
بخش١

٭  به پدر و مادر خود نيكی كنيد.
قرآن كرمي

نگارهها
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مادَر اَمين  آزادهبابا

نگاره ی 1
به خانه ی ما خوش آمدی

2



درتصویرچهچیزهاییمىبینى؟
هریكازاعضاىخانوادهچهمىكنند؟

ببنی و بگو

گوش كن و بگو
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با هم بخوانيم

�بان دای مهر �خ
كم � �با ا�ین دو دس�ت �كو�چ

�خم روسش و  �چا�ك  دل  �با 

�بان دای مهر �با�خ ای �خ

ُدعا      �براىِ      ماردم

ا     �بده ا�خه ها     ص�خ �به     �خ

دا �ی�ش �خ َرم �چ دس�ت مى �بَ

ُدعا    �ك�خم،    ُدعا،    ُدعا

و      دعاهاىِ      مرا �خ �ب�ش

ادىِ     �با�با ُدعا     �به     �ش

ا     �بده ان    ما     و�خ �به    �ب
�بادى �چرو�ین دو��ت �آ
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             آبى                         ِكتاب                       َكفش 
       

          كيف                      آزاده

نگاره ی ٢
بّچه ها، آماده!
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كدامتصویربهكدامتصویرمربوطاست؟ 

اسمچندچیزرادرتصویربگو.
هركدامازاعضاىخانوادهمشغولچهكارىهستند؟

ببنی و بگو

گوش كن و بگو
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             آب                               آزاده          َمسِجد                           َمدِرسه

نگاره ی  ٣
یك و دو و سه، راه مدرسه
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كتاب خوانی

درخیابانچهچیزهایىمیبینى؟
مأمورراهنمایىچهكارهایىاجناممىدهد؟

یكىازكتابهاىمناسبراانتخابكنیدودركالسبخوانید. 

ببنی و بگو

گوش كن و بگو
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       َمدِرسه                               ُمدیر

كالس                                 آب                                   ِكتاب                             آبى

نگاره ی ٤
به مدرسه رسيدمي 
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درتصویرچهچیزهایىمىبینى؟
بّچههادرحیاطمدرسهچهكارهایىاجناممىدهند؟

كالس،آبى،كتاب،لیوان،توپ،مدیرپرچمایرانچهرنگهایىدارد؟

بگرد و پيدا كن

ببنی و بگو

گوش كن و بگو
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با هم بخوانيم

راهِ مدرسه
�با�خ      هم      موى      مرا

�یراهن         من روى        �چ

ماردم     داده      �به      من

گ �خ �ت�ش ه��ت   امرو�خ   

مرا �با�خ        �چدرم       

سرِ    من �بَر    د    مى �ك�ش

همه روى   ��ب هاى    

من �تِن      ر�خ مو�تِع     

ده �خ ا�خه       ماردم      �ش

ده �خ �چروا�خه      �خ�ت�ش     

�باى       مرا �ی �ك�ی�خ       �خ

ا یرخ   و   همه    �ب � �چ همه   

دا �خ �به      ارد      مى س�چ

ِ    �چُر    مهر�ش    را دس�ت

ده  اس�ت ده  مهمان  �ش �خ�خ

ده  اس�ت ان   �ش �به   د�ب��ت
اد  ان �ن�ژ ع�ب ه �ژ نسا�ن   ا�

٭

٭

٭
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           اِمام                                   پَرَچم                                   ِمداد

           ميز                                  نيمكت                                   آبى

نگاره ی  ٥
 از كالس ما چه خبر؟
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گل،امام،گلدان،میز،دست،نیمكت،آموزگار،مداد

دركالسچهمىبینى؟
جاىتصویرامامورهبركجاست؟

رویمیزمعلّم،چهچیزهاییمیبینی؟

بگرد و پيدا كن

ببنی و بگو

گوش كن و بگو
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چتر چاى  باد  تاب   

 آب                               بادكنك

نگاره ی ٦
 بازى، بازى، متاشا.
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دربوستانچهچیزهایىمىبینى؟
آب،نیمكت،سرسره،گل،تاب،بادكنك،درخت،توپبّچههادراینبوستان،بهچهبازیهاییمشغولاند؟

بگرد و پيدا كن

ببنی و بگو

كتاب خوانی

یكىازكتابهاىمناسبراانتخابكنیدودركالسبخوانید.

گوش كن و بگو
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اُرَدك َسرورودخانه

َعلف بَرف 

اُتاق گاو

پُل گوسَفند

نگاره ی  7
 به به چه روستایى!
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درروستاچهحیواناتىدیدهمىشود؟
كشاورزدرروستاچهمىكند؟

جوجه،خروس،اردك،بلبل،رودخانه،درخت

چه است، افتاده زمنی روى پرندهاى جوجهی دیدى اگر 
مىكنى؟

فكرمىكنىدرتهیهینانچهكسانىهمكارىمىكنند؟ 

رامنایش مزرعه در كشاورز كارهاى از برخى دانشآموزان 
دهند.

بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

ببنی و بگو

منایش

گوش كن و بگو
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با هم بخوانيم

برخ برخ  و س� برخ  و س� س�
گ گ و س�خ گ و س�خ س�خ

ر  ر و سشُ ر و    سشُ سشُ

صا�خ و صا�خ و صا�خ

برخ برخ و س� برخ و س� س�

�با�خ و �با�خ و �با�خ
اد اد و �ش اد و �ش �ش

ّصه ها  همه ُ �خ
گى �خد� كار و �خ

�كوه�ارها  
ارها �ب�ش         �آ

ارها �ب و�ی         �ب
رخارها �ت           �ك�ش

ا�ب �ت �خ م �آ �چ�ش      
�ب ده هاى �آ         �خ�خ

دور  دور  دور   
ور ور و �ب ور و �ب �ب  

ا�خو�ش محمود �ك�ی

٭

٭

٭
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          َگَوزن               ُشُتر                       ِخرس                          شیر

گرگ                       َخرگوش       

نگاره ی 8 
 چه دنیاى قشنگى!
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کتاب خوانی

 كدام یك از حیوانات گیاه می خورند؟
 كدام یك از حیوانات شاخ دارند؟

 اگر به باغ وحش بروى چه كارهایى مى كنى؟
 كدام یك از حیوانات باغ وحش را بیش تر دوست دارى؟   چرا؟ آیا 

مى توانى صداى آن را تقلید كنى؟

 میمون، فیل، خرس، گوزن، گرگ، خرگوش، شتر، شیر

 یكى از كتاب هاى مناسب را انتخاب كنید و در كالس بخوانید.    

بگرد و پیدا کن

به دوستانت بگو

ببنی و بگو

گوش کن و بگو
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َمسِجدجا مَناز پَردهاذان

قرآن

پَنجره

نگاره ی9
در مسجد محلّه
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مردمدرمسجدچهمىكنند؟
داخلمسجدچهچیزهایىرامىبینى؟

منبر،قرآن،مسجد،پرده،جامناز

آیاتابهحالبهمسجدرفتهاى؟چرا؟
اسممسجدمحّلخودرابگو.

بّچههاوضوگرفنترامنایشدهند.

بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

ببنی و بگو

منایش

گوش كن و بگو
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ُقرآن                            َسبزه       ِسنجد                            سيب 

سير                               سّكه                              ِسركه                            َسمنو 

نگاره ی 10
نوروز در خانه ی ما

23



كتاب خوانی

سرسفرهیهفتسنیچهچیزهایىمىبینى؟
پدربزرگمشغولچهكارىاست؟

كنارسفرهیهفتسنیچهكسانىرامىبینى؟

مادربزرگ، سبزه، سیر، سنجد، ماهى، آینه، قرآن، سیب،  
پدربزرگ

درسالنوبهدیدنچهكسانىمىروى؟
شماسرسفرهیهفتسنیچهمىگذارید؟

هنگامحتویلسالنوچهكارهایىاجناممىدهى؟
اگربهجاىآزادهیاامنیبودى،هنگامحتویلسالازخداچه

مىخواستى؟

رفنتبهمهمانىوعیددیدنىرامنایشبدهید.

بگرد و پيدا كن

به دوستانت بگو

ببنی و بگو

منایش

یكىازكتابهاىمناسبراانتخابكنیدودركالسبخوانید. 

گوش كن و بگو
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با هم بخوانيم

صد دا�خه �یا�تو�ت

دس�ته �به دس�ته
�ی�ب م و �تر�ت �خ �با �خ

س�ته، ا �خ�ش �یک �ب

هر دا�خه ای ه��ت

ان و�ش ر�خگ و ر�خ�ش �خ

�یدی ل�ب س�خ �ت

ن، �خه ی �آ رد ��ی

�یا�تو�ت ها را

یده �با هم  چ� � �ی �چ

ى �خرم �ش رد �چو�ش

�چروردگارم،

ا �ب �ی سر �خ اس�ت و �خ

�خام�ش ا�خار اس�ت

ن �ی یر � هم �تر�ش و سش

. �ب   دار اس�ت هم �آ

َا�خار

) ى رحما�خدوس�ت )مصط�خ
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