
بخش٣

ما  برای  را  آفرینش  زیبایی های  که  سپاس  را  تو  خدایا،  ٭ 
آفریدی.

امام سّجاد )ع(

آموزش نشانه ها )2(

80



81

پارچه ى گل دار قشنگى خريده  فروشگاه،  از  مادرم  بودمی.  دربازار  ديروز 
جّنارى  اين جا  مى گفت :  و  مى داد  نشان  من  به  را  دكّان ها  راه،  در  او  بود. 

است؛ جّنار، پنجره ، َدر و ميز مى سازد.

 در بازاردرس16      
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اين جا نانوايى است. آن جا  كفّاشى است.
سپس به يك قنّادى رسيديم. مادرم از قنّادى شيرينى خريد. وقتى به خانه 
او   از  من  من دوخت.  براى  قشنگى  نماز  پارچه، چادر  آن  با  مادرم  رسيديم، 

خيلی تشكّر   كردم .

ّ
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گوش کن و بگو
 مادر پارچه ى چادر مناز را از كجا خريد؟  
 مادر چه جاهايى را به دخترش نشان داد؟

 مادر از كجا شيرينى خريد؟

الفبايى  حروف  از  يكى  بّچه ها،  از  يك  هر   
پيراهن  به  سنجاق  با  خوانده اند  كه  را 
خود وصل كنند. آموزگار يا يكى از بّچه ها 
كلمه اى، مانند »گالب«، را مى گويد و بّچه ها 
كلمه  آن  تا  مى ايستند  هم  كنار  ترتيب  به 

درست شود.

 چه دّكان ها و فروشگاه هايى ديده اى؟
 از چه كسانى بايد تشّكر كنيم؟

 كلمه هايى را كه تشديد دارند.
 چيزهايى را كه پوشيدنى و خوردنى هستند.

ببنی و بگو

ّ

بگرد و پیدا کن
بازی

به دوستانت بگو
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صـ ص

آيا تاكنون دريا را ديده اى؟ دريا بسيار زيبا و متاشايى است.
كنارِ در  سفيد  صدف هاى  است.  ديدنى  خيلى  دريا  آبىِ  و  صاف  آسمانِ 

دريا، اين جا و آن جا پراكنده است. صداى موج دريا به گوش مى رسد.
پرندگانِ دريا، ماهى هاى ريز و درشت را شكار مى كنند.

جانورانى مانند نهنگ، كوسه، ارّه ماهى و هشت پا مخصوص دريا هستند.

 صداِى موجدرس17      
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زنگ آخر بود. خامن آموزگار پرسيد: كدام يك از شما تابستان گذشته به 
مسافرت رفته ايد ؟ آذر دست بلند كرد و گفت: اجازه؟ 

تابستاِن گذشته با پدر ، مادر و برادرم به مازندران رفتيم. از ديدن  جنگل ها، 
چشمه ها، كوه ها و شاليزارها لذّت بردمی. آن جا هواى خوب و دلپذيرى  داشت.

برادرم  گفت : 
كه  را  هرچه  مى توانستم  »كاش 
گفت:  مادرم  بنويسم «.  مى بينم، 
»وقتى به  مدرسه بروى،نوشنت را 
ياد مي گيرى اّما تا  آن زمان،هرچه 

را ديده اى ، نّقاشى كن «.

ذ

     سفرِ دلپذير
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گوش کن و بگو
 چه جانورانی مخصوص دريا هستند؟

 آذر با چه كسانى به مازندران رفته بود؟

 كلمه هايى را كه نشانه ی » ذ « دارند.
 كلمه هايى را كه نشانه ی » صـ ص « دارند.

از ديدن چه چيزهايى لذّت   در مسافرت 
می بردی؟

 دريا چه چيزهايى را به يادت مى آورد؟ 

 آموزگار ابتدا وسيله اى را پنهان كند. سپس 
يكى از بّچه ها چيزى را كه آموزگار پنهان 
كرده است، پيدا كند و نام آن را بر روى 
تخته بنويسد )پيدا كردن با زدن ضربه به 
ميز و زياد شدن ضربه در صورت نزديك 

شدن به آن چيز باشد.(.

ببنی و بگو

کتاب خوانی

  داستان يكى از كتاب هاى خوبى را كه تا به حال شنيده اى براى دوستانت بگو.

بگرد و پیدا کن

بازی

به دوستانت بگو



دريا

و     شادابى آرام   
آبى و     پهناور    
خود خيال  در  من 
سوى    تو    مى آيم 

بسيار            زيبايى
بَه بَه ،     تو     دريايى
با      قايقى      زيبا
دريا اى   تو   سوى  

جعفر ابراهيمى  )شاهد(

با هم بخوانیم

87
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على و معصومه بّچه هاِى با اَدب و پاكيزه اى هستند.
آن ها هميشه به ديگران سالم مى كُنند.

وقتى مى خواهند به جايى وارد شوند، اوّل َدر مى زنند.
براى استفاده كردن از وسايل ديگران، از  آن ها اِجازه مى گيرند.

على و معصومهدرس18      
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وقتى ُمعَلّم درس را ُشروع مى كند، خوب به آن  گوش مى دهند.
بَعد از درس، وسايلِ خود را جَمع مى كنند.

بّچه هاِى با ادب و متيز، پيش خدا و همه كس عَزيز هستند.

  ع ـ   ع    ع  ع

ِ



 ث ـ  ث

شبى مهتابى بود .
من و پدرم به آسمان نگاه مى كردمی .

پدرم گفت : ثُريّا جان، آيا مى دانى چه چيزى باعِثِ 
روشن شدِن زمني مى شود ؟

من چند ثانيه فكر كردم و گفتم : نورِ ماه.
پدر گفت : آفرين دخترم ! نورِ ماه در شب، مثل نورِ  

خورشيد در روز، باِعث  روشن شدِن  زمني مى شود . 
من آن شِب مهتابى را فراموش منى كنم .

 ث ـ  ث

     مثلِ خورشيد
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گوش کن و بگو

 براى اين كه بزرگ ترها را خوش حال كنى، 
چه كار مى كنى؟

ببنی و بگو

کتاب خوانی

  داستانی را كه هفته ی پيش خوانده شد، براى دوستانت تعريف كن.

به دوستانت بگو  على و معصومه وقتى مى خواهند به جايى 
وارد شوند، چه مى كنند؟

 چه چيزهايى باعث روشن  شدن زمني مى شود؟

بگرد و پیدا کن
 كلمه هايى را كه نشانه ى » ع « در آن ها به كار 

رفته است.
 كلمه هايى را كه نشانه ى »ث« دارند.

منایش

از  مى شود،  معلّم  دانش آموزان  از  يكى   
بّچه هاى كالس پرسش هايى مى كند و آن ها 

پاسخ مى دهند.



آيا َحلَزون ديده اى؟ َحلَزون ها بدنى نرم دارند. بيش تر آن ها، يك صدف 
دارند كه به پشت شان چسبيده است. هر وقت َحلَزون احساس ترس مى كند، 
همه ى بدنش را داخل اين صدف مى برد . حلزون خيلى آرام حركت مى كند و 

هنگام حركت، سر و بدنش از صدف بيرون است .
ُصبح ها اگر كنار سبزه ها و مزرعه ها قدم بزنى، تعداد زيادى َحلَزون مى بينى.  
َحلَزون وقتى َحرِكت مى كند، اثرش روى زمني يا هر چيز ديگر باقى مى ماند . 
براى همني است كه به آسانى، راه برگشنت را پيدا مى كند، آيا مى دانى كه به 

َحلَزون، »حيواِن خانه به دوش« مى گويند ؟

ح ـ  ح

َحلَزوندرس19      

9٣
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گوش کن و بگو

الك پشت،  و  جوجه تيغى  مانند  حيواناتى   
هنگام ترس چه كار مى كنند؟

 چه حيواناتى را مى شناسى كه مانند حلزون 
بدنى نرم دارند؟

 سه كلمه را كه نشانه ی »هـ   « داشته باشد.
 كلمه هايى را كه نشانه ی »حـ ح« داشته باشد.

گروهى  به صورت  را  دانش آموزان  آموزگار    
كه  مى خواهد  گروه  هر  از  و  مى كند  تقسيم 
در  و  ببرند  نام  را  خود  عالقه ی  مورد  حيوان 
انتها، حركت آن جانور را در كالس نشان دهند.

ببنی و بگو

به دوستانت بگو

بگرد و پیدا کن

منایش

 بدن حلزون چگونه است؟
 وقتى حلزون مى ترسد، به كجا مى رود؟

پيدا  را  خود  برگشت  راه  چگونه  حلزون   
مى كند؟
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دوست من!
با کمك آموزگار، شعر مناسبی از مجلّه ی رشد پیدا کن و با 

دوستانت در کالس بخوان.

کتاب خوانی

با هم بخوانیم

   آيا از كتابى كه خوانده شد، خوشت آمده است؟ اسم كسانى را كه در داستان بودند بگو.
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صداى اذان را از مسجد شنيدم . همراه  پدرم  به مسجد  رفتم. كنار حوض،  
رضا   دوستم  بودند .  نشسته  مردم  شدمی،  مسجد  داخل  وقتى  گر فتم.  وُضو 
درمسجد نبود. پدرش را ديدم.  به  او سالم كردم و پرسيدم : چرا امروز رضا  

نيامده است ؟
پدرش گفت : رضا َمريض است . من و پدرم براى سالمتىِ رضا  دعا كردمی . 

بعد از مناز ، از پدرم اجازه گر فتم و به  ديدن رضا رفتم .

 ض    ض

 رضادرس20      



 كالس ها و حياط مدرسه را براى جشن آماده كرده بودند . ما در حياط، صف 
بسته بودمی و مدير، خاطراِت روزهاى انقالب را تعريف  مى كرد .

امام  رهبرى  به  ما  مردم  بوديد .  نيامده  دنيا  به  روزها  آن  »شما  او مى گفت: 
مى دادند :  شعار  آن ها  كردند.  راه پيمايى  و  آمدند  خيابان ها  به  خمينى، 

»اهلل اكبر، خمينى رهبر«.
شاه، امام  را  از  مردم دور  كرده بود.  مردم  شاه  را  منى خواستند. طولى   

 خاطراِت انقالب

97



نكشيد كه شاه از ايران فرار كرد. امام خمينى به وطن آمد،آن روز، دوازدهم 
بهمن بود. از دوازدهم تا بيست و دوم بهمن، كه روز پيروزى انقالِب اسالمى  
دهه ى  سال،  هر  ما  مى گويند.  فجر«  »دهه ى  آن،  به  كه  است  روز  ده  است، 
فجر را جشن مى گيرمی و ياد امام خمينى و شهيدان انقالب اسالمى را  گرامى 

مى دارمی«.

ط
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گوش کن و بگو
 انقالب اسالمى در چه روزى پيروز شد؟
 صداى اذان از كجا به گوش مى رسيد؟

 مردم در روز بيست و دوم بهمن چه مى كنند؟
 چه وقت هايى اذان مى گويند؟

کتاب خوانی

ببنی و بگو

  كتابى انتخاب گردد و در كالس خوانده شود.

به دوستانت بگو

 كلمه هايى را كه نشانه ى »ط« دارند.
 براى هر كدام از نشانه » ضـ ض « يك كلمه 

بگو.

بگرد و پیدا کن

بازی
 آموزگار چند وسيله تهّيه مى كند و آن ها را 
روى ميز، با نظم و ترتيب مى چيند و روى 
نفر  يك  گروه،  هر  از  مى پوشاند.  را  آن ها 
انتخاب مى شود. آموزگار براى چند ثانيه، 
وسيله ها را به بّچه ها نشان مى دهد و دوباره 
مى خواهد  بّچه ها  از  مى پوشاند.  را  آن ها 
نام وسيله ها را از حفظ بگويند. هر گروه كه 

وسايل بيش ترى را نام ببرد، برنده است. 
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رسيده    جشِن     بهمن
دوباره ما   كالسِ  
پُر  از   گُل  و  قاصدك
شده   ُپر   از   پرنده
نُقل  و  نبات  و  لبخند
ميهِن   ما   شاِد   شاد

جشِن   بزرگِ   ميهن
شده   ُپر   از   ستاره
شكوفه    و    شاپرك
ُپر   از   صداى   خنده
گاُلب و عُود و اسفند
از   غم   و   غُّصه   آزاد

جشن بهمن

كبرى هاشمى

با هم بخوانیم



دو مرغابى و يك الك پشت، در كنار  آبگيرى زندگى مى كردند . با  گرم شدن 

هوا، آبگير هم خشك شد. مرغابى ها مجبور شدند از  آن جا بروند .

الك پشت گفت: من هم با شما مى آمی. مرغابى ها گفتند: تو كه منى توانى

تا  كردند  فكر  هم  با  مرغابى ها  شد.  غمگني  الك پشت  كنى.  پرواز  ما  مثل 

راهى پيدا كنند.

و  گرفته اند  منقار  به  را  چوبى  مرغابى  دو  كه  ديدند  جغد  و  كالغ  بعد،  روز 

شده  »الك پشت  گفتند :  و  زدند  جيغ  آن ها  مى برند .  خود  با  را  الك پشتى 

پرنده«! 

گفت،  چه  هر  كس  راه،هر  در  كه  بودند  گفته  الك پشت  به  مرغابى ها 

الك پشت و مرغابى هادرس21      
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غ ـ  ـ غ ـ   غ  غ
»بازنويسى از كليله و دمنه«

مّدتى  او  ندهد.  جواب  و  نكند  گوش  

»پريدم  زد  :  فرياد  بعد  و  ماند  ساكت 

كه پريدم!« اّما تا دهانش را باز  كرد، از 

باال به زمني افتاد.

102
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گوش کن و بگو

 كلمه هايى را كه نشانه ى » غـ ـغـ  غ غ « 
دارند.

 چه پرنده هايى را مى شناسى كه در كنار 
آب زندگى مى كنند؟

 معلّم در يك پاكت تعدادى كلمه قرار مى دهد. 
هر كس سه كلمه بيرون بياورد كه در آن ها 

صداى مشترك باشد، امتياز مى گيرد.

 چرا الك پشت از باال به زمني افتاد؟
 مرغابی ها وقتی كه می خواستند پرواز كنند 

به الك پشت چه گفتند؟ 

ببنی و بگو

به دوستانت بگو

بگرد و پیدا کن
بازی
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اين درس را دانش آموزان عزيز با كمك آموزگار خود بنويسند.

.

درس آزاد       محّل زندگی من



پيامبر ما ، حضرت محّمد  )َصلَّى اهلل عَلَيه و آله وَسلَّم (، در شهر مكّه به دنياآمد . 
روزى  كه پيغمبر )ص( به دنيا آمد، مادرش آمنه خيلى خوش حال شد . 

پيامبر اعظم )ص( از همان كودكی بسيار مهربان بود  اّما در برابرظلم و بدی 
هرگز آرام منی      نشست و با آن مبارزه می كرد .

پيامبر مهرباندرس22      
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يك شب در كوه، صداى فرشته اى را شنيد كه به او مى گفت: بخوان  به نام 
پروردگارت.

ما  نام دارد .  َمبعَث«  »روز  پيامبرى رسيد،   به  روزى كه حضرت محّمد )ص( 
مسلمانان، اين روز را جشن مى گيرمی.

ظ
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گوش کن و بگو

کتاب خوانی

 كلمه هايى را كه نشانه ى » ض« دارند.
 كلمه هايى را كه نشانه ی »ظ« دارند.

 چه روزهايى را مى شناسى كه مردم در آن 
روزها جشن مى گيرند؟

محّمد )ص( چه  زندگی حضرت  درباره ی   
می دانی؟

 پيامبر )ص( در چه شهری به دنيا آمد؟
 روز مبعث چه روزى است؟

  اسم هايى را كه در داستان هفته ی گذشته شنيده اى بگو.

 ظرف شسنت در آشپزخانه  را منايش بدهيد.

ببنی و بگو

به دوستانت بگو

منایشبگرد و پیدا کن



باريد صبح  تا 
تابيد مهتاب 

گلشن مانند 
روشن روز  چون 

بود به  پا  نوری 
بود حرا  غار 

ما پيغمبر 
ما رهبر  شد 

ستاره شب  آن 
پيش از  روشن تر 

شد زمين  روی 
شد شب  نور،  از 

شب آن  صبح  تا 
نور سرچشمه ی 

شب آن  در  زيرا 
حق جانب  از 

پيغمبر ما

٭

٭

٭

)علی اصغر نصرتی(

با هم بخوانیم
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جدول الفباى فارسى
صدا و شكل هر يك از حروف فارسى را ياد گرفتيم. اكنون اسم آن ها را ياد مى گيرمی.

اَلِف ا  
بِ ب ـ ب 
پِ پ ـ پ 
تِ ت ـ ت 
ثِ ث ـ ث 

جيم ج ـ ج 
ِچ چ ـ چ 
ِح ح ـ ح 
ِخ خ ـ خ 

دال د 
ذال ذ 

رِ ر 
زِ ز 
ژِ ژ 

سني س ـ س 
شني ش ـ ش 

صاد ص ـ ص  
ضاد ض ـ ض 

طا ط  
ظا ظ 

عنی ع  ـ  ـ ع   ع ع 
غنی غ ـ ـ غ    غ غ 

فِ ف ـ ف 
قاف ق ـ ق 
کاف ک ـ ك 
گاف گ ـ گ 

الم ل ـ ل 
میم م ـ م 
نون ن ـ ن 
واو و 

ِه ه ـ ـ ه ـ  ه ه 
ِى ی ـ ى 



روان خوانی

٭ خدایا، زبانم را به گفتن سخن حق، عادت بده.
امام سّجاد)ع(
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شادمی و پاك و خندان

ما كودكان ايران                 شادمی و پاك و خندان  
در چشم های ما هست        نور اميد و امیان

ما مثل غنچه هستيم           امروز در دبستان
فردا شومی يك گل           در باغ سبز ايران

شعر و ترانه ی ما                  اين است، با ما بخوان
پاينده باد اسالم                   جاويد باد ايران

                                                                                                                  شكوه قاسم نيا
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هر سال چهار فصل دارد: بهار، تابستان، پاييز و زمستان.
در بهار هوا كم كم گرم مى شود. برف كوه ها آب مى شود. درختان برگ و 
آيا مى دانى ماه هاى فصل  اوّل بهار است.  شكوفه مى دهند. عيد نوروز، روز 

بهار، چه نام دارند؟

پس از بهار نوبت تابستان است. در اين فصل، كشاورزان گندم و جو را درو 
مى كنند. بّچه ها، شناكردن در تابستان را دوست دارند. حاال بگو نام ماه هاى 

فصل تابستان چيست؟

چهار فصل
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پاييز فصل سوم سال است. برگ بعضى درختان زرد مى شود و مى ريزد. 
مهر، ماه اّول فصل پاييز است. در اين ماه، مدرسه ها باز مى شود. آيا مى دانى 

نام ماه هاى فصل پاييز چيست؟

آخرين فصل سال، زمستان است. زمستان را با برف و سرما مى شناسيم. 
آيا نام ماه هاى اين فصل را مى دانى؟

راستی، درباره ی آفريننده ی اين همه زيبايی ها فكر كرده ای؟
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داستان ...
داستان را به كمك تصويرها بخوان و يك نام قشنگ برای آن انتخاب كن.

سارا كوچولو در دفتر نّقاشی، يك  كشيد. يك   سرخ و سفيد و 

زبر و زرنگ كه دانه می خورد. بعد در آن طرِف   ، يك   كشيد؛ 

قهوه ای و زيبا.  كه خوابيد، سارا كوچولو از اتاق بيرون رفت.    

از خواب پريد. چشمش به  افتاد.   چاق و چلّه، ترسيد و  سارا را 

زد  ديد. آن را برداشت و يك   كشيد.  افتاد توی رودخانه.  

سارا افتاد. آن را برداشت و   را پاك  زير خنده. ناگهان چشم روباه به 

كرد و خروس را دنبال كرد. خروس هم بی كار نشد. يك   كشيد. 

محكم به    خورد.    را برداشت و   را پاك كرد. اين بار  

كشيد و رفت باالی  .  هم می خواست از    يك   

باال  برود، ولی افتاد زمين. ديگر دنبال نرفت. چشم هايش را بست و توی 

  سر جايش خوابيد.   هم رفت سرجايش تا دانه بخورد.



اى خداى مهربان، تو را شكر مى كنيم كه به ما توانايى دادى تا خواندن و نوشنت را 
ياد بگيرمی.

و  نوشنت  ما خواندن،  به  كه  آموزگار خوب خود، سپاس گزارمی  از  خدايا! 
درست فكر كردن را ياد می دهد. از پدر و مادر دل سوز خود، سپاس گزارمی كه 

براى بزرگ كردن ما زحمت فراوان می كشند.
خدايا! امروز كه آخرين درس كتاب را مى خوانيم، بسيار خوش حاليم كه 

مى توانيم داستان هاى شيرين و كتاب هاى آموزنده بخوانيم.
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