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سخنی با آموزگاران گرامی
خدا را سپاس می گوييم كه به ما توفيق داد تا طراحی، تدوين و توليد كتاب های 
برنامه ی  آموزشی  كارافزارهای  ديگر  و  نوشتاری)  و  خوانداری  (مهارت های  فارسی 
فارسی را بر اساس تازه ترين اهداف و سياست های آموزشی به اجنام برسانيم. اميدوارمي 
آموزش زبان فارسی موجب بهبود و رشد كيفی آموزش و پرورش باشد و هّمت بلند شما 

همكاران تالشگر، افق های تازه ای را فراروی نسل آينده بگشايد.
زير  نكات  به  را  شما  نظر  كتاب،  اين  مطلوب  تدريس  و  آموزش  بهتر  اجرای  برای 

جلب می كنيم:
١ــ در برنامه ی آموزش زبان فارسی به مهارت های چهارگانه ی زبانی و قدرت تفّكر 
و انديشيدن به يك ميزان توّجه شده است. براين اساس محتوای درس فارسی در قالب 
و  تهّيه  نوشتاری)  (مهارت های  كار  كتاب  و  خوانداری)  (مهارت های  فارسی  كتاب  دو 

تدوين شده است.بنابراين تدريس و ياددهی هردو كتاب دارای اهّمّيت است.
٢ــ برای تقويّت خّط حتريری، مترين های رونويسی در كتاب كار پيش بينی شده 
است. بنابراين دادن مشق اضافی يا دفتر مشق، ضرورتی ندارد. درصورت نياز به كار 
بيش تر معلّم می تواند، دفتری با عنوان «دفتر فارسی» تعيني كند تا دانش آموزان، متامی 
درست نويسی،  فّعالّيت های  رونويسی،  خط،  مشق  همچون:  نوشتاری  مهارت های  پاره 

امال، جمله سازی و نگارش را در آن مترين كنند.
خّط  يا  نسخ  خّط  است.  شده  استفاده  خط  نوع  سه  از  فارسی  كتاب های  در  ٣ــ 

خواندنی، دوم خّط حتريری يا خّط نوشتنی و سوم خّط نستعليق يا خّط هنری.
خّط خواندن خّطی است كه در كتاب ها و روزنامه ها استفاده می شود. دانش آموز 
و  كتاب  همني  انتهای  در  شده  معّرفی  كتاب های  در  را  خط  اين  می تواند  كم  دست 
بخش های «بخوان و بينديش» ببيند. خّط حتريری در منت درس آمده است تا دانش آموز 



نياز  ای  جداگانه  آموزش  به  خط  اين  ياددهی  برای  كند.  مترين  را  آن  رونويسی  هنگام 
ندارمي چرا كه هدف اصلی اين است كه دانش آموزان در حني عمل و رونويسی آن را ياد 
بگيرند. خّط نستعليق يا هنری نيز خّطی است كه شعرهای كتاب با آن چاپ شده است 

تا دانش آموزان با ديدن آن، با زيبايی ها و ظرايف آن انس بگيرند.
٤ــ با توّجه به اين كه امروزه در فرايند ياددهی ــ يادگيری، دانش آموز نقش فّعالی 
دارد، توصيه می شود همكاران تا حّد امكان از روش های فّعال و پيشرفته در تدريس و 
آموزش كتاب فارسی بهره بگيرند. ايجاد فرصت های مناسب برای مشاركت دانش آموزان 
خواندن،  گفنت،  سخن  دادن،  گوش  مهارت های  تقويّت  باعث  كالسی،  فّعالّيت های  در 

نوشنت و انديشيدن می شود.
٥ــ با توّجه به اين كه اساس و پايه ی آموزش زبان فارسی بر تفّكر و خّالقّيت استوار 
تفاوت های  نيز  و  جنبه  اين  به  درس  كالس  در  گرامی  همكاران  می رود  انتظار  است، 
باز  و  واگرا  پرسش های  از  است  بهتر  خّالقّيت،  تقويّت  برای  باشند.  داشته  توّجه  فردی 
دوری  پيشداوری  از  آموز؛  دانش  خّالق  و  ابداعی  پاسخ های  در  و  گردد  استفاده  پاسخ، 

شود تا مانع پرورش و شكوفايی گفتار و نوشتار خّالق آنان نشود.
آغاز  در  بهتراست  حتصيلی،  سال  طول  در  فارسی  زبان  بهبودآموزش  برای  ٦ــ 
سال، جلساتی با اوليای دانش آموزان برگزار شود و نحوه ی كار با كتاب های فارسی به 
آنان توضيح داده شود.اين كارموجب آگاهی بيش ترخانواده ها از رويكردها، روش ها و 

ساختار كتاب می شود و در نتيجه تعامل بني مدرسه و خانواده را ارتقا می بخشد.
می رود  انتظار  دارد،  دستورالعمل  و  راهنما  به  نياز  برنامه،  هر  مناسب  اجرای  ٧ــ 
همكاران محترم در كلّيه ی مراحل تدريس از مطالب كتاب راهنمای معلّم و كارافزارهای 

آموزشی فارسی به خوبی استفاده كنند.
فارسی  كتاب  محتوای  از  پشتيبانی  برای  فارسی  درس  آموزشی  كارافزارهای  ٨ــ 



و  حتكيم  تسهيل،  موجب  تدريس  درحني  آن  اجزای  كارگيری  به  است،  شده  تهّيه 
غنی سازی آموزش و يادگيری زبان فارسی می شود.

٩ــ درس«آزاد» فرصتی مناسب برای معلّم و دانش آموزان است تا در محيط كالس 
و با آرامش، باهم نوشنت و كار جمعی را مترين كنند. نوشنت درس آزاد به شما كمك 
می كند تا مفاهيم و مطالب ضروری متناسب با منطقه ی خود را با درنظر گرفنت فصول 
تا  می دهد  فرصت  شما  به  كتاب  پذيری  انعطاف  اين  كنيد.  طرح  درس  كالس  در  كتاب 
كمبودهای احتمالی را جبران كرده، در برنامه ريزی درسی و تأليف بخشی از محتوای 

كتاب، مشاركت داشته باشيد.
١٠ــ در ارزشيابی از اين كتاب ها به مهارت های چهارگانه ی زبانی، تفّكر و قدرت 
يا  ماه   های پايان  ارزشيابی  در  و  شود  توّجه  حتصيلی  سال  درطول  آموزان  دانش  حتليل 
مورد  عملی،  فّعالّيت های  عنوان  به  نوشتاری  و  خوانداری  مهارت های  نيز  نوبت  پايان 

توجه قرار گيرد.
١١ــ از آن جا كه هدف اصلی كتاب فارسی (مهارت های خوانداری) تقويّت مهارت 
عزيز  آموزان  دانش  می شود  پيشنهاد  است،  تفّكر  و  خواندن  گفنت،  سخن  دادن،  گوش 
توانايی های  پرورش  برای  تری  بيش  فرصت  تا  ننويسند  كتاب  اين  در  را  سؤاالت  پاسخ 

گفتاری فراهم گردد. 
١٢ــ ويژگی تلفيق آموخته ها و مفاهيم يادگيری ايجاب می كند تا در آموزش زبان 
مفاهيم  از  بسياری  سبب،  همني  به  شود.  توّجه  نيز  درسی  كتاب های  ديگر  به  فارسی 
اجتماعی، هنری، دينی، علمی  و حّتی رياضی در كتاب فارسی با استفاده از شيوه های 

قّصه و شعر ارائه شده است.
ما  گام های  پشتوانه ی  همواره  ارجمند،  همكاران  شما  ارزنده ی  رهنمودهای 

خواهد بود.
گروه زبان و ادبّيات فارسی



٢

  
٭٭٭

ای خدای مهربان، نام تو بهترين سرآغاز برای هرکار است.
من کارهايم را با نام تو شروع می کنم. نام تو به من شادی و نشاط می دهد.

ای خدای بزرگ، اکنون که به کالس دوم آمده ام، از تو سپاس گزارم؛ 
ای پروردگار عزيز، از تو ياری می خواهم تا هميشه در درس هايم موّفق شوم.

پروردگارا،به من کمک کن تا فرزندی خوب برای خانواده ام باشم و برای کشور
 عزيزم ايران کارهای خوبی انجام دهم.

ستايش
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ز  ، ِم
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فصل اوّل
نهادها

٣



درس اّول

٤

س  ب  ی 

ش  اف   ن از ا ای  د.  ا   د   وز و  د،  ی  ی  روز ز
. س   زان، ٓآرام و   و  وارد  . دا ٓآ  ر

ال   م و ا  ، س   زی  وارد  د. او   دا ٓآ ده  س ا ر   ز ٓآ



٥

د  وه  دارد و   ا     ر از دا   ر از     ز د. ٓآ  
، از   ی   ّ » : ر  ز ، ٓآ و  رت     ّ د. و  ی  ار 

؟»  ا  د را  ی  ا    ا   و      
وه  ه ی    . د را روی    د  د و  د،  و  وه     ّ

 . د ده  ره  اد دا ا ّ  و ا  ، ب   ، وه   را  . ا ٓآن را  
 ، ب   ، د  را : «ٓآ  ی   د و   ّ زان  ر از دا ٓآ ز ٓآ

؟»  ده ا ای   ا   ّ و 
ص  ی   ّ و  ب   اغ  ا     ، »  : اّول،  وه  ه ی 

 «. و ن  د
ه  ی    ب  م   ، ر ب  ٓآ   » :  ، د وه  ه ی 

 «. ا ا ٓآن  را  ا    
ا      ا    ب  دو  ب   ب  » : ر  ز ٓآ
ب و   ی  ب  ا  ،   د    و  و  از  راه   

؟»  را 
ب را   ب  » : وه   ه ی  از   . د زان    و  دا ٓآ

 «. ب   ، ا رگ   رت   ی و  ،  از   دو
     . ب    و     د : «ٓآ     ر  ز ٓآ
س  ب  ی    ّ  و   د  س  ای  ب  را  ا ا    

؟»  دا 



١ــ بّچه ها در گروه گفت وگو کردند و پيشنهاد خود را روی تخته ی کالس نوشتند. 
٢ــ بهتر است به سراغ کتاب ها و مجّله های مخصوص خودمان برويم.

٣ــ همه ی مطالب موجود در رايانه برای ما قابل استفاده است. 
٤ــ................................... 

درست، نادرست

نگاه كن و بگو

٦



واژه سازی

اين کلمه ها را بلند بخوان.
روزنامه، رايانه، مجّله، کتاب خانه، ساده، تازه، نماينده، ستاره 

حاال جمله های زير را بخوان.
 ما امسال دوستان تازه ای پيدا کرده ايم. 

 ما می توانيم کتاب خانه ای کوچک برای کالسمان درست کنيم. 
 آموزگار برای هر گروه نماينده ای انتخاب کرد. 

به کلمه های زير، خوب نگاه کن.   

 هم..................
 هم.................

همکالس  هم + کالس

همفکر   هم + فکر

همگروه    هم + گروه

بياموز و بگو

حاال تو بگو

٧



 ديروز، مجّله..... خريدم. 
 خاطره......  برای دوستان خود تعريف کردم. 

 بهتر است برای پاسخ دادن به هر پرسشی، لحظه...... فکر کنيم. 

کلمه،  آن  با  بايد  يک ديگر  کمک  به  گروه  هر  اعضای  می دهد.  کلمه  کارت  گروه يک  هر  به  آموزگار 
جمله ای خنده دار و زيبا بسازند و آن را برای ديگران بخوانند. 

بازی، بازی، بازی

حاال تو بگو

٨



بخوان و حفظ كن
ن نر  ر 

ر   
اوان   
اوان د  ت 

دو   
ش  از     

س     ّ  

ش  و  دا 
ز ٓآن       
دا ر   
ز و    د    

ر   

٩



درس دوم

ای او  ا  دم   د.  ه  م  زه   ،  ّ ر   . د ل  ش  ر  ّ ی   دم 
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۱ــ کار بّنايی مسجد تازه شروع شده بود.   
۲ــ چند نفر با شيرينی و شربت از مردم پذيرايی می کردند.    

۳ــ مردم فقط برای نماز خواندن به مسجد می آيند.    
۴ــ.....................................   

درست، نادرست

نگاه كن و بگو

١١



بياموز و بگو

با حوصله يعنی، …………

با حجاب يعنی، …………

با ادب يعنی، ……………

……… يعنی، کسی که سليقه دارد.

نشانه ی (و) در کلماتی مانند:
 آموزگار، گروهی، صورت، صدای (او) می دهد. 

در کلماتی مانند: برويم، نوشته، روان، صدای (ِو) می دهد. 
در کلماتی مانند: خود، تو، دو، صدای ( ُا) می دهد. در کلماتی مانند: بخوانيم، خواهش، خواهر، 
صدايی ندارد. در ترکيب های مانند: پدر و مادر، دست و پا، بيست و يک، صدای ( ُا) می دهد.اين 

ويژگی نشانه ی (و)  را در خواندن شعرها و امالی اين گونه ترکيب ها بايد رعايت کرد. 
اکنون شما چند نمونه از اين ترکيب ها را پيدا کن و بگو.

بخوان و بينديش «چغندر پر برکت» را به صورت نمايش در کالس اجرا کنيد. 

واژه سازی

بازی و منايش

باسواد يعنی، کسی که سواد دارد. 
باخبر يعنی کسی که از چيزی خبر دارد. 

باارزش يعنی، چيزی که ارزش دارد. 
بادّقت يعنی، کسی که در هر کاری دّقت دارد.

حاال تو بگو

١٢



چغندر ُپر برکت
يکی بود، يکی نبود، غير از خدا هيچ کس نبود، پيرمرد و پيرزنی با دو نوه ی کوچکشان در مزرعه ای زندگی 

می کردند. پيرمرد هر سال در مزرعه اش چيزی می کاشت. آن سال هم تصميم گرفت چغندر بکارد. 
پيرمرد و پيرزن و نوه هايشان مثل هر سال، زمين را آماده کردند و تخم چغندر را پاشيدند. چيزی نگذشت که 

مزرعه سرسبز شد و برگ چغندر ها بزرگ و بزرگ تر شدند. 
يک روز پيرزن خواست آش چغندر بپزد. پيرمرد گفت: «همين حاال می روم و برايت يک چغندر رسيده 

می آورم.» 
پيرمرد به مزرعه رفت و چغندری را انتخاب کرد. بعد هم برگ های آن را گرفت و کشيد اّما چغندر بيرون 
نيامد. پيرمرد که خسته شده بود، پيرزن را صدا کرد. پيرزن آمد. پيرمرد برگ های چغندر را گرفت. پيرزن شال 

بخوان و بينديش

١٣



کمر پيرمرد را گرفت. با هم کشيدند و يک صدا خواندند: «چغندرک، چغندرک، آی شيرينک، بيا، بيا. بيرون بيا. 
از دل خاک بيرون بيا. با يک تکان، با دو تکان، با سه تکان،...».

اّما فايده ای نداشت. چغندر از خاک در نيامد که نيامد. پيرزن، نوه هايش را صدا کرد. نوه های پيرمرد و 
دامن  پسرک  گرفت.  را  پيرمرد  کمر  شال  پيرزن  گرفت.  را  چغندر  برگ های  پيرمرد  آمدند.  آن ها  کمک  به  پيرزن 
مادربزرگش را گرفت و دخترک گوشه ی ُکت برادرش را. کشيدند و کشيدند و يک صدا خواندند: «چغندرک، 
چغندرک، آی شيرينک، بيا، بيا. بيرون بيا. از دل خاک بيرون بيا. با يک تکان، با دو تکان، با سه تکان، با چهار 

تکان،...». 
چغندر باالخره از خاک درآمد. از آن طرف پيرمرد و پيرزن، پسرک و دخترک به زمين افتادند اّما وقتی 
چشمشان به چغندر افتاد، از خوش حالی فرياد کشيدند: «وای، چه چغندری، شيرينکی، چه قدر بزرگ، چه قدر 

بزرگ،... چه قدر...بزرگ...!» 
زودتر از آن که فکرش را بکنيد، سر و کّله ی همسايه های پيرمرد و پيرزن پيدا شد. همه از ديدن چغندری به 

آن بزرگی تعّجب کرده بودند. 
آن روز، پيرزن يک ديگ بزرگ آش چغندر پخت و آن را ميان همسايه ها تقسيم کرد؛ چه آش خوش مزه ای! 

چه چغندر پر برکتی! 

درک و دريافت  
۱ــ پيرمرد و نوه هايش چگونه توانستند چغندر را از دل خاک بيرون بياورند؟    

۲ــ چرا چغندر اين قّصه پر برکت بود؟    

١٤



فصل دوم
بهداشت



درس سوم
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نگاه كن و بگو
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 بی ادب کسی است که ادب ندارد.
  بی حوصله کسی است که حوصله ندارد. 

 بی کار کسی است که کار ندارد. 

درست، نادرست

واژه سازی

١٩

۱ــ ميکروب ها موجودات خطرناکی هستند.    
۲ــ خرس کوچولو همه ی حرف های بّچه فيل را فهميده بود.    

۳ــ برای جنگيدن با ميکروب ها بهتر است هميشه خود را پاکيزه نگه داريم.    
۴ــ.......................................................   

   بی هدف کسی است که............... ندارد. 
   بی اهّمّيت چيزی است که................ ندارد. 

به کلمه های زير توّجه کن و بگو: 
         بی هنر يعنی،............. 

           بی سليقه يعنی،...............
           بی سواد يعنی،................... 

حاال تو بگو



۱ــ تازه ترين کتاب داستانی را که خوانده ای، نام ببر.    
۲ــ کدام قسمت داستان برايت جالب بود، برای گروه خود،تعريف کن.    

و  بلند  صدای  با  را  آن ها  است؟  رفته  کار  به   ( (؟  پرسش  عالمت  با  درس  در  جمله هايی  چه 
پرسشی بخوان.

٢٠

در پايان بيش تر جمله ها نقطه (.) می گذاريم مانند: 
 ميکروب ها موجودات خطرناکی هستند.

 من می خواهم با ميکروب ها بجنگم. 
در پايان بعضی از جمله ها عالمت پرسش (؟)  می گذاريم. مانند: 

آيا ميکروب ها موجودات خطرناکی هستند؟ 
امروز هوا سرد است؟ 

بياموز و بگو

كتاب خوانی

حاال تو بگو



٢١

حكايت

٢١

راه سالمتی 
روزی پزشکی نزد پيامبر (ص) رفت و گفت: مّدتی است که مردم برای درمان، پيش من نمی آيند و من 

بی کار مانده ام. مگر چه اّتفاقی در اين شهر افتاده است؟ 
را  چيزهايی  آنان  به  زيرا  هستند،  سالم  تندرست و  شهر،  اين  فرمودند: «مردم  مهربانی  با  پيغمبر(ص) 

سفارش کرده ام و مردم هم به سفارش های من عمل می کنند».
پزشک پرسيد: ای رسول خدا، چه سفارش هايی به مردم کرده ايد؟

پيامبر گرامی (ص) فرمودند: «به مردم گفته ام، تا گرسنه نشده اند،چيزی نخورند.
هنگام گرسنگی نيز به اندازه بخورند و پيش از سير شدن، دست از غذا بکشند».

پزشک،کمی به فکر فرو رفت و سپس گفت: آری، به راستی که راز تندرستی مردم، در همين است.
( بازنويسی شده از: گلستان سعدی،باب سوم )

٭٭٭
٭ به نظر شما، چرا مردم آن شهر، هميشه تندرست و سالم بودند؟
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درس چهارم
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۱ــ داشتن گوش های سالم، اهّمّيت زيادی ندارد.   
۲ــ اگر صدايی را نمی شنيديم، خطرهايی برای ما پيش می آمد.    

۳ــ اگر گوش نداشتيم، از شنيدن صدای پرنده ها لّذت نمی برديم.    
۴ــ.......................................................   

درست، نادرست

نگاه كن و بگو

٢٦



حاال تو بگو

٭ حاال تو در کلمه های زير، هم معنی ها را پيدا کن و بگو. 
پاسخ  ــ اّول ــ تالش  ــ خيلی  ــ  جواب  ــ  آغاز   ــ کوشش  ــ بسيار   

به اين کلمه ها توّجه کن. 
لطفًا ــ حتمًا ــ معموًال ــ مثًال ــ فعًال 

ـَ ن» می دهد.  اين شکل «ًا» در پايان کلمه ها صدای «ـ

معّلم، جمله  يا ضرب المثلی را به يکی از اعضای گروه می دهد. اّولين نفر همان جمله يا 
ضرب المثل را آهسته در گوش نفر دوم می گويد. نفر دوم همين کار را تکرار می کند و اين 
کار تا آخرين نفر گروه تکرار می شود. سپس نفر آخر، جمله ای را که شنيده است، با صدای 

بلند برای بقّيه می گويد. 
نفر اّول هر گروه پس از شنيدن جمله ی نفر آخر، بايد بگويد که آن جمله، درست است 

يا نادرست. 

واژه سازی

بازی، بازی، بازی

به کلمه های قرمز هر دسته توّجه کن، معنای آن ها مثل هم است.

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

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

آن کودک، خوش حال است.
آن کودک، شاد است.

اين کالس، تميز است.
اين کالس، پاکيزه است.

ماشين، آهسته می رود.
ماشين، آرام می رود.

ماشين، يواش می رود.  

او از بّچه ها مراقبت می کند.
او از بّچه ها مواظبت می کند.

او از بّچه ها نگه داری می کند.

٢٧

بياموز و بگو



تميز باش و عزيز باش
های  پرنده  بود.  خاک  و  گرد  از  ُپر  َپرهايش  هميشه  نداشت،  دوست  را  نظافت  و  کردن  حّمام  حنايی 
همسايه، همه از بوی بد او، ناراحت بودند و از دستش شکايت می کردند. يک روز حنايی داشت از کنار 
النه ی َپرطال رد می شد. ناگهان صدای َپرطال به آسمان رفت و گفت: «وای، وای چه بوی بدی! چه شکلی! 

به من نزديک نشو!»
خال خالی که همسايه ی او بود، گفت: «حنايی، تو چرا مثل همه، گودال آبی پيدا نمی کنی و خودت 

را در آن نمی شويی؟»
حنايی، َتَنش را خاراند و گفت: «من دوست ندارم به حّمام بروم، از شستن َبَدم می آيد.» 

حنايی، هر روز، به بازی می رفت و کثيف تر از روز قبل به النه برمی گشت. بعد هم در النه می نشست 

بخوان و بينديش

٢٨



و شروع می کرد به خاراندن َتَنش. 
شد.  می  تر  کم  و  کم  او،  پرهای  و  گذشت  می  روزها  ريختن.  به  کرد  شروع  حنايی  َپرهای  کم  کم   …
خال خالی که همسايه و دوستش بود، خيلی ُغّصه می خورد و به او می گفت: «حنايی جان! برو خودت را 

٢٩



بشوی. کم کم همه ی پرهايت می ريزد و زشت می شوی.» 
اّما حنايی به اين حرف ها گوش نمی کرد، پس يک روز خال خالی، پرنده های همسايه را جمع کرد و 
ماجرا را برای آن ها تعريف کرد. پرنده ها نشستند و فکر کردند. فکر کردند و فکر کردند، تا اين که راهی پيدا 

کردند. 
همه با هم به النه ی حنايی رفتند. بدون اين که او بداند، فورًا او را با نوک هايشان بلند کردند و شروع 

کردند به پرواز کردن. حنايی هرچه تالش می کرد و بال و پر می زد، فايده ای نداشت. 
سرانجام به گودال آب رسيدند و حنايی را انداختند توی گودال. او خواست از گودال آب بيرون بيايد 

که دوستش خال خالی را روبه روی خودش ديد. 
قدر  چه  َبه،  «َبه  گفت:  بلندی  صدای  با  خالی  خال  که  بيايد  بيرون  گودال  از  خواست  دوباره  حنايی 

خوشگل شدی، آفرين، حاال زود خودت را بشوی و بيا که همه منتظر تو هستند.» 
حنايی با شنيدن اين حرف، خودش را خوب شست. بعد هم به کمک پرنده های ديگر به النه برگشت. 
حنايی وقتی ديد همه با او مهربانی می کنند و به او آفرين می گويند، تصميم گرفت که پس از اين زود زود به 

حّمام برود تا هميشه پاکيزه و پيش همه عزيز باشد. 

درک و دريافت  
۱ــ در ابتدای داستان چرا همه از حنايی، دوری می کردند؟ 
٢ــ برای اين که سالم و تندرست بمانی،چه کارهايی می کنی؟

٣٠



فصل سوم
اخالق 

فردی و اجتماعی



درس پنجم
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ن،   د.  ُ د  ان را   ّ   ی  ی  ر ا د،  ت  ای  ن  د.  ا

د.»  ی  را   » : ان ر و  ر،     . ا  ری 
؟»  ن از  ٓآ ، ٓآ ا  ٓآب،  ور    » : د 

ن ٓآب    ، د. ا  دد، وا   ه   ه  ه ای      » : ن 
 «. و دم   ا      ر و  

 . و ر ُ ن    ی  ف  ن  د  

ر  ن  

٣٢



٣٣

۱ــ چوپان مرد درست کاری بود.    
۲ــ چوپان هر بار صاحب گوسفندان را نصيحت می کرد.    

۳ــ صاحب گوسفندان،در فکر فرو رفت.   
۴ــ.......................................   

گوش كن و بگو
۱ــ چرا مرد با شنيدن پاسخ چوپان به فکر فرو رفت؟    

۲ــ َمَثِل «قطره قطره جمع گردد وانگهی دريا شود،» يعنی چه؟    
۳ــ.......................................   

چوپان هر روز شير می دوشد.←چوپان هرشب شير می دوشد.

زهرا از دبستان آمد. ←علی به دبستان رفت. 

پرنده پايين درخت بود.←پرنده باالی درخت بود.

............ زياد 
راست گو ............

............ بزرگ 

درست، نادرست

واژه سازی

حاال تو هم مانند منونه های باال، برای هر كلمه جمله ای بگو 



٣٤

کلمه های زير را بخوان. 

بّچه 
درخت 
گوسفند

بّچه ها 
درخت ها
گوسفندها

بّچه ها يعنی، چند بّچه
درخت ها يعنی، چند درخت

گوسفندها يعنی، چند گوسفند

ميوه ها يعنی، 
گل ها يعنی، 
خانه ها يعنی،
کوچه ها يعنی،

……………
……………
……………
……………

۱ــ کلمه هايی که حرف «ص» يا «ط» دارند.    
۲ــ کلمه هايی را که با « ها» جمع بسته شده اند.    
۳ــ.................................   

بخوان و بينديش «تميز باش و عزيز باش » را به صورت نمايش اجرا کنيد. 

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

بازی و منايش

حاال تو بگو



ی وال  ا
 ُ وا از 
ید. وال  ا

م. و ت:  ل 
ندید  وا 

د  ل، باز 
ید. وا ز  با 

وا دورش 
ید. آرام ر

وش یا ود             

٣٥

بخوان و حفظ كن



٣٦

درس ششم

 و 
د.   « ی « » و ا د . ا  از ٓآن  « د ه ی    ز   دو 

 . د واز   د و     ٓآن    
ی  ی د دن   زی  .  از  ه ا رگ  : « د  ن  ٓآن   ر و  روزی 

 «. د   
 . د ك  ن را  ن،   واز ل  و  ش   ،  و 

ا  او  از  و   د.   ی   دا ه ی  ب،  دار  . د را  دار  راه،  ٓآن   
   . ده ای  ر   ّ ب، ا ر  » : ب  زد. دار د  ٓآن    از  و دا 

 . د ل  .»  و   ش   دا  ل  
ا  . او د   ّ  از ٓآ   .   ٓآ ادا داد ا ل  دو 



د.  زی  و از ا   ٓآن    ، ٓآزاد 
ٓآن   از  و  د  واز  روز    ، ای 

 . ر
 ، ه، را  ی ر   ُ ُ   راه  
ا  ا   ُ ُ د. از  ن  ا دار و 

 . د  ب را  او  ی 
ل  . دو  زش  د   او ٓآ ل   ُ ُ
ر    و از   د   از ا   

 . ُ ر ُ
ا  ر     ر و از او  ا 
 :   . د  او  را   زدن  ف  ب 

٣٧



ب  ا    ، ی و   د  دن را  ش  ب  ن و  ب د ّ   اّول  ب ا ر  »
 «. ل   ل  ر،   . ا   

  ، ای   . د  از ٓآ   ل   ز   د و  ل   
دد.  ش  ر و   د،   . او    ن از   ر واز روز 

 . ف  ز م،     و د  از  و دا   ا
: ا ا  دو را  رش ا     ، و ر    

 
د  ُ  ، د          زدا دِل  َ ُ د   دا  َ ُ ا 

٣٨



٣٩

دانش آموز
نوآموز
هنرآموز

سخن گو
سخن ران
سخن چين

در هر دسته، کلمه ی مشترک کدام است. 

گياه خوار  
گوشت خوار
 علف خوار

می خواست
خواستگاری
خواستن

۱ــ نوشا از ُهدُهد چيزهای خوب را ياد گرفت.    
۲ــ دارکوب به «پرنده گفت» شما بايد سال ها تالش کنيد.    

۳ــ کوشا خوب سخن گفتن را از طوطی آموخت.    
۴ــ .......................................   

۱ــ چرا کوشا و نوشا النه شان را ترک کردند؟    
۲ــ چرا نوشا در کارهايش موّفق نبود؟    

۳ــ دوست داری مثل کدام پرنده باشی، چرا؟    
۴ــ .......................................   

در کلمه های خندان، خنديدن، لبخند، خنده رو و خوش خنده، کلمه ی «خند»، مشترک است. 
در کلمه های کوشا، کوشش، کوشيدن و می کوشد، کلمه ی «کوش» مشترک است. 

در کلمه های پرواز، پروازکنان، پريدن و پرنده، کلمه ی «پر» مشترک است. 

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی

حاال تو بگو



٤٠

۱ــ بيش تر دوست داری درباره ی چه چيزهايی مطالعه کنی؟    
۲ــ برای آن که يک کتاب، نوشته شود و به دست شما برسد، چه کسانی بايد با هم همکاری کنند؟    

وقتی اين کلمه ها را می خوانيد، در آخر آن ها صدای « ِا » می شنويد. 
گذشته، يک مرتبه، آهسته، شاخه، سايه، دوباره، شکوفه، پرنده

وقتی اين کلمه ها را می خوانيد در آخر آن ها صدای « ه » می شنويد. 
ماه، کوه، راه، چاه، شبيه، ِمه، گروه، سياه 

۱ــ کلمه هايی را که نشانه  های « ه ه » در آخر آن ها صدای « ِا » می دهد.    
۲ــ کلمه هايی را که نشانه های « ه ه » در آخر آن ها صدای « ه » می دهد.    

۳ــ .................................................   

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

كتاب خوانی



خوش اخالقی
در زمان های کهن، مردی بود که اخالق خوبی نداشت و برای هر چيز کوچکی خشمگين می شد و فرياد 
می کرد و همه از او دوری می کردند، ولی بعد پشيمان می شد و دلش می خواست، خوش اخالق باشد اّما نمی دانست 

چه کار کند. 
يکی از دوستانش که پزشک بود، به او گفت: «من دارويی می دهم که اين رفتار ناپسند و اخالق بد شما را 

درمان کند.» 
دارو،  اين  از  شدی،  خشمگين  وقت  هر  نوشت:  و  فرستاد  او  برای  آب  از  پر  ای  کوزه  پزشک،  بعد  روز 

کمی بنوش. 
شده  بهتر  اخالقش  و  نمی شود  خشمگين  گذشته،  مانند  ديگر  ديد  و  کرد  اجرا  را  دستور  اين  مّدتی  مرد  آن 

است. 
«آن  گفت:  و  رفت  دوستش  نزد  روزی، 

و  بود  خوب  خيلی  دادی  من  به  که  به دارويی 
به زودی تمام می شود، باز کمی از آن به من بده.» 

پزشک خنديد و گفت: «در آن کوزه، 
می کنی  فکر  اگر  و  نبود  آب  جز  چيزی 
درمان  و  خوب  شما،  رفتار  و  اخالق 
شده، برای آن است که هر وقت خشمگين 

الزم  کمی وقت  آن  نوشيدن  برای  می شدی 
آرامش  و  صبر  همان  و  می کردی  صبر  و  بود 

اندک، خشم شما را از بين برد و اکنون خندان 
و خوش اخالق شده ای.» 

  ٭٭٭
باعث  چيزی  چه  شما  نظر  به  ٭    

خوش اخالقی آن مرد شده است؟ 

حكايت

«آن گفت:  و
و بود بههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههخوب
بده.» من به
کوزه، آن
میکنی
درمان
شمگين
الزم قت
آرامش و
خندان نون

باعث زی



٤٢

! ا  را    ی زرد  م              
؟   ا

دو  ورز    ن  ورز؛ 
 .

 
ه ای!   ٓآن  ش  م و  ن             

؟  را  ا
دو  ی   ای  ن  ا؛ 

 .
 

ه ای!  ی  ن               و 
؟  ده ا ه    ٓآن  را  و 

و    ز  ر  ن  ؛  ر
 . دو 

درس هفتم

ن  دو



ی را و ز ! ا   را        
؟    ا

 . ری  دو  ُ ی  ّ ن  ؛  ّ
! ا  ش ر ی  ی  و    غ      
؟  ،    ا غ    و   را  ا 

. ن   دو  ن  ن؛ 
! ا  ّ ّ !  ر و ٓآ  ی  ن      

؟  ده ا د  ،   ا ن   و  را  
دو  ری   ٔ ن  ؛  را و  را  ر  ٔ

 .
زان  ٓآ دا    ! و   د  س      

 ! دو دا و  
؟  ورش داده ا داب را    ی  ا  
 . ن و دا  دو   ّ ن  ؛  ّ

ی  را    ب و  ن     ا دو
؟ ه ا ٓآ

٤٣



٤٤

۱ــ رفتگر، مدرسه ی ما را تميز می کند.    
۲ــ دانش آموزان پرتالش و مهربان را، معّلم پرورش داده است.    
۳ــ اين خانه های گرم و راحت را کشاورز کوشا ساخته است.    

۴ــ ...........................................   

۱ــ از چه کسانی يا از چه راه هايی می توانيم پاسخی مناسب، برای پرسش هايمان پيدا کنيم؟    
۲ــ به جز دوستانی که در اين درس با آن ها آشنا شديم، چه کسان ديگری دوستان ما هستند؟    

۳ــ چگونه از خدا، برای چيزهای خوب و قشنگی که آفريده است، سپاس گزاری می کنی؟    
۴ــ ................................................................   

الف) کی، چی می فروشد؟ 
شيرينی فروش، شيرينی می فروشد. 

سبزی فروش، سبزی می فروشد. 
ب) کی، چی می سازد؟ 

به کسی که دارو می سازد، داروساز می گويند. 
به کسی که آهنگ می سازد، آهنگ ساز می گويند. 

به کسی که کفش می دوزد، ……………… می گويند. 

به کسی که پارچه می فروشد، ……………… می گويند. 

کليدساز يعنی، ……………………………

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی

حاال تو بگو



٤٥

اين کتاب، يعنی کتابی که نزديک است. 
آن کتاب، يعنی کتابی که دور است. 

همين کتاب، يعنی کتابی که نزديک است. 
همان کتاب، يعنی کتابی که دور است.

۱ــ کلمه هايی که نشانه های « ه ه » در آن ها صدای « ِا » می دهد.    
۲ــ کلمه هايی که نشانه های « ط يا ظ » دارند.    

۳ــ ......................................    

دانش آموزی از روی درس بخواند و بقّيه ی هم کالسی هايش با شنيدن کلمه هايی که 
۱ــ نشانه ی «ح ح» دارند، دست بزنند.    
۲ــ نشانه ی «ت» دارند، هورا بکشند.    

۳ــ .................................    

همين کتاب

همان کتاب

اين کتاب

آن کتاب

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

بازی، بازی، بازی



٤٦

مورچه اشک ريزان، 
چرا اشک ريزان؟

يکی بود، يکی نبود، غير از خدا هيچ کس نبود. در يک ده کوچک، پيرزنی زندگی می  کرد که نان 
می پخت؛ چه نان های خوش مزه ای! وقتی بوی نان های خاله پيرزن در هوا می پيچيد، همه، از پدربزرگ ها 
و مادربزرگ ها و پدرها و مادرها گرفته تا بّچه ها، از کالغ ها، گنجشک ها و جوجه ها گرفته تا مورچه ها، 

خوش حال می شدند؛ چه قدر خوش حال!
يک روز مثل هميشه، خاله پيرزن آرد را خمير کرد و تنور 
را روشن، اّما تا آمد نان را به تنور بچسباند، نان از دستش افتاد 
توی تنور. خاله پيرزن خم شد تا نان را بردارد. باز هم خم شد ؛ 

آن قدر خم شد که فقط پاهايش از تنور بيرون ماند.
مورچه ای از آن جا می گذشت. پاهای خاله پيرزن را ديد. فکر 
کرد خاله پيرزن توی تنور افتاده است. گريه و زاری کرد؛ چه گريه ای و 

فرياد کشيد: «خاله به تنور، خاله به تنور. »
گنجشکی از آن جا می گذشت. مورچه را ديد که مثل ابر بهار 

گريه می کند. پرسيد: «مورچه اشک ريزان، چرا اشک ريزان؟»

بخوان و بينديش

٤٦



٤٧

مورچه گفت: «خاله به تنور، مورچه اشک ريزان. »
گنجشک اين را که شنيد، ناراحت شد؛ چه قدر ناراحت! از غم و ُغّصه پرهايش ريخت. گنجشک 

پر زد و روی يک درخت نشست و جيک جيک کرد؛ آن هم چه جيک جيکی!
چرا  َپر ريزان،  «گنجشک  پرسيد:  گنجشک  از  است.  ريخته  گنجشک  پرهای  ديد  درخت 

َپر ريزان؟»
گنجشک گفت: «خاله به تنور، مورچه اشک ريزان، گنجشک َپر ريزان.»

درخت اين را که شنيد، ناراحت شد؛ چه قدر ناراحت! از غم و ُغّصه برگ هايش ريخت.
پيرمرِد ماست فروشی که در کنار ديوار ماست می فروخت، صدای ناله ی درخت را شنيد و گفت: 

«درخت برگ ريزان، چرا برگ ريزان؟»
درخت ناله کرد و گفت: «خاله به تنور، مورچه اشک ريزان، 

گنجشک َپر ريزان، درخت برگ ريزان.» 
پيرمرد اين را که شنيد، دلش ُپر از غم و ُغّصه شد؛ چه 
غم و ُغّصه ای! از غم و ُغّصه ماست هايش را ريخت روی سر 

و صورتش.
از آن طرف، خاله پيرزن نانی را که توی تنور افتاده 

بود، بيرون آورد. بعد نان هايش را پخت و چند تا از 
ببرد و  ماست فروش  پيرمرِد  پيِش  برداشت تا  آن ها را 

روی  سر و  با  که  ديد  را  پيرمرد  راه،  توی  بگيرد.  ماست 
ماستی می دود؛ آن هم چه دويدنی! پيرزن فرياد زد: «بابا ماست 

به رو، چرا ماست به رو؟»
پيرزن،  زد: «خاله  فرياد  ديد،  را  پيرزن  خاله  تا  پيرمرد 

مگر توی تنور نيفتاده بودی؟ تو که صحيح و سالمی!»

٤٧



٤٨

خاله پيرزن گفت: «معلوم است که صحيح و سالمم! مگر قرار بود توِی تنور بيفتم؟» 
پيرمرد خوش حال شد؛ چه قدر خوش حال! ماست ها را از سر و صورتش پاک کرد و فرياد 

زد: «خاله پيرزن که سالم است، نسوخته است.»
مورچه و گنجشک و درخت تا حرف های پيرمرد را شنيدند و خاله پيرزن را ديدند، خوش حال 

شدند؛ چه قدر خوش حال!
خبر توی ده پيچيد. همه، از پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و پدرها و مادرها گرفته تا بّچه ها، از 
پيرزن رفتند. از نان های خوش مزه اش خوردند و به  گنجشک ها گرفته تا مورچه ها به خانه ی خاله 

اشتباه مورچه خنديدند ؛ چه خنده هايی!

درک و دريافت  
۱ــ وقتی مورچه پاهای خاله پيرزن را لبه ی تنور ديد، چه کرد؟

٢ــ وقتی خبر سالمتی خاله پيرزن در ده پيچيد، چه اّتفاقی افتاد؟

٤٨
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فصل چهارم
دينی



٥٠

درس هشتم
ن  ن از    از  

؟» م: «د   م   روز از 
ا   د   ا.    زدن   ف   ، : «د  م 

«. ا ری     و از او 



٥١

ر   ن    . ،     د  م د   و 
م  ر و  .  د     ری  ا  م دادن ٓآن   ا  ا ا    از 
؛  ن    ی  رگ  رگ  و  ر . د      
م  از  روزی  دارم.  دو  را   ٓآن   زدن    ف  و  دن  زی  ن 

م:
؟» رگ  را دو دار رگ  و  ر ا   »

،  را دو دار و    ن  ر  ن  ٓآن   » : م 
«.   ّ

، دو دارد . ّ و   ان  ا  را   د
را  ن  ی  ن  ا .   دا    ن   از     ! ا
از  ی     ّ  ّ و  داری.           دو 

اری! ا   دو  ن     دم 



٥٢

۱ــ ما در دعا با خدا درد دل می کنيم.    
۲ــ همه، آدم های مهربان را دوست دارند.    

۳ــ ما فقط برای خودمان دعا می کنيم.    
۴ــ ...........................................   

۱ــ دعا يعنی چه؟    
۲ــ چرا خدا را شکر می کنيم؟    

۳ــ چه کارهايی می توانی انجام دهی تا خدا تو را بيش تر دوست داشته باشد؟    
۴ــ ...........................................   

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی

 
 بستگان 

پدر

مادر

پدربزرگ

پدربزرگ
مادربزرگ

مادربزرگ

 پسر عموعمو
.....................خاله.....................

.....................
دختر دايی

..................... .....................عّمه
دايی.....................

حاال تو بگو
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به اين کلمه ها توّجه کن:
کبری، عيسی، مصطفی، يحيی، مجتبی، مرتضی. حرف «ی» در پايان اين کلمه ها صدای «آ» 

می دهد. 
حاال بگو چه کلمه ای در درس به کار رفته است که حرف «ی» در آخر آن صدای «آ» می دهد. 

۱ــ کلمه هايی را که «ع ع ع ع» دارند، از درس پيدا کن و بگو.    
۲ــ جمله ای که عالمت «!» دارد.    

۳ــ ..............................................    

 چند نفر از دانش آموزان، هر يک از موارد زير را به صورت نمايش بی کالم، نشان دهند و ساير 
دانش آموزان موضوع نمايش را حدس بزنند. 

 چند پرنده را که آب و دانه می خورند و از خدا تشّکر می کنند.
 کودکی در حال دعا کردن.

 پيرزن يا پيرمردی در حال دعا.

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

بازی و منايش (بدون كالم يا پانتوميم)
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بخوان و حفظ كن

ه ِر  ٓآ  َك  َ
ه  َ  د  ِ  ، روی  

م، او    دم   ُ د  
ه   ر  از     َ  ا

ز ٓآ و ٓآن   َك  َ
د ز  را  د  ر   ر ِل 
ی ن  ن  ِب  ٓآ
د ز  را   ز  ی    ل 
ن ِب  ٓآ  ،  ِ
ن ٓآ ِن  از      
َك َ ی    ل  ه      د
ن روی     ر 
ا «   »  ا

ن   ر 



همکاری
تا  ايستادند  شدند.  خسته  راه  در  می رفتند.  ديگری  شهر  به  شهری  از  يارانش  و  محّمد(ص)  حضرت   

کمی استراحت کنند و غذايی بخورند. 
يکی از ياران گفت: «من حاضرم که غذا درست کنم.» 

ديگری گفت: «من هم آب می آورم.»
به اين ترتيب، هر يک از ياران، انجام کاری را پذيرفتند. 

حضرت محّمد (ص) فرمود: «من هم هيزم جمع می کنم و می آورم.» 
همراهان گفتند: «شما استراحت کنيد.» 

ولی حضرت محّمد (ص) نپذيرفت و گفت: «من هم مثل يکی از شما هستم، در سفر همه بايد همکاری 
کنيم.» 

٭٭٭
٭  به نظر شما، چرا پيامبر (ص) پيشنهاد دوستانش را نپذيرفت؟    

حكايت

٥٥
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درس نهم

 . ب  ٓآ ی   . د ده  ران  ر رگ   را  ی  اغ  د.  ده  م ا ز  دا 
 . ا ، د  

 : و  ا  د  اش  ش    د   د    ، ز  دا  ز   
ن  .» ٓآن و د او را  و ٓآن دو   از  م را   ی  و و    ! ل  »

 . ون ر  ّ
م  اری  ش،  . او از ز  د و دا   ه  ، ده   را د   ای   ز 
 . م ر (ع) دا  ی ا   ، ، دو دارم  و    ٓآ » : ون ٓآورد و 

 . .»  دا  را  ٓآرا  ز  ه ا ا  رگ  م  را  ا 
ی  ورد.  ل  ش   از  ا  ز     . د  ز   د د    

رت رتز ز
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 . ای اذان از  د      
ن  ز ، و  و  و .  ا  و  ب را  ن، اذان  : «ز    

 «. ا را اّول و 
 . ش   ا م ر (ع) را   م ا ن   ا ز  ز  
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             ۱ــ زينب بيرون حرم ايستاده بود. 
۲ــ زينب ده ها کبوتر را ديد که گوشه ای جمع شده بودند.    

۳ــ صدای اذان صبح از گل دسته ها بلند شد.    
۴ــ ..................................    

۱ــ چرا زينب با خودش دانه آورده بود؟    
۲ــ زينب و مادرش پس از شنيدن صدای اذان چه کردند؟    

۳ــ آن ها چه موقع در حرم بودند؟    
۴ــ ...............................    

وضوخانه يعنی، جايی که در آن وضو می گيرند.        
نمازخانه يعنی، جايی که در آن نماز می خوانند.      

گل خانه يعنی، جايی که در آن گل نگه می دارند.        

 داروخانه ...........
 آشپزخانه.......  
 چاپ خانه.....    

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی

حاال تو بگو



٥٩

ردم. ن دعا   ردم.  ن دعا 
ردی. و دعا   ردی.  و دعا 
رد. او دعا   رد.   او دعا 

. رد ا دعا    . رد ا دعا 
د. رد ا دعا   د.  رد ا دعا 

د. رد آن ها دعا   د.   رد آن ها دعا 

١ــ کلمه هايی را که «می» دارند. 
٢ــ کلمه هايی را که يکی از نشانه های «غ  غ  غ غ» يا «    ذ» دارند. 

۳ــ .......................................... 

١ــ از کتاب هايی که تا به حال خوانده ای، کدام بهتر بود؟ چرا؟ 
٢ــ از آن کتاب ها چه چيزهايی ياد گرفتی؟ 

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

دّقت کن:

كتاب خوانی



 کی بود؟ کی بود؟ 
ننه گلی در خانه نبود. سوگلی که تنها مانده بود، اطرافش را نگاه کرد. کم  کم حوصله اش سر رفت. 

وقتی  تا  کنم  تميز  مهربانم،  ننه ی  جانم،  ننه  برای  را  اتاق  است  «خوب  گفت:  خود  با  و  کرد  فکری  بعد 
برمی گردد خوش حال شود.» آن وقت شروع به کار کرد . اين جا را جارو کشيد، آن جا را جارو کشيد . بعد 
هم رفت تا طاقچه را دستمال بکشد که ناگهان دستش به کاسه ی چينی خاله نگين خورد. کاسه افتاد و شکست. 
سوگلی به تّکه های کاسه نگاه کرد و خيلی ُغّصه خورد. خاله نگين ديروز اين کاسه را پر از آش کرده و برايش 
فرستاده بود. به قول مادر، کاسه امانت بود. سوگلی تند تند تّکه های کاسه را جمع کرد و يک گوشه پنهان کرد تا 
وقتی مادر می آيد، آن ها را نبيند و با او دعوا نکند. در اين فکر بود که ننه گلی از راه رسيد. سوگلی سالم کرد. 
بعد هم دويد و باالی پلّه نشست تا ننه جانش او را نبيند. می ترسيد اگر او را نگاه کند همه چيز را بفهمد. در اين 
وقت صدايی شنيد. سرش را باال گرفت و روی ديوار، خروس خاله نگين را ديد. خروس هم سوگلی را ديد و 
فهميد که برای او اتّفاقی افتاده است. پس بالش را به هم زد؛ نوکش را باز کرد و گفت: «سوگلی، لُپت گُلی، 

قوقولی قوقو، قوقولی قوقو! خنده ی رو لبت کو؟» 
سوگلی، خروس را ديد ولی چيزی نگفت. آهی کشيد و سرش را پايين انداخت. خروس هم ناراحت شد 
و همان باال روی ديوار نشست. نه بال زد و نه قوقولی قوقو کرد. کالغی که داشت توی آسمان پرواز می کرد، 
خروس را روی ديوار ديد. پايين پريد. روی درخت نشست و گفت: «تاجت چين   چين، بالت رنگين، چرا نوکت 

را بستی؟ چرا اين جا نشستی؟» 
خروس به سوگلی اشاره کرد. کالغ به سوگلی نگاه کرد. بعد، صدايش را بلند کرد و گفت: «سوگلی، لُپت 

بخوان و بينديش
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گُلی، قار و قار و قار، چرا نشستی ُغّصه دار؟» 
مثل  هم  کالغ  انداخت.  پايين  را  سرش  و  کشيد  آهی  دوباره  نگفت.  چيزی  ولی  کرد  نگاه  کالغ  به  سوگلی 
خروس ناراحت شد. همان جا روی درخت نشست. نه بال زد و نه قار قار کرد. گنجشکی پريد و پريد. به خانه ی 
ننه گلی رسيد. دور حياط چرخيد ولی دانه ای نديد. روی درخت پريد. کالغ را ديد. کنارش نشست و گفت: 

«ای بال سياه قار قاری، امروز چرا ُغّصه داری؟» 
کالغ به سوگلی اشاره کرد. گنجشک به سوگلی نگاه کرد و گفت: «سوگلی، لُپت گُلی جيک و جيک و 

جيک! برايم بکن خنده ای کوچيک.» 
و  خروس  و  کالغ  که  بيندازد  پايين  را  سرش  و  بکشد  آه  خواست  هم  باز  کرد.  نگاه  گنجشک  به  سوگلی 

گنجشک با هم گفتند: «سوگلی، حرف بزن؛ شايد ما بتوانيم کاری کنيم که تو اين قدر ُغّصه نخوری.» 
سوگلی سرش را باال گرفت و گفت: «راست می گوييد؟ !» 

همه گفتند: «بله»
سوگلی گفت: «آمدم طاقچه را دستمال بکشم، کاسه ی خاله نگين که روی طاقچه بود، افتاد و شکست. 

نه يک تّکه، نه دو تّکه، صد تّکه شد. حاال نمی دانم جواب خاله نگين را چه بدهم !» 
گنجشک فکری کرد و بعد با خوش حالی گفت: «به خاله نگين بگو پنجره باز بود، گنجشک پريد، به اتاق 
آمد. اين طرف پريد، آن طرف پريد. بعد رفت باالی طاقچه بنشيند تا توی کاسه را ببيند، بالش به کاسه خورد. کاسه 

افتاد و شکست.» 
سوگلی خنديد. يک پلّه پايين آمد . گنجشک را بغل کرد و بوسيد. آمد پايين برود اما ايستاد. خنده از روی 
لبش پريد و به گنجشک گفت: «ولی تو که به اتاق نيامدی.تو که روی طاقچه ننشستی. تو که کاسه را نشکستی. 

من بودم و من شکستم.»
سوگلی اين را گفت و همان جا نشست. کالغ که روی پلّه ی پايين بود، گفت: «به خاله نگين بگو کالغ آمد، 

پريد و پريد. به طاقچه رسيد. يک تّکه نان توی کاسه بود. نوک زد نان را بردارد که کاسه افتاد و شکست.» 
سوگلی باز هم خوش حال شد و خنديد. يک پلّه پايين آمد و کالغ را بوسيد. می خواست يک پلّه ی ديگر 
پايين برود که ايستاد و به کالغ گفت: «ولی تو که توی اتاق نپريدی. کاسه ی خاله نگين را نديدی. توی کاسه نانی 

نبود. کاسه را تو نشکستی. من بودم و من شکستم.» 
سوگلی اين را گفت و همان جا نشست. خروس خاله نگين که تا حاال ساکت بود، بالش را به هم زد و گفت: 
«سوگلی، به خاله نگين بگو در باز بود. خروس از لب ديوار پريد. دويد و دويد، به اتاق رسيد. کاسه را روی طاقچه 

ديد. باالی طاقچه پريد. ناگهان کاسه افتاد و شکست.» 
سوگلی به خروس نگاه کرد. خوش حال شد. خنديد و پايين پريد. به پلّه ی آخر رسيد. خروس را بغل کرد 
و بوسيد. بعد هم به طرف در رفت تا پيش خاله نگين برود و بگويد که خروس کاسه را شکسته است ولی تا به در 
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رسيد، خنده از لبش پريد. ايستاد و گفت: «تاِج تو چين چين، باِل تو رنگين، تو که به اتاق نيامدی، کاسه ی خاله 
نگين را نديدی و آن را نشکستی. من بودم و من شکستم. نه اين را می گويم، نه آن را.» 

گنجشک و کالغ و خروس گفتند: «پس چه می گويی؟» 
سوگلی گفت: «می گويم خاله نگين جان ! خاله ی مهربان ! اتاق را جارو می کردم. خواستم طاقچه را دستمال 

بکشم که دستم به کاسه ی شما خورد. کاسه ی شما غلتيد، افتاد و شکست.» 

ننه گلی که همه چيز را ديده و شنيده بود، از اتاق بيرون آمد. سوگلی را صدا زد. سوگلی دويد. از پلّه ها 
باال رفت. توی دست ننه گلی دو تا شاخه ی گل بود. يکی را به سوگلی داد و گفت: «اين برای دخترم سوگلی 
که دوست دارد راست بگويد. اين هم برای خاله نگين که سوگلی خانم برايش ببرد و از او معذرت خواهی کند.» 

سوگلی خنديد. با شاخه ی گل از پلّه ها پايين آمد تا به خانه ی خاله نگين برود و همه چيز را بگويد. گنجشک 
باالی سرش پريد و گفت: «جيک و جيک و جيک، آفرين !» 

کالغ هم پريد و گفت: «قار و قار و قار، صد آفرين.» 
خروس هم پر زد و نشست باالی ديوار و گفت: «قوقولی قوقو ! هزار آفرين به دختر خوب و نازنين.» 

  
درک و دريافت  

۱ــ کاسه ی خاله نگين، چرا شکست؟ 
۲ــ اگر تو با چنين مشکلی رو به رو شوی، چه می کنی؟ 



فصل پنجم
هنر و ادب



ه
؛    م   ز : « دو دارم  رم  دم   دن   ّ م  د  

ب.» 
ب  دن را    ّ     ، ای ا      » : ش     

م.»  د 

درس دهم
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١ــ سفالگر با ِگل چيزهای زيبا می سازد. 
٢ــ عّکاس با دوربين عکس می گيرد. 

۳ــ پدرم گفت: «فقط نّقاش ها هنرمندند.» 
۴ــ ............................ 

۱ــ به چه کسی هنرمند می گويند؟ 
۲ــ کدام هنرها با تصوير سروکار دارند؟ 

۳ــ کدام يک از هنرها را بيش تر دوست داری؟ چرا؟ 
۴ــ .................................... 

نّقاش

قلم مو

رنگ

……

……

……

…………

عّكاس

دوربين

فيلم

چرخ سفالگر
سفالگری

ِگل

موسيقی دان

آهنگ

سرود

بازيگر

سينما

تئاتر

……

فرش باف

نخ

نقشه

گوش كن و بگودرست، نادرست

واژه سازی
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من هنرمندم                                 من هنرمند خواهم شد. 
او نّقاشی می کشد.                      او نّقاشی خواهد کشيد.
از پدرم پرسيدم.                         از پدرم خواهم پرسيد.   
علی عّکاس است.                      علی عّکاس خواهد شد. 

 

١ــ کلمه هايی که با « گر» ساخته شده اند. 
٢ــ کلمه هايی که در آن ها « ه » به کار رفته است. 

يکی از هنرهايی را که در درس آمده است، به دلخواه انتخاب کرده، به صورت نمايش اجرا کنيد. 

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

بازی و منايش

من می آيم.                               ……………
او رفت.                                     …………… 
پروانه نشست.                             ……………
او از پدرش می پرسد.                  ……………

حاال تو بگو



بخوان و حفظ كن
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ا  ّ م   ، م   َ َ َ
م    َ َ ِ زم   م  

     ، ّ ُ  م    ك  و 
رم    ِ ُ  ،  ِ  م روی 

م   

 ِ ا

را      م  
   َ  م   راِ 
م را   ،  م ٓآ 

ارم ،  را دو   دم د  م 
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دانشمندان  از  يکی 
می گويد: روزی در اتاق خود 

بودم.  خواندن  کتاب  مشغول 
در  و  رفتم  می زنند؛  در  شنيدم 
بود  همسايه  بّچه ی  کردم؛  باز  را 

آتشدان  می خواست،  آتش  که 
اين  گفتم:  و  دادم  نشان  او  به  را 

آتش، اّما چگونه می بری؟ تو که ظرفی 
نداری؟ اندکی صبر کن تا ظرفی بياورم، 
آن کودک، با احترام گفت: «راضی به 
آتشدان  نزديک  نيستم؛»  شما  زحمت 
برداشت  سرد  کمی خاکستر  ابتدا  رفت؛ 
خاکستر  روی  آتش  مقداری  سپس  و 
گفت:  و  کرد  من  به  رو  آنگاه  گذاشت 
«اين طور؛» و با لبی خندان خداحافظی 
کودک  آن  هوش  به  من،  رفت.  و  کرد 

آفرين گفتم.

حكايت

کودِک زيرک 

 
٭  چرا دانشمند به هوش کودک آفرين گفت؟ 



٧٠

س ٓآزاد

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی

درس يازدهم
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بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

يکی از دانش آموزان، نام حيوانی را به دلخواه روی تخته ی کالس می نويسد. اعضای هر گروه، حرف های 
آن نام را جدا می کنند و در جدولی مانند جدول زير می نويسند. سپس با هر يک از حرف ها نام دختر، پسر، شهر، 

ميوه و حيوان می سازند. هر گروهی که جدول را زودتر تمام کند، برنده است. 

نام ميوهنام شهرنام دخترنام پسرنام حيوانحرف
پرتقالپل سفيدپروينپورياپرستوپ
ل
ن
گ

بازی، بازی، بازی



٧٢

درس دوازدهم

دو

 . د م ر (ع) ر  رت ا م  ز ا ر،  و  ل   
  ، دو ِه  ٓآرا س،        ، د   » : رم 

 «. و و ٓآن   را    ب ا  ار دارد.  ان،  رگ ا
د  س ز .  ی     س ر   ،  روز 
ٓآن   را   دی  ز  ّ  ، ر دو  ِه  ٓآرا و   د. 
 ، دو » : د. او   ای    .   را  د

. ل ز    را   
ر دم،   ه  َ ز ل             دم  ا     ر 

ره ی  دی  ی ز ن  ب  ارز ا   ٓآن دا   
ی  ن  ان دا رگ    ، .  ر ا ن ٓآن   ا ان و  ا
ر   ی   د و ا ن  را  ٓآوری  دو ا دا  .  ا
ه   ، ز ف  ز وز  ٓآن  ر را   ا ن     ٓآورد  ز

دارد.» 



٧٣

ل داد  رم  س،  م  از  د،  ا     ، ن ا  از  ا   ، را
 . ا   ی  را  ن   از دا

ران،  د و  ،       از  م از   ا
ب ِ ٓآ ران و از  ز  اب   دد   د   ی  ٓآ



٧٤

١ــ آرامگاه فردوسی در شهر مشهد قرار دارد. 
٢ــ همه ی داستان های شاهنامه به شعر است. 

٣ــ فردوسی، چهل سال زحمت کشيد تا کتاب شاهنامه را نوشت. 
٤ــ ...................................... 

۱ــ شاهنامه ی فردوسی درباره ی چيست؟ 
٢ــ بزرگ ترين پهلوان داستان های شاهنامه کيست؟ 

٣ــ ...................................... 

فردوسی، شاعر بزرگ ايران است. 
فردوسی از بعضی شاعران زمان خود، بزرگ تر است. 

فردوسی يکی از بزرگ ترين شاعران ايران است. 
  شهر مشهد بزرگ است. 

شهر مشهد از توس، بزرگ تر است.
شهر مشهد يکی از بزرگ ترين شهر های ايران است. 

……نزديکزيباترينزيباترزيبا

……

……

…… …… …… بلنددور

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی

حاال تو بگو



٧٥

١ــ نام کتابی که هفته ی پيش خواندی، چه بود؟ 
٢ــ اگر تو نويسنده ی آن کتاب بودی آن را چگونه تمام می کردی؟ 

الف        ب 
من ديروز کتاب را به کتاب خانه بردم.  سال گذشته با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم. 
من امروز کتاب را به کتاب خانه بردم.  پارسال با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم. 

من صبح زود کتاب را به کتاب خانه بردم. يک سال با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم. 
من هفته ی گذشته کتاب را به کتاب خانه بردم.  ماه گذشته با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم. 

من پارسال در مسابقه ی علمی مدرسه، نفر اّول شدم. 
........................................ 
........................................ 

١ــ اسم هايی که در درس آمده است. 
٢ــ کلمه هايی که در آن ها حرف «ش» به کار رفته است. 

١ــ منظور فردوسی از جمله ی «پی افکندم از نظم، کاخی بلند» چه بود؟ 
٢ــ به جز فردوسی چه شاعران ديگری را می شناسی؟ 

حاال تو بگو

بياموز و بگو

پيدا كن و بگو

كتاب خوانی

فكر كن و بگو



يک کالغ، چهل کالغ
يکی بود، يکی نبود، غير از خدا هيچ کس نبود. جوجه کالغی بود که هنوز پرواز را خوب ياد نگرفته بود. يک 
روز مادرش، يعنی ننه کالغ، می خواست به دنبال غذا برود. قبل از رفتن به او گفت: «از النه بيرون نيا  تا من برگردم!»
جوجه کالغ حرف مادرش را گوش نکرد. وقتی او رفت ، جستی زد و از النه، به روی شاخه ی درخت پريد. 
بعد، از شاخه ی درخت، به روی زمين پريد. سپس دوباره جست زد و روی درخت نشست. وقتی ديد جست وخيز 
کردن را بلد است، خيلی خوش حال شد. خيال کرد که پرواز  کردن هم به همين راحتی است. بال هايش را باز کرد 
و خواست از روی درخت به پرواز درآيد اّما چند بال که زد، ديگر نتوانست پرواز کند و با سر، توی بوته های خار 

افتاد. آن وقت هر کاری کرد، نتوانست از توی خارها بيرون بيايد. 
کالغی از آن جا می گذشت. چشمش که به جوجه کالغ افتاد، با خودش گفت: «چه کنم؟ چه نکنم؟  اّتفاقاً 

بروم بقّيه را خبر کنم!»  
بعد، بال زد و رفت به کالغ دومی و سومی و چهارمی و پنجمی رسيد و گفت: «چه نشسته ايد که جوجه ی 

ننه کالغ توی خارها افتاده !» 
کالغ پنجمی بال زد و رفت به کالغ ششمی و هفتمی  و ... دهمی رسيد و گفت: «چه نشسته ايد که جوجه ی 

ننه کالغ، توی خارها افتاده و زبانم الل حتماً نوکش هم شکسته !» 
 ... دوازدهمی و  يازدهمی و  کالغ  به  رفت  و  زد  پر  درآمد.  اشکش  دهمی  کالغ 

بيستمی رسيد و گفت: «چه نشسته ايد که جوجه ی ننه کالغ، توی خارها  افتاده
و نوکش شکسته و زبانم الل، حتماً بالش هم شکسته !»

کشيد.  پر  و  زد  خودش  سر  توی  را  بالش  دو  بيستمی  کالغ 
به کالغ بيست  و يکمی و بيست و دومی و ... بيست  ونهمی  رسيد و 

گفت: «چه نشسته ايد که جوجه ی ننه کالغ، توی خارها افتاده و نوکش 
شکسته و بالش شکسته و زبانم الل، حتماً پرهايش هم ريخته!»

کالغ  به  تا  رفت  و  زد  پر  و  کرد  قارقاری  ونهمی  بيست  کالغ 

بخوان و بينديش

٧٦



سی امی، سی و يکمی، سی و دومی و… چهلّمی 
جوجه ی  که  ايد  نشسته  «چه  گفت:  و  رسيد 
ننه کالغ، توی خارها افتاده و نوکش شکسته 

الل،  زبانم  و  ريخته  پرهايش  و  شکسته  بالش  و 
ديگر زنده نيست !»

کالغ چهلّمی چنان قارقاری کرد که نگو و نپرس ! پر زد و رفت و همه ی کالغ ها را جمع کرد و به دنبال 
خودش راه انداخت تا به النه ی ننه کالغ بروند و به او سرسالمتی بدهند. 

چهل تا کالغ پر زدند و به سراغ ننه کالغ رفتند اّما هنوز به النه ی او نرسيده بودند که جوجه کالغ را ديدند 
توی خارها گير کرده بود و ننه کالغ داشت او را بيرون می کشيد. 

کالغ ها، قارقارکنان و با تعّجب به هم نگاه کردند. کالغ چهلّمی گفت: «اين که جوجه کالغ است ! نوکش 
نشکسته، بالش نشکسته، پرهايش نريخته، زنده است و توی خارها گير کرده !» 

کالغ پنجمی گفت: «من خيال کردم نوکش شکسته !» 
کالغ دهمی گفت: «من خيال کردم بالش شکسته !» 

کالغ بيستمی گفت: من خيال کردم پرهايش ريخته !» 
کالغ بيست و نهمی گفت: «من خيال کردم از بين رفته !» 

آن وقت هر چهل کالغ به ننه کالغ کمک کردند که جوجه اش را از توی خارها بيرون بکشد. بعد هم به هم 
قول دادند درباره ی آن چيزی که آگاهی ندارند حرفی نزنند، تا خبرها «يک کالغ، چهل کالغ» نشود. 

درک و دريافت  
١ــ وقتی جوجه کالغ حرف مادرش را گوش نکرد، چه شد؟

٢ــ «يک کالغ، چهل کالغ» يعنی چه؟ 

٧٧



فصل ششم
ايران من



هه

اِن ز ا

را  ان  ا   . ز   ان  ا   ،  . ا ان  ا  ، ر  م 
اوان  ی  د  ان،  ا   . رگ  ان  ی  ا  . دار دو 
 . ی    ه  و  ر ، ز   ،  ، ، د  ه  د دارد؛   و

. ر   ری  ا  ز ا   دا 
از  را  د  ر  ن  ٓآ  . ن  ا و  ش  ا ،  ا ن  ز و  دان 

. ن     ی د
. ان   ن     از ا ا

درس سيزدهم
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ازی است. ه حافظ ش اين جا آرا

ت رضا (     ع    ) در شهر  ام هشتم، ح م ا اين جا 
ه است.

او است. ای د اين قّله ی ز

ان است. ر اين جا ارگ  

ازی است. ی ش ه سع اين جا آرا
، شاعر بزرگ ايران دو ه  اين جا آرا

ه است. وس  در 

٨٠



ان است. الد  ج  اين جا ب

از است. ی ش اين جا ختت جمشي در نزدي

اه است. ا ر ستون  صويری از  اين 

اسوله ی گيالن است. اين جا 

اين جا  و سه پل اصفهان است.

٨١



١ــ نام چند مکان تاريخی و ديدنی را بگو. 
٢ــ چرا ما کشور خود، ايران را دوست داريم؟ 

٣ــ در شهر شما چه مکان های تاريخی و ديدنی وجود دارد؟ 
٤ــ ……………………………… 

٨٢

 اصفهان

 شيراز

 مشهد

 تهران

درست، نادرست

گوش كن و بگو



به اين جمله ها توّجه کن: 
در ايران زيارتگاه های زيادی هست. 

اين شهر نمايشگاه دارد. 
زيارتگاه يعنی، محّل زيارت 

نمايشگاه يعنی، محّل نمايش و نشان دادن 

دانشگاه يعنی، …………… 
آزمايشگاه يعنی، …………… 

……………  يعنی، …………… 

٨٣

چشمان يعنی، چند چشم   چشم ها  مردان يعنی، چند مرد  مردها  
زنان يعنی، چند زن    زن ها   درختان يعنی، چند درخت  درخت ها 
…… يعنی، ……    ……               ...…… يعنی، ….....   .........…

واژه سازی

بياموز و بگو

حاال تو بگو



آموزگار چندکارت برمی دارد و روی هر يک، کلمه ای مانند خنديدن، مطالعه کردن و ... 
می نويسد. سپس هر کارت را به يکی از گروه ها می دهد. اعضای آن گروه بايد کلمه ها را بخوانند 
و نقش آن ها را بازی کنند. بقّيه ی دانش  آموزان بايد بگويند، هر کس نقش چه کلمه ای را بازی 

می کند. 

١ــ کلمه هايی که « ها» دارند.

٢ــ کلمه هايی که «ان» دارند.

١ــ چرا سفر می کنيم؟ 
٢ــ در سفر به چه چيزهايی بايد توّجه کنيم؟ 

پيدا كن و بگو

فكر كن و بگو

بازی، بازی، بازی

٨٤



٨٥

بخوان و حفظ كن
ای  ی 
ی ب و 

اِن ز ا
ه 

ای  ی 
٭

 دو 
 

ه و د  
 

٭
م ر ا

ر د  
ه از 

ّ ا ! ..... ا
٭
ی و   
 د 

ه  رو
ا .  

و   ر



و  ٓآ  وز    . ب     ٓآ
ن  داد. ان را  ی ا  ز

 ، ه      ّ ر  د رم و د   
؟» ای  ن،  دا   : «ا 

«. » :
ر  ی   : «  ی ٓآزادی و  رم 

ر   دارد.»   . ا
ر    ق  ر   ا  ن،  ر  »  :

؟»  
ی   ی  ام از ر  اب داد: «  رم 
ر   دارد.  ر  ان   ا   ً ؛  ا ی 
ی، ر   ی  و دو و ر   ی 

«. ع از  و ٓآزادی ٓآن ا ُ   خ  ی د
م: دم و  ه  ره     دو

درس چهاردهم
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؟» ن،  ی و     ر  »
ا        ّ ا : « ی  رم 
«. ان ا ن  ،  ی  د.   ه    د
ر  ط  دم و وارد  ا  رم  م از   ا 
س  د. ا ه  ا ز  وز   ان ا م.   ا
دم ٓآن را    از     دو دارم و       

م. ت   ّ ی ٓآن  ، از  ا د ا

٨٧



١ــ رنگ سرخ پرچم ايران نشانه ی سرسبزی کشور است. 
٢ــ پرچم همه ی کشورها سه رنگ دارد. 

٣ــ  پرچم نشانه ی آزادی و سربلندی هر کشوری است. 
٤ــ ………………………………

١ــ رنگ سبز پرچم ايران نشانه ی چيست؟ 
٢ــ کدام رنگ پرچم ايران نشانه ی صلح و دوستی است؟ 

٣ــ کلمه ی «اللّٰه» در وسط پرچم نشانه ی چيست؟ 
٤ــ ……………………………… 

گوش كن و بگو

٨٨

درست، نادرست



خوب دّقت کن 
الف) من هر بار بادّقت به پرچم نگاه می کردم. 

        کارگران بار را از کشتی خالی کردند. 
ب) هروقت سير باشيم نبايد چيزی بخوريم. 

     سير و پياز غذا را خوش مزه می کنند. 
ت) شير از حيوانات وحشی است. 

     ما هر روز، يک ليوان شير می نوشيم. 
شير آب را بايد محکم ببنديم تا آب هدر نرود.

به کسی که اهل ايران است، «ايرانی» می گويند. 
به کسی که اهل يزد است، «يزدی» می گويند. 

به چيزی که از آهن درست شده باشد، «آهنی» می گويند. 
به چيزی که از چوب درست شده باشد، «چوبی» می گويند.

واژه سازی

بياموز و بگو

سيستانی يعنی، ……
تبريزی  يعنی،……
سنگی  يعنی،……

فلّزی يعنی ……

حاال تو بگو

٨٩



٩٠

فكر كن و بگو
١ــ چرا بايد به پرچم کشورمان، احترام بگذاريم؟

٢ــ تو چگونه از ميهن خود دفاع می کنی؟
٣ــ ………………………………

داستان زير را به صورت نمايش در کالس اجرا کنيد.
موجودی فضايی به زمين آمده است و با چند کودک رو به رو  می شود و کودکان با او صحبت 

می کنند.

پيدا كن و بگو

بازی و منايش

ح ب ص
ه ل ا ل
ط ا ی ح
ط س و

در جدول زير، پنج کلمه از کلمه های درس وجود دارد. آن ها را پيدا کن و بگو.



بخوان و حفظ كن

ف ل و  ش  ن   ٓآ
د ی   
ب ٓآ را    
م را  ش  
ب را   ان  دور 
خ ُ و  ز    
ض یِ    

د    

و     
راه،  از   ر 

ط ر   ز 
ط   َ  
م ا ده  ر 
م ا    

زی   ٓآب  
زی   ب  

ب ّ رو د   

د ی  د  ی   
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٩٢

درس پانزدهم

را   د  ل   روز  اّو  ن،  دم 
. .  ی ا   ز   

ل   روز   ، ورد اّول  روز  ر    
. روز»   ا . ا روز را «

ی   ز  و  ی  ز   ٓآ روز 
. ا

را  روز  ن   ا ا ا    ل  اران 
.   

  ، روز،    از  دم   
ه ی  ل،  ای   و  ری    
ا   ل،  ای    .    

د.  وع   ل   ن  ر و  ل   
ه ی  ر  اده  ی  ا م  ی  ا   
ا  او   ا و از      و د  

. ب   ب و  ق ٓآن  را   ا
ٓآن،   ، ه ی   دم       
م ٓآن   «س»  ی رو و       ، ٓآ

روز



٩٣



٩٤



٩٥

ا     . ار د،  وع  
و    ،  ، ق،   ، ه، 

.  
 ، ه ی      
ده،  و    ی ر  غ   
ار  ٓآ   ف   ،   . ار  
. ی  ٓآن       

زد  د  دم  د و  روز،  
ی  رگ         .  رو

 .  د
ی  دم    ، روز ا   
ن   و  ان  ه  ٓآرا  ، ر ز

.  رو
د  دا    روز    
ا  ر و  و  ا ای  و  را 

. ده    د، ٓآ ٓآزاد و ٓآ



نيکوکار يعنی، کسی که کار نيک انجام می دهد.
درست کار يعنی، کسی که کار درست انجام می دهد.

ستم کار يعنی، کسی که ظلم و ستم می کند.
مددکار يعنی، کسی که به ديگران کمک می کند.

۱ــ سفره ی هفت سين را روز سيزده به در، می چينيم.
۲  ــ تحويل سال وقتی است که سال نو شروع می شود.

۳  ــ مردم ايران در جشن نيکوکاری شرکت می کنند. 
ـ  .................................... ۴  ـ

۱ــ اوّلين روز سال نو در کشور ما چه روزی است؟
۲  ــ چرا به سفره ی تحويل سال نو هفت سين می گويند؟
۳  ــ شما بر سر سفره ی هفت سين چه  چيزهايی می گذاريد؟

۴  ــ .......................................

٩٦

درست، نادرست

گوش كن و بگو

واژه سازی



ورزش کار ...

خدمت کار ...

فرشته   + ان = 
گذشته + ان = 
زنده     + ان = 

را  ـه)  ه   ببنديم، (  جمع  با «ان»  را  کلمه  آن  بخواهيم  و  باشد  ـه)  ه   حرف (  کلمه ای،  آخر  در  اگر 
برمی داريم و به جای «ان»، «گان» می گذاريم.

تشنه + ان = تشنگان  
گرسنه + ان = گرسنگان  
خسته + ان = خستگان  

ديده + ان = ديدگان  
خفته + ان = خفتگان  

٩٧

بياموز و بگو

حاال تو بگو

حاال تو بگو



٩٨

١ــ  درس را بخوان و کلمه هايی را که با «س» شروع می شوند، پيدا کن.
٢ــ در درس کلمه هايی را که يکی از نشانه های ( ع  ع  ع  ع ) دارند، پيدا کن.

١ــ درباره ی جشن نيکوکاری چه می دانی؟
٢ــ تو در برگزاری جشن نوروز، چگونه به بزرگ ترها  کمک می کنی؟

١ــ سه نفر از دانش آموزان داستان هفته ی پيش را در سه بخش بيان کنند.
٢ــ با هم فکری اعضای گروه خود، يک  داستان تعريف کنيد.

پيدا كن و بگو

فكر كن و بگو

كتاب خوانی



عمو نوروز
پير مرد، باالی تّپه، رو به دروازه ی شهر ايستاد. نفس نفس می زد. با خودش گفت: «من ديگر خيلی پير شده ام!» 
آن وقت کاله نمدی را دوباره روی سرش گذاشت، شال کمرش را محکم کرد، و به طرف شهر روانه شد. 

می شدند.  خبر  با  بهار  آمدن  از  که  بودند  کسانی  اّولين  آن ها  خواندن.  آواز  به  کردند  شروع  ديدنش  با  بلبل ها 
عمونوروز نفس عميقی کشيد، دستی برای بلبل ها تکان داد و گفت: «باشد، باشد؛ حرفم را پس می گيرم! آن قدرها 

هم پير نشده ام. حاال زود باشيد برويد توی شهر و به همه بگوييد که بهار آمده است.» 
عمو نوروز هر سال، روز اّول بهار، می آمد. همه ی مردم می دانستند که پيرمرد از راه دوری می آيد. می دانستند 
که خسته است. به همين دليل، صبح خيلی زود از خواب بيدار می شدند، جلوی خانه شان را آب و جارو می کردند و 
با لباس های نو، دم در می ايستادند. می دانستند عمونوروز خيلی وقت ندارد. بايد به همه سر بزند؛ اّما هر کسی دوست 

داشت، عمو نوروز، در سال نو، چند لحظه ای مهمان خانه اش باشد، می گفتند: «قدمش خير و برکت می آورد.» 
پيرمرد تا جايی که وقت داشت، به مردم سر می زد. دهنش را با نقل و نبات شيرين می کرد و به صاحب خانه 

بخوان و بينديش

٩٩



١٠٠

برای  او  که  می دانستند  همه  نمی ماند.  کسی  هيچ  خانه ی  صبحانه،  خوردن  برای  ولی  می رفت؛  و  می داد  عيدی 
صبحانه، به خانه ی خواهرش می رود؛ به خانه ی «ننه سرما». 

پيرزن، چشم به راهش بود. تمام سال را منتظر می ماند تا روز اّول بهار، برادرش از راه برسد و او را ببيند. 
بايد صبح زود از خواب بيدار می شد و حياط کوچک خانه اش را آب و جارو می زد و سماورش را روشن می کرد. 
بعد هم در آوردن لباس های نو از توی صندوقچه، حنا بستن به موها و ناخن ها، چيدن سفره ی هفت سين و آماده 

کردن آجيل و شيرينی ... 
اين کارها برای او کمی سخت و وقت گير بود؛ اّما پيرزن از شوق ديدن برادرش، همه ی اين کارها را تند تند 
انجام می داد. آن وقت لباس قرمز و پُر چينش را می پوشيد و آخر از همه، قاليچه اش را پهن می کرد، تکيه می داد 

به بالش ها. آن قدر منتظر برادرش می نشست که از انتظار خسته می شد و خوابش می برد. 
 پيرزن امسال هم مثل هر سال، صبح زود بيدار شده بود. نشست و به بالش ها تکيه داد، با خودش گفت: 

«اين بار ديگر نبايد بخوابم. حاال چايی هم دم نمی کنم تا وقتی آمد، چای تازه دم به او بدهم.» 
ننه سرما همين طور که زير آفتاب ماليم بهار نشسته بود، چشم هايش کم کم گرم شد و خوابش برد. طولی 
نکشيد که عمونوروز از راه رسيد. به باغچه ی مرتّب و گُل کاری شده ی ننه سرما نگاهی انداخت، يک شاخه گل 

هميشه بهار چيد و به طرف او رفت. 
ای خواهر! دوباره خوابت برده! 

پيرمرد دلش نيامد خواهرش را بيدار کند. آرام، روی نوِک پنجه، از پلّه ها باال رفت و روی قاليچه نشست. 
خودش چای را دم کرد و با نُقل و شيرينی خورد. بعد هم از توی سينی ميوه، يک پرتقال برداشت، دو قسمت کرد؛ 
يک قسمتش را خورد و قسمت ديگرش را برای خواهرش گذاشت. کمی منتظر نشست؛ ولی خواهرش که از اين 

همه کار، حسابی خسته شده بود، بيدار نشد که نشد! 
عمونوروز نگاهی به خورشيد انداخت. خيلی دير شده بود. داشت ظهر می شد و او بايد می رفت تا آمدن 
بهار را به گوش مردم شهرها و روستاهای ديگر برساند. مثل سال های گذشته، آرام، گُِل هميشه بهار را کنار بالش 

خواهرش گذاشت و آهسته، بيرون رفت. 
پيرزن که بيدار شد، ديد قوری، روی سماور است و کسی با استکان، چای خورده و يک شاخه گل هميشه 
دلش  خيلی  است.  رفته  و  آمده  عمونوروز  برده،  خوابش  وقتی  هم  امسال  که  فهميد  است.  چيده  او  برای  بهار 

سوخت! برای ديدن برادرش، بايد يک سال ديگر صبر می کرد. 

درک و دريافت  
١ــ چرا هر سال عمونوروز به ديدن خواهرش ننه سرما می رود؟ 

٢ــ چرا ننه سرما نتوانست برادرش عمونوروز را ببيند؟ 



فصل هفتم
طبيعت



درس شانزدهم

ه َ واِز  َ
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؟»  ره   ا  ا دو ن   ا د  » : ر 
ران  .  ٓآن   و ف  ف و ٓآن  ن  ا  ن دو دار  ٓآ » : ه ی ٓآب 
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  ، م  . ٓآن     ی ٓآب  ه  د را روی  ر  ،  و   « ! » : ر 
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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

١٠٤



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

١٠٥



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؟ 

١٠٦



ان ِ دا
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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؟ 

فصل ها

بهار

ستانفروردين ارديبهشت    خرداد
تاب

آبان         آذر مهر            
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گوش كن و بگو

درست، نادرست

واژه سازی
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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
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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  
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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 

١١١



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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