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باسمه تعالي

  فرآيند توليد برنامه ي درسي مجموعه فعاليت هاي نظام مند وطرح ريزي شده اي است، كه 
تالش دارد ابعاد چهارگانه زير نظام برنامه درسي )طراحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي( رادر 
يك بافت منسجم و هماهنگ با غايت و اهداف نظام تعليم وتربيت رسمي سامان دهي نمايد.

 در تدوين محتواي كتب دانش آموزان با نيازهاي ويژه كه بخشي از فرآيند برنامه ريزي درسي 
است، سعي شده تا مالحظات  ساحت هاي تربيتي حاكم برفلسفه تعليم وتربيت كه ناظر بر 
رشد و توان مندي دانش آموزان براي درك و فهم دانش پايه وعمومي، كسب مهارت هاي 
دانش افزايي، به كارگيري شيوه تفكرعلمي ومنطقي، توان تفكر انتقادي، آمادگي جهت بروز 
خالقيت و نوآوري ونيز كسب دانش ، بينش و تفكر فناورانه براي بهبود كيفيت زندگي است ، 
مورد توجه قرارگيرد. اين محتوا با  فراهم نمودن فرصت هاي مناسب برنامه درسي ضمن تاكيد 
بر انعطاف در عين ثبات و همه جانبه نگري وتوجه به هويت ويژه متربيان با نيازهاي خاص، 
زمينه ساز دست يابي دانش آموزان به كسب شايستگي هاي الزم ) توان مندي ها ،مهارت ها( 

مي باشد.

 اميد است اين محتوا در تحقق اهداف موثر باشد و معلمان عزيز وگرامي با بهره گيري از اين 
كتاب بتوانند فراگيران را در دستيابي به صالحيت هاي فردي واجتماعي ياري نمايند.

 اين كار بزرگ حاصل همكاري صميمانه كارشناسان سازمان آموزش و پرورش كودكان 
استثنايي و گروه هاي تاليف كتاب هاي درسي مي باشد، شايسته است از تالش و مساعي تمامي 
اين عزيزان و همكاران سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت متبوع كه در مراحل 

چاپ وآماده سازي ماراياري داده اند، تقدير و تشكر نماييم.

  دراينجا از همه همكاران و صاحب نظران درخواست مي نمايم، تا نظرات و پيشنهادهاي خود 
را در خصوص اين محتوا به اين سازمان منعكس نمايند. 

دكتر مجيد قدمي  

 معاون وزير و رييس سازمان آموزش وپرورش استثنايي كشور
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سخنی با همکاران 

خداوند متعال را شاکريم که در راستای سند تحول بنيادين و تغيير نگرش ها در قلمرو آموزش 
و پرورش توانستيم در چهار چوب برنامه درسی زبان، به بازنگری برنامه درسی فارسی و توليد 
محتوای جديد پرداخته و کتاب فارسی پايه دوم را به همين اساس تاليف و سازماندهی نماييم.

برای آموزش فارسی در پايه دوم دو کتاب در نظر گرفته شده است.

الف( کتاب فارسی )خوانداری( شامل : مهارت های شفاهی زبان

ب( کتاب کار فارسی )نوشتاری( شامل : مهارت های کتبی زبان

کتاب فارسی )خوانداری( پايه دوم در شش فصل با مضامين نهادها، بهداشت، اخالق فردی و 
اجتماعی، طبيعت، ايران وطن ما و مناسبت ها تنظيم شده است. با ستايش پروردگار آغاز و به 

نيايش ختم می گردد و  با خط نسخ نگاشته شده است.

در هر درس زبان آموز اطالعات و معارف را از طريق متن درس ها و آموزه ها دريافت می کند 
اين کار سبب پرورش ذهن و زبان ، گسترش دامنه واژگان و تقويت تفکر دانش آموز می شود.

اولين سطح خواندن ، روان خوانی ) خواندن درست و روان يک متن ( و سطح ديگر آن درک 
متن می باشد که با کمک تصويرها و متن ، درک و دريافت تسهيل می شود. پس يکی از هدف 
های خواندن متن هر درس در کتاب فارسی دوم تقويت توانايی ادراکی زبان آموزان می باشد.

-ببین و بگو: اين فعاليت با هدف تقويت فرآيند های ذهنی ، توجه ، تمرکز . واکنش نسبت 
به پرسش ، درک تصويری ، گسترش دامنه واژگان ، رشد توانايی تبديل ديده ها به گفتار ، 
جمله سازی ، بيان شفاهی ديده ها و نکات ديگری که ممکن است دانش آموزان به طور ويژه به 
آن توجه داشته باشند، تنظيم گرديده است. نظم فکری، تقويت حافظه بصری، توانايی برقراری 

ارتباط بين تصويرهای متوالی و درک مفهوم در آنها از ديگر  اهداف اين فعاليت می باشد.

پرسش های مطرح شده جنبه الگويی دارد و معلم می تواند عالوه بر آن پرسش های ديگری نيز 
مطرح نمايد. سواالت می تواند هم مربوط به تصاوير و هم سواالت واگرا در ارتباط باخود 
تصوير و خود دانش آموز باشد. پاسخ ها می تواند به صورت فردی يا گروهی باشد بدين صورت 

شرايط برای يادگيری مشارکتی فراهم می شود.

بدانیم که : هدف از اين فعاليت گسترش واژگان و شناخت معانی مختلف يک واژه همچنين 
به کارگيری واژه جديد در نوشتن و سخن گفتن است می باشد. واژه جديد ابتدا در قالب جمله  

و سپس به صورت واژه و هم معني آن آموزش داده مي شود.
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فکرکن و بگو: اين فعاليت با هدف ارزيابی درک دانش آموز از محتوا و پيام درس تنظيم شده 
است. در اينجا نيز پرسش ها جنبه الگويی دارد و آموزگار به فراخور درک دانش آموز عالوه بر 

پرسش های مطرح شده به انتخاب پرسش هايی از متن درس می پردازد.

بگرد و پیدا کن: اين تمرين در کتاب فارسی بدين منظور است که  دانش آموز ضمن تمرکز 
و توجه و بازخوانی مجدد درس، دوباره به متن درس رجوع کند و به صورت هدفمند کلمه های  

خواسته شده را بيابد.

بیاموز و بگو: برای به کارگيری درست زبان و توفيق در برقراری ارتباط گفتاری و نوشتاری و 
نيز سامان دهی بهتر فکر و ذهن دانش آموز نيازمنداست که الگوهای دستورهای صحيحی را در 
زبان فارسی معيار بداند و عادت کند تا آنها را در گفته ها و در آينده در نوشته های خود بکار 
برد. اين تمرين، شروعی برای برقراری ارتباط گفتاری و نوشتاری، درک خوانداری و نوشتاری 
است. در اين فعاليت دانش آموز با بعضی از قواعد و نکات دستوری زبان فارسی آشنا مي شود.

باهم بخوانیم : شامل اشعاری است که مکمل و هم سو با محتوای هر فصل می باشد اين اشعار 
برای دانش آموز گذشته از ايجاد نشاط و شکفتگی روح ، زمينه ای مناسب برای زبان آموزی، 
شناخت واژگان، آشنايی با مفاهيم و ارزش های اجتماعی، اخالق، علمی و فرهنگی است و  در 

انتخاب آنها سعی شده مالک های زير مدنظر باشد.

-ريتم و آهنگ مناسب 

-هم سويی با محتوای هر فصل

-استحکام زبانی و دارا بودن تصويرهای شعری و خيال انگيز.

می توانم بخوانم : در پايان هر فصل يک متن »می توانم بخوانم« پيش بينی شده است . اين 
و  پرورش  ترين هدف آموزشی آن،  متن ها در راستای محتوای همان فصل می باشد. اصلی 
تقويت مهارت درست خواندن، ايجاد عادت به مطالعه، افزايش واژگان خوانداری است و 

فرصتی است که زبان آموز توانايی و قابليت های خواندن خويش را به نمايش بگذارد.

و  جاذبه  دارای  و  می باشد  سبز  جنگل  يک  از  داستان هايی  قالب  در  بخوانم  می توانم  متن 
کشش های فراوان می باشد.
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شروع  تو  نام  با  را  کارهایم  همه ی  من  مهربان،  خدای  ای 

می کنم و از تو می خواهم که به من کمک کنی تا خوب درس 

بخوانم و کارهای خوب انجام دهم.

                  آمین

خداي مهربان!





نهادها

ّول
ل ا

فص
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َفصل پاییز نزدیک بود.

آرمان و آوا با پدر و مادر خود به بازار رفتند.

آوا کیف و دفتر خرید و آرمان یک روپوش آبی خرید.

آن ها وقتی به خانه آمدند، کیف و ِلباس خود را ُمرّتب کردند و برای 

رفتن به مدرسه آماده ُشدند.

درس 1: َبّچه ها مدرسه!



13

به تصویرهای باال نگاه کن.

 داستان تصویرهای باال را تعریف کن.

 با چه وسیله ای به مدرسه می روی؟

ببین و بگو 
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ُاتاق آرمان مرّتب است.

ُاتاق آرمان نظم دارد.         

آوا برای رفتن به مدرسه آماده شد. 

آوا برای رفتن به مدرسه حاضر شد.   

                

مرّتب است: نظم دارد.

آماده شد: حاضر شد.

 آرمان و آوا برای خرید به کجا رفتند؟

 آوا از بازار چه چیزهایی خرید؟

 برای رفتن به مدرسه چه کارهایی انجام می دهی؟

بدانیم که

فكركن و بگو

 کلمه های زیر را در متن پیدا کن.

پاییز- روپوش آبی- مدرسه- لباس- رفتند

بگرد و پیدا كن
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 وقتی این کلمه ها را می خوانیم، در آخر آن ها صدای » ِا « می شنویم. 

مانند: 

کاسه، پروانه، شانه، پرنده، ستاره

 » ه  ِهـ   « صدای  آن ها  آخر  در  می خوانیم،  را  کلمه ها  این  وقتی   

می شنویم. مانند:

کوه، نگاه، ده، به به، ُنه

 حاال تو بگو:

 دو کلمه که نشانه های » ـه ه « در آخر آن ها صدای » ِا « می دهد.

 دو کلمه که نشانه های » ـه ه « در آخر آن ها صدای » هـِ ه « می دهد.

 کلمه هایی که نشانه های » ـه ه « در آخر آن ها صدای » ِا « می دهد

 را در متن درس پیدا کن و بگو.

بیاموز و بگو
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روز اّول ِمهر است.

دانش آموزان با خوش حالی به مدرسه آمدند.

آن ها با َنظم وارد ِکالس شدند و به آموزگار َسالم کردند.

آموزگار گفت: به کالس دوم خوش آمدید.

سال قبل شما خواندن و نوشتن را یاد گرفتید. ِامسال هم با کمک خدا 

چیزهای بیشتری یاد می گیرید.

درس 2: در مدرسه چه خبر!
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به تصویرهای باال نگاه کن.

 برای هر تصویر یک جمله بگو.

 نام کتاب های درسی خود را بگو.

ببین و بگو 
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 دانش آموزان چه روزی وارد مدرسه شدند؟ 

 بّچه ها چگونه وارد مدرسه شدند؟ 

 نام مدرسه ی خود را بگو. 

بّچه ها با خوش حالی به مدرسه می روند.                   

بّچه ها با شادی به مدرسه می روند. 

      

آن ها به آموزگار سالم می کنند.                          

آن ها به معّلم سالم می کنند.  

خوش حالی: شادی

آموزگار: معّلم

 کلمه های زیر را در متن پیدا کن.

مهر- خواندن - نظم- امسال- خوش حالی

بدانیم که

فكركن و بگو

بگرد و پیدا كن
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 نشانه ی »و« در کلمه هایی مانند:

روستا، دود، دوست، صورت، توت، صدای »او« می دهد.

»ِو«  صدای  می آورد  آوا،  پرواز،  نانوا،  ورزش،  مانند:  کلمه هایی  در 

می دهد.

در کلمه هایی مانند: خود، خورشید، نوک، روشن، می خورد صدای »ُا« 

می دهد.

 حاال تو بگو:

دو کلمه که نشانه ی »و«، صدای » او « داشته باشد.

دو کلمه که نشانه  ی »و« صدای »ِو« داشته باشد.

دو کلمه که نشانه  ی »و« صدای »ُا« داشته باشد.

کلمه هایی که نشانه ی » و « صدای » ِو « داشته باشد،

 را در متن درس پیدا کن و بگو.

بیاموز و بگو
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با هم بخوانیم

                          

خورشیـد تـابان سـالم به خورشید   

سوی دبـسـتـان مـن مـی روم بـاز   

آمــــاده کردم کیـفـم را از شب   

بــا خـود آوردم مـاژیک هــایم را   

ایـن هـم لبـاسم این کفـش و کاله   

هوش و حـواسـم صــد آفـرین بـه   

سالم و لـبـخـند روی لـــب دارم   

شیـرین تر از قند یک عالمه حرف   

                                                      »مهری ماهوتی«

                                                               با تلخیص

     رفتن به دبستان
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خانه ِی صاِدق نزدیِک َمسجد است.

صاِدق با پدرش برای خواندِن نماز به آن جا رفت.

در مسجد پیش نماز برای َمرُدم ُصحبت کرد.

او گفت: مسجد خانه ِی خدا است. ما در وقِت نماز با خدا ُصحبت می کنیم 

و بعد از نماز براِی یک دیگر ُدعا می کنیم.

صادق به پدر گفت: من دوست دارم َهر شب در مسجد نماز ِبخوانم و 

به َحرف هاِی پیش نماز گوش َدَهم.

درس 3:  مسجد خانه ی خدا
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به تصویرهای باال نگاه کن.

 برای هر تصویر یک جمله بگو.

 نام مسجد محّله ی خود را بگو.

ببین و بگو 
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پیش نماز برای مردم ُصحبت کرد.

پیش نماز برای مردم َحرف زد.       

ما بعد از نماز ُدعا می کنیم.

ما بعد از نماز با خدا حرف می زنیم.  

              

ُصحبت کرد: حرف زد

ُدعا می کنیم: با خدا حرف می زنیم.

 صادق با پدرش کجا رفت؟ 

 در نماز با چه کسی صحبت می کنی؟

 کلمه های زیر را در متن پیدا کن.

مسجد- ُصحبت- دعا- پیش نماز- بخوانم

بدانیم که

فكركن و بگو

بگرد و پیدا كن
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این کتاب برای مریم است. 

  کتاِب مریم

این لباس برای حمید است.

  لباِس حمید

این النه برای پرنده است.

  النه ِی پرنده

 حاال تو بگو:

این کفش برای امید است.

  کفش ........................

این سفره برای مادربزرگ است.

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

این شانه برای سارا است.

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

- »خانه ِی خدا، حرف هاِی پیش نماز« 

را در متن درس پیدا کن و بگو.

بیاموز و بگو
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مي تواَنم بخوانم
دوسِت جديد

در َجنگل َسبز، یک مدرسه ِی زیبا َاست.

یاد  بّچه ها  به  خوبی  چیزهای  او  َاست.  خانم  آهو  مدرسه،  این  معّلم 

می دهد.

خرگوش کوچولو تازه به آن مدرسه آمده بود و دوستی نداشت.

وقتی معّلم دید که خرگوش در حیاط مدرسه تنها است، 
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فصل دوم

به بّچه ها گفت: خرگوش کوچولو تازه به مدرسه ِی ما آمده است. همه باید 

با او مهربان باشیم تا او خوش حال باشد.

او  با  بّچه ها  همه ِی  و  نبود  َتنها  دیگر  کوچولو  خرگوش  بعد  به  روز  آن  از 

دوست بودند.
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بهداشت

فصل دوم



روز شنبه، معّلم بهداشت به کالس آمد.

او داستان پسری را گفت: که با دست کثیف میوه خورد.

نام این پسر َامیر بود.

او بعد َاز این  که میوه را با دست کثیف خورد، دل درد گرفت.

مادرش ، او را پیش پزشک برد.

درس 4: تمیز باشیم

28



29

پزشک َپس از دیَدن َامیر گفت: پسرم، َقبل از خوردِن میوه و غذا ، 

باید دست ها را با آب و صابون ُشست تا بیمار َنشویم.

َامیر َاز آن روز، دیگر با دست کثیف میوه َنخورد.

معّلم بهداشت گفت: بّچه های عزیز برای سالم ماندن باید َهمیشه تمیز 

باشید.
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به تصویرهای باال نگاه کن.

 امین چه کارهایی انجام می دهد؟

 در روز جمعه چه کارهایی انجام می دهی؟

2

4

ببین و بگو 
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 چرا امیر دل درد گرفت؟ 

 مادر امیر را پیش چه کسی برد؟ 

 چگونه می توانیم سالم باشیم؟ 

 کلمه های زیر را در متن پیدا کن.

پزشک- صابون - عزیز- بهداشت- شست

بدانیم که

فكركن و بگو

بگرد و پیدا كن

امیر بیمار شد.                              

امیر مریض شد.  

مادر، امیر را پیش پزشک برد.                    

مادر، امیر را پیش ُدکتر برد. 

بیمار: مریض

پزشک: دکتر
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 جمله های زیر را بخوان.

آرمان بّچه را دید.

آرمان بّچه ها را دید.

 

سارا گل را دوست دارد.

سارا گل ها را دوست دارد.

  حاال تو بگو:

- میوه ها یعنی ......................................

- خانه ها یعنی ......................................

- درخت ها یعنی ...................................

- کلمه های »بّچه ها« و » دست ها«

 را در متن درس پیدا کن و بگو.

بّچه ها یعنی چند بّچه

گل ها یعنی چند گل

بیاموز و بگو
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دوست خوب و عزیزم

کوچــولــوی تـمیـزم   

   

قبل از ُصبحانه، مسواک            

دنـدان را مـی کند پـاک       

خـمیردنـدان را بردار

روی مسـواکت بـگذار

 

مسواک همیشه با ماست      

دوست خوب بچـّه هاست      

                      »میترا آریان زاده«

                                                                                با اندکی تصرف و تلخیص

مسواك

با هم بخوانیم
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یک روِز زیباِی بهاری، َقرار بود دانش آموزان کالس دوم با آموزگار خود به 

پارک ِبروند.

آن ها با خوش حالی َسوار ماشین ُشدند و به پارک رفتند.

باغبان به گل ها و سبزه ها آب می داد. همه به او سالم کردند.

زباله  سطل  در  را  آشغال ها  باید  ما  خوب،  بّچه های  گفت:  آموزگار  خانم 

بریزیم تا پارِک پاكیزه و زیبایی داشته باشیم.

درس 5:  بّچه ها در پارک
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به تصویرهای باال نگاه کن.

 برای هر تصویر یک جمله بگو.

 آشغال های خود را در کجا می ریزی؟

ببین و بگو 
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 دانش آموزان کالس دوم به کجا رفتند؟ 

  چرا باید در پارك آشغال ها را در سطل زباله بریزیم؟

 

 کلمه های زیر را در متن پیدا کن.

بهاری- باغبان – سالم کردند- پاکیزه- سطل زباله
 

ما باید پارک را پاکیزه نگه داریم.        

ما باید پارک را تمیز نگه داریم.

آشغال های خود را در سطل زباله بریزید.          

آشغال های خود را در سطل آشغال بریزید.

پاکیزه: تمیز

زباله: آشغال

بدانیم که

فكركن و بگو

بگرد و پیدا كن
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 حاال تو بگو:

دو کلمه که نشانه ی )غـ  ـغـ  ـغ  غ( داشته باشد. 

دو کلمه که نشانه ی )حـ  ح( داشته باشد.

کلمه هایی که نشانه ی » قــ  ق « و » هـ  ـهـ  ـه   ه « دارند،

را در متن درس پیدا کن و بگو.

قـ  قصدا

قافاسم

قندانكلمه

غـ  ـغـ ـغ  غصدا

ِغيناسم

غازكلمه

حـ  حصدا

ِحاسم

حلزونكلمه

هـ  ـهـ ـه  هصدا

ِهـاسم

هويجكلمه

بیاموز و بگو
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در َجنگل سبز، َسنجاب خانم یک خانه ِی زیبا و پاکیزه دارد.

او هر روز ُصبح پنجره ها را پاک می کند و خانه ی خود را جارو می کند.

خانه ی او تمیز و مرتَّب َاست.

یک روز دوستان سنجاب خانم به دیدن او آمدند.

سنجاب خانم برای آن ها میوه آورد.

چه خانه ِي تميزي ! مي تواَنم بخوانم
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وقت شام،سفره را پهن کرد و برای هر یک از آن ها یک بشقاب، قاشق 

و لیوان تمیز آورد.

همه از تمیز بودن سنجاب خانم لّذت بردند و گفتند:

به به! چه سنجاب تمیزی!





اخالق فردي و اجتماعي

فصل سوم
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ُصبحِ ُجمعه بود.

مریم با صدای زنگ از خواب بیدار شد.

پدر و مادربزرگ وارد خانه شدند.

مریم با خوش حالی سالم کرد و مادربزرگ را بوسید.

بعد از خوردن ُصبحانه، مریم در آوردن میوه به مادر کمک کرد و برای 

مادربزرگ میوه ُگذاشت.

درس 6 : مهمان عزیز
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مادربزرگ از شهر کاشان، ُگالب و شیرینی آورده بود.

او به مریم یک روسری زیبا داد.

آن ها از مادربزرگ تشّکر کردند.
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به تصویرهای باال نگاه کن.

 برای هر تصویر یک جمله بگو.

 قبل از رفتن به مهمانی چه کارهایی انجام می دهی؟

ببین و بگو 
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پدر وارد حیاط شد.                      

پدر داخل حیاط شد.

او یک روسری زیبا دارد.                    

او یک روسری قشنگ دارد. 

وارد: داخل

زیبا: قشنگ

 مادربزرگ از کدام شهر آمده بود؟

  مادربزرگ برای آن ها چه چیزهایی آورده بود؟ 

 اگر از کسی هدیه بگیرید چه کار می کنید؟

 کلمه های زیر را در متن پیدا کن.

کاشان - وارد - روسری - گالب - گذاشت

بدانیم که

فكركن و بگو

بگرد و پیدا كن
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مریم ناراحت است.مریم خوش حال است.

زهرا کیف ندارد.زهرا کیف دارد.

این در ............ است.

 حاال تو بگو:

آرش توپ ........... .آرش توپ ............... .

کلمه های »خواب« و »بیدار« 

را در متن درس پیدا کن و بگو.

این در ............ است.

بیاموز و بگو
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درس 7 : تلفن

دیروز َامین به حامد تلفن زد.

حامد همراه پدر و مادرش برای زندگی به شهر آبادان رفته بود.

وقتی حامد صدای تلفن را شنید گوشی را برداشت.

امین گفت: سالم، منزل آقای وحیدی؟
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حامد گفت: بله، سالم امین جان، حالت چه طور است؟

امین گفت: خوب هستم، متشّکرم.

دلم برای تو تنگ شده است.

بعد از این که آن ها با هم صحبت کردند، امین از حامد خداحافظی کرد و 

گوشی را گذاشت.
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به تصویرهای باال نگاه کن.

 برای هر تصویر یک جمله بگو.

 مادر با چه شماره تلفنی تماس گرفت؟

ببین و بگو 
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امين گفت: متشّکرم.                              

امين گفت: تشّکر می کنم.  

     

حامد گفت: منزل آقای اميری؟                    

حامد گفت: خانه ي آقای اميری؟ 

متشّکرم: تشّکر می کنم

منزل: خانه

 نام دوست امین چه بود؟ 

 دوست امین به کدام شهر رفت؟ 

 چرا امین به دوستش تلفن کرد؟

 کلمه های زیر را در متن پیدا کن.

زندگی- گوشی - منزل- متشّکرم- خداحافظی

بدانیم که

فكركن و بگو

بگرد و پیدا كن
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 حاال تو بگو:

دو کلمه که نشانه ی )ظ( داشته باشد. 

دو کلمه که نشانه ی )ضـ ض( داشته باشد.

کلمه هایی که نشانه های »ز« »ذ« »ظ« دارند.

را در متن درس پیدا کن و بگو.

بیاموز و بگو

زصدا

ِزاسم

زنبورکلمه

ضـ   ضصدا

ضاداسم

مریضکلمه

ظصدا

ظااسم

ناظمکلمه

ذصدا

ذالاسم

غذاکلمه ََ
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                                    تلفن

خنده کنـان دویــدم تا تـلفـن صــدا کـرد   

از تـوی آن شنـیـدم صــدای بـابـایــم را   

مثل همیشه بـوسیـد شــنـیـدم او ُلـپـَم را  

بابا از آن جا خـندید من این جا خنده کـردم   

ِانگاری پشت در بود وقتی که خنده مـی کرد  

اما خودش سفـر بود  صـدای بـابـا این جا   

                                         

»افسانه شعبان نژاد«                                                                        

با هم بخوانيم



درس 8 : چراغ راهنما

بّچه  ها این چراغ راهنما است.

چراغ راهنما سه رنگ دارد: قرمز، زرد، سبز

در کنار چراغ راهنما، خیابان خط  کشی شده است.

این خط  کشی برای گذشتن از خیابان است.

ما به راحتی می توانیم از خط  کشی رد شویم.
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به تصویرهای باال نگاه کن.

 برای هر تصویر یک جمله بگو.

 کدام  یک از کارهای باال درست است؟ آن ها را بگو.

ببین و بگو 
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خط  کشی برای گذشتن از خیابان است.                              

خط  کشی برای رد شدن از خیابان است.

ما به راحتی از خط کشی رد می شویم.            

ما به آسانی از خط کشی رد می شویم.

گذشتن: رد شدن

به راحتی: به آسانی

 چراغ راهنمای چند رنگ دارد؟ 

 برای گذشتن از خیابان باید از کدام قسمت رد شویم؟

 کلمه های زیر را در متن پیدا کن.

چراغ راهنما- گذشتن – به راحتی- کنار- خط  کشی

بدانیم که

فكركن و بگو

بگرد و پیدا كن
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 این جمله ها را با صدای بلند بخوان: 

 این خیابان است.

 پوریا به خانه آمد.

 میوه ی این درخت زیاد است.

 حاال تو بگو :

 مدرسه ی ما نزدیک خیابان است.

 پوریا از مدرسه آمد.

 آرمان زیاد درس می خواند.

 کلمه ی »خیابان« 

را در متن درس پیدا کن و بگو.

بیاموز و بگو
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در جنگل سبز، خرس کوچکی به نام دانی زندگی می کند.

او خرس با َادب و تمیزی است.

 ، می شود  وارد  جایی  به  وقتی  می گذارد.  احترام  بزرگ ترها  به  دانی، 

سالم می کند.

او در مدرسه به حرف های مّعلم گوش می دهد و در خانه درس های خود 

را می خواند.

دانی هر شب زود می خوابد تا صبح زود از خواب بیدار شود.

آفرین بر دانی !

داني، خرس با َادب مي تواَنم بخوانم





فصل چهارم
طبیعت
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درس 9 : داستان یک درخت

من دانه ای کوَچک بودم.

روزی ِکشاورز من را در زمین کاشت.

او به من آب می  داد. و ُمراقب من بود.

خورشید با نور خود به من گرما می  داد.

کم  کم بزرگ شدم. حاال من یک درخت زیبا هستم.

یک روز با صدای پرنده ای از خواب بیدار شدم.

پرنده به من سالم کرد و گفت: چه سیب های سرخی داری  !
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به تصویرهای باال نگاه کن.

 داستان تصویرهای باال را تعریف کن.

 تا به حال دانه ای کاشته ای ؟

ببین و بگو 
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کشاورز مراقب درخت است.                   

کشاورز مواظب درخت است.

درخت سیِب سرخ دارد.                          

درخت سیِب قرمز دارد. 

مراقب: مواظب

سرخ: قرمز

 چه کسی دانه را در زمین کاشت؟

 پرنده به درخت چه گفت؟

 چگونه می توانیم از یک درخت مراقبت کنیم؟

 کلمه های زیر را در متن پیدا کن.

كشاورز - مراقب - كاشت - هستم - گرما

بدانیم که

فكركن و بگو

بگرد و پیدا كن



 به کلمه هایی که صدای آخر آن ها »ـه ه« است اگر »ای« اضافه شود 

به این صورت می خوانیم:

 حاال تو بگو:

این کلمه ها چگونه خوانده می شوند؟

جوجه + ای  ...............................

میوه + ای   .................................

ستاره + ای   ...............................

النه + ای  ...................................

کلمه های »دانه ای« و »پرنده ای« 

را در متن درس پیدا کن و بگو.

پرنده ایایپرنده +

دانه ایایدانه +

بیاموز و بگو
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درس 10 : چهار فصل

هر سال چهار فصل دارد. بهار، تابستان، 

پاییز و زمستان.

بهار هوا  بهار فصل اّول سال است. در 

و  برگ  درخت ها  و  می شود  گرم  کم  کم  

شکوفه می  دهند.

بعد از بهار فصل تابستان است. در این 

فصل هوا خیلی گرم می  شود.

درخت ها میوه می  دهند.

در تابستان مدرسه ها تعطیل است.

فصل بهار

فصل تابستان
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این  در  است.  سال  سوم  فصل  پاییز 

برگ  می  شود.  سرد  کم  کم  هوا  فصل 

درخت ها زرد می  شوند و می  ریزند.

در پاییز مدرسه ها باز می  شوند.

در  است.  سال  فصل  آخرین  زمستان 

زمستان هوا خیلی سرد می  شود و برف 

برگ  درخت ها  فصل  این  در  بارد.  می  

ندارند.

فصل زمستان

فصل پاییز

همه ی ما از تماشای فصل های سال لّذت می  بریم.
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به تصویرهای باال نگاه کن.

 برای هر تصویر یک جمله بگو.

 کدام فصل را بیشتر دوست داری؟

ببین و بگو 
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در فصل زمستان خیلی برف می  بارد.             

در فصل زمستان زیاد برف می  بارد. 

همه ی ما از تماشای فصل ها لّذت می بریم.      

همه ی ما از دیدن فصل ها لّذت می بریم.

خیلی: زیاد

تماشا: دیدن

 هر سال چند فصل دارد؟ 

 در کدام فصل مدرسه ها باز می شوند؟

 حاال چه فصلی از سال است؟ 

 کلمه های زیر را در متن پیدا کن.

شکوفه - تعطیل - تماشای - لّذت - می  شوند.

  

بدانیم که

فكركن و بگو

بگرد و پیدا كن
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 به شکل نوشتن کلمه های زیر دقت کنید.

می +  خورد   می خورد

می +  دهد      می دهد

می +  گوید    می گوید

می +  آورد    می آورد

 حاال تو بگو:

می  +  سازد  ...........................

می  +  کارد  ............................

می  +  بارد   ............................

می  +  داند  ............................

کلمه هایی که »می« دارند،

 را در متن درس پیدا کن و بگو.

بیاموز و بگو
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                                  بهار

یک رود جاری می کشم با دسـت هــای کوچــکم  

دشـتي بهـاري مي كشم صد تا شکوفه، صد درخت  

در دشـت زیبا مـی دوم با ایـن دو پـای کوچـکم  

یک بّچـه آهو مـی شـوم هـر غنـچه را بو مـی کشم  

هـم رنگ دریا مـی شود پیـش دو چـشَمم آسـمان  

دنیـا چـه زیبا مـی شود  به به، مـیـان چـشـم مـن  
                                                               »مهری ماهوتی«

با هم بخوانیم
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درس 11 : روستای زیبا

چه روستای آبادي !

نزدیک روستا یک کوه است.

چه کوه بلندی !

باالی کوه پر از برف است.

چه رود پر آبی ! 

کنار رود چند ُاردک بازی می  کنند.

چه گل های خوش رنگی !

روی گل ها چند زنبور است ؟
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چه روستای آبادي !

نزدیک روستا یک کوه است.

چه کوه بلندی !

باالی کوه پر از برف است.

چه رود پر آبی ! 

کنار رود چند ُاردک بازی می  کنند.

چه گل های خوش رنگی !

روی گل ها چند زنبور است ؟

چه باغ های بزرگی ! 

باغ ها پر از درخت  است.

چه درخت های سرسبزی !

زیر درخت پر از میوه است.

چه مردم خوبی !

آن ها با هم مهربان هستند.

همه، خدا را برای این زیبایی ها شکر می  کنند.
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به تصویرهای باال نگاه کن.

 داستان تصویرهای باال را بگو.

 چه کسی از گوسفندان مراقبت می کند؟

ببین و بگو 
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 در روستا چه زیبایی هایی می بینید؟ 

 چرا باید خدا رو شکر کنیم؟ 

   نام شهر یا روستای خود را بگو.

 کلمه های زیر را در متن پیدا کن.
آبادی- کوِه بلندی – پر آبی- باغ های – شکر می کنند

فكركن و بگو

بگرد و پیدا كن

این رود پر آب است.             

این رود آِب زیاد دارد. 

ما خدا را شکر می کنیم.     

ما از خدا تشّکر می کنیم. 

پر آب: آِب زیاد

شکر می کنیم: تشّکر می کنیم

بدانیم که
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این گربه باالِی درخت است.

رود، کم آب است. 

 حاال تو بگو.

این گربه پاییِن درخت است.

رود، پر آب است.

توپ ............. میز است.

این خرگوش ............. است.این خرگوش ............. است.

- کلمه های »روی« و »زیر« 
را در متن درس پیدا کن و بگو.

توپ ............. میز است.

بیاموز و بگو



75

موش و گل های جنگل

در جنگل سبز، موش کوچکی زندگی می کرد.

او هر جا گل زیبایی را می دید آن را می چید.

َپژمرده شدن گل ها  باعِث  مادر به او می گفت: این کار، 

می شود.

او به حرف های مادر گوش نکرد.

مي تواَنم بخوانم



یک شب موش کوچک در خواب دید که جنگل هیچ گلی ندارد.

آن جا دیگر زیبا و خوش بو نبود.

وقتی بیدار شد از این که جنگل هنوز پر از گل بود خیلی خوش حال 

شد و گفت:

»من گل ها را دوست دارم و آن ها را نمی چینم«
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فصل پنجم
ایران من
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درس 12 : ایران وطن ما

نام کشور ما ایران است . 

ما در ایران زندگی می کنیم .

کشور ما بزرگ است و جاهای زیبایی مثل :دریا ، کوه و دشت دارد .

پرچم کشور ما سه رنگ دارد .

رنگ های پرچم ما سبز ، سفید و قرمز است .

ما وطن زیبای خود را دوست داریم .
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به تصویرهای باال نگاه کن.

 برای هر تصویر یک جمله بگو .

 دوست داری به کدام شهر ایران سفر کنی ؟ 

ببین و بگو 

امام رضا)ع(
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ایران  وطن  ما است .                                                                          

ایران کشور  ما است .   

                                       

ایران جاهای زیبایی  مثل  کوه ، جنگل دارد.                                                 

ایران جاهای زیبایی  مانند   کوه ، جنگل دارد.               

وطن : کشور 

مثل: مانند

 پرچم کشورایران چند رنگ دارد ؟ 

 نام کشور خود را بگو . 

 کلمه های زیر را از متن درس پیدا کن.

وطن - دشت - کوه - پرچم - زندگی می کنیم

ببین و بگو 

فكركن و بگو

بگرد و پیدا كن
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بياموز و بگو

 حاال تو بگو:

دو کلمه که نشانه ی » تــ  ت « داشته باشند .

دو کلمه که نشانه ی » صـ ص « داشته باشند .

کلمه هایی كه نشانه ی » تــ  ت « ، » طـ « ، » سـ  س « دارند،

را در متن درس پیدا کن و بگو .

تـ   تصدا

تِِاسم

تابکلمه

سـ  سصدا

سيناسم

سيبکلمه

صـ  صصدا

صاداسم

صادقکلمه

طصدا

طااسم

طنابکلمه
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خانه ی زیبای ما  باغ سبز ميهن است       

  پرچمی دارد قشنگ   با سه رنگ آشنا

رنگ های شاد آن قرمز و سبز و سفيد    

زیر سقف آسمان ایستاده سرافراز    

روی آن قلب سفيد الله ای خوش رنگ است   

هم نشانی از شهيد                 هم نشانی از خداست  
         

                                                 »مهری ماهوتی«

پرچم

با هم بخوانیم
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تابستاِن گذشته من با پدر و مادرم به آستارا رفتم.

ما از دیدن جنگل و کوه خیلی لّذت بردیم.

در آستارا به کنار دریا رفتیم، آن جا هوای خوبی داشت. 

مردم زیادی در کنار دریا بودند. من با پدرم در دریا شنا کردم.

مادر با ماهی یک غذای خوش مزه درست کرد.

در آستارا به ما خیلی خوش گذشت.

درس 13 : سفر به آستارا
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به تصویرهای باال نگاه کن.

 داستان تصویرهای باال را تعریف کن.

 ماهیگیر با چه وسیله ای ماهی می گیرد؟

ببین و بگو 
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تابستان گذشته به سفر رفتیم.             

تابستان قبل به سفر رفتیم.

ما به آستارا رفتیم.     

ما به یکی از شهرهای شمال رفتیم. 

گذشته: قبل

آستارا: یکی از شهرهای شمال

 داستان درس در مورد سفر به کدام شهر است؟

 آب و هوای آستارا چگونه بود؟ 

 آیا تا به حال به کنار دریا رفتی؟

 کلمه های زیر را در متن پیدا کن.

تابستان- جنگل– کنار دریا - رفتیم – شنا

بدانیم که

فكركن و بگو

بگرد و پیدا كن
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        گرگان هواِی خوب دارد.                           عموِی زهرا از سفر آمد.

 
 حاال تو بگو:

کلمه های » هواِی خوبی« و » غذاِی خوش مزه« 
را در متن درس پیدا کن و بگو.

هواِی خوب

خوبهوا

عموِی زهرا

زهراعمو

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

خوش مزهغذا

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

بلندمو

بیاموز و بگو
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سفِر مرغابیمي توانم بخوانم

فصل پاییز بود.

در جنگل سبز، هوا سرد شده بود.

ُمرغابِی کوچک، در کنار رودخانه بازی می کرد.
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مادر، او را صدا کرد و گفت: هوا سرد شده است، باید به جای گرم برویم.

مرغابی کوچک از دوستان خود خداحافظی کرد و به آن ها گفت:

وقتی دوباره هوا گرم شود ما به جنگل سبز برمی گردیم.



فصل ششم
مناسبت ها
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درس 14 : حضرت محّمد )ص(

در شهر مّکه کودکی به دنیا آمد.

آن کودک بسیار مهربان و با ادب بود.

او هیچ وقت دروغ نمی  گفت و به همه کمک می  کرد.

مردم او را خیلی دوست داشتند.
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این کودک کم  کم بزرگ شد و خدا او را برای راهنمایی مردم انتخاب 

کرد.

او حضرت محّمد)ص( بود.

حضرت محّمد)ص( پیامبر است.

پیامبری رسید جشن  به  محّمد)ص(  که حضرت  را  روزی  ما هر سال، 

می گیریم.
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به تصویرهای باال نگاه کن.

 برای هر تصویر یک جمله بگو.

 روز توّلد پیامبر )ص( چه کارهایی انجام می دهی؟

ببین و بگو 
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 نام پیامبر ما چیست؟ 

 پیامبر در کدام شهر به دنیا آمد؟

 چرا همه آن کودک را دوست داشتند؟ 

 کلمه های زیر را در متن پیدا کن.

حضرت محّمد)ص(- پیامبر– مّکه - راهنمایی – انتخاب کرد

 

این شهر مّکه است.             

در این شهر خانه ی خدا است.

او یک کودک است.     

او یک بّچه ی کوچک است. 

مّکه: شهری که خانه ی خدا در آن قرار دارد

کودک: بّچه ی کوچک

بدانیم که

فكركن و بگو

بگرد و پیدا كن
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آن توپ است. اين توپ است.                                   

اين ُاردک است.                                آن ُاردک است.   

 حاال تو بگو:

   .............. کتاب است.                              .............. گربه است.

کلمه های »آن کودک« و »اين کودک«

 را در متن درس پیدا کن و بگو.

بیاموز و بگو
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با روی پـر خنـده و شـاد پیامـبــر عـزیــز مـا    

به هر کسی سالم می داد همیـشه و در همـه جا    

هـمیـشـه بـود شنیدنـی سـالم هـای قشنگ او    

نـاز و لطـیـف و چـیدنی مـثـل گـل مـحمـُدی    

سالم و خنده جاری بـود از آسـمان لـب هایش    

از سـالمـش بهاری بود  هوای کوچه هـای شهر    

»سيد مّحمد مهاجرانی«               
  

پيامـبــر مـا

با هم بخوانیم
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اّولین روز فصل بهار، نوروز نام دارد.

مردم ایران عید نوروز را جشن می گیرند.

آن ها خانه ی خود را تمیز می کنند و لباس پاکیزه می پوشند و کنار سفره 

هفت سین نشسته و برای یک دیگر دعا می خوانند.

درس 15 : عید نوروز
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در نوروز مردم ایران به دیدار دوستان خود می روند و سال نو را 

به هم تبریک می گویند.

همه ی مردان و زنان ایران نوروز را دوست دارند.
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به تصویرهای باال نگاه کن.

 برای هر تصویر یک جمله بگو.

 در سفره هفت سین چه چیزهایی می گذاری؟

ببین و بگو 
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اوّلین روز فصل بهار نوروز است.             

روِز اّول فصل بهار نوروز است.   

 مردم به دیدار هم می روند.     

مردم به دیدن هم می روند.

اّولین روز: روِز اّول

دیدار: دیدن 

 اّولین روز فصل بهار چه نام دارد؟ 

 در نوروز مردم به دیدن چه کسانی می روند؟

 قبل از نوروز چه کارهایی انجام می دهیم؟ 

 کلمه های زیر را در متن پیدا کن.

اّولین - نوروز - نشسته - دیدار - تبریک می گویند 

بدانیم که

فكركن و بگو

بگرد و پیدا كن
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 جمله هاي زیر را بخوان.

  دانش آموز به مدرسه می رود.          دانش آموزان به مدرسه می روند.

سارا درختان را دید. سارا درخت را دید.    

 حاال تو بگو:

مردان یعنی ......................      پسران یعنی ..........................

کلمه های »دوستان«، »مردان« و »زنان« 

را در متن درس پیدا کن و بگو.

بیاموز و بگو

دانش آموزان یعنی چند دانش آموز

درختان یعنی چند درخت
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مي توانم بخوانم

در جنگل سبز روز اّول تابستان، روِز ورزش نام دارد.

حیوانات جنگل هر سال این روز را جشن می گیرند.

در روز جشن همه برای مسابقه ِی دو آماده بودند.

با صدای سوت داور، همه شروع به دویدن کردند.

روِز ورِزش
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در پایان مسابقه خرگوش برنده شد و همه برای او دست زدند.

در روز ورزش به همه ی حیوانات خوش گذشت.

آن ها ورزش را دوست دارند. ورزش باعِث سالمتی می شود.
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شکِر خدای مهربان

خدایا از تو تشّکر می کنم که به من پدر و مادر خوب و

 آموزگار دانا و مهربان دادی تا خوب بودن را به من یاد بدهند.

ای خدای بزرگ، تو را شکر می کنم که به من کمک کردی تا کالس 

دوم را به خوبی به پایان برسانم.
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