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    فرايند	توليد	برنامه	ی	درسی	مجموعه	فعاليت		های	نظام	مند	وطرح	ريزی	شده	ای	است	،	كه		
تالش	دارد	ابعاد	چهارگانه	زير	نظام	برنامه	درسی	)	طراحی	،	تدوين	،	اجرا	وارزشيابی(	رادر	يک	

بافت	منسجم	وهماهنگ	با	غايت	واهداف	نظام	تعليم	وتربيت	رسمی	سامان	دهی	نمايد.
													در	تدوين	محتوای	كتب	دانش	آموزان	با	نياز	های	ويژه	كه	بخشی	از	فرايند	برنامه	ريزی	
درسی	است	،	سعی	شده	تا	مالحظات		ساحت	های	تربيتی	حاكم	برفلسفه	تعليم	وتربيت	كه	ناظر	بر	
رشد	وتوان	مندی	دانش	آموزان	برای	درک	وفهم	دانش	پايه	وعمومی	،	كسب	مهارت	های	دانش	
بروز	خالقيت	 ،آمادگی	جهت	 انتقادی	 تفكر	 توان	 تفكرعلمی	ومنطقی،	 كارگيری	شيوه	 به	 افزايی،	
ونوآوری	ونيز	كسب	دانش	،	بينش	و	تفكر	فناورانه	برای	بهبود	كيفيت	زندگی	است	،	مورد	توجه	
قرارگيرد.	اين	محتوا	با		فراهم	نمودن	فرصت	های	مناسب	برنامه	درسی	ضمن	تاكيد	بر	انعطاف	در	
عين	ثبات	وهمه	جانبه	نگری	وتوجه	به	هويت	ويژه	متربيان	با	نيازهای	خاص	،زمينه	سازدست	يابی	

دانش	آموزان	به	كسب	شايستگی	های	الزم	)	توان	مندی	ها	،مهارت	ها	(	می	باشد.			

			اميد	است	اين	محتوا	در	تحقق	اهداف	موثر	باشد	ومعلمان	عزيز	وگرامی	با	بهره	گيری	از	اين	كتاب	
بتوانند	فراگيران	را	در	دستيابی	به	صالحيت	های	فردی	واجتماعی	ياری	نمايند.

									اين	كار	بزرگ	حاصل	همكاری	صميمانه		كارشناسان	سازمان	آموزش	وپرورش	كودكان	
استثنايی	و	گروه	های	تاليف	كتاب	های	درسی	می	باشد،	شايسته	است	ازتالش	ومساعی	تمامی	اين	
عزيزان	وهمكاران	سازمان	پژوهش	وبرنامه	ريزی	آموزشی	وزارت	متبوع	كه	در	مراحل	چاپ	وآماده	

سازی	ماراياری	داده	اند،	تقدير	وتشكر	نماييم.

									دراينجا	از	همه	همكاران	وصاحب	نظران	درخواست	می	نمايم،	تا	نظرات	وپيشنهادهای	خودرا	
در	خصوص	اين	محتوا	به	اين	سازمان	منعكس	نمايند.	
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سخنی با همکاران: 
كتاب فارسي فعاليت هاي نوشتاري شامل بخش هاي متنوع و گونـاگوني است كه به طور مـوازي با اهداف كتاب خوانداري   
در نظر گرفته شده است . اين بخش ها به منظور تسهيـل در امر آموزش وتوسعه وتعميـق آموختـه ها وتحقق اهداف آموزشي درس 

مي باشد.
بخش هاي كتاب نوشتاري عبارتند از :

 1 - كامل كن و رنگ بزن : شامل طرح هاي ناتمام نماد نوشتاري است كه در بخش بنويس به آن اشاره شده و در ابعاد 
بزرگتر به صورت نقطه چين در نظر گرفته شده است . اين تمرين عالوه برايجاد انگيزه با هدف صحيح قلم در دست گرفتن ، تقويت 
مهارت هاي دست ورزي ، هماهنگي چشم ودست به منظور تسهيل در نوشتن نشانه هايي است ، كه دانش آموز در آينده آن ها را فرا 

خواهد گرفت. ولي در حال حاضر نماينده هيچ يك از حروف الفبا نمي باشند.
در هنگام تكميل طرح هاي نوشتاري رعايت نكاتي كه در كتاب راهنماي معلم به آن اشاره شده الزامی است. پس از انجام اين 

فعاليت دانش آموزان طرح رابه دلخواه رنگ مي نمايند.

 2 - بنويس : در دو بخش نگاره ها ونشانه ها به آن پرداخته شده است . هدف از اين فعاليت در بخش نگاره ها تقويت مهارت 
خوب ديدن و هماهنگي چشم ودست مي باشد . دانش آموزان بايد در آغاز خط چين را با توجه به الگوي اوليه در جهت فلش شروع 

وادامه دهند.
در مرحله بعد نماد نوشتاري كه به صورت محو )ترام ( است را پررنگ نمايند . در مرحله آخر پس از كسب مهارت الزم به طور 
مستقل وبا توجه به شكل نماد، آن را مي نويسند . در تمامي مراحل انجام اين فعاليت ها ،  توجه به خط زمينه ، رعايت اندازه حروف 
 ، رعايت ميزان فشار وارده مداد بر روي كاغذ، رعايت فاصله مناسب نشانه ها در بخش نگاره و كلمه ها و نشانه ها در بخش نشانه ها

بسيار مهم است .
فعاليت هاي بخش بنويس به منظور توسعـه وتعميق يادگيري مهارت هاي خواندن ونوشتـن به طور همـزمان مي باشد.

 3 -  فکر كن و انجام بده : فعاليت هاي اين قسمت عبارتند از : كلمه نويسي ، تصوير نويسي ، كلمه سازي ، كامل كردن 
جمالت ، وصل كردن ،عالمت زدن ، رنگ زدن ، رونويسي ، مرتب كردن كلمه هاي بهم ريخته ، تركيب كردن ، تطابق تصاوير با 

كلمه يا جمله هاي داده شده و . . . 
توجه همكاران گرامي را به اين نكته جلب مي نماييم كه تمرين هاي ارايه شده به صورت نمونه است، وبراي تثبيت يادگيري ارايه 

تمرين هاي مشابه با در نظر گرفتن اهداف هر بخش و تفاوت هاي فردي دانش آموزان ضروري خواهد بود. 

 4 -  تمرين هاي دوره اي : در هر كتاب به تناسب اهداف آموزشي آن كتاب تمرين هاي دوره اي در محتوا سازمان دهي 
شده است ، كه آموزگار ضمن مرور آموخته هاي دانش آموزان فرايند ارزيابي مستمر را اجرا ودر صورت نياز به ارايه آموزش هاي 

ترميمي مي پردازد.

 5 - فعاليت منزل : در پايان آموزش هر نشانه ، فعاليتي تحت عنوان فعاليت منزل در نظر گرفته شده است . كه دانش آموزان 
با كمك والدين آن را در منزل انجام مي دهند. اين فعاليت به منظور تنوع بخشي به كار دانش آموزان جهت تثبيت وتعميم آموخته ها 

به صورت خالقانه ) كاردستي ، نقاشي ، جستجو در كتاب و روز نامه ها و. . . ( صورت مي پذيرد . 

 6 -  نمادتشويق : در انتهاي هر درس نمادي تحت عنوان نماد تشويقي است . كه آموزگار پس از اتمام هر فعاليت با توجه به 
توان هر دانش آموز به منظور تشويق آنان اشكال را رنگ آميزي مي كند. تعداد اشكال رنگ شده نشان دهنده ي ميزان تحقق اهداف 

آموزشي توسط دانش آموز مي باشد.
گروه مولفان



بخوان به نام پروردگارت.
قرآن کریم

نشانه ها

بخش 2
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 نام تصویرهای زیر را بنویس.
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 نام تصویرهای زیر را بنویس. صداهای آن را کشیده بگو و در جای مناسب بنویس.

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

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

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

.......... ........................................ .......... ..........
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  ترکیب کن و کلمه بساز.

ن        ا  ا یـ ر 

ی     ف  ر  َـ  ب 

ک     َـ  د  و  ک 

ـه      خ  ا  ش 

ق    ِـ  یـ  ا  ق 

چ     ر  ا  پ 

ل  ا  م  ت  س  َـ  د 

و      ا  گ 

ب    ا  ر  و  ج 
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 به تصویر ها نگاه کن و کلمه ها را با نوشتن نشانه ی مناسب کامل کن.

                      ....ا          َد ....َتر        بادباَد....

                     ....وراب                         قا.ِ...ق         ....او

                    ....یف                          ِستار....                           َدستما....

                   نان ....ا        میـ ....                               ...ِ.شم
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 به تصویر ها نگاه کن. هر کلمه را با گذاشتن نقطه کامل کن.

 به هر تصویر نگاه کن .نام هر تصویر را بگو و دور آن خط بکش.

پارچـ  لیوان     َابرـ خورشید     ُگلـ  َبرگ
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 مانند نمونه کامل کن.

یـ

میزیـم

ک

ل

ـِ

ق

ل

یـ

ـُ
گ

خ

ک

ی

ب

ف

ر

ه
ر

د

ز

ـه
خ

ن

ج
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 مانند نمونه کامل کن.

ک

کودَ ک

چ

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

فـ

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

قـ

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

پ

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

گ

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

جـ

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

لـ

.................................
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 کلمه های زیررا بخوان و د ر جای مناسب بنویس.

پارچ - َفرید - کاسه

کاَفـپا

خانه - می آَوَرد - َقندان

َقـخاَو

قاِیق - ُگربه - جوجه

ـِ جوُگـی
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 به تصویر نگاه کن و در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

آن  َاست.

. 

آزاد ه  را د ید.

. 

شاخه د و  د اَرد.

. 

ُخروس د اَرد.

. 
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َفرید - داَرد - ِکتاب

. 

چای - ماَدر - می ریَزد

. 

می خوَرد - َنرِگس - شیر

. 

جوجه - َاست - َزرد

. 

 کلمه های زیر را مرتّب کن و جمله بنویس.
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 کلمه های زیر را مانند نمونه بنویس.

َکفش َفرید   -    ماشین باباِکتابِ َمرَیم

َپرد ه ......آبی   -   کاسه......آبخانه ِی آرمان

 جمله های زیر را بخوان و با خّط زیبا بنویس.

د یروز  َمن  با  مادَ ر  َو  َبرادَ َرم  به  بازار  َرفَتم.

َبرادَ َرم  دَ فَتر  َو  ِمد اد  َتراش  َخرید.

 

َفرد ا  َمدِرسه  باز  می َشَود.

 

ما  به  َمد ِرسه  می َرویم.
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

بنویسبنویس

کامل کن و رنگ بزنکامل کن و رنگ بزن
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آهو 
َهوا 
َبهار

ِمهربان
ه 
ه

ها 
َه

هو
هی

هی 
ُه
ِه
هه

بنویس

آ
بنویس

َبهار نشانه ی 29
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 نام تصویرهای زیر را بنویس.

 کلمه ها را با نشانه ی ) ه ـ ه ( کامل کن.

آ.......و            َب......ار         ما.......ى          َم......دی 
 کلمه های زیر را کشیده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

فکر کن و انجام بدهفکر کن و انجام بده

                                   

  آهو  َبهار

  َمهدی  ماهی
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 برای هر نشانه دو کلمه بنویس.

 مانند نمونه بنویس.

 ترکیب کن و کلمه بساز.

ی   د  ه  َـ  م 

و     ه  آ 

ر    ا  ه  َـ  ب 

ی    د  ا  ه 

ه

 

 

ه

هادیهااه
......................ــَـه

......................وه

......................یه
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 هر تصویر را به جمله ی مناسب وصل کن.

َاز َمد ِرسه - َمهدی- آَمد
. 

 جمله های زیررا بخوان وکلمه هایی که نشانه ی ) ه  ه ( دارند را در جاهای خالی بنویس.

َخرگوِش ِمهربان سه َهویج داشت.
ِیک َشب آهوبه دیَدِن او آَمد. َخرگوش َبراِی او هویج آَورد. 

آهو َهویج را خورد. 
َوقتی خورشید َزمین را روَشن َکرد. َخرگوش بیدار ُشد او با 

خود ُگفت: 
تا َبهار َاست باید َهویج ِبکاَرم. 

              

       

َخرگوش َهویج می خوَرد.

آهو ُتند َدوید.
 مرتّب کن و جمله بنویس.
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 به تصویر نگاه کن، در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

َخرگوش   می خوَرد.
.    

َدر    َهوا   َگرم   می َشَود.
.        

َخرگوش به    َسالم   کَرد.
.       

 از روی درس بخوان و با خّط زیبا بنویس.
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 به تصویر نگاه کن، در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

َخرگوش   می خوَرد.
.    

َدر    َهوا   َگرم   می َشَود.
.        

َخرگوش به    َسالم   کَرد.
.       

 مانند نمونه بنویس.

   آرمان َاسب را دید      آرمان َاسب ها را دید.

      سارا به ...........آب داد.              سارا به .......... آب داد.

   َخرگوش ............ را آَورد.        َخرگوش ............ را آَورد.                  
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 به تصویر ها نگاه کن ، مانند نمونه کلمه ی مناسب بنویس.

َانار                  َانارها

                                       

                                       

 به فرزند خود کمک کنید تا نشانه ی )ه  ه ( را از سمباده جدا کرده و در کادر باال بچسباند و برای هر کدام
یک مثال بنویسد.
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ما......                     کو......                      ِستار......                          آ......و

 به تصویر ها نگاه کن . کلمه ها را با نوشتن نشانه ی مناسب کامل کن.

فکر کن و انجام بده

 به تصویر ها نگاه کن . کلمه ها را با نوشتن نشانه ی مناسب کامل کن. به تصویر ها نگاه کن . کلمه ها را با نوشتن نشانه ی مناسب کامل کن.

فکر کن و انجام بده

بنویسبنویس

َبه َبه 

ماه 

ِنگاه 

ـه

ه

نوِر ماه نشانه ی 30
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 صدای آخر کدام تصویرها مثل هم است؟ مثل نمونه داخل خط بسته بگذار.

 هر کلمه را در جای مناسب بنویس.

َمدِرسه ـ کوه ـ ِستاره ـ ِنگاه ـ َبه َبه ـ شاخه ـ ُنه ـ َپَرنده

ه  ه  ـه  هِا  ــِـ  ـه  ه
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 کلمه های زیر را کشیده بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

 ترکیب کن و کلمه بساز.

ـه     ُـ	 نـ	
	 ه	 ا	 گ	 ِـ	 نـ	

ـه  َـ	 ب	 ـه	 َـ	 بـ	
	 	 	 ه	 ا	 مـ	

 با توّجه به نشانه ی داده شده، کلمه ی مناسب بنویس.

هـههه

  َبه	َبه  ماه  ِنگاه
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  هر تصویر را به جمله ی مناسب وصل کن.

 کلمه های زیر را مرتّب کن و جمله بنویس.

 جمله ها را بخوان و در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

َدر َبهار َهوا َکم َکم  می َشَود. ) َگرم - َسرد (
َدر ِزِمستان َهوا  می َشَود. ) َگرم - َسرد ( 

سامان – آَمد – َاز َمسجد

آَمد – َاز َمدِرسه – ُمژگان

َمهدی به ماه ِنگاه َکرد.

رگوش ِیک َسَبِد َهویج داشت. خََ
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 از روی درس بخوان و دو خّط آن را بنویس.

به فرزند خود کمک کنید تا تصویر باال را رنگ کند و کلمه هایی را که نشانه ی )ه- ه - ه - ه( دارند ، در 
جای مناسب بنویسد.

ه - ه - ـه - ه

 از روی درس بخوان و دو خط آن را بنویس.

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________
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ژاله 

ُمژگان 

َپژُمرده

ژ

ژا 

َژ

ژو

ژیـ 

ژی

ُژ

ِژ

ژه 

بنویس

ژاله
بنویس

ژاله و ُمژگان    نشانه ی 31
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....مُرده               ....اله ـَ ـُ....گان               پ           ...اکَت                   م

 به تصویرها نگاه کن، و کلمه ها را با نوشتن نشانه ی مناسب کامل کن.

 کلمه های زیر را کشید ه بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

ژاله به ُگل آب  . 

ماَدر ژاَکت َدر َدست  .

فکر کن و انجام بده

 به تصویرها نگاه کن، و کلمه به تصویرها نگاه کن، و کلمه

فکر کن و انجام بده

 به تصویر ها نگاه کن، در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

ه بگو و هر صدا را در جای مناسب بنویس.

  ُمژگان  ژاله
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 به تصویرها نگاه کن. هر کلمه را با گذاشتن نقطه کامل کن.

 کلمه های زیر را مرتّب کن و بنویس.

داَرد – ماژیک – سامان
       

ژاَکت – می باَفد – ماَدر
       

َپژُمرده – ُگل - ُشد
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 ترکیب کن و بنویس.

 از روی درس بخوان و با خّط زیبا بنویس.

 تصویر را به جمله ی مناسب وصل کن.

ژاله بازی می ُکَند. 

ُمژگان به ُگلدان آب می َدَهد.

ـه هـُییـ  و  ـَ  ا
ژ

ر

ز

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

 به فرزند خود کمک کنید تا کلمه هایی که نشانه ی )ژ( و کلمه هایی که نشانه ی )ز( دارند را در دو ستون
جداگانه روی مقوا بنویسد و به کالس بیاورد.
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خواَهر       خانه        خواب

خوب       خوانَدن       خاک

 دور کلمه هایی که ) خوا ( دارند ، خط بکش.

فکر کن و انجام بده

 دور کلمههایی که )  دور کلمه

فکر کن و انجام بده

ِکتاب خوانی نشانه ی 32

خواَهر 

خوانَدن 

خواب

می خواَند

خوا 

بنویسبنویس
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 کلمه های زیر را در جای مناسب بنویس.

 جمله های زیر را بخوان . دور کلمه هایی که » خوا « دارند خط بکش.

خانه - خواَهر - می خواَنم - خاک - خواب - خاموش 

خواخا

آرمان َشب ها زود می خواَبد.

خواَهِر آرمان َبراِی اوِکتاب می خواَند.

او ِکتاب خوانَدن را دوست داَرد.

39

َت داَرت دارد.
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 جمله ی مناسب با هر تصویر را به آن وصل کن.

سامان ِکتاب می خواَند.

سامان َشب زود می خواَبد.

 جمله ها را بخوان و در جای خالی کلمه ی مناسب بنویس.

آوا ُسرود   )می خواَبد - می خواَند(

آوا َهر َشب زود   )می خواَند - می خواَبد(

َبراَدَرم َاز َمدِرسه آَمد.

خواَهَرم َاز َمدِرسه آَمد.


