد؟
- چه چیزهایي د ر تصویر می بینی ؟

كيف     مد اد     تراش
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با هم بخوانيم

مهربان ترین
مهربان تر از ماد ر         مهربان تر از بابا
مهربان تر از آبی         با تمام ماهی ها
مهربان تر از گل ها       با د وبال پروانه

***
توخد ا، خد ا هستی 
مهربان ترینی تو

»افسانه شعبان نژاد«
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به مد رسه می رویم. نگاره ی 2

َكفشكيفساَعتُقرآن 
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ببين و گوش كن

ببين و بگو

 به تصویرهای باال نگاه کن، و برای هر تصویریک جمله بگو.
 در تصویرهای باال چه وسایل بهداشتی می بینی؟ نام آن ها را بگو.
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- به تصویرها نگاه کن، نام آن ها را می گویم، به دّقت گوش کن ، نام کدام یک را آخر 
شنیدی ؟ بگو.

گوش كن و بگو

 کلمه های زیر را می خوانم به دّقت گوش کن، کدام یک را آخر شنیدی؟ آن را بگو.

گل    خانه     مداد

پيدا كن و بگو

به نگاره نگاه کن؛ 
-  هریک از اعضای خانواده مشغول چه کاری هستند؟
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سالم، مد رسه ی ما این جا است. نگاره ی 3

َپرَچمِكالسُمدیرِكتاب 
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ببين و گوش كن

ببين و بگو

ماد ر و پسر از کد ام قسمت خیابان عبور می کنند؟
آن ها با چه وسیله ای به مد رسه می روند ؟

به تصویرها نگاه کن، نام آن ها را می گویم، به د ّقت گوش کن ، نام کد ام یک را 
اّول شنید ی ؟ بگو.
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گوش كن و بگو

پيدا كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم به د ّقت گوش کن، کدام یک را اّول شنید ی؟ آن را بگو.

به نگاره نگاه کن؛ 
- د ر حیاط مد رسه چه چیزهایي می بینی؟

گربه     سگ     موش

بـازی

سه کارت تصویر زنجیره ای به طور نامرتّب روی تابلو قرار داده، از د انش آموز 
خواسته شود اّولین تصویرمربوط به تصویرهای زنجیره ای را نشان دهد.
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کالس من، کالس تو نگاره ی 4

آرمانآبیآسمانآب 
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ببين و گوش كن

ببين و بگو

 به تصویرهای باال نگاه کن، و برای هر تصویریک جمله بگو.

به تصویرها نگاه کن، نام آن ها را می گویم، به د ّقت گوش کن ، نام کد ام یک تکرار 
شد ه است ؟ بگو.
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- نام تصویری که صد ای اّول آن » آ« است را بگو.

گوش كن و بگو

پيدا كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم به د ّقت گوش کن، کد ام یک تکرار شد ه است؟ آن را 
بگو.

به نگاره نگاه کن؛ 
- نام تصویرهایی که صد ای اّول آن ) آ  (  است را بگو.

َانار     مار     مار
مداد     مداد    تراش
سيب     َانار     سيب
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بازی، شاد ی ، تماشا نگاره ی 5

تاب 

ليوان 

آب

ُگلد ان

ِكتاب

َچَمن
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ببين و گوش كن

ببين و بگو

    بّچه ها برای مسابقه چه لباسی پوشید ه اند؟
     د ر تصویر های باال بّچه ها  د ر حال انجام چه مسابقه ای هستند؟

به تصویرها نگاه کن، نام آن ها را می گویم، به دّقت گوش کن ، نام آن ها را به 
ترتیب بگو.
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گوش كن و بگو

پيدا كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم به د ّقت گوش کن، نام آن ها را به ترتیب بگو.

نام تصویری که صد ای آخر آن ) ن( است را بگو.

کلمه های زیر را می خوانم به د ّقت گوش کن، کد ام یک از کلمه ها صد ای اّول ) آ ( 
د ارند؟آن را بگو.

به نگاره نگاه کن؛ 
-  نام تصویرهایی که صد ای آخر آن ) ب(  است را بگو.
-  نام تصویرهایی که صد ای آخر آن ) ن(  است را بگو.

مار      موش

آسمان   مامان   شب   آرمان

كتاب

ليوان

درخت

ميز

نمکد ان

َانارُگلد ان

َاسب

نام  تصویری که صد ای آخر آن ) ب( است را بگو.
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به کالس نّقاشی خوش آمد ید! نگاره ی 6

َانار

 َپرَچم 

َاسب

دُ م

َابر

باد ام
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ببين و گوش كن

ببين و بگو

   د ر تصویر های باال کد ام کار د رست است؟ آن را بگو.
   از بین مد اد رنگی ها چه رنگی را بیشتر د وست د اری؟

به تصویرها نگاه کن، نام آن ها را می گویم، به دّقت گوش کن ، نام آن ها را به 
ترتیب بگو.
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گوش كن و بگو

پيدا كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم به د ّقت گوش کن، نام آن ها را به ترتیب بگو.

کلمه های زیر را می خوانم ، گوش کن، کد ام یک صد ای آخر ) ن( د ارند؟ بگو.

کلمه های زیر را می خوانم ، گوش کن، کد ام یک صد ای آخر ) ب( د ارند؟ بگو.

به نگاره نگاه کن؛ 
- نام تصویرهایی که صد ای اّول آن ) َا (  است را  بگو.

-  نام تصویرهایی که صد ای آخر آن ) م (  است را  بگو.

خانه    كتاب    مد اد

باران   آرزو   ایران   بابا

آرد   َاسب   كتاب   ماشين

َابرَاسبسيبَانار

نام تصویری که صد ای اّول آن )  َا ( است را  بگو.
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نام تصویری که صد ای آخر آن ) م ( است را بگو.

 ابروچشمكلم

كرمگند مد ند ان

بـازی

از د انش   آموزان بخواهید صد ای ) اَ  ( را تا آن      جا که می توانند کشید ه اد ا  کنند. 
)به صورت گروهی(
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با هم بخوانيم

مد اد رنگی الال !
سفيد و زرد و صورتی 

سياه و نيلی ام الال !
قرمز و خوشگلم بخواب
مد اد رنگی ام الال !

تو جعبه راحت بخوابيد
كنار هم خيلی قشنگ
برای هم قّصه بگيد
قّصه ی باغ رنگارنگ

» مصطفی رحمان د وست «
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همه با هم مهربانیم! نگاره ی 7

ت  كُُ

ِلباس 

ماست

گيالس

دَ ست

آناناس
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ببين و گوش كن

ببين و بگو

  به تصویرهای باال نگاه کن، و برای هر تصویر یک جمله بگو.

گوش كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم ، گوش کن، صد ای اّول کد ام یک ) َا ( است؟ بگو.

کلمه های زیر را می خوانم ، گوش کن، صد ای آخر کد ام یک ) م ( است؟ بگو.

 َانگشت   آوا   َابرو   َانگور

شام    نام    كيف    سالم
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پيدا كن و بگو

به نگاره نگاه کن؛ 
- نام تصویرهایی که صد ای آخر آن ) ت ( است را  بگو.
- نام تصویرهایی که صد ای آخر آن ) س ( است را  بگو.

نام تصویری که صد اي آخر آن »ت« است را  بگو.

دستسوتساعت ماشين

نام تصویری که صد اي آخر آن »س« است را بگو.

كت خروس  قفسخرس
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د نیاي حیوانات نگاره ی 8

آهو

 ماهی 

كاهو

ميمون

قو

موز

ماهی

خرگوش

زرافه

میمون

شتر

شیر

آهو

قو

اسب به حیوانات غذا  ند هید
به حیوانات آزار نرسانید
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ببين و گوش كن

ببين و بگو

 د ر تصویر های باال کد ام کارها ناد رست است ؟ بگو.
 کارهای د رست را برای د وستان خود تعریف کن.

نام هر تصویر را کشیده می گویم. به دّقت گوش کن ، با شنیدن هر صدا یک انگشت 
خود را باز کن.

 َاسبسوتآب نان
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گوش كن و بگو

پيدا كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم ، به دّقت گوش کن، با شنیدن هر صدا یک انگشت خود را 
باز کن.

کلمه های زیر را می خوانم ، گوش کن، صد ای آخر کد ام یک ) ت ( است؟ بگو.

کلمه های زیر را می خوانم ، گوش کن، صد ای آخر کد ام یک ) س ( است؟ بگو.

به نگاره نگاه کن؛ 
- نام تصویرهایی که صدای آخر آن ) اوـ و(  است را بگو.

-  نام تصویرهایی که صد ای اّول آن )م(  است را بگو.

آب   ميز   سگ   د م   توت   باد

ماست   جارو   دست   ماشين   

خرس   كتاب   د رس   چشم
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نام تصویرهایي كه صداي اّول آن » م « است را بگو.

مورچهخرسمارموش

بـازی

از حیوانات  یا تصاویري  بر روي دیوار ورق هاي بزرگي را بچسبانید . سپس مجلّه 
در اختیار دانش آموزان قرار دهید و از آن ها بخواهید با بریدن عكس حیوانات و 
چسباندن آن ها بر روي كاغذ ها ي روي دیوار، باغ وحشي با حیوانات مورد عالقه ي 

خود درست كنند.

نام تصویرهایي كه صد اي آخر آن »او -  و « است را بگو.

جاروگردوپارو گندم
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مسجد محلّه ي ما نگاره ی 9

جاَنماز

 َفرش 

َسبز

َكفش

َسرباز

گوش
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ببين و گوش كن

ببين و بگو

 د ر تصویر های باال پدر و پسر به كجا مي روند؟
 آن ها براي چه كاري وضو مي گیرند؟

نام هر تصویر را کشیده می گویم. به دّقت گوش کن ، با شنیدن هر صدا یک انگشت 
خود را باز کن.

آش توپبزميز
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گوش كن و بگو

پيدا كن و بگو

 کلمه های زیر را می خوانم ، به دّقت گوش کن، کدام یک صدای آخر آن ) او- و(  
است. بگو.

 کلمه های زیر را می خوانم ، به دّقت گوش کن، کدام یک صدای اّول آن ) م (   
است. بگو.

نام تصویری که صداي آخر آن » ز « است را بگو.

نام تصویری که صداي آخر آن » ش « است را بگو.

به نگاره نگاه کن؛ 

- نام تصویرهایی که صدای آخر آن )ز(  است را بگو.

- نام تصویرهایی که صدای آخر آن )ش(  است را بگو.

جارو    دست    كاهو    دارو

ميز    مار    دامن    مسواک

موز

تراش

فرشسرباز بز

كيفآشموش
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در بازار، چه خبر؟ نگاره ی10

كيف 

َپرده 

َكفش

ُسفره

ُكاله

شانه



47

ببين و گوش كن

ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن، و برای هر تصویر یک جمله بگو.

گوش كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم ، به دّقت گوش کن، با شنیدن هر صدا یک انگشت خود 
را باز کن.

کلمه های زیر را می خوانم ، به دّقت گوش کن، صدای آخر کدام یک ) ز ( است؟بگو.

کلمه های زیر را می خوانم ، به دّقت گوش کن، صدای آخر کدام یک) ش ( است؟بگو.

فيل   نخ   گوش   بز   خدا   شب

ميز    دست    باد    بز

آش    فرش    توپ    تراش 
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پيدا كن و بگو
به نگاره نگاه کن؛ 

- نام تصویرهایی که صدای اّول آن ) ک (  است را تکرار کن.
- نام تصویرهایی که صدای آخر آن ) ـه ه (  است را تکرار کن.

نام تصویری که صداي آخر آن » ـه - ه « است را بگو.

خانهگلدانستارهپروانه

نام تصویری که صداي اّول آن »ک « است را بگو.

كاهو كتابليوانكبوتر

بـازی

در کالس فروشگاهی از وسایل مختلف تشکیل شود و دانش آموزان اشیایی که صدای 
آخر آن ) ـه -  ه ( است را خریداری کنند.
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با هم بخوانيم

آب
« آ « مثل آب

                      آب ، صدای آب
بّچه ها بيدارند یا خواب؟

َابر آمد با باران
ما مي خوانيم: باران
ما و لب های خندان
آِب خوب، آِب پاك
بر زمين، بوی خاك

فرزندم، امروز شدیم شاد
نوشتن آب ، مباركت باد !

» فائزه افتخاري «



بخوان به نام پروردگارت.
قرآن کریم

نشانه ها

بخش 2
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آب نشانه ی 1

آبآب
.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

آب

آب

آب

آب

بابا

آ

ب
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

بابا نشانه ی 2

بابابابا

بابا      بابا
آب   آب

آ ا     بـ ب
آببابا
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ببين و بگو

 در تصویر های باال از آب چه استفاده هایی شده است؟

گوش كن و بگو
کلمه های زیر را می خوانم، صدای اّول کدام کلمه »آ« است؟ بگو.

کلمه های زیر را می خوانم، صدای آخر کدام کلمه »ب« است؟ بگو

کلمه های زیر را می خوانم، صدای اّول کدام کلمه »بـ « است؟ بگو.

آب، بابا، آسمان، ليوان
پيدا كن و بگو

آب   نان

تاب   ميز

باران   َانار

سيب   آش

دست   لب

شانه   بادام

َزرد
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باد نشانه ی 3

بادباد

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

باد       باد

باد       باد
د
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ببين و بگو

 به تصویرهای باال نگاه کن و برای هر تصویر یک جمله بگو.

گوش كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم، صدای آخر کدام کلمه »د« است؟ بگو.

باد، درخت، گندم، برگ 
پيدا كن و بگو

تاب   َسَبدَمرد   َانار
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می توانم بخوانم

باران

بابا            داد.                                              

بابا            داد.                                              

بابا            داد.                                              

بابا            داد.                                              

بابا            داد.                                              

بابا            داد.                                              
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

نان نشانه ی 4

ناننان

بابا
بابا

بابا  نان  داد .

نان
نان

نـ  ن
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ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن. برای هر تصویر یک جمله بگو.

گوش كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم، صد ای آخر کدام کلمه »ن« است؟ بگو.

کلمه های زیر را می خوانم، صد ای اّول کد ام کلمه »نـ « است؟ بگو.

نان، نانوا، تنور، زن
پيدا كن و بگو

مامان   آب

نامه   باد ام

َانار   د ند ان

كتاب   نماز    

َدر
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

بار نشانه ی 5

باربار

ر
بار

بار
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ببين و بگو

 داستان تصویرهای باال را تعریف کن.
 به تصویرهای باال نگاه کن، برای روزهای بارانی چه لباسی مناسب است؟

گوش كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم، صد ای آخر کدام کلمه »ر« است؟ بگو

كاميون، بار، مادر، در
پيدا كن و بگو

بار   َابروآرد   مار

َپرَچم
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با هم بخوانيم

جشن د ر آسمان
وقت غروب است    خورشيد زیباست
مثل عروس است     از دور پيد است

***
یک ابر نازک     افتاده رویش

مانند یک تور     بر روی مویش
***

د اماد پس كـو؟     او توی راه است
من شک ندارم       آقای ماه است

***
جشن عروسی       د ر آسمان هاست
صد ها ستاره         مهمان آن هاست

                                                                                 » ناصر کشاورز«
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

بادام نشانه ی 6

بادامآرمان     

بابا     بادام
بادام  داد. بابا  
آرمان بادام داد.

مـ   م
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ببين و بگو

 به تصویر باال نگاه کن و سه حیوان نام ببر که در آن صدای »م« باشد.

گوش كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم، صدای آخر کدام کلمه »م« است؟ بگو.

کلمه های زیر را می خوانم، صدای اّول کدام کلمه »مـ « است؟ بگو.

ترکیب های  زیر را می خوانم، آن ها را با صدای بلند تکرار کن.

بادام، سبد، پدربزرگ، دست 
پيدا كن و بگو

با    ما    دا    را    نا

نان   شام

مار  تاب

بادام  ليوان

باران  مداد
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می توانم بخوانم

بادام

َانگور

دام    دام    دام
دارا   بادام    داد.

بام    بام    بام
دانا   بادام   داد.
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

َابر نشانه ی 7

ماَدرَابر
باد آَمد.
َابر آَمد.

ماَدر َدر باران آَمد.
َا  َ-  
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ببين و بگو

 به تصویرهای باال نگاه کن، صدای اّول نام کدام میوه ها ) اَ ( دارد؟
 کدام میوه را دوست داری؟

گوش كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم، صدای اّول کدام کلمه ) اَ ( است؟بگو.

ترکیب های زیر را می خوانم ، آن ها را با صدای بلند تکرار کن.

َابر،  خانه،  چتر،  باران
پيدا كن و بگو

َاسب   بار

َب    َد    َر    َن    َم      

بادام  َانجير

سيب
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

دَ رس نشانه ی 8

دَ رسسارا

َمن دَ رس د اَرم.
سارا دَ رس د اد. 

سارا دَ رس را آسان د اد. 
سـ   س
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ببين و بگو

 د رباره ی تصویر باال هر چه می د انی بگو.
 د ر تصویر چه چیزهایی را د ید ی که صد ای اّول آن )سـ ( غیر آخر است؟

گوش كن و بگو

کلمه های زیرا را می خوانم، صد ای آخر کدام کلمه ) س (است؟بگو.

کلمه های زیر را می خوانم کد ام یک ) سا ( د ارند؟بگو.

كتاب، تخت خواب، گلدان، مد اد                                                                         
پيدا كن و بگو

د امن  خرس

سارا   سبد   سامان   باد ام  آسان

آد امس  مرد

سوت
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

تاب نشانه ی 9

دَ ستتاب

دَ ست      َدست       َدست
آن  تاب  َاست. 
بابا  تاب  َبست. 

تـ   ت
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ببين و بگو

 به تصویرهای باال نگاه کن و برای هر تصویر یک جمله بگو.
 وقتی که بیمار می شوی چه کسی از تو مراقبت می کند؟

گوش كن و بگو
کلمه های زیر را می خوانم، صد ای اّول کدام کلمه ) تـ ( است؟ بگو.

کلمه های زیر را می خوانم صدای آخر کدام کلمه ) ت ( است؟ بگو.

تاب، د ست، كفش، دیوار
پيدا كن و بگو

تب   ماست

تميز  تاب   كت   بستم   ساعت

َاسب   توپ
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می توانم بخوانم

آستارا

تور

ایران   َاست.  آستارا دَ ر 

دَ ر آستارا باران آَمد.
باران َنم َنم آَمد.

َاَسد دَ ر َسرما آَمد.
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

روستا نشانه ی 10

د وستروستا     

آن روستا آباد َاست.
َمن روستا را د وست د اَرم.
سارا با َمن دَ ر روستا بود. 

او با َمن د وست َاست.
او   و 
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ببين و بگو

نام این ورزش چیست؟
در تصویر باال چیزهایی که  صد ای ) او- و( دارند را بگو.

گوش كن و بگو
کلمه های زیر را می خوانم، صد ای آخر کدام کلمه ) او- و ( است؟ بگو.

ترکیب های زیر  را می خوانم، آن ها را با صد ای بلند تکرار کن.

توت، رود، گوسفند، كبوتر
پيدا كن و بگو

سوزن  قومو  مرد

بو  نو  سو  رو  د و  مو  تو

َسرباز
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

سوَزن نشانه ی 11

بازارسوَزن     

مادَ ر َاز بازار آَمد.
او آرام د اد َزد: 

آن سوَزن َاست ! 
دَ ست َنَزن ! 

ز       
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ببين و بگو

د ر تصویرهای باال چه کسی تفنگ د ر د ست د ارد؟
لباس سرباز چه رنگی است؟

سربازان د ر حال انجام چه کاری هستند؟

گوش كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم، کد ام یک صد ای » ز « د ارند؟ بگو.

کلمه های زیر را می خوانم، کد ام یک )زو( د ارند؟ بگو.

قرمز، سوزن، چرخ خياطی، موز
پيدا كن و بگو

سوت  آزادزن  تنور

زود   آزاد   بازو   زد  ترازو
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می توانم بخوانم

َزنبور

سام دَ ر        بود.

َزنبور آَمد.
سام َاز َزنبور َترس د اَرد.
او د اد َزد. مامان! َزنبور!
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با هم بخوانيم

ای ایران
زیبــا، زیبــا، زیبــایی     ای ایران
ميهـن خـوب مــایــی     ای ایران
هم كوه و جنگل د اری     هم صحرا
هم باغ و بستان د اری      هم د ریا

من یک د نيا خاكت را      د ارم د وست
خاک خوب و پاكت را      د ارم د وست

»اسـد الله شعبانی«
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

ایران نشانه ی 12

َاميرایران     

این َمرد َامير نام د اَرد.
او َدر ساری َاست.

ساری َدر ایران َاست.
َامير ایران را د وست د اَرد.

ایـ  یـ  ی
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ببين و بگو

 به تصویرهای باال نگاه کن و برای هر تصویریک جمله بگو.

گوش كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم، آن هایی که صد ای ) ایـ یـ ی ( د ارند را بگو.

ترکیب های زیر را می خوانم آن ها را با صد ای بلند تکرار کن. 

نقشه ی ایران، پرچم، تفنگ
پيدا كن و بگو

بيـ   د یـ   ریـ   ميـ   زیـ   سيـ   تيـ    

ایران    ایمان     آباد      ایست

سيب     ميز      سبد      زمين

بازی      ترازو      آبی     سبزی

بی   د ی   ری   می    زی   سی   تی

َكباب
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

كودَ ک نشانه ی 13

كودَ کَكبوَتر     

باران می باَرد.
َكبوَتر دَ ر  باران  َاست.

كودَ ک آن را د ید.
او َكبوَتر را با دَ ست ناز َكرد.

كـ   ک
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ببين و بگو

به تصویر باال نگاه کن.
بّچه ها مشغول چه کاری هستند؟

د ر تصویر باال چیزهایی را که صد ای ) ک ( د ارند؟بگو.

گوش كن و بگو
کلمه های زیر را می خوانم، صدای اّول کدام کلمه ) كـ ( است؟ بگو.

کلمه های زیر را می خوانم، صد ای آخر کدام کلمه »ک« است؟ بگو.

 كودک، كبوتر، كاله، باران 
پيدا كن و بگو

كباب  سينی

پنير  باد بادک

نمک  كار

نمک  كبوتر

َپر
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

پارک نشانه ی 14

توپَپری      

سارا دَ ر پارک َاست.
سارا توپ د اَرد.

او با َپری بازی َكرد.
سارا توپ را با پا َزد.

پـ   پ
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ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن، پارسا در حال انجام چه کاری است؟
پارسا بعد از نوشتن نامه ، چه کار کرد؟

گوش كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم، صد ای اّول کدام کلمه ) پـ ( است؟ بگو.

کلمه های زیر را می خوانم، صد ای آخر کدام کلمه )پ( است؟ بگو.

توپ، پا، پری، پروانه
پيدا كن و بگو

كبوتر پارو

توپ  َمرد

پر  كودَ ک

سوپ َكباب
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با هم بخوانيم

مد اد تنبل
آهای مد اد تنبل
بازم غلط نوشتی

من نبود م تو بود ی
كه زیر خط نوشتی

من كه خود م می د ونم
پ سه تا نقطه د اره

تو د ستمو گول زد ی 
كه د و تا شو نذاره

»شکوه قاسم نیا«

ُبز
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

باد ُكَنک نشانه ی 15

باد ُكَنکُاميد
ُاميد باد ُكَنک دَ ر دَ ست د اَرد.
او با باد ُكَنک بازی می ُكَند.

باد آَمد.
باد باد ُكَنک را ُبرد.

ُا   ُ-
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ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن و برای هر تصویر یک جمله بگو.

گوش كن و بگو

کلمه های زیر را می خوانم،   صد ای اّول کدام کلمه ) اُ ( است؟ بگو.

ترکیب های زیر را می خوانم ، آن ها را با صد ای بلند تکرار کن.

ُاردک، مرغ، باد كنک، ُاميد
پيدا كن و بگو

آباد  ُاردکُاميد  َانار

ُنـ  ُد  ُر  ُسـ  ُپـ  ُكـ  ُز  ُمـ
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می توانم بخوانم

سوپ

كيف

پارسا بيمار َاست.      
او َتب د اَرد. 

مادَ ر َسبزی را پاك َكرد تا سوپ دُ ُرست ُكَند.
پارسا سوپ را د وست د اَرد.
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

َبرف نشانه ی 16

َبرفَفرید      

آسمان َابری َاست.
َبرف می باَرد.

َفرید َبرف بازی می ُكَند.
او با َبرف، آدَ م َبرفی دُ ُرست َكرد.

فـ   ف
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ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن و براي هر تصویر یك جمله بگو.

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای اّول کدام کلمه )فـ ( است؟ بگو.

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای آخر کدام کلمه »ف « است؟ بگو.

برف، فرید، آد م برفی، دستکش
پيدا كن و بگو

فرید  پارک

كيف  كمک

باد كنک  فرد ا

برف  سيب

 آَتش
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
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...........................................................

شير نشانه ی 17

آَرششير      

آن كودَ ك آَرش نام د اَرد.
او شير را  َبر می د اَرد.
آَرش آن را می نوَشد.

شير او را شاد اب می ُكَند.
شـ   ش
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ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن و د استان آن را تعریف كن.
چرا خانه آتش گرفت؟

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای اّول کدام کلمه  )شـ ( است؟ بگو.

كلمه هاي زیر  را می خوانم ، صد ای آخر کدام کلمه   )ش ( آخر د ارند؟ بگو.

شير، بشقاب، ماشين لباس شویی، یخچال 
پيدا كن و بگو

بد   شير

موش د رس

 شد  فارسی  

تراش بستنی

َسماَور
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

َپرواز نشانه ی 18

َپروازآوا      

َكبوَتر دَ ر د ام بود.
آوا َكبوَتر را آزاد َكرد.

 َكبوَتر َپرواز َكرد َو َرفت .
 َكبوَتر َپرواز را د وست د اَرد.

و           
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ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن و براي هرتصویر یك جمله بگو.

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، کدام یک صد ای ) و (  د ارند؟بگو.

قفس، آوا، د یوار، باغچه 
پيدا كن و بگو

  سماور  تنور  آواز  می آورد 

ترازو  می رود  نانوا  سوت  
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می توانم بخوانم

او می َتواَند

ِمسواک

َامين نانوا َاست.
او می َتواَند نان را َاز َتنور 

بيرون آَوَرد.

َزری آشَپز َاست.
او می َتواَند آشَپزی ُكَند.

سامان َسواركار َاست.
او می َتواَند َاسب َسواری ُكَند.



95

.................................................................................................................................................................................................................
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...........................................................

َورِزش نشانه ی 19

ناد ِرِا مروز

نادِ ر دَ ر دَ ِبستان َاست.
او ِا مروز َورِزش د اَرد. 

نادِ ر توپ را َاز َزمين َبر می د اَرد.
او با توپ بازی می ُكَند.

ِا   ِ-
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ببين و بگو

 به تصویرهاي باال نگاه كن و براي هرتصویر یك جمله بگو.
 كد ام ورزش را دوست د اري ؟

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای اّول کدام کلمه ) ِا  ( است؟ بگو.

تركیب هاي زیر را مي خوانم، آن ها را با صد اي بلند تكرار كن.

تور واليبال، سوت، نادر، آموز گار 
پيدا كن و بگو

برادر  ِامروز ِامام   َانار

َپروانـه 

ِبـ  ِكـ  ِمـ  ِسـ  ِز  فـِ  ِر  ِپـ  ِتـ
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..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

ِستاره نشانه ی 20

َترانه ِستاره

َشب بود.
آزاد ه آسمان را َتماشا  می َكرد.

آسمان ُپر َاز ِستاره بود.
آزاد ه آن را به َترانه ِنشان د اد.

ـه   ه
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ببين و بگو

به تصویرهاي باال نگاه كن و برای هر تصویر یک جمله بگو.

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای آخر کدام کلمه )ـه ه ( است؟ بگو.

پنجره ، پرد ه ، ستاره ، ترانه  
پيدا كن و بگو

د انه  مسواك 

آماد ه  كيف 

نادر  ترانه

كتاب  پرند ه 
تركیب هاي زیر را مي خوانم، آن ها را با صد اي بلند تكرار كن.

نه  سه  كه  مه  په  فه  شه
ده   ره   زه   وه                  
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بياموزيم

َنخ 

سارا دَ ند ان د اَرد.
دَ ند اِن سارا ِسفيد َاست.

َفرید توپ د اَرد.
توِپ َفرید َزرد َاست.

َپری َكفش د اَرد.
َكفِش َپری زیبا َاست.
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با هم بخوانيم

سه ستاره
باد آسمان را        د یشب تکان د اد 
سه تا ستاره         د ر د ستم افتاد 

بود ند آن ها        بسيار زیبا 
یک د انه اش را      د اد م به بابا 

آن د یگری را       د اد م به ماد ر 
د ید م كه ماند ه       یک د انه د یگر 
آن را به باال        پرتاب كرد م 

این كارها را د ر     خواب كرد م ! 
            »ناصر کشاورز«
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دِ َرخت نشانه ی 21

سيِب ُسرخدِ َرخت      

این دِ َرخت َاست. 
دِ َرخت سيِب ُسرخ د اَرد.
سيب َاز دِ َرخت ُافتاد.

دُ خَتر سيب را َبرد اشت.
خـ    خ
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ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن و برای هر تصویریک جمله بگو.
نّجار برای ساختن میز از چه وسایلی استفاد ه می کند؟

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای اّول کدام کلمه ) خـ ( است؟ بگو.

سيِب سرخ، شاخه،  دختر، گلد ان
پيدا كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای آخر کدام کلمه )خ( است؟ بگو. 

خاک  فارسی

برف  نخ

نخ  خوب

ميخ  د رخت
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می توانم بخوانم

خود كار 

روزی به رود ِرسيدَ م.
رود به َمن آب د اد.

آب را د ادَ م به َزمين.
َزمين به َمن د انه د اد.
د انه را د ادَ م به نادِ ر.
نادِ ر به َمن آرد د اد.
آرد را د ادَ م به مادَ ر.
مادَ ر به َمن نان د اد.

نان
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...........................................................

خورشيد نشانه ی 22

نوک خورشيد
روز ُشد .

خورشيد با نوِر خود َزمين را روَشن َكرد. 
سامان به ُخروِس خود د انه د اد.

ُخروس به َزمين نوک َزد َو د انه را خورد.
و   ُ- 
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ببين و بگو

 به تصویرهای باال نگاه کن و برای هر تصویریک جمله بگو.

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، کدام یک ) و ـُ  ( د ارند؟ بگو.

خورشيد، نوک، كوزه، گاو
پيدا كن و بگو

بوق 

خورشيد    َابرو    خورد    رود

نوک    ُاردک    می خورد    ُتند
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................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

َقند نشانه ی 23

ُاتاق َقند ان
آوا َقند ان را آَورد. 

آرمان آن را ُپر َاز َقند َكرد. 
مادَ ر  َدر قوری آب می ریَزد.

ِپدَ ر سينی را به ُاتاق می َبَرد. 
قـ    ق
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ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن و برای هر تصویر یک جمله بگو.
آیا این تابلو                     را می شناسید؟

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای اّول کدام کلمه ) قـ ( است؟ بگو.

قندان، سينی، قوری، قاشق
پيدا كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای آخر کدام کلمه ) ق ( است؟ بگو. 

قوری مد اد

كيف  بوق

فرش  قاب

اتاق  قند

فيل 
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...........................................................

لـادَ ن نشانه ی 24

دَ ستمالليوان      

لـادَ ن دُ خَتِر خوبی َاست.
لـادَ ن ِلباِس َتميز می پوَشد.

او دَ ر كيِف خود دَ ستمال َو ليوان د اَرد. 
او با ليواِن خود آب می خوَرد. 

لـ    ل
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ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن و داستان آن را تعریف کن. 

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای اّول کدام کلمه ) لـ ( است؟ بگو.

ليوان، شيرآب، الد ن، لباس
پيدا كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای آخر کدام کلمه ) ل( است؟ بگو.

ليوان  كتاب

د ستمال  كود ک

آسمان لباس

الد ن  پول
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می توانم بخوانم

پارک

َچتر

ِا مروز َمن با ِپدَ َرم به پارک َرفَتم. 
َمن دَ ر پارک َزری را د ید م. 

او َسالم َكرد.

من با َزری بازی َكردَ م. 
ِپدَ ر به َمن پول د اد. 

َمن َبسَتنی َخریدَ م. 
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چه روِز خوبی! نشانه ی 25

قارچ مورچه 
چه روِز خوبی!

چوپان زیِر دِ َرخت َاست.
سه قارچ َنزد یِک دِ َرخت َاست.

مورچه د انه را با خود به النه می َبَرد.
چـ    چ



112

ببين و بگو

 به تصویرهاي باال نگاه كن و د استان آن را تعریف كن.

گوش كن و بگو
كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای اّول کدام کلمه ) چـ ( است؟ بگو.

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای آخر کدام کلمه )چ( است؟ بگو.

چوپان، قارچ، مورچه، گوسفند
پيدا كن و بگو

ميخ  چشم

پارچ  نخ

چتر  پارک

چاد ر  قارچ

َیخ
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...........................................................

دَ ریا نشانه ی 26

چای قاِیق

سارا با ِپدَ ر ِكناِر دَ ریا َاست.
سارا قاِیق را د ید. 

او َبراِی آن دَ ست ِتکان د اد. 
ِپدَ ر  َدر ِكناِر  َدریا چای می خوَرد. 

یـ    ی
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ببين و بگو

 به تصویرهاي باال نگاه كن و برای هر تصویر یک جمله بگو.

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای اّول کدام کلمه ) یـ ( است؟ بگو.

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای آخر کدام کلمه )ی( است؟ بگو.

قایق، ماسه، د ریا، استکان
پيدا كن و بگو

یخ   پارو

چای  زری

سبزی  یک

د ریا  برای
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بياموزيم

َگندُ م 

سارا خانه د اَرد.                           
خانه ِی سارا زیبا َاست.

ُاتاق َپرد ه د اَرد.                         
َپرد ه ِی ُاتاق َسبز َاست.

َكبوَتر النه د اَرد.                 
النه ِی َكبوتر َاز چوب َاست.
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...........................................................

ُگل نشانه ی 27

َبرگُگل    

َنرِگس ِیک شاخه ُگل د اَرد. 
َرنِگ آن ِقرِمز َاست.

این ُگل د و َبرگ د اَرد. 
َنرِگس آن ُگِل زیبا را به مادَ ر د اد.

گـ    گ
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ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن و برای هر تصویریک جمله بگو. 

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای اّول کدام کلمه )گـ ( است؟ بگو.

برگ، گل، نرگس، گلد ان
پيدا كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای آخر کدام کلمه )گ( است؟ بگو.

گاو  كار

ُاردک سگ

گل  بزرگ

زنگ  گربه

جوراب 
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ِدَرخِت كاج نشانه ی 28

تاججوجه      

این ُخروس َاست. 
ُخروس ِیک تاِج زیبا داَرد.

النه ِی ُخروس زیِر ِدَرخِت كاج َاست. 
سه جوجه َدر ِكناِر النه بازی می ُكَنند. 

جـ    ج
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ببين و بگو

به تصویر باال نگاه کن و د استان آن را تعریف کن. 

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای اّول کدام کلمه )جـ ( است؟ بگو.

جوجه، النه، د رخت كاج، جارو
پيدا كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای آخر کدام کلمه )ج( است؟ بگو.

جارو  چاد ر

پارچ  كاج

د رخت  جوراب

كج   ميخ
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می توانم بخوانم

جوجه
آوَرد به خانه         پدَ ر َچند جوجه
تا جوجه د یدَ م        َخند ان ُشد م َمن
با ميخ َو َتخته        ساخَتم یک النه
د ادَ م به جوجه        َمن آب َو د انه
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با هم بخوانيم

بهار
بّچه ی خوب و د انا                فصل بهار اومد ه
نگاه كنيد د رختان                  بازم شکوفه زد ه
این اولين فصل سال               سه ماه زیبا د اره

چون كه فصل بهاره              زیاد بارون می باره
***

از آسمون می ریزه                بارون رو سقف خانه 
صد اش خيلی قشنگه                 د رست مثل ترانه

                                                                  » محمود میرزایی د الویز«   
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.................................................................................................................................................................................................................
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َبهار نشانه ی 29

َبهارآهو            آ
ِزِمستان َتمام ُشد. 

َبهار آَمد.
َهوا َكم َكم َگرم ُشد. 

َخرگوِش ِمهربان اَز النه بيرون آَمد َو به آهو َسالم َكرد. 
هـ    ـهـ
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ماهی  ميخ

ببين و بگو

به تصویر باال نگاه کن و د استان آن را تعریف کن. 

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، کلمه هایی که صد ای )هـ  ـهـ ( د ارند را بگو.

آهو، خرگوش، رود، هویج
پيدا كن و بگو

مهربان  بازی

مریم  همه

بار    بهار
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بياموزيم

كوه 

  َفرید َاسب را د ید.                فرید َاسب ها را د ید.

آَرش جوجه را دوست د اَرد.    آَرش جوجه ها را د وست د اَرد.

  سارا ُگل را می كاَرد.           سارا ُگل ها را می كاَرد. 
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نوِر ماه نشانه ی 30

َبه َبه ماه

َشب بود. 
ماه َاز زیِر اَبر بيرون آَمد َو َهمه جا را روَشن َكرد. 

َمهد ی به ماه ِنگاه َكرد َو ُگفت:
َبه َبه! نوِر ماه زیبا َاست. 

ـه    ه

َبه َبه 

َبه َبه 
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ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن و برای هر تصویر یک جمله بگو. 

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، صد ای آخر کدام کلمه )ـه ه ( است؟ بگو.

كوه، ماه، ستاره، مهد ی، پنجره
پيدا كن و بگو

به به  كاسه

كوه  ستاره

ترانه  نه

شاخه  نگاه

ماژیک
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..................................................................................................................................................................................................................
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ژاله َو ُمژگان    نشانه ی 31

ُمژگانژاله
ُمژگان َدر خانه َاست. 

ژاله به خانه ِی او آَمد. 
ژاله َبراِی ُمژگان ِیک ُگلد ان آَورد. 

ُمژگان َهر روز به ُگل آب می دَ َهد تا َپژُمرد ه َنَشَود. 
ژ       
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ببين و بگو

به تصویر باال نگاه کن و د استان آن را تعریف کن. 
سارا با چه چیزی نّقاشی می کشد؟

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، کدام یک صد ای )ژ( د ارند؟ بگو.

مژگان، آب پاش، ژاكت، ژاله
پيدا كن و بگو

ژاله   زانو   د ارا   پژمرد ه

ماژیک   جواد   مژگان   چاد ر
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می توانم بخوانم

آهو

خواب

ِكناِر رود ِیک آهو ِزند گی می َكرد. 

ِیک روز او َبرای َگردِ ش َاز خانه 
بيرون َرفت.

دَ ر راه ِیک ُگِل َپژُمرد ه د ید.

آهو َبراِی ُگل َاز رود آب 
آَورد. 

ُگل شاد اب ُشد َو َخند ید.
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

ِكتاب خوانی نشانه ی 32

خواَهرخواب           

آوا خواَهِر آرمان َاست.
او خواَهِر خوبی َاست.

آرمان ِكتاب خواندَ ن را د وست د اَرد.
آوا َهر َشب َقبل َاز خواب َبراِی آرمان ِكتاب می خواَند. 

خوا
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خواهر   جوجه   می خواند   خوب

چوب   خواند ن   جوراب   خواب

ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن و برای هر تصویریک جمله بگو. 

گوش كن و بگو

كلمه هاي زیر را  می خوانم ، کدام یک )خوا( د ارند؟ بگو.

تخت خواب، كتاب، كمد، چراغ خواب    
پيدا كن و بگو
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با هم بخوانيم

َبـّنا

ما كود كانيم             
ما كود كانيم             شيرین زبانيم

تنها و با هم            كتاب می خوانيم
ما د ر د بستان            شاد یم و خند ان
چون گل كه د ارد        جا د ر گلستان

گفتار ما خوب           هر كار ما خوب
با هر كسی هست        رفتار ما خوب

        » عباس یمینی شریف«      



جد ول الفبای فارسی

جد ول الفبا
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قاف                 قاف                 قاف قـ ق
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و                       واو ژ                  ژ                  ِژ ژ

گاف               گاف               گاف گـ گ د                  دال

ه          هه          ه          هِه هـ ـهـ ـه ه سـ س       سین

لـ ل                 الم

یـ ی                  یِِ شـ  س      شین
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

َنّقاشی نشانه ی 33

َنّقاشی

او دَ ر دَ فَتِر َنّقاشی ِیک ُگل ِكشيد.
سامان آن را به مادَ َرش د اد.

ر َكرد.    مادَ ر سامان را بوسيد َو َاز او َتَشکُّ
-ّ

ل            َاوَّ

ل َاست. سامان ِكالِس َاوَّ
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َاّول   نّقاشی   بهار   بّچه

نّقاش  مژگان  تشّکر  بّنا

ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن و برای هرتصویر یک جمله بگو. 

گوش كن و بگو

ـّ ( د ارند؟بگو. كلمه هاي زیر را  می خوانم ، کدام یک ) 

د فتر نّقاشی، تابلوی نّقاشی، كيف، گلد ان
پيدا كن و بگو

صابون
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

صادِ ق نشانه ی 34

ُقرصصادِ ق           
مادَ رُبُزرگ بيمار بود. 

صادِ ق د اروِی او را آَورد. 
او مادَ ر ُبُزرگ را آرام ِصدا َكرد. 

مادَ رُبُزرگ ُقرص را خورد َو خوابيد.
صـ   ص



137

ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن و د استان آن را تعریف کن.

گوش كن و بگو

نام پسر داستان درس چه بود؟

صادق به مادر بزرگ چه چیزی داد؟

صند لی، صادق، قرص، صند وق
پيدا كن و بگو
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می توانم بخوانم

َچهار فصل

حوله

ِپدَ ر به سامان یک كتاب داد .

ناِم ِكتاِب او، َچهار َفصل بود.
سامان این ِكتاب را خواند.

دَ ر َفصِل َبهار، دِ َرخت ها ُپر َاز ُگل می َشَوند.

دَ ر َفصِل تاِبستان، دِ َرخت ها ُپر َاز ميوه می َشَوند. 

دَ ر َفصِل پایـيز، َبرِگ دِ َرخت ها می ریَزد.

دَ ر َفصِل ِزِمستان، دِ َرخت ها َبرگ َند اَرند.

َچهار َفصل چه زیبا َو َقَشنگ َاست. 
ر می ُكنيم. ما َاز ُخد اِی ِمهربان َتَشکُّ
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.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

َحَلزون نشانه ی 35

ُصبحَحَلزون
ُصبح بود. 

حاِمد دَ ر پارک َورِزش می َكرد. 
او روِی َبرِگ ُگل ِیک َحَلزون د ید. 

َحَلزون كوچک َاست و آرام َحِرَكت می ُكَند. 
حـ   ح



140

در داستان درس چه کسی در پارک ورزش می کرد؟

حامد در پارک چه حیوانی دید؟

حلزون، برگ گل، حامد، چمن

ببين و بگو

     به تصویرهای باال نگاه کن و برای هرتصویر یک جمله بگو. 

گوش كن و بگو

پيدا كن و بگو

َسطل
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

َطناب بازی نشانه ی 36

َحياطَطناب
نامِ َمن فاِطمه َاست. 

ما روِز د وَشنبه َورِزش د اریم.
َبّچه ها دَ ر َزنِگ َورِزش به َحياط می َرَوند.

ما با َهم َطناب  بازی می ُكنيم.
ط
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سطل، طناب، حياط مدرسه، فاطمه

ببين و بگو

 به تصویر باال نگاه کن و د استان آن را تعریف کن. 

گوش كن و بگو

پيدا كن و بگو

َمریض

نام دختر داستان درس چه بود؟

فاطمه در حیاط با چه وسیله ای بازی می کرد؟
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با هم بخوانيم

خدای مهربان
با این دو دست كوچکم   دست می برم پيش خدا
با دل پاک و روشنم        دعا كنم ، دعا ، دعا
باز ای خدای مهربان           بشنو دعاهای مرا
دعا برای مادرم                دعا به شادی بابا
به خانه ها صفا بده             به جان ما وفا بده

        » پروین دولت آبادی «      
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..................................................................................................................................................................................................................
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ُوضو نشانه ی 37

حوضُوضو
َوقِت َنماز َاست. 

ِرضا با ِپدَ َرش به َمسِجد می َرَود.
َحياِط َمسِجد ِیک حوض د اَرد.

آن ها ِكناِر حوض ُوضو می گيَرند َو َنماز می خواَنند.
ضـ   ض
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نام پسر داستان درس چه بود؟

رضا با پدرش کجا وضو گرفتند؟

وضو، حوض، رضا، مسجد

ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن و برای هر تصویر یک جمله بگو. 

گوش كن و بگو

پيدا كن و بگو
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ُعلوم

می توانم بخوانم

د ید ار

فاِطمه خواَهِر َزهرا َاست.
روِز د وَشنبه ، او دَ ر َمد ِرسه حاِضر َنبود.

َزهرا به آموِزگار ُگفت: فاِطمه َمریض َاست.
آن روز آموِزگار َو د وستاِن فاِطمه به د ید ِن او َرفَتند.
ر َكرد. فاِطمه َاز د یدَ ِن آن ها شاد ُشد َو َاز آ ن ها َتَشکُّ
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

ساَعت نشانه ی 38

ُجمعهَعلی           

روِز ُجمعه َجشِن َتَولُِّد َعلی بود. 
ِپَدرُبُزرگ به خانه ِی آن ها آَمد. 
او َبراِی َعلی ِیک ساَعت آَورد.

َعلی د وست د اَرد خواندَ ِن ساَعت را یاد ِبگيَرد. 
عـ   ـعـ
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ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن و برای هر تصویریک جمله بگو. 

گوش كن و بگو

چه کسی به خانه ی علی آمد؟

ساعت، عينک، علی، شمع
پيدا كن و بگو

َشمع

پدربزرگ علی برای او چه آَورد؟
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

َجمع آَورِی َگندُ م نشانه ی 39

َجمع آَورِی َگندُ مُشروع           

ِپَدِر َامير ِكشاَورز َاست. 
او َهر روز كاِر خود را با ناِم ُخد ا ُشروع می ُكَند.

او دَ ر تاِبستان َگندُ م می كاَرد.
َوقتی پایيز می َشَود  َگندُ م ها را َجمع می ُكَند. 

ع    ع 
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ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن و د استان آن را تعریف کن.

گوش كن و بگو

پدر امیر چه می کاَرد؟

َاسب، كوزه، ليوان، د اس
پيدا كن و بگو

َكثيف

در چه فصلی گندم ها را جمع می کند؟
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

ُثَرّیا نشانه ی 40

َكثيفُثَرّیا           
ل َاست. ُثَرّیا ِكالِس َاوَّ

او پاكيزه و َتميز َاست. 
ُثَرّیا َقبل َاز خورد ِن ميوه دَ سِت خود را می شوَید.

او می د اَند كه دَ سِت َكثيف باِعِث بيماری می َشَود.
ثـ    ث
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ببين و بگو

به تصویرهای باال نگاه کن، کد ام کار د رست است؟ آن را بگو. 

گوش كن و بگو

نام دختر داستان درس چه بود؟

ثرّیا، ميوه، ماشين لباسشویی، شير آب
پيدا كن و بگو

ثریّا قبل از خوردن میوه چه کاری انجام می دهد؟
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ُظهر

می توانم بخوانم

دَ ند اِن َتميز

خاُنِم ُمعلِّم دَ ر َزنِگ ُعلوم ُگفت:

َبّچه ها ِكتاِب خود را باز ُكنيد ، دَ رِس ِامروِز ما، دَ ند اِن َتميز َاست.

ما باَید َهر َشب دَ ند اِن خود را ِمسواک ُكنيم.

َدنداِن َكثيف باِعِث بيماری می َشَود.

َوقتی دَ رس َتمام ُشد ، َبّچه ها ِكتاِب خود را َجمع َكردَ ند.
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.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

خاُنمِ ناِظم نشانه ی 41

ُخد احاِفظیناِظم           

خاُنِم َاحمَدی ناِظِم َمدِرسه َاست.
خاُنِم ناِظم دَ ر َزنِگ َتفریح ُمواِظِب َبّچه ها َاست.

َبّچه ها خاُنِم ناِظم را د وست د اَرند. 

ظ       
َوقتی به خانه می َرَوند َاز او ُخد احاِفظی می ُكَنند.
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چه کسی در زنگ تفریح مواظب بچه ها است؟

خانم ناظم، د انش آموزان، سطل آشغال، مينی بوس

 به تصویرهای باال نگاه کن و برا ی هر تصویریک جمله بگو.
د ر کد ام تصویر ، سارا با ماد ر خود خد احافظی می کند؟

گوش كن و بگو

پيدا كن و بگو

ُمرغابی

ببين و بگو
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

غاِز زیبا نشانه ی 42

َمشغولغاز           

غاِز زیبایی دَ ر ِکناِر آب ِزندِ گی می َکرد.

 دَ ر ِیک روِز َبهاری غاز َمشغوِل ِشنا بود.
 ُاردَ ِک ِسفيد ی َنزد یِک او آَمد.

غاز َاز د ید ِن او شاد ُشد.
آن ها با َهم َمشغوِل بازی ُشدَ ند.

غ    غ
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حیوانی که در کنار آب زندگی می کرد چه نام داشت؟

غاز، ُاردک، قورباغه، النه ی پرند ه

به تصویر باال نگاه کن و د استان آن را بگو. 

گوش كن و بگو

پيدا كن و بگو

ُمرغ

ببين و بگو
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.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

باِغ ُگل نشانه ی 43

تيغباغ           
َفصِل َبهار بود. 

د اِنش آموزان به باِغ ُگل َرفَتند.
آن جا ُپر َاز ُگل هاِی زیبا بود.

ُمَعلِّم ُگفت: َبّچه ها به ُگل ها دَ ست َنَزنيد.
ُگل ها تيغ د اَرند. 

غ    غ    
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دانش آموزان کالس اّول به کجا رفتند؟ 

چرا نباید به گل ها دست زد؟

 گل ، تيغ، باغبان، چراغ

به تصویرهای باال نگاه کن و برای هر تصویریک جمله بگو.

گوش كن و بگو

پيدا كن و بگو

ببين و بگو

َغذا
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.................................................................................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

...........................................................

َغذا نشانه ی 44

َغذاآَذر            
آَذر با ِپدَ ر َو مادَ ِر خود به خانه ِی مادَ رُبُزرگ َرفت.

آَذر به مادَ رُبُزرگ ُكَمک َكرد تا َغذا ُدُرست ُكَند.
مادَ ر َغذا را َسِر ُسفره ُگذاشت.

ر َكردَ ند. آن ها َبعد َاز خوردَ ِن َغذا َاز مادَ رُبُزرگ َتَشکُّ
ذ        
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آذر ، غذا، ماَدربزرگ، ساالد

 به تصویرهای باال نگاه کن و د استان آن را تعریف کن. 

گوش كن و بگو

پيدا كن و بگو

ببين و بگو

نام دختر داستان چه بود؟

آذر در چه کاری به مادر بزرگ کمک کرد؟
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با هم بخوانيم

الحمد ِلّله             
شش دانه قاشق             شش دانه بشقاب
نان و نمکدان               یک كاسه آب
دیگی پر از آش            یک شام ساده
در دور سفره               یک خانواده 

با مهربانی                 با هم نشستند 
در سينه شادی              برچهره لبخند

گفتند اول                 نام خدا را
خوردند باهم               نان و غذا را  

یک سفره ی خوب          یک شام دلخواه 
بعد از غذا هم             َالَحمُد ِلّله

                                                      » مصطفی رحماندوست «      
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می توانم بخوانم

روزهاِی َهفته

َهفته ، َهفت روز د اَرد.

َبّچه ها ، ِاسِم روز هاِی َهفته را با َهم ِبخوانيم:

َشنبه ، یک َشنبه ، د وَشنبه،سه َشنبه، َچهار َشنبه ، َپنج َشنبه وُجمعه 

ل َهفته َاست. َشنبه روِز َاوَّ

ُجمعه روِز آِخِر َهفته َاست.

روِز ُجمعه َمد ِرسه َتعطيل َاست.

َپنج َشنبهچهار َشنبهسه َشنبهدوَشنبهِیکَشنبهَشنبه

ُجمعه تعطيل
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می توانم بخوانم

َجشِن َاِلفبا

د یروز دَ ر َمد ِرسه َجشن َالفبا بود.

َبّچه ها باد ُكَنک های َرنگی را به د یواِر ِكالس َزدَ ند.

آن ها با َهم ُسروِد َالفبا را خواندَ ند.

َعلی ُگفت: ُخد ا را ُشکر می ُكَنم كه به َمن ُكَمک َكرد تا

خواندَ ن و ِنِوشتن را یاد ِبگيَرم.

ر می ُكَنم كه به من یاد د اد تا َمن َاز ُمَعلِِّم َعزیَزم َتَشکُّ

ِبخواَنم و ِبِنویَسم. 



جد ول الفبای فارسی

جد ول الفبا

فلفلِف صاد ص   صاد ص   صادا     َا ـصـصصـ

ضاد ض   ضاد ض   ضادـبـبـ ب   ِب ـضـضضـ

طاط      طاط      طاـپـپپـ پ   ِپ
ت ت   ت ت   تِِ ظاظ      ظاظ      ظاـتـتتـ

عین  ع  ع ع  عین  ع  ع ع  عینـثـثثـ ث   ِث ع

غین غ غ غ    غین غ غ غ    غینـجـججـ ج   جیم غ

چ چ    چ چ    چِِِِ ـ فـ ف فـ ف   ِفـچـچچـ

ح ح    ح ح    حِِِِ افقافقِافـحـححـ ق ق    ق ق     ـقـققـ

خ خ    خ خ    خِِِِ کاف ک   کاف ک   کافـخـخخـ ـکـککـ

گاف گ    گاف گ    گافد     دال ـگـگگـ

ـلـللـ ل   المذ     ذال

ـمـممـ م    میمرر     رر     ِر

ـنـننـ ن    نونزز     زز     ِز
و      واوژژ     ژژ     ژِِ

ـه ه  ِهـسـسسـ س   سین ـ هـ ههـ ـهــ ـهــ ـ ـهــهــهــهــهـ

ـ یـ ی یـ ی    ِیـ شـ ششـ ـ  س   شین
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