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سخنی با 
فارسی آموزان

 

      
ما خوشحاليم كه شما فارسی آموزان عزيز،  می خواهيد فارسی ياد بگيريد.  مجموعه كتاب های فارسی 
آموز كه براساس يافته ها و جتربه های علمی و آموزشی صاحب نظران توليد شده است؛ برای شما فرصت های 
مناسبی را ايجاد می كند تا با مترين بيشتر، فارسی را به خوبی بياموزيد. هر يک از كتاب های اين مجموعه، 
است.  نوشتنی  و  متنوع خواندنی  فعاليت های  و  تلفظ، خوانش  مكامله،  واژگان،  نكته ها،  دربرگيرنده 
سطح  آموز1؛  فارسی  مقدماتی:  سطح  است:  شده  تدوين  سطح  چهار  در  آموز  فارسی  كتاب های 
هر  در   .4 فارسی آموز  پيشرفته:  سطح  آموز3؛  فارسی  ميانی:  سطح  آموز2؛  فارسی  ابتدايی: 
دارد.  وجود  كتاب  هشت  مجموع  در  و  اصلی  كتاب  دو  نوشنت  و  خواندن  مهارت  تقويت  برای  سطح 
به مهارت های زبانی، در دو جلد سازماندهی شده است:  با توجّه  برنامه درسی فارسی آموز  محتوای 
الف( كتاب فارسی آموز خواندن، ب( كتاب فارسی آموز نوشنت.  هر كتاب متناسب با يک دوره و سه پايه 
حتصيلی است. فارسی آموزان می توانند هر بخش را در يک پايه و هر كتاب را در يک دوره بگذرانند. 
ً    بيست  و  يک  درس  است.  كتاب های خواندن و نوشنت هر سطح شامل سه بخش، هفت درس و مجموعا
رويكرد حاكم بر برنامه درسی فارسی آموزی، رويكرد انتقال فرهنگی است. برای حتقق اين رويكرد 
در متامی محتوا تا حد امكان سعی شده ، جلوه ها و آموزه های فرهنگ فارسی به كار گرفته شود تا از 
اين رهگذر خواننده با زبان و ادب فارسی آشنا شود. كتاب فارسی آموز )خواندن( برپايه مهارت های 
گفتاری )گوش دادن، سخن گفنت، خواندن، تفكّر و استدالل( سازماندهی شده است. درآموزش الفبای 
فارسی، كتاب خواندن بر رويكرد كلّی و كتاب نوشنت، بر رويكرد جزئی تأكيد دارد اّما با توجه به نگاه 

تركيبی، در مراحلی از آموزش به هر دو رويكرد نيز توجّه شده است.
در بخش اول فارسی آموز 1 )خواندن(، هر درس از يک تصوير بزرگ، تصويرك ها و واژه های كليدی، 
يک  از  درس  هر  دوم،  بخش  است. در  شده  تشكيل  كن  پيدا  و  بگرد  و  بگو  و  كن  گوش  بگو،  و  ببني 



بزرگ، تصويرك ها و واژه های كليدی، منت خواندنی، ببني و بگو، گوش كن و بگو و بخوان تشكيل  تصوير 
شده است. در بخش سوم، هر درس از يک تصوير بزرگ، واژگان، منت خواندنی، ببني و بگو، نكته های 
برای تسهيل در خواندن  پايان كتاب  زبانی، شعر، روان خوانی و ضرب املثل تشكيل شده است. در 
واژگان منت درس ها، بخش واژه نامه قرار دارد. در اين بخش واژگان در جدول های سه ستونی با عناوين 

واژه، تلفظ فارسی با خط التني و معادل انگليسی آن واژه آمده است.  
برای تقويت و توانايی خوانانويسی و خّط خوش فارسی آموزان، در سازماندهی محتوای كتاب های 
چهارسطحی ، سه نوع خط به كار گرفته شده است: الف( خّط نسخ كه سرمشق خواندن بوده و خطّی 
است كه منت درس های فارسی آموز به آن خط چاپ شده است. ب( خط حتريری كه سرمشق نوشنت 
بوده و خطی است كه منت بخش » زيبا بنويسيم« كتاب نوشنت با آن نوشته شده است. مبنای بهره گيری 
از خّط نوشتاری يا حتريری، مشق نظری، دست ورزی و مترين عملی است. پ( خّط نستعليق ساده 
با  آموزان  فارسی  آشنايی  با هدف   ، و 4  يا شبه نستعليق، فقط در شعرخوانی های كتاب خواندن 3 

جلوه های خوش نويسی فارسی و پرورش حّس زيبايی شناسی به كار گرفته شده است.
در تهيه و گزينش شعرها و روان خوانی های بخش سوم به سطح پيشرفت فارسی آموزان توجّه شده 
است. هدف اصلی اين متون آشنايی با متون زيبای نظم و نثر فارسی است. از اين رو، تكرار و مترين در 

خواندن اين منت ها، به رشد مهارت خواندن و پرورش توانايی درك آنان كمک خواهد كرد.
اميدوارمي از كتاب های فارسی آموز لذت برده و با اين كتاب ها بتوانيد به خوبی با زبان و ادبيات 

فارسی آشنا شويد. برای شما فارسی آموزان آرزوی سالمت، موفقيت و شادكامی دارمي.
                                                                                                                  

  دفتر تأليف كتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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بانک

ایران

نَّقاشی

نوروز

درس 4

درس 5

درس 6

درس 7



١2

2

درس ١ آ ا

بوستان
١

آب

تاب

آسمانآفتاب ماَدر



١3

45

ُسرُسره _ آب _ تاب 
ِدرخت _ پَرنده

3

45

در پارك چه چيزهايی 
می بينی؟

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بگرد و پیدا کنبگرد و پیدا کن گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن



١4

١

2

درس 2اَ َ-

َجنگل
١

اَبر

بَبر

ِدَرختاَسب بَرگ



١5

45

اَسب _ برگ _ ببر_ اَبر_ آسمان 
آب _ خرگوش

از جنگل چگونه 
نگهداری می كنيم؟

3

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بگرد و پیدا کنبگرد و پیدا کن گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن



١6

ه ه درس 3اِ  ِ

مدرسه

2

اِداره

ِمداد

پَنجرهمدرسه ِکالس

١



١7

45

ميز_ ُمعلّم  _ دانِش آموز _ پَنِجره 
پَرچَم _ كِتابخانه _ مِداد

در مدرسه چه كارهايی 
اجنام می دهيم؟

3

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بگرد و پیدا کنبگرد و پیدا کن گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن



١8

١

پول

خودپرداز

ِسّکهاِسکناس

درس 4او - و

بانک

2



١9

45

3

پول _ كيف _ َصندلی
 كارمند _  ُمشتری

ما برای چه كارهايی به بانک
 مراجعه می كنيم؟

بانک

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بگرد و پیدا کنبگرد و پیدا کنگوش کن و بگوبگرد و پیدا کن



20

1

2

ایران

آزادی

پَرچم

تهرانفردوسی گلیم

- ی ای
درس 5ی- ای

ایران



21

3

ببین و بگوبگرد و پیدا کن



22



23

4

5

پَرچم _ گليم _ ايران
آزادی و ...

پرچم ايران چه رنگ هايی دارد؟

گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن

بگرد و پیدا کنبگرد و پیدا کن



24

١ درس 6

نّقاشی

ُسنبل

ُشکالت

بُزاُردک اُتاق

2

اُ  ُ



25

3

ببین و بگوبگرد و پیدا کن



26



27

45

گُل _ مِداد رنگی _ نَّقاش _ اُردك دوست داری چه چيزهايی 
را نّقاشی كنی؟

بگرد و پیدا کنبگرد و پیدا کنگوش کن و بگوبگرد و پیدا کن



28

١

2

َسبزه

سیر

سیبساعتماهی

درس 7

نوروز
اَ  اِ  اُ

آ  ای او



29

ُسماقِسّکه ُسنبل



دوست داری در سال نو چه هدیه هایی بگیری؟

30

4
گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن

3ببین و بگوبگرد و پیدا کن



آينه _ قرآن _ سيب _ ماهی _ ُسنبل _ ُسفره _ ساعت _ ِسكّه _ ِسنجد _ آب

آب _  سكّه _ آبی _  اِمام _ اِسم
اُردك _ اُتاق _ اُميد _ ايران _ امیان _ زيبا

رود_ پول _ قرآن _ اَبر _ اَشک _ اَسب

31

5

5 بگرد و پیدا کنبگرد و پیدا کن

گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن



فارسی آموز            
1/2

آب

بادباَدک

دوست
درس3

درس 2

درس ١ 



ایران

َمدرسه

اُردک

ناِرنج

درس 4

درس 5

درس 6

درس 7



34

١

آسمان آبی است.

َدریا آب دارد.

2

آب

َدریا

آسمان

درس ١ آب

 آ    ا    
آبی



35

45

3

آب =  آ +  ب از آب چه استفاده هايی می كنيم؟

بخوان

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن



36

١

باد آمد.

اَبر آمد.

باران اَز آسمان آَمد.

2

باد

باران

آب

سیب

باد

ب ب



37

45

3

يک كلمه بگو كه 
صدای آخر آن » ب « باشد

مانند: تاب 

بَر بِر بُر  با    بو    بی
آب  _  بابا 

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن



38

1

من یاس َدر َدست دارم.

سارا َدر کالس است.

2

َسبد

َدست

یاس

ِکالس

 سبد 

آموزگار یک َسبَد یاس َدر َدست دارد.

س س



39

45

کدام میوه را می شناسی که صدای » س « 
 داشته باشد؟ درکالس شما چه چیزهایی 

وجود دارد؟

َس   ِس   ُس    سا   سو  سی
آب _ بابا _ َسبد 

سارا _ اَسب

3

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن



40

١

2

اَبر

رود

روباه

بَرگ

 رود 

اَبر آمد.

 باد آرام آرام آَمد.

بَرگ در رود افتاد.

رود بَرگ را بُرد.

ر



4١

45

دو كلمه بگو كه آخرش صدای » ر « باشد.
كدام فصل را بيشتر دوست داری؟

 رَ    رِ     رُ     را     رو      ری
سارا _ دارا _ َسرد _ َدرس

3

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن



42

١

2

َدریا

باد

بادباَدک

َدست

درس 2بادباَدک 

باد آَمد.

بادباَدک  َدر آسمان اَست.

دارا بادباَدک َدر َدست داَرد.

او بادباَدک بازی را دوست داَرد.

د



43

3

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

45

_  يک كلمه بگو كه آخرش صدای » د « باشد.
_  چه ورزش های آبی را می شناسی؟

َد       ِد        ُد      دا     دو    دی      
 دارا _ َسَبد _ اََدب _ باد_ بار _ اَبر

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن



44

١

2

اَبر

اَنار

َسبَد

اَسب

اَنار

ماَدر اَنار داَرد.

 او به َمن اَنار داد.

 َمن اَنار دوست داَرم.

اَ  َ



45

45

3

_  يک كَلمه بگو كه اَوّلَش مثل كلمات
 اَسب و اَنار باشد.

  _  اَنار و سيب چه فرقی با هم دارند؟

 بَ        با     َس       سا
 رَ       را      َد       دا           

اَسب _ اَبر _ ماَدر_ َسَبد _ بابا _ آَدم

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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مادر

َمریم

ِمداد

بادام

ماَدر

ماَدر َسبد َدر َدست داَرد.

او َدر َسبد بادام داَرد.

ماَدر به َمریم بادام داد.

م م
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_درچهمواردیازمداداستفادهمیشود؟
_دوکلمهبگوکهصدای"د"داشتهباشد.

مامومی َممُِم
اَمیر_دارَد_داد_آبدار_دارَم

باباَدرَسَبداَناردارَد.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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تاب

دست

توپ

سوت

تاب

سارا تاب بازی می کنَد.

او تاب بازی را دوست داَرد.

 اَمین َدست َدر َدست ماَدر داَرد.

ت ت
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کدامصداهادراینکلمات
تکرارشدهاست؟

توت_سوت_دوست_توپ

تَتِتُتاتوتی
تاب_َدست_ماَدر_بَست_َسرما
بارانمیبارَد.بابادرَسرماآَمد.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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2

توت

هلو

اَنگور

آلو

درس 3دوست 

َمن با دوستَم اَز َمدرسه آمدم.

ماَدر یک َسبَد توت از بازار آَورد.

او توت و ُهلو دوست داَرد.

او     و

١
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3

كلمات زير را تكرار كن.
توت _ دود  _ سوت _ بود _ دور

با        بَ         بو        سا     َس     سو
را       رَ         رو         دا       َد       دو
ما       َم         مو         تا       تَ        تو 

سارا ماَدر را دوست دارَد.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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آسمان

باران

نان

گندم

نان

باران نَم نَم آَمد.

آن َمرد نَان داَرد.

َمن با مادرم بودم.

ماَدر نَان َدر َدست داَرد.

ن ن
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_  چند كلمه بگو كه صدای » ن « 
داشته باشد.

_  باران چگونه تشكيل می شود؟

ُ    نا      نو     نی  نَ       نِ        ن
ماَدر بيمار اَست.

من ماَدرَم را دوست دارَم.
  َمن به ماَدر دارو و آب داَدم.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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َزنبور

سوَزن

َزرد

َسبزه

َزنبور

آن َزنبور اَست.

َزنبور َزرد اَست.

او با دوستش بازی می ُکند.

َزنبور بازی را دوست َدارد.

ز
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سه كلمه بگو كه
 صدای  » ز «  داشته باشند.

 زَ        زِ       زُ       زا       زو     زی
زبان فارسی شيرين اَست. ما با زبان فارسی می توانيم 

ايران و ايرانی را بشناسيم.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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آتش

تَراش

شانه

ماشین

َشب

آَرش برادِر شادی است.

او با شادی َدر بیرون نشسته است.

آَرش ِستاره ای را به شادی نِشان داد.

اِمشب آسمان ِستاره باران است.

ش ش
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شب ها ماه در آسمان به 
چه شكل هايی ديده می شود؟

  َش      ِشـ         ُشـ        شا      شو      شی
ما شام آش دارمي. بابا با ماشني آَمد.

من آش را دوست دارَم.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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2

ایران

ُسرمه ای

سیب

سینی

درس 4ایران

اینجا ایران اَست.

ایران زیبا و دیَدنی است.

آرزو  ایرانی است.

او ایران را دوست دارد.

ی  ای  ا ی

1
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_ پرچم ایران چه رنگ هایی دارد؟
_  پرچم کشور شما چه رنگ هایی 

دارد؟

   َم       ما     مو     می          َس     سا     سو     سی
َشـ     شا   شـو     شی         نَ      نا       نو      نی

ایران_ تهران _ شیراز_ تبریز_ توس _ سمنان 
ساری _ مازندران _ رشت _  آستارا _  رامسر_  میناب

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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کبوتر

کالغ

اُردک

لَک لَک

َکبوتَر

لَک لَک کنار بِرکه ایستاده است.

کالغ روِی ِدرخت نِشسته است.

 اُردک در آب شنا می ُکند.

 اینجا بِرکه ی دوستی نام دارد.

ک  ک
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چه حيواناتی در خشكی و 
دريا زندگی می كنند؟

كَـ         كِـ         كُـ        كا       كی      كو
بابا در اداره كار می كند. او با ماشني به اداره می رود. 
بابا من را به مدرسه می بَرد. من در مدرسه به دوستم 

كمک می كنم تا متريِن درس را بنويسد.    

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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ورزشکار

سوارکار

دونده

ورزش

َورزش

 این کامران است. کامران ورزشکار است.

او یک دونده است.

کاوه برادِر کامران نیز سوارکار است.

آن ها هر روز ورزش می ُکنند.

و
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چرا ورزش كردن
 مفيد است؟

 وَ       وِ      وُ      وا      وو      وی   
امني در مدرسه ورزش می كند. او و دوستانش

 برای گرم شدن بدنشان می دوند و نَرمِش می كنند.
 آن ها ورزش را دوست دارند.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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پِزشک

پَرستار

بیماِرستان

سوپ

پَریسا

دیروز پریسا بیمار بود.

پدِر پریسا پِزشک است.

ماَدرش نیز پَرستار است.

ماَدرش برای او سوپ می پزد.

آن ها در بیمارستان کار می کنند.

پ  پ
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درمورد دندان پزشک
 با دوستانت گفت وگو كن.

پـَ     پـِ      پـُ     پـا      پو      پی
كبوتر در آسمان پرواز می كند. 

او از آسمان نگاه می كند.

 زمني زيبا ديده می شود.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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َدماوند زيبا و ديدنی است.
بيشترِ مردم دماوند كشاورزی می كنند.

آنان َسبزی و ميوه می كارند.
دماوند در زمستان بِسيار سرد است.
َمرُدم در تابستان به دماوند می روند.

روان خوانی



67
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َمدرسه

ِمداد

نامه

نَرده

درس 5َمدرسه

اِسم این مدرسه شکوفه است. مدیر پشِت نرده 

ایستاده است. اِمروز آزاده به مدِرسه آمده است.  

او در مدِرسه دوستش آمنه را دید.

آمنه برای او سه نامه ِفرستاده بود.

آمنه تمرین تازه را به آزاده داد. 

ه  ه  -ِ ِ  ا
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 نامه _ مدرسه 
امروز _ پروانه 
ميوه _ كتاب

مداد _ نرده _ پرده

بِ _ به       پـِ _ پـه      تِ _ ته       نِـ _ نه      ِد _ ده          رِ_ ره
زِ_ زه     ِس _ سه    ِش _  شه    كِ  _ كه     مِ _ مه       وِ _ وه

ما امروز به كرمان می رومي. بازارِ زَند يكی از ديدنی های كرمان 
است. ما به شيراز نيز می رومي تا ديدنی های شيراز  را  ببينيم.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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ُگرگ

َگَوزن

َسگ

گاو

نرگس

گ گ

مادر بُزرِگ نرِگس در ُگرگان زندگی می کند. 

دیروز  او  از ُگرگان به تهران آمد. مادر بُزرگ برای 

نرِگس کتاِب داستان ُگرگ و َگوزن را آورده است. 

نرِگس مادر بُزرگ را دوست دارد.
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گُرگ _ گَوَزن _ گاو
 سگ _گوسفند _ گرگان

گـَ     گـِ      گـُ      گا      گو      گی
جنگل   می كنند.  زندگی  جنگل  در  گَوَزن  و  گُرگ 
َسرَسبز و زيبا است. يكی از جنگل های ايران، جنگل 

اَبر نام دارد. اين جنگل َدر گرگان است.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان45 گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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برف

آَدم برفی

کیف

َکفش

بَرف

ف ف

آسمان آفتابی نیست. 

برف زمین را سفید کرده است. 

فرید و فرزانه آدم برفی درست می کنند.

آدم  برفی فرید و فرزانه را دوست دارد.



73

3

در روز برفی برای اينكه بيمار 
نشومي چه كارهايی 

بايد بكنيم؟

 فَ     فِ      فُ      فا      فو   فی
ديروز ما با خانواده به كارگاه  فَرش بافی رفته بودمي. در 
كارگاه از روی نقشه فرش می بافتند. فَرش بافی يكی از 
هنرهای ايرانی است.   فَرشِ ايرانی زيبا و با ارزش است.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان45 گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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خانه

ِدَرخت

َخرگوش

شاخه

خانه

خ خ

درخت در کنار رودخانه است. 

َخرگوش پشت نرده خانه ساخته است. 

نردبان کناِر خانه است. 

َخرگوش در آب شنا می کند.
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شما در كدام شهر 
زندگی می كنيد؟

 در مورد آن صحبت كنيد.

خـَ      خـِ      خـُ      خا      خو      خی
انسان در خانه زِندگی می كند. در خانه از گرما 
را  خانواده ام  من  می مانيم.  امان  در  سرما  و 

دوست دارم.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان45 گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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ُشُتر

بُز

ُسرُسره

اُردک

درس 6اُردک

مادر اُمید را به بوستان بُرد. 

در بوستان ُسرُسره بود.

اُمید در بوستان با آرش آشنا ُشد.

اُردک در آب شنا می کرد. مرُدم زیادی به پارک 

آمده بودند.

ُ
ُ      ا
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اُتاق  _ اُميد _ ُمراد
گُرگان _  ُشتر
بُز_ ُسرُسره

بُـ      پـُ      تـُ     ُد     رُ     زُ     ُسـ    ُشـ    فُـ    كُـ    گُـ    ُمـ     نُـ   
مادربُزرگ ُسهراب در يک روستای زيبا زندگی می كند. او در 
اُتاق می نشيند و برای نوه هايش داستان می گويد. كودكان او 

را دوست دارند و به ماَدربُزرگ در كارها كُمک می كُنند.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان45 گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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َدریا

َمریَم

یاس

یَخ

یاس

امروز مریم به مادرش گِل یاس داد. 

یاس سفید است و بوِی خوبی دارد. 

مادر یاس را می بویَد و  می َخندد. 

بوی  یاس خانه را پُر می کند.

ی ی
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يَخ _ ياس _ َمرمي 
زينب _ ياَسَمن

يَزد _ ياِسر_ ياشار

  يَ           يِ         يُ           يا           يو         يی
يادم می آيد كه دوستان زيادی در مدرسه داشتم. آن ها 
به كشور خود برگشته اند. من برای خودم دوستان تازه ای 
پيدا كرده ام و برای دوستانی كه نيستند نامه می نويسم.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان45 گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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قاُشق

بُشقاب

قوری

قندان

َشقایق

گفت:   َشقایق  به  او  می ریزد.  قند  قندان  َدر  مادر 

مادر  بگذار.   ُسفره  روی  را  بُشقاب  و  قاُشق  ُدخترم 

قوری را روی َسماور قرار داد و گفت: پدر بُُزرگ و 

مادر بُُزرگ به خانه ی ما می آیَند. مادر برای آن روز 

قشنگ، قورمه سبزی درست کرده بود.

ق ق
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قاشق_ بشقاب _ قو
 قند _ فندق 

 قيمه _ قشنگ

قَـ     قِـ      قُـ      قا     قـو    قی
قانون برای ما َمرُدم نوشته شده است. برای اينكه با 

آرامش زندگی كنيم، بايد قوانني را ُدرُست اِجرا كنيم.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان45 گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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لَک لَک

ُگل

الک پُشت

فیل

فیل

فیل تشنه بود و به ُدنبال رودخانه می گشت تا آب بنوشد. لَک لَک 

فیل را دید و به او سالم کرد. فیل گفت: »تشنه ام. آیا می توانی 

مرا به رودخانه برسانی؟« لَک لَک لَبخندی زد و گفت: »من پرواز 

می کنم تا از آن باال رودخانه را پیدا کنم.« وقتی آن ها به رودخانه 

رسیدند، فیل آب زیادی نوشید. او از لَک لَک َقدردانی کرد.

ل ل
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 لک لک _ فيل 
الك پشت _  قالی 

ليوان _ سالم 
الدن _  گلدان _ گليم

لـَ     لـِ      لُـ      ال    لو   لـی     
وقتی تشنه می شوم، ليوان را برمی دارم تا با آن آب بنوشم. 
ليوان روی ميز آشپزخانه قرار دارد. پدرم  می گويد ما بايد 

برای نوشيدن آب از ليوان خودمان استفاده كنيم.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان45 گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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گنجشکبرنج

ناِرنج

جوجه

پنج

درس 7نارنج

ج ج

خانه ی مادر بُُزرگم یک درخت ناِرنج دارد. رنگ میوه ی 

این درخت، نارنجی و َمزه ی آن تُرش است. روی شاخه ی 

درختی دیگر، یک ُگنجشک النه ساخته است. در النه ی  

ُگنجشک پنج جوجه زندگی می کنند. مادر بُُزرگم زیر 

درخت برای ُگنجشک ها بِِرنج می ریزد. 
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 نارجن _ جوجه _
گنجشک _ پنجره _
  پنج _  سنندج  _

جوراب

جـَ      ِجـ      جُـ      جا      جو      جی
جمال با خانواده اش در ايران زندگی می كند. خانه ی آن ها در رامسر 
كيوی  نارجن،  مانند:  زيادی  درختان  خانه،  پشت  در  آن ها  دارد.  قرار 
درست  سبزی  قُرمه  و  برجن  وقت ها  خيلی  مادر  كاشته اند.  نارنگی  و 

می كند. آن ها زندگی در شمال را خيلی دوست دارند. 

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

4

بخوان5 گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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آهو

کوه

ماه

روباه

روباه

ه ه  ه ه

 هوا بَهاری بود. سه روباه در دشت قدم می زدند.

ناگهان از دور چند گرگ را دیدند.

آنها به باالی کوه رفتند تا در جایی پنهان شوند. 

شب شد. ماه و ستاره های زیبا در آسمان می درخشیدند.

وقتی هوا روشن شد،آن سه روباه به دشت برگشتند.
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اهواز _ هوا _ ماهی _
 كرمانشاه _ هلو _ 

بهمن _ مهاباد

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

هـَ      هـِ      هـُ      ها      هـو      هی
آب و هوای جنوب ايران، گرم و منناك است.خليج فارس در جنوب 
ايران قرار دارد. يكی ازديدنی های خليج فارس جزيره ی كيش است.

ما برای ديدن زيبايی های خليج فارس به كيش می رومي. كيش جزيره ی 
بسيار زيبايی است كه مردم زيادی برای گردش، به آن جا می روند.

بخوان5 گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن

4



88

١

2

چتر

دوچرخه

قارچ

کوچه

چتر

چهار

چ چ

چند روز پیش باران می بارید. من چترم را برداشتم تا بیرون بروم و 

مقداری قارچ بخرم. در کوچه، منوچهر را دیدم که سوار دوچرخه بود. 

او بارانی پوشیده بود تا سرما نخورد. در راه برگشت به خانه آقای 

منوِچهری، آموزگار کالس چهارم را دیدم. دانش آموزان کالس او را 

دوست دارند چون برای ما داستان های شاهنامه را می گوید.
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3

آچار_ توچال _ چاله _ 
چابهار

چهار كلمه بگو كه 
 » چـ   چ « 

داشته باشد.

چَـ      ِچـ      چُـ      چا      چـو      چـی
امروز هوا بارانی است. چكاوك با دوچرخه به مدرسه می رود. 
آب  چكاوك  لباس  روی  و  می شود  رد  ماشينی  كوچه  در 
و چرك می شود. چكاوك مجبور  آلوده  او  پيراهن  می پاشد. 

می شود به خانه برگردد تا لباس ديگری بپوشد.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

4

بخوان5 گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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١

2

ژاَکت

ماژیک

ُمژه

ِژله

ژاله

منیژه ژاکت قرمزش را پوشید. 

او ماژیک و دفترش را برداشت و از مادرش اجازه گرفت

 تا به خانه ی ژاله برود.  

وقتی به آن جا رسید،  ژاله به گل ها آب می داد.

 اوگفت: اگر به  آنها  آب ندهیم، پَژُمرده می شوند.

ژ



9١

3

پنج كلمه از درس 
را كه حرف   » ژ «  

دارند.

ژَ          ژِ              ژُ           ژا             ژو              ژی
آموزان  دانش  به  آموزگارشان  هستند.  همكالسی  ومنيژه  ژاله 
می گويد كه هر كدام يک گل در گلدانی بكارند و از آن مراقبت 
كنند تا پژمرده نشود. ژاله هر روز به گل ها آب می داد. ولی پس 
كرد  بررسی  وقتی خوب  است.  پژمرده شده  ديد گل  روز  از سه 

فهميد گلدان او خاِك ُمناسبی نَداشته است.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن

بخوان5 گوش کن و بگوبگرد و پیدا کن
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روان خوانی

الاليی ترانه ای زيبا و قدمیی است. َشب ها ماَدران برای 
كودكان خردسال الاليی می گويند. 

آن ها در الاليی از دالوری های قهرمانان و پهلوانان 
كشورشان، سخن می گويند.

92
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كودكان با الاليی بُزُرگ می شوند و برای دوست داشنتِ 
سرزمني شان آماده می شوند.



فارسی آموز            
1/3

َحیاط

َعروسک

ناِظم
درس3

درس 2

درس ١ 



راهنمایی چراغ 

َصدف

ِرضا

   یَـلدا

درس 4

درس 5

درس 6

درس 7
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2

3

َحیاط  _ طوطی _ َطناب  _ خواهر _  
َمهدی  _ فاطمه _ قفس _ طاهره

می کنیم.  زیادی  استفاده های  گیاهان  از  ما 
در  ما  می کنند.  تمیز  ما  برای  را  هوا  آن ها 
َحیاط خانه ی خود یک درخت سیب داریم. 
برادرم  ُمفید است.  میوه های  از  سیب یکی 
هر روز قفِس طوطی را به حیاط می بَََرد و آن 
را تمیز می کند.خواهرم، زینب زیر سایه ی 
درخِت سیب طناب بازی می کند. او به من 

طمی گوید: مهدی، بیا با هم بازی کنیم. 
خوا

١

درس ١

َحیاط

واژگان
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5

يعنی چند گياه گياهان: گياه + ان  
يعنی چند درخت درختان: درخت + ان  

4

ببین و بگوبگرد و پیدا کن
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صد دانه ياقوت                       
دسته به دسته

با نظم و ترتيب 
يک جا نشسته

هر دانه ای هست 
خوش رنگ و رخشان

قلب سفيدی 
در سينه ی آن

ياقوت ها را 
پيچيده با هم 

در پوششی نرم 
پروردگارم

هم ترش و شيرين 
هم آب دار است

سرخ است و زيبا 
نامش انار است

       

انار
شعر

»مصطفی رحماندوست«
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با یک گل بهار نمی شود.



١00

١

2

3

َعروسک  _  دو  _  خورشید _ 
نوک _ موز _ ِعینک _ شمع

یک روز که خورشید در آسمان می تابید، 
َعَسل با ماَدرش به یک اَسباب بازی ُفروشی 
رفت. او می خواست دو اسباب  بازی بخرد. 
عسل به سمت قفسه ها رفت. یک عروسک 
خودش  برای  هم  یکی  و  دوستش  برای 
انتخاب کرد. وقتی به خانه رسیدند، عسل 
هم  با  تا  کرد  دعوت  را  حکیمه  دوستش 

بازی کنند.

ُ )     استثنا(و

ع  ع  ع ع

درس 2

َعَروسک

واژگان



١0١

4

5
همبازی = هم + بازی، يعنی دو نفر كه با هم بازی می كنند.

همكالسی = هم + كالسی، يعنی دو نفر كه با هم در يک كالس هستند.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن



١02

ماری در کیسه ای گیر کرده بود. مردی که از آن جا ُعبور می کرد، آن را از داخل 
کیسه نجات داد. مار خواست او را نیش بزند، مرد گفت: من تو را از مرگ نجات دادم، 

حاال می خواهی مرا نیش بزنی؟
بین آن دو َدعوا شد. روباهی از آن جا عبور می کرد. مرد راه چاره را از او پرسید. 
روباه گفت: من نمی دانم چطور این مار بزرگ در این کیسه جاگرفته بود. برای اینکه 
جواب درست بدهم، باید مار را در کیسه ببینم. مار داخل کیسه رفت. اّما روباه و مرد 

او را نجات ندادند و گفتند تو باید در کیسه بمانی تا خوبی در جهان از بین نرود.

پاداش نیکی

روان خوانی



١03

با دم شیر بازی نکن!



١04

١

2

3

رف  _  ُقلّک  _  ِسّکه _ منّظم _  َظَ
کاظم - َمنظره _ بّنا - ناظم

نزدیک ظهر بود. نیمکت یکی از بّچه های 
کالس شکسته بود. خانم ناظم وارد کالس 
شد و به آن ها گفت: آیا می دانید این میز 
نّجار  می شود؟  درست  چگونه  نیمکت  و 
از چوب، میز و نیمکت می سازد و نّقاش 
از  باید  شما  پس  می زند.  رنگ  را  آن ها 

ظاین ها به خوبی مواظبت کنید.

 ّ

درس 3

ناِظم

واژگان
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4

5
كتابخانه: جايی كه در آن، كتاب  نگهداری می كنند.

گل خانه: جايی كه درآن ، گل نگهداری می كنند.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن



من    يار     مهربامن                         
گومي سخن فراوان                    
فراوان                     دهم  پندت 
من دوستی هنرمند                  
غافل                   مباش  از من 

دانا وخوش بيامن               
زبامن        بی  آنكه  با 
دامن                پند  يار  من 
با سود و بی زيامن               
من   يار    مهربامن

       
»عباس میينی شريف«

یار مهربان
شعر

عاقبت، جوینده یابنده است.

١06



عاقبت، جوینده یابنده است.

١07
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2

3

ُجغد _ باغ  _ َکالغ _ ُمرغابی _ 
َحلَزون _ ساِحل _ تَفریح _ حسین

درخیابان ها  و  هستم  راهنمایی  ِچراغ  من 
و  رفت  محّل  که  جایی  می کنم؛  زندگی 
ازاین  است. همیشه  َمرُدم  و  ماشین ها  آمد 
و  َحِرکت کنم  نمی توانم  بودم  که  ناراحت 
که  ُصبح  روز  یک  دهم.  انجام  مفیدی  کار 
نمی توانستند  مردم  و  بود  شلوغ  راه  چهار 
قرمز  چراغ  که  کردم  فکر  من  شوند،  َرد 
را روشن کنم تا ماشین ها بایستند و مردم 
با  آن ها  شوند.  رد  خیابان  از  راحتی  به 

خوشحالی از خیابان عبور کردند.

درس 4

چراغ 
١راهنمایی

ح ح
غ  غ  غ غ

واژگان



١09

4

5
ايستگاه = ايست + گاه؛ يعنی محّل ايستادن    دانشگاه = دانش + گاه؛ يعنی محّل علم و دانش 

آزمايشگاه = آزمايش + گاه؛ يعنی محّل آزمايش

ببین و بگوبگرد و پیدا کن



١١0

شهر  آن  مردم  بیشتر  که  شد  متوجّه  مّدتی  از  بعد  .او  رفت  شهری  به  پزشکی 
تا  ما  از آن ها پرسید، گفتند:  را  بیمار می شوند. وقتی علّت  و کَمتَر  سالمت هستند 
گرسنه نشده امی، چیزی منی خورمی و قبل از سیر شدن از خوردن دست می کِشیم. 

پزشک گفت: راز سالمتی مردم در همنی است.

راز سالمتی

روان خوانی

١١0



١١١

خواستن، توانستن است.



١١2

١١

2

3

َصحرا  _  َفصل  _ َعصر_ ُصبح - صادق 
َمخصوص _ آذر  _  پذیرایی

ِ خلیِج فارِس زیبا ، در جنوب ایران قرار دارد. 
آن جا در زمستان و اّول بهار، هوای خوب و 
فارس،  خلیِج  صاِف  آسماِن  دارد.  دلپذیری 
است. ساحِل دریا هم  لّذت بخش  و  دیدنی 
بیشتر  شغل  دارد.  زیادی  سفید  صدف های 
صید  و  ماهیگیری  فارس  خلیج  کنار  مردم 
اردیبهشت،  ایران، روز دهم  میگو است. در 

روز خلیج فارس نام گذاری شده است.

درس 5

ص ص
ذ

صدف

واژگان



١١3

4

5
حسن زرنگ است. حسن از آرمان زرنگ تر است. حسن زرنگ ترين دانش آموزِ كالس است.

) زرنگ ــ زرنگ تر ــ زرنگ ترين (

ببین و بگوبگرد و پیدا کن



١١4

این آب های گرم ،
باساِحلِ جُنوب.
این آفتاِب داغ،

با مردماِن خوب...
ازسالیان دور،

این جا برای ماست.
این سرزمنی مهر، 
جغرافیای ماست.

این جا خلیج فارس،
چون قَلِب میهن است.
نامش همیشگی،         

در سینه ی من است.

اسداهلل شعبانی

خلیج فارس

شعر

١١4
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قطره قطره جمع گردد، عاقبت دریا شود.



١١6

١١

2

3

کوزه _ ُسفال _ ظرف _ ُگلدان _ ِگل ُرس 
لّثه _ ثریّا _  مریض _ ریاضی

رضا ُسفالگر است. سفالگر کسی است که 
می کند  درست  ِگل  رس،  خاک  و  آب  با 
در  او  می سازد.  ُسفالی  ُظروف  آن  با  و 
رضا  دست  دارد.  حوض  یک  کارگاهش 
بعد از کار با ِگل کثیف می شود. او می داند 
می شود.  مریضی  باعث  کثیف،  دست  که 
کار،  شدن  تمام  از  بعد  ثانیه  چند  رضا 

دستش را با آب و صابون می شوید.

درس 6

ض ض
ث ث

رضا

واژگان



١١7

4

5
سفالگر: كسی كه با گل چيزی می سازد.
آهنگر: كسی كه با آهن چيزی می سازد.

ببین و بگوبگرد و پیدا کن
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در جنگلی شیری زورگو  زندگی می کرد. او از حیوانات خواسته بود، هر روز یکی 
را از میان خودشان به خانه ی شیر  بیاورند تا آن را بخورد. وقتی نوبت به خرگوش 
باهوش رسید، او با خودش فکری کرد و کمی دیر به آن جا رفت. زمانی که خرگوش 
به خانه ی شیر رسید، شیر َخشمگنی بود و از او پرسید چرا دیر آمدی؟ خرگوش به او 
گفت: در راه شیر دیگری دیدم که می خواست من را بخورد. شیر گفت: دو شیر در 
یک جنگل منی توانند زندگی کنند. او را به من نشان بده. خرگوشِ زیرک، شیر  را به 
کنار چاهی برد و به او گفت آن شیر داخل چاه است. شیر به داخلِ چاه نگاهی کرد، 
تصویر خود را در آب دید و  برای شکست دادن آن شیر خیالی، خود را به چاه انداخت.

خرگوش

روان خوانی

١١8
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با یک دست، دو هندوانه نمی توان برداشت.



١20

١١

2

3

یَلدا _ ِهندوانه _ آجیل _ مادر بُزرگ 
مریم - پاییز_ زمستان - میالد

شب یَلدا آغاز فصل زمستان و بلندترین 
شِب سال است. مردم ایران از قدیم این 
شب،  این  در  می گرفتند.  جشن  را  شب 
می شوند  جمع  هم  دور  خانواده  اَعضای 
می خوانند.  شاهنامه  یا  حافظ  کتاب  و 
هندوانه،  آجیل،  شب،  این  خوراکی های 

انار، شیرینی و میوه های گوناگون است.

درس 7

یلدا

واژگان



١2١

5
اين ديوار بلند است. آن ديوار كوتاه است.
ديروز هوا گرم بود.  امروز هوا سرد است.

4

ببین و بگوبگرد و پیدا کن
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بَلَدم شعر بگومي، 
بلدم قصه بخوامن  
بلدم خستگيت را 

به سالمی بِتكامن
بلدم النه بسازم 

بَِبرم پيش كبوتر        
بلدم شاخه گلی را 

بدهم هديه به مادر  

بلدم پاك ومرتب،
 بزمن شانه به مومي    

بلدم آينه باشم، 
بلدم راست بگومي
بلدم روی لب تو 

گل لبخند بكارم    
بلدم مردم دنيا، 

همه را دوست بدارم

» افشني اعال «

من هنرمندم
شعر

زمستان تمام می شود و رو سیاهی به ذغال می ماند.

١22
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زمستان تمام می شود و رو سیاهی به ذغال می ماند.
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روان خوانی

 از همه مهربان تر

يک روز از مادرم پرسيدم: »دعا يعنی چه؟«.
مادرم گفت: »دعا يعنی حرف زدن با خدا. در موقع دعا با 

خدا سخن می گوييم و از او ياری می خواهيم«.
وقتی فهميدم دعا يعنی چه، تصميم گرفتم كه من هم دعا 
كنم. چون خيلی كارها هست كه بايد از خدا بخواهم در 
اجنام دادن آن ها مرا ياری كند. من دعا می كنم كه پدر 
و مادرم هميشه سالم باشند. دعا می كنم پدربزرگ ها و 
مادربزرگ های مهربان پيش ما باشند؛ چون بازی كردن 

١24
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و حرف زدن با  آن ها را خيلی دوست دارم. روزی از مادرم پرسيدم: »چرا 
همه، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها را دوست دارند؟«.

مادرم گفت: »چون  آن ها بسيار مهربان هستند، همه را دوست دارند و 
مهربانی  و  ديگران محّبت  به  كه  را  به همه محبّت می كنند. خدا كسانی 

كنند، دوست دارد«.
خدايا، تو از همه مهربان تر هستی. من می دامن كه تو انسان های مهربان را 
دوست داری. پس هميشه سعی می كنم با انسان های خوب مهربان باشم 

تا تو مرا بيشتر دوست بداری!
خدايا، به من كمک كن تا انسانی نيكوكار و راستگو باشم.
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  واژه نامه

Spring

Cloud
Child





معادل انگلیسیتلفظواژه

AsbHorseاسب 
abrCloudابر
babrTigerببر

bargLeafبرگ
derakhtTreeدرخت

khargooshRabbitخرگوش
MāhiFishماهی

معادل انگلیسیتلفظواژه

MādarMotherمادر
TābSwingتاب

Āsemanskyآسمان
SorsoreSlideسرسره

ParandehBirdپرنده
ĀbWaterآب

koodakChildکودک

درس2 جنگل

معادل انگلیسیتلفظواژه

EdārehOfficeاداره 
MedādPencilمداد

درس3 مدرسه

درس١ بوستان 1/1



معادل انگلیسیتلفظواژه

PoolMoneyپول 
MoshtariCustomerمشتری
KārmandEmployeeکارمند

SekkehCoinسّکه
EskenāsBankonteاسکناس

درس4بانک

MadreseSchoolمدرسه
KelāsClassکالس
panjerehWindowپنجره

MizTableمیز
ParchamFlagپرچم

معادل انگلیسیتلفظواژه

NaghshehMapنقشه
GelimKind of Carpetگلیم
BahārSpringبهار

TābestānSummerتابستان
PāeezFall / Autumnپاییز

ZemestānWinterزمستان

درس5ایران



معادل انگلیسیتلفظواژه

SirGarlicسیر

EstakhrPoolاستخر

SenjedSea-buckthornسنجد

SootWhistleسوت

SomāghSumacسماق

SibAppleسیب

SāatClock/Watchساعت

SabzehGreenetryسبزه

SonbolHyacinthسنبل

معادل انگلیسیتلفظواژه

SonbolHyacinthسنبل
OrdakDuckاردک

OtaghRoomاتاق
BozGoatبز

NaghāshPainterنّقاش

نوروز

درس6نقاشی

درس7



معادل انگلیسیتلفظواژه

DaryāSeaدریا
ĀbshārWaterfallآبشار

ĀShiyānehNestآشیانه
ĀbiBlueآبی
BādWindباد

BāranRainباران
BāziPlayبازی
SabadBasketسبد
YāsJasminیاس

SāhelBeachساحل
Roobāhfoxروباه
FaslSeasonفصل
SardColdسرد

DarsLessonدرس
EstakhrSwimming poolاستخر

MāhiFishماهی
MazraēhFarmمزرعه
DastHandدست
KelāsClassroomکالس

RoodRiverرود
SootWhistleسوت

TābSwingتاب

آب

درس ١  1/2



معادل انگلیسیتلفظواژه
KoodakChildکودک

BādbādakKiteبادبادک
BārNestبار
AnārPomegranateانار

AbrooEyebrowابرو
BadāmAlmondبادام

MārSnakeمار
ToopBallتوپ
TootBerryتوت
DaryāSeaدریا

BādWindباد
DastHandدست
BāziPlayبازی

Māhi-giriFishingماهیگیری
SabadBasketسبد

AsbHorseاسب
AbrCloudابر

MādarMotherمادر
MoozehMuseumموزه

MāhMoonماه
NaghāshiPaintingنّقاشی
FārsiPersianفارسی

ZabānTongueزبان
BāziPlayبازی
GandomWheatگندم

درس2بادبادک



معادل انگلیسیتلفظواژه

HolooPeachهلو
AngoorGrapeانگور

ĀlooPlumآلو
DoodSmokeدود

MooshMouseموش
NānBreadنان
NānvāBakerنانو

BimārPatientبیمار
DārooMedicineدارو

Dāroo khānehPharmacyداروخانه
ZanboorBeeزنبور

SoozanNeedleسوزن
SabzehGrass/ brunetسبزه

ZardYellowزرد
ZabānTongueزبان

ĀtashFireآتش
tarāshPencil sharpenerتراش

ShānehCombشانه
SetārehStarستاره

MāhMoonماه
Mādar bozorgGrandmother/Grandmaمادر بزرگ

TootBerryتوت
SootWhistleسوت

ĀsemānSkyآسمان
BārānRainباران
KandooBeehiveکندو

درس 3دوست



معادل انگلیسیتلفظواژه

SiniTrayسینی
SormeieNavy blueسرمه ای

KabootarPigeonکبوتر
KalāghCrowکالغ

LaklakStorkلک لک
BerkehPondبرکه

VarzeshkārAthleteورزشکار
SavārkārJockeyسوارکار

DavandehRunnerدونده
VarzeshSportورزش
ParastārNurseپرستار
PezeshkPhysician/ doctorپزشک

BimārestānHospitalبیمارستان
Dandān pezeshkDentistدندان پزشک

KoohMountainکوه
KeshāvarziAgriculture/ farmingکشاورزی

GardeshSight seeingگردش
SibAppleسیب

DerakhtTreeدرخت
EdārehOfficeاداره

MadresehSchoolمدرسه
MāshinCarماشین
DarsLessonدرس

DoostFriendدوست

درس4ایران



TamrinPracticeتمرین
ZendegiLifeزندگی

KhānevādehFamilyخانواده
SarmāColdnessسرما
GarmāHeatگرما
khānehHouseخانه

TafrihFunتفریح
MardomPeopleمردم

KhiyābānStreetخیابان
IstgāhStationایستگاه
DāneshgāhUniversityدانشگاه

ĀzmāyeshgāhLaboratoryآزمایشگاه
PezeshkPhysicianپزشک

ShahrCityشهر
BimārPatientبیمار

GorosnehHungryگرسنه
SirFullسیر

KhāstanWantخواستن
TavānestanCan/To be able toتوانستن

معادل انگلیسیتلفظواژه

NardehFencingنرده
NāmehLetterنامه

PardehCurtainپرده
GavaznDeerگوزن

درس 5 مدرسه



GorgWolfگرگ
SagDogسگ

GāvCowگاو
GoosfandSheepگوسفند

BarfSnowبرف
Ādam barfiSnowmanآدم برفی

KārgāhWorkshopکارگاه
ShākhehBranchشاخه
KooshāDiligentکوشا
MedādPencilمداد

MadresehSchoolمدرسه
MivehFruitمیوه

GoosfandSheepگوسفند
JangalJungleجنگل
KifBagکیف

KafshShoeکفش
FarshCarpetفرش

ZibaBeautifulزیبا
ChāyTeaچای
NāmehLetterنامه

GhāyeghBoatقایق
YāsJasminیاس

KomakHelpکمک
Mādar BozorgGrand motherمادر بزرگ

RoostāVillageروستا
MizTableمیز



معادل انگلیسیتلفظواژه

ShotorCamelشتر
NavehGrandchildنوه
YakhIceیخ

SefidWhiteسفید
MeydānSquareمیدان
EmsālThis yearامسال

PārsālLast yearپارسال
SamāvarSamovarسماور

GhooSwanقو
FandoghHazelnutفندق
GhooriTeapotقوری
GhānoonLawقانون

Lāk poshtTurtleالک پشت
FilElephantفیل
MoblArmchairمبل

TeshnehThirstyتشنه
OrdakDuckاردک

BozGoatبز
Sor sorehSlideسرسره

LivānGlassلیوان
GhāliRugقالی

GoldānVaseگلدان
LālehTulipالله

Lak lakStorkلک لک

درس 6اُردک



معادل انگلیسیتلفظواژه

NārenjBergamotنارنج
JoojehChickجوجه

GonjeshkSparrowگنجشک
berenjRiceبرنج

TorshSourترش
Jā medādiPencil caseجامدادی

JibPocketجیب
NārengiTangerineنارنگی
PenhānHiddenپنهان

HavāAirهوا
ĀhooGazelleآهو

MahtābMoonlightمهتاب
NohNineنُه

ChatrUmbrellaچتر
NamnākWetنمناک
JazirehIslandجزیره
KoochehAlleyکوچه
KohanOldکهن

CherkDirtyچرک
MozhehEye lashمژه

PazhmordehWitheredپژمرده
KhākSoilخاک
ShākhehBranchشاخه

JoorābSochsجوراب
PanjerehWindowپنجره

KoohMountainکوه
RoobāhFoxروباه

درس 7نارنج



معادل انگلیسیتلفظواژه

HayātYardحیاط
TootiParrotطوطی
KhāharSis terخواهر
GhafasCageقفس
TanābRopeطناب

YāghootRubyیاقوت
RakhshānShinyرخشان
GiahānPlantsگیاهان
DerakhtānTreesدرختان

TamizCleanتمیز
SāyehShadeسایه

ShirinSweetشیرین
TorshSourترش

GolFlowerگل
ParvardegārGodپروردگار

درس ١حیاط 1/11/ 3

HolooPeachهلو
GardeshFunگردش

DocharkheBicycleدوچرخه
KeshvarCountryکشور

KoodakānChildrenکودکان
MādārMotherمادر

DelāvāriProwess/ Courageدالوری

PahlevānChampionپهلوان
GhahremānHeroقهرمان

SarzaminLandسرزمین



معادل انگلیسیتلفظواژه

AroosakDollعروسک
KhorshidSunخورشید

MozBananaموز
NokBeakنوک

EynakGlassesعینک
Ham- bāziPlaymateهم - بازی

Asbāb-bāziToyاسباب بازی
GafasehShelfقفسه
ShamaeCandleشمع

DowTwoدو

درس 2عروسک

جنگل
معادل انگلیسیتلفظواژه

ZarfDishظرف
SekkeCoinسّکه
GhollakPiggy bankقلّک

ManzarehViewمنظره
BannāBuilderبّنا

NadjārCarpenterنّجار
NimkatBenchنیمکت

DānāWiseدانا
PandAdviceپند

HonarmandArtistهنرمند
SoodProfitسود
ZiyānLossزیان

درس 3ناظم



NaghāshPainterنّقاش
Ketab-khānehLibraryکتابخانه
Gol-khānehGreenhouseگل خانه
MehrabānKindمهربان

Ham-kelāssiClassmateهمکالسی
MārSnakeمار

KissehPocketکیسه
ShirLionشیر

معادل انگلیسیتلفظواژه

MorghābiRedshankمرغابی
HalazoonSnailحلزون

JoghdOwlجغد
BāghGardenباغ

SholooghCrowdedشلوغ
TavaghofStopتوّقف

RāzMys teryراز
SalāmatiHealthسالمتی

MihanHometownمیهن
GhatrehDropقطره

درس 4 چراغ راهنمایی



معادل انگلیسیتلفظواژه

SahrāDesertصحرا
SadafShellصدف

MahigiriFishingماهیگیری
MihanHomelandمیهن

AghebatSequelعاقبت
FaslSeasonفصل
AsrEveningعصر
SobhMorningصبح

PazirāyiCateringپذیرایی
DelpazirPleasantدلپذیر

ShoghlJobشغل
MeygooShrimpمیگو

ZerangCleverزرنگ
Dānesh-ĀmouzStudentدانش آموز

SāhelBeachساحل
ĀftābSunshineآفتاب

درس 5



معادل انگلیسیتلفظواژه

MarizSickمریض
LasseGumلثه

KoozehJugکوزه
SofālClayسفال

HozThe dockحوض
SāniyeSecondثانیه

KasifDirtyکثیف

معادل انگلیسیتلفظواژه

HendevānehWatermelonهندوانه
AjilNutsآجیل
PaeezFallپاییز

ZemestanWinterزمستان
GhesseStoryقصه

HedyeGiftهدیه
ZoghalCoalذغال

معادل انگلیسیتلفظواژه

HendevānehWatermelonهندوانه
ĀjilNutsآجیل
PaeezFallپاییز

ZemestānWinterزمستان
GhesseStoryقّصه

HedyeGiftهدیه
ZoghālCoalذغال

درس 6

درس 7

رضا

شب یلدا



کالردشت


