
 

خوانی پایه اول کتابچه ی روان  

 

 

  

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 

کارگروه پروژه ی بهبود عملکرد دانش آموزان پایه اول -معاونت آموزش ابتدایی  

98-99سال تحصیلی   



 98-99سال تحصیلی  -معاونت آموزش ابتدایی -خوانی دانش آموزان پایه اول  روان

1 

 

  



 98-99سال تحصیلی  -معاونت آموزش ابتدایی -خوانی دانش آموزان پایه اول  روان

2 

 

 (1روان خوانی )

 

 )مانند نمونه بکش(          باد آمَد .

 دود با باد آمَد.

 بابا با اَسب آمَد. 

 او آب داد .

 سام با سَبَد آمَد .

 او با داماد بود .

 داماد بادام داد .

 اَسَد داس داد .

 او با ما آمَد .
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 (2روان خوانی )

 

 دوستم با اَسب آمَد .

                               او با بابا دَست داد.

 داماد با دَست توت داد .

 ما دوست اَست . او با

 بابا با دَست تاب َبست .

 دوستم با ما آمَد .

 

  

 ) کلمات نا آشنا(

 سوبو وداب    ساما

 مادو  وساب  دومو   

 توسا بامو   تاسا   

 تودو  موسا    داسو  
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 (3روان خوانی )

 

 )مانند نمونه بکش(        سارا دَرس دارَد .

 بابا او را َدرس داد .

  مادَر آمَد .

 او آرام آرام آمَد .

 در آستارا باران آمَد .

 سارا بَراَدر دارَد .

 بَرادَرَم با سام دوست اَست .
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 (4روان خوانی )

 

 با نام او        

 سامان دَر آبادان َاست .

 او آبادان را دوست دارَد .

.آبادان رود دارَد

 سوسَن دَندان دَرد نَدارَد.

 او دامَن دارَد .

 سامان با آرمان دَر بوستان اَست.

 دَر آسمان اَبر بود.

 باران نَم نَم آمَد .
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 (5روان خوانی )

 

 با نام او      

                     اَست .ایرانی بیدار 

 مَن ایران را دوست دارَم .

  مینا سینی دَر دَست دارَد .

 او روسَری دارَد .

 سینا بَستَنی دوست دارَد .

 او آسمان را با دوربین دید .

 آسمان آبی اَست . 

 اَمین بیمار اَست .

 

  

 کلمه در شکل پنهان شده 11

 پیدا کرده و رنگ کن 
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 ( 6روان خوانی )

 با نام او                                  

 ایران سَرسَبز اَست . ایرانی آزادی را دوست دارَد .

 سام سَرباز اَست . او تیراَندازی را می دانَد .

 دیروز سام َاز رامسَر آمَد .

 او تاب را بَست .مَن تاب بازی را دوست دارَم . 

 زیبا بود .بودم بازار  مَن با مادَرَم دَر بازار 

 مَن دَر بازار اَسباب بازی دیدَم . 

 مادَرَم با سوزَن دامَن می دوزَد . این دامن زَرد اَست .

 وست اَست. بابا میز می سازَد . آن میز زَرد اَست . اَسَد با بابا د

 او در زَمین سیب زَمینی دارَد . اَسَد زَنبور دار اَست .
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 ( 7روان خوانی ) 

 

 ایزد دانابه نام         

 زِمِستان اَست . اِمروز باران بارید.

 اِمام را دوست دارَد . او آزاده دَر مَدرِسه بود .

 بابا دَر سِمنان بود .

 نامه رِسان آمَد . نامه اَز بابا آمَد.

 آزاده نامه را به مادَر داد .

  است . نادِر براَدرِ آزاده

 او دَر آسمان سه سِتاره دید .

 نادِر َرزمَنده اَست .

 

 

 در شکل زیر چه چیزهایی می بینی 

 اسم آنها را بنویس
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 ( 8روان خوانی )

 

 به نام ایزد دانا       

 دَر آسمان سه سِتاره اَست .

 ما اِمشَب آش رِشته داریم .

 بابا َاز شیراز با ماشین آمَد .

 او آش رِشته دوست دارَد .

 نَدارَم .برادَرَم آرَش نام دارَد . مَن تَراش 

  او به مَن تَراش داد . 

 مَن به او آبِ شیرین دادَم . 

 بَرادَرِ مَن شَمشیر بازی دوست دارَد .

 او شَنبه تَمرین داشت .
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 ( 9روان خوانی ) 

 

 به نام یزدان دانا 

 یاسَمَن دَر یَزد اَست.

  دارَد.یَزد بیابان زیاد 

 دایی اَمیر از مازَندران می آیَد.

 دایی اَمیر رَزمنده اَست.

  مازَندَران دَریا دارَد.

 آیا دَریا را دیده ای ؟

 دَریا آسمانِ زیبایی دارَد.

 مادَرِ او شِش سیب را با آب می شویَد.

 .بَرادَرَش سه تا سیب بَرداشت 

 

 کلمه در شکل زیر پنهان شده  13

 پیدا کرده و رنگ کن
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 ( 10روان خوانی )

 نام یزدان دانابه                           
 اِسمِ این زَن مَریَم اَست . او در یَزد َاست .

 بَرادَرِ مَریَم اَز ماَزندَران آمَد .

 مازَندَران دَریا داَرد .

 به بَرادَرَش شیر داد . مَریَم

  او شیر را با نِی می نوشَد .

 دَر بوستان سه مِیمون دیدَند .

 مِیمون تاب بازی را دوست دارَد .

 

  

 ) روان خوانی  کلمات نا آشنا( 

 شونایی  یازوشا        سایازا

 زارایو دایایی  ماتانی

 شامویا زوتامی دانوشی

 تایامی تونودی زویوشو
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 ( 11روان خوانی )

 به نام ایزد دانا      

 انند نمونه بکش()م                     نامِ بَرادَرِ مینا اُمید اَست .

  آمَد .او با بَرادَرَش به مدرِسه 

 مینا بَرادَرَش را دوست دارَد .

 مادَرَش مینا را به بوستان بُرد .

 دَر بوستان سُرسُره ای دید . 

 او سُرسُره بازی را دوست دارَد .

 مَدرِسه ما را به اُردو می بَرَد .

 بُز  دُم  دارَد .

 آن مَرد سه بُز دارَد .

 مَردُمِ روستا  بُز  زیاد دارَند .

 بیابان زیاد دارَد . اُستانِ سِمنان
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 (12روان خوانی ) 

 به نام یار                                        

 شت .یِکی بود ، یِکی نَبود . موشی بود که یِک اَسباب بازی دا

 اَسباب بازیِ او ِیک دُکمه بود.

 یک روز دُکمه را به دَشت بُرد. 

 با آن بازی کَرد.کَم کَم  شَب رِسید ، 

 موش دُکمه اَش را َندید. تاریک شُد.دَشت 

 !داد زَد : کُمَک ... اَسباب بازی مَن نیست

 کَرمِ شَب تاب شِنید .

 آمَد تا به موش کُمَک کُنَد .

  موش زیرِ نوِر کِرمِ شب تاب دُکمه را دید.

 زود دُکمه را بَرداشت . َاز شادی او را بوسید.
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 ( 13روان خوانی ) 

 ابه نام ایزد توان                                          

 داوود یِک دَوَنده اَست . او مانَندِ باد می دَوَد .

 داوود ، دَویدَن را اَز کودَکی تَمرین َکرده اَست .

 او دَوَنده ای تَوانا اَست . 

**** 

 سارا مِسواکِ سَبز دارَد . مِسواکِ او کَمی زِبر اَست .

 ، سارا مِسواکَش را بَر می دارَد .شَب که می شَوَد 

 او دَوان دَوان می رَوَد تا مِسواک بِزَنَد .

 .سارا می دانَد که مِسواک دَندانَش را تَمیز و زیبا می کُنَد 

**** 

 دوستِ بابایِ مَن کِشاوَرز اَست . 

 ما کَدویِ تازه می او دَر زَمین روستا ، کَدو وَ سیب زَمینی می کارَد. او بَرایِ

 وَرَد . دوستِ بابا کِشاورزی تَوانا اَست.آ
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 ( 14روان خوانی ) 

 به نام یزدان پاک                             

 د .نِشَست . باد آمَد . پَرده را تِکان دا پَروانه ای روی پَرده

 انه زیبا بود.پَروانه تَرسید . زود پَرید . او به آسِمان پَر کِشید . پَرو

****** 

 اِداره یِ پُست بَرای پََرستو یِک نامه آوَرد .دیروز اَز 

 د .نامه اَز پِدَرَش بود . پِدَرِ پََرستو دَر پاوه کار می کُنَ

 و هَر روز به بیمارِستان اپَرَستو اَز شادی نامه را بوسید. مادَرِ او پَرَستار اَست . 

 می رَوَد .

****** 

ه مادَرَم دَر آشپَزی زَد . مَن ب. مادَرَم بَرایِ او سوپ می پَ استپِدَرَم بیمار 

 کُمَک می کُنَم .

 مادَرَم دَر آمَد . دَر دَستِ مادَرَم پیاز بود . با این پیاز تُند اَشکِ مَن و 

 



 98-99سال تحصیلی  -معاونت آموزش ابتدایی -خوانی دانش آموزان پایه اول  روان

16 

 

 (  15روان خوانی )   

 پَروَرِدگاربه نام                                  
 ی دوشَد مادَر بُزُرگ دَر روستا زِندِگی می کَُند . او شیرِ گاو را م

 کَشک دُرُست  ماست وَ،شیر را گَرم می کُنَد. مادَر بُزُرگ با شیر ، پَنیر  

 می کُنَد . مَن دَر روستای ِ مادربُزُرگ بِسیار شادَم.

***** 

، زَرد می شَوَد ،  ددانه یِ گَندُم را دَر زَمین می کارَند. گَندُم سَبز می شَوَ

م در آسیاب ، آرد رِسیده می شَوَد.گَندُم رِسیده را به آسیاب می بَرَند. گَندُ

 می شَوَد.

 آن را به نانوایی می بَرَند. 

 نانوا آرد را می گیرَد و با آن نان

 می پَزَد.مَردُم نان را می گیرَند و 

 پَروَردِگار را شُکر می کُنند. 
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 (  16روان خوانی ) 

 به نام زِندِگی آفرین                           
 ما فَرزَند ایرانیم . زَبانِ ما فارسی اَست .

 وزیم .ایران سَرزَمینِ ما اَست . ما فارسی را دَر مَدرسه می آم

 مانند نمونه کامل کن()                                                       *****

 امروز بَرف بارید. زَمین اَز بَرف، سِفید شُد.

 آسمان آبی شُده ، آفتاب می تابَد.

  مَن با فِرِشته یِک آدَم بَرفی دُرُست کَردیم.

 آدَم بَرفی زیرِ بَرف مانده اَست . 

 او کَم کَم آب می شَوَد .

 فَردا دیگَر آدَم بَرفی را نِمی بینَم .
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 ( 17روان خوانی ) 

 به نام خُدا                               
 رویِ دِرَختِ خانه یِ ما یِک پَرَستو خانه ساخته بود .

 رد .پاییز رِسید . باد وَ باران خانه یِ پَرَستو را خَراب کَ

 .پَرَستو پَر کِشید وَ رَفت . پاییز و زِمستان تَمام شُد 

 خت .ای تازه سایِک روز دیدَم پَرَستو بَرگشته اَست . او خانه 

***** 

 فِرِشته خانُم در خانه اَش یِک دِرَختِ خُرما دارَد .

 او َاز دِرَخت خوشه یِ خُرما را کَند .

 فِرِشته خانُم خوشه یِ خُرما را به مُن داد .

 خُرمای تازه ، خوب وَ شیرین بود .

 .این خُرما را خُدا آفریده اَست . ما خُدا را دوست داریم 
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 (  18)  روان خوانی

 به نام خُدای دانا                              

 مانند نمونه کامل کن()                                       قَند در قَندان اَست .

 قَندان دَر سینی اَست . کِنارِ قَندان ِیک قوری اَست .

 اِمشَب دایی قاسِم به خانه ی ِ ما آمَده اَست .

  و اِستِکان را بَراَیش می بَرَم . مَن قوری و قَندان

***** 

 قَناری دَر قَفَس شاد نیست . او دَر َقفَس اَسیر اَست .

 قَناری دَر قَفَس ، ساکِت و نا آرام َاست .

 دَرِ قَفَس را باز می کُنَم . قَناری را آزاد می کُنَم .

 قَناری با شادی ، پَرواز می کُنَد .
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 (  19روان خوانی ) 

 به نام خُداوَند تَوانا                             
 ما دَر گیالن زِندِگی می کُنیم . پِدَرَم در شالیزار کار می کُنَد .

 شالیزار پُر َاز آب اَست . مَردان و زنان دَر شالیزار کار می کُنَند .

 مَن کار پِدَرَم را دوست دارَم .

***** 

رِسیدَم . َوقتی وارِدِ کِالس شُدیم ، ساَلم اِمروز با نیلوفَر به مَدرِسه 

 کَردیم .

خانُم آموزِگار با َلبخَند به ما سَالم کَرد . نیلوفَر یِک گُل به خانُم 

 آموزِگار داد .

***** 

 خاله لیال به خانه ی ِ ما آمَده بود . او بَرایِ ما لَبویِ تازه آوَرد .

 لَبویِ خاله خیلی سُرخ و شیرین اَست .
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 (  20وانی ) روان خ

 به نام پَروَردگارَم                

 دوستَم مَجید به مَسجِد رَفتیم . وخانه یِ ما نَزدیکِ مَسجِد اَست. مَن 

 دَر مَسجِد جَشن بود. آن جا شیرینی وَ شُکُالت می دادَند.

***** 

 به جَنگَل بود.ای کاش پَنجره یِ اُتاقَم رو 

 تماشایِ جَنگَل را دوست دارَم.

  دَر تابِستان سَبز اَست.جَنگَل 

 پاییز که می رِسَد ، نارِنجی می شَوَد. 

***** 

 پِدَرِ مَرجان پُلیس اَست. او پَنج سال دارَد.

 مَرجان دَر خانه به مادَرَش کُمَک می کُنَد.

 مَرجان با جارو اُتاقَش را تَمیز می کُنَد.

این دو حرف )خ ج( را پیدا 
 کن و دور آن خط بکش
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 (  21روان خوانی ) 

 به نام خُداوَند بَخشَنده           

 سال نو نزدیک َاست . رادیو را روشن می کُنم .

 یک سُرود زیبای نوروزی پَخش می شَود .

 یِک شیرینی می خورَم و می گوَیم : سال نو ، خوش آمَدی 

***** 

 خاله مینا یِک نوزاد به دنیا آوَرد . نوزادِ او پِسر اَست .

 وز مَن و مادرم به دیدَن خاله رَفتیم .دیر

 برای نوزاد ، دو کادو بردیم .

 کادوی مادرم یک پَتو بود . کادوی من یِک جفت جوراب بود .

  .گلی پسر خاله من به نوزاد خاله خَندیدم و گُفتم : خیلی خوش
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  ( 22روان خوانی ) 

 به نام خدای مِهربان                

 اَست . نورِ ماه هَمه جا را روشَن کَرده است . اِمشَب شَب مَهتابی

 و به آسمان نِگاه می کُنم . هپَنجِره را باز کردَ

 ماه آرام آرام راه می رَوَد .

***** 

 دَر بَهار بَرف رویِ کوه ها آب می شَود . ُهوا دیَگر سَرد نیست .

 با آمَدَنِ بَهار زَمین دوباره سَرسَبز می شَود . 

 ز ُشکوفه می شَوَند . دَر بَهار هَمه جا زیبا می شَوَد .دِرَخت ها پُر ا

***** 

 مادربُزُرگِ مَهدی دَر اَهواز ِزندگی می کُنَد . او خیلی مِهربان اَست .

 اَهواز شَهرِ زیبایی اَست . هَفت روِز دیگَر مَهدی به اَهواز می رَوَد.
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 (  23روان خوانی ) 

 وَ مِهربان به نام ُخداوَند بَخشَنده             

 چوپان گوسفَندان را به چَراگاه بُرده بود .

 گوسفَندان دَر چَراگاه می چَریدَند  

 وَ شاد بودَند . چوپان بَرایِ آن ها نِی می زَد .

 قوچ کِنارِ رودخانه ایستاده بود.

***** 

 ید ، قِرمِزپَرچَم کِشورِ ما سه رَنگ دارَد . سَبز ، سِف

 چه پَرچَمِ زیبایی داریم.

***** 

 داییِ مَن اَز سَفَرِ چین آمَد . او با خود یِک چَمِدان آوَرد.

 چَمِدان پُر اَز کادو بود . او بَرایِ مَن یِک چَترِ کوچَکِ زیبا آوَرد. آن
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 (  24روان خوانی ) 

 به نام پَروَردگار مِهربان                    

 ژاکَتِ گَرم وَ نَرم دارَد . ژاکَتِ ژاله خیلی قَشَنگ اَست .ژاله یِک 

 او می گویَد : پِدََرم این ژاکَت را بَرایِ مَن خریده اَست.

***** 

وَقتی هَوا سَرد اَست شوفاژ را روَشن می کُنیم .  شوفاژ گَرمایِ خوبی 

 دارد.

ها را کِنارِ گُلدان هایِ گُل کِنارِ شوفاژ پَژمُرده می شوَد. بایَد گُلدان 

 پَنجِره قَرار بِدَهیم .

***** 

پودرِ ژِله را در کاسه می ریزیم .یِک لیوان آبِ گَرم و یِک لیوان آبِ 

 سَرد هَم می ریزیم . آب را خوب هم می زَنیم .

 . ژِله کَم کَم سِفت می شَوَد . می دهیمکاسه را دَر یَخچال قَرار 
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 ( 25روان خوانی )    

 به نام خداوند بَخشَنده و مِهربان       
 بابا بَرایِ مَن یِک تَخت خواب خَریده اَست .

 تَختِ خوابِ مَن به رنگِ آبی اَست .

 مامان می خواهَد یِک پَتویِ آبی بَرایِ مَن بِخَرَد.

 خوابیدَن دَر این َتخت خواب چه قَدر خوب اَست .

***** 

 دارَم .مَن کِتاب خواندن را خیلی دوست 

 کِتاب بِخوانَد .هَرشَب اَز ماَدرَم می خواهَم که بَراَیم 

 مادَرَم بَرایِ مَن و خواهَرَم کِتاب می خوانَد و ما به خواب می رَویم .


