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مقّدمه

  بخش ١: نگاره ها

١ــ به خانه ى ما خوش آمدى     ٢

     با هم بخوانيم (خدای مهربان)    ٤

٢ــ بّچه ها، آماده!                                              ٥

 ٣ــ يك و دو و سه، راه مدرسه    ٧

٤ــ به مدرسه رسيدمي     ٩

        با هم بخوانيم (راِه مدرسه)                                           ١١

 ١٢ ٥ ــ از كالس ما چه خبر؟  

١٤ ٦ ــ بازى، بازى، متاشا    

١٦ ٧ ــ به به چه روستايى!             

١٨       با هم بخوانيم (سبز و سبز و سبز) 

١٩ ٨   ــ چه دنياى قشنگى!   

٢١ ٩ــ در مسجد محلّه   

٢٣ ١٠ــ نوروز در خانه ی ما   

٢٥        با هم بخوانيم (   انار   )  

بخش ٢: آموزش نشانه ها (١)

٢٧ درس اوّل  آ ا ــ بـ ب   
درس دوم   اَ ـَـ  ــ د     ٣٠
٣٣ با هم بخوانيم (مهربان  تر از مادر) 

٣٤ درس سوم   مـ  م ــ سـ  س   
٣٧ درس چهارم  او  و ــ تـ ت  
درس پنجم   ر  ــ نـ ن                 ٤٠
با هم بخوانيم (زردآلو)              ٤٣

درس ششم   ايـ يـ ى اى ــ ز   ٤٤
با هم بخوانيم (ای ايران)     ٤٧

ـِ  ـه (  ـ ه ) ه ــ شـ  ش     ٤٨ درس هفتم    اِ  ـ
درس هشتم  يـ ى ــ اُ  ــُ   ٥١
درس نهم  كـ ك ــ و    ٥٤
درس دهم  پـ  پ ــ گـ گ     ٥٧
درس يازدهم  فـ ف ــ خـ خ   ٦٠
با هم بخوانيم (ما كودكانيم)  ٦٣

درس دوازدهم  قـ ق ــ لـ ل  ٦٤
٦٧ درس سيزدهم  جـ ج ــ ــُـ استثنا  
درس چهاردهم  هـ ـهـ ـه ه ــ چـ چ    ٧٠
٧٣ با هم بخوانيم (جشن در آسمان) 

٧٤ درس پانزدهم  ژ ــ خوا 

فهرست



روان خوانى
 ١١١ ــ شادمي و پاك و خندان 
١١٢ ــ چهار فصل 
١١٤ ــ داستان … 
١١٥ نيايش                

فهرست كتاب هاى مناسب براى 
١١٦ پايه ى اّول ابتدايى 

روان خوانى
٧٨ ــ قرآن      

٧٩ ــ ميهن ما    

بخش ٣: آموزش نشانه ها (٢)
٨١ درس شانزدهم  در بازار «تشديد ــّـ» 
٨٤ درس هفدهم  ــ صداِی موج «صـ ص» 
٨٥ ــ سفِر دلپذير «ذ»    

٨٧ با هم بخوانيم (دريا)    

٨٨ درس هجدهم ــ علی و معصومه «عـ ـعـ ـع ع» 
ــ مثِل خورشيد «ثـ ث»    ٩٠

٩٣ درس نوزدهم  َحلَزون «حـ ح» 
٩٥ با هم بخوانيم (....)    

٩٦ درس بيستم  ــ رضا «ضـ ض» 
٩٧   ــ خاطرات انقالب «ط» 
١٠٠ با هم بخوانيم (جشن بهمن) 

درس بيست و يكم
١٠١  ــ الك پشت و مرغابى ها «غـ ـغـ ـغ غ»  
١٠٤ درس آزاد: محّل زندگی من 

درس بيست و دوم  
١٠٥ ــ پيامبر مهربان «ظ» 
١٠٨ با هم بخوانيم ( پيغمبر ما) 

١٠٩ ــ جدول الفبای فارسی  



مقّدمه
خدای مهربان را سپاس می گوييم كه در پی جهش به سوی حتّول بنيادين و تغيير نگرش ها در قلمرو آموزش و 
پرورش، توانستيم با تكيه بر مبانی تعليم و تربيت اسالمی و نيز توّجه به چهار چوب برنامه ی درسی ملّی، به بازنگری برنامه ی 
درسی فارسی و باز توليد محتوای درس فارسی بپردازمي و كار تهيه، سازماندهی و طّراحی ساختار و محتوای كتاب 
درسی و ديگر مواّد بسته ی آموزشی را به فرجام برسانيم. اميدوارمي آموزش اين برنامه، سبب شكوفايی استعدادهای 

نوآموزان و رشد و بهبود فرايند آموزش عمومی ميهن اسالمی گردد.
برنامه ی زبان آموزی دوره ی دبستان و به طور خاص، كتاب فارسی «بخوانيم و بنويسيم» پايه ی اّول، كه حدود يك 
دهه در چرخه ی آموزش رسمی كشور حضور داشت؛ اينك بر بنياد يافته ها و اندوخته های كارشناسان و جتربه های 
علمی و آموزشی همكاران و صاحب نظران تعليم و تربيت سراسر ايران عزيز، فرصت تولّد دوباره يافت؛ به همني سبب از 
فرصت فرخنده ی فراهم آمده، استقبال كردمي و كوشيده امي با بهره گيری از ديدگاه های مختلف و كاربست نيكوترين 

آن ها، در همه ی عناصر ساختاری و محتوايی برنامه، بازنگری و اصالحات و تغييرات بايسته؛ صورت گيرد.
آنان، و نيز  دريافت  متناسب با ميزان درك و  زبان آموزان،  واژگان پايه ی  كودكان عزيز و رعايت  نيازهای  توّجه به 

درخواست های آموزگاران گرامی، در متام فراز و فرودهای اين تغييرات، پيش روی ما بوده است.
ـ يادگيری و بهبود آموزش و بهره وری نيكوتر، توّجه شما همكاران ارجمند را به نكات  برای كمك به فرايند ياددهیـ 

زير، جلب می كنيم:
١ــ محتوای برنامه ی زبان آموزی دوره ی دبستان، با توّجه به مهارت های زبان، در  دو پهنه سازماندهی شده است:

الف) «كتاب فارسی» (مهارت خواندن) ب) كتاب كار فارسی (مهارت نوشنت) كتاب مهارت خواندن در آموزش بر 
روش كلّی و كتاب مهارت نوشنت، بر روش جزئی تأكيد دارد اّما با توّجه به نگاه تلفيقی، در مراحلی از آموزش به فراخور 

محتوا، به هر دو روش توّجه شده است.
٢ــ اين برنامه بر پايه ی مهارت های گفتاری (گوش  دادن، سخن گفنت، خواندن، تفّكر و استدالل) و مهارت های 

نوشتاری (دست ورزی، رونويسی، كلمه نويسی، جمله نويسی، بندنويسی و امال و …) سازمان دهی شده است.
٣ــ كتاب فارسی مهارت خواندن، با نگاره آغاز شده است؛ اين بدان معناست كه گام نخست در آموزش زبان، 
پرورش سواد بصری به همراه رشد سواد شنيداری است كه با دست ورزی هايی همراه شده است. در پی تقويت چشم 
و گوش و ماهيچه های دست و رشد توانايی های فراگيران، آموزش نشانه های خّطی زبان آغاز می شود. دانش آموزان 
پس از آشنايی با شكل نوشتاری نشانه ها و كلمه ها، در كتاب كار از منونه ی حتريری آن ها، بازنويسی و منونه برداری 
می كنند. برای پوياتر كردن آموزش و ژرفا بخشی و ماندگارسازی آموخته ها، توصيه می شود از روش های فّعال،  مشاركتی 
ـ يادگيری،   و همياری استفاده شود تا دانش آموزان، برای شكوفايی تفّكر و پرورش استعدادهای خود در جريان ياددهیـ 

نقش اثر بخش تری داشته باشند.
٤ــ برای تقويت توانايی خوانانويسی و خّط خوش دانش آموزان، در سازماندهی محتوا، دو نوع خط به كار گرفته 

شده است:
الف) خّط خوانداری كه سرمشق خواندن شاگردان است و همان خّطی است كه معموالً همه ی كتاب های كودكان 

به آن خط نوشته و چاپ می شود.



ب) خّط نوشتاری كه سرمشق نوشنت دانش آموزان است و خّطی است كه منت درس ها با آن نوشته شده است. 
مبنای بهره گيری از خّط نوشتاری يا حتريری، مشق نظری، دست ورزی و مترين عملی دانش آموزان است، اين كار با 

الگوپذيری از روی كتاب و مترين و تكرار ميّسر می شود.
٥  ــ برای آشنايی دانش آموزان عزيز با خّط خوش و زيبانويسی و پرورش سواد ديداری، برخی از واژه ها در منت درس 

(بخش سوم)، به هر دو شكل (خِطّ خواندن و خِطّ نوشنت)، نوشته شده است؛ مانند فجر و  .
الزم است آموزگاران گرامی در آموزش، به اين دو شكل نوشتاری اشاره كنند اّما در ارزش يابی درس امال، آن چه بايد 
، هر دو  مورد توّجه باشد، درست نويسی شكل اماليی كلمات است، نه نوع خّط آن ها، بنابراين، امالی كلمه ی فتح و ف

صحيح است.
٦  ــ يكی از درس های كتاب، «درس آزاد» است. تهيّه ی محتوای مناسب برای اين درس، به عهده ی معلّمان محترم 
و دانش آموزان عزيز گذاشته شده است تا با توّجه به نيازهای منطقه ای، ضرورت های فرهنگی و آداب و رسوم محلّی، 

به توليد آن اقدام منايند. رعايت عناصر ساختاری درس و هماهنگی با ديگر درس ها، الزم است.
٧ــ در پايان بخش دوم و سوم، «روان خوانی» آمده است. در تهيه و تدوين و گزينش واژگان اين منت ها به ميزان 
پيشرفت زبان آموزی دانش آموزان، با دّقت فراوان، توّجه شده است؛ از اين رو، تكرار و مترين در خوانش اين منت ها، به 

رشد مهارت خواندن و پرورش توانايی درك آنان كمك خواهد كرد.
٨  ــ برای ايجاد هماهنگی بيش تر در زمينه ی خوانش صحيح اشعار و منت های كتاب به زبان فارسی معيار، لوح 
فشرده ی كتاب گويا، آماده شده است، بهره گيری از اين ابزار، سبب تقويت قّوه ی شنيداری و پرورش ذوق و ايجاد تنّوع 

و نشاط در فراگيران خواهد شد.
٩ــ ارزش يابی توصيفی، فرصت مناسبی را برای شناسايی دقيق توانايی و استعدادهای فراگيران فراهم می  آورد. 
برای بهره گيری كاراتر از اين شيوه، الزم است از آغاز سال ابزارهای مناسب، همچون آزمون های عملكردی، كار پوشه ها 

و سياهه ی رفتار تهيّه گردد تا بازخوردهای توصيفی، به هنگام و به جايگاه ثبت و ارائه گردد.
١٠ــ با توّجه به اين كه سازمان دهی محتوايی و برنامه ريزی آموزش زبان، بر بنياد نيازهای دانش آموزان و قابليت 
ذهنی و توانايی زبانی آنان و با تكيه بر مبنای علمی و جتربه های كارشناسانه، صورت پذيرفته است، الزم است آموزگاران 
گرامی و اوليای محترم مدارس به كتاب درسی و رعايت برنامه های آموزشی آن، پای بند باشند و از حتميل كتاب های 

كمك درسی به فرزندان عزيز، خودداری فرمايند.
١١ــ برای گسترش فرهنگ مطالعه و پرورش روحيّه ی كتاب خوانی، به معلّمان عزيز، توصيه می شود به گونه ای 

برنامه ريزی كنند كه در هر فّعاليّت «كتاب خوانی»، يك كتاب مناسب با اين گروه سنّی، در كالس خوانده شود.
پيوندی  آموزی،  زبان  با  اگرچه  است،  گنجانده شده  بخش ها  پيشانی  در  پرمايه كه  گويا و  كوتاه،  جمله های  ١٢ــ 
با آموزه های فرهنگی ــ تربيتی و اهداف آموزشی كتاب، درآميخته و آگاهانه  مستقيم ندارد اّما از ديد محتوايی كامالً 
انتخاب شده اند؛ بنابراين الزم است آموزگاران محترم با درنگ در پيام آن عبارات، زمينه ی گفت وگوی دانش آموزان را 

نيز فراهم آورند.
١٣ــ برنامه ی زمان بندی آموزش اين كتاب، فقط برای هماهنگی بيش تر و ايجاد هم نوايی در جريان آموزش عمومی 
كشور، تهيّه و تدوين شده است و جنبه ی پيشنهادی دارد، به همني سبب در مناطق مختلف، با توّجه به شرايط آب 
هماهنگی با دفتر برنامه ريزی و تأليف  كارشناسان آموزش ابتدايی استان ها و  و هوايی و بافت اقليمی، به تشخيص 



          هفته
ماه

هفته ى چهارمهفته ی سومهفته ی دومهفته ى اّول

نگاره ی ٨   ــ٩ــ ١٠نگاره ی ٥  ــ  ٦  ــ٧  نگاره ی ٣ــ  ٤  نگاره ی ١ــ٢مهر

درس ١آبان
آ ا ــ بـ ب

درس ٢
اَ ــَـ  ــ د

درس ٣
مـ م ــ س  س

درس ٤
او  و ــ تـ ت

درس ٥آذر
ر ــ نـ ن

درس ٦
ايـ يـ ى اى ــ ز

درس ٧
  اِ ــِـ  ـه ه ــ  ش  ش

درس ٨
يـ ی ــ اُ ــُـ

درس ٩دى
كـ ك ــ و

درس ١٠
پـ پ ــ گـ گ 

درس ١١
فـ ف ــ خـ خ 

درس ١٢
قـ ق ــ لـ ل 

درس ١٣بهمن
جـ ج ــ ــُـ  استثنا

درس ١٤
درس ١٥هـ  ه  ـ ـه ـ ه ـ چـ چ  

روان خوانیژ ــ خوا

درس ١٦اسفند
تشديد
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درس ٢١

غ   غ   غ غ ــ درس آزاد

ارديبهشت
 

درس ٢٢
مرور و تمرينمرور و تمرينروان خوانیظ

كتاب های درسی قابل انعطاف  و تغييرپذير است.
اين كتاب در سال حتصيلی ٩٠ــ١٣٨٩ طی چندين جلسه، با حضور كارشناسان، صاحب نظران، آموزگاران و جمعی 
از مؤلّفان گرامی، به سامان فرجامني خود رسيد و بدين سان، سازماندهی گرديد. از همه ی اين بزرگواران كه با تعّهد و 
دلسوزی در مباحث آموزشی و محتوايی جلسات كارشناسی، حضوری اثرگذار داشته اند، صميمانه سپاس گزارمي و نيز 

چشم به راه ديدگاه های ارزنده ی شما خواننده ی ارجمند هستيم.

برنامه ی پيشنهادی آموزش کتاب فارسی

گروه زبان و ادب فارسی
دفتر برنامه ريزی و تأليف كتاب های درسی
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