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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

»1 تيرماه تا 18 مرداد ماه«

نشانههای جلسه ردیف
)آا–بب–اََ––د( اول 1

)مم–سس–اوو( دوم 2

)تت–ر–نن( سوم 3

)ایییای–ز( چهارم 4

)اِِهه–شش( پنجم 5

)یی–اُُ––کک( ششم 6

)و-پپ-گگ( هفتم 7

)فف-خخ-قق( هشتم 8

ارزیابیتاپایاندرسقاف نهم 9

)لل-جج–اُاستثناء( دهم 10

)هه.هه–چچ–ژ( یازدهم 11

)خوااستثناء–تشدیدّ–( دوازدهم 12

)صص–ذ( سیزدهم 13

)عع.عع–ثث( چهاردهم 14

)حح–ضض( پانزدهم 15

)ط–غغ.غغ( شانزدهم 16

)ظ( هفدهم 17

ارزیابیپایانی هیجدهم 18
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

هدف :
آشناییباخواندنونوشتننشانههای)آا–بب–اََ––د(

درسنامه

آادوشکلدارد.
آاّولهمیشهدراولکلمهمیآید.مانند:آب–آبی
اغیراّولوسطوآخرکلمهمیآید:مانند:بابا–باد

*آاّولآفتابهآدم،آتیشوآبه*
ـبدوشکلدارد. ب

بـغیرآخراّولووسطکلمهمیآید.مانندبابا–آباد
بآخرهمیشهآخرکلمهمیآید:مانند:آب–تاب

*باّولبلبلهخونهشروشاخهگله*
اَ–َدوشکلدارد

اَاّولهمیشهاولکلمهمیآید.مانند:اَبا–اَمین
َ-دومهمیشهدوممیآیدوروینشانههاقرارمیگیرد.مانند:بَد–اََدب

*اَاّولانارهمدرسهحرفنداره*
دیکشکلدارد.

دتنهاکهدراّول،وسطوآخرکلمهبههمینشکلمیآید.مانند:باد–داد
*ددارکوبشلختهجاشباالیدرخته*

فعالیت1
ترکیبهایزیررابخوانوبنویس.

با..........................................................................................................................................
بَ...........................................................................................................................................
دا........................................................................................................................................
َد..........................................................................................................................................
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

فعالیت2
باترکیبهایزیرکلمهبساز.

دابا

 ـَ َدب



فعالیت3
صدایهرکلمهرابنویس

    آباد

    اََدب

    آداب

    بابا

فعالیت4
دورکلمههاییکه)آ(اّولدارندراقرمزوکلمههاییکه)اَ(اّولدارندراآبیخطبکش

آبی–اَنار-آتش–آزاده–اَمین-اَبر–آسمان

فعالیت5
درجایخالینشانهیمناسببنویس

...........َرگسی............اَ.....رکتا...........نار

.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

هدف :
آشناییباخواندنونوشتننشانههای)مم–سس–اوو(

درسنامه

ممدوشکلدارد.
مغیرآخراّولووسطکلمهمیآید.مانند:مار–آمد

مآخرهمیشهآخرکلمهمیآیدمانند:بادام–سام
*مسرهاسممارهکهدستوپانداره*

سسدوشکلدارد
سغیرآخراّولووسطکلمهمیآید.مانند:َسَبد–اَسب
سآخرهمیشهآخرکلمهمیآیدمانند:داس–آدامس

*ساّولسیمرغهکهشاههرچیمرغه*
اوودوشکلدارد.

اواّولکههمیشهاّولمیآید.مانند:او
ودومکههمیشهوسطوآخرمیآیدمانند:آهو-جارو

*اوکدو،اوهلواوآخرزردآلو*

فعالیت1

اوواََ-آا

بـ

د

مـ

سـ

.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

فعالیت2
نامتصاویرزیررابنویس.

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

فعالیت3
کلمهبسازوبنویس.



اَ

َسد

بَد

فعالیت4
کلمههایزیررابخشکنوبخشدومهرکلمهرابنویس.

 بوَدم آَمد َسبا

فعالیت5
بااستفادهازکلمههایزیرجملههاراکاملکن.

بود-آَمد–بادام-اَسب

سامبا.......آَمد.
دودبَدبو........
بابابااََسد.......

او.......داد.

َدم

بو

دا
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

هدف :
آشناییباخواندنونوشتننشانههای)تت–ر–نن(

درسنامه

تـتدوشکلدارد.
ـغیرآخراّولووسطکلمهمیآید.مانند:تاب–دوستم ت

تآخرهمیشهآخرکلمهمیآید.مانند:سوت–بَست
*تاولتمساحهنگاشبکنچهماهه*

ریکشکلدارد.
رتنهاکهدراّول،وسطوآخرربههمینشکلمیآید.مانند:مار–رود

*راّولروباههکهدستوپاشکوتاهه*
نـندوشکلدارد.

نغیرآخراّولووسطکلمهمیآید.مانند:نام–َدندان
نآخرهمیشهآخرکلمهمیآید.مانند:نان-َمن

*ناولنهنگهکهحوضبرایشتنگه*

فعالیت1
ترکیبکن

وتـ



انـ



ور



َ-نـ
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

فعالیت2
کاملکن

داستانندارَدَدندان

فعالیت3
جاهایخالیراباکلمههایکمانککاملکن.

اََسدتابرا..........)بَست–بَسَتم(
َسبابااوَدست.......)بود–داد(

َمناَناردوست.......)داَرم–داَرد(
ماَدرباسوَسندوست......)آَمد–اَست(

فعالیت4
جملههایزیرراکاملکن

َمنَدرَسَبدتوت.....
اوَدرَسَبدتوت......

فعالیت5
جملههامرتبکن

َدرس–بَراَدَرم–داَرد–...............................................................................................................................

آَمد–َسرما-َدر–ماَدَرم-...........................................................................................................................

راسو–روستا-نبود-َدر–..........................................................................................................................
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

هدف :
آشناییباخواندنونوشتن)ایی.یای-ز(

َدرسنامه

ایـییایچهارشکلدارد.
ایـاّولهمیشهدراولکلمهمیآید.مانند:ایران–ایمان
ـدومهمیشهوسطکلمهمیآید.مانند:سیب–اَمین ی

یآخرهمیشهدرآخرکلمهمیآید.مانند:آبی–روَسری
ایمستقلهمیشهآخرکلماتیمیآیدکه)ـهه(دارند.مانند:سرمهای

*ایاولایرانهتنبلیپیششویرانه*
زیکشکلدارد.

زتنهاکهدراّول،وسطوآخربههمینشکلمیآید.مانند:زود-بازی
*زسرهزنبورمیادوزوزشازدورمیاد*

فعالیت1
سهکلمهبنویسکهاّولآنصدای)ای(داشتهباشد.

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

فعالیت2
ـ(رااضافهکنویکباربنویس. بهاولهرکلمهنشانه)بی

.............نی..............مار................دار.................رون

............................................................................................................................................................
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

فعالیت3
کلماتزیررامرتبکن

یآدازسـنـییـدسَ-ر

فعالیت4
باکلماتزیرجملهبساز

اَسباببازی:..............................................................................................................................................
زیرَزمین:..................................................................................................................................................

فعالیت5
هرکدامازکلمههارادرجایخودشبنویس.

میریَزد-میساَزد-میدوَزد-میاَنداَزد-میریَزم-میَزنَد

ماَدرمباسوَزنداَمن..............................
اَمیرتوپراباَدست..............................
بَراَدرزیباسوت.....................................
ساراآبرابَرَزمین...............................
باباآنمیزرا.........................................
َمنسبزیراَدرَسَبد...........................



11

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

هدف :
آشناییباخواندنونوشتننشانههای)اِِ–ـهه–شش(

درسنامه

اِِ–ههچهارشکلدارد.
اِاّولهمیشهدراولکلمهمیآید.مانند:اِمروز–اِمام

ِ-دومهمیشهدوممیآیدوزیرنشانههاقرارمیگیرد.مانند:ِمداد–َمدِرسه
ـهآخرچسبانهمیشهآخرمیآیدوبهحرفقبلمیچسبد.مانند:دانه–نامه
هآخرتنهاهمیشهآخرمیآیدوبهحرفقبلنمیچسبد.مانند:نَرده–ِستاره
*اِآخررانندهزودباشبزنتودنده*

ششدوشکلدارد.
شغیرآخراّولووسطکلمهمیآید.مانند:شیر–َشب
شآخرهمیشهآخرکلمهمیآید.مانند:آش–تَراش

*شاّولشغالهکهاهلقیلوقاله*

فعالیت1
برایاینترکیبهاکلمهبنویس.

 ـِ ش ـِ ب

دهسه
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

فعالیت2
دوتادوتابههموصلکنوبنویس

آسمانَسبزی=.....................................................
َسَبدتازه=...........................................................
نانآزاده=..........................................................
ِمدادابری=..........................................................

فعالیت3
بهآخرکدامکلمه)ای(مستقلمیتواناضافهکرد؟بنویس.

ِستاره...........شیرین............نامه..............شانه..........اِنسان........

فعالیت4
نامهرتصویررابنویسوباآنجملهبساز.

  

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

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

  

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

فعالیت5
جدولشگفتاَنگیزراحلکن.

نیمهدوشا

مهنی

نیدوره

شانیره

مهنی
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

هدف :
-کک( ـُ آشناییباخواندنونوشتننشانههای)ییاُ

درسنامه

ییدوشکلدارد.
یغیرآخراّولووسطکلمهمیآید.مانند:یَزد–َدریا

یآخرهمیشهآخرکلمهمیآید.مانند:نِی–ِدی
*ِییوزپلنگزیباحرفتهالفبا*

اُُ–دوشکلدارد
اُاّولهمیشهدراولکلمهمیآید.مانند:اُمید–اُردو

ُ-دومهمیشهدوممیآیدوروینشانههاقرارمیگیرد.مانند:ُشُتر–ُمشت
*اُاّولاُردکهتوشناکردنتکه*

ککدوشکلدارد.
کغیرآخراّولووسطکلمهمیآید.مانند:کباب–َکَمر

کآخرهمیشهآخرکلمهمیآید.مانند:بادباَدک–موَشک
*کاّولکالغهکهقوموخویشزاغه*

فعالیت1
ترکیبکنوبنویس

دانَمکـ رهیِـنـ نهیِـدا آ
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

فعالیت2
کلمههایزیررابخشکنوصدایهرکدامرابنویس.

ُمدیر

َمرُدم

کارَمند

فعالیت3
باجابهجاکردننقطهها،کلمهجدیدبنویس.

آناننامروزتاس

بزننازییکتار
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

فعالیت4

باتوجهبهنشانهها،کلمههاراوصلکن.

ایییای

زینب–بازی-َسبزی-یَزد-زیبا-یاس-میآیَم–بیدار–مریَم–اَمیر-

یی

فعالیت5
درجایخالیکلمهمناسبرابنویس.

اِمروزدوسَتم......بهمننِشانداد.)نامهای–نامهی(
.......َدریانَرماَست.)ماسهای–ماسهی(

ماَدرمدر...............آیندهسازاندرِسدینیمیداد.)َمدرسهِی–مدرسهای(
برادراَکبر...........باایماناست.)رزمندهی–َرزمندهای(
منبادوربین...........زیباییدیدم)ِستارهِی–ِستارهای(
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

هدف :
آشناییباخواندنونوشتننشانههای)و-پپ-گگ(

درسنامه

ویکشکلدارد.
وتنهاکهدراّول،وسطوآخربههمینشکلمیآید.مانند:َورِزش–ِمسواک

*واّولوزغمیاداّولواقوواقمیاد*
پپدوشکلدارد

پغیرآخراّولووسطکلمهمیآید.مانند:پَرواز–پَنیر
پآخرکههمیشهآخرکلمهمیآید.مانند:سوپ–توپ

*پپپپروانهپیلهدارهنهخانه*
گگدوشکلدارد

گغیرآخراّولووسطکلمهمیآید.مانند:گاو–َگرِدش
گآخرهمیشهآخرکلمهمیآید.مانند:َسگ–بَرگ

*گسرهاسمگرگهکهدندوناشبزرگه*

فعالیت1
کاملکن.

اَنُگشَترآزمایِش
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی



فعالیت2
باتوجهبهنشانهها،کلمههارادرجدولبنویس.

میگویَد–ُدشمن–َسماَور–سوارکار-کودکان–تُرش–موشک–َدونده–تُند

واُُ-اوو

فعالیت3
درجاهایخالیکلمهیمناسببنویس

رزمنده+گان 
  

تشنگی..............+........... 

گرسنه+گی 
  

شنوندگان..............+........... 

آفریده+گار 
  

آموزگار..............+........... 



فعالیت4
هرجملهرابخوانوکنارآنیکجملهیمناسببنویس

پَِدرنرگسنانوااست.او......................................
مادرپارساپزشکاست.او...............................
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

برادرآزادهورزشکاراست.او.............................
دوستپدرمآشپزاست.او.....................................

فعالیت5
درجاهایخالینشانهیمناسب)کک(یا)گگ(بگذارید

مادِراَ....رمآموز....ارمدرسهایدر........رماناست.
اودانشآموزانرابرای.....ردشبه....ندمزاربُرد.

پیرمردیدر......ندمزار......شاورزیمی......رد.
پرند.........انازرویزمیندانهی.......ندمبرمیداشتند

مادراَ.....رمیِ.....َسبداَنـ.........ورتازهشستوبرایدانشآموزانآورد.
دانشآموزانازآموز.........ارسپاس........زاری........ردندوبهسمتمدرسهبر........شتند.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

هدف :
آشناییباخواندنونوشتننشانههای)فف–خخ–قق(

درسنامه

ففدوشکلدارد.
فغیرآخرکهدراّولووسطکلمهمیآید.مانند:َفرزانه–آفتاب

فآخرهمیشهآخرکلمهمیآید.مانند:کیف–بَرف
*فسرهاسمفیلهعاجشمثلسیبیله*

خخدوشکلدارد.
خغیرآخرکهدراّولووسطکلمهمیآید.مانند:ُخدا–تخته

خآخرهمیشهآخرکلمهمیآید.مانند:یَخ–ُسرخ
*خاّولخروسهکهمرغبراشعروسه*

ققدوشکلدارد.
قغیرآخرکهدراّولووسطکلمهمیآید.مانند:قوری–بُشقاب

قآخرهمیشهآخرکلمهمیآید.مانند:اُتاق–فنُدق
*قمیاداّولقوخروسهبگوقوقولیقوقو*

فعالیت1
ترکیبکنوکلمهبساز

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

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

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

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

خا

نُم

نه

موش

مه
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

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

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

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

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

ـَ ف

نَر

رار

قیر

َدک



فعالیت2
مرتبکن.

خاموش-آتش-کرد-قاسم-را–با–آب
....................................................................................................................................................................

فرزانه–قفس–آزاده–پرنده–را–از–کرد
....................................................................................................................................................................

فعالیت3
بامدادقرمزنقطههایایننوشتهرابگذار.

ایناُتاقفرشدارد
قرآنکتابدینیمااَست

منرنگقرمزوبنفشرادوستدارم
مادرمرنگسفیدوآبیرادوستدارد

فعالیت4
بخوانوآخرجملهرابنویس

منفکرمیکنم.بابافکر................
منبهسفرمیروم.فرشتهبهسفر...............

دوستمکفشبنفشندارد.ماکفشبنفش...............
اودردفترشزیبامینویسد.مادردفترمانزیبا...............
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

فعالیت5
جدولراکاملکن.)هریکازنشانههامیتوانداّول،وسطیاآخرکلمههاباشند(

نامشهرنامگلنامحیواننامدخترناموسیلهنامپسر

فـف

خـخ

قـق
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

) ارزيابی تا آخر درس قاف (

1-کلمهبسازوبنویس
........................

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

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

قا

ُشق

یق

نون


2-باتوجهبهجدول،کلمههارادرجایمناسببنویس.

شاخهای–ایران–نامهای–اِمام–یزد–اِداره–میدان–اُمید–داده–اُستاد–ایمان

یـیایمستقلایـیـیـههاِ–ِاُ –ُ

3-کلمهبساز

ش-ق-نَ-ه

خ–و–س-ا–ر

ر-م-ا–فَ-ش–و

4-باکلمههایزیرجملهبساز
لبخند:.........................................................................................................
فارسی:.......................................................................................................
زمستان:.....................................................................................................
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

5-هردوکلمهکهبخشاولآنهامثلهماسترادریکخانهبنویس.

پِدر–پایان–پِسر-پَرده–پاکیزه–پوشید-پَروانه–پونه

.................،.................

.................،.................



.................،.................

.................،.................




.................،.................


.................،.................


6-جملههاراکاملکن.

منسوپ...............ماسوپ...................
اوسوپ....................شماسوپ...................

7-کلماترامرتبکنوجملهبساز.
گوزن–زیبا-است-شاخ...........................................................................
نیست–آسمان–امروز–آفتابی..............................................................
برای–فرزانه–خرید–مادر–کفش........................................................

8-هرکلمهرابهمخالفآنوصلکن.
بیادبابری
شبباادب
آفتابیآمد
رفتروز

9-باترکیبهایزیرکلمههایجدیدبساز.
پَر–ِگر–گن-کو–دو–ُدم-واز-َدک

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


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


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


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

10-باسهکلمه)بدن–ورزش–نیرومند(یکجملهبنویس.
.................................................................................................................
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

هدف :
آشناییباخواندنونوشتننشانههای)لل–جج–اُاستثناء(

درسنامه

للدوشکلدارد.
لغیرآخرکهدراولووسطکلمهمیآید.مانند:لب–لیف
لآخرهمیشهدرآخرکلمهمیآید.مانند:پول–فامیل

*لاّوللککلهپایدرازشتکه*
ججدوشکلدارد.

جغیرآخرکهدراولووسطکلمهمیآید.مانند:َجواد–مسجد
جآخرهمیشهدرآخرکلمهمیآید.مانند:گیج–کاج

*جاّولجنگلهجایجغدتنبله*
اُاســتثناءکــهدربعضــیکلمــاتبــهصــورت»و«نوشــتهمیشــودولــیبــاصــدای»اُ«خوانــده

میشــود.
مانند:خوردنکهُخردنخواندهمیشود.

خورشیدکهُخرشیدخواندهمیشود.
نــوک–دو–خــوش-خوراکــی–خــود–روشــن–مــوز–نــوروز–نــوزاد–کادو–متــرو–گوجــه

خوردنی –

فعالیت1
برایهرترکیبیککلمهبساز

.............................. جی ................................ جا
............................... جه ............................... جَ
.............................. جِ ............................... جو
............................ جُُ ................................ جی
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

فعالیت2
باحروفدرهمریختهکلمهبسازویکجملهبنویسکههرسهکلمهدرآنباشد

نشـ ـَ جــ

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

ا ـَ وجـدـ

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

د ـِ جــ ـَ مـســـ

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

فعالیت3
جملههاراباکلمهیمناسبکاملکن.

منپلوباخورشت...................................)خورد-خوردم(
توخوراکخوشمزهای...................................)خوردی–خوردیم(

شمایکموز....................................)خوردند–خوردید(

فعالیت4
هرکلمهرادرجایمناسببنویس.

دوختن-نوزاد-خداوند-اُاستثناءواو-و

سواری-سویا-ویتامین-

پالتو-َمسموم-میشوید-
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

فعالیت5
کلمهبسازوبنویس

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

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

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

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

آواز

مزه

قلب

بو

خوش

خروِس........................

خوراکِی........................

مادِر.............................

ُگِل.............................
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

هدف :
آشناییباخواندنونوشتننشانههای)ه-ه-هه-چچ–ژ(

درسنامه

هه-ههچهارشکلدارد
هاّولهمیشهاولکلمهمیآید.مانند:َهوا-آهو

ه.وسطهمیشهوسطکلمهمیآید.مانند:َمهتاب–ِمهر
ــه ــد:بَ ــیمیچســبد.مانن ــهنشــانهیقبل ــدوب ــهآخــرچســبانهمیشــهآخــرکلمــهمیآی 

بـَـه–نـُـه
هآخرتنهاهمیشهآخرمیآیدوبهنشانهیقبلینمیچسبد.مانند:نِگاه–گیاه

*هاّولهدهدهچترسرشواشده*
چچدوشکلدارد

چغیرآخردراّولووسطکلمهمیآید.مانند:َچتر–پرَچم
چآخرهمیشهآخرکلمهمیآید.مانند:پیچ–گچ
*چچچچلچلهببینچقدرخوشگله*

ژیکشکلدارد
ژتنهاکهدراّول،وسطوآخرکلمهمیآید.مانند:ژاله–ماژیک

*ژاّولژولیدهمویبههمتابیده*

فعالیت1
درهرکلمهیکیازنشانههای)هه.هه(رابنویس

.........تاب ـَ ما.........ی*ِت........ران*نُـ........*کو............*...........واپیما*م
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

فعالیت2
فکرکنوجوابرابنویس

بهصدایآمبوالنسمیگویند:...................................
بررویپلکماقراردارد:......................................

ازگوسفنداننگهداریمیکند:...................................
بعدازعدددهمیآید:................................................

فعالیت3
جملهاولرابخوانوجملهدومراکاملکن

آهوتندمیدود.آهوهاتند.......................................................................
ستارهدرآسماناست.ستارههادرآسمان.............................................................
ماشینچهارچرخداد.ماشینهاچهارچرخ...........................................................

آندختردامنمیپوشد.دخترها............................................................
گلمریمپژمردهشد.گلهای........................................................

فعالیت4
....................... ............................آزمایش+گاه چرا+گاه

............................ .......................آرایش+گاه نمایش+گاه
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

فعالیت5
متنرابخوانورویکلمهینادرستخطبکش.

روزیبرایگردشبهکنار
چشمهای

رفتیم
پارچهای

زیرسایهیدرخت
چاقو

زدیم
چادر

نزیکچشمه،مرد
چوبی

قوچرادیدمکهچهار
رابرایچراآوردهبود

قوچانچوپانی



اوبرایآنهانِیمیزدوقوچهادرکنار
چراگاه

میچریدند
فروشگاه

کنارچشمهچند
پیچ

درشتروییدهبود.باچاقوآنهارا
چیدم

چسبیدمقارچ

وبهچادربردم.مادرمگفت:مراقبباشچونهمهی
خوراکینیستند.قوچها
قارچها
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

هدف :
آشناییباخواندنونوشتننشانههای)خوااستثناءوتشدیدّ–(

درسنامه

ــده ــاخوان ــیخ ــتهمیشــودول ــوانوش ــهصــورتخ ــاتب ــهدربعضــیازکلم ــتثنا:ک ــوااس خ
میشــود.

مانند:خواهر–خواِهش–میخوابَد–میخوانَم–خواستن
ــیصــدا ــهاول ــمباشــدک ــله ــرفمث ــهایدوح ــردرکلم ــتاســتواگ ــکعالم تشــدیدّ-ی
نداشــتهباشــدودومــیصــدادارباشــدیکــیرامینویســیمورویآنّ–میگذاریــمکــهموقــع

ــدهشــود ــدنهــردوخوان خوان
مانند:نَججارنَّجارنَققاشینّقاشی

تََولُلدتََولُّداَوَولاَوَّل
*هرجاکهدوتاحرفباشهمثلهمباشه

اولیصدانداشتهباشهتشدیدمیگیرهتشدیدمیگیره*

فعالیت1
جاهایخالیراباکلمهمناسبکاملکن

خواب–خوانا-خواهر-میخواند

نام.................منژالهاست
اواز..............بیدارمیشود.

پدرمهرشبشاهنامه................

برادرمتمیزو.............مینویسد.

فعالیت2
جدولراکاملکن.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

خوابیدم–خاویار–خواهش–خامه-خواستگار-خانه–تختخواب–خاله

خا

خوا

فعالیت3
کلمههاییکهنیازبهتشدیددارندرابهعالمت–ّوصلکن

پایین

مجله

ممکن

زرافه

مانند
پله

پاییز

قلک
ـّ

فعالیت4
بهسؤاالتپاسخمناسببده
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

بهکسیکهشیرینیمیپزدمیگویند؟.................................

بهکسیکهپارچهمیفروشدمیگویند؟................................
بهکسیکهکفشمیدوزدمیگویند؟..................................
بهکسیکهخانهمیسازدمیگویند؟..................................

بهکسیکهدروپنجرهمیسازدمیگویند؟....................................

فعالیت5
جملههاراکاملکن.

مننماز.............................مانماز...............................

تونماز.............................شمانماز............................
اونماز...............................آنهانماز.............................

هدف :
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

آشناییباخواندنونوشتننشانههای)صص-ذ(

درسنامه

صصدوشکلدارد.
صغیرآخرکهدراولووسطکلمهمیآید.مانند:صابون–فصل

صآخرهمیشهآخرکلمهمیآید.مانند:مخصوص–ناقص
*صاومدهسردفباهمشدنیکصدف*

ذیکشکلدارد.
ذتنهاکهدراّول،وسطوآخرکلمهبههمینشکلمیآید.مانند:آذر–لذیذ

*ذاّولذّرتهبخورهمشقّوته*

فعالیت1
ترکیبکنوکلمهبنویس.

فا


ویر


ِدق


صوص


تَصـ


ـَ ص


َمخـ


صا

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


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


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


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

فعالیت2
برایهرنشانه3کلمهبنویس.

.............................................................................................سـس

.............................................................................................صـص

فعالیت3
بانشانههایبههمریختهکلمهبنویس.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

......................... ذ–ا-ُ-–گ-ش-ت
.......................... ی-ل-ذ-َ-–ذ

............................ پ-د–ذ–ل-ر–ی
........................ ذ–اَ–ن–ا

فعالیت4
جملهبساز.

لّذت:............................
صندوق:...................

ذّرهبین:.........................

فعالیت5
متنرابخوانوهرکلمهرادرجدولبنویس.

ــروهکار ــکگ ــمدری ــاه ــاب ــهآنه ــنهفت ــد.ای ــدفدرکالساّولدرسمیخوانن آذروص
ــک ــهی ــدک ــمگرفتن ــاتصمی ــند.آنه ــیبکش ــانّقاش ــتت ــاخواس ــوزگارازآنه ــد.آم میکنن
ــی ــینّقاش ــند.وقت ــدرابکش ــّذتمیبرن ــازیل ــهازآبب ــیک ــیوبّچههای ــافوآب ــایص دری
رارویمیــزآمــوزگارگذاشــتند،آمــوزگارلبخنــدیزدوگفــت:»بـَـهبـَـهچــهشــکلدلپذیــریو

ــی« ــایزیبای ــهرنگه چ

ـّزذصـصسـس ـ

هدف :
آشناییباخواندنونوشتننشانههای)عع.عع–ثث(
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

درسنامه

عع.ععچهارشکلدارد.
عاّولکههمیشهاولکلمهمیآید.مانند:علی–َعزیز

ع.وسطکههمیشهوسطکلمهمیآید.مانند:معصومه–معروف
عآخرچسبانکههمیشهآخرمیآیدوبهحرفقبلمیچسبد.مانند:جمع–مربّع
عآخرتنهاکههمیشهآخرمیآیدوبهحرفقبلنمیچسبد.مانند:شروع–دفاع

*عاومدهسرعقابکهپرزدهتاآفتاب*
ثثدوشکلدارد.

ثغیرآخرکههمیشهاولووسطکلمهمیآید.مانند:ثریّا–لثه
ثغیرآخرکههمیشهاولووسطکلمهمیآید.مانند:باعث

*ثاّولثریّاستششتاستارهیکجاست*

فعالیت1
کلمههارابخوانوطبقهبندیکن.

ــم–باعــث– ــه–عیــد–مزرعــه–دعــا–معّل ــز–شــروع–جمــع–ُجمعــه–موقــع–عّم عزی
تعــداد–تعریــف-عســل–بعــد–دفــاع

عـعـعـعـ

فعالیت2
باهرتصویروکلمهیکجملهبساز.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

خواب 

کتاب  

تولّد  

زرد 

فعالیت3
ــدا ــایســمتچــپپی ــدهراازکلمهه ــاخــطکشــیدهش ــهدورآنه ــیک ــیکلمههای ــممعن ه

کــنوبنویــس.

 ................... کرد. سپاسگزاری معصومهازمادرش
مثل
معّلم
تشّکر
کثیف

 ................... باعثبیماریمیشود. آلوده علیاکبرمیداند،دستهای

................... خواهرشپاکیزهاست.. مانند زهرا

................... بعدازدرس،قّصهمیگوید.. آموزگار

فعالیت4
کلمههارابایکیازنشانههاکاملکن.

............َدف)س-ص-ث(ِکال.............)ص–س–ث(
مِ.......واک)س-ص-ث(باعـ..............)ص–س–ث(

مِ..........ل)س-ص-ث(ُقر............)ص–س–ث(

فعالیت5
مرتبکن.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

دوست-دعاکردن–دارم–مادرم–را
....................................................................................................................................................................

علی–لثه–دندانپزشک–و–درمانکرد–دندان–را
..................................................................................................................................................................

هدف :
آشناییباخواندنونوشتننشانههای)حح–ضض(



38

اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

درسنامه

ححدوشکلدارد.
حغیرآخراّولووسطکلمهمیآید.مانند:حوله–صبحانه

حآخرهمیشهآخرکلمهمیآید.مانند:ُصبح–تمساح
*ححلزونبیزبونازصدفشاومدبیرون*

ضضدوشکلدارد.
ضغیرآخراّولووسطکلمهمیآید.مانند:رضا–حضرت
ضآخرهمیشهآخرکلمهمیآید.مانند:حوض–مریض

*ضاّولضررمیادمگسضرردارهزیاد*

فعالیت1
ترکیبکنوکلمهبساز.

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

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

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

حـ

امد

مید

سین

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

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

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

ضـ

َرر

ربه

ـعیف

فعالیت2
برایهریکازنشانههاسهکلمهبنویس.

 

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

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

ضـ ض



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

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

    ذ



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

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

    ز
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

فعالیت3
کلماترادوبهدوکنارهمقراربدهوبنویس.

وحشی–قلب–احساس–حرکت–حضرت–آرامش–حلزون–رضا–ضربان–تمساح


.................،.................


.................،.................


.................،.................



.................،.................


.................،.................


فعالیت4
هرکلمهرادرجایمناسببنویس.

حوض–رضا-حضرت–وضو–نماز–قرمز

اّول..........میگیریم،بعد..........میخوانیم.
حرمحضرت...............)ع(درشهرمشهداست.

پیامبرمامسلمانان............محّمد)ص(است.
دوماهی..............در..............آبشنامیکردند.

فعالیت5
جدولراکاملکن.

1- با آن دست و صورت را 
خشک می کنند            

2- به آن حیوان خانه به دوش 
می گویند.

3- هر روز صبح می خوریم.                               
4- بعد از خستگی، بدن به آن 

نیاز دارد.
5- شتر در آن زندگی می کند.                            
6- در دونوبت از دانش آموزان 

مدرسه می گیرند.
7- مخالف خوش حال است.                              

8- باید به بزرگ ترها .............. 
بگذاریم.

8

3

1

6

4

5

2
7
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

هدف :
آشناییباخواندنونوشتننشانههای)ط-غ-غ.-ـغ–غ(

درسنامه

طیکشکلدارد.
طتنهااّول،وسطوآخرکلمهبههمینشکلمیآید.مانند:طوطی–وسط

*طاّولطوطیهیهموشتویقوطیه*
غغ.غغچهارشکلدارد.

غاّولکههمیشهاولکلمهمیآید.مانند:غذا–غاز
غ.وسطکههمیشهوسطکلمهمیآید.مانند:جغد–مغز

غآخرچسبانکههمیشهآخرمیآیدوبهحرفقبلمیچسبد.مانند:تیغ–جیغ
ــد:دوغ– ــلنمیچســبد.مانن ــرفقب ــهح ــدوب ــهمیآی ــرکلم ــههمیشــهآخ ــاک ــرتنه غآخ

ُمــرغ
*غسرهاسمغازهکهگردنشدرازه*

فعالیت1
برایهرنشانهدوکلمهبنویس.

غـغـغـغـققـ

فعالیت2
مرتبکن.

...................................................................................... دبستان-روز–است–تعطیل–جمعه
.......................................................... وسط–میکنند–حیاط–در–طناب–بّچهها–بازی
.................................................................................... باغبان–میکند–از–مراقبت–گلها
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

................................................................................................ کرد-اصغر–روشن–را–چراغ

فعالیت3
کلمههارابخوانوطبقهبندیکن.

ــاغ-حیــوان-اجــازه-میهــن- ــر-رضــا-کالس-طوطــی-وطــن-ب طــول-حیــاط-صــف-اث
ــاط ریاضــی-خاطــره-دعــا-وضــو-قــرار-فجــر-خّی

بینقطه

یکنقطهایها

دونقطهایها

سهنقطهایها

فعالیت4
جملهبساز.

غنچهیگل:.............................................

طوطیسخنگو:........................................
دفترخاطرات:..............................................
سطلآشغال:...........................................

فعالیت5
متنرابخوانوجدولراکاملکن.

معّلــممیگویــد:حــاالکــهنوشــتنرایــادگرفتهایــد،بهتــراســتکــهدریــکدفتــر،خاطــرات
خــودرابنویســید.

ــمازمــا ــهکالسمعّل چنــدروزپیــشکــهدرحیــاطمدرســهجشــنداشــتیم،پــسازآمــدنب
خواســتکــهچیزهــایجالبــیراکــهدیــدهبودیــم،تعریــفکنیــم،ومعّلــمآنهــارارویتختــه
ــهبنــدیمیکــرد.جملههــایتکــراریراخــط ــانوشــت.وبعــدنوشــتههاراطبق ــاخطــیزیب ب

زدوبــهترتیــبنوشــت.طولــینکشــیدکــهمــاخاطــرهنوشــتنرایــادگرفتیــم.

تـت

ط
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

هدف :
آشناییباخواندنونوشتننشانهی)ظ(

درسنامه

ظیکشکلدارد.
ظتنهاکهدراّول،آخرووسطکلمهبههمینصورتمیآید.مانند:اَعظم–خداحافظ

*ظاّولظرفمیاددونهدونهبرفمیاد*

فعالیت1
هرکلمهرابهنشانهیخودوصلکنوبنویس.

ظ ض ضـذ ز

و..........و
        

مـ............رعه
          

حـ............رت
         

...............الم
        

ا.............ان

مریـ............
        

موا...........ب
          

ور...........ش
         

دلپـ........یر
       

فعالیت2
درجایخالیکلمهیمناسبرابنویس.

دانشآموزانموقعرفتنبهخانهازناظم........میکنند.)خداحافظی–خداحافظ(
بّچهها.............هستندوسایلخودراگمنکنند.)مواظبت-مواظب(

هنگام..........خورشیددروسطآسمانمیدرخشد.)ظهر-نظر(
مادانشآموزانباید...........رارعایتکنیم.)نظارت–نظافت(
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

فعالیت3
هرکلمهرابههممعنیخودشوصلکن.

میهنخوشحال
بدیغمگین
شادابظلم

ناراحتمواظبت
مراقبتوطن
مریضخداوند
پروردگاربیمار

فعالیت4
هرکلمهرادرجایمناسببنویس.

مترو-پاساژ-قطار-معّلم-مّکه-خّیاط-مرزعه-قّصاب-هواپیما

وسیلهنقلیه

 

شغل

 

مکان



فعالیت5
برایهرنشانهدوکلمهبنویسوباهردوکلمهیکجملهبساز.
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

..................................................................................ز

..................................................................................ذ

..................................................................................ضـض

..................................................................................ظ
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

  )ارزيابی پايانی (

1-مرتبکن.
جشن-ما-دههی-فجر-هر-سال-را-میگیریم

.....................................................................................................................................................................
خوش-حال-آمنه-وقتی-به-دنیا-پیامبر-شد-مادرش-آمد.

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

2-هرجملهرابخوانوبنویسکهمربوطبهکدامفصلاست.
آخرینفصلسالاست......................................................

دراینفصلکشاورزانگندمرادرومیکنند.............................................

3-متنرابخوانوکلمهینامناسبراخطبزن.

.
کند
کرد

برایبچههاصحبت
َمبعث
ثبت

معّلمدربارهعید



است.
علی)ع(
محمد)ص(

پیامبرمامسلمانانحضرت

.
رفت
رفتند

وترتیببهکالس
نظم
ناظم

دانشآموزانبا

4-باهردوکلمهجملهبساز.

وضو–نماز....................................................................................................
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی

کثیف–صابون.............................................................................................

5-جوابرابنویس.
بهکسیکهخیلیناراحتاست..............میگویند.

بهکسیکههرچیزیرادرجایخودشمیگذارد...........میگویند.
بهکسیکهبسیارشاداست.............میگویند.

6-هرحیوانچگونهحرکتمیکند؟وصلکن.
دردریاشنامیکند.بلبل
باپاهایکوتاهشرویزمینمیخزد.نهنگ
درآسمانپروازمیکند.تمساح
میجهدومیدود.فیل
میخزدواثرشرویزمینمیماند.خرگوش
راهمیرودومیدود.حلزون

7-هرکلمهرابهمخالفخودشوصلکن.

چاقغایب
آشناالغر

حاضرغریبه
کوتاهغمگین
شاددروغ
راستبلند

8-درجایخالینشانهی)تتیاط(بنویس.
قـ....رهحرکـ..........فقـ........آفـ.......ابی
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی


9-کلمهبسازوبنویس.

اِحـ

ساس

َزحـ

مت




ـُ ش

لوغ

ظا

لِم


10-داستانراادامهبدهویکنامقشنگبرایآنبگذار.
*.......................................*

عموعلیباغباناست.اویکباغگیالسدارد.حسینوزهرادیروزبهخانهیاو
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................



*پیروزباشید*
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اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی شهر تهران معاونت آموزشی ابتدایی شهر تهران

فارسی پایه اول ابتدایی فارسی پایه اول ابتدایی


