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بخش٣
٭ خدایا، تو را سپاس که زیبایی های آفرینش را برای ما آفریدی.
امام سّجاد )ع(

آموزش نشانه ها )2(
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ان  �ن�ش ان ها را �به من  كّ م. ماردم رد راه، د� �ی ار ر�ن�ت �با�ن �به  د�یرو�ن من و ماردم 

د. �ه ، رَد و م�ی�ن مى سا�ن �ب �ن ار، �پ �بّ ؛ �ن ارى اس�ت �بّ ا �ن مى داد و مى �گ�ن�ت : ا�ین �ب

. ى اس�ت ا�ش ك�نّ ا  � ن �ب . �آ وا�یى اس�ت ا�ن ا �ن ا�ین �ب

ار ا�ن درس 16     رد �ب
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ّ

�گاه هم  �نى �نر�ید. او ا�ن �نروسش �ی �ی� ادى سش ّ �ن د�یم. مادرم ا�ن �ت ادى رس�ی ّ �ن س�پس �به �یك �ت

ادر  ه، �پ �پار�پ ن  �با �آ د�یم، مادرم  ه رس�ی ا�ن �به �ن �تى  گى �نر�ید. و�ت � �ن �ت�ش ه ی �گل دار  �پار�پ

ر   �كردم . كّ � �ى �ت�ش . من ا�ن او  �ن�ی ى �براى من دو�ن�ت ا�ی �ب �ی �نما�ن �ن
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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؟

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

تا آن كلمه 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.

بگرد و پیدا کن
بازی

به دوستانت بگو

ببنی و بگو
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صـ ص

. ا�یى اس�ت ا و �تماسش �ب �ی ار �ن ا�ك�نون رد�یا را د�یده اى؟ رد�یا �ب��ی �یا �ت �آ
ارِ �ك�ن د رد  �ی . صد�ن هاى س�ن نى اس�ت د�ید� �ى  �ن�ی ِى رد�یا  �ب �آ و  سماِن صا�ن  �آ

ود. صداى مو�ب رد�یا �به �گو�ش مى رسد. ا د�یده مى �ش ن �ب ا و �آ رد�یا، ا�ین �ب
د. �ن �كار مى �ك�ن �ت را سش د�گانِ رد�یا، ماهى هاى ر�یرن و ردسش �پر�ن

د. �ن گى مى �ك�ن د� �ن �ت �پا رد رد�یا �ن د �نه�نگ، �كوسه، اّره ماهى و ه�ش �ن نى ما�ن ورا� ا�ن �ب

درس 17     صداِى مو�ب
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ذ

�یر دن �ِ د��پ      س�ن

�ته �به  سش ان �گدن ا�ب��ت ما �ت د: »�كدام �یك ا�ن سش �گار �پرس�ی مو�ن ا�نم �آ �نر �بود. �ن �نگ �آ �ن

ه؟  ا�ن : »ا�ب د �كرد و �گ�ن�ت ل�ن �نر دس�ت �ب م�ا�نر�ت ر�ن�ته ا�ید ؟«. �آ

�گل ها،  �ن م. ا�ن د�یدن  �ب دران ر�ن�ت�ی �ن �ته �با �پدر ، مارد و �براردم �به ما�ن سش اِن �گدن ا�ب��ت �ت

�یرى   دن د��پ و  و�ب  �ن هواى  ا  ن �ب �آ �برد�یم.  �ت  لدنّ ا��ی�نارها  سش و  �كوه ها  مه ها،  �پ�ش

.» �ت داسش

�براردم  �گ�ن�ت : 

ه  م ه�  �پ وا�ن��ت »�كا�ش مى �ت

و�یسم «.  �ن �ب ی�نم،  � مى �ب �كه  را 

�به   �تى  »و�ت  : �گ�ن�ت ماردم 

را  ن  �ت �بروى،�نوسش مدرسه 

ن  ا  �آ �ت اّما  مى �گ�ی�ى  �یاد 

مان،ه��په را د�یده اى ،  �ن

ى �كن «. ا�ش �ن�تّ
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کتاب خوانی

 چه جانورانی در دريا زندگی می كنند؟
 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.

 در مسافرت از ديدن چه چيزهايى لذّت می بردی؟
 دريا چه چيزهايى را به يادت مى آورد؟ 

بگرد و پیدا کن

به دوستانت بگو

ببنی و بگو

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

 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.(.

بازی

گوش کن و بگو



87

با هم بخوانیم

رد�يا
ادا�بى رام   و     �ش �آ
ى �ب �آ و     اور     ه�ن �پ

ود �ن �ن�يال  رد  من 

�يم  و    مى �آ سوى    �ت

ا�يى �ب �ي ار            �ن �بس�ي

ى و     رد�يا�ي ه ،     �ت ه �بَ �بَ
ا �ب �ي ى      �ن ا�ي�ت �با      �ت
و  اى  رد�يا سوى  �ت

اهد) مى  )�ش ر ا�براه�ي ع�ن �ب
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د. �ن ه اى ه��ت ّه هاِى �با َاد�ب و �پا�ك�ی�ن �پ ع�ى و معصومه �ب

د. �ن �ن كُ �گران سالم مى � ه �به د�ی ن ها هم�ی�ش �آ

د. �ن �ن د، اّول رَد مى �ن و�ن ى وارد �ش ا�ی د �به �ب واه�ن و�ت�تى مى �ن

د. �ن ه مى �گ�ی� ا�ن ن ها ِا�ب �گران، ا�ن  �آ اده �كردن ا�ن وسا�یل د�ی �ن �براى اس�ت

درس 18     ع�ى و معصومه
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د. ن  �گو�ش مى ده�ن و�ب �به �آ د، �ن �وع مى �ك�ن م ردس را �شُ �تى ُمَعّلِ و�ت

د. �ن َمع مى �ك�ن ود را �ب َعد ا�ن ردس، وسا�یِل �ن �ب

د. �ن �یرن ه��ت دا و همه �كس عَ�ن �یسش �ن ، �پ ّه هاِى �با اد�ب و �تم�ی�ن �پ �ب

  ع ـ   ع    ع  ع
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 ث ـ  ث

ى �بود . ا�ب ى مه�ت �ب سش

�گاه مى �كرد�یم . سمان �ن من و �پدرم �به �آ

 ِ ى �باِع�ش �ی�ن ه �پ نى �پ �یا مى دا� ان، �آ ا �ب �یّ ُر �پدرم �گ�ن�ت : »�ش

ود؟«. م�ین مى �ش دِن �ن ن سش رو�ش

وِر ماه«. م : »�ن �ت گ�ن كر �كردم و � � ه �ن �ی ا�ن د �ش �ن من �پ

وِر   ل �ن ، م�ش �ب وِر ماه رد سش �نر�ین د�ن�ت�م ! �ن �پدر �گ�ن�ت : »�آ

ود «.  م�ین مى �ش دِن  �ن ن سش ، �باِع�ش  رو�ش �ید رد رو�ن ورسش �ن

ا�بى را �نرامو�ش �نمى �ك�نم . �بِ مه�ت ن سش من �آ

90

 ث ـ  ث

�ید ورسش ِل �ن      م�ش



9191
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بگرد و پیدا کن

به دوستانت بگو

ببنی و بگو

کتاب خوانی

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

 چه چيزهايى باعث روشن  شدن زمني مى شود؟

 كلمه هايى را كه نشانه ى » ع « در آن ها به كار رفته است.
 كلمه هايى را كه نشانه ى »ث« دارند.

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

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

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

منایش

گوش کن و بگو



93

�يك  ن ها،  �آ �ي�ش �تر  �ب د.  دار�ن �نرم  نى  �بد� ون ها  َحَلرن د�يده اى؟  ون  َحَلرن �يا  �آ

احساس  ون  َحَلرن و�ت�ت  هر   . اس�ت �يده  حچس�ب ان  �ت �ش �چ�ش �به  �كه  د  دار�ن صد�ن 

رام  لى �آ ون �ن�ي ل ا�ين صد�ن مى �برد . حلرن د، همه ى �بد�ن�ش را داحن �ترس مى �ك�ن

�يرون اس�ت . ، سر و �بد�ن�ش ا�ن صد�ن �ب �گام حر�ك�ت د و ه�ن حر�ك�ت مى �ك�ن

�ي�نى.   ون مى �ب �يادى َحَلرن نى، �تعداد �ن � دم �برن ه ها و مرنرعه ها �ت ار س�برن ح ها ا�گر �ك�ن صُ�ب

�يا  د . �آ لگر �با�تى مى ما�ن �يرن د�ي م�ين �يا هر �چ د، ا�شر�ش روى �ن ون و�ت�تى حَِر�ك�ت مى �ك�ن َحَلرن

د ؟ « مى �گو�ي�ن ه �به دو�ش ا�ن واِن حن ون، »��ي نى �كه �به َحَلرن مى دا�

ح ـ  ح

ون درس 19     َحَلرن
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 بدن حلزون چگونه است؟
 وقتى حلزون مى ترسد، به كجا مى رود؟

چه كار  ترس  هنگام  الك پشت،  و  جوجه تيغى  مانند  حيواناتى   
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.

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

آن جانور را در كالس نشان دهند.

بگرد و پیدا کن

به دوستانت بگو

ببنی و بگو

منایش

گوش کن و بگو
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کتاب خوانی
   آيا از كتابى كه خوانده شد، خوشت آمده است؟ اسم كسانى را كه در داستان بودند بگو.

دوست من!
با کمك آموزگار، شعر مناسبی از مجلّه ی رشد 

پیدا کن و با دوستانت در کالس بخوان.

با هم بخوانیم


