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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 گيرمي.

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 

سنى س ـ س 
شنى ش ـ ش 

صاد ص ـ ص  
ضاد ض ـ ض 
طا ط  
ظا ظ 
عنى ع  ـ  ـ ع   ع ع 

غنى غ ـ ـ غ    غ غ 
فِ ف ـ ف 
قاف ق ـ ق 
كاف ك ـ ك 
گاف گ ـ گ 
الم ل ـ ل 
ميم م ـ م 

نون ن ـ ن 
واو و 
ِه ه ـ ـ ه ـ  ه ه 
ِى ي ـ ى 
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روان خوانی

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

شادمی و پاک و خندان ما کودکان ایران 

نور امید و امیان در چشم های ما هست 

امروز در دبستان ما مثل غنچه هستیم 

در باغ سبز ایران فردا شومی یک گل 

این است، با ما بخوان شعر و ترانه ی ما 

جاوید باد ایران پاینده باد اسالم 

شکوه قاسم نیا
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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 شكوفه مى دهند. 

عيد نوروز، روز اوّل بهار است. آيا مى دانى ماه هاى فصل 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 فكر كرده ای؟
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داستان ...

داستان را به كمك تصويرها بخوان و يك نام قشنگ برای آن انتخاب كن.

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

   كشيد؛ قهوه ای و زيبا.   ، يك زرنگ كه دانه می خورد. بعد در آن طرِف  

   از خواب پريد. چشمش   كه خوابيد، سارا كوچولو از اتاق بيرون رفت. 

     سارا را ديد. آن را برداشت و يك    چاق و چلّه، ترسيد و  افتاد.  به 

زد زير خنده. ناگهان چشم روباه به   افتاد توی رودخانه.   كشيد. 

  را پاك كرد و خروس را دنبال كرد. خروس هم بی كار  سارا افتاد. آن را برداشت و 

 را برداشت        خورد.   محكم به  كشيد. نشد. يك  

   .  كشيد و رفت باالی  يك   را پاك كرد. اين بار  و   

 نرفت. چشم هايش   باال  برود، ولی افتاد زمين. ديگر دنبال هم می خواست از  

 هم رفت سرجايش تا دانه بخورد.   سر جايش خوابيد.   را بست و توی 
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اى خداى مهربان، تو را شكر مى كنيم كه به ما توانايى دادى تا خواندن و نوشنت را ياد بگيرمي.
خدايا! از آموزگار خوب خود، سپاس گزارمي كه به ما خواندن، نوشنت و درست فكر كردن 
را ياد می دهد. از پدر و مادر دل سوز خود، سپاس گزارمي كه براى بزرگ كردن ما زحمت فراوان 

می كشند.
مى توانيم  كه  بسيار خوش حاليم  مى خوانيم،  را  كتاب  درس  آخرين  كه  امروز  خدايا! 

داستان هاى شيرين و كتاب هاى آموزنده بخوانيم.

نیايش



1ــ »چه كسى مى تواند؟«، دكتر على میرزابیگى، نشر فراسو

2ــ »ماجراهای خواندنی«، طیبه قادری، نشر سرمشق

3ــ »سیب و خرگوش«، شعله طوسى، نشر نخستني

4ــ »كى خوش مزه تر است«، ابراهیم زاهدى مطلق، انتشارات پیام محراب

5 ــ »يار هم … در كنار هم«، حمید گروگان، انتشارات مدرسه

6 ــ »دم مارمولك«، شهال بارفروش، انتشارات امیركبیر

7ــ »پسری كه با رود آمد«، الله جعفری، نشر افق

8 ــ »تا بهار«، ناصر يوسفى، انتشارات قديانى

9ــ »خرگوش كوچولو«، كمال بهروزكیا، نشر رامني

10ــ »مى خواهم مناز بخوامن«، حمید مقامى، انتشارات پیام آزادى

11ــ »قّصه هاى جیكى و جیكو«، مجید مالّ    محّمدى، انتشارات پیام آزادى

12ــ »با يك گل بهار منى شود«، سوسن طاقديس، انتشارات قديانى

13ــ »به دنبال بهاره«، مژگان شیخى، انتشارات قديانى

ـ پاكبان«، مازيار تهرانى و راحله قیدارى، انتشارات ادب و دانش  ـ »دكتر و پرستار  14ـ

15ــ »كشتى كوچولو«، شعله طوسى، انتشارات نخستني

16ــ »قّصه های تصويری«، شیرين شیخی، نشر نسل نوانديش

17ــ »لى لى جلبازه )فسقلى ها 1(«، شكوه قاسم نیا، انتشارات قديانى

18ــ »موش و مداد«، شعله طوسى، نشر نخستني

فهرست كتاب هاى مناسب براى 
پايه ى اوّل ابتدايى



19ــ »ايران دوستت دارم«، راحله قیدارى و مازيار تهرانى، انتشارات ادب 

و دانش

20ــ »دو ستاره«، مهری ماهوتی، انتشارات مدرسه

21ــ »پیشى جیلینگ جیلینگ«، ناصر يوسفى، انتشارات قديانى

22ــ »بّچه گربه ی خودپسند«، فرخ ضیايى، انتشارات آستان قدس رضوى

23ــ »خرس كوچولو و غريبه ها«، بیژن نامجو، نشر برف

24ــ »عزيزم تولّدت مبارک«، پروين على پور، انتشارات آستان قدس رضوى

25ــ »خاله مورچه«، حمید عاملى، انتشارات بّچه ها سالم

26ــ »جنگل باران«، صفورا باغبانیان، نشر تالونگ

27ــ »مادر دوستت دارم«، راحله قیدارى و مازيار تهرانى، 

انتشارات ادب و دانش    

28ــ »روز بزرگ جوجه كوچولو«، مژگان شیخى، انتشارات  قديانى

29ــ »نّقاشی و خاّلقیت«، جمال جالل نژاد، انتشارات دانش آفرين

30ــ »خروس زرنگ و موش هاى بازى گوش«، آذر هژبر ابراهیم، انتشارات 

رامني

31ــ »365 روز سرگرمی«، تیم چارنیك، ترجمه ی شیما فّتاحی، انتشارات 

قديانی

32ــ »نازبوها«، جواد نعیمى، انتشارات آستان قدس رضوى

33ــ »روزى كه ماه به دنیا آمد«، محّمد ناصرى، انتشارات پیام آزادى

34ــ »پروانه ى سفید«، اكرم گلستان، انتشارات امیركبیر

35ــ »خیالباف زيبا«، معصومه رحمانى، انتشارات امیركبیر
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36ــ » زنگوله ى طاليى«، مصطفى رحماندوست، انتشارات امیركبیر

37ــ »گنجشك و پنبه دانه«، رضا رهگذر، انتشارات پیام آزادى

38ــ »گربه ی پر افاده«، شعله طوسى، انتشارات نخستني

39ــ »خرس كوچولو چرا گريه مى كنى«، مجتبى انوريان يزدى،

              انتشارات آستان قدس رضوى

40ــ »دايناسور كوچولو به دكتر مى رود«، پروين رضوى پناه، نشر برف

41ــ »موش كوچولوى دانا و مار زورگو«، باز نوشته: ثريّا على پور، نشر برف

42ــ »قّصه هاى كوچك براى بّچه هاى كوچك«، شكوه قاسم نیا، انتشارات قديانى

43ــ »بّچه ها و پیامبر«، مصطفی رحماندوست، انتشارات افق

44ــ »خسته نباشى«، پروين على پور، انتشارات آستان قدس رضوى 

45ــ »سیب جان سالم«، ناصر كشاورز، انتشارات كانون

46ــ »فیل كوچولو و دوستان«، رضا شیرازى، انتشارات پیام آزادى 

47ــ »پنج قصه از ياسمن و جوجه ها«، ناصر يوسفى، انتشارات افق

48ــ »خاله عروسك من«، شهرام شفیعى، انتشارات قديانى

49ــ »خانه ى حاج رحیم كجاست؟«، پرويز كالنترى، انتشارات كانون

50 ــ »جوجه هاى زيره اى«، زهرا وثوقى، انتشارات فرشتگان

51 ــ »ما می توانیم بگويیم نه«، زهرا فرمانی، نشر پیك ادبیات

52 ــ »همسايه هاى تازه«، راضیه شعبانى، انتشارات آستان قدس  رضوى


