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   » اميد من به شما دبستاني هاست. «

ُه« َس ِسرُّ امام خمينى »ُقدِّ



باسمه تعالي

»  ... و من احياها فكاّنما احيا الّناس جميعا ... «
                                                                                                                    )مائده آيه ي 32(

فرآيند توليد برنامه ي درسي مجموعه فعاليت هاي نظام مند و طرح ريزي شده اي است، كه تالش دارد 
ابعاد چهارگانه زير نظام برنامه درســي )طراحي، تدوين، اجرا و ارزشــيابي( را در يك بافت منسجم و 

هماهنگ با غايت و اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي سامان دهي نمايد. 
در تدوين محتواي كتب دانش آموزان با نيازهاي ويژه كه بخشي از فرآيند برنامه ريزي درسي است، 
ســعي شــده تا مالحظات ساحت هاي تربيتي حاكم بر فلسفه تعليم و تربيت كه ناظر بر رشد و توانمندي 
دانش آموزان براي درك و فهم دانش پايه و عمومي، كســب مهارت هاي دانش افزايي، به كارگيري 
شــيوه تفكر علمي و منطقي، توان تفكر انتقادي، آمادگي جهت بروز خالقيت و نوآوري و نيز كســب 
دانش، بينش و تفكر فناورانه براي بهبود كيفيت زندگي است، مورد توجه قرار گيرد. اين محتوا با فراهم 
نمودن فرصت هاي مناسب برنامه درسي ضمن تأكيد بر انعطاف در عين ثبات و همه جانبه نگري و توجه 
به هويت ويژه متربيان با نيازهاي خاص، زمينه ساز دست يابي دانش آموزان به كسب شايستگي هاي الزم 

)توان مندي ها، مهارت ها( مي باشد.
اميد است اين محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزيز و گرامي با بهره گيري از اين كتاب 

بتوانند فراگيران را در دستيابي به صالحيت هاي فردي و اجتماعي ياري نمايند.
ايــن كار بــزرگ حاصل همكاري صميمانه كارشناســان ســازمان آموزش و پرورش اســتثنايي و 
گروه هاي تاليف كتاب هاي درســي مي باشــد، شايســته است از تالش و مســاعي تمامي اين عزيزان و 
همكاران سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت متبوع كه در مراحل چاپ و آماده سازي ما را 

ياري داده اند، تقدير و تشكر نماييم. 
در اين جا از همه همكاران و صاحب نظران درخواســت مي نمايم، تا نظرات و پيشنهادهاي خود را 

در خصوص اين محتوا به اين سازمان منعكس نمايند.
دكتر مجید قدمي

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش  و پرورش استثنایی کشور



ستایش )از همه مهربان تر(                  

با هم بخوانیم )خدا(                            

فصل اول: نهادها

درس اول: آغاز مدرسه.............................................14

درس دوم: محلّه ی جدید.............................................19

با هم بخوانیم: راه مدرسه...........................................24

گام به گام تا روان خوانی...........................................25
       )بازار پاییزی(

فصل دوم: بهداشت

درس سوم: ورزش و سالمتی.....................................28

با هم بخوانیم: یک بازی خوب....................................33

درس چهارم: روزنامه ی دیواری................................34

گام به گام تا روان خوانی .........................................39
)راهی برای سالمتی(

فهرست

فصل سوم: اخالق فردی و اجتماعی

درس پنجم: مرد مهربان............................................42

درس ششم: عبور از خیابان.......................................46

با هم بخوانیم: چراغ راهنمایی....................................51

گام به گام تا روان خوانی..........................................52 
)شیر و موش(



فصل چهارم: طبیعت

درس هفتم: یک روز زیبا در روستا...............................56

با هم بخوانیم: شهر و روستا.......................................61

درس هشتم: ای آسمان..............................................62

گام به گام تا روان خوانی .........................................68
)مورچه و پرنده(

فصل پنجم: هنر و ادب

درس نهم: نمایشگاه کتاب...........................................72

با هم بخوانیم: یار مهربان..........................................77

درس دهم: روباه و کالغ...........................................78

گام به گام تا روان خوانی .........................................83
)نّجار کوچولو(

فصل ششم: ایران من

درس یازدهم: ای ایران.............................................86

درس دوازدهم: آبادان...............................................91

با هم بخوانیم: ای خانه ی ما........................................96

گام به گام تا روان خوانی .........................................97
)شیر و حیوانات جنگل(

فصل هفتم: مناسبت ها

درس سیزدهم: یک روز در حرم.....................................100

با هم بخوانیم: گنبد رضا)ع(......................................105

درس چهاردهم: روز طبیعت.....................................106

گام به گام تا روان خوانی ........................................110
)روز مهربانی(

نیایش )سپاس خدا(

واژه نامه



حکيم سخن در زبان آفرين" "به نام خداوند جان آفرين    

سخنی با همکاران

ايزد پاک را سپاس که در راستای سند تحول بنيادين و تغيير نگرش ها در قلمرو آموزش و پرورش 

توانســتيم طراحي، تدوين و توليد كتاب هاي فارسي )فعاليت هاي خوانداري و نوشتاري(  و ديگر 

كارافزارها را بر اساس تازه ترين اهداف و سياست هاي آموزشي به انجام برسانيم.

جهت آموزش فارسی در پايه چهارم دو کتاب در نظر گرفته شده است:

الف( کتاب فارسی )فعاليت های خوانداری( شامل: مهارت های شفاهی زبان

ب( کتاب کار فارسی )فعاليت های نوشتاری( شامل: مهارت های کتبی زبان

کتاب فارسی )خوانداری( پايه چهارم در هفت فصل با مضامين نهادها، بهداشت، اخالق فردی و 

اجتماعی، طبيعت، ايران من، هنر و ادب و مناسبت ها تنظيم شده است که با ستايش پروردگار آغاز 

و با نيايش پايان می پذيرد و با خط نسخ نگاشته شده است.

در هر درس، زبان آموز، اطالعات و معارف را از طريق متن درس ها و آموزه ها دريافت می نمايد. 

اين سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنه واژگان و تقويت تفّکردانش آموزمی شود.

اّولين سطح خواندن، روان خوانی )خواندن درست و روان يک متن( و سطح ديگر آن، درک متن 

اســت که به ياری تصويرها و متن، درک و دريافت، تســهيل می شود. بنابراين يکی از هدف های 

خواندن متن هر درس در کتاب فارسی چهارم، تقويت توانايی ادراکی زبان آموزان است.

مقدمه



بدانیم که: هدف از اين فعاليت، گسترش واژگان و شناخت معانی مختلف يک واژه، هم چنين 

به کارگيری واژه جديد در نوشتن و سخن گفتن است.

درست و نادرست: هدف از اين فعاليت، تقويت دقت و تمركز شنوايي؛ توجه دادن دانش آموز 

به معناي پيام جمله و ارزشيابي از ميزان درك دانش آموز نسبت به متن درس مي باشد.

فکر کن و بگو:اين فعاليت با هدف ارزيابی درک دانش آموز از محتوا و پيام درس تنظيم شــده 

اســت. در اين بخش نيز پرســش ها جنبه ی الگويی دارد و آموزگار به فراخور درک دانش آموز، 

عالوه بر پرسش های مطرح شده به انتخاب پرسش هايی از متن درس می پردازد.

ببین و بگو:هدف از انجام تمرين هاي ببين و بگو تقويت فرآيندهای ذهنی، توجه، تمرکز و واکنش 

نسبت به پرسش ها، درک تصويری، گسترش دامنه واژگان، رشد توانايی تبديل ديده ها به گفتار، 

جمله سازی، بيان شفاهی ديده ها و نکات ديگری که ممکن است دانش آموزان به طور ويژه به آن 

توجه داشته باشند، تنظيم گرديده است: نظم فکری، تقويت حافظه بصری، توانايی برقراری ارتباط 

بين تصاوير و بازيابي كلمات از حافظه از اهداف ديگر اين تمرين است.

بگرد و پیدا كن: هدف از آوردن اين تمرين در كتاب فارســي اين اســت كه دانش آموز ضمن 

تمركز، توجه و بازخواني مجدد درس دوباره به متن درس رجوع كند و به صورت هدفمند كلمه هاي 

خواسته شده را پيدا كند.

بیاموز و بگو: ضروري است دانش آموز جهت برقراري ارتباط گفتاري و نوشتاري و سازمان دهي 



فكر و ذهن، الگوهاي دستوري صحيح را در زبان فارسي معيار بداند تا بتواند آن ها را در گفتار و 

نوشتار خود به كار برد. اين تمرين با ارائه برخي از قواعد و نكات دستوري زبان فارسي به ايجاد 

و تقويت  مهارت هاي درك مطلب در دانش آموز كمك مي كند.

با هم بخوانیم:شامل اشعاری است که مکمل و هم سو با محتوای هر فصل است. اين اشعار برای 

دانش آموز، عالوه بر ايجاد نشــاط و شکفتگی روح، زمينه ای مناسب برای زبان آموزی، شناخت 

واژگان، آشنايی با مفاهيم و ارزش های اجتماعی ، اخالقی، علمی و فرهنگی است مالک های زير 

و در انتخاب آن ها در نظر گرفته شده است:

- ريتم و آهنگ مناسب

- هم سويی با محتوای هر فصل

- استحکام زبانی و دارا بودن تصويرهای شعری و خيال انگيز

گام به گام تا روان خوانی:در پايان هر فصل، يک متن روان خوانی پيش بينی شده است. اين 

متن ها در راســتای محتوای همان فصل اســت. اصلی ترين هدف آموزشی آن، پرورش و تقويت 

مهارت درست خواندن، رعايت آهنگ و لحن مناسب در خواندن، ايجاد عادت به مطالعه، افزايش 

واژگان خوانداری است و فرصتی است که زبان آموز توانايی و قابليت های خواندن خويش را به 

نمايش بگذارد.

درک و دریافت: اين فعاليت در پايان دو فصل »اخالق فردي و اجتماعي« و »طبيعت« در قسمت 



گام       به گام تا روان خواني لحاظ شده است. با هدف پرورش قوه ي استنباط و تحليل در دانش آموزان 

و تعميم و كاربرد آن در زندگي روزمره در نظر گرفته شده است.

واژه نامه:در انتهای کتاب تمام واژه های جديدی که در قســمت بدانیم که آموزش داده شــده 

اســت، به صورت درس به درس در پايان کتاب آمده اســت. هدف از عنوان کردن واژگان در 

آخر کتاب، زمينه سازی برای رسيدن به مقدمه ي ارجاع به فرهنگ لغت و توجه به معانی مختلف 

يک واژه و بارمعنايی که کلمه های مختلف دارند می باشد. توجه )همکاران عزيز را به استفاده ی 

کاربردی از اين فعاليت جلب می نماييم.(

تو خشنود باشی و ما رستگار خدايا چنان کن سرانجام کار   

 

                                )گروه مؤلفان(
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ستايش

از همه مهربان تر

ای خداِی مهربان ، نام تو بهترین شروع برای هرکار است.

تو را شکر می کنيم که به ما نعمت های زیادی دادی. 

آسمان و زمين را آفریدی ، کوه و دشت و دریا را آفریدی.

ای خدای بزرگ ، از تو می خواهيم امسال هم به ما کمک کنی ،

تا خوب درس بخوانيم و کارهای خوب انجام دهيم.

دلی ساده و آسمانی بده                 خدایا به ما مهربانی بده  



ري
ندا

خوا
ي 

رس
 فا
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خدا
رفتم كنار دريا

گفتم بگو خدا کیست؟

دريا به گوش من گفت

مثل خدا کسی نیست

او آفريدگاِر کوه و درخت و درياست

دانا و پاک و زيبا

بخشنده و تواناست

بابای بّچه ها نیست

اّما برای آن ها

هم آفريده مادر

هم آفريده بابا

کبریهاشمی   

باهم بخوانیم
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فصل اّول
نهادها

درس اّول: آغاز مدرسه

 درس دوم: محّله ی جديد



ري
ندا

خوا
ي 

رس
 فا
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درس اّول: آغاز مدرسه

اّولين روز پایيز است. 

علی وارد مدرسه شد. او درگوشه ای از حياط، آرمان را دید و به 

سوی او رفت. دیوارهای مدرسه تازه رنگ شده بود و نّقاشی های 

زیبایی داشت.

دیوار  روی  نّقاشی های  و  مدرسه  حياط  دیدن  از  آرمان  و  علی 

خوش حال شدند.
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وقتی که زنگ مدرسه زده شد بّچه ها به صف ایستادند.

، درباره ی کارهای  از تبریِک شروع ساِل تحصيلی  آقای مدیر پس 

جدیدی که در مدرسه برای بّچه ها انجام داده بودند ، صحبت کرد.

او گفت: »امسال یک کالِس مخصوص ، برای ورزش داریم که در 

زنگ ورزش می توانيد از آن استفاده کنيد.« بّچه ها از شنيدن این 

خبر خوش حال شدند.



ري
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خوا
ي 

رس
 فا
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گوشه: کنار 
به سوی: به طرف

 مدرسه ها در چه فصلی باز می شوند؟

 چه کسی برای بّچه ها صحبت کرد؟

 آیا شما در مدرسه، اتاِق ورزش دارید؟

 آن ها از دیدن نّقاشی های روی دیوار خوش حال شدند.    

 امسال یك كالس مخصوص، براي ریاضي داریم.   
       

فكركن و بگو 

بدانيم كه 

درست و نادرست 
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به تصویرهای باال نگاه کنید.
 برای هر تصویر یک جمله بگویيد. 
 شما چه ورزشی را دوست دارید؟

ببين و بگو 

کلمه های زیر را در متن درس پیدا کنید.
اّولين – گوشه ای – ایستادند – تبریک – مخصوص – تحصيلی

بگرد و پيداكن
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جمله های زیر را می خوانم، به دّقت گوش کنید.

سارا و زهرا با ادب هستند.

آوا و آرمان کتاب داستان می خوانند.

مهدی و اميد فوتبال بازی می کنند.

طاهره و مریم به کالس می روند.

 حاال تو بگو.

رضا و حامد به کتابخانه ....................... .

نرگس و الدن صبحانه ......................... .

 کلمه های )آرمان و علی – شدند( را از درس پیدا کنید و بگویید.

بياموز و بگو
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فرید با خانواده ی خود تازه به این محّله آمده بود.

او با محّله ی جدید آشنا نبود و دوستی هم نداشت.

یک روز پدر از فرید خواست تا با هم بيرون بروند

و جاهای مختلف محّله را ببينند و آن را بشناسند.

فرید همراه پدر از خانه خارج شد.

 درس دوم: محّله ی جديد



ري
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آن ها از کنار نانوایی گذشتند، بوی نان تازه می آمد و چند نفر هم 

در صف نانوایی ایستاده بودند.

کمی جلوتر به یک بازار بزرگ رسيدند. از آن جا که گذشتند، به یک 

ميدان رسيدند، در یک طرف ميدان ، مسجد و در طرِف دیگر آن 

یک پارک بزرگ و سرسبز بود که بّچه ها در آن جا بازی می کردند.

فرید در پارک با چند نفر از بّچه های محّله آشنا شد.

او حاال دیگر، محّله ی جدید خود را می شناسد.
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فكركن و بگو 

بدانيم كه 

بشناسند:  آشنا شوند 
محّله: قسمتی از یک شهر یا روستا

 فرید و پدر از کنار کتابخانه گذشتند.

 فرید در پارک با چند نفر از بّچه های محّله آشنا شد.

 فرید و پدر در محّله از چه جاهایی گذشتند؟

 فرید در کجا با بّچه های محّله آشنا شد؟

 نام محّله ی خود را بگویيد.

درست و نادرست 
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به تصویرهای باال نگاه کنید.
 داستان تصویرهای باال را تعریف کنيد.
 در محّله ی شما چه جاهایی وجود دارد؟

ببين و بگو 

بگرد و پيداكن
کلمه های زیر را در متن درس پیدا کنید.

خانواده ی – بشناسند – جلوتر – گذشتند – ميدان
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بياموز و بگو

جمله های زیر را می خوانم، به دّقت گوش کنید.

علی به کتابخانه رفت.

علی از کتابخانه کتاب گرفت.

ما به مسجد محّله رفتيم.

ما از یک خيابان بزرگ گذشتيم.

 حاال تو بگو.

سارا .......... مدرسه می رود.      سارا ........... نانوایی، نان خرید.

ما .......... سفر رفتيم.      ما ............ خيابان گذشتيم.

کلمه های )از و به( را از متن درس پیدا کنید و بگویید.
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رس
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راِه مدرسه
مادرم شانه زده باز هم موی مرا   

نقش پروانه زده روی پيراهن من   

کيف زیبای مرا مادرم داده به من   

همه چيز و همه جا هست امروز قشنگ  

می سپارد به خدا پدرم باز مرا   

دسِت ُپر مهرش را می ِکَشد َبر َسِر من   

خنده مهمان شده است روی لب های همه   

به دبستان شده است موقِع رفتِن من   

افسانهشعباننژاد 

24

باهم بخوانيم
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گام به گام تا روان خوانی

در جنگل سبز، نزدیك پایيز بازار بزرگي برپا مي شود. 

هر حيوان چيزی برای فروش می آَوَرد.

بازار خرگوش خانم هر سال شيرینی های خوش مزه درست  در این 

می کرد و می فروخت.

او امسال هم با کمک خرگوش کوچولو شيرینی های زیادی درست کرد.

بازار پاييزی
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در یك طرف بازار هم فيل یک کوزه و چند کاسه ی رنگی روی ميز 

گذاشته بود 

سنجاب خانم لباس های زیبایی را كه دوخته بود ، برای فروش آورد.

خرس مهربان هم یک سبد پر از ميوه آورد.

مادر خود  به  در روز جشن خرگوش کوچولو در فروختن شيرینی 

کمک کرد.

آن روز برای حيوانات جنگل روز خوبی بود.

26
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فصل دوم
بهداشت

درس سوم: ورزش و سالمتی

درس چهارم: روزنامه ي ديواری
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درس سوم: ورزش و سالمتی

زنِگ ورزش بود. بّچه های کالِس چهارم برای رفتن به حياط آماده 
بودند. معّلم ورزش وارد کالس شد.

او با لبخند گفت: »بّچه ها ، امروز هوا بارانی است و ما نمی توانيم 
برای ورزش به حياط برویم ، اّما می توانيم از کالس ورزش استفاده 

کنيم.«
آن ها با صف به کالس ورزش رفتند و مشغول ورزش کردن شدند.
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مریم در گوشه اي ایستاده بود و بّچه ها را تماشا مي كرد. 
ما  او گفت: »چرا ورزش نمي كني؟ ورزش براي سالمتي  به  معّلم 

مفيد است.«
زهرا گفت: »ما روزهای تعطيل همراِه خانواده به پارک می رویم و 

ورزش می کنيم.«
نرگس گفت: »پدر من ورزشکار است.«

او می گوید: »ورزش بدن ما را قوی و نيرومند می کند.«
بعد از آن مریم هم با بّچه ها، شروع به ورزش کرد.
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ورزشکار: کسی که ورزش می کند.
قوی: نيرومند

 بّچه ها برای ورزش به کجا رفتند؟

 ورزش کردن چه فایده ای دارد؟

 شما چه ورزشی در مدرسه انجام می دهيد؟

 آن ها با صف به اتاق بهداشت رفتند.         

 ورزش بدن ما را قوی و نيرومند می کند.    

فكركن و بگو 

بدانيم كه 

درست و نادرست 
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به تصویرهای باال نگاه کنید.
 برای هر تصویر یک جمله بگویيد. 

 شما کدام یک از ورزش های باال را دوست دارید؟

ببين و بگو 

کلمه های زیر را در متن درس پیدا کنید.
آماده – نمی توانيم – استفاده – ورزشکار – کالس ورزش

بگرد و پيداكن
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جمله های زیر را می خوانم، به دّقت گوش کنید.

سارا و زهرا با ادب هستند.

آن ها با ادب هستند.

مهدی و اميد فوتبال بازی می کنند.

آن ها فوتبال بازی می کنند.

 حاال تو بگو.

رضا و حامد به کتابخانه می روند.

....................... به کتابخانه می روند.

نرگس و الدن صبحانه می خورند. 

........................ صبحانه می خورند.

 کلمه های )آن ها – رفتند( را از درس پيدا کنيد و بگویيد.

بياموز و بگو
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باهم بخوانيم

يک بازی خوب

چون وقت بازیست با هم بخندیم   

خوش حال تر کيست؟ امروز از ما     

دست یکی را هرکس بگيرد   

یک حلقه حاال با هم بسازیم   

یکباره برپا یکباره بنشين   

زیباست، زیبا بنشين و پاشو   

این بازی ما به به چه خوب است  

، ها ها ها ها ها شادیم و خندان   

مصطفیرحماندوست     
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درس چهارم: روزنامه ي ديواری

تابلوی مدرسه چسباند که  را روی  کاغذی  ناظم  ، خانم  روز شنبه 

روی آن نوشته شده بود: »مسابقه ی روزنامه ي دیواری« بّچه های 

کالِس چهارم تصميم گرفتند در این مسابقه شرکت کنند.

وقتی به کالس آمدند از معّلم خود، درباره ی مسابقه پرسيدند.

خانم معّلم به آن ها گفت: »بهتر است با همکاری هم یک روزنامه ي 

دیواری درباره ی بهداشت درست کنيم.«

مسابقه روزنامه دیواري

درباره ي )بهداشت(
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روز بعد، بّچه ها یک مّقوا آوردند و با کمک آموزگار خود روی آن 

نّقاشی کشيدند.

آن ها چند جمله درباره ی بهداشت و نظافِت کالس نوشتند.

وقتی که روزنامه ي دیواری آماده شد آن را به خانم ناظم دادند.

او روزنامه ي دیواری را به دیوار چسباند تا همه بخوانند.

و از دانش آموزان کالس چهارم تشّکر کرد.
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همکاری: با هم کاری را انجام دادن
نظافت: پاکيزه بودن، تميز بودن 

 مسابقه درباره ی چه چيزی بود؟

 دانش آموزان کالس چهارم چه تصميمی گرفتند؟

 شما برای درست کردن روزنامه ي دیواری به چه چيزهایی نياز دارید؟

 بّچه های کالِس اّول تصميم گرفتند در مسابقه شرکت کنند.  

 آن ها چند جمله درباره ی بهداشت و نظافِت کالس نوشتند.  

فكركن و بگو 

بدانيم كه 

درست و نادرست 
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به تصویرهای باال نگاه کنید.
 برای هر تصویر یک جمله بگویيد. 

 آیا شما هم دوست دارید روزنامه ي دیواری درست کنيد؟

ببين و بگو 

کلمه های زیر را در متن درس پیدا کنید.
تابلوي – مسابقه – تصميم گرفتند – همکاری – روزنامه ي دیواری

بگرد و پيداكن
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جمله های زیر را می خوانم، به دّقت گوش کنید.

من در کتابخانه هستم.

او در آشپزخانه غذا درست می کند.

آن ها در کالس بودند.

 حاال تو بگو.

ما ............. پارک بازی می کنيم.

آن ها .......... مسابقه شرکت می کنند.

 کلمه ی »در« را از متن درس پیدا کنید.

بياموز و بگو
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گام به گام تا روان خوانی

روزی یک پزشک پيش پيامبر)ص( رفت و گفت: »مّدتي است که در این 

شهر مردم بيمار نمی شوند و برای درمان پيش من نمی آیند.«

راهی برای سالمتی
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حضرت محّمد)ص( با مهربانی گفت: »من به مردم این شهر یاد دادم 

که تا گرسنه نشوند چيزی نخورند وقتی هم گرسنه شدند زیاد غذا 

نخورند.«

پزشک گفت: »حاال فهميدم که چرا مردم این شهر سالم و تندرست

هستند.«

بازنویسیازگلستانسعدی
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فصل سوم
اخالق فردی و اجتماعی

درس پنجم: مرد مهربان

درس ششم: عبور از خيابان
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درس پنجم: مرد مهربان

دیشب فاطمه مشغول خواندن یک کتاب بود.

داستان کتاب درباره ی مرد مهربانی بود که به دیگران کمک می کرد.

مرد مهربان برای کسانی که گرسنه بودند نان و غذا می ُبرد.

او کودکان را بسيار دوست داشت و با آن ها بازی می کرد.

همه مرد مهربان را دوست داشتند و به او احترام می گذاشتند.

بعد از خواندن این داستان، فاطمه تصميم گرفت مانند آن مرد به 

دوستانش کمک کند و با آن ها مهربان باشد.

.
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دیشب: شِب گذشته
دوستانش: دوستاِن او 

 داستان کتاب درباره ی چه کسی بود؟

 فاطمه چه تصميمی گرفت؟

 آیا شما به دیگران کمک می کنيد؟

 هفته ی گذشته فاطمه مشغول خواندن یک کتاب بود.  

 مرد مهربان کودکان را بسيار دوست داشت.  

فكركن و بگو 

بدانيم كه 

درست و نادرست 
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به تصویرهای باال نگاه کنید.
 داستان تصویرهاي باال را تعریف كنيد. 

 شما چگونه به دیگران کمک می کنيد؟

ببين و بگو 

کلمه های زیر را در متن درس پیدا کنید.
دیشب – خواندن – داستان – کمک می کرد – تصميم

بگرد و پيداكن
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جمله های زیر را می خوانم، به دّقت گوش کنید.

خواهرش مهربان است.

خواهِر او مهربان است.

لباسش تميز است.

لباِس او تميز است.

 حاال تو بگو.

مادرش یعنی .............................. .

کتابش یعنی .............................. .

 کلمه ی »دوستانش« را از متن درس پیدا کنید.

بياموز و بگو

خواهرش یعنی خواهِر او

لباسش یعنی لباِس او
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درس ششم: عبور از خيابان

من در یک شهر شلوغ زندگی می کنم.

هر روز در خيابان مردم و ماشين های زیادی را می بينم که رفت و 

آمد می کنند.

تا  نزدیک مدرسه ی ما سر چهار راه هميشه یک پليس می ایستد 

نظم را برقرار کند.

در این چهار راه یک چراغ عابر پياده است.
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خط کشی  محّل  از  می توانيم  ما  است،  پياده سبز  عابر  چراغ  وقتی 

عبور کنيم.

اما وقتی چراغ عابر پياده قرمز است نباید از خيابان عبور کنيم، چون 

خطرناک است و باعث تصادف می شود.

حاال ما مي توانيم به این پرسش پاسخ دهيم كه، چرا باید به رنگ 

چراغ عابر پياده دّقت كنيم؟
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عبور کنيم: رد شویم
عابر پياده: کسی که پياده راه می رود.

 کار پليس چيست؟

 ما چه موقع می توانيم از خيابان عبور کنيم؟

 آیا شما هنگام عبور از خيابان به چراغ عابر پياده توّجه می کنيد؟

 نزدیِک مدرسه ی ما، یک مسجد است.  

 وقتی چراغ عابر پياده سبز است ما می توانيم از خط کشی عبور کنيم. 

فكركن و بگو 

بدانيم كه 

درست و نادرست 
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به تصویرهای باال نگاه کنید.
 برای هر تصویر یک جمله بگویيد. 

 شما چگونه از خيابان عبور می کنيد؟

ببين و بگو 

کلمه های زیر را در متن درس پیدا کنید.
پليس – خطرناک – برقرار می کند – تصادف – چراغ عابر پياده  

بگرد و پيداكن
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به این عالمت " ؟ " عالمت پرسش می گویند.

وقتی چيزی می پرسيم در آخِر جمله، عالمت پرسش " ؟ " می گذاریم.

به خواندن جمله های زیر دّقت کنيد.

احمد پرسيد: چرا علی به کالس نيامد ؟

معّلم پرسيد: چرا مریم به مدرسه نيامده است؟

 حاال تو بگو.
چرا باید دندان های خود را مسواک بزنيم؟

چرا باید ورزش کنيم؟

 جمله ي »چرا باید به رنگ چراغ عابرپياده دّقت كنيم؟« را در متن 
درس پيدا کنيد.

بياموز و بگو

در پایان بعضی از جمله ها عالمت ؟ می گذاریم.
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باهم بخوانيم

چراغ راهنمايی

چراِغ راهنمایی، سه رنگ خوشگل دارد.

قرمز و زرد و سبز است چراغ راهنمایی

قرمز شود می ایستی، سبز که شود می آیی

اّما چراِغ زردش یعنی که دیر رسيدی

قرمز دیگر تو راهست، وقتی که زرد را دیدی

حمیدرضاابراهیمی      
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گام به گام تا روان خوانی

یکی بود، یکی نبود. شير بزرگی در زیر درختی خوابيده بود.

موشی از راه رسيد و مشغول بازی کردن با ُدم او شد.

شير از خواب بيدار شد و با ناراحتی موش را گرفت.

موش با ترس گفت: »ای شير بزرگ، من را بَِبخش ،

یک روز من هم به تو کمک می کنم.«

شير خندید و گفت: »یک موش برای من که بزرگ و قوی

هستم ، چه کاري می تواند انجام دهد؟ «

شير و موش

52
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چند روز گذشت: شير در دام یک شکارچی افتاد. او هر چه تالش 

کرد، نتوانست خود را نجات دهد.

در همان موقع، موش از راه رسيد. او با دندان های تيز خود

بندهای دام را پاره کرد و شير را نجات داد.

شير بزرگ از موش کوچک تشّکر کرد.



ري
ندا

خوا
ي 

رس
 فا

54

اگر براي دوست شما مشكلي پيش بياید، شما چه كاري انجام مي دهيد؟

درك و دریافت

به نظر شما چرا موش به شير كمك كرد؟

54
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فصل چهارم
طبيعت

درس هفتم: يک روز زيبا در روستا

درس هشتم: ای آسمان
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درس هفتم: يک روز زيبا در روستا

علی آباد یک روستای بزرگ و زیبا است.

در این روستا مردان و زنان زیادی مشغول کار و تالش هستند.

عّده ای از آن ها کشاورز هستند و در مزرعه مشغول کار هستند.

بعضی از آن ها گوسفندان خود را به چراگاه می برند.
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عّده ای در باغ های خود از درختان ميوه نگهداري می کنند.

در روستای علی آباد ، هوا بسيار تميز و پاک است.

همه ی مردم از هوای پاک روستا لّذت می برند.
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عّده ای: چند نفر

چراگاه: محل َچریدن حيوانات، محّل علف خوردن حيوانات

 کشاورزان در کجا کار می کنند؟

 هوا در روستای علی آباد چگونه است؟

 نام شهر یا روستای خود را بگویيد.

 در این روستا مردان و زنان زیادی مشغول کار و تالش هستند. 

 در روستای علی آباد هوا آلوده است. 

فكركن و بگو 

بدانيم كه 

درست و نادرست 
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به تصویرهای باال نگاه کنید.
 برای هر تصویر یک جمله بگویيد. 

 شما صبحانه چه چيزهایی می خورید؟

ببين و بگو 

کلمه های زیر را در متن درس پیدا کنید.
گوسفندان – علی آباد – عّده ای – هستند – نگهداری   

بگرد و پيداكن
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جمله هاي زیر را مي خوانم به دّقت گوش كنيد.

مردان مشغول کار بودند.

دختران کتاب می خوانند.

پسران ورزش می کنند.

 حاال تو بگو.

زنان مشغول کار .......................... .

دانش آموزان درس ............................. .

 کلمه های »گوسفندان - شدند« را از متن درس پيدا کنيد.

بياموز و بگو



باهم بخوانيم

شهر و روستا
خوشا به حالت

ای روستایی

چه شاد و خرم

چه باصفایی 

در شهر ما نيست

جز داد و فریاد 

خوشا به حالت

که هستی آزاد 

ای کاش من هم

پرنده بودم 

با شادمانی

پر می گشودم

می رفتم از شهر

به روستایی

آن جا که دارد

آب و هوایی
جعفرابراهیمی

61
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درس هشتم: ای آسمان

سالم ای آسمان آبی،

تو چقدر بزرگ هستی!

تو خورشيد ، ماه و ستاره داری.

سالم ای خورشيد زیبا،

تو چقدر مهربان هستی!

تو با نور خود همه جا را گرم و روشن می کنی.

62



سالم ای ماه تابان،

تو چقدر پر نور هستی!

 تو شب ها را با نور خود روشن می کنی.

سالم ای ستاره ی درخشان،

تو چقدر نورانی هستی!

آسماِن شب با تو زیبا شده است.

63
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سالم ای ابر ُپر باران

وقتی تو می باری و رودها را پر آب می کنی، گل ها و

درختان شاداب می شوند.

و من با دیدن این همه زیبایی و نعمت

خدای مهربان را سپاس می گویم.

64
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تابان: درخشان، روشن
سپاس: شکر 

 شب ها در آسمان چه چيزهایی را می بينيد؟
 چرا خدا را سپاس می گویيم؟

 نام چند نعمت خدا را بگویيد.

 ای خورشيد زیبا ، تو با نور خود همه جا را روشن می کنی.  
 اي ستاره ي درخشان ، آسمان در روز با تو زیبا شده است.

فكركن و بگو 

بدانيم كه 

درست و نادرست 



ري
ندا

خوا
ي 

رس
 فا

66

به تصویرهای باال نگاه کنید.
 برای هر تصویر یک جمله بگویيد. 

 اگر باران نياید چه اتفاقی می افتد؟

ببين و بگو 

کلمه های زیر را در متن درس پیدا کنید.
آسمان آبی – خورشيد – درخشان – می باری – نعمت    

بگرد و پيداكن
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جمله هاي زیر را مي خوانم به دّقت گوش كنید.

ستاره ها در آسمان می درخشند.

سنجاب ها گردو می خورند.

بّچه ها به پارک رفتند.

. حاال تو بگو.

بّچه ها نّقاشی ................................. .

درخت ها ميوه ................................ .

 کلمه های »گل ها« و »می شوند« را از متن درس پيدا کنيد.

بياموز و بگو
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گام به گام تا روان خوانی

و  کــار  مشغول  مورچه  ــود.  ب تابستان  فصل 

جمع کردن دانه برای فصل زمستان بود. 

پرنده ای هم كه از اين شاخه به آن 

شاخه می پريد و آواز می خواند، 

مورچه را ديد که با تالش زياد 

دانه ها را جمع می کند. 

و به خانه می برد، پرنده خنديد و گفت: »چرا اين قدر کار می کنی؟ 

بیا با هم بازی کنیم.«

مورچه گفت: »من برای فصل سرما دانه جمع می کنم تا گرسنه 

نمانم.«

پرنده و مورچه



69

زمستان شد. برف زیادی بارید. پرنده چيزی برای خوردن نداشت.

او به یاد حرف های مورچه افتاد که می گفت: »کسی که در تابستان

بازی می کند و به فکر جمع کردن غذا برای زمستان خود نباشد، در

فصل سرما گرسنه می ماند.«



ري
ندا

خوا
ي 

رس
 فا

70

اگر شما جاي پرنده بودید در تابستان چه كاري انجام مي دادید؟

درك و دریافت

به نظر شما چرا مورچه در زمستان گرسنه نماند؟

درس دهم: روباه و کالغ

70
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فصل پنجم
هنر و ادب

درس نهم: نمايشگاه کتاب

درس دهم: روباه و کالغ
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درس نهم: نمايشگاه کتاب

عصر جمعه بود. پارسا همراه خانواده ی خود ، به نمایشگاه کتاب رفت.

در نمایشگاه ، کتاب های مختلف وجود داشت.

آن ها به قسمت کتاب های کودک رفتند.

پارسا از آن جا یک کتاب شعر خرید.

مادر به او گفت: در این قسمت کتاب های داستانی ، نّقاشی و کتاب های 

مفيد دیگری هم هست.
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مادر گفت: »کتاب خوب مانند يک دوست است که چیزهای زيادی 

به ما ياد می دهد.«

بّچه ها  که  برد  نمايشگاه  از  ديگری  قسمت  به  را  آن ها  پدر  بعد 

مشغول کشیدن نّقاشی بودند.

در آن جا پارسا با مداد رنگی يک نّقاشی زيبا کشید.
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نمایشگاه کتاب: محّل نمایش کتاب
مختلف: گوناگون

 پارسا با خانواده ی خود به کجا رفت؟

 مادر درباره ی کتاب خوب چه گفت؟

 شما چه کتاب هایی را دوست دارید؟

 پارسا همراه خانواده ی خود به نمایشگاه گل رفت. 

 پارسا یک کتاب شعر خرید. 

فكركن و بگو 

بدانيم كه 

درست و نادرست 
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به تصویرهای باال نگاه کنید.
 برای هر تصویر یک جمله بگویيد. 

 چه چيزهایی را می توان با ِگل درست کرد؟

ببين و بگو 

کلمه های زیر را در متن درس پیدا کنید.
نمایشگاه – داستانی – کشيدن – مفيد – یاد می دهد    

بگرد و پيداكن
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کلمه های زیر را می خوانم به دّقت گوش کنيد.

آزمایشگاه یعنی محّل آزمایش

کارگاه یعنی محّل کار

 حاال تو بگو

درمان + گاه  ................................ .

درمانگاه یعنی محّل .......................... .

. ................................ آموزش + گاه 

آموزشگاه یعنی محّل .......................... .

 کلمه ی »نمایشگاه« را از متن درس پيدا کنيد.

بياموز و بگو

آزمایش + گاه  آزمایشگاه

کار + گاه   كارگاه
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باهم بخوانیم

یاِر مهربان

دانا و خوش بیانم من يار مهربانم  

با آن که بی زبانم گويم سخن فراوان 

من يار پند دانم پندت دهم فراوان 

با سود و بی زيانم من دوستی هنرمند 

من يار پند دانم از من مباش غافل  

عّباسيمينيشريف



ري
ندا

خوا
ي 

رس
 فا

78

درس دهم: روباه و کالغ

یکی بود ، یکی نبود. در یک روز زیبای بهاری ، یک کالغ قالِب پنيری 

پيدا کرد. آن را به دهان گرفت و روی درختی نشست.

روباهی از آن جا می گذشت. وقتی کالغ را دید با خود گفت: ای کاش

می توانستم آن قالب پنير را به دست بياورم.

روباه فکری کرد و به درخت نزدیک شد.
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او از کالغ تعریف کرد و گفت: »به به ! چه بال و پر قشنگی داری ! چقدر 

زیبا هستی ! آیا برای من آواز می خوانی ؟ «

کالغ از حرف های روباه بسيار خوش حال شد و قار قار کرد.

همين که دهان خود را باز کرد قالب پنير از دهان او افتاد.

روباه َدوید و آن را برداشت.

کالغ که پنير خود را از دست داده بود ، با ناراحتی از آن جا پرید و رفت.
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قالِب پنير: تّکه ی پنير
کالغ پرید: کالغ پرواز کرد

 کالغ چه چيزی را پيدا کرد؟

 وقتی کالغ دهان خود را باز کرد چه اّتفاقی افتاد؟

 به نظر شما اشتباه کالغ چه بود؟

 یک خرس از آن جامی گذشت. 

 کالغ شروع به قار قار کرد 

فكركن و بگو 

بدانيم كه 

درست و نادرست 
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به تصویرهای باال نگاه کنید.
 داستان تصویرهاي باال را تعریف كنيد. 
 آیا شما هم به دیگران کمک می کنيد؟

ببين و بگو 

کلمه های زیر را در متن درس پیدا کنید.
قالِب پنير – کالغ – قار قار – برداشت – ناراحتی       

بگرد و پيداكن
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جمله های زیر را می خوانم به دّقت گوش کنید.

آیا شما کتاب داستان می خوانيد؟

آیا شير برای سالمتی مفيد است؟

 حاال تو بگو.

آیا امروز باران می بارد؟

آیا ............................................................. ؟

 جمله ی »آیا برای من آواز می خوانی؟« را از متن درس پيدا کنيد.

بياموز و بگو
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گام به گام تا روان خوانی

پدِر پوریا یک نّجار است.

روز جمعه ، پوریا دوستان خود را به کارگاه نّجاری پدرش برد.

در کارگاه نّجاری ، پدر پوریا مشغول َاّره کردن یک تخته بود.

بّچه ها وارد شدند و سالم کردند.

پوریا به پدرش گفت: »بّچه ها می خواهند با شغل نّجاری آشنا شوند.«

نّجار کوچولو
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پدر پوریا به آن ها گفت: »یک نّجار با چوب می تواند وسایل چوبی 

زیبایی درست کند. «

او وسایلی را که با چوب درست کرده بود به آن ها نشان داد.

کارگاه  به  پدرم  به  کمک  برای  روزها  از  بعضی  »من  گفت:  پوریا 

نّجاری می آیم. «

پدر گفت: »اگر شما هم دوست دارید نّجاری را یاد بگيرید ، می توانيد 

از پدر و مادر خود اجازه بگيرید و همراه پوریا به کارگاه نّجاری بيایيد. «

درس يازدهم: اي ايران

درس دوازدهم: آبادان
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فصل ششم
ایراِن من

درس يازدهم: اي ايران

درس دوازدهم: آبادان
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درس يازدهم: اي ايران

ای ایران ، ای کشور بزرگ و زیبای من

ای ایران ، ای سرزمين پاک و سرسبِز من

من کوه ها و قّله های بلند تو را دوست دارم.

دریاهای آبی و جنگل های سرسبز تو را دوست دارم.

ای وطن عزیز ، مردان و زنان تو چه مهربان و شجاع هستند !
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آزاد باش ای ایران »آباد باش ای ایران  

دلشاد باش ای ایران« از ما فرزندان خود   

"عّباسیمینیشریف"        

آن ها برای آباد کردن تو تالش می کنند.

ای کشور عزیزم ، ما بّچه ها خوب درس می خوانيم تا هميشه 

آباد و آزاد بمانی.
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قّله: باالترین جای کوه ، نوک کوه
سرزمين: کشور، وطن

 نام كشور بزرگ ما چيست؟

 مردان و زنان ایران ، برای چه چيزی تالش می کنند؟

 جاهای زیبای شهر یا روستای خود را بگویيد.

 ما بّچه ها خوب درس می خوانيم. 

 آن ها برای آباد کردن تو تالش نمی کنند. 

فكركن و بگو 

بدانيم كه 

درست و نادرست 
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به تصویرهای باال نگاه کنید.
 برای هر تصویر یک جمله بگویيد. 

 آیا شما هم به کوه می روید؟

ببين و بگو 

کلمه های زیر را در متن درس پیدا کنید.
سرزمين – قّله – تالش می کنند – شجاع – وطن     

بگرد و پيداكن
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کلمه های داخل دایره را با کلمه های داده شده بخوان.

 حاال تو بگو.

کلمه های »کشور بزرگ - کشور عزیز« را از متن درس پيدا کنيد.

بياموز و بگو

ایراِن

بزرگ

آباد

عزیز

ایراِن بزرگ

ایراِن آباد

ایراِن عزیز

گِل زیبا

گِل خوش بو

گِل یاس

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

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

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

زیبا

خوش بو

یاس

مهربان

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

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

گِل

مادِر
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درس دوازدهم: آبادان

قاب  یک  تماشای  حال  در  پدر  شد،  اتاق  وارد  وقتی  زهرا  دیروز 

این عکس چه   ، او نشست و پرسيد: »پدر جان  کنار  بود.  عکس 

شهری است؟«

پدر گفت: »این شهر آبادان است. آبادان در کنار رود کارون قرار 

دارد.«
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او گفت: »سال ها پيش من ، با خانواده ی خود در شهر آبادان زندگی 

می کردم در آن روزها، دشمن به کشور ما حمله کرد ، مردم دلير و 

شجاع آبادان به كمك سربازان كشور رفتند و با دشمن جنگيدند و 

پيروز شدند.« 

زهرا به پدر گفت: »دوست دارم یک روز همراه شما به آبادان بروم و 

آن جا را از نزدیک ببينم.«
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رود کارون: بزرگ ترین رود ایران
دلير: شجاع

 پدر در حال تماشای چه چيزی بود؟

 پدر در مورد چه شهری صحبت کرد؟

 شما دوست دارید به کدام شهر سفر کنيد؟

 پدر در شهر کرمان زندگی می کرد. 

 مردم دلير و شجاع آبادان به كمك سربازان كشور رفتند. 

فكركن و بگو 

بدانيم كه 

درست و نادرست 
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به تصویرهای باال نگاه کنید.
 داستان تصویرهای باال را تعریف کنيد. 

 چرا مردم آبادان با دشمن جنگيدند؟

ببين و بگو 

کلمه های زیر را در متن درس پیدا کنید.
قاِب عکس – آبادان – کارون – دلير – ببينم          

بگرد و پيداكن
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جمله هاي زیر را مي خوانم به دّقت گوش كنید.

علی به چه شهری رفت؟

او چه کتابی را می خواند؟

مادر چه غذایی درست کرد؟

 حاال تو بگو.

معّلم چه درسی می دهد؟

سارا چه رنگی را دوست دارد؟

 جمله ی »این عکس چه شهری است؟« را از متن درس پيدا کنيد.

بياموز و بگو
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باهم بخوانيم

ای خانه ی ما 

ایران زیبا خوب و عزیزی  

ای خانه ی ما پاینده باشی   

با شهرهایت من دوست هستم  

با َنهرهایت با کوه و دشتت  

بر دشت هایت بر کوی و کوچه  

جانم فدایت رویيده الله   
مصطفیرحماندوست
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گام به گام تا روان خوانی

در يک جنگل سرسبز، ُجغِد دانا هر شب برای حیوانات قّصه می گفت.

آن شب هم آسمان پر از ستاره بود و همه ی حیوانات زير درخت 

بزرگ جمع شده بودند. جغد دانا داستان خود را شروع کرد.

يکی بود، يکی نبود. در جنگل دور، يک شیر زندگی می کرد که به 

همه ی حیوانات زور می گفت و از آن ها می خواست هر روز برای او 

خوراکی ببرند و کارهای او را انجام دهند.

شیر و حیوانات جنگل
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حيوانات که از دست شير خسته شده بودند، یک روز دور 

هم جمع شدند و تصميم گرفتند دیگر به حرف های شير 

گوش نکنند و کارهای او را انجام ندهند.

شير که تنها مانده بود و کسی به حرف های او گوش نمی داد 

با ناراحتی از آن جنگل رفت.

از آن روز به بعد حيوانات در کنار هم با خوبی و خوشی 

زندگی کردند.
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فصل هفتم
مناسبت ها

درس سيزدهم: يک روز در حرم

درس چهاردهم: روز طبيعت



ري
ندا

خوا
ي 

رس
 فا

100

درس سيزدهم: يک روز در حرم

آن روز ، روِز  ميالد امام رضا)ع( بود.

حرم امام رضا )ع( پر از نور و شادی بود.

چند نفر در آن جا شيرینی و شربت پخش می کردند.

من کنار پدرم ، گلدسته های حرم را تماشا می کردم.

پدرم دعا می خواند. من هم با او مشغول خواندن دعا شدم.
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پدر به من گفت: »امام رضا)ع( امام هشتم ما است. او بسیار مهربان 

و راستگو بود. مردم را خیلی دوست داشت و به آن ها کمک می کرد.«

در اين هنگام ، صدای اذان از گلدسته ها شنیده شد و همه برای 

خواندن نماز آماده شديم.
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ميالد: توّلد، والدت
راستگو: کسی که راست می گوید.

 امام رضا)ع(، امام چندم ما است؟

 پدر درباره ی امام رضا)ع( چه گفت؟

 آیا می دانيد حرم امام رضا)ع( در کدام شهر است؟

 پدر دعا می خواند. 

 امروز روز ميالد امام علی)ع( است. 

فكركن و بگو 

بدانيم كه 

درست و نادرست 
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به تصویرهای باال نگاه کنید.
 برای هر تصویر یک جمله بگویيد.

 آیا شما به زیارت امام رضا)ع( رفته اید؟

ببين و بگو 

کلمه های زیر را در متن درس پیدا کنید.
امام رضا)ع(  – زیارت  – پخش می کردند  – گلدسته ها – ميالد           

بگرد و پيداكن
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کلمه های زیر را می خوانم، به دّقت گوش کنيد.

راستگو یعنی کسی که راست می گوید.

قّصه گو یعنی کسی که قّصه می گوید.

 حاال تو بگو.

اذان + گو  .........................

اذان گو یعنی کسی که ..................... می گوید.

دروغ + گو  .......................

دروغگو یعنی کسی که ...................... می گوید.

 کلمه ی "راستگو" را از متن درس پيدا کنيد و بگویيد.

بياموز و بگو

راست + گو   راستگو

قّصه + گو    قّصه گو
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باهم بخوانيم

ُگنبِد رضا )ع(

گنبد زرد رضا غرق نور است و طال  
می رسد از همه جا بوی گل بوی گالب   
می درخشد از دور مثل یک خورشيد است  
شهر مشهد پرنور شده از این خورشيد  

قلب ها غرق دعا چشم ها خيره به او  
همه یا رضا، رضاست بر لب پير و جوان   
)شکوهقاسمنیا(
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درس چهاردهم: روز طبيعت

سيزدهم فروردین روز طبيعت است.

در این روز مردم به دشت و جنگل می روند.

آن ها در زیر درختان یا کناِر رود می نشينند و با هم گفت و گو می کنند. 

بّچه ها در کنار بزرگ تر ها بازی می کنند. 

در این روز، همه شاد هستند. آن ها از صدای آب و آواز زیبای پرنده ها 

لّذت می برند. مردم طبيعت را دوست دارند و به آن آسيب نمی رسانند.

ما همه می دانيم که طبيعت یکی از بهترین هدیه های خداوند است.
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گفت و گو می کنند: صحبت می کنند
آسيب: ضرر، َصَدمه

 روز سيزدهم فروردین چه نام دارد؟

 مردم در روز طبيعت چه کارهایی انجام می دهند؟

 شما در روز طبيعت به کجا می روید؟

 روز بيستم فروردین روز طبيعت نام دارد. 

 مردم طبيعت را دوست دارند و به آن آسيب نمی رسانند. 

فكركن و بگو 

بدانيم كه 

درست و نادرست 
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به تصویرهای باال نگاه کنید.
 داستان تصویرهای باال را تعریف کنيد. 

 برای پاکيزگی طبيعت چه کارهایی انجام می دهيد؟

ببين و بگو 

کلمه های زیر را در متن درس پيدا کنيد.
فروردین – طبيعت – می نشينند – گفت و گو – آسيب        

بگرد و پيداكن
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ترکيب های زیر را می خوانم به دّقت گوش کنيد.

نشانه ی )و( در ترکيب هایی مانند دید و بازدید، رفت و آمد، بيست و یک، 

)ُا( می دهد. این ویژگی نشانه ی )و( را در خواندن شعرها و  صدای 

امالی این گونه ترکيب ها باید رعایت کرد.

 حاال تو بگو.

سر و صدا

چهل و دو

َتر و تازه

ترکيب"گفت و گو" را از متن درس پيدا کنيد.

بياموز و بگو
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گام به گام تا روان خوانی

در جنگل سبز هوا خيلی گرم بود و رودخانه ها کم آب شده بودند.

سنجاب کوچولو از خانه ی خود بيرون آمد و گل های بنفشه را دید 

که پژمرده شده اند.

سنجاب کوچولو ناراحت شد. او دوستان خود را جمع کرد و به آن ها

بنفشه پژمرده شده و  گفت: »دوستان من، همه ی گل های زیبای 

نياز به آب دارند.«

روز مهربانی
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خرگوش زرنگ گفت: »بهتر است همه با هم برویم و از رودخانه 

برای گل ها آب بياوریم.«

وقتی حيوانات جنگل به گل های بنفشه آب دادند، گل ها، شاداب 

شدند.

بعد از مّدتی باران بارید. دوباره جنگل زیبا و سرسبز شد و حيوانات 

بسيار خوش حال شدند. آن ها جشن بزرگی در جنگل برپا کردند و آن 

روز را "روز مهربانی" ناميدند.
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سپاس خدا

ای خدای خوب، تو را سپاس می گویيم که به ما توانایی دادی تا در 

درس و زندگی موّفق و پيروز باشيم.

ای خدای بزرگ و مهربان، حاال که یک سال بزرگ تر شدیم و کالِس 

با یاری تو به پایان رساندیم ، تو را شکر می گویيم و از  چهارم را 

تو می خواهيم هميشه به ما کمک کنی تا کارهای خود را به درستی 

انجام دهيم و با دیگران مهربان باشيم.

نيايش
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واژه نامه



ري
ندا

خوا
ي 

رس
 فا

114

درس اّول: آغاز مدرسه

گوشه: کنار
به سوی: به طرف

درس دوم: محّله ی جدید

بشناسند: آشنا شوند.
محّله: قسمتی از یک شهر یا روستا

درس سوم: ورزش و سالمتی

ورزشکار: کسی که ورزش می کند.
قوی : نیرومند

درس چهارم: روزنامه دیواری

همکاری: با هم کاری را انجام دادن
نظافت: پاکیزه بودن، تمیز بودن

درس پنجم: مرد مهربان

دیشب: شب گذشته
دوستانش: دوستاِن او
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درس ششم: عبور از خيابان

عبور کنیم: رد شویم
عابر پیاده: كسي كه پیاده راه مي رود.

درس هفتم: یک روز زیبا در روستا

عّده ای: چند نفر
چراگاه: محل چریدن حیوانات، محّل علف خوردن حیوانات

درس هشتم: ای آسمان

تابان: درخشان، روشن
سپاس: شکر

درس نهم: نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب: محّل نمایش کتاب
مختلف: گوناگون

درس دهم: روباه و کالغ

قالب پنیر: تّکه پنیر
کالغ پرید: کالغ پرواز کرد.
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درس يازدهم: اي ايران

قّله: باالترین جای کوه، نوک کوه
سرزمین: کشور، وطن

درس دوازدهم: آبادان

رود کارون: بزرگ ترین رود ایران
دلیر: شجاع

درس سیزدهم: يک روز در حرم

میالد: توّلد، والدت
راستگو: کسی که راست می گوید

درس چهاردهم: روز طبیعت

گفت و گو می کنند: صحبت می کنند.        
آسیب: ضرر، صدمه




