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ای خدای مهربان، نام تو بهترین سرآغاز برای هرکار است.
من کارهایم 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 سپاسگزارم؛ 
ای پروردگار عزیز، از تو یاری می خواهم تا همیشه در درس هایم موّفق شوم.

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

ستایش

ا�ز  �ز سر�آ ه�تر�ین  �ب و  �ت اِم  �ز ای  

روا�زم مو�زسِ  و  �ت اِد  �ی ای 

امی �ز �ز

ا�ز �ب �زم 
کُ � کی  � امه  �ز و،  �ت اِم  �ز ی  �ب

ا�زم �ب �ز �بر  �یس�ت  �ز و،  �ت ام ِ �ز رز  ُ �ب

ا�ز �ز ه�تر�ین سر�آ �ب



فصل اوّل
نهادها
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و  بررسی  به  عزیز،  دانش آموزان  تحصیلی،  سال  نخسِت  دهه ی  است  الزم  درس ها،  آموزش  آغاز  از  پیش 
پاسخ گویی »تمرین های یادآوری« از کتاب نگارش، هدایت شوند؛ تا فرصِت بازآموزی و آمادگی مناسب، پدید آید.

٭ یادآوری



درس اّول
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ا�نه ی کالِس ما �ن ا�ب �ک�ت

گار  مو�ن د�ند. �آ م وارد کالس �ش �ن رام و �با �ن ان، �آ مو�ن های ماه مهر دا�ن�ش �آ کی ا�ن رو�ن � رد �ی
�نها  �ند. ��پ� �به �آ یر �گ� ود �ترار �ب واس�ت رد �گروه �ن ّه ها �ن �پ �پ� ا�ن �الم و ا�وال �پرسی، ا�ن �ب
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�پاس�ن  م  وا�ن�ی می �ت �گو�نه  �پ د  �ی �گو�ی �ب و  د  �ک�ن�ی کر  � �ن واهم  می �ن ما  �ش ا�ن   ، �یرن عرن ان  مو�ن »دا�ن�ش �آ  : �گ�ن�ت

م؟«. دا �ک�ن�ی �ی ود را �پ �پرس�ش های �ن
ده ی  �ن د. �نما�ی �ت�ن و�ش ود را روی �بر�گه ها�یی �ن نهاد �ن � �ی�ش گ�ن�ت و�گو �کرد�ند و �پ ود، � ّه ها رد �گروه �ن �پ �ب

اره �کرده  ّله ها و ا�نراد دا�نا ا�ش ا�ب ها، م�ب وا�ند. �گروه ها �به را�یا�نه، �ک�ت د �ن ��ن ن را �ب هر �گروه �آ
�بود�ند. 

ا�ب ها،  �ته ها رد را�یا�نه، �ک�ت وسش �یا همه ی �ن : »�آ ر �کرد و �گ�ن�ت کّ � ان �ت�ش مو�ن گار ا�ن دا�ن�ش �آ مو�ن �آ
؟«.  �ید اس�ت ما ُم�ن ّله ها �برای �ش و م�ب

ودمان  ه ی �ن ّله های و�یرش ا�ب ها و م�ب ه�تر اس�ت �ک�ت یر، �ب : »�ن� ده ی �گروه اّول  �گ�ن�ت �ن �نما�ی

م«.  وا�ن�ی �ن را �ب
�ته  وسش ی �ن اس�ب ا�ب های م�ن ارسی، �نام �ک�ت ا�ب �ن �نر �ک�ت : »رد �آ �گر  �گ�ن�ت ده ی �گروه د�ی �ن �نما�ی

م«.  وا�ن�ی �ن ن ها را �ب م �آ وا�ن�ی ده اس�ت �که ما می �ت �ش
وا�ند �به ما �ن�ی�ی  و�ب اس�ت �که می �ت ِ �ن ِد دوس�ت �ن ، ما�ن و�ب ا�بِ �ن : »�ک�ت گار �گ�ن�ت مو�ن �آ

د«.  کمک �ک�ن �

�کری  ، �پ� ا�ن هم �ن د دوس�ت �ن و�ب را هم ما�ن ا�ب �ن : »�ک�ت کی ا�ن �گروه ها �گ�ن�ت � ده ی �ی �ن �نما�ی

م«.  ا�ب می �ک�ن�ی �ن �ت ر�گ �تر ها، ا�ن ور�ت �با �برن و م�ش
کر می �ک�ن�ید و �به ردس�تی �پاس�ن می ده�ید. �اال  � و�ب �ن ما �که �ن �نر�ین �بر �ش : »�آ گار �گ�ن�ت مو�ن �آ

م؟«.  �ی �ته �باسش ک رد کالس داسش ا�نه ی �کو�پ �ن ا�ب م �یک �ک�ت وا�ن�ی �گو�نه می �ت کر   �ک�ن�ید �پ � �ن



١. بّچه ها در گروه گفت وگو کردند و پیشنهاد خود را روی تخته ی کالس نوشتند. 
2. بهتر است کتاب ها و مجّله های ویژه ی خودمان را بخوانیم.

٣. همه ی مطالب موجود در رایانه برای ما ُمفید است. 
 ................................... .٤

درست، نادرست

نگاه كن و بگو
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واژه سازی

این کلمه ها را بلند بخوان.
روزنامه، رایانه، مجّله، کتابخانه، ساده، تازه، نماینده، ستاره 

حاال جمله های زیر را بخوان.
 ما امسال دوستان تازه ای پیدا کرده ایم. 

 ما می توانیم کتابخانه ای کوچک برای کالسمان درست کنیم. 
 آموزگار برای هر گروه نماینده ای انتخاب کرد. 

به کلمه های زیر، خوب نگاه کن. 		

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

هم کالس  هم + کالس

هم فکر   هم + فکر

هم گروه    هم + گروه

بياموز و بگو

حاال تو بگو
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 دیروز، مجّله..... خریدم. 
 خاطره......  برای دوستان خود تعریف کردم. 

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

آموزگار به هر گروه یک کارت کلمه می دهد. اعضای هر گروه به کمک یکدیگر باید با آن کلمه، جمله ای 
خنده دار و زیبا بسازند و آن را برای دیگران بخوانند. 

بازی، بازی، بازی

حاال تو بگو
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بخوان و حفظ كن

اِر مهر�بان �ی
ا�زم مهر�ب اِر  �ی من 

زراوان � س�زن  م  �گو�ی

زراوان �زد�ت دهم � �پ

ه�زرم�زد دوس�تی  من 

ا�زل ا�ش �ز ا�ز   من  م�ب

ی�ز ر  � زی سش � م�ی �ی
اس   ع�بّ

ا�زم �ی �ب و�ش  �ز و  ا  دا�ز

ا�زم �ب ی  �ز �ب �که  ن  �آ ا   �ب

�زددا�زم �پ اِر  �ی من 

ا�زم �ی ی  �ز �ب و  سود  ا   �ب

ا�زم مهر�ب اِر  �ی من 
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درس دوم

د  �ن وا��ت ده �بود. مردم می �ن ه �تمام �ش ا�ن د، �ت ا�یی مس�ب ّ �ن �ال �بود�ند. کار �ب وسش ار �ن مردم م�ّله ی ما �ب��ی

ده �بود. �و�ن مس�بد �پُر  ا�نی �ش را�ن د. مس�بد �پ �ن وا�ن �ن ماع�ت رد ا�ین مس�بد �ب �برای اّول�ین �بار، �نما�ن را �به �ب

ار �و�ن �ترار داد�ند.  ورده �بود�ند، �ک�ن ، گُلدان های �پُرگ�ی را �که �آ �ب �بود. مهدی �با �پدر و مارد�ش ا�ن �آ
�ب�ت �به مردم می داد�ند.  ر �نی و �ش �ی یر � ر هم سش د �ن�ن �ن �پ

کمک و همکاری �کرده �بود�ند،  �تن مس�بد، � ماع�ت ا�ن همه ی �ک�ا�نی �که رد �ا�ن ، امام �ب �بعد ا�ن �نما�ن

�ی�یم، ا�ن �ال  وا�ندِن �نما�ن �به مس�بد می �آ . و�ت�تی �برای �ن داس�ت ا�نه ی �ن : »مس�بد، �ن ر �کرد و �گ�ن�ت کّ � �ت�ش

م«.  �بام �بده�ی ر�گ ا�ن و�ب و �برن م کارهای �ن وا�ن�ی �کری، می �ت و�یم و �با هم �ن �گر �با �ن�بر می �ش �ی�کد�ی

 : د�ند، مهدی رو �به مارد�ش �کرد و �گ�ن�ت ار�ب می �ش ه�نگامی �که مهدی �با �پدر و مارد�ش ا�ن مس�بد �ن

کر می �کردم،  � ه �ن ا��ب �بود. من هم�ی�ش ان او �ب �ی�ش �نما�ن �گو�ش دادم. س�ن�ن »من �با د�تّ�ت �به �ر�ن های �پ
ن،  �ش �تر�آ مو�ن ِد م�ّله ی ما کالس های �آ د؛ �نمی دا�ن��تم �که مس�ب �ن �ی وا�ندن �به مس�بد می �آ مردم �برای �نما�ن �ن

ان! من هم دلم  ود دارد. مارد �ب یرن �برای �کودکان و�ب و�بی �ن� ا�نه ی �ن �ن ا�ب ا �ک�ت �ب �ن ی، را�یا�نه و عکّاسی دارد. رد �آ اسش �ن�تّ
ا�ین  ا�ن  کی  � �ی رد  واهد  می �ن

�ک�نم  ر�ک�ت  �ش کالس ها، 

ا  �ب �ن �آ ا�نه ی  �ن ا�ب �ک�ت ا�ن  و 
�ک�نم«.  اده  �ن اس�ت

دی  �ن�ن ��ب �پدر،  و  مارد 
�به  هم  �با  و  د�ند  �ن مهدی  �به 

د. �ن ا�نه ر�ن�ت طر�ن �ن

ِد م�ّله ی ما  مس�ب
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1. کار بّنایی مسجد تازه شروع شده بود.   
2. چند نفر با شیرینی و شربت از مردم پذیرایی می کردند.    

3. مردم فقط برای نماز خواندن به مسجد می آیند.    
.....................................  .4   

درست، نادرست

نگاه كن و بگو
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بياموز و بگو

با حوصله یعنی …………

با حجاب یعنی …………

با ادب یعنی ……………

……… یعنی کسی که سلیقه دارد.

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

در کلماتی مانند: برویم، نوشته، روان، صدای )ِو( می دهد. 
در کلماتی مانند: خود، تو، دو، صدای ) ُا( می دهد. در کلماتی مانند: بخوانیم، خواهش، خواهر، صدایی 
ندارد. در ترکیب هایی مانند: پدر و مادر، دست و پا، بیست و یک، صدای ) ُا( می دهد.این ویژگِی نشانه ی )ِو(  را 

در خواندن شعرها و امالی این گونه ترکیب ها باید رعایت کرد. 
اکنون شما چند نمونه از این ترکیب ها را پیدا  کن و بگو.

واژه سازی
باسواد یعنی کسی که سواد دارد. 

باخبر یعنی کسی که از چیزی خبر دارد. 
باارزش یعنی چیزی که ارزش دارد. 

بادّقت یعنی کسی که در هر کاری دّقت دارد.

حاال تو بگو

معّلم، جمله  یا َضرب المثلی را به یکی از اعضای گروه می دهد. اّولین نفر همان جمله یا ضرب المثل را آهسته 
در گوِش نفِر دوم می گوید. نفِر دوم همین کار را تکرار می کند و این کار تا آخرین نفِر گروه تکرار می شود. سپس 

نفِر آخر، جمله ای را که شنیده است، با صدای بلند برای بقّیه می گوید. 
نفِر اّوِل هر گروه، پس از شنیدن جمله ی نفِر آخر، باید بگوید که آن جمله، درست است یا نادرست. 

بازی، بازی، بازی
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چغندر ُپر برکت

یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. پیرمرد و پیرزنی با دو نوه ی کوچکشان در مزرعه ای 
زندگی می کردند. پیرمرد هر سال در مزرعه اش چیزی می کاشت. آن سال هم تصمیم گرفت، چغندر بکارد. 
پیرمرد و پیرزن و نوه هایشان مثل هر سال، زمین را آماده کردند و ُتخِم چغندر را پاشیدند. چیزی نگذشت 

که مزرعه، سرسبز شد و برِگ چغندر ها بزرگ و بزرگ تر شدند. 
یک روز، پیرزن خواست آش چغندر بپزد. پیرمرد گفت: »همین حاال می روم و برایت یک چغندِر 

رسیده می آورم«. 
پیرمرد به مزرعه رفت و چغندری را انتخاب کرد. بعد هم برگ های آن را گرفت و کشید اّما چغندر 
بیرون نیامد. پیرمرد که خسته شده بود، پیرزن را صدا کرد. پیرزن آمد. پیرمرد برگ های چغندر را گرفت. 

بخوان و بينديش
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پیرزن، شاِل کمر پیرمرد را گرفت. با هم کشیدند و یک صدا خواندند: »چغندرک، چغندرک، آی شیرینک، بیا، 
بیا. بیرون بیا. از دل خاک بیرون بیا. با یک تکان، با دو تکان، با سه تکان،...«. اّما فایده ای نداشت. چغندر 
از خاک درنیامد که نیامد. پیرزن نوه هایش را صدا کرد. نوه های پیرمرد و پیرزن به کمک آن ها آمدند. پیرمرد 
برگ های چغندر را گرفت. پیرزن شال کمر پیرمرد را گرفت. پسرک دامن مادربزرگش را گرفت و دخترک 
گوشه ی ُکت برادرش را. کشیدند و کشیدند و یک صدا خواندند: »چغندرک، چغندرک، آی شیرینک، بیا، 

بیا. بیرون بیا. از دل خاک بیرون بیا. با یک تکان، با دو تکان، با سه تکان، با چهار تکان،...«. 
چغندر باالخره از خاک درآمد. از آن طرف پیرمرد و پیرزن، پسرک و دخترک به زمین افتادند اّما 
چقدر  شیرینکی،  چغندری،  چه  »وای،  کشیدند:  فریاد  خوش حالی  از  افتاد،  چغندر  به  چشمشان  وقتی 

بزرگ، چقدر بزرگ،... چقدر...بزرگ...!«. 
زودتر از آنکه فکرش را بکنید، سر و کّله ی همسایه های پیرمرد و پیرزن پیدا شد. همه از دیدن چغندری 

به آن بزرگی تعّجب کرده بودند. 
آش  چه  کرد؛  تقسیم  همسایه ها  میان  را  آن  و  پخت  چغندر  آِش  بزرگ  دیِگ  یک  پیرزن  روز،  آن 

خوش مزه ای! چه چغندر پربرکتی! 

	درک و دریافت
1. پیرمرد و نوه هایش چگونه توانستند چغندر را از دل خاک بیرون بیاورند؟    

2. چرا چغندِر این قّصه پربرکت بود؟    
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