
دوم دبستان 
)دانش آموزان آسيب ديده ي  شنوايي(

1396

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

چهارم دبستان 
نيازهاي ويژه

بسم اهلل الّرحمن الّرحيم

کتاب فارسی

)فّعالّیت های نوشتاري(



وزارت آموزش و پرورش
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

برنامه ریزي محتوا و نظارت بر تاليف : معاونت برنامه ريزي آموزشي و توان بخشي، كارشناسي برنامه ريزي 
آموزشي و درسي كودكان و دانش آموزان كم توان ذهني

نام كتاب: فارسي )فّعالّيت هاي نوشتاري( كد: 54041
مولفين: محبوبه ضرغام پور، فخرالسادات موسوي، طاهره پورسليمان، معصومه شجاعي، دكتر فائزه افتخاري 

مدیرهنري: مجيد ذاكري
طراح گرافيك و صفحه آرایی: مجتبی احمدی

طراح جلد: شيوا ضيايی
تصویرگر: صبا صفا
ناشر: شركت افست

آماده سازي و نظارت بر چاپ: اداره كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي
تهران- خيابان ايرانشهر- ساختمان شماره 4 آموزش و پرورش )شهيد موسوي( 

كد پستي: 1584747359 دورنگار: 88309266   تلفن: 9 - 88831161  
www.chap.sch.ir  :وبگاه

)www.offset.ir()چاپخانه: شركت افست )سهامي عام
نوبت چاپ و  سال انتشار: سوم 1398

شابك: 1ـ2892ـ 05ـ964ـ978

حق چاپ محفوظ است.



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

سخنی با همکاران

سپاس خدای را که بر ما مّنت نهاد و توفيق خدمتگزاری به اين فرشته های زمينی را به ما ارزانی نمود.

راه تعليم و تربيت و تعالی، مسيری بسيار پر ارج بوده و رسيدن به اهداف عالی آموزشی و تربيتی 

در گرو هّمت واالی تمام همکاران گرامي می باشد که با عزمی راسخ، گام در اين راه ارزشمند 

نهاده اند و با تمام توان خود، راه را برای اين گروه از دانش آموزان عزيز هموار نموده اند.

کتاب کار فارسی )فعاليت های نوشتاری( با رويکرد تحليلی و روش های فعاليت محور و فعال در 

آموزش زبان و ادبيات فارسي محتوای خاصی را پيش بينی کرده که عالوه بر توسعه آموخته ها و 

آموزش های کتاب فارسی )خوانداری( می کوشد تا آموزش ها را تداوم و استمرار  و يادگيري را  

تعميق بخشد.

اين کتاب که مهارت های زبان آموزی را به طور موازی و مساوی و با آهنگی مناسب و متناسب با 

کتاب فارسی )فعاليت های خوانداری( آموزش می دهد، اهداف زير را دنبال می کند:

مقدمه



- يادآوری و تقويت مهارت های نوشتاری

- توانمندی دانش آموزان در به کارگيری بهنجار خط

- تقويت درست نويسی کلمات و جمالت شنيده شده

- تقويت جمله نويسی و انشانويسی

 فعاليت های کتاب کار فارسی )نوشتاری( در قالب "بنويس" و "فکر کن و انجام بده"، برای هر درس 

و تمرين های دوره ای در نظر گرفته شده است.

بخوان و بنویس:هدف از اين فعاليت توســعه و تعميق يادگيری مهارت های خواندن و نوشتن 

کلمات مهم و کليدی متن هر درس می باشد که به طور همزمان صورت می پذيرد.

توجــه به خط زمينه، رعايــت اندازه حروف، رعايت ميزان فشــار وارده مداد بر روی کاغذ، 

رعايت فاصله مناسب بين کلمات و خوانانويسي از اهداف اين بخش می باشد.

فکر کن و انجام بده: فعاليت های اين قســمت عبارتند از: کلمه نويســی، تصويرنويســی، کامل 

کردن جمالت، وصل کردن، عالمت زدن، رونويســی، مرّتب کــردن کلمه های به هم ريخته، 

جمله سازی و جمله نويسی و ... .
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فعاليت های اين قســمت به آموزگار اين امکان را می دهد که ارزيابی مســتمر و درســتی از 

فعاليت های نوشــتاری دانش آموزان داشته باشد تا بتواند روند فعاليت های دانش آموزان خود 

را اصالح کند.

گام به گام تا انشا: هدف از اين فعاليت زمينه سازي براي پرورش تفكر منطقي و استدالل، انسجام 

ذهني، ايجاد اعتماد به نفس، پرورش قوه تخيل، تربيت زباني و درست نويسي و ايجاد انگيزه براي 

ارتباط موثر و ايجاد زمينه براي بيان گفته و عقايد است.

در اين فّعالّيت بايد به اين نكته توجه كرد كه استفاده از هر موقعيت براي توجه به جزئيات، برقراري 

ارتباط تصويري و گسترش خزانه واژگان )واژگان هم معني و متضاد( زيربنايي براي آماده سازي و 

بسط و گسترش جمله سازي و ورود به دنياي انشا نويسي به صورت مستقل مي باشد.

تمرین هــای دوره ای: هدف از اين تمرين ها، ارزيابی مجــدد و بازآموزی از آموخته های 

دانش آمــوزان و در صــورت نياز ارائه آموزش های ترميمی می باشــد. اين فعاليت به تناســب 

اهداف آموزشی درس ها، سازمان دهی شده است.

سرگرمی: اين فعاليت به منظور ايجاد فضای شاد و استحکام بخشيدن به آموزش ها به صورت 

غير مستقيم تدوين گرديده است.
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نام من .............................. است.

نام خانوادگی من .............................. است.

نام پدرم .............................. است.

امسال من به کالس .............................. آمده ام.

نام آموزگار من .............................. است.
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 نقطه چین ها را کامل کنید.

      کلمه ی باال را در جای خالی بنویسید و آن را بخوانید.

     امسال من به کالس ................................ آمده ام.
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 نام تصویرهای زیر را بنویسید.

یاد آوري
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 مانند نمونه، با نشانه ی آخر هر کلمه، یک کلمه بنویسید.

مخصوصچهارم
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 کلمه های زیر را بخوانید و جدول را كامل كنید.

پایيز – گل ها –  تشّکر – امسال – قّصه – همراه  

 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

کلمه هایی که نقطه ندارندکلمه هایی که نقطه دارند

 از بازار آمدم.             من            ما

 به مادر کمک می کند.         آن ها          او

  نّقاشی می کشند.                    ما          آن ها
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 مانند نمونه بنویسید.

 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

علی به مدرسه  .

ما نماز  .

آن هانّقاشی  .

من یک دفتر  .

پدرم به خانه آمد .

 به خانه آمد.

خواهرم درس می خواند.

 درس می خواند.

کشورم زیبا است.

 زیبا است.

پدِر من
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 با توّجه به تصویر برای هر کلمه یك جمله بنویسید.

درخت : 

بّچه ها : 

توپ : 

خورشيد : 
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درس
 اّول

آغاز مدرسه

 کلمه های زیر را بخوانید و از روی آن بنویسید.

شروع – گوشه ای – نّقاشی های – تحصيلی – ایستادند – تبریک – مخصوص

شروع: 

گوشه ای:

نّقاشی های:

تحصيلی: 

ایستادند:

تبریک:

مخصوص:

بخوان و بنویس
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 متن زیر را بخوانید و بنویسید.

 ادامه ی متن را از روی درس با خّط زیبا بنویسید.

او گفت: امسال 

دیوارهای مدرسه تازه رنگ شده بود و نّقاشی های

 زیبایی داشت .
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فکر کن و انجام بده

 معنی کلمه های زیر را در جای خالی بنویسید.

 با توّجه به متن درس جمله ی درست را انتخاب کنید و عالمت بزنید.

علی در گوشه ای از حياط آرمان را دید. 

علی در خيابان، آرمان را دید. 

امسال یک کالس مخصوص برای نّقاشی داریم. 

امسال یک کالس مخصوص برای ورزش داریم. 

گوشه: 

به سوی: 
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 كلمه ي درست را عالمت بزنید.

پدر و مادر به بازار

رفت

بازي مي كندرفتند

بازي مي كنند

محّمد و آرمان

زهرا و فاطمه كتاب
مي خرند

علي و رضا با ادب

هستنند

هست

مي خرد
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 با توّجه به متن درس جمله های زیر را کامل کنید.

 در جاهاي خالي كلمه ي مناسب بنویسید.

دیوارهای مدرسه تازه  شده بود.

وقتی که زنگ مدرسه زده شد ، بّچه ها به صف  

بّچه ها از شنيدن این خبر  شدند.

نادر و امين تاب را 

بستند

بست

می خواند

می خوانند
مریم و زهرا سرود 
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 با توّجه به تصویر جمله ی درست را عالمت بزنید.

 مانند نمونه كامل كنید.

امين و پارسا مدادها را برداشتند.   

امين و پارسا کتاب در دست دارند.  

امين و پارسا مشق می نویسند.         

                در پارک ورزش مي كنند.

مهدی و  نّقاشی می کشند.

نرگس و  دندان خود را مسواک زدند.

  علی و   رضا
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جاي  را در  تصوير  نام هر  و  كنيد  نگاه  باال  تصويرهاي  به   

مناسب بنويسيد.

میگوییم. بهسیب،گالبی،موزوَانار

میگوییم. بهسگ،گربه،گوسفندوخرس

گامبهگامتاانشاء

میوهحیوان
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درس
دوم

محّله ی جدید

 کلمه های زیر را بخوانید و از روی آن بنویسید.

خانواده – محّله – بشناسند – ميدان – مختلف – گذشتند – جلوتر

بخوان و بنویس
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 دو جمله ي اّول درس را بخوانید و بنویسید.

 ادامه ی متن را از روی درس با خّط زیبا بنویسید.

فرید در پارک   
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فکر کن و انجام بده

 معنی کلمه های زیر را در جای خالی بنویسید.

 با توّجه به متن درس جمله ی درست را انتخاب کنید و 
عالمت بزنید.

علی با پدر به پارک رفت. 

علی با پدر به مدرسه رفت. 

در یک طرف ميدان ، مسجد بود. 

در یک طرف ميدان ، کتابخانه بود. 

سارا دوست دارد شهر خود را بشناسد.  

سارا دوست دارد با شهر خود  .

. محّله: 
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 جاهای خالی را با )از - به( کامل کنید.

 با توّجه به متن درس، جمله های زیر را کامل کنید.

  او با  جدید آشنا نبود.

     در یک طرِف ميدان  بود.

     او حاال دیگر مّحله ی خود را  .

آن ها  طرف بازار رفتند.

آن ها  یک خيابان بزرگ گذشتند.

زهرا  مادر سالم کرد.

علی  کتابخانه، کتاب گرفت.
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 برای هر یک از تصویرهای زیر یک جمله بنویسید.

 جمله هاي باال را به ترتیب بنویسید.



28

 مرّتب کنید و جمله بنویسید.

خيابان - مریم - گذشت - از

 با کلمه های داده شده، جمله بنویسید.

مسجد  .

بازار  .

رفتم  .

علی - کتابخانه - به - آمد
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 نام چیزهایی را که در تصویر می بینید، بنویسید.

 

حاال پاسخ پرسش های زیر را بنویسيد.

 چه کسی به گل ها آب می دهد؟ 

 پسری که لباس آبی پوشيده، در حال انجام چه کاری است؟ 

 دخترها چه بازی انجام می دهند؟ 

 چند نفر روی صندلی نشسته اند؟ 

گام به گام تا انشاء
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درس
سوم

ورزش و سالمتی

 کلمه های زیر را بخوانید و از روی آن بنویسید.

لبخند – قوی – می توانيم – حياط – تعطيل – ورزشکار – نيرومند 

بخوان و بنویس
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 با توّجه به متن درس، در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

 ادامه ی متن را از روی درس با خّط زیبا بنویسید.

او می گوید: ورزش بدن ما را  

شـ شسـ س
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فکر کن و انجام بده

 معنی کلمه های زیر را در جای خالی بنویسید.

 با توّجه به متن درس جمله ی درست را انتخاب کنید و 
عالمت بزنید.

خانم ناظم وارد کالس شد. 

معّلم ورزش وارد کالس شد. 

نرگس گفت: پدر من ورزشکار است. 

نرگس گفت: پدر من کارمند است.  

ورزشکار

قوی
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 در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

 با توّجه به متن درس جمله های زیر را کامل کنید.

علی و فرید به مسجد رفتند.

 به مسجد رفتند. )آن ها - ما(

آوا و آزاده نماز می خوانند.

آن ها نماز  . )می خوانيم – می خوانند(

آن ها با صف به کالس ورزش  .

ورزش برای سالمتی ما  است.

ورزش بدن ما را  و نيرومند می کند.
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 با تّوجه به تصویر، در جاهاي خالي ، كلمه ي مناسب بنویسید.

 در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

امين و پارسا به کتابخانه رفتند.

آن ها به  .

امين و پارسا کتاب گرفتند.

 كتاب گرفتند .

امين و پارسا کتاب می خوانند.

. 

ماه های  فصل پایيز
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 مانند نمونه انجام دهید.

مادر و زهرا به بازار رفتند.  

آن ها به بازار رفتند. 

علی به بازار رفت. 

ما وضو می گيریم. 

علی و پدر وضو می گيرند. 

آن ها وضو می گيرند. 

زهرا و مریم ورزش می کنند. 

من ورزش می کنم. 

آن ها ورزش می کنند. 
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گام به گام تا انشاء

 به تصویرهای باال نگاه کنید و سه تفاوت آن را بنویسید.

تصویر شماره

1

تصویر شماره

2

12
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 با نوشتن كلمه ي مناسب در جاي خالي جدول  را كامل كنید.

1-  به مدرسه می روم.

2-  کتاب می خواند.

3-  وضو می گيریم.

4-  بازی می کنند.

سرگرمي

1

2

3

4
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درس
چهارم

روزنامه ي دیواری

 کلمه های زیر را بخوانید و از روی آن بنویسید.

کاغذی – چسباند – تصميم – مقّوا – نظافت – روزنامه ي دیواری – تشّکر  

بخوان و بنویس
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 متن زیر را بخوانید و بنویسید.

 با توّجه به متن درس شش  کلمه را  به دلخواه بنویسید.

بّچه های کالس چهارم تصميم گرفتند در مسابقه ی

 روزنامه ي دیواری شرکت کنند.
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فکر کن و انجام بده

 معني كلمه هاي زیر را در جاي خالي بنویسید.

 با توّجه به متن درس جمله ی درست را انتخاب کنید و عالمت بزنید.

بّچه ها در مسابقه ی روزنامه ي دیواری شرکت کردند. 

بّچه ها در مسابقه ی ورزشی شرکت کردند. 

خانم ناظم از دانش آموزان کالس چهارم تشّکر کرد. 

خانم ناظم از دانش آموزان کالس اّول تشّکر کرد.   

نظافتهمكاري
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 در جاهای خالی  کلمه ی مناسب بنویسید.

 با توّجه به متن درس، جلمه های زیر را کامل کنید.

زهرا  مدرسه بود.

 او  کتابخانه، کتاب می خواند.

پدر  بانک کار می کند.

شير  جنگل زندگی می کند.

بهتر است با  هم یک روزنامه ي دیواری درست کنيم.

آن ها چند جمله درباره ی  و نظافت کالس نوشتند.

خانم ناظم از دانش آموزان کالس چهارم  .
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 جاهای خالی را با )از / در / به ( کامل کنید.

 مانند نمونه انجام دهید.

دانش آموزان  کالس آمدند. آن ها  معّلم خود 

درباره ی مسابقه پرسيدند. خانم معّلم  آن ها گفت: بهتر 

است با همکاری یکدیگر  مسابقه شرکت کنيم.

بعد از پایان مسابقه خانم ناظم  دانش آموزان تشّکر کرد.

نمی رود

نيست

ندارد

است

دارد

می رود
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 با توّجه به تصویر، ادامه ی جمله های زیر را بنویسید.

 با توّجه به واژه نامه ی آخر کتاب خوانداری، دو معنی "نظافت" را بنویسید.

در روز 

در شب 

در روز 

در شب 
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گام به گام تا انشاء

 نام چیزهایی را که در تصویرهای باال می بینید ، بنویسید.

 برای هر کلمه  یك جمله بنویسید.

نانوا

نانوا
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درس
پنجم

مرد مهربان

 کلمه های زیر را بخوانید و از روی آن بنویسید.

مشغول – احترام – می گذاشتند – درباره ی – دوستانش – مهربان – گرسنه    

بخوان و بنویس
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 با توّجه به متن درس، دو خّط آخر آن را بنویسید.

 با توّجه به متن درس، کلمه هایی که نشانه ي »ن« آخر دارند را بنویسید.
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 معنی کلمه های زیر را در جای خالی بنویسید.

فکر کن و انجام بده

 با توّجه به متن درس جمله های زیر را کامل کنید و عالمت بزنید .

رضا دیشب به خانه ی مادر بزرگ رفت.

رضا  به خانه ی مادربزرگ رفت.

دوستانش یعنی :  .

دیشب فاطمه مشغول نوشتن مشق بود. 

دیشب فاطمه مشغول خواندن کتاب بود. 

همه ، مرد مهربان را دوست داشتند. 

کسی مرد مهربان را دوست نداشت. 
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 مانند نمونه بنویسید.

 با توّجه به متن درس جمله های زیر را کامل کنید.

برادرش به مسجد رفت .

برادِر او به مسجد رفت.

من کتابش را گرفتم.

من  را گرفتم.

دوستش با ادب است.

 با ادب است.

داستان کتاب درباره ی  بود.

او کودکان را بسيار  .

فاطمه تصميم گرفت مانند آن مرد به  کمک کند.
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 در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

 کلمه ی مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.

مادرش – کيفش – لباسش – دوستش

دوستانش          یعنی       

کتابش          یعنی           

جورابش         یعنی          

صبح بود. علی از خواب بيدار شد و به  سالم کرد.

او بعد از خوردن صبحانه  را پوشيد.

به  با   و  برداشت  را  او    

مدرسه رفت.
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 پاسخ پرسش های زیر را بنویسید.

 حاال جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.

 با هر  کلمه یك جمله بنویسید.

امروز چه روزی است؟ 

دیروز چه روزی بود؟ 

فردا چه روزی است؟ 

امروز  .

دیروز  .

فردا  .

امروز هوا  .

مهربان:

می روم:
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 هر تصویر شما را یاد چه چیزهایی می اندازد؟ آن ها را در جای 

خالی بنویسید.

گام به گام تا انشاء

جنگل

مدرسه

دریا
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درس
ششم 

عبور از خيابان

 کلمه های زیر را بخوانید و از روی آن بنویسید.

شلوغ – می ایستد – چراغ – عابر پياده – عبور کنيم – تصادف – خطرناک   

بخوان و بنویس
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 متن زیر را بخوانید و بنویسید.

 با توّجه به متن درس ، در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

ط

غ

عـ

سر چهارراه هميشه یک پليس می ایستد تا نظم را برقرار 

کند. در این چهارراه یک چراغ عابر پياده است.
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 معنی کلمه های زیر را در جای خالی بنویسید.

ما باید از خيابان عبور کنيم.

. ما باید از خيابان 

. عابر پياده: 

 با توّجه به متن درس جمله ی درست را انتخاب کنید و عالمت بزنید.

من در یک شهر شلوغ زندگی می کنم. 

من در یک شهر خلوت زندگی می کنم.  

وقتی چراغ عابر پياده سبز است مي توانيم ازخيابان عبور کنيم.  

وقتی چراغ عابر پياده سبز است نمي توانيم از خيابان عبور کنيم. 
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 متن زیر را بخوانید و پاسخ پرسش ها را بنویسید.

 با توّجه به متن درس، کلمه هایی که »می« دارند را بنویسید.

مهران و علی به مسجد رفتند. آن ها در راه آموزگار خود، آقای احمدی 

را دیدند. آقای احمدی از آن ها پرسيد شما به کجا می روید؟ مهران 

جواب داد: ما برای خواندن نماز به مسجد می رویم.

آقای احمدی گفت: آفرین بر شما، خواندن نماز ما را به خدا نزدیک 

می کند.

1- مهران و علی به کجا رفتند؟ ............................................

2- چرا نماز می خوانيم؟ ......................................................

 در متن باال عالمت )؟( را پیدا کنید و دور آن خط بکشید.
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 جمله های مناسب هر تصویر را به آن وصل کنید.

حامد با صادق توپ بازی می کند. 

حامد درس می خواند. 

حامد توپ را با پا می زند. 

مادر روزنامه می خواند. 

پدر روزنامه می خواند. 

سارا تلویزیون تماشا می کند. 

پليس سر چهارراه ایستاده است. 

سامان از خيابان عبور می کند. 

سامان بازی می کند. 
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 با توّجه به تصویر برای کلمه های داده شده جمله بنویسید.

 برای هر جمله عالمت )؟( بگذارید و پاسخ آن را بنویسید.

پليس

چراغ عابر پياده: 

آن ها:  

چرا به مدرسه می رویم 

چرا ورزش می کنيم 
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گام به گام تا انشاء

 به تصویر باال نگاه کنید. این تصویر شما را به یاد چه چیزهایی می اندازد؟

 درفصل تابستان چه كارهایي را انجام مي دهید؟ دو مورد آن را بنویسید.

فصل تابستان
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سرگرمي

1

2

3

4

5

 با نوشتن كلمه ي مناسب در جاي خالي جدول را كامل كنید.

1- در مدرسه ............................. می خوانيم.  

2- در خانه ......................... می نویسيم.  

3- برای خواندن نماز ........................ می گيریم.  

4- اّولين ماه پایيز ........................ است.  

5- در زمستان هوا ........................ است.  
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درس
هفتم

یکروززیبادرروستا

 کلمه های زير را بخوانيد و از روی آن بنويسيد.

گوسفندان–چراگاه–بعضی–عّدهای–نگهداری–هستند–مزرعه

بخوانوبنویس
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 دو جمله ی اّول متن درس را بخوانید و بنویسید.

 با توّجه به متن درس شش کلمه به دلخواه بنویسید.
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 معني کلمه های زیر را در جاي خالي بنویسید.

 با توّجه به متن درس جمله ی درست را انتخاب کنید و عالمت بزنید.

عّده ای

چراگاه

فکر کن و انجام بده

علي آباد یك روستاي بزرگ و زیبا است. 

علي آباد یك شهر بزرگ و زیبا است. 

در روستاي علي آباد هوا بسيار تميز و پاك است. 

در روستاي علي آباد هوا بسيار كثيف و آلوده است.   
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 با توّجه به تصویر در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

)گوسفند - گوسفندان(

 علف می خورند.

)مردان - مرد(

 کار می کنند.

)درخت - درختان(

 ميوه دارند.

 با توّجه به متن درس جمله های زیر را کامل کنید.

عّده اي از آن ها  هستند.

بعضي از آن ها گوسفندان خود را به مي برند .

همه ي مردم از هواي پاك روستا  .
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 در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

 مرّتب کنید و جمله بنویسید.

زنان به مسجد ..................................... . )رفت – رفتند(

 پسران بازی ................................... . )می کنند – می کند(

دانش آموزان درس ..................... . )می خوانند – می خواند(

سربازان وضو ............................... . )می گيرند – می گيرد(  

درخت  -  دارد  -  ميوه

می خورد - گوسفند - علف

است - روستا - زیبا
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 با توّجه به تصویر جمله بنویسید.

 یک کلمه بنویسید که نشانه ی )حـ - ح( دارد.

 با كلمه ي باال جمله بنویسید.

 با توّجه به واژه نامه آخر کتاب خوانداری دو معنی »چرا« را بنویسید.
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گام به گام تا انشاء

 نام وسیله هاي هر مكان را در جاي مناسب بنویسید.

 کلمه های زیر را از کوچک به بزرگ مانند نمونه بنویسید.

آشپزخانه:

اتاق خواب:

نام وسيله

چنگال – قابلمه – یخچالچنگال - یخچال - قابلمه

تخت - کتاب - چراغ مطالعه

از کوچک به بزرگ
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1- نام تصویر های زیر را بنویسید.

تمرین هاي دوره اي 1
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2-  جاهای خالی داستان زیر را با کلمه های )به – از( کامل 
کنید و آن را بخوانید.

3- کلمه های هم معنی را به هم وصل کنید.

معّلم  او   رفت.  مدرسه  آرش   روز  یک 

سالم کرد. آرش کتاب و دفتر خود را  کيف بيرون 

آورد. وقتی زنگ خورد او  معّلم خداحافظی کرد و 

 خانه رفت.

پاکيزه بودنبشناسد

شِب گذشتهگوشه

آشنا شودقوی

کنارنظافت

نيرومنددیشب
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4- با توّجه به تصویر، در جاهای خالی، کلمه ی مناسب بنویسید.

سامان و سعيد در پارک بازی  .

 در پارک بازی می کنند.

پدر و مادر از بازار کفش  .

 از بازار کفش می خرند.

زهرا و فاطمه به مدرسه  .

 به مدرسه می روند.
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5- در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

او  آشپزخانه غذا درست می کند. )در - از(

دانش آموزان درس  . )می خواند –می خوانند(

. )دارند - دارد( درختان در بهار شکوفه 

6- داستان زیر را بخوانید و پاسخ پرسش ها را بنویسید.

علي و خواهرش مشغول كشيدن نّقاشي بودند. علي فصل بهار 

 ، خود  رنگي  مدادهاي  با  تا  خواست  خواهرش  از  و  كشيد  را 

شكوفه هاي درختان را رنگ كند.

وقتي نّقاشي تمام شد. علي و خواهرش از دیدن آن لّذت بردند.

 علي چه فصلي را نّقاشي كرد؟  .

 خواهرش با مدادهاي رنگي چه چيزي را رنگ كرد؟  .

 خواهرش  یعنی   .
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7- برای هر كلمه یك جمله بنویسید.

چشم های من، سبز و زرد و قرمز است.

وقتی که قرمز هستم به تو می گویم بایست!

که حاال نوبت تو نيست.

حاال بگو اسمم چيست؟   

ورزش: 

کتاب: 

آن ها:

خریدیم:

چيستان
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درس
هشتم 

ای آسمان

 کلمه های زیر را بخوانید و از روی آن بنویسید.

ماه تابان – درخشان – هستی – چقدر – نعمت – سپاس – نورانی  

بخوان و بنویس
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 چهار جمله ي درس که با »سالم« شروع می شود را بخوانید و بنویسید.

 با توّجه به متن درس، جمله های زیر را کامل کنید.

تو خورشيد، ....................................................... .

تو با نور خود ...................................................... .

تو شب ها ........................................................... .
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 معنی کلمه های زیر را به آن وصل کنید.

فکر کن و انجام بده

درخشانسپاس

شکر تابان

 با توّجه به متن درس ، جمله ی درست را انتخاب کنید و عالمت بزنید.

ای آسمان آبی ، تو خورشيد و ماه و ستاره داری.

ای خورشيد زیبا ، تو آسمان شب را نورانی کرده ای. 

ای ستاره درخشان ، تو را روزها در آسمان می بينيم. 

ای ابر پرباران ، تو رودها را پرآب می کنی. 
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 در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

پسرها فوتبال بازی  .

خرگوش ها هویج  .

 به پارک رفتند.

 علف می خورند.

 با توّجه به متن درس جمله های زیر را کامل کنید.

تو خورشيد، ماه و  داری.

گل ها و درختان شاداب  .

من خدای مهربان را  می گویم.
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 متن زیر را بخوانید و پاسخ پرسش ها را بنویسید.

دیروز زهرا و مریم به خانه ی مادربزرگ رفتند. بّچه ها در پختن 

غذا به او کمک کردند.سپس در حياط خانه مشغول بازی شدند. 

آن ها از این که به مادربزرگ کمک کردند خوش حال بودند.

1- زهرا و مریم به کجا رفتند؟

2- چرا آن هاخوش حال بودند؟

 برای هر كلمه یك جمله بنویسید.

خدا:  .

آسمان:  .

خورشيد:  .
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 با توّجه به تصویر جمله های زیر را کامل کنید.

خرگوش ها 

درخت ها 

دخترها

آن ها 
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گام به گام تا انشاء

 کلمه های زیر را از بزرگ به کوچک مرّتب کنید.

کالس - مدرسه

فيل – موش – گربه 

گيالس – هندوانه - سيب

1

2

2

2

3

3

1

1
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درس
نهم 

نمایشگاه کتاب

 کلمه های زیر را بخوانید و از روی آن بنویسید.

خانواده – نمایشگاه – مختلف – شعر – قسمت – یاد می دهد – عصر   

بخوان و بنویس
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 دو خّط اّول متن درس را بخوانید و بنویسید .

 با توّجه به متن درس، براي هر نشانه کلمه ی مناسب بنویسید .

ـعـگ
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 معنی کلمه های زير را بنويسيد .

 با توّجه به متن درس جمله ی درست را انتخاب کنيد و عالمت بزنيد .

درکتابخانهکتابهایمختلفوجوددارد.

وجوددارد. درکتابخانهکتابهای

. نمایشگاهکتاب:

فکرکنوانجامبده

پارسابهمدرسهرفت.

آنهابهقسمتکتابهایکودکرفتند.

پارسایکنّقاشیزیباکشید.

 پارسایکدفترخرید.
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 در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنويسيد.

 با توّجه به متن درس جمله های زير را کامل کنيد.

رفت. پارساهمراهخانوادهيخودبه

. کتابچیزهایزیاديبهما

كشید. پارسابامدادرنگيیك

کار+گاه

 آزمایش+گاه

 درمان+گاه
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 هر کلمه را به معنی آن وصل کنید.

 ماه های فصل زمستان را بنویسید.

محّل آموزش    درمانگاه     

  آموزشگاه      محّل درمان

     کارگاه                محّل کار

محّل آزمایش    آزمایشگاه     
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 براي هر تصویر دو جمله بنویسید.
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گام به گام تا انشاء

 کلمه ی »مدرسه« شما را به یاد چه چیزهایي می اندازد؟

آن ها را در جای خالی بنویسید .

 نام مدرسه ی خود را بنویسید. 

 نام سه نفر از دوستان خود را بنویسید.

 دوست دارید در زنگ ورزش چه بازی هایی انجام دهید؟

   آن را بنویسید.

مدرسه
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 پاسخ پرسش های زیر را در جدول بنویسید.

1- چه چيزي شب ها آسمان را روشن مي كند؟

2- باران از چه مي بارد؟

3- سومين فصل سال چه نام دارد؟

4- چه كسي گوسفندان را به چرا مي برد؟

5- چه چيز مانند یك دوست خوب است؟

1

2

4

3

5

سرگرمي
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درس
دهم

روباه و کالغ

 کلمه های زیر را بخوانید و از روی آن بنویسید.

کالغ – قالب – روباهی – تعریف – برداشت – قشنگي – بياورم    

بخوان و بنویس
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 متن زیر را بخوانید و بنویسید .

 با توّجه به متن درس، كلمه هاي زیر را با گذاشتن نقطه كامل 

كنید و آن را بخوانید.

او از کالغ تعریف کرد و گفت: "به به! چه بال و پر 

قشنگی داری! چقدر زیبا هستی!"
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 در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

 با توّجه به متن درس، جمله ی درست را انتخاب کنید و عالمت بزنید.

روباه قالِب پنير را برداشت.

روباه  را برداشت.

کالغ از روی شاخه پرید.

کالغ از روی شاخه  .

فکر کن و انجام بده

روباه شروع به تعریف کردن از کالغ کرد. 

روباه شروع به تعریف کردن از خرگوش کرد. 

کالغ از حرف های روباه بسيار خوش حال شد. 

کالغ از حرف های روباه بسيار ناراحت شد.  
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 برای هر جمله عالمت )؟( بگذارید و پاسخ آن را بنویسید .

 با توّجه به متن درس جمله های زیر را کامل کنید.

آیا کالغ یک قالب پنير پيدا کرد   . 

آیا روباه یک خرگوش دید   .

آیا قالب پنير از دهان کالغ افتاد   .

کالِغ سياه یک  پيدا کرد.

روباه فکری کرد و به  نزدیک شد.

کالغ از حرف های روباه خوش حال شد و شروع به  .
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 مرّتب کنید و جمله بنویسید.

 با توّجه به متن درس، جاي خالي را  كامل كنید.

2-  کدام کلمه نشانه ی )ـعـ( دارد آن را بنویسيد.

قار قار – کالغ – کرد

. 

دید – روباه – کالغ را

. 

به پارک – علی – رفت

.

قـ ق

1- دو کلمه که نشانه ی )قـ ق( دارند را بنویسيد.
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 متن زیر را بخوانید و دور عالمت )؟( خط بکشید.

 با توّجه به متن باال، جمله ی زیر را کامل کنید .

آموزگار گفت: بّچه ها فکر می کنيد چرا خدا به ما گوش داده 

است ؟ اگر گوش نداشتيم چه می شد ؟

یکی از بّچه ها جواب داد: » هيچ صدایی را نمی شنيدیم. «

بّچه ها فکر می کنيد چرا  ؟

اگر گوش  ؟

 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

ماه های فصل پایيز

ماه های فصل زمستان
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گام به گام تا انشاء

 جمله های زیر را با توّجه به تصویرهای باال مرّتب کنید.

 حاال جمله ي مربوط به تصویر سوم را بنویسید.

 سارا به گلدان آب می دهد.

 سارا در گلدان گل می کارد.

 سارا گلدان را به مادربزرگ هدیه داد.

 او از دیدن گل هاخوش حال شد.

12

4 3
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درس
یازدهم

ای ایران

 کلمه های زیر را بخوانید و از روی آن بنویسید.

سرزمين – قّله ها – شجاع – وطن – جنگل – هستند – تالش    

بخوان و بنویس
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 متن زیر را بخوانید و بنویسید.

  شعر آخر متن درس را بخوانید و بنویسید.

ای وطن عزیز، مردان و زنان تو چه مهربان و شجاع 

هستند! آن ها برای آباد کردن تو تالش می کنند.
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 معنی کلمه های زیر را بنویسید.

 با توّجه به متن درس، جمله ی درست را انتخاب کنید و عالمت بزنید.

....................... قّله: 

سرزمين: .................

فکر کن و انجام بده

ایران کشور کوچکی است. 

ای وطن عزیز، مردان و زنان تو شجاع هستند. 

ای کشور عزیز، ما بّچه ها خوب درس می خوانيم. 

ای کشور عزیز، ما بّچه ها هم خوب ورزش می کنيم. 
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 به تصویرها نگاه کنید و مانند نمونه بنویسید.

گِل 

كيِف ..........

كوِه ..........

 با توّجه به متن درس، جمله های زیر را کامل کنید.

من کوه ها و قّله هاِی  تو را دوست دارم.

ای وطِن  مردان و زنان تو چه مهربان هستند.

آن ها برای آباد کردن تو  .

زیبا
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 مانند نمونه برای کلمه های زیر، کلمه ي مناسب بنویسید.

 با توّجه به متن، برای هر یک از نشانه ها، کلمه ي مناسب بنویسید.

ایراِن 

ایراِن 

ماشيِن 

ماشيِن 

دوسِت 

دوسِت 

مادِر 

مادِر 

بزرگ

سـ س

خوا

عـ ع
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 جمله های مناسب هر تصویر را به آن وصل کنید.

کالغ یک تّکه پنير در دهان دارد. 

روباه یک تّکه پنير در دهان دارد. 

کالغ پرواز مي كند. 

این بّنا خانه می سازد. 

این نّجار ميز می سازد. 

نّجار چوب در دست دارد. 

 با توّجه به تصویر برای هر كلمه یك جمله بنویسید.

بّچه ها : 

ایران : 
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گام به گام تا انشاء

 تصویر مناسب را انتخاب کنید و جمله ی مربوط به آن را 
در جای خالی بنویسید.

 حاال با توّجه به تصویر، ادامه ي داستان را بنویسید و با صدای بلند بخوانید.

سامان 

سامان به طرف نانوایی رفت. او در صف نانوایی ایستاد. آقای 

نانوا به سامان نان داد. سامان 

12

4 3
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 حاال با توّجه به تصویر، ادامه ي داستان را بنویسید و با صدای بلند بخوانید.

درس
دوازدهم

آبادان

 کلمه های زیر را بخوانید و از روی آن بنویسید.

عکس – آبادان – دلير – جنگيدند – کارون – تماشا – حمله     

بخوان و بنویس



102

 متن زیر را بخوانید و از روی آن بنویسید.

 با توّجه به متن درس، کلمه های زیر را با گذاشتن نقطه 
کامل کنید و آن را بخوانید.

مردم  کرد.  حمله  ما  کشور  به  دشمن  روزها،  آن  در 

دليرو  شجاع آبادان به كمك سربازان كشور رفتند.
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فکر کن و انجام بده

رود كارون

دلير

 با توّجه به متن درس، جمله ی درست را انتخاب کنید و 
عالمت بزنید.

آبادان در کنار رود کارون است. 

پدر در شهر شيراز زندگی می کرد. 

پدر در حال تماشای یک قاب عکس بود. 

پدر در حال تماشای فيلم بود.   

 معنی کلمه های زیر را بنویسید.
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 برای هر جمله، عالمت )؟( بگذارید و پاسخ آن را بنویسید.

 با توّجه به متن درس جمله های زیر را کامل کنید.

تصویر درس مربوط به چه شهری است  

شما در چه شهر یا روستایی زندگی می کنيد  

شما چه ساعتی به مدرسه می روید  

این عکس چه شهری  ؟

مردم دلير آبادان به كمك  كشور رفتند.

دوست دارم یک روز همراه شما به  بروم.
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 متن زیر را بخوانید و جاهای خالی را با کلمه ی "چه" كامل كنید.

 جمله های زیر را بخوانید و در پایان هر جمله عالمت ).( یا )؟( بگذارید.

جمله  »چه«  کلمه ی  با  است  قرار  امروز  گفت:  معّلم  خانم 

بسازیم.

 چه کسی دوست دارد جواب بدهد؟

فاطمه و مریم و آرزو دست خود را بلند کردند.

فاطمه گفت: شما  چه رنگی را دوست دارید؟

مریم گفت: آن ها  کتابی را خواندند؟

آرزو گفت: من  چيزی را برای شما بياورم؟

من به مدرسه می روم 

آیا او به مدرسه می رود 

امروز چه درسی داریم 
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 با توّجه به تصویر برای هر کلمه یک جمله بنویسید.

کبوترها 

کبوترها 

کبوترها 

 حاال جمله های باال را به ترتیب بنویسید و بخوانید.
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 با توّجه به تصویرها، کدام جمله مربوط به تصویر چهارم است؟

  آن ها به داخل مسجد رفتند و نماز خواندند.

  آن ها برای خرید به بازار رفتند.

 حاال ادامه ی داستان را کامل کنید.

گام به گام تا انشاء

12

4 3

رفتند.  کنار حوض  به  آن ها  رفتند.  به مسجد  پدر  با  پارسا 

پارسا و پدرش در کنار حوض وضو گرفتند. آن ها 
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سرگرمي

1- در داستان ، کالغ چه چيزی را پيدا کرد؟

2- نام کشور ما چيست؟

3- پرهاي كالغ چه رنگي است ؟

4- آبادان در كنار كدام رود است ؟

1

2

3

4

 پاسخ پرسش هاي زیر را در جدول بنویسید.
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درس
سيزدهم

یک روز در حرم

 کلمه های زیر را بخوانید و از روی آن بنویسید.

حرم – امام رضا)ع( – دعا – ميالد – راستگو – اذان – گلدسته     

بخوان و بنویس
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 سه جمله ي اّول متن درس را بخوانید و بنویسید.

 با توّجه به متن درس، هشت کلمه به دلخواه بنویسید.
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 معنی کلمه های زیر را به هم وصل کنید.

 با توّجه به متن درس، جمله ی درست را انتخاب کنید و 

عالمت بزنید.

فکر کن و انجام بده

راستگو

ميالد

توّلد

كسي كه 
راست مي گوید

پدرم گفت: امروز روز ميالد امام علی )ع( است. 

پدرم گفت: امروز روز ميالد امام رضا)ع( است. 

پدرم دعا می خواند.

خواهرم دعا می خواند. 
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 کلمه های زیر را به یکدیگر اضافه کنید و آن را در جاي 
مناسب بنویسید.

 با توّجه به متن درس جمله های زیر را کامل کنید.

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

من هم با پدرم  خواندن دعا شدم.

صداي اذان از   شنيده شد.

راست + گو 

دروغ + گو 
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 مانند نمونه بنویسید.

زوراذانقّصه

.......گوگو

....................قّصه  گو

یعنيراستگو

یعني

یعني

اذان  گو

قّصه  گو

کسی که ................. می گوید.

کسی که ................. می گوید.

کسی که ................. می گوید.

 در جاهای خالی کلمه ي مناسب بنویسید.
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 مرّتب کنيد و جمله بنويسيد.

 در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنويسيد.

گلدستههاشنیدهشد.)از-به( صدایاذان

داخلحرمرفتم.)را-به( من

تماشاکردم.)را-به( منگلدستههايحرم

زیارتآمدند.)با-برای( مردمزیادی

میگوید_قّصهگو_داستان

.

شیرینی_آنها_پخشمیکردند

.



115

 متن زیر را بخوانید و مانند نمونه انجام دهید.

 با توّجه به نشانه های داده شده مانند نمونه انجام دهید.

در یک روز که هوا گرم بود. بّچه ها نزدیک یک درخت 

بلند با یک توپ کوچک مشغول بازی بودند.

گام به گام تا انشاء

روز

شب

نام حيواننام ميوهنام دخترنام پسرنشانه

ببربهبهارهبابكب

م

س
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درس
چهاردهم

روز طبيعت

 کلمه های زیر را بخوانید و از روی آن بنویسید.

سيزدهم – فروردین – طبيعت – می نشينند – لّذت – بهترین – هدیه های      

بخوان و بنویس
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 از روی متن زیر بخوانید و بنویسید.

 با توّجه به متن درس، کلمه هایی که » می « دارند را بنویسید.

در این روز مردم به دشت و جنگل می روند. آن ها در 

زیر درختان یا کنار رود می نشينند و با هم گفت و گو 

می کنند.



118

معنی کلمه های زیر را بنویسید.

آسيبگفت و گو مي كنند

فکر کن و انجام بده

 با توّجه به متن درس، جمله ی درست را انتخاب کنید و عالمت بزنید.

سيزدهم فروردین روز طبيعت است. 

سيزدهم فروردین روز معّلم است. 

مردم به طبيعت آسيب می رسانند. 

طبيعت یکی از بهترین هدیه های خدا است.  
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 در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

این جا  زیاد است.

پدر از باغ ، ميوه های  آورد.

در کالس ما  دانش آموز درس می خوانند.

تر و تازه – سروصدا – بيست و دو

 با توّجه به متن درس جمله های زیر را کامل کنید.

سيزدهم فروردین روز  است.

مردم زیر درختان می نشينند و با هم  می کنند.

مردم طبيعت را دوست دارند و به آن  .
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 متن زیر را بخوانید و کلمه هایی که زیر آن خط کشیده شده را بنویسید.

 با توّجه به متن درس پاسخ پرسش ها را بنویسید.

 کلمه ای که نشانه ی )ط( دارد را بنویسيد. 

  

 کلمه ای که نشانه ی )ذ( دارد را بنویسيد. 

  

 کلمه ای که نشانه ی )هـ( دارد را بنویسيد.   

دیروز توّلد مادربزرگ بود. مادرم یک کيک درست کرد و همه با هم 

به خانه ی مادربزرگ رفتيم. خانه ی مادربزرگ پر از شادی و سر و صدا 

بود. همه با هم گفت و گو می کردیم. من از پدر پرسيدم: مادربزرگ 

چند سال دارد؟ پدر گفت: شصت و پنج سال. وقتی مادر کيک را به 

اتاق آورد، همه باهم گفتيم: مادربزرگ توّلدت مبارک



121

 با توّجه به تصویر جمله های زیر را کامل کنید.

 حاال جمله ها را به ترتیب بنویسید.

1- سيزدهم فروردین روز  .

2- بّچه ها در دشت  .

. 3- آن ها با هم 
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 براي تصویر سه جمله بنویسید.

گام به گام تا انشاء
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تمرین هاي دوره اي 2

1- نام تصویرهای زیر را بنویسید.
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2- داستان زیر را بی صدا بخوانید و پاسخ پرسش ها را بنویسید.

در جنگِل سبز، موش کوچکی زندگی می کرد. 

او هرجا گِل زیبایی را می دید آن را می چيد. 

مادر به او گفت: این کار باعث پژمرده شدن 

گل هامی شود.

 موش كوچك در كجا زندگي مي گرد؟

 آیا چيدن گل ها ، كار درستي است؟ 

3- معنی کلمه های زیر را بنویسید.

قالب پنير

ميالد

سرزمين

آسيب
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4- براي تصویر، سه جمله بنویسید. 

5- در جاهای خالی، کلمه ی مناسب بنویسید.

آزمایش + گاه   یعنی محِل 

کار + گاه   یعنی محِل 

آموزش + گاه   یعنی محِل 

ّ

ّ

ّ
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ایراِن.......ایراِنبزرگ

6- متن زير را بخوانيد و جاهاي خالي را با كلمه هاي مناسب كامل كنيد.

است. ایرانكشوربزرگو

ایراندلیرهستند. مردانو

. برايآزاديوآباديآنتالش

7- مانند نمونه يک کلمه ی ديگر برای ايران بنويسيد.

مادرایرانزندگیمیکنیم

ایران،کشوِربزرگوآبادیاست.

مردانوزناِنایراندلیرهستند.

آنهاکشوِرخودرادوستدارند.

وبرایآزادیوآبادیآنتالشمیکنند.
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8- براي هر كلمه یك جمله بنویسید.

ایران:  .

چراغ راهنما:  .

دعا:  .

ما:  .

دوید:  .

چيستان

دوسِت تمام بّچه ها

رفيق و هم بازی ما

شعرهای شيرین داری

از آن و از این داری

قّصه داری قّصه کوه و خانه

قّصه های قشنگ کودکانه

تو بهترین دوست منی 

حاال بگم اسمت چيست؟


