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١ــ خورشيد کنار آسمان بود. 
٢ــ قطره دلش می خواست ابر بشود و ببارد. 

٣ــ قطره ها کم کم گرم شدند؛ بعد هم آرام آرام بخار شدند. 
٤ــ ………………………………………………

١ــ خورشيد چه ديد؟ 
٢ــ چرا قطره ها دوست داشتند به شکل ابر دربيايند؟ 

٣ــ پايان داستان چه شد؟ 
٤ــ …………………… 

به چيزی که مناسب نباشد، « نامناسب » می گويند. 
به کاری که تمام نشده باشد،« ناتمام » می گويند. 
به کسی که راحت نباشد، « ناراحت » می گويند. 

نا آشنا، نامرتّب، نادرست، نابينا، ناشنوا، ناراضی 

گوش كن و بگو

درست، نادرست

واژه سازی

حاال تو بگو
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آب بخار می شود     آب آرام آرام بخار می شود. 
او حرف می زند        او آهسته آهسته حرف می زند. 

او غذا خورد            او تند تند غذا خورد. 

١ــ کلمه هايی را که حرف «ح ح» دارند. 
٢ــ کلمه هايی که حرف «و» در آن ها صدای «ُا» می دهد. 

١ــ خورشيد چه فايده هايی دارد؟ 
٢ــ چرا بايد در مصرف آب صرفه جويی کنيم؟ 

دانش آموزان کالس به چند گروه تقسيم شوند. يک گروه از دانش آموزان  به جلوی کالس 
تا  کنند  اضافه  آن  به  کلمه  يک  گروه  اعضای  از  کدام  هر  و  بگويد  کلمه  يک  نفر،  اّولين  بيايند. 

جمله هايی ساخته شود. اين بازی تا پايان کار گروه ادامه يابد. 

 ………… علی درسش را خواند  
 ………… گلی آمد                      

بياموز و بگو

بازی، بازی، بازی

پيدا كن و بگو

فكر كن و بگو

حاال تو بگو
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شير  و  موش حكايت
شيری در زير درختی خوابيده بود. موشی از راه رسيد و شروع کرد به بازی کردن با ُدم او. شير از خواب بيدار 
شد و با خشم موش را گرفت. موش با ترس و لرز گفت: «ای شير مرا ببخش. من هم يک روز به تو کمک می کنم.» 
شير خنده اش گرفت، فکری کرد و گفت: «موش برای من که سلطان جنگل هستم، چه کار می تواند انجام 

دهد؟» 
چندی گذشت و شکارچی ها شير را به دام انداختند. شير هرچه تالش کرد، نتوانست خود را نجات دهد. 
همان موقع، موش رسيد، بندها را جويد و شير را نجات داد. شير از اين که موش را دست کم گرفته بود، پشيمان 

شد و به اشتباه خود پی بُرد.
٭ ٭ ٭

٭  به نظر شما چرا شير، در دام شکارچی ها افتاد؟ 
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١٠٨

١ــ روز جمعه همراه پدر و مادرم به کوهستان رفته بوديم. 
٢ــ گياهان و جانوران هر کدام يک جور زيبايی دارند . 

٣ــ اگر قرار است من دانشمند شوم، بايد از اين جانوران نگه داری کنم. 

١ــ ماجرای درس در کجا و در چه فصلی اتّفاق افتاده بود؟ 
٢ــ چه جانورانی توّجه کودک کنجکاو را جلب کردند؟ 

٣ــ پيشنهاد پدر برای اين که فرزندش مثل دانشمندها رفتار کند، چه بود؟ 
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صدای جيک جيک گنجشکان به گوش می رسيد. 
صدای چهچه بلبل ها به گوش می رسيد. 

صدای ُشرُشر آب را از دور می شنيدم. 
بّچه ها با هم پچ پچ می کردند. 

١ــ کدام فصل را بيش تر دوست داری؟ چرا؟ 
٢ــ برای اين که دانشمند شوی، چه کارهايی بايد انجام بدهی؟ 

١ــ کلمه هايی را که در آن ها نشانه ی «ق ق» وجود دارد. 
٢ــ کلمه هايی که در آن ها نشانه ی «ط» وجود دارد. 

.............. قارقار می کند.       
.................... بع بع می کند. 
.............. هاپ هاپ می کند.       

................. قوقولی قوقو می کند. 

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

فكر كن و بگو

حاال تو بگو

١٠٩



بخوان و حفظ كن

د                         ِ د ٓآ    ی    
روی                    َ َ  ِ ری    د ای 

٭
ری                    و  گ  ٓآرد  ری    د   ِ زد  
م                  ّ زاری رو  ٓآن   و  ه    ِ ز د 

٭
رو                       ن    را    د   َ  
زد ٓآن  را ز                 را  ر   ر  ر دِل  

٭
ب              ل و   اب   ای     ن روز  ،  رود 
: ای  ا                   ار و  دابد  ، روح    

س   ّ  

ری  

١١٠



بلبل و مورچه
مورچه مشغول کار و دانه پيدا کردن است و بلبل از اين شاخه به آن شاخه می پرد و آواز می خواند. ( چهچه می زند) 
باد می آيد و هوهوکنان از بين درختان می گذرد و برگ های درخت ها می ريزد. يکی دو نفر در حالی که سردشان 
شده، از خيابان عبور می کنند. مورچه در خانه اش نشسته، استراحت می کند و دانه می خورد. بلبل لرزان به در 

خانه ی مورچه می آيد و در می زند. 
مورچه: کيه؟ 

بلبل: «خيلی سردم شده و گرسنه هستم . کمی دانه به من می دهی؟» 
مورچه با خنده: «کسی که در تابستان آواز می خواند و به فکر فردايش نيست،  حاال بايد از سرما بلرزد.» 

بلبل با ناراحتی در گوشه ای می نشيند و به فکر فرو می رود و با خود می گويد: «اگر تا سال بعد زنده بمانم، 
در تابستان کار و تالش می کنم، تا محتاج ديگران نشوم.» 

منايش 
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روباه و خروس
بود.  روزگاری  و  بود  روزی 
خروسی بود که قّصه گفتن و داستان 
وقت  هر  و  می داشت  دوست  را  شنيدن 
می ديد  را  گنجشک ها  و  کبوترها  و  مرغ ها 
از آن ها می خواست که سرگذشت های خود را 
تعريف کنند. آن ها هم خروس را دعوت می کردند، و 
هر چه را خودشان ديده بودند و هر چه را شنيده بودند از 
حيله ها و حقه هايی که شغال ها و روباه ها و شکارچی ها برای 
گرفتن مرغ ها به کار می بردند و از بالهايی که بر سر خودشان يا 

دوستانشان آمده بود، سخن می گفتند.
 يک روز، خروس، قدم زنان به صحرا رسيد. فصل بهار بود و 
صحرا سبز و خرم بود، درخت ها شکوفه کرده و بوی گل در هوا پيچيده 

بود. خروس دلش به شوق آمد و به صدای بلند آوازی خواند. 
روباهی در آن نزديکی بود. صدای خروس را شنيد و به سرعت به طرف 
خروس آمد. خروس همين که روباه را ديد، از ترس پريد روی ديوار و از آن جا به 

روی شاخه ی درختی پريد و همان جا نشست. روباه به خروس گفت: 
چرا رفتی باالی درخت؟ مگر از من می ترسی؟ من که با تو دشمنی ندارم. من وقتی 
آواز تو را شنيدم و ديدم آواز خوبی داری، آمدم با تو دوست شوم.  امروز هوا هم خيلی خوب 

است، قدری با هم در اين صحرا گردش کنيم. 
خروس که داستان های بسياری از حيله ی روباه شنيده بود و می دانست اين حرف ها همه برای 
پايين آوردن او از درخت است، جواب داد: بله هوا خوب است، صحرا هم سبز است، گل ها هم شکفته 

بخوان و بينديش
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است، آواز من هم بد نيست ولی من تو را نمی شناسم و هميشه پدرم مرا نصيحت می کرد که با مردم ناشناس رفاقت نکنم و 
با کسی که از من قوی تر است در جاهای خلوت تنها گردش نکنم. من هميشه پند پدر را به ياد دارم، روباه  فورًا گفت: بله، 
بله، من هم با پدرت دوست هستم، چه مرد خوبی است، من از موقعی که تو بچه بودی هر روز به خانه ی شما می آمدم، اتّفاقاً 
همين ديروز، ساعتی با پدرت بودم، از تو هم تعريف می کرد و می گفت: پسرم خيلی باهوش و زيرک است و بعد پدرت از 

من خواهش کرد که در صحرا و بيابان مواظب تو باشم تا کسی نتواند به تو آسيبی برساند.
 خروس گفت: پدرم هيچ وقت از تو صحبتی نکرد. من هرگز ياد ندارم که روباهی در خانه ی ما رفت و آمد داشته 
باشد. اصالً پدر من پارسال درگذشت. روباه گفت: ببخشيد، مقصود من مادرت بود. ديروز مادرت سفارش می کرد که 
تو را تنها نگذارم، حاال اگر ميل نداری گردش کنی، حرفی نيست، ولی از اين که از راه رفتن با من احتياط می کنی خيلی 

متأسفم که هنوز دوست و دشمن خود را نشناخته ای و نمی دانم چه کسی ممکن است از من بد گويی کرده باشد.
 خروس گفت: من اين را می دانم که خروس و روباه نبايد با هم رفاقت کنند. چون که روباه از خوردن خروس 
خوشش می آيد و خروس عاقل بايد دلش برای خودش بسوزد و با دشمن خود دوستی نکند. روباه با خنده جواب داد: 
گفتی دشمن؟ دشمن کدام است؟ مگر خبر نداری،دشمنی از ميان حيوانات برداشته شده و سلطان حيوانات دستور داده 

است که تمام حيوانات با هم دوست باشند و هيچ کس به ديگری آزاری نرساند.
وقتی روباه داشت اين حرف ها را می زد، خروس، گردن خود را دراز کرده بود و توی راهی که به آبادی می رسيد، 

نگاه می کرد.
روباه پرسيد: کجا را نگاه می کنی، حواست اين جا نيست؟ خروس گفت: حيوانی را می بينم که از طرف آبادی دارد 
می آيد، نمی دانم چه حيوانی است اما از روباه، کمی بزرگ تر است و گوش ها و دم بزرگ دارد و پاهايش باريک و بلند است 
و مثل برق و باد می دود و می آيد. روباه از شنيدن اين حرف ترسيد و دست از فريب دادن خروس برداشت و در فکر بود که 

به کجا بگريزد و چگونه پناهگاهی پيدا کند و پنهان شود و شروع کرد به طرف صحرا رفتن. 
خروس که روباه را خيلی وحشت زده ديد، گفت: حاال کجا می روی؟ صبر کن ببينم اين حيوان که می آيد، چه 

جانوری است؟  
روباه گفت: نه، از نشانه هايی که تو می دهی، معلوم می شود که اين يک سگ شکاری است و ما ميانه ی خوبی با هم 
نداريم، می ترسم مرا اذيت کند. خروس گفت: پس چه طور خودت اآلن می گفتی که همه با هم دوست هستند و گرگ و 
گوسفند و روباه و خروس رفيق شده اند و کسی با کسی کاری ندارد؟ روباه گفت: بله، اّما می ترسم اين سگ هم مثل تو اين 

خبر را هنوز نشنيده باشد. اين را گفت و پا به فرار گذاشت. 
( مرزبان نامه،باز نويسی مهدی آذر يزدی )

درک و دريافت  
١ــ روباه برای فريب خروس، چه تالشی کرد؟
٢ــ خروس چگونه از فريب روباه در امان ماند؟
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فهرست كتاب های مناسب 
پايه ی دوم ابتدايی

كانون افسانه شعبان نژاد  ١ــ هديه ی خاله نگين 
كانون   ٢ــ نماز فرشته   نورا حق پرست  
كانون فريده فرجام  ٣ــ مهمان های ناخوانده  
٤ــ قّصه ی كرم ابريشم    نورالدين زرين كلك  كانون
٥    ــ راز آبگير  سرور پوريا  كانون

انتشارات قديانی ٦ ــ روز بزرگ جوجه كوچولو  ترجمه: مژگان شيخی  
٧ــ قّصه های شب١ تا ٥   برادران گريم  انتشارات قديانی
٨ ــ قّصه های شب٦ تا ١٠  برادران گريم  انتشارات قديانی

٩ــ مجموعه ی هفت قّصه خنده ی كبك (١)    محّمد ميركيانی  انتشارات مدرسه برهان 
١٠ــ بازرگان و طوطی   بازنويسی محمود كيانوش        انتشارات دهداری

جمشيد سپاهی      كانون ١١ــ رنگين كمان   
١٢ــ دختری كه زياد می دانست   محّمد حمزه زاده    انتشارات مدرسه برهان
انتشارات مدرسه برهان ١٣ــ خواب های عجيب    محّمد حمزه زاده    

انتشارات قديانی ١٤ــ قّصه های كوچك برای بّچه های كوچك  (١)   شكوه قاسم نيا     

ناشرنويسنده يا مترجمنام كتاب
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انتشارات قديانی شكوه قاسم نيا      ١٥ــ قّصه های كوچك برای بّچه های كوچك  (٢)  
محّمدرضا يوسفی   انتشارات قديانی ١٦ــ حسنی به مكتب نمی رفت  (كامل) 
١٧ــ بچه ها و پيامبر   مصطفی رحمان دوست   انتشارات افق

مجيد توّكلی   انتشارات مدرسه برهان ١٨ــ خرگوشی كه پرواز می كرد    
١٩ــ خواب روباه   محّمد ميركيانی   انتشارات مدرسه برهان

٢٠ــ موش كوچولوی سياه   مرتضی امين   پيام محراب
كانون  ٢١ــ خانه ی حاج رحيم كجاست؟  پرويز كالنتری 

٢٢ــ جوجه های زيره ای   زهرا وثوقی   انتشارات فرشتگان
٢٣ــ شكوفه باران   پروين عليپور   انتشارات مدرسه برهان
٢٤ــ سفر به سرزمين آفتاب  مهری ماهوتی  انتشارات مدرسه برهان
٢٥ــ مرواريد  ترجمه: سّيدمهدی شجاعی  انتشارات محراب قلم

٢٦ــ گربه ی پر افاده  بازنويسی شعله طوسی  نشر نخستين
ترجمه: بيژن نامجو  نشر برف ٢٧ــ االغ آوازخوان  
عباس عّالمه  پيام نور ٢٨ــ پسری كه كوچك شد  

٢٩ــ اسباب بازی زنده  بتول مجيديان  طرح و اجرای كتاب
٣٠ــ يكی بود، يكی نبود ١  اميرمهدی مرادحاصل  پيام نور
٣١ــ يكی بود، يكی نبود ٢  اميرمهدی مرادحاصل  پيام نور

٣٢ــ پهلوان تيرداد  حميد عاملی  بّچه ها سالم
٣٣ــ قارچ و مورچه  ترجمه: گامايون  نشر نخستين
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٣٤ــ نوه های ننه رعنا  ظريفه رويين  انتشارات مدرسه برهان
٣٥ــ همسايه های تازه  راضيه شعبانی  بنياد پژوهش های اسالمی

٣٦ــ خانه ی شكالتی  غالمرضا مرادقلی  جاده ی ابريشم
٣٧ــ راز آواز  مژگان شيخی  كانون

٣٨ــ جادوگر غار سياه  آلفرد جهانفروز  انتشارات اورانوس
٣٩ــ شنگول و منگول  ترجمه: بيژن نامجو  انتشارات قديانی

٤٠ــ تپل مپل و كپل  حميد عاملی  بّچه ها سالم 
٤١ــ مريم كوچولو و ماهی سرخ رنگ  محّمد نَْژدْ  نشر رامين

انتشارات قديانی ٤٢ــ نانی ناز نازو  بازنويسی شكوه قاسم نيا 
٤٣ــ ماشينی كه خواندن و نوشتن ياد گرفت  راضيه شعبانی  آستان قدس رضوی 

٤٤ــ قّصه های زينب  مهری ماهوتی  انتشارات مدرسه برهان
٤٥ــ ماه پيشانی  ناصر يوسفی  نشر افق
٤٦ــ مملی غّصه نخور  حميد هنرجو  پيام آزادی
٤٧ــ سوت فرمانروا  فريبا كلهر  محراب قلم

٤٨ــ خاله عروسك من  شهرام شفيعی  انتشارات قديانی
٤٩ ــ پنج قّصه از ياسمن و جوجه ها  ناصر يوسفی  نشر افق

٥٠ ــ گردن بند ننه همدم  محّمدرضا يوسفی  انتشارات امير كبير
٥١ ــ سيب جان سالم  ناصر كشاورز  كانون

٥٢ ــ امام علی و پرنده  نوری ايجادی  انتشارات زيتون
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