
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های کوتاه فارسیشعرها و آهنگ

 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 »سطح پایه«

 

 

 

 



 
 

 

 »به نام خدا« 

 

 

های کوتاه جذاب های ویدیویی و آهنگموضوع تحقیق: گردآوری موضوعی فیلم

فارسی به منظور آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در سطوح اصلی زبان با 

 تاکید بر سطح پایه 

بر روی سطح پایه به گردآوری اشعار کوتاه فارسی برای فارسی آموزان غیرفارسی زبان  در این تحقیق با توجه و تمرکز      

 پرداخته شده است و معیار آن چهارچوب مرجع مشترک آموزش زبان فارسی به عیر فارسی زبانان است.

رانی که در این حوزه فعال هستند گردآوری و دسته بندی شده است. متاسفانه  اشعاری از شاعران و انتشارات مختلف ای    

باشد و امید است که در این راستا فعالیت های ویدیویی زیادی در این زمینه در دسترس نمی های کوتاه و فیلم آهنگ

 بیشتری انجام شود. 

های و موجود در بازار مورد بررسی قرار گرفت. در کتابخانه ج( منتشر شده -ب -کتابهای شعر فارسی در رده سنی)الف    

های سینمایی و سریال  فیلم شود. در انتها لیستی از  مختلف موجودیهای این زمینه بررسی شد و نتایج حاصل از آن اعالم می 

 گردد. می  های مناسب سطح پایه و میانی ارائه و انیمیشن 

الزم به ذکر است که تعداد بسیار زیادی کتاب شعر کودک مورد بررسی قرار گرفت امّا از آنجا که بایستی عالوه بر رعایت      

مشخصات سطح پایه به محتوای اشعار دقت شود)که محتوای فرهنگی و درون مایه مناسب داشته باشند( بسیاری از اشعار از  

 اند.نکرده این فیلتر عبور 

این اشعار عالوه بر سادگی برای سطح پایه باید تا حدی معرف ایران و فرهنگ ایران و آداب و ادبیات و سبک زندگی و      

 روابط ایرانیها باشد.

ها یا نکات حائز اهمیت است که از آنجایی که این اشعار برای کودکان ایرانی سروده شده است امکان دارد بعضی از واژه     

آن اثر تغییراتی در شعر اعمال کرد تا   رای سطح پایه غیر فارسی زبان مشکل و ثقیل بیاید که شاید بتوان با ارتباط با شاعرب

 مناسب این امر شود. 

 



 
 

 ابتدا نگاهی به چارچوب مرجع مشترک آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان داریم:

 

 

 ( ی دستورحوزه)محتوا در سطح پایه 
اخباری و منفی آن، حال اخباری برای آینده، حال اخباری فعل بودن و منفی آن، حال اخباری  حال  

امر فعل  فعل داشنت و منفی آن، گذشته امر فعل بودن،  امر و منفی آن،  ی ساده و منفی آن، فعل 

فعل   بودن،  التزامی  آن، حال  منفی  و  التزامی  فعل  الداشتن، حال  ساده،  فعل  مصدر،  متعدی،  و  زم 

ی فعلی، اسم مفرد، اسم جمع، جمع و  ی گذشته، شناسهی حال، ریشه یشوندی، فعل مرکب، ریشه پ

،  ( اسم+صفت بیانی)های آن، جمع اسمهای غیرقابل شمارش، ترکیبهای اضافی، ترکیبهای وصفی  نشانه

صفت شمارشی اصلی، صفت پرسشی، صفت مطلق، صفت برتر و برترین، صفت نسبی، صفت اشاره،  

ترتیبی، ضمیر شخصی جدا، ضمیرشخصی پیوسته، حالتهای ضمیر مشترک، ضمیر  صفت   شمارشی 

اشاره، ضمیر پرسشی، ضمیر مبهم، قید ویژه، قیدهای پرکاربرد، قید زمان، قید مکان، قید مقدار، قید  

ی را، حروف  کیفیت، قید علت، قید تشدید، قید تکرار، قید تردید، قید تأکید، قید ترتیب، حرف نشانه 

ی مکان، حروف ربط ساده، حروف ربط همپایگی، آرایش جمله،  ی ساده پر بسامد، حروف اضافه اضافه

ی پرسشی با آیا، ی پرسشی بله/خیر، جمله ی امری، جمله ی خبری، جمله مطابقت فعل با نهاد، جمله 

ل کمکی  ی پرسشی، فعل کمکی توانستن، فعل کمکی شاید، فعی پرسشی با واژه ی همپایه، جمله جمله

، واحد شمارش اسم، واحد شمارش تا، پرسش از تعداد، اسم مرکب، جانداری،  (مال، برای)باید، مالکیت

 ی گفتاری، ترکیب عطفیگونه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ی واژگانحوزه)محتوا در سطح پایه   

ت، امور روزمره،  ال م و احوالپرسی، معرفی فردی، اسم، سن، جنسیت، وضعیت تأهل، شغل، تحصیالس 

، مهارتها و توانمندیها، خانواده، اعضاء خانواده،  (تولد، ازدواج)فعالیتهای اوقات فراغت، رویدادهای زندگی  

روابط و نسبتهای خویشاوندی، کار و حرفه، ملیت، کشورها، کشورهای همسایه، کشورهای پرجمعیت،  

کشوره اروپایی،  کشورهای  آسیایی،  کشورهای  صنعتی،  امریکایی،  کشورهای  کشورهای  عربی،  ای 

میوه  نوشیدنیها،  همنام،  یا  مشترک  غذاهای  غذایی،  مواد  افریقایی،  انواع  کشورهای  سبزیجات،  جات، 

های غذایی، غذاهای دریایی، غذاهای سنتی ایرانی،  ها، وعده جات، مزه گوشت، حبوبات، لبنیات، ادویه 

بین ویتغذاهای  و  پروتئینها  آماده،  غذاهای  س المللی،  تغذیه،  بهداشتالامینها،  و  بخش  :مت  مشاغل   ،

درمان، لباسهای اصلی، لباسهای مختص مردان، لباسهای مختص زنان، لباسهای مختص کودکان، لباس  

انواع کاله و  (رسمی، غیررسمی)فصلهای مختلف، لباس موقعیتهای مختلف لباس گروههای مختلف،   ،

رنگها،   خیاطی،  پوشش،  و  لباس  توصیف  واژه حجاب،  فرعی،  رنگهای  اصلی،  مرکب  رنگهای  های 

های مرکب با ترکیب عدد، تقویم، ساعت، قیود زمان، روزهای هفته،  شده با اسامی رنگها، واژه ساخته

زیست، پیشبینی  وهوا و محیط ، آب (کودکی، جوانی...)های سال، فصول سال، اوقات روز، دوران زندگی  ماه

، انواع سکونت  ( آپارتمان، ویال، برج...)هان، انواع خانه و ساختمان  هواشناسی، قیود مکان، جغرافیا، ج

، وسایل برقی، صوتی و تصویری، لوازم اتاقهای مختلف  (مبل، فرش...)، لوازم منزل ( ملکی، استیجاری...)

اء  داری، اعض، امور خانه و خانه( قاشق، رنده)، لوازم برقی آشپزخانه، ابزار آشپزی  (تخت، کمد، کتابخانه...)

،   ف(صا)، صفات توصیف مو  (چاق، کوتاه، کچل...)بدن، اعضاء و احشاء داخلی، صفات توصیف انسان  

،  ) ونقل هوایی و فضایی    ورزشهای گروهی، ورزشهای انفرادی، ورزشهای توپی، لوازم ورزشی، ابزار، حمل

، سفر با  (فرودگاه) ، سفر با هواپیما  (ایستگاه قطار)، سفر با قطار  ( جاده-پایانه مسافربری)سفر با ماشین  

ت، اعیاد ملی و مذهبی، مراسم و آیینهای ملی و مذهبی ،  ال، حوادث و تصادفات، تعطی( بندر)کشتی  

ونقل عمومی، نهادهای عمومی شهری، ، مهدکودک، مدرسه، دانشگاه، کتابخانه عمومی،    وسایل حمل

باغ پارک،  فروشگاههای    مسجد،  استخر،  ورزشگاه،  تئاتر،  زنجیره وحش،  و  سینما  آتشنشانی،  ای، 

وحش، حیوانات اهلی، حیوانات وحشی،  سوپرمارکت و خرید مایحتاج روزانه، موزه و بازدید، حیوانات باغ 

آموزش،   و  تحصیل  کشاورزی،  و  باغبانی  ابزار  گیاهان،  پستانداران،  پربسامد  اسامی  خانگی،  حیوانات 

نشگاهی،، انواع آزمون، مدارک تحصیلی، صفات توصیف  های تحصیلی داموضوعات مختلف درسی، رشته 

بدن   عقابی)اعضاء  واژه(...بینی  غذا،  سفارش  و  رستوران  واژه ،  متضاد،  هم های  واژه های  های معنا، 

 غیررسمی و عامیانه 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ی کارکردحوزه)محتوا در سطح پایه 
عات فردی، معرفی خود  ال، احوال پرسی غیر رسمی، ارائه اط(خداحافظیم و  الس )احوال پرسی رسمی  

قات افراد برای نخستین بار، صحبت کردن در مورد خانواده، صحبت کردن در مورد  الو دیگران، م 

عادتهای شخصی، صحبت در مورد ملیت خود و دیگران، صحبت کردن در مورد شغل و حرفه،  

میها، شرح فعالیتهای روزانه، صحبت در مورد فعالیتهای  صحبت کردن در مورد تفریحات و  سرگر

، آدرس پرسیدن، آدرس دادن، پاسخگویی به  ( طورکلی و عمومیبه )خارج از خانه، سوال پرسیدن 

، استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی، ابراز  (پذیرش یا رد)تلفن، پاسخگویی به درخواستها 

به چیزی یا  )ه الق، ابراز ع(چیزی/کسی) یا نداشتن خستگی، ابراز خوشحالی، ابراز دوست داشتن 

بیان تعداد و مقدار، بیان   (، شروع یک مکالمه)، اجازه دادن، اجازه گرفتن، بازکردن سر صحبت  (کسی

ی آب و  های بیماری، پاسخگویی به تعارفها، ، صحبت کردن دربارهخاطرات گذشته، بیان درد و نشانه

گرفتن از   نام دانشگاه و ....، وقت ی تکمیل فرم ثبت شخصی، نحوه عات الی تکمیل فرم اطهوا، نحوه 

آمدگویی به دیگران، ابراز خشم، توصیف  دکتر، تسلیت گفتن و پاسخ دادن به تسلیت دیگران، خوش 

، ردکردن و  (تقاضا /خواهش) افراد، مکانها، اشیاء، تجربیات، توصیف ظاهر افراد، درخواست کردن 

قات گذاشتن، نشان دادن احترام به دیگران،  ال، عذرخواهی، قرار م (درخواست /تقاضا و ...)نپذیرفتن 

عات پرواز /حرکت قطار، اتوبوس و غیره، پرسیدن شماره تلفن و ایمیل،  المقایسه و تقابل، پرسیدن اط 

ن و پاسخ دادن به تشکر  پرسیدن قیمت و خریدکردن، پرسیدن و بیان زمان و تاریخ روز، تشکرکرد

بیان اندازه، وزن  )عات از طریق تلفن، توصیف اشیاء الدیگران، تعارفات مرسوم، تلفن کردن/ دریافت اط

، درخواست کمک کردن، درک و استفاده از اعداد، دستوردادن یا سفارش دادن، رزرو کردن  (و ....

 ( .... بلیت، هتل و)



 
 

 

 موضوعات فهرست

 . ..………………………………………………….مشاغل

 .. .………………………………………..………. واناتیح

 ..………………………………………….هخانواد یاعضا

 ………………………………………………………لباس

 ..………………………………………….… هینقل  لیوسا

 ..………………………………….………...…هفته  امیا

 ………………………………………………….… هارنگ

 ………………………………………….……بدن  یاعضا

 ..………………………………………….……هایخوراک

 ………………………………………یو مراسم مل  هانییآ

 ..…………………………………عتیو طب  ستیز  طیمح

 .……………………………………..…و آموزش  لیتحص 

 ..………………………………………………..…کشورها

 ..………………………………..…یو مراسم مذهب  نییآ

 .…………………………………………………..…فصول

 ..……………………………..…خانه )آشپزخانه(   لیوسا

 ..……………………………………………..…خانه  انواع

 .…………………………………………..…فراغت  اوقات

 ……………………….…اول تا پنجم  ی کتاب فارس  اشعار

 -هاالیسر  - هالمیکه در حوزه شعر نبودند)ف  ی آثار  ستیل

 .............................................. ها(کتابشنیم یان

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »مشاغل«

 

 
 



 
 

 « ی اطیخ»

 ما اوستا رضا   اط یخ

 ما   یبرا  کنهیم  کار

 ؟ کنهی م  یها رو چ   پارچه 

  کنهی م  یچیق  بره،یم

 کنه یم   سوزنتو   رو  نخ

 کنه ی م  دوختنبه    شروع

  یاطی ختاک چرخ    کیت

 ی هاش قاط خنده با  شهیم

 رضا مهربونه  اوستا

  خندونه  شه یهم   لباش 

 مثل فرفره   دوزهیم

 با قرقره   نخ  چرخه یم

  رنگ و وارنگ  ی هالباس

  قشنگ  و   و کوتاه  بلند

 راهن یو کت با پ  شلوار

 من   ی برا،  تو  یبرا

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 -جدا  ی شخص   ر یضم   - تیمالک  - یگونه گفتار

اخبار  را  -یحال  نشان  اضافه   -حرف  حرف 

 -زمان  د یق  -وستهیپ   ی شخص   ر یضم   -ساده

 مصدر   -اسم مفرد  -ی صفت نسب  -حرف عطف

 

 ( ی اطیلباس )خ  -هاشغل واژگان

 ها صحبت کردن در مورد شغل کارکرد 



 
 

 « پرستار »

 دارهیتمام شب ب

 مارهیب  مواظب

  ماه آسمون  مثل

 نداره موقع خواب    چ یه 

 د ی لباس سف  کی  با

 دکتراس   هیشب  اون

 دش یسف  ی بایج  تو

  قرص و دواست  شه یهم 

  مارستانی تو ب  شبا

 ضی به مر  زنهیم  سر

 دانا  ی خدا شیپ

  زیو عز  دهیسف  رو

  الزم باشه هرموقع

 رسونهی رو م  خودش 

  هاسخته شب  یخواب  یب

 اون آسونه  یبرا

 

 

 

 

 

 

 دستور

 - یفعل منف  - یگونه گفتار  - حرف اضافه ساده

 ری ضم   -یوصف  بیترک  -یاصل  یصفت شمارش

جمع  -اشاره ربط  -نشان   -زمان  دیق  -حرف 

 ت یمالک  - یحال اخبار

 ( پرستار)  هاشغل واژگان

 ها صحبت کردن در مورد شغل کارکرد 



 
 

 « یپستچ »

  شودیممن دلم وا    زندیمنفر در    کی

  شودیم  دایپ  باز جوان در پشت    آن

 بسته است   کیهم   بازدست آن جوان    یتو

  خسته است یلیدارد بر لبش گرچه خ  خنده

 جوان مهربان آناز    رم یگیم  را  بسته

 رسان نامهآن    از من    کنمیتشکر م  و

  ها آن جوان مهربانبا نامه  رودیم

 !هابچه  مجله  ک ی  مندست    یتو هست

 ها لبخند هاشعر   یهفته ا دارم  باز

 پندها   و بامزه، قصه    یها حرف

 ( ی م ی)جعفر ابراه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

حرف   - یاصل  یصفت شمارش  -یشوندیفعل پ

حال   -تکرار  دیق  -حرف نشانه را  -اضافه ساده

داشتن  ی اخبار  - جدا  ی شخص   ر یضم   -فعل  

 د یق  -حرف عطف  -نشان جمع  -یشناسه فعل

ساده  -مکان ربط  اخبار   - حرف  اسم   -یحال 

 مرکب

 ( ی ها )پستچشغل واژگان

 ها صحبت کردن در مورد شغل کارکرد 



 
 

 « ینجار»

          محل ما  ینجار

 سر و صدا  ازشده    پر

 نجار، تق و تق   یاوستا

 تلق تلق   کنهیم  کار

  زنه یمچوب    ی روبه    خیم

 زنه یچقدر خوب م  نیبب

  شهیت ایرنده، اره    با

 شه یاندازه م  ها تخته

 سازه یمها در  تخته  با

 پنجره هم دروازه  هم

 زیو م   مکتی و ن  خواب تخت

 زی و درشت، درشت و ر  زیر

 سازه یهم خوب م  ی صندل

  سازهیبا چوب م  رو  نهایا

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

ساده اضافه  اخبار   - حرف  گونه   -یحال 

امر  - وستهیپ  ی شخص   ر یضم  -یگفتار  - فعل 

ساده ربط  )ها(  -حرف  جمع  صفت   - نشانه 

مرکب  -یاصل  یشمارش عطف  -اسم   -حرف 

صفت   -حرف نشانه را  - مکان  د یق  -اشاره  ر یضم 

 ینسب

 ( یها )نجار شغل واژگان

 ها صحبت کردن در مورد شغل کارکرد 

 درخت   کیمغازه    پشت

  استوار و سخت  ستادهیا

  دارکوبه  سرش   یرو

 نجار خوبه   ه یهم    او

 زنه ی درخت نوک م  یرو

 کنه یدرخت رو م  پوست

 ما سواد داره   یاوستا

 مداد داره  گوشش   پشت

  اندازه  رهیگی م  رو چوب

  سازهیخواست م  دلش   ی هرچ

  و برش پر از چوبه   دور

 دارکوبه   هی شب  کارش

 ( ی)اسداهلل شعبان

 



 
 

 « نانوا»

 ه؟ ی چ  یمغازه  نجایا

 ه؟یینونوا  مغازه

  مهربون  ریپ  ینونوا

 زبون  ن یریلب، ش  به   خنده

 ر یو پ  لرزون یدستا  با

 ر یخم  وبا آرد    مشغوله

 کنه یمرو چونه    ر یخم 

 کنه یبه دونه م   دونه

 کنه ی روشن م رو  تنور

 کنه یرو پهن م  ها  چونه

  پزهیمچونه ها نون    با

 خوشمزه  یلیخ یها نون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 -حرف اضافه ساده  -ی پرسش  ر یضم   - مکان  دیق

حال   - یگونه گفتار  - نشان جمع  - حرف عطف

را  -یاخبار نشان   ب یترک  -مقدار  دیق  - حرف 

 ی اضاف  بی ترک  -یوصف

 ها )نانوا( شغل واژگان

 ها صحبت کردن در مورد شغل کارکرد 



 
 

 « س یپل»

 داره  یلباس آب داره،یشبا ب  کهیاون

 ست هاخونه، مواظب شهر ما   مواظب

 خوش زبونه   شه یهم مهربونه،    سیپل

 تفنگ داره، کاله و فشنگ داره  اونکه

 خطاکار  یدزدا  با بدکار،    ی آدما  با

  زرنگه   سهی آقا پل  جنگه،یو م  دشمنه

 راست   و چپ    اد یم  نی ماش  ابون، یخ  ی تو  یوقت

 هاست مواظب بچه  ، ییراهنما  سیپل

 شه یرد م  یاز خط کش  شه،یهم   خوب   بچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 - نشان جمع )ها(  -یوصف   ب یترک  -اشاره  ر یضم 

 ب یترک  - حرف عطف  - اسم مرکب  -زمان  دیق

ساده  -یاضاف اضافه  مفرد  -حرف  اسم   -اسم 

 جمع 

 ( سی ها )پلشغل واژگان

 ها صحبت کردن در مورد شغل کارکرد 



 
 

 « کفاش »

 کفاشم کفاشم و  

  و بشاشم  زمیسحرخ

  دوخت و دوزم  توکار

  دوزمیم  کفشاتونو

 پوره  پاره  یکفشا

 که ناجوره   ی کفش  هر

 ی عال  من   دوزمش یم

 یخراب  چ یه   بدون

 ( کهی)رها تاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

شناسه   -وستهیپ  یشخص   ریضم   - یگونه گفتار

ربط  -یفعل اخبار  -حرف   بی ترک  - یحال 

 جدا  ی شخص   ریضم -مبهم  ر یضم   -یوصف

 اش( ها )کفّ شغل واژگان

 ها صحبت کردن در مورد شغل کارکرد 



 
 

 ی قصاب

 ؟ ه یچ نجایا  یآها  ی آها

 !ه یقصاب  مغازه

 داره  یکاش  سرتاسرش

 داره  ی نقاش  یهرکاش

 قالب و بند   از  ختهیآو

 و گوسفند   گاو  یگوشتا

  مهربون  ریپ  قصاب 

 مهربون هم خوش زبون  هم

  چرب و نرم  ی دست و رو  با

 گرم   یخنده اب  خندهیم

 کنه ی م  زیچاقوشو ت یه 

 کنه یم   زیر  زیر  روگوشتا

 زنه یمبا ساطور    یگاه 

 شکنه یمرو    استخونا

  دهیو راسته م  چه یماه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

نسب  -یپرسش  ریضم   -مکان  دیق  - یصفت 

ساده  - وستهیپ  ی شخص   ر یضم  اضافه   -حرف 

مفرد  -زمان  دیق اخبار  -اسم  گونه   -یحال 

 اشاره   ریضم   -یاصل ی صفت شمارش -یگفتار

 ها )قصاب( شغل واژگان

 ها صحبت کردن در مورد شغل کارکرد 

 ده یبخواد، م  دلت   ی چ هر

 ما   یاون برا  برهیم

 ها سهیک  یتو  زهیریم

 کشه یترازو م  هی  با

 کشه یبو م  اد یسگ م  هی

  و مهربون  ریپ  قصاب 

  به اون  دهیاستخون م  هی

  کنهیرو دنبال م   گربه

 کنهیرو خوشحال م  هاموش

 



 
 

 « رفتگر»

  رفتگرم  یآقا   من

 برم یمرو    هازباله

 ها در خونه  امیم  شب   هر

 ها زباله  اون  سراغ

  هاسهیک  یتو   ختهیر  که

 دارم یبرمرو   هاسهیک

 زارم یم  ن یماش  داخل

 نشه زباله جمع    اگه

 شه یم یماریب  باعث

 باشه شعار ما   ادتی

 ما   خانه ما   شهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

)ها(  - جدا  ی شخص   ر یضم  جمع  حال   - نشان 

حرف اضافه   - اشاره  ری ضم   -زمان  د یق  - یاخبار

مفرد  -ساده ساده  -اسم  ربط  گونه    -حرف 

 وسته یپ  ی شخص   ریضم -یفعل منف  -یگفتار

 ها )رفتگر( شغل واژگان

 ها صحبت کردن در مورد شغل کارکرد 



 
 

 « داور»

 منم   یباز  نیاداور  

 زنمیم  سوت  دهم یم  کارت

 ممنوعه   یباز   یتو   جرّ

 ممنوعه   یدراز  زبون

 حرف منه ،  حساب حرف

 تونه یم  یک

 ؟ بزنهحرف من، حرف    رو

 (ها مجموع شاعرانبچه  یبرا  ن یریش  ی)از کتاب شعرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 -حرف اضافه ساده  -ی حال اخبار  -اشاره  ریضم 

امر  -مبهم  ر یضم   - یوصف  ب یترک اسم   -فعل 

 مفرد

 ها )داور( شغل واژگان

 ها صحبت کردن در مورد شغل کارکرد 



 
 

 « فروش کتاب موش »

 کتاب فروشه موشه  

 گوشه   کی  بازنشسته  

  رو  اش قصه  کتاب

 فروشه یگربه م  به

 سکه سکه   رو   هاپول

 سه یک  ی تو  زهیریم

 گوشه   هی  ره یم  بازم

 سه ینویقصه م  هی

 ( ی)اسداهلل شعبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 -یاصل  ی صفت شمارش  -تکرار  دی ق  -اسم مرکب

حال   -حرف نشان را  -وستهیپ  یشخص  ر یضم 

گونه   -تکرار  دیق  -حرف اضافه ساده  -یاخبار

 ی گفتار

 ( فروش کتابها )شغل واژگان

 ها صحبت کردن در مورد شغل کارکرد 



 
 

 « س یپل»

  ابونیخ یتو

 اده یز  نیماش

  چهارراه  سر

 ستادهیا  سیپل

 طرف بسته ست   نیا

 طرف بازه  اون

 ی لیخ  ابونیخ

  درازه  و  تنگ

 سه تا چراغ هست  س یپل  کنار

  سوتشو   سیپل

 در دست   گرفته

  ییراهنما  اون

 مارو   کنهیم

 کنه یم  آروم

  ابونارویخ

 م یممنون  یلیخ

  شهیهم  تا  آزاد

  او شهر ما  یب

 شه یبد م  یلیخ

 ( ی م ی)جعفر ابراه 

 

 

 دستور 

ساده  اضافه  مفرد  -اشاره  ر یضم  -حرف  حرف    - اسم 

شمارش   - عطف   ی شخص  ر یضم  -یاصل  یصفت 

را  - وستهیپ اخبار  - نشان    د یق  - زمان  د یق  - یحال 

 ی گونه رفتار  -مقدار

 (پلیسها )شغل واژگان 

 هاصحبت کردن در مورد شغل  کارکرد

 



 
 

 

 
 

 »حیوانات«
 حشرات( -وحشی – )اهلی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 « بود لیف »

 بود  لی، فباال رفتم

 بود  لی ، باون خرطوم

 بود  نون لواش  گوشهاش 

 بود  واش یرفتنش  راه

 بلند داشت  یدندونا

 قند داشت دو کله  انگار

 ستون ستون بود  پاهاش 

 ساختمون بود  ه ی قد 

 موش بود   ،نییپا اومدم

 گوش بود  دو سر،   ه یدم،   هی

 بود  عموش  پسر له، یف

 )ناصر کشاورز( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور 

  ر یضم  -نشان جمع  -یشناسه فعل  - فعل گذشته ساده

  ب یترک  -یاصل  یشمارش   ریضم  -وسته یپ  یشخص

 مکان  د یق - یگونه گفتار -یاضاف

 ی وحش واناتیح واژگان 

 واناتیبدن ح یاعضا -  واناتیبا ح ییآشنا کارکرد



 
 

 « غذاها جورواجورند »●

 « زنبور  یغذا، غذا»

 زرد ناقال   زنبور

 ها سبزه  رو  زنه یم  پر

 خورهیم رو  گال  دشه

 غذا   نیااز    شه ینم   ریس

 

 « موشه  یغذا، غذا»

 موش کوچولو   داره  دوست

 گردو و مغز    ریپن

 آدیم اسم گردو    تا

 ؟ کو: کجاس،  زنهیم  داد

 « خرگوش  یغذا، غذا»

 نازه   یلیخ خرگوشه

  چقدر درازه گوشاش

 جهیهو ؟ هیچ غذاش

 تازه زرد و    جیهو

 « کالغ  یغذا، غذا»

 واریکجاست؟ رو د  کالغه

 قار و قار   زنهیم  داد

 کو؟   غذاش شده،    گشنه

 ار یب  زود  ،خوادیم  ریپن

 

 « مون یم یغذا، غذا»

 مونه ی م  طونهی ش  چه

 خونه  یتو  نشسته

 ره یگیرو پوست م  موزا

 دونه دونه   خونهیم

 

 ( ای) شکوه قاسم ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفرد دستور  اخبار  - اسم    ر یضم  - یاضاف  ب یترک  - یحال 

حرف اضافه    - یفعل منف   - تطابق نهاد و فعل  -یپرسش

امر   -ساده اشاره  -فعل    ر یضم  - مقدار  د یق  -صفت 

ساده  - وستهیپ  یشخص ربط  عطف   - حرف    - حرف 

 فعل مرکب  -بیترت د یق  -نشان را

 ی خوراک -واناتیح واژگان 

 واناتیبا ح ییآشنا کارکرد



 
 

 « آب  یهاچاله»

 شهر   یبه رو  چکد یم

 آسمان چکّه    چکّه 

 کنند یمخنده    باز

 مهربان یچترها

 ! خاله مورچه فیح

  شدخراب   اشالنه

 راه او پر از   یتو

 آب شد   یها چاله

 چقدر  خورمیم  غصه 

 مورچه   یبرا  من

 کنند یم  چه  خدا  یا

  مورچه  ی هابچه

 هاشمپور(  می)مر

 

 

 

 

 

 دستور 

  - نشان جمع  -شناسه فعلی  -قید تکرار  -یحال اخبار

پیوسته شخصی  ساده  - ضمیر  ضمیر    - گذشته 

 حرف اضافه ساده  -پرسشی

 )حیوانات( حشرات )مورچه(  واژگان 

 شراتبا ح ییآشنا کارکرد



 
 

 « پرنده »

 سالم ای پرنده! 

 چه خوشگل و سفیدی 

 عزیزم   بگوبه من  

 از کجا رسیدی   تو

 چقدر خسته هستی 

 دستم  روی بخواب به  

 ای پرنده  نترس

 هستم   تو مواظب  

 همیشه  شودمی چه

 بمانی   من کنار  

 و گاهی از ته دل 

 من بخوانی  برای

 گوشم و توی    بمان

 ترانه  بخوانبخوان  

 هایممیان دست

 آشیانه  بساز

 پور( )مریم هاشم

 

 

 

 

 

 

 دستور

 -حرف اضافه ساده  - فعل امر  -حرف عطف

 -ضمیر شخصی جدا و پیوسته  -ضمر پرسشی

 - قید زمان  -حرف ربط ساده  - حال اخباری

 مالکیت   -فعل نهی

 پرنده )حیوانات(  واژگان

 آشنایی با پرنده  کارکرد 



 
 

 « جیرجیرک »

 است و جیرجیرک   شب

 گرم کار است  دوباره

 کوک است   اودوباره ساز  

 برقرار است   صدایش

 دوباره جیرجیرک 

 بخواندهوس کرده  

 بالش من کنار  

 بگذارند  راشبش  

 صدای جیرجیرک 

 شده الالیی من 

 خوانی اوستپر از تک 

 من   شب تنهایی

 )مهدی مرادی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور
شناسه   - ضمیر شخصی پیوسته -قید تکرار  -اسم مفرد

شخصی ضمیر    -نشان را  -مطابقت فعل با نهاد  -فعلی

 ترکیب اضافی  - ترکیب وصفی  -حرف اضافه ساده  -جدا

 حشرات )حیوانات(  واژگان

 آشنایی با حشرات  کارکرد 



 
 

 « پرنده »

 چه تنها چه ساکت 

 چه دلتنگ هستی 

 انگار پرنده نه،  

 هستی  سنگ  یک  تو

 

 نه در سینه داری 

 شوق پرواز   کمی

 خالی   و خشک    نوکت

 احساس آوازاز  

 

 کرد   تنبلت چرا  

 آب و ارزن   کمی

 پر از بال و پر شو 

 پریدنبرای  

 

 جا آنبه    رسیدن

 باغ روشن   آنبه  

 که جاری است در آن      

 هوای سرودن 

 )مهدی مرادی(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

ترکیب  -قید تردید  -صفت شمارشی اصلی

ضمیر   - قید مقدار  -ضمیر شخصی جدا  -وصفی

حرف   -حرف اضافه ساده  - شخصی پیوسته

 اسم مفرد   -ضمیر اشاره  -گذشته ساده  -عطف

 ( پرنده  )حیوانات  واژگان

 آشنایی با پرنده  کارکرد 



 
 

 « موش و گربه»

 موش چاق   یه

 اتاق   توی

 بزرگ   گوشش

 دراز   دمش

 نشسته بود

 ی باز سفرهبر سر یک  

 ماست   وپنیر    ازسفره پر  

 از چپ و راست  خوردمی موشه  

 کردباد می  و خورد  موشه می 

 کرد شاد می  رو  گربه سیاه

 )اسداهلل شعبانی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور
ضمیر شخصی   -حرف اضافه ساده -گونه گفتاری

حال  -حرف عطف  -ضمیر شمارشی اصلی  -پیوسته

 حرف نشانه را -اسم مفرد  - ترکیب وصفی -اخباری

 حیوانات )موش و گربه(  واژگان

 آشنایی با حیوانات  کارکرد 



 
 

 « چینم نمیمن گل »

 گشتم خوشحال می

 ها گل دور و بر  

 زنبور   یکدفعه    یک

 پیداشد  دور    از

 

 راتیزش  او نیش  

 نشانم داد  فوری

 وقت   ترسی عجیب آن

 افتاد   دلم توی  

 

 از بس که ترسیدم 

 از سوزن نیشش 

 من   نماندم دیگر  

 در رفتم از پیشش 

 )فریدون سراج( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 -ترتیبیصفت شمارشی    - نشان جمع  -حرف عطف

ضمیر شخصی   -گذشته ساده  -حرف اضافه ساده

  -فعل پیشوندی   -قید زمان -حرف نشانه را  -پیوسته

 ترکیب وصفی  -فعل منفی

 ( حشرات )حیوانات  واژگان

 آشنایی با حشرات  کارکرد 



 
 

 « دو ساعت وز و وز»

 مگس آمد سراغم

 نوشتنسر انشا  

 شد   اوپر از آواز  

 من   اتاق کوچک 

 

 حسابی اذیتم کرد 

 اوصدای وزوز  

 بود حواسش هی به من  

 او   چشم قرمزو  

 

 شد مرتب سبز می

 دم گوش و دهانم 

 خواست نمیگمانم او  

 را بخوانم  درسمکه  

 

 ساعت وز و وز کرد   دو

 آن ور تا به    این وراز  

 رفت از پیش من    پرید

 شد خسته آخر   خودش 

 )فریدون سراج(  

 

 

 

 

 

 

 

 دستور
مصدر حرف   - حال اخباری -ضمیر شمارشی اصلی

فعل   -ضمیر شخصی جدا -ترکیب وصفی  -اضافه

 حروف اضافه مکان   -فعل منفی   -گذشته ساده

 ( حشرات )حیوانات  واژگان

 آشنایی با حشرات )صدای حشرات(  کارکرد 



 
 

 « حیوانات صدای »

 : قوقولی قوقو                                      میگهخروس  

 جوجه کوچولو                                         نشواز من دور  

 میگه: جیک و جیک و جیک   جوجه

 خیلی کوچیک                                           نیستممن دیگه  

                                                                                  

 مرغه میگه: قد و قد و قد                                                   

 نخوری نخود  جوجه کوچولو

    

 کالغه میگه: قار و قار و قار

 بدو عمو یادگار                                                          گردو

 

 گنجشکه میگه: جیک و جیک و جیک                                  

 ی من قشنگ و شیک                                                 النه

                 کوچیک کوچیک                              ذارممیتخم  

 

 گوسفند میگه: بع و بع و بع                                              

 : مع و مع و معها میگنبره

 
 

 )مریم اکراد( 

 

 

 

 

 

 

 

 گربه میگه: میو میو 

 جلو ی تیز اومدم پنجه  با

 سگ میگه: واق و واق و واق

 ی چاقمیخواد یه گربه  دلم

 

 ما گاو میگه: ما و ما و 

 برای ما   بیارعلف  

 خره میگه: عر و عر و عر 

 ی تر یونجه  خورم می   من

 ببر   بار داری روی من  اگه

 

 کبوتر میگه: بق بق بقو 

 ترسو  کمی هستم آرام، یه   من

 جنگ بیزارم آهای کوچولو  از

 

 زنبوره میگه: ویز و ویز و ویز

 من هستند خیلی تیز   هاینیش

 عسلم شیرین دست و پام تمیز 

 

 دستور

 - فعل امر منفی  -حرف اضافه ساده -گونه گفتاری

 - شناسه فعلی  - حال اخباری  -فعل امر  -قید مقدار

ضمیر  -صفت شمارشی اصلی -ترکیب وصفی

حرف ربط  -مطابقت نهاد با فعل  -شخصی جدا

ضمیر   - مالکیت  -فعل منفی  -قید مکان  -ساده

 نشان جمع   -فعل امر  -اسم مفرد  - شخصی پیوسته

 انات )صدای حیوانات( حیو واژگان

 آشنایی با صدای حیوانات کارکرد 



 
 

 (« »حیوانات )کالغ 

 زنجیرباف : عمو  هابچه

 عمو 

 زنجیرباف: بعله 

 ـ زنجیر ما رو بافتی؟ 

 ـ بعله

 ـ پشت کوه انداختی؟ 

 ـ بعله

 ـ بابا اومده 

 آورده؟   چی چیـ  

 ـ پنیر بسیار 

 بیا و    بخورـ  

 ـ با صدای چی 

 ـ قار و قار و قار ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قار و قار و قار کالغم 

 کوچه باغم کالغ  

 دارم   و بال  دارمپر  

 دارم قیل و قال    خیلی

 آشیانه   سازممی

 ترانه   دهم سر می

 دارم صدای قار قار  

 چنگال و منقار دارم 

 فراوون  زنم میقاپ  

 صابونو   پنیر و    گوشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

حرف اضافه  -فعل امر  -شخصی جداضمیر    -اسم مرکب

قید   -حال اخباری فعل داشتن  -صفت پرسشی  -ساده

اسم   - حال اخباری -حرف عطف -فعل پیشوندی  -مقدار

 ترکیب اضافی  -اسم مفرد  -مفرد

 حیوانات وحشی )کالغ(  واژگان

 آشنایی با حیوانات  کارکرد 



 
 

 )خروس(«  دور دوّم»

 ها: عمو زنجیرباف بچه

 زنجیرباف: بعله عمو  

 ـ زنجیر ما رو بافتی؟ 

 ـ بعله

 ـ پشت که انداختی؟ 

 ـ بعله

 ـ بابا اومده 

 آورده؟   چی چیـ  

 ـ چند تا آلبالو 

 بیا و    بخورـ  

 ؟ چی صدای با ـ  

 ـ قوقولی قوقو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خروسمقولولی قوقو، 

 نه تنبلم نه لوسم 

 ببینید بال و پرم  

 ببینید   تاج سرم 

 زرنگم سحرخیزم،  

 قشنگ و رنگارنگم 

 سر میاد   شب وقتی که  

 خانم درمیاد  خورشید

 کنم قوقولی قوقو می

 کنم هو می  رو تنبال  

 خبر، خبردار  میگم

 اومده موقع کار ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور 

ترکیب   -فعل پیشوندی  -حرف اضافه ساده  -فعل امر

 - ضمیر شخصی پیوسته -حال اخباری  -اضافی

ضمیر  -قید زمان  -صفت پرسشی  -حرف عطف

 حرف نشانه را  -پرسشی

 حیوانات اهلی )خروس(  واژگان 

 آشنایی با حیوانات  کارکرد



 
 

 « )مرغ(  دور سوم»

 ها: عمو زنجیرباف بچه

 عمو زنجیرباف: بعله 

 ـ زنجیر ما رو بافتی؟ 

 ـ بعله

 انداختی؟   هپشت کوـ  

 ـ بعله

 ـ بابا اومده 

 آورده؟   چی چیـ  

 لوبیا   کمی ـ  

 بیا و    ـ بخور

 صدای چی  ـ با

 ـ قد قد قدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قد قد قدا منم منم 

 منم منم   پا کوتامرغ  

 خورمدون می خورم  می آب  

 خورم میدندون    بدون

 جوجه دارم طال طال 

 کنم برای شما می  تخم

 منم منم قد قد قدا 

 مرغ زرنگ پا کوتاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

  -حال اخباری  -صفت پرسشی  -فعل امر  -قید مقدار

 -ترکیب وصفی  -گونه گفتاری  -اضافه سادهحرف  

  -اسم مفرد  - ضمیر پرسشی  - قید مکان  -گذشته ساده

 حال اخباری فعل داشتن 

 حیوانات اهلی )مرغ(  واژگان

 آشنایی با حیوانات  کارکرد 



 
 

 »دور چهارم)گربه(« 

 ها: عمو زنجیرباف بچه

 عمو زنجیرباف: بعله 

 ـ زنجیر ما رو بافتی؟ 

 ـ بعله

 کوه انداختی؟   پشت   ـ

 ـ بعله

 ـ بابا اومده 

 چی آورده؟ ـ چی

 ـ چلو، پلو 

 بیا   و  بخورـ  

 ؟ چی صدای با ـ  

 ـ میو و میو ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میو میو ملوسم 

 ی لوس لوسم گربه

 ملیله و بلیله 

 ، دو تیله دارم چشم    دو

 ببین چنگول تیزم  

 ببین   تمیزم موی  

 درازه  دارم یه دم  

 ببین ببین چه نازه 

 باهوشم من   وزرنگ  

 من شکارچی موشم  

 گوش به زنگم   همیشه 

 یه موش بیفته چنگم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

صفت  -فعل امر  -صفت پرسشی -فعل گذشته ساده

ضمیر شخصی   - ترکیب وصفی  -فعل امر   - شمارشی اصلی

حال   -قید مکان   - حرف اضافه ساده  - حرف عطف  -پیوسته

 اخباری فعل داشتن

 حیوانات اهلی )گربه(  واژگان

 آشنایی با حیوانات  کارکرد 



 
 

 »دور پنجم)گنجشک(« 

 ها: عمو زنجیرباف بچه

 عمو زنجیرباف: بعله 

 بافتی؟   رو ـ زنجیر ما  

 ـ بعله

 کوه انداختی؟   پشت ـ  

 ـ بعله

 ـ بابا اومده 

 آورده؟   چی چیـ  

 قبای شیک ـ یه  

 بیا و    بخورـ  

 ـ با صدای چی؟ 

 ـ جیک جیک جیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خونم میجیک و جیک و جیک  

 گنجشک مهربونم

 پونه، الله پونه   گل

 از لونه   کشمپر می

 و تو بارون   آفتاب تو  

 چینم فراووندون می

 ریزه آسمون می  از

 بارون ریزه، ریزه

 دوباره خورشید میاد  

 ابر پاره   پشتاز  

 در آسمون  شه میپهن  

 کمون رنگینقالی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

  -قید مکان   -جدا و پیوستهضمیر شخصی   -نشان را

  -حرف اضافه ساده -اسم مفرد  - فعل امر  - صفت پرسشی

گونه   - اسم مرکب  -ترکیب وصفی  - حال اخباری

 فعل مرکب  - قید تکرار  -گفتاری

 حیوانات )گنجشک( واژگان

 آشنایی با حیوانات  کارکرد 



 
 

 »دور ششم)کبوتر(« 

 ها: عمو زنجیرباف بچه

 عمو زنجیرباف: بعله 

 ؟ بافتی  رو ـ زنجیر ما  

 ـ بعله

 کوه انداختی؟   پشت   ـ

 ـ بعله

 ـ بابا اومده 

 چی آورده؟ ـ چی

 های خوشبو دونـ  

 بیا و    بخورـ  

 ـ با صدای چی؟ 

 ـ بق، بق بقو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بق بق منم کبوتر 

 بر نامه  کبوتر

 پر دارم و بال دارم 

 روی تنم خال دارم 

 و دونم   آبدنبال  

 خونم می بق بق بقو  

 زنم حسابیبال می

 آسمون آبی در  

 پریدن در هنر  

 بهترم من   همهاز  

 

 )اسداهلل شعبانی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

صفت   -مطابقت نهاد با فعل  -شناسه فعلی  -فعل گذشته

حال اخباری فعل   -فعل امر  -نشان جمع  -پرسشی

ضمیر  -صفت تفضیلی  -حرف اضافه ساده   -داشتن

ضمیر   - مکانقید    -حرف نشانه را -اسم مفرد  -مبهم

 ترکیب وصفی   - مصدر  -شخصی جدا

 حیوانات )کبوتر(  واژگان

 آشنایی با حیوانات  کارکرد 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »اعضای خانواده« 



 
 

 »خانواده« 

 مانند دست است هر خانواده 

 یک انگشت، در خانواده  هر کس

 است  انگشت شستدست،    اینبابا در  

 نخستین انگشت دست است  آن که

 انگشت بعدی یعنی نشانه 

 خانم خانه مادر ماست،   او

 یعنی برادر   سومانگشست  

 نشسته، پهلوی مادر   اینجا

 کیست، انگشت دیگر   یکیپس این  

 هست خواهر  اوآری درست است،  

 انگشت کوچک من هستم آخر،  

 تو دیدی تک تک را    هاانگشت

 

 )فاطمه ادیبی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

ترکیب   - ترکیب اضافی  -صفت اشاره -حرف اضافه ساده

ضمیر  -صفمت شمارشی ترتیبی -قید ترتیب  -وصفی

ضمیر   - حرف نشانه را  - نشان جمع )ها(  -شخصی جدا

 مبهم

 خانوادهاعضای  واژگان

 صحبت کردن در مورد خانواده  کارکرد 



 
 

 « پدربزرگ و مادربزرگ»

 خوبم پدربزرگ  

 وقتی که پیشم باشه 

 نازم   مادربزرگ

 پزه میغذا    هر چی 

 باشم ها  وقتی با اون

 قشنگه   برامدنیا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهربونه   همیشه 

 خونه می برام کتاب  

 برام عزیزه   خیلی

 لذیذه   و   خوشمزه

 ندارم غصه و غم  

 ندارم کم    هیچ چیزی

 

 )فاطمه ادیبی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور
امر   - ضمیر شخصی پیوسته  -قید زمان  -گفتاریگونه  

 - فعل منفی  -ضمیر اشاره -حرف عطف  -فعل بودن

 قید مقدار   -ی فعل بودنحال اخبار  -ضمیر مبهم

 اعضای خانواده واژگان

 صحبت کردن در مورد اعضای خانواده کارکرد 



 
 

 »کجایش شبیه منه؟« 

 ساعته کارشون   یه                            روش مامان پری نی نی

 دنیا                                  نقطه شبیه کردند  بهآورد    امروز

 گه نمییکی    چرادختر کوچولو                                     یه

  شبیه منه!؟  کجاششکل مامان و بابا                                   

 هاش چشمکه    گنمیهمه  

 شبیه خاله جونه 

 خال روی لپش هم 

 شبیه اونه

 شبیه به   اوندماغ  

 هاشه عمهدماغ  

 نداره که مو    سرش

 شکل سر باباشه 

 شبیه مامان   ش خنده

 اخمش شبیه باباست 

 بقیه جاهاشم 

 هاست به شکل اونحتما  

  )ناصر کشاورز( 

 

 

 دستور

گونه گفتاری -حرف اضافه ساده    –حرف نشانه را  

شناسه فعلی صفت   –ضمیر شخصی پیوسته   –

ضمیر  –ضمیر پرسشی    – فعل منفی    –اشاره  

 قید تاکید= ضمیر شخصی جدا  -مبهم

 اعضای بدن  –اعضای خانواده   واژگان

یف اعضای صتو  –صحبت کردن در مورد خانواده   کارکرد 

 بدن



 
 

 « آب، بابا، ماما»

 خواهر من، شیرین 

 ای کوچولوست بچه

 او  داردتاب هم  

 ننوست  یک   اوتاب  

 بودفصل تابستان  

 وقتی آمد بدنیا 

 یک دفعهفقط    او

 رادیده هر فصلی 

 تا دو ماه دیگر 

 شود یک سالش می

 خندم میبه او  من  

 خوشحالش   کنممی

 گوید:او به من می

 »آب، بابا، ماما« 

 دریا   تا   صد قد  

  او رادوست دارم  

 ها( )از کتاب شعرهای شیرین برای بچه

 

 

 

 دستور

اسم -حرف اضافه ساده-گونه گفتاری-حال اخباری

فعل -فعل گذشته ساده-ضمیر شخصی جدا-مفرد

واحد -شناسه فعلی-ضمیر شمارشی اصلی-ساده

  -حرف نشان را -ضمیر شخصی پیوسته  - شمارش تا

 قید زمان  -حال اخباری فعل داشتن 

 اعضای خانواده  واژگان

 صحبت کردن در مورد خانواده   کارکرد 



 
 

 »دایی و چایی«

 دایی  کنار   رممی

 قندون و با چایی  با

 گه: عزیزم دای می

 به دایی:  بده بوس    یه

 شه اتی میقیه دفعه  

 دایی جون و    مناسم  

 گه: دایی جون من می  به

 به قندون  نزنیدست  

 )اسداهلل شعبانی( 

 

 

 

 دستور

  –گونه گفتاری -حرف اضافه ساده    –حرف نشانه را  

فعل امر   –صفت شمارش اصلی–ضمیر شخصی جدا

 قید مکان -ضمیر شخصی جدا –منفی  

 اعضای خانواده  واژگان

 صحبت کردن در مورد خانواده   کارکرد 

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 پوشش« -»لباس
 (پوشش ایرانی - لباس مناسب فصل)

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 »دامن« 

 من چین چینه   دامن

 آبی آسمونیه 

 داره  ریزه  های ستاره

 مهمونیه   مالفقط  

 زنم میمن چرخ    کهوقتی  

 نش وا میهایش  تموم چین

 رو آسمون دامنم 

 شن ها پیدا میستاره

 ا هاز کتاب شعرهای شیرین برای بچه)

 ( مجموععه شاعران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

- مالکیت-نشانه جمع-حال اخباری-ترکیب وصفی

ترکیب -فعل متعددی-اسم مفرد-فعل پیشوندی

 حال اخباری فعل داشتن  -اضافی

 لباس )دخترانه(  واژگان

 راجع به لباس نظر دادن   کارکرد 



 
 

 »دکمه شل« 

 دکمه من شل شده

 بیفته   خوادمی  ش دل

 من   باید بدوزمش 

 مامانم این رو گفته 

 بدوزم!   خوامنمینه  

 که آزاد باشه   می خوام 

 هر جا دلش خواست بره 

 دلشاد باشه   وخوشحال  

 )مجموع شاعران( 

  ها( )از کتاب شعرهای شیرین برای بچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

فعل   - فعل منفی–فعل متعددی  -حال اخباری

مطابقت فعل با -حرف عطف-اسم مرکب  -التزامی

 فعل کمکی باید -نهاد

 دوختن(  - مربوط به لباس )دکمه   واژگان

 نظر دادن راجع به لباس  کارکرد 



 
 

 »روپوش تازه« 

 دارد   تازه  کیف  کی

 فریبا   خوددست   در

 هست او  کیف قشنگ  

 دریا رنگ  ابی به  

 امروز پوشیده تازه  

 را   اشازهروپوش ت 

 را روپوش تازه او  

 چون ماه کرده زیبا 

 تمیز است  برگ گلچون  

 چون غنچه شاد و خندان 

 خود همراه مادر 

 دبستان  رودمی  او

 بخواندرود  او می

 دارددارا انار  

 لبخند مهربانش 

 دارد   بوی بهار

 )احمد خدادوست( 

 

 

 

 دستور

- ترکیب وصفی-حرف اضافه ساده- صفت شمارش اصلی

مطابقت -قید کیفیت-ضمیر شخصی پیوسته-زمان  قید

شناسه -فعل متعددی-ضمیر شخصی جدا-فعل با نهاد

ضمیر  -حال اخباری فعل داشتن  -حرف نشانه را  -فعلی

 مشترک 

 لباس )مربوط به پوشش مدارس ایران( واژگان

آشنایی با پوشش مدرسه - نظر دادن راجع به لباس کارکرد 

 دخترانه



 
 

 « برف بازی»

 از آسمون  بارهمیبرف    دوباره

 کوچه و خیابونباز    سفید شده

 دستکش و کاله و شال گردن  با

 بازی کردنرم برای  بیرون می

 سر سره بازی خونه این هوا  تو  

 بسازی خوبهآدم برفی    اگه

 افتممی ومی خندم  خورم  سر می

 ، من که گفتم دارهبازی چه کیفی  

 )بابک نیک طلب( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

-حرف عطف-حرف اضافه ساده- حال اخباری- قید تکرار

-مکانحرف اضافه -صفت اشاره- فعل مرکب-اسم مرکب

اسم مفرد= قید مقدار= حال اخباری   -حرف ربط ساده

 فعل داشتن

 لباس )مناسب زمستان(  واژگان

 نظر دادن در مورد لباس -آشنایی با لباس فصل سرما کارکرد 



 
 

 « دامن»

 رو   دامنش مامانی  

 طناب   روی انداخته  

 کنم دامنش فکر می

 آفتاب   زیرخوابیده  

 یهویی  آدمینسیم  

 داره دامنومیبر  

 مامانی   نمیشنوه

 سرو صدای منو 

 آهای دیوونه!   گممی

 ، لب بام؟ ریمیکجا  

 نزندامنو دست    اون

 گم به بابام االن می

 )محمد کاظم مزینانی( 

 

 

 

 

 

 

 دستور

ضمیر - فعل منفی-حرف نشانه را-ضمیر شخصی پیوسته

فعل  -حرف اضافه ساده-صفت اشاره- ترکیب اضافی-پرسشی

 اسم مفرد= قید مکان  -قید زمان-حال اخباری-مرکب

 لباس  واژگان

 نظر دادن راجع به لباس -آشنایی با لباس زنانه کارکرد 



 
 

 « کاله قرمز »

 کو؟   کاله قرمزم

 بافت که مادرم    همون 

 اوچه زحمتی کشید  

 بافت   سرماندازه  

 بود روی کاله من  

 بچه موش   دو تا عکس  

 زود گربه، به من بگو  

 کاله قرمزم کوش! 

 ها کتاب شعرهای شیرین برای بچه)

 ( مجموع شاعران

  

 

 دستور

واحد -ضمیر اشاره  -گذشته ساده—ترکیب وصفی

صفت شمارشی  -حرف اضافه ساده-فعل امر-شمارش تا

 اصلی

 ضمیر پرسشی-ضمیر شخصی جدا

 کاله )لباس پوشش(  واژگان

 نظر دادن در مورد ظاهر پوشش  کارکرد 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »حمل و نقل«
 (وسایل نقلیه)

 

 

 

 

 

 



 
 

 تاکسی« »                                         »آتش نشانی« 

 ماشین آتش نشانی                                    تاکسی حالی منتظره 

 ، هم صندلی                             منتظر مسافر دارههم بوق  

 ازاین محل به اون محل هر جا که آتیش سوزیه                                

 رهبمیمعطلی                                     مسافراشو  بی  رسهمی

 کامیون« »                                            »آمبوالنس«

 کشه میکامیون بار  ماشین آمبوالنسه                                 این    این

 کشه میبارو تا انبار                                       رسهمیآژیر کشون  

 غروب   تااش صبح  راننده                               ماشیم وقتی مریض می

 کشه ماشین کار می  ایناز                                     رسه مییاریمون    به

 )شکوه قاسم نیا(                                                  »پلیس« 

 این ماشین پلیسه 

 گیره که دزد داره می

 آژیر کشون با سرعا 

 رهدنبال دزدا می

 

 

 

 

 

 دستور

فعل  -صفت اشاره-حرف اضافه ساده- حال اخباری

حرف اضافه - ترکیب وصفی-حرف نشانه را-مرکب

فعل   -مطابقت فعل با نهاد-گونه گفتاری-مکان

حرف اضافه   -حال اخباری فعل داشتن -مرکب

 حرف ربط  -مکان

 وسایل نقلیه واژگان

 آشنایی با انواع وسیله نقلیه کارکرد 



 
 

 »اتوبوس« 

 اتوبوس واحداتوبوسم،    من

 همیشهکارم مسافر کشیه،  

 شه و خالی میپر  مسافر هی  از  اتاقم  

 رم ، راه میچرخ قلقلی چهارتابا  

 رم میایستگاه به ایستگاه  

 

 

 

 دستور

حرف اضافه - قید زمان-ترکیب اضافی-ضمیر شخصی جدا

- واحد شمارش تا ترکیب وصفی-صفت شمارش اصلی-ساده

 حال اخباری -حرف عطف

 وسایل حمل و نقل عمومی واژگان

 اطالعات در مورد وسایل حمل و نقل  کارکرد 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 »ماشین« 

 ماشین قشنگ   دسته  یه

 ریز و درشت و رنگارنگ

 خیابون میان و میرن   تو

 گیرن بعضی مسافر می

 ، دنده دارد دارنترمز  

 دارنآقای راننده  

 مینی بوس ، اون  سواری  این

 قشنگ، مثل گلن   دو هر  

 میاد آقای راننده میاد خوشحال و خوش خنده  

 بینه می  خوب   اطرافشو،  میشینهفرمون  پشت    به

 میشه، دود تو هوا بلند میشه روشن ماشین  وقتی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

- ترکیب وصفی  -صفت شمارش اصلی- اسم جمع

ضمیر -حال اخباری فعل داشتن-ترکیب عطفی

اسم   -قید مکان  - حال اخباری -حرف نشانه را-اشاره

 مفرد= ضمیر شخصی پیوسته

- ترمز-خیابان-مسافر-وسایل حمل و نقل )ماشین واژگان

 زمان(-راننده-دنده

 اطالعات در مورد وسایل نقلیه کارکرد 



 
 

 « قطار»

 تلق تلق قطار اومد هم مسافر بار اومد 

 سنگ نزنی  هاششیشهبه  دیوارهای آهنی    به

 اتاق داره تو اتاقش چراغ داره  قطار

 کابین اسم اتاقشه، یک رستوران همراهشه 

 مرغوب داره صندلی  داره  سوت خیلی خوب    یک

 برهمی  خودش گذره ما رو با از روی ریل می

 اقا سوزن بانه  اسمشآقاهه نگهبانه    اون

 نره کنار ریل    روی ازمواظبه که این قطار  

 ها رد بشه بشه از دشت و کوه  صد تا    بشمار از یک  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

ترکیب -حرف اضافه ساده- صفت شمارش اصلی

قید -ضمیر شخصی پیوسته-قید زمان-وصفی

-ضمیر شخصی جدا-مطابقت فعل با نهاد-کیفیت

اسم   - ضمیر مشترک  -شناسه فعلی-فعل متعددی

ضمیر شخصی   -حال اخباری فعل داشتن  -مفرد

 پیوسته

 لباس )مربوط به پوشش مدارس ایران( واژگان

آشنایی با پوشش - نظر دادن راجع به لباس کارکرد 

 مدرسه دخترانه



 
 

 « وسایل نقلیه»

 آسمون   تو خلبان  

 هواپیما سواره

 رومسافرا  داره

 به فرودگاه میاره 

 میشه سفر کرد   اونبا  

 اب دریا میون  

 ماشین راننده داره

 کشتی داره ناخدا 

 موتور   یکراننده  

 کالهه   سرش روی  

 و تند میره   گاز میده

 واسه سفر توراهه 

 )مهری طهماسبی رویکردی( 

 

 

 

 

 

حرف اضافه -حرف نشانه را-حرف اضافه ساده دستور

فعل --صفت شمارش اصلی- حال اخباری-مکان

حال  -اسم مفرد  -شخصی پیوستهضمیر    -متعددی

 ترکیب اضافی   -اخباری فعل داشتن

 لباس )مربوط به پوشش مدارس ایران( واژگان

آشنایی با پوشش مدرسه - نظر دادن راجع به لباس کارکرد 

 دخترانه



 
 

 »حمل و نقل« 

 متروام و متروام 

 ، توام قشنگم   خیلی

 همیشه دارم، سالن دراز    یه

 که از مسافر پرو خالی میشه

 رمقطارم و زیرزمین، راه می

 رم می  ایستگاه به

 )اسداهلل شعبانی( 

 

  

 دستور

حرف -صفت شمارش اصلی-ضمیر شخصی پیوسته

قید -حرف اضافه ساده-حال اخباری  - عطف عطف

 حال اخباری فعل داشتن  - قید زمان-مقدار

 وسایل نقلیه عمومی )مترو( واژگان

 آشنایی با مترو و قطار  کارکرد 



 
 

 « قطار»

 کنه آهن مارو سوار میقطار توی راه

 کنه فکر قطار می  میرههرکی که مشهد 

 « اتوبوس»

 خیلی زیاده ترمینال اتوبوس خیلی   تو

 سوار شن بعضی میشن پیادهخوان  می   بعضی

 « آمبوالنس »

 برنبا آمبوالنس می  شد وقتی کسی مریض  

 خرن می  زندگیشو  میرنبا سرعت   خیلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « کشتی»

 رن ور میو اون  ور    اینها روی دریا  کشتی

 برنبه هرکجای دنیا مسافر رو می

 « موتور»

 موتور سواره  خودش  برادر بزرگم

 هر روز میره اداره قشنگش با موتور  

 « دوچرخه »

 دوچرخه داره   خودش برادر کوچکم

 پاره ی آتیشبچهگرده  میدور حیاط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 – گونه گفتاری    –ضمیر مبهم    –حرف نشانه را    –حال اخباری  

 – قید زمان    –حرف اضافه ساده    – ضمیر اشاره    – فعل مرکب  

ضمیر   -گذشته ساده  -قید مقدار  – فعل متعددی    –فعل الزم  

 مشترک 

 - وسایل حمل و نقل عمومی   واژگان

 اطالعات در مورد وسایل حمل و نقل  کارکرد 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »ایام هفته«
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 « روزهای هفته »

 ست شنبه شروع هفته

 وقت تالش و کاره 

 شنبه و دوشنبه یک

  دارهکاری    هرکسی

 شنبه سه،سه،سه،سه

 ست روز میون هفته

 شد که چهارشنبه  وقتی

 شنبه رفته است روز سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها شنبه چه خوبه پنج

 ها دارن بچه  دوستش

  خوابنمی زود    رو شبش  

 در انتظار فردا 

 وقتی رسید به جمعه 

 هفته دیگه تمومه 

 هرکسی خوش نباشه 

 حرومه   اونی  هفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

عطف   گفتاری    –حرف  مبهم    – گونه   – ضمیر 

حال   –حال اخباری فعل داشتن    –نشانه جمع  

حرف   – حرف ربط ساده    – ضمیر اشاره    – اخباری  

 ضمیر شخصی پیوسته  -گذشته ساده  -نشانه را

 ایام هفته  واژگان

 بیان زمان  کارکرد 



 
 

 چرخ چرخ عباسی 

 نندازی خدا منو  

 شنبهشنبه شد و یک

 شنبه سه  ودوشنبه  

 چهارشنبه روز به روزه 

 شنبه نصف روزه پنج

 ت بازی وقجمعه است  

 نندازی خدا منو  

 بان( )ثمینه باغچه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

گونه   -ضمیر شخصی –حرف عطف  -فعل نفی 

 ترکیب اضافی   - گفتاری  

 ایام هفته  واژگان

 بیان زمان  کارکرد 



 
 

 »فردا« 

 را مامان من و داداش  

 برد میفردا به گردش  

 دوتا ما    برایگفته  

 خرد میاسباب بازی 

 کن لطفاً خدا کاری ب

 زودتر بیاید    فردا

 خورشید خانم خسته است

 ببر   االنرا همین    او

 تا باز ماهببر    او را

 آسمان پیدا شود   در

 الال کنیم   همه فوری

 فردا شود   زودتر   تا

 پور( )مریم هاشم

 

 

 

 

 

 

صفت شمارشی   – حرف اضافه ساده    – حرف نشانه را   دستور

ضمیر   - ضمیر مبهم  – فعل امر    – حال اخباری    – اصلی  

 صفت تفضیلی   - قید زمان  - مالکیت  -شخصی جدا

 االن(   -زودتر   – فوری    – )فردا    – زمان   واژگان

 زمان بیان   کارکرد 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها«»رنگ  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 « رنگ ها»

 ها بچهدنیای خوب خدا پر از رنگ  

 آبی و زرد و قرمز،سبز و سفید و سیاه 

 هارنگآشنا بشیم با    بیاین

 هم دریا، هم آسمون، آبی هردوتاشون

 آسمون آبیهروزا که آفتابیه، رنگ  

 باال باال باال   اونسفیده رنگ ابرا،  

 رنگ شیر مثل پنبه و پنیر، سفیده هم

 پاشن نور می  روخورشید و ماه روشن، دنیا  

 

 

 زیبا کردن   رودوتا چراغ زردن همه جا

 خوشگل رزه، چه رنگیه؟ قرمزه   این گل

 رنگه چه قشنگه، چقدر خوش آب و    گل سرخ

 سبز  برگ درختا، سبز ساقه گل¬ ها 

 رنگ چمن   که سبزه، سبز ی  باغ و سبزه

 کالغ  سیاه  رنگش، بال و  پر قشنگش 

 قار  و قار میکنه،   همه   رو ب یدار  میکنه 

ا ه¬خوب خدا، پر از رنگ بچه  یایدن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

امر   حال   –ترکیب عطفی    –ترکیب وصفی    –فعل 

جمع    – التزامی   اصلی    – نشانه  شمارشی   –صفت 

واحد   – ضمیر اشاره    – گونه گفتاری    – ضمیر پرسشی  

ضمیر   -اضافیترکیب    -ی راحرف نشانه   –شمارش تا  

 حرف نشانه را  - شخصی پیوسته

 ها رنگ واژگان

 ها توصیف و بیان رنگ کارکرد 



 
 

 »رنگ سبز« 

 درختمرنگ سبزم برگ  من  

 رختم ، بر بند  لباسم گاهی

 رنگ بهارم من رنگ سبزم،

 ، هم پیش خارم هاگلهم پیش  

 گوجه سبزم، رگ خیارم  من

 رنگ برگم، رنگ بهارم  من

 

 دستور

مطابقت   – فعل الزم    - ضمیر شخصی پیوسته  - ضمیر شخصی جدا

قید   –نشانه جمع   –گونه گفتاری   –گذشته ساده    –فعل با نهاد  

 زمان

 رنگ اصلی   –ها رنگ واژگان

 ها توصیف و بیان رنگ کارکرد 

 

 

 

 

 

 



 
 

 « رنگ آبی »

 ، زیبای زیبا هستم دریا هستم رنگ    من

 هستم   جا آن  بینیمی،  نگاه کن  را  آسمان

 چه رنگم، من که خیلی قشنگم   اگر گفتی

 به به، به به چه عالی، رنگ زیبای آبی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 – فعل الزم    –حال اخباری    – فعل امر    -ضمیر شخصی جدا

مطابقت فعل   –حرف ربط ساده    – اسم مفرد    –فعل متعددی  

 ضمیر اشاره   -با نهاد

 رنگ اصلی   –ها رنگ واژگان

 ها توصیف و بیان رنگ کارکرد 



 
 

 « خاکستری»

 تری روشن ، تو از سیاه  یخاکستر میگن  من   به

 ناز و اداصدا، خاکی و بیبی  و رنگ سرد    یه

 باشکوهکوه بزرگ  رنگ شن و ماسه و کوه، 

 رنگ ابر و رنگ دود، به رنگ سنگ توی رود   به

 

 دستور

فعلی  شناسه ربط ساده    – ضمیر شخصی جدا    –ی   – حرف 

صفت نسبی   – ترکیب وصفی   –حرف عطف    –  تفضیلی صفت 

 صفت شمارشی اصلی  - حال اخباری –

 طبیعت   -های فرعی رنگ   –ها رنگ واژگان

 ها توصیف و بیان رنگ کارکرد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 «یاقهوهرنگ »

 ی اقهوه  گنی م  منبه    ،یادهیمرا د  اگر

 کاکائو   ،یویک  رنگ

 عدس و آلو   رنگ

 ل یقهوه و نارگ  رنگ

 ل یو رنگ ازگ  خرما 

 فندق و گردو   کشمش، 

 گوزن و آهو   رنگ

 و متر   مون یبه مبکش ،  بردار  تو   را  یاقهوه 

 ی بکش لباس و رخت   ،ی هر درخت  یبرا

 شاخه بگذار تا بدهد برگ و بال   و  ساقه

 وارید  ی روبزن به    اریتو بسکن    ینقاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 

ساده  -امر  فعل ربط   -جدا  یشخص   ریضم   -حرف 

فعل   -حرف ربط ساده  -یصفت نسب  -حرف عطف

 اسم مفرد   -مرکب

 

 واژگان

 

 وانات یح -هاوهیم  -یرنگ فرع  -هارنگ

 

 کارکرد 

 

 ها رنگ  انیو ب  فیتوص

 



 
 

 « هارنگ»

 آفتاب مهتاب چه رنگه؟

 آفتاب مهتاب چه رنگه 

 قشنگه   من   موهای 

 موهای من سیاهه 

 چه ماهه  گه میمامان  

 خریده باز مامان جون 

 سر براشون  گل  یک

 آفتاب مهتاب چه رنگه 

 ی من قشنگه شونه

 نگاش کن صورتیه  

 کن   دندوناش نگاه به  

 من ی زیبای  شونه

 های من مو دوسته با  

 آفتاب مهتاب چه رنگه 

 کفشای من قشنگه 

 ببین چه رنگارنگه   

 

 

 

 ولی یه خرده تنگه 

 رنگین کمونه انگار 

 دوستش دارم هزار بار 

 آفتاب مهتاب چه رنگه 

 قشنگه   منشلوار  

 سبزه به رنگ برگاست 

 ی توی صحراست سبزه

 سبزهشلورا من که  

 ارزه می  بگی هرچی  

 آفتاب مهتاب چه رنگه 

 چشمای من قشنگه 

 رنگه چشمام   ایقهوه

 خیلی قشنگه چشمام 

 چشمای من که زیباست 

 چشم باباست   دورنگ  

ه آفتاب مهتاب چه رنگ



 
 

 من قشنگه   دستکش

 نارنجی رنگ به به 

 وای چه قشنگه به به 

 اونو  خریده بابا 

 ده به دستام گرما می

 آفتاب مهتاب چه رنگه 

 جوراب من قشنگه 

 جوراب من که زیباست 

 دریاست آبیه رنگ  

 به رنگ آسمونه 

 هدیه خاله جونه 

 آفتاب مهتاب چه رنگه 

 کاله من قشنگه 

 زرد و قشنگ و زیباست 

 هاست خورشید آسمون

 ماهه من چه  کاله  

 کالهه   ترینقشنگ

 آفتاب مهتاب چه رنگه 

 پیراهنم قشنگه 

 پیراهنم سفیده 

 خریدهبرام    دایی

 به رنگ برف و یاسه 

 لباسه   ترینقشنگ

 آفتاب مهتاب چه رنگه 

 قدر قشنگه شالم چه

 که قد بلنده   شالم

 قرمزه روی بنده

 مامان جون برام    بافته

 زمستون   پوشمش می

 نژاد(شعبان)افسانه  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

پرسشی   گفتاری    –ضمیر  امر    –گونه  مقدار    –فعل  و   –قید  ضمیر شخصی جدا 

اشاره    – صفت شمارشی اصلی    –حال اخباری    – صفت عالی    –پیوسته    – ضمیر 

اضافی   عطف    – ترکیب  ساده  –حرف  ربط  مفرد  -مالکیت  -حرف  ضمیر   - اسم 

 صفت نسبی  -ترکیب وصفی  -پرسشی

 ها لباس  – های اصلی و فرعی رنگ واژگان

 ها توصیف و بیان رنگ کارکرد 



 
 

 

 

 »اعضای خانواده« 

 
 

 

 

 



 
 

 «دو تا پا»

 پا پا...

 پا   دوتا

 زمین فوتبال  توی  زنممی   دو پا گل  این  با

 چه خوشحال!

 ایستممیو    رم راه میدوم و می

 و فوتبالیستم  پای قوی دارم

 دوپا   این  با

 پرم می  پایینو    باال

 تونم میچه خوبه که  

 خداجونم 

 آفریدی   برامتو پا  

 ممنونم!

 پور( )مریم هاشم

 
 

 

 دستور

 – حرف اضافه ساده    - واحد شمارش تا  –صفت شمارشی اصلی  

 – فعل مرکب    -ترکیب عطفی  –ترکیب اضافی    – حال اخباری  

مکان جدا  - قید  و  پیوسته  شخصی  فعل   -ضمیر  اخباری  حال 

 قید مکان   - مالکیت  -وصفیترکیب    -داشتن

 اعضای بدن )پا(  واژگان

 توصیف اعضای بدن کارکرد 



 
 

 « دو تا دست»

 تونم می  دستام  باخدا  

 گل کاری کنم   روباغچه  

 آبیاری کنم   رو   هاگل

 کنم! هرکاری  خالصه 

 دست  دو با این  کنم  کار می

 باغبونم   من خب آخه  

 آفریدی   دستاموتو  

 ممنونم   خیلی خدایا  

 پور( )مریم هاشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

ساده   اضافه  اخباری    -نشانه جمع    –حرف  را    –حال  فعل    -نشان 

اشاره    –مرکب   اصلی    - صفت  شمارشی  فعلی    –صفت   – شناسه 

 –ضمیر شخصی جدا و پیوسته    - اسم مرکب    – مطابقت فعل با نهاد  

 ضمیر مبهم  -قید مقدار

 اعضای بدن )دست(  واژگان

 توصیف اعضای بدن کارکرد 



 
 

 «دو تا چشم»

 چشم چشم 

 چشم  تا  دو

 خداجونم با چشام 

 بینم می  رو   هرچیزی

 عالمه ستاره   یه

 چینم می   آسمون  از

 آرم می  نخ سوزن و  

 سراغ کارم   رممی

 دامن به    دوزم میها رو  ستاره

 دامن کی؟ 

 عروس خانم که رفته گل بچینه

 بیاد   زودی منتظرم  

 ببینه  دامنشو

 پور( )مریم هاشم

 

 
 

 دستور

ضمیر شخصی جدا   - واحد شمارش تا  – صفت شمارشی اصلی  

حرف   –حرف اضافه ساده    – حال اخباری    – حرف نشانه را    –

 - قید زمان  - اسم مفرد  -فعل امر  –ضمیر پرسشی    –عطف  

 ضمیر شخصی پیوسته 

 اعضای بدن )چشم(  واژگان

 توصیف اعضای بدن کارکرد 



 
 

 « دوست و پوست»

 دارندپوست    همه

 دارم منم پوست  

 را   خود من پوست  

 دوست دارم   خیلی

 من چون که تن  

 پوسته   این  توی

 برامپوست من  

 دوسته   بهترین

 )اسداهلل شعبانی( 

 

 
 

 

 

 

 دستور

ضمیر شخصی   –مطابقت فعل با نهاد    –حال احباری فعل داشتن    – ضمیر مبهم  

 -ضمیر مشترک  -حرف نشان را  - صفت عالی  – صفت اشاره    – جدا و پیوسته  

  قید مقدار  - مالکیت

 اعضای بدن )پوست(  واژگان

 توصیف اعضای بدن کارکرد 



 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 »خوراکی«
  -هامزه -جاتمیوه -)مواد خوراکی

 های غذایی و ...( وعده - سبزیجات
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 « پیاز »

 م ماماندستای    تو

 تیزه   و پیازی تند  

 میزنه چاقو روش    با

 ریزه ریزه بشهتا  

 مامان گریه کرد؟ چرا  

 ، یه رازه!دونهمیکی  

 سوزه می  دلش شاید  

 پیازه  اون  رایب

 ها ) از کتاب شعرهای شیرین برای بچه 

 مجموع شاعران( 

 

 دستور

حرف  _ حرف عطف  _ ضمیر شخصی پیوسته  _ حرف اضافه ساده

حال  _ صفت شمارشی اصلی   _ ضمیر پرسشی  _ ربط ساده

مالکیت   -صفت اشاره  _ اخباری  

 خوارکیها )سبزیجات(  واژگان

آشنایی با سبزیجات  _ خرید کردن کارکرد   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 « گیالس بود»

 ، گیالس بود باالرفتم  

 بود  لباسخوشکل و خوش 

 خورد تاب میها  شاخه  رو

 خورد میمهتاب و   آفتاب

 بوسیدم   ورتشوص

 نچیدم   اونوولی  

 ، گوش بودپاییناومدم  

 خرگوش بود  مالِگوش،  

 به جای گوشواره هم 

 تا گیالس، روش بود   دو

 ر کشاورز( ص)نا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 _ حرف نشانه را  _ نشان جمع )ها(  _ شناسه فعلی  _ فعل گذشته

 _ شمارش تاواحد    _ صفت شمارشی اصلی   _ حرف ربط ساده

 فعل منفی   -حرف عطف _ مالکیت 

 )میوه(  _ ها خوراکی واژگان

 ها آشنایی با میوه  _ خرید کردن کارکرد 



 
 

 « رنگهای خوشخوراکی»

 روز  مثل هر  ،مای  سفره  در

 است آب پرتقال  پارچ    یک

 ای سیب و گالبیدر گوشه

 ای موز و بالل استدر گوشه

 وسط دیس برنج استآن    در

 آش رشته پهلوی آن هم  

 سیخ گوجه و  سیخ کباب  

 برشته   ان ن  تا  دو  روی

 ای خوردشد ذرهای کاش می

 جاست چیزی که این این همه  از  

 رنگخوشهای خوراکیچون این 

 ی ماست فقط در سفره  عکسش

 )مریم اسالمی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 _ ترکیب اضافی  _ صفت شمارشی اصلی  _ حرف اضافه ساده

 _ ضمیر مبهم _ فعل گذشته   _ ضمیر اشاره  _ حرف عطف

نشانه جمع  - ترکیب وصفی -ضمیر شخصی پیوسته  

ها خوراکی واژگان  

ها و غذاآشنایی با خوراکی کارکرد   



 
 

  «بالل بود» 

   رفتم  باال، بالل  بود 

بالله سبز و کال بود     

   موی طالیی  رنگ داشت

   دندونای قشنگ  داشت  

   شیری بودند  دندوناش 

   دستش زدم، گفت: یواش 

   اومدم  پایین، ذغال  بود

   رو  آتیشاش   بالل بود

 حال بودخوشخودم  مثل   

ر کشاورز( ص )نا    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشان   _ شناسه فعلی  _ مطابقت فعل با نهاد  _ فعل گذشته دستور

 _ ضمیر شخصی پیوسته _ واو عطف  _ اسم مرکب  _ جمع 

ضمیر مشترک   - فعل مرکب  -قید مکان   -ترکیب وصفی  

 خوراکی )سبزیجات(  واژگان

سبزیجات اطالعات در مورد    _ خرید کردن دسته  



 
 

 «نون بود»

 بود، نون  باالرفتم  

 چه نونی؟ تافتون بود

 چه نرمه  دیدم  خوردم 

 چه خوبه وقتی گرمه 
 

 تنور بود   پایین اومدم  

 آتیش و نور بود  اونتو  

 کرد کاری کارستون می

 کرد آسون می  رو هاسخت

 گرفت رو میخمیرها  

 کرد تافتون می وپخت  می

 کشاورز(   صر )نا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

نشان   _ فعل متعددی _ فعل الزم   _ فعل گذشته

 - قید مکان  - ضمیر پرسشی _ حرف نشانه را _ جمع 

 حرف عطف

)نان(  _ ها خوراکی واژگان  

امور روزمره  _ خرید کردن کارکرد   



 
 

 
 

 

 

 

 »اعیادومراسم ملی«
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 « ماهی طالیی»

 بابایی  من   برای کاش بخره  

 نزدیک عید یه ماهی طالیی
 

 

 زنهمیسر    هر جا که به   همونی 

 زنهمیتو آب مثل پرنده پر  
 
 

 لحظه آروم و قرار نداره  یه

 بازه و بیداره  چشماش همیشه 
 

 کاشکی بیاد و مهمون ما بشه

 ما زیبا بشه سینی هفتسفره

 )بابک نیک طلب( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

صفت   _ قید زمان   _ ضمیر شخصی جدا _ مالکیت   _ فعل امر

حرف  _ حرف اضافه ساده _ ترکیب وصفی  _ شمارشی اصلی 

  -ضمیر شخصی پیوسته و جدا  _ فعل منفی  _ عطف

 مراسم ملی )عید(  واژگان

ت کردن در مورد عید نوروز بحص کارکرد   



 
 

 « شیرینی و گل »

 دارهعروسی    امشب  مون همسایه

 بارهمیهوا مثل تگرگ    ازنقل  

 عسل و گالب، شیرینی و گل آوردند

 ، ساز و دهل آوردندآبو    آئینه

 و چیدند ی عقد  ی اتاق سفرهگوشه

 دور رسیدند  و مهمونا از نزدیک  

 کم نباشههیچ چیزی  خدا کنه  

 نباشهو غم    باشه شادی زیاد  

 طلب( )بابک نیک  

 

 

 

 دستور

 _ قید زمان حال اخباری فعل داشتن  _ ضمیر شخصی پیوسته

فعل گذشته   _ حرف عطف _ حال اخباری   _ حرف اضافه ساده

قید   _ فعل منفی_ ضمیر مبهم _ قید مکان _ ترکیب اضافی  _ ساده

 مقدار

 مراسم و آیین ملی  واژگان

 صحبت کردن در مورد مراسم و ازدواج   کارکرد 

 

 

 

 



 
 

 « حاال که بهاره»

 عید اومد و نوروز اومددوباره  

 خیابون حاجی فیروز اومد توی

 داره پیرهن قرمز حاجی فیروز  

 ارهذمی بخواد  هر کی  سر  سربه

 نگا کن ،  خودمگه ارباب می  هی 

 باال کن  سرتو ،   واکناخماتو  

 دوباره، گل اومد  قندیبزبز  

 ؟ حاال که بهارهخندی نمی چرا  

 )بابک نیک طلب( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

ترکیب   _ حرف اضافه ساده _ اسم مرکب  _ قید تکرار

فعل   _ ضمیر مشترک _ حال اخباری  _ ضمیر مبهم  _ وصفی

 _صفت نسبی _ قید مکان   _ ضمیر شخصی پیوسته _ امری

 گونه گفتاری 

 مراسم ملی )عید نوروز(  واژگان

 صحبت کردن در مورد عید نوروز  کارکرد 



 
 

 « ی هفت سین سفره»

 برف کوچه آب شده  

 دوباره   آدمیبهار  

 بشقاب   تو مامان جونم  

 کاره می  برامسبزه  

 دنیای من   دوباره

 شه شه، زیبا مینو می

 عید   ی هفت سینِ سفره

 شه می  وا  مون خونهتو  

 )اسداهلل شعبانی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

حرف اضافه   _ شناسه فعلی  _ اخباریحال   _ ی ترکیب اضاف

صفت شمارش  _ قید تکرار   _ ضمیر شخصی پیوسته  _ ساده

گونه گفتاری   _ اسم مفرد   _ اصلی  

 مراسم و آیین ملی  واژگان

 صحبت کردن در مورد عید نوروز  کارکرد 



 
 

 »عیدی« 

 مان خانه، در شدعید  

 مهمان آمده   باز

 ام ام با داییخاله

 عموجان آمده  با

 شوندمیمن شمردم 

 نفر   دهبا پدرجان  

 شود میجانمی جان  

 تر بیشعیدی من  

 )طیبه شامانی( 

 

 

 دستور

ضمیر   _ قید تکرار  _ حرف اضافه ساده _ گذشته ساده

صفت  _ شناسه فعلی  _ صفت تفضیلی _ شخصی پیوسته 

 حال اخباری   _ اسم مفرد  _ شمارشی اصلی 

 مراسم ملی واژگان

 کردن در مورد عید و عیدی رفتن صحبت   کارکرد 

 

 

 

 

 



 
 

 « شله زرد» 

 اند آش نذری پخته

 خاله جان و مادرم 

 ها همسایه   در   من

 برم می  نذری آش  
 

 کوچه را پر کرده است 

 شله زرد بوی خوب  

 هم  امسال  شد خوب  

 جانم نذر کرد خاله
 

 نذر کرده، خاله جان 

 شود صاحب دختر  

 من که اسمم شبنم است 

 شبدر شود  دخترش 

 

 )احمد خدادوست( 

 

 

 دستور

نشان جمع   _ ضمیر شخصی پیوسته و جدا  _ صفت نسبی

شناسه  _ قید زمان   _ حرف نشان را  _ حال اخباری  _ )ها(

ترکیب وصفی   _ فعل گذشته ساده  _ فعلی  

 آیین مذهبی  واژگان

 صحبت کردن در مورد آیین مذهبی  کارکرد 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 »محیط زیست«
 طبیعت(   -)گیاهان

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 »سرو کاج« 

 سرو سبز   درخت   یک

 مانکوچه  تویهست 

 اوی پر برگ  کله

 آسمان  توی رفته  
 

 اوایستاده پیش  

 کاج درخت سبز  یک  

 اند کرده  خیالمدر  

 با هم ازدواج   دو  آن
 

 بارها دیدم که هست 

 دستشان در دست هم 

 دو تا در خیال آن  

 نیست اصالً ابر غم 

 )فریدون سراج( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

حرف    _ ترکیب اضافی و وصفی  _ اصلیصفت شمارشی  

 _ قید مکان  _ ضمیر شخصی پیوسته و جدا  _ اضافه ساده

واحد شمارش تا   _ قید تکرار  _ ضمیر اشاره  

 طبیعت )درختان(  واژگان

 صحبت کردن در مورد درختان  کارکرد 



 
 

  «کتاب یعنی سیب » 

   ورق  بزن   گاهی 

   کتاب دریا را 

ورق بزن گاهی     

   کتاب صحرا  را 

ورق ورق موج است     

   کتاب  دریاها 

ورق ورق برگ است    

   کتاب صحراها 

کتاب دریا را     

   عمیق تر   خواندم 

کتاب صحرا را     

   دقیقتر   خواندم 

   کتاب یعنی  گل

   کتاب  یعنی باد 

کتاب یعنی سیب     

   که  از   درخت افتاد 

)غالمرضا بکتاش(     

 

 

 

 

 

 

 

نشان جمع   _ نشان را  _ قید زمان  _ فعل امر   _ اسم مفرد دستور

 _ گذشته ساده  _ صفت تفضیلی _ ترکیب وصفی   _ )ها(

اسم مفرد   - ترکیب اضافی -اضافه سادهحرف    

 طبیعت واژگان

 صحبت کردن در مورد طبیعت کارکرد 



 
 

 »عروس باغ«  

 دونه   یهافتاده بود  

 حیاط خونه  توی

 برداشتمش آهسته  

 کاشتمش   مونباغچهتو  

 خواستتشنه بود و آب می

 خواستآفتاب می گرمیِ  

 دونه   اونبعد    روزچند 

 آهسته زد جوونه 

 شد غنچه زد و چراغ  

 شد   عروسِ باغ  کمکم

  )اسداهلل شعبانی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

حرف اضافه   _ صفت شمارشی اصلی _ ترکیب اضافی 

حرف   _ ضمیر شخص پیوسته   _ گذشته ساده  _ ساده

قید   _ ضمیر اشاره  _ ضمیر مبهم _ قید زمان  _ عطف

ه فعلی شناس   _ اسم مفرد   _ مقدار  

 گیاهان ) حوزه واژگانی گیاه(  واژگان

 صحبت در مورد گیاهان و طبیعت  کارکرد 



 
 

 »یک روزخوب« 

 خوبی ست  روزامروز  

 روز خوشگل و شاد   یک

 ، بهاره دوستمچون  

 دادشاخه گل به من    یک

 را  خودمحاال گل 

 گذارم میدر آب 

 نه... بهتر است آن را

 باغچه بکارم   در

 گل ناز   اینای کاش  

 در خانه جان بگیرد 

 کمک کن لطفاً خدا!  

 نمیرد ریشه کند،  

 پور( )مریم هاشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

صفت شمارشی   - قید زمان  - ترکیب وصفی  - فعل مرکب  -فعل امر

 - صفت ترکیبی  -ضمیر شخصی پیوسته   -حرف اضافه ساده  -اصلی

ضمیر   - حال اخباری  -حرف نشانه را -ضمیر مشترک  -گذشته ساده

 اشاره 

 گیاهان )واژگان مربوط به )واژگان گیاهان(  واژگان

 صحبت کردن در مورد گیاهان  کارکرد 



 
 

 « قله خوشبخت »

 ای خوشبخت هستم قله

 کوه استباالی    امخانه

 جا آنآشنا با من در  

 آسمان باشکوه است 

 نوازش دست    هاصبح 

 من کشد خورشید بر  می

 را   من شب به شب اطراف  

 مهتاب روشن کند  می

 دوست هستند  جا آنبا من  

 ابر زیبا چند تکه  

 یک رنگین کمان هم   گاه

 شود همبازی ما می

 زیر پایم تا بخواهی 

 رود و دره، صخره و سنگ

 گرچه من در اوج هستم 

 دلم تنگ   گاهی شود  می

 شد من ای کاش می  پیش

 ای دیگر بیاید قله

 تا غم تنهایی من 

 سربیاید   کنارش در  

 )مهدی مرادی( 

 

 

 دستور

اصلی شمارشی  عطفحر  - صفت  مرکب   - ف  ضمیر   -اسم 

پیوسته مکان  -شخصی  ساده  -قید  اضافه  نشان    -حرف 

ساده  - جمع)ها( ربط  جدا  -حرف  شخصی  حال   -ضمیر 

 ترکیب وصفی   -فعل امر  - قید زمان  - ضمیر مبهم -اخباری

 طبیعت )محیط زیست(  واژگان

 توصیف طبیعت  کارکرد 



 
 

 

 

 

 »تحصیل«
 )مدرسه، لوازم التحریر و ...(

 

 

 

 

 

 



 
 

 « مداد بود »

 بود ، مداد  باالرفتم  

 سواد بود با    و  زرنگ

 دفتر زد به  نوک نوک می

 این ور اون وررفت به  می

 کردتیک تیک و تاک تاک می

 کردکشید پاک میخط می

 دفتر بود  پاییناومد  

 بود؟ هنر بود  چی زنگ  

 مداد برام موش کشید 

 خرگوش کشید و گربه  

 )ناصر کشاورز( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان دستور ساده  -قید  گذشته  ساده    -فعل  ربط    – حرف 

ساده اضاله  اشاره  - حرف  پرسشی   -ضمیر    - ضمیر 

پیوسته شخصی  عطف  - ضمیر  مفرد  - حرف    - اسم 

 گونه گفتاری 

 التحریر( مدرسه )لوازم واژگان

 صحبت کردن در مورد تحصیل و درس خواندن کارکرد 



 
 

 « های مابوی قدم»

 مهر شد؛ باز هم 

 ها وا شده مدرسه

 گل و از دوستی   از

 پر شده، غوغا شده 

 ماهها   مانمدرسه

 بود ساکت و غمناک  

  اشنیمکت و تخته

 و خاک بود   گچ غرق  

 بودخستگی و غصه  

 اش خمیازهدر پس  

 ساکت و بی کار بود 

 اش دروازهتوپش و  

 بوی غم و ماندگی 

 هوای کالس داشت  

 

 

 ی او مانده بود بوقه

 کنج حیاط، آس و پاس 

 ای دفتر جامانده

 میان حیاط   بود

 ای باد ول هرزه

 داشت در آنجا بساط... 

 حال پس از ماهها 

 است   روییدنی  لحظه

 مهر شده؛ مدرسه 

 چشم و دلش روشن است 

 های ماست بوی قدم 

 ها کوچه   همه در  

 زنده شده مدرسه 

 ها نفس بچهبا  

 )سید سعید هاشمی(   

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

تکرار ساده  -قید  اضافه  ساده  -حرف  گذشته  ضمیر   -فعل 

پیوسته عطف  -شخصی  مکان  -حرف  مفرد  -قید  نشان    -اسم 

 مصدر  -ترکیب اضافی  -ضمیر مبهم -مصدر  - جمع)ها(

 مدرسه  واژگاه 

 مدرسهصحبت کردن در مورد   کارکرد 



 
 

 »مداد بازیگوش« 

 بازیگوشه   من  مداد

 مثل یه بچه خرگوشه 

 تیز تیز تیز   دارهنوک  

 میز   روی از    خورهمی لیز  

 نوبت حساب   شه میتا  

 کتاب   زیر شهقایم می

 حاال، الال الال  گهمی

 دو تا باید بخوابیم ما  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

جدا وصفی  -ضمیر شخصی  مفرد  -ترکیب  واحد   -اسم 

تا   ساده  –شمارش  اضافه  فعل   - حرف  اخباری  حال 

  - حرف ربط ساده  - حال اخباری  - شناسه فعلی  -داشتن

 صفت شمارشی اصلی   - قید مکان

 مهد کودک و مدرسه  واژگان

تحصیل کارکرد  واژگانی  درس   - حوزه  مورد  در  کردن  صحبت 

 خواندن



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »صفات ظاهری«
 اخالقی( ظاهری و )

 

 

 

 

 

 



 
 

 »چتری« 

 چتریات ، گه میمامان  

 دوبارهبلند شده  

 طاقچه   رو   از  رهمیبعد  

 میاره زود    شوقیچی

 کنه   کوتاهش خواد  می

 آد میاشکای من دَر 

 ی مامانم حوصله

 آد سرمیاز دست من  

 چتریام   داخومی دلم  

 همیشه بلند باشه  

 میاد وقتی بارون    تا

 تر نشه   من  چشمای

 ها )از کتاب شهرهای شیرین برای بچه

 مجموع شاعران(           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 -حرف اضافه ساده  - قید تکرار  -حال اخباری  - گونه گفتاری

پیوسته شخصی  زمان  - ضمیر  جمع  - قید  فعل   -نشان 

ضمیر شخصی   - شناسه فعلی  -حرف ربط ساده  -پیشوندی

 جدا

 توصیف مو  واژگان

 توصیف مو   -توصیف ظاهر افراد کارکرد 



 
 

 « متر خیاطی مامان»

 است از کوچکتر  قد من  

 مامان متر خیاطی  

 را   خودم  قد شب به شب  

 آنکنم اندازه با  می

 متر از من   این  بَردمی

 بعد میگیرد قیافه 

 درازش شکل باریک و  

 کالفه   رامن    کندمی

 گیرد و زود من لجم می

 ترازو   رویروم  می

 سنگینی من شود  می

 با نیم کیلو نوزده  

 زیاد است   خیلی وزن من 

 برم از متر مامان می

 تازه قدم سال دیگر 

  آنشود اندازه با  می

 ها()شعرهای شیرین برای بچه

 گروه شاعران      

 

 

 
 

 

 دستور

تفصیلی اضافی  -صفت  ساده  -ترکیب  اضافه    -حرف 

را   نشانه  اشاره  – حرف  عطف  -صفت  حال   -حرف 

پیوسته  - اخباری شخصی  مقدار  - ضمیر  قید   - قید 

اصلی  -تکرار مشترک  -صفت شمارشی  اسم    - ضمیر 

 مفرد

 توصیف صفات ظاهری انسان   واژگان

 توصیف ظاهر افراد کارکرد 



 
 

 « مو»

 شاخه و برگ و میوه

 ی هر درختن موها

 بعضی موها فرفری 

 لختن  وها صاف  بعضی

 درختی   خودتتو هم 

 ؟ یا صافه  فرهموهات  

 وقتی موهات بلند شد 

 ببافه مامان    بگو

 )یحیی علوی فرد( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمیر   -حرف ربط ساده  -نشانه جمع )ها(  -حرف عطف دستور

 -قید کیفیت - ضمیر مشترک -فعل امر  -شخصی پیوسته

 گونه گفتاری 

 توصیف مو  واژگان

 توصیف انواع مو  -توصیف ظاهر افراد کارکرد 



 
 

 «یه جور دیگه»

 چاقن  درختابعضی  

 هاشون الغرن بعضی

 بعضی درختا امّا 

 بهترن  تا   دواز این  

 درختی   خودتتو هم 

 چاقی یا الغر   بگو

 همیشه دوست داری   یا

 دیگر باشی یه جور  

 )یحیی علوی فرد( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 - حرف ربط ساده  – نشان جمع )ان( و )ها(    - گونه گفتاری

تفضیلی مشترک  - صفت  اشاره  - ضمیر  صفت   -ضمیر 

 -قید زمان  -فعل امر  –واحد شمارش تا    -شمارشی اصلی

 امر فعل بودن

 صفات ظاهری  واژگان

 توصیف ظاهر افراد کارکرد 



 
 

 صفات

 « دیو حسد»

 دیو حسد را  خوداز   بیرون کن

 این حس بد را   بیندازبیرون  

 یادتدر ذهن و    بسپار همواره  

 زشت است حس حسادت  بسیار

 هر کس حسود است در رنج و درد است 

 دل او تاریک و سرد است  و چشم  

 حسد را  خود پس دور کن، دور از  

 را  این حس بد   بینداز  بیرون

 )جعفر ابراهیمی )شاهد( 

 

جمله   -جمله امری  -قید زمان  -ضمیر شخصی پیوسته دستور

حرف   -حرف ربط ساده  -صفت اشاره  - قید زمان  - اخباری

 قید مقدار  - ضمیر مشترک  - رف نشانه راح -عطف

 های هم معنا واژه  - صفات واژگان

 توصیف صفات   -ابراز دوست نداشتن چیزی کارکرد 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »کشورها«
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 « ها جور واجورندبچه»

 هندی 

 بچه اهل هنده   این

 شیرینه مثل قنده 

 که »ساری« ست   لباسشو

 بنده می  تنش دور  

 

 چینی 

 این بچه اهل چینه 

 چه نازنینه   ببین

 چشمای بادومیش با  

 بینه میخوب  رودنیا  

 

 مکزیکی 

 مکزیکه این بچه، اهل  

 و باریکه قد بلند  چه  

 

 ژاپنی 

 این بچه، اهل ژاپنه 

 کنه چه خوب نگامون می

 با عقل و هوش و علم خود

 کنه میرو آسون  کارها  

 

 آفریقا 

 این بچه، اهل آفریقاست 

 سیاست  پوست تنش کمی

 فرفریه   سرشموی  

 دوسش داریم که دوست ماست 

 

 

)شکوه قاسم نیا( 

 با اینکه روشنه هوا 

 کالش چه تاریکه زیر  

 

 

 

 

 

 دستور

اشاره ضمیر شخصی   -حرف اضافه ساده  -گونه رفتاری  -صفت 

حرف   - نشانه جمع )ها(  -حرف عطف  -سادهحرف ربط    -پیوسته

 -کشورها  -فعل متعدی  - حال اخباری  - ترکیب وصفی  -نشانه را

 قید مقدار   - ترکیب اضافی  -قید مکان  - هاملیت

 ها ملیت   -کشورها واژگان

 صحبت کردن در مورد ملیت خود و دیگران کارکرد 



 
 

 کشور ما

 کشور ما قشنگه 

 ، کوه دارهداره  دریا

 صحرا   و دره و دشت  

 دارهجنگل انبوه  

 کویر داره باغ داره

 دارهچشمه داره، رود  

 امّا   شهرش هوای  

 عالمه دود داره  یک

 ، مرغ و ماهی همهما 

 های آب و خاکیم دوست

 توی فکر   همیشه 

 پاکیم   آسمان  یک

 )اسداهلل شعبانی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 -حرف اضافه ساده  -حرف عطف  - گونه گفتاری

ربط ساده اصلی  - حرف  نشانه   - صفت شمارشی 

ضمیر شخصی   -مطابقت فعل و نهاد  -جمع )ها(

 ضمیر مبهم   -پیوسته

 کشور واژگان

 صحبت کردن در مورد ملیت خود و دیگران کارکرد 



 
 

 « ایرانگل »

 

 وطنم ایران  خاک                      خاکماهل همین   من

 نه مشهد و نه کرمان     نه اهل شمالم من                      

 این دریا  ماهیمن       دشتم   اینمن آهوی  

 صحرا در خاک همین    گل که زده ریشه  یک

 از بادم   آزادتر   از کوهم   ترسختسر

 شادم با خنده تو     غمگین   تو غصه    از

 از باران  تر  شاداب   ترم از خرما شیرین

 ایران  باغ وطنم   من میوه این خاکم

 

 )مهری ماهوتی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

حرف    - ترکیب اضافی  -ضمیر شخصی پیوسته و جدا

صفت  -صفت تفضیلی  -حرف اضافه ساده  -عطف

 صفت شمارشی اصلی   -اسم مفرد  -اشاره

 کشور واژگان

 کشورصحبت کردن در مورد   کارکرد 



 
 

 « سربلند»

 همراه ابر و بادم    باال باال   باال  این

 سه رنگ شاد شادم    سبز و سفید و قرمز 

 قهرمانان در دست     سربلندم   ومغرور  

 مرد پیروز میدان   های شانه بر روی  

 سرود پرچم هر جا     همیشه   بخوانبا من  

 باشی از غم   آزاد   ایران  باشیآباد  

 

 ماهوتی( )مهری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

امر فعل   - فعل امر  -حرف اضافه ساده  - حرف عطف

اصلی  -بودن شمارشی  زمان  -صفت  اسم   - قید 

قید   - ضمیر اشاره  -نشانه جمع )ان( و )ها(  -مفرد

 مکان

 حوزه کشور  واژگان

پرچم کارکرد  با  پرچم    - آشنایی  مورد  در  کردن  صحبت 

 کشور



 
 

 « پرچم »

 با سه رنگ شاد   در باد   رقصد میکه    این

 آزاد   انایر    پرچم کشور ماست 

 صلح است و امید     نشان از   آنسفید  

 در نور خورشید    شادی، سرسبزی   سبزش

 شهیدانیاد     قرمز یعنی که زنده است 

 فریاد قرآن     ال اله اال اهلل 

 دارد  یک خانه     پرچم یعنی هر ملت 

 داردنشانه      خود  خوبخانة    از

 در خانه دشمن     جایی ندارد هرگز 

 پرچم میهن     زنم بر میمن بوسه 

 

 )مهری ماهوتی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 - حرف اضافه ساده  -شناسه فعلی  - حال اخباری

پیوسته اصلی  - ضمیر شخصی   -صفت شمارشی 

نشان   - اسم مفرد  -ضمیر مشترک  - ترکیب اضافی

 جمع )ان( 

 حوزه کشور )پرچم(  واژگان

با   کارکرد  صحبت کردن در مورد پرچم   -پرچمآشنایی 

 کشور



 
 

 « قشنگ  رانیا»

  یگرم و آفتاب      صحراست  یک  شیسو  نیا

  ی رنگ و آبخوش               اچهیدر  شیسو  آن

 آسمان   ریز           جنگل کو؟ آن باالست  

  عمان  ی ایدر                 نشسته   یینپا  نیا

 ردش زهم فصل                بهارش   باست یهم ز

 سردش هم فصل               تابستان    باست یهم ز

 نقش و رنگ   صد با               ست ینقاش  یکمثل  

 قشنگ  رانیا                         رانمیا  رانمیا

  ی(ماهوت  ی هرم)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 یشخص   ریضم   -  حرف عطف  - ی  اصل  یصفت شمارش

ساده  -   مکان  دیق  -  وستهیپ اضافه   بیترک  -  حرف 

 اسم مرکب -ی  اضاف  ب یترک  - ی  وصف

 کشور واژگان

 کردن در مورد کشورو صحبت  رانیبا ا  ییآشنا کارکرد 



 
 

 « دوستت دارم »

 با تمام جانم         من   دارمدوستت  

   رانمیکشورم ا          خوب من   هنیم

 دماوند قشنگ   با             کوه البرز رشته

 رنگ بهدامنش رنگ      باستیز  عروس  یک

 کنان زنان رقص کف          پرشور    یتهارود

 سبالن و  از سهند       از سر کوه    رسندیم

 آب روان   خورم یم         رود  لب   نمینشیم

   رانیمن ا  هنی م        دوستت دارم من 

 ی( ماهوت  یمهر)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

  ب ی ترک   - جدا    ی شخص   ر ی ضم   -   وسته ی پ   ی شخص   ر ی ضم 

  حرف عطف   - ی  حال اخبار   -   اضافه ساده حرف    - ی  وصف 

  - حال اخباری فعل داشتن   - فعل الزم   - ی  شناسه فعل   - 

 فعل متعددی 

 کشور واژگان

 و کشور   رانیکردن در مورد اصحبت کارکرد 



 
 

 

 

 

 

 

های  »مراسم و آیین

 مذهبی«
 

 

 

 



 
 

 ه« مسجد محلّ»

 مسجد محله   در

 نماز خواندم   شبید

 کنار بابا   شبید

  مماند  قهیدق  سیتا  

 

 در رکوع و سجده   من

 نبودم   بد  ذرهیک

 را   تشهدش ا  امّ

 بلد نبودم   الًاص

 

 اشتباه من را   او

 در تشهد   دیفهم 

 قدر خواند آن را آن

 شد حفظمان   دوهر تا

 

  ( غالمرضا بکتاش)

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 د یق  - ی  فعل منف  -   یشناسه فعل  -  حرف اضافه ساده 

شمارش  -  زمان  دیق   -   عطفحرف    -ی  اصل  یصفت 

ساده  -  مقدار ربط   ر یضم   -ساده  گذشته    -  حرف 

 -ترکیب اضافی-جدا  یشخص   ریضم  -  وسته یپ یشخص 

 فعل مرکب 

 ی ذهبمراسم م واژگان

  ی با مکان و مراسم مذهب  ییصحبت و آشنا کارکرد 



 
 

 « آهو  نهمن آدمم »

 امام مهربانم 

 من امام هشتم  

 نگاهت شکفته با  

 من گل تبسم  

 

 م را ایابر  یهوا

 به سمت باران   ببر

 مشرق   به  ببرمرا  

 به خراسان ببر    مرا

 

 آهو   نهآدمم    من

  کاش یپرنده بودم ا

  شمیدام خو  ریاس

  ش با دلم    ضامن   وت

 

  ( غالمرضا بکتاش)  

 

 

 

 

 

 

 دستور

 حرف اضافه ساده  -   نشانه را  -  فعل امر  -  وستهیپ  ی شخص   ر یضم 

امر   -ده  گذشته سا  -   حرف اضافه مکان  -  حرف ربط ساده  -

 ضمیر شخصی جدا  -بودنفعل  

 ی ذهبم واژگان

  ذهبیم  ی هاداستان  -   با امامان  ییآشنا کارکرد 



 
 

 « نماز»

  دهیزد سپ  دهیسپ

 خاموش شده ستاره 

 ب ز خواا  شهیبابام پا م

 رو   و و دست  ا  شورهیم

  باز  زهیو پاک  ز یتم 

 کنار بابا من هم

  ده یوقت سحر رس

  دوبارهآمده    صبح 

 لب حوض آب   رهیم

  وضو   رهیگیبا م

 سر جانماز   ادیم

 حاال  خوانمیم نماز  

  ی( بیفاطمه اد)

 

 

 

 

 
 

 

 دستور

اخبار شناسه   -  جدا  یشخص  ر یضم   - ی  گونه گفتار  -   ی حال 

 -  تکرارقید    –  حرف عطف  -ی  اضاف  بی ترک  -  زمان  دیق  -ی  فعل

 اسم مرکب   -اسم مفرد  -   ساده  هحرف اضاف 

 نماز   - ی  مذهب  نییآ واژگان

  ی مذهب  نییکردن درمورد آصحبت کارکرد 



 
 

«   فیجشن تکل»

 ما   زیدختر عز  نیا

 مه وخان  ه ی  خودش   یبرا

 تو مدرسه   خونه یم  رسد

  ه سومحاال کالس  

 

  ستچه خوب و باصفا  نیبب

 ! دسته گله  هیمثل  

 مده اودر  یاز بچگ

  !هشاخه سنبل  هیمثل  

 

 حاال   ا دختر خوب م

  دهیشده قد کش  بزرگ

  ه!مبارک  شی سالگنُه

  ده یرس  فیبه سن تکل

 

  سرش   یرو  گه یحاال د

  یهاز بندگ  یتاجیه  

 ازش   ه یهد  نیبهتر  نیا

  یه زندگ  همه تو  

 

 ال امهربون ح  یخدا

  ادیز  ی لیخدوستش داره  

 مثل همه   تونه یچون م

  اد یببه درگاه خدا    

 

  عبادتشاز    یالببا  

  باال بره    تونهیماون  

  ها یتو آسمان خوب

  ها فرشتهاز    ترباال

 

  شه یم  یبه چه نورانبه

  !دختر ما وقت نماز

  زهیریگل م  شسجادهرو  

  ناز   یها گل  اس ی  ی هاگل

 

 اول وقت   ونمازش

  شه یباصفا م  خونهیم

  دلش  ی عشق خدا تو

  شه یم  خدا یدوستا  از

 دستور

حرف   -ی  فعل  یها شناسه  - ی  حال اخبار  -   مشترک  ریضم   -  صفت اشاره

 ر یضم  -  فعل مرکب -ی شوندیفعل پ - جمع  اسم –  فعل امر -  ساده اضافه

 - زمان    د یق  - نشانه جمع    - ی  گفتار  هگون  -   وستهی پ  ی شخص   ر یضم   -   مبهم

ضمیر   - یلیصفت تفص   -ی  وصف  ب یترک  -ی  اضاف  ب یترک  -   ساده   بطحرف ر

فعل    -حال اخباری فعل داشتن  -حال اخباری فعل بودن  -مالکیت  -مشترک

 منفی

  فیجشن تکل  - ی  مذهب  نییآ واژگان

  یکردن درمورد مراسم مذهب صحبت کارکرد 



 
 

«  عهیش هبچّ»

 شیعه هستم بچه  من
 مثل گل بهارم 

  ارماست افتخ  نیا
 دوست دارم   ور  یعل
 

 شیعه هستم من بچه
  ه مثل ماه  صورتم

  شه یشعار من هم 
  اهللیول  یعل
 

 شیعه هستم من بچه
  دونم یوبدو مخوب

  با یز  یصداکیبا  
  خونمیمخوب    وقرآن

 
 شیعه هستم من بچه

 امام   دوازدهدارم  
  کینزد  واز راه دور  

 سالم ها  ناو  هب  مگیم
 شیعه هستم من بچه

 شاداب و شاد و خندان 
 من   اول  امام
  شاه مرداناست    یعل
 ی( انجیم ینیحس ریبش  دیس)

 
 شیعه هستم بچهمن  

 عالقه   ن یده  دارم ب

  میقرآن دار  تو خونه 
 البالغه و هم نهج

 
 شیعه هستم من بچه

  زارمیب  ها یبداز  
  شهیاخالقم هم خوش

 ادب را دوست دارم 
 

 شیعه هستم من بچه
 از دروغ   اد یمبدم  

  ترها بزرگ  شیپ
 من شلوغ   کنمیم ن

 
  م شیعه هستمن بچه

 جانماز مهر و    دارم
 کنار اهل خونه 

 نماز   خونمیممنم  
 

 شیعه هستم من بچه
 است   م یمن رح  یخدا
  امام خوبان  علی
 است   میتیهر    یبابا
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

فعل   -  نشانه جمع )ها(   -ی  نشانه فعل  -  حرف عطف  -  حروف نشانه را  -  جدا  ی شخص   ر یضم 

فعل   -  ( ننشانه جمع )ا  -   اضافه ساده  ف حر  - زمان    دی ق  -  وستهیپ  ی شخص   ر یضم   -ی  نف

مرکب  -متعددی مرکب  - اسم  داشتن  - فعل  فعل  اخباری  تفضیلی  -فعل  ترکیب   - صفت 

 ضمیر اشاره  -وصفی

 ی مذهب واژگان

  ی مذهب  مسائلکردن درمورد  صحبت کارکرد 



 
 

)برای امیرالمؤمنین( «تو یمثل پدر هست»

 در را   ن م  ، یزنیدر م

  ت ویبر ر  کنمیوا م

 لحظه یک  ستمیایم

  ت ویخوشحال، رودرر

  ش یپ  ی هاشبمانند  

  تو ی  در هست  پشت  در

  بایز نگاهِآن  با  

  توی  پدر هست  ثلم

 بر دوش   یدار  سهیک  یک

  ینهآسمان در س  یک

 ر از پروانه پُ  دستت

  نهئیر از آچشمت پُ

  رانمیاز قلب خود م

 را آهنگ درد و غم  

  رمیگیم  یخوشبا دل

 را   سهمم   تو از دست  

 سهم من امشب هم هست 

 تازه  خرما و نانِ

 خنده پرمعنا   یک

   اندازهیمهر ب  یک

 بوسه   یک مثل پدر  

  ی کاریمن م   یرو  بر

  شب مثل هر  !  سوساف

  ی دار  رفتنآهنگ  

  شمیاز پ  ی شویمرد  

  بستهنهیپ  ی اپ  با

 ه رغّصدل پُ  یکبا  

  ته خس یها با شانه
 

 ( یهاشم  دیسع  دیس)

 دستور

اضافه حرف    - ی  شوندیفعل پ  -  حرف ربط ساده  -ی  حال اخبار

 -   نشانه جمع )ها(   -   زمان  د یق  - ی  اصل  ی صفت شمارش  -  ساده

 -   وسته یپ  یشخص   ر یضم   -  ر صدم   – ی  وصف  ب یترک  -  حرف عطف

 حال اخباری فعل داشتن  - مکان  دیق

 ی مذهب واژگان

  ی با مسائل مذهب  یی کردن و آشناصحبت کارکرد 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها«»فصل
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 « سال  یبایز یهافصل»

  داره  سال  کیبدون که  

 بایز صلِف   تا  چهار

 هستقشنگ    ی هافصلن  ای

 خدا   خوب  هیهد

  بارهیهمش بارون م   هبهاراول    فصل

  کاره یگل مسبزه و     باز  مهربون    یخدا

 ن وفراو  ههوا گرم  تابستون   دوم فصل  

 ن وزحمت باغببا      باغ   شهیم   وهیپر از م

  زه یریمدرخت  از  برگ      هزییپا  سوم فصل  

  ریزهیه  ادیمبارون       شهیم   دسر  ی کم هوا  

 بارون   بارهیم کمتر     ن وزمست  چهارم فصل 

  بندونخی  شه یم  نی زم   عالم یه  بیادشبرف  

  باستیقشنگ و ز  ی لیخ   ها  تا فصل بچه چهار  نیا

  استیدن  ن یاخالق    نوا     و راخد  م یکنیمشکر  

 

  (زهرا کفاش )

 

 

 

 

 

 

 دستور

نشانه   - ی  وصف   ب یترک  - ...  واحد شمارش تا    -ی  اصل  یصفت شمارش   -   فعل امر

صفت   -  حرف اضافه ساده   -  مقدار   د یق  - ی  گونه گفتار  -ی  حال اخبار  - جمع  

ضمیر   -اسم مفرد  -حال اخباری فعل داشتن  -وستهیپ  ی شخص   ر یضم   - ی  لضیتف

 اشاره 

 فصول  واژگان

 ها وهوا و فصلصحبت درمورد آب کارکرد 



 
 

   «همتل بهاراتل»

   همتل بهاراتل

  هزاررنگ سبزه  به

 دسته شکوفه دسته

 ها نشسته رو شاخه

 گال   ی روشاپرکا  

  بالنو س  هابنفشه

  نیخوش اومدشاپرکا  

  ؟ نیبد  نیخوایم  یامژده چه

 اومد   دیمتل عاتل

 اومد   د یخواستیکه م  اون

  نیاومد همچون و همچن

 ن یسهفت یها سفرهتو  

 و سکه   بیو س  هسبز

 و سرکه   ر یسو    سماق 

  ا ینگ ماه سمنو و تُ

 طال   نی ع  یا یماه 

 و نلباس  با    هابچه

 و ددوبها بتو کوچه

  اه یابر سن  وتو آسم 

  ا یب  رمب بروقُ  مبرقُ

 رگبار شد ه  بارون

 شار شد! آب  هناودون

  یاناربهار پاشنه

  ؟ یداراز تابستون خبر  

 

 ( انیمردان  نیغالمحس)

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 - ی  صفت پرسش -ه جمع  نشان  –ساده   بطحرف ر -  بی ترت  د یق  -ی  گونه گفتار

مطابقت   -  فعل مرکب  -  فعل امر  - ی  وصف  بیترک  -  فعل الزم  -  حرف عطف 

 فعل گذشته ساده   -حال اخباری فعل داشتن  - اسم جمع  -فعل با نهاد

 فصل بهار  -  ها فصل واژگان

 صحبت در مورد فصل  کارکرد 



 
 

 « نومتل تابستاتل»

 متل تابستون اتل

 ن وفراو  هدارگرما  

 جورواجور   ی هاوهیم

 انگور و    توت و    السیگ

  نیریش  ی هاهندونه

  نی همچ نی شاتوت همچ

  هنیریش  ش هاهندونه

 ! نهیشنَروش    بهمگس  

 اومد با زردآلو   یگالب

 هلو و و گرمک    ار یخ

  ی شربت سرد و بستن

  یتنخواس یها مزه  با

 ی. ارگ  ! رو گالب  بیس

 ! یدار  ییچه عطر و بو

 ! گُرگُریتابستون گرما  

  ی بر  دیاومد با  زییپا

 

 

 

 

 
 

 

 دستور
 -   فعل داشتن  - ی  حال اخبار  -   حرف اضافه ساده  - جمع  نشانه    - ی  گونه گفتار

 اسم مرکب   -اسم مفرد  - ی  شناسه فعل  -عطف حرف    - ی  فعل منف

 فصل تابستان   -  ها فصل واژگان 

 وهواصحبت در مورد فصل و آب کارکرد



 
 

 « زه ییمتل پااتل»

  هزییمتل پااتل

  زهیریمبرگ درخت  

  سرده  بادِ   یهوهو 

  ه خشک و زرد  یبرگا

  یه رنگ  ا برگ درخت

  یهنارنگو  پرتقال  

  ربزهو انار و خ   بیس

 مزه  و ترش و خوش  نیریش

  ادیمنم  بارون نم

  اد یم  کمکمدونه  دونه

 کن   واچتر قشنگو  

 گا کن ینرو    ابارون

  شه یوا م  ها مدرسه

  شهیمبرپا و برجا  

  ها یکالس اول

 مامان و بابا   شیپ

 رزش و ومشق و حساب  

 درس و تالش و کوشش 

 و تخته   و کالس   فیک

  !ختهلش  یپا نشب

 ! نباد و بارو  زییپا

 ومد زمستون!  ا  هک  برو

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

فعل   -امر  فعل  –   نشانه جمع  - ی وصف ب یترک - ی اضاف ب یترک  - ی حال اخبار

 دی ق  -  حرف اضافه ساده  -ی  فعل نف  -ی  گفتار  هگون  -   اسم مرکب   -ی  شوندیپ

 حال اخباری   - حرف عطف  -مقدار

 ز ییفصل پا  -ها  فصل واژگان

   زییپا  طیصحبت درمورد فصل و شرا کارکرد 



 
 

 « متل زمستوناتل»

 متل زمستون اتل

 سرما و برف و بارون 

 ؟ کو مامان! شال و کالم  

  کو؟   ام دستکشچکمه و  

  ین پارو کن  وربرفا  

  ین کنو  برو    نرگسا

 دور هم   ه شب چلّباز  

 دم تازه  یِ چا یقور

 و انار و هندونه   لیآج

 ! هنوفراو  یبخوا  ی هرچ

 ! ینخورپُر    بپاا  امّ

  یر نخورسُ  خای  یرو

 زمستون برف و سوز 

 ! روزیفیحاج دموا  هک  برو

 

 

 

 

 

 دستور

حرف    -  فعل امر  -جمع  نشانه    - ی  صفت پرسش  -  حرف عطف  -  یگونه گفتار

را مبهم  -یاضاف  بیترک  -  یوصف  بیترک  -  تکرارقید    –  نشانه  فعل   -ضمیر 

  فعل نفی  -ضمیر شخصی پیوسته  -مرکب

 تابستان   فصل   -ها  فصل واژگان

 و مراسم زمستان   یلباس زمستان  -   وهواصحبت درمورد آب کارکرد 



 
 

 « بام کوچهاز پشت»

 آمد   یوقت  زییپا

 قدم زد   مانهکوچدر  

  دستش  نبود  ی لخا

 ابر و باد آمد   با

 

 از هر طرف هوا را 

 کرد   تر سردسرد و  هی  

 را   ها درخت  برگ

 کرد   زردتر  روز هر  

 

  ی رنگ  میگل  یکشد  

 تمام کوچه   کمکم

  دیبار  برگ که  از بس

  بام کوچه پشت  از

 

 سراج(   دونی)فر

 

 

 

 

 

 

 دستور

 - ساده  ضافهحرف ا  - یفعل منف -  وستهیپ ی شخص  ری ضم  -  رف اضافه مکانح

حرف    -ی  اصل  ی صفت شمارش  -ی  لضیصفت تف   -  حرف نشانه را  - جمع  نشانه  

 ترکیب اضافی   -گذشته ساده  -اسم مفرد  -   مقدار  د یق  -  اسم مرکب   -  عطف

 ( ییزفصول )پا واژگان

 وهوا صحبت درمورد آب -  ها فصلآشنایی با   کارکرد 



 
 

 « شت تابستاناز پُ»

 زد میقدم  با من  

 تابستان   یگرما

 کاش   بباردگفتم  

 آسمان باران   یک

 

 ابر آمد   دفعهکی

 باران نم  نمبا  

 جست   رونیب  زییپا

 تابستان   پشت  از

 

 سراج(   دونی)فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور
 یصفت شمارش   - فعل امر    - ساده  گذشته    -   یحال اخبار  -   حرف اضافه ساده

 اسم مفرد  - الزمفعل   -  مکان  دی ق  -  مطابقت فعل با نهاد  -   مقدار  د یق  -ی  اصل

 فصل تابستان   -  فصول واژگان

 ها صلوهوا و فصحبت درمورد آب کارکرد 



 
 

 « »چهار فصل 

 دارهفصل  چهار  سال    هر

 اول سال بهاره

 بهار مهربونی

 ماه میاد مهمونی  سه

 زارعید گل و سبزه

 فصل بهار بهاره،  

 

 فصل دیگه تابستون 

 آسمان   ویتخورشید  

 مثل گل آتیشه 

 شه آب می  زودچه    یخها

 

 پاییز که فصل درسه 

 مدرسه   میرن همه  

 

 بعد پاییز زمستون 

 با برف و بارون   میاد

 دوبارهسرما که رفت  

 فصل گل و بهاره

 )آزاده آشیان( 

 

 

 

 

 

 

 دستور

گونه گفتاری   – حال اخباری   –صفت شمارشی اصلی 

 –حرف اضافه ساده   – ترکیب اضافی   –ضمیر مبهم 

حال  -ترکیب وصفی  –قید تکرار   –فعل گذشته 

 قید زمان   -اخباری فعل داشتن

 فصل   4 –فصول  واژگان

 کارکرد 
صحبت کردن در مورد فصل و آب   –ها  آشنایی با فصل

 و هوا 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 »وسایل آشپزخانه«
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 »امور روزمره )وقت غذا(« 

 امشب   منخدا دیدی که  

 ؟ کردمبه مامانم کمک  

 انداختهمین ک سفره را  

 من آوردم را  نمکدان  

 

 چیدمچه خوشکل سفره را 

 بشقاب سه تا لیوان .... سه تا  

 دوباره یک شب زیبا 

 شام و چای و خواب  دوباره

 

 فهمید   مادرمگمانم  

 دوستش دارم   خیلی که  

 خدایا! مثل مامانم 

 ؟ کارم تو هم خوشحالی از  

 پور( )مریم هاشم

 

 

 

 

 

 

 دستور

نشانه    -گذشته ساده  – شناسه فعلی    – مطابقت فصل با نهار  

 –ضمیر شخصی پیوسته و جدا    – حرف عطف    – قید تکرار    -

شمارش تا    - صفت  شمارش  وصفی  – واحد  اسم   -ترکیب 

 قید مقدار   -مفرد

 ترکیب وصفی  –لوازم آشپزخانه  واژگان

 شرح فعالیت روزانه  کارکرد 



 
 

 »تعارف« 

 سوسکه میگه: »نه آقا،       سماور زنه  قُل می

 شه« شما نمی  جون      روشه قوری چایی  

 موش میگه: »اول، شما«      نشسته خاله سوسکه 

 شه نه، به خدا نمی      کنار آقا موشه 

 میشه سردِ سرد   چایی      چایی: ریزهمی  براش

 شب میرسه به دنیا       بفرما تازه دمه،  

 هنوز میگن این دو تا       آقا موشه   خندهمی

 اول شما بفرما   -     گه: »اول شما« میزود  

 شه« گه: »نه، نمیاین می

 شه« میگه: »نه، نمی  اون

 ناز و تعارف   همهاین  

 همیشه کارشونه  

 ها )از کتاب شعرهای شیرین برای بچه

 مجموع شاعران(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

 -مطابقت فعل با نهاد  – گونه گفتاری    –حال اخباری  

شناسه   -فعل منفی  –فعل امر    –ضمیر شخصی پیوسته  

 -اسم مفرد  – ضمیر شخصی جدا    –قید زمان    –فعلی  

 ضمیر اشاره   - ترکیب اضافی  -ضمیر مبهم   - حرف عطف

 تعارف   – وسایل آشپزخانه  واژگان

 کارکرد 
فعالیت مورد  در  روزمره  صحبت  بردن    –های  کار  به 

 آشنایی با تعارف   – تعارف  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »انواع خانه«
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 »خدای توی ماه و ستاره پیداست« 

 تابستونا تو حیاط   خوادمیدلم  

 پشت بوم برم بخوابم  روییا  

 آپارتمانه باید   مای  خونه

 تختخوابم   تویهمش بخوابم  

 

 ست باالما    پشت بوم   میگهمامان  

 ستها همسایهحیاط ما حیاط  

 فقط باید پنجره رو باز کنیم

 خدا توی ماه و ستاره پیداست

 

 ها رو مثل پازلدیشب ستاره

 بازی کردمو    چیدم کنار هم 

 نداشتمای  اگر چه صبح ستاره

 کردم   خواب نازی خدا جونم چه 

 پور( السادات هاشمی)اکرم

 

 

 

 

 

 

 دستور

 –حرف ربط ساده    – حرف اضافه ساده   –حال اخباری 

مکان   جدا    – قید  شخصی  مفرد  – ضمیر  اسم   - اسم 

حرف    – قید مکان    – ضمیر شخصی پیوسته    – مرکب  

 -فعل منفی ترکیب وصفی  – فعل گذشته ساده    –عطف  

 نشان جمع   -فعل مرکب

 انواع خانه واژگان

 صحبت کردن در مورد انواع خانه  کارکرد 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »اوقات فراغت«

 

 



 
 

 

 »تاب بازی« 

 قد بلنده ، درختی  مونباغچه  تو

 بنده مییه تاب    هاش شاخهمامان به  

 هوا رم می،  دهمیهلم  

 ها شاخهبه    رسهمیپام  

 بندم می زودچشمامو  

 خندم زنم میمیجیغ  

 )مهری ماهوتی( 

 دستور

اضافه ساده   ضمیر شخصی   – ترکیب وصفی    – حرف 

گونه   –حال اخباری    –صفت شمارشی اصلی    –پیوسته  

 قید زمان  -مطابقت نهاد با فعل  –نشان جمع    – گفتاری  

 اوقات فراغت )بازی(  واژگان

 صحبت کردن در مورد اوقات فراغت  کارکرد 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 »سرنخ تمام آسمان« 

 کودکی

 ای خرید رزنامه

 ای خمیر حصیر و تکه تا  دوبعد با  

 بادبادک سفید خویش را 

 نخی برای آسمانبا  

 پست کرد 

 بادبادکش کودکی که از نگاه  

 عروسک است یک  قد  

 آسمان چقدراز    کند فکر می

 مشکالت کوچه کوچک است

 هنوز   او

 از زمین به آسمان با نخی که  

 شود وصل می

 بادبادکش   های گوشوارهتوی  

 گرم گفتگوست 

 تمام آسمان   سرنخ چو  

 دست اوست  توی

 )غالم رضا بکتاش( 

 

 

 

 

 

 دستور

مشترک   »ها«  –ضمیر  جمعه  گذشته   -نشان  فعل 

صفت شمارشی    - حرف عطف  -حرف اضافه ساده  -ساده

ضمیر شخصی   -حال اخباری  -واحد شمارش تا  -اصلی

 حروف اضافه مکان  -اسم مفرد  -پیوسته

 اوقات فراغت  واژگان

 صحبت کردن در مورد اوقات فراغت  کارکرد 



 
 

 »صد آفرین« 

 خوشگله پارک محله 

 گُله پر از پرنده و  

 دارهماهی و حوضِ آب  

 تاب داره  واالکلنگ  

 داره های قشنگ  باغچه

 داره رنگارنگ    های گل

 کنم نمیبد    کار من  

 کنم نمیرا لگد    گل

 چمن  رویرم راه نمی

 صد آفرین بگین به من 

 )افسانه شعبان نژاد( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستور

حال اخباری فعل    – حرف اضافه ساده    –ترکیب اضافی  

فعل منفی   - نشان جمع »ها«    – حرف عطف    – داشتن  

اسم    -ضمیر شخصی جدا  –فعل امر    –حرف نشان را    –

 مفرد

 اماکن عمومی  واژگان

 صحبت کردن در مورد پارک  کارکرد 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

اشعار کتاب فارسی اول تا پنجم دبستان نیز لیست  ●

توانند برای سطح پایه نیز می اند. بعضی از اشعار شده 

استفاده شوند امّا بعضی از اشعار برای سطح میانی مناسب 

 هستند. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »اشعار کتاب فارسی اول دبستان«
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 فارسی دوم دبستان«»اشعار کتاب 
 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

   

 



 
 

     

 



 
 

   

 

   



 
 

   

 

 



 
 

     

 

 



 
 

      

 

 



 
 

   

 



 
 

         

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »اشعار کتاب فارسی سوم دبستان«
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

  

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 فارسی چهارم دبستان«»اشعار کتاب
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دبستان«»اشعار کتاب فارسی پنجم 
 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

لیست مواردی که در حوزه شعر نبودند اما میتوانند در ●

 :حوزه های دیگر مورد استفاده قرار بگیرند

 

 

 

 رمان و نثر –کتابهایی براساس رده سنی در قالب داستان کوتاه  -

 –جغرافیا   –تاریخ  –لیست آثار براساس موضوعاتی چون مذهبی  -

 نوزاد جدید و مرگ –طنز  –انقالب اسالمی 

    انیمیشن و سریال مناسب سطوح پایه  –های سینمایی لیست فیلم  -

 میانی    و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 »لیست آثار مناسب سطح پایه بر اساس رده سنی« 

 سال ۳ -۱رده سنی ● 

 موضوع  نویسنده/ ناشر  نام کتاب

تو  مواظب  شعر  مجموعه 

 هستم 

معرض  بابایی/  نشر قلم کبری   در  حیوانات  موضوع 

 انقراض ایرانی 

 واژه آموزی جیمی فَلُن/ نشر کتابپارک  بابا   -مامان

 نوزاد و اعضای بدن کارن کتس/ نشر زبان جلد(  4مجموعه دالی بازی)

 ۵مجموعه صدای چی بود؟)

 جلد( 

زهرا موسوی، حدیثه قربانی/ 

 نشر افق

طریق   از  صداها  با  آشنایی 

حیوانات صداهای   -شعر/ 

نقلیه  -هاشغل  -وسایل 

 وسایل خانه 

بره)زیر   بگو  کرگدن   ۳به 

 سال(

 دوست شدن اعظم مهدوی/ نشر فاطمی

مهارت مایکل دال/ نشر کتابپارک  بچه باهوش)مجموعه(  زیر  آموزش  به   ۳ها 

 ها سال

 

 سال ۴-۳رده سنی ● 

 موضوع  نویسنده/ ناشر  نام کتاب

 مناسب خواب  جان استیمسون/ نشر ذکر ها ساله  ۳هایی برای قصه

 موضوع علمی  دارین الند/ نشر فاطمی  این پی پی مال کیه؟ 

شریعت/  خواد دلم یه مهمون می صمصام  محبوبه 

 نشر سروش 

حیوانات به  نقاشی    - کمک 

 کاشتن درخت و...  -کردن

ایرانی  قصه در مورد فرهنگ   تهمینه حدادی/ نشر سروش  ای های گربهدکمه

 مربوط به لباس نو 

 

 

 

 



 
 

 سال  ۶-۵رده سنی   ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع  ناشر  -نویسنده نام کتاب

 شهرها  -رانیا  یمعرف گزارش   / ی منوچهر احترام یدزد و مرغ فلفل

کلک/ نشر   نیزر  نینورالد و فنجان   لیف  هیقض 

 کانون

ها و بزرگ و  آموزش نسبت

 کوچک

 ی هابچه  یبزرگ برا  علوم

 کوچک

خردسال/  یبرا  ی کتاب علم   نشر شهر قلم  / رویروث اسپا

 دهی چیپ  ی محتوا  یساده ساز

 

 زه یم  زهیقصه ر  مجموعه
کاژرو برت/ نشر کتاب 

 جمعه 

 ی فضائل اخالق

  یرانیمشاغل ا  یمعرف   نشرشهر قلم  / یراست  دیمج  من   رانیا  مجموعه

زعفران    ، یباف  ی قال  ، ی)سفالگر 

 کاری...(  ی چا ،یاط یخ ،یکار

نشر محراب   -یهدا حداد روز خوشحال   کی

  قلم

به روز   ی روز معمول  کی  لیتبد

خانواده(  ی رهایخوشحال )تصو

  

نشر   /ینرجس محمد !یفکر خوب  چه

 ی فاطم 

 ها تفاوت  ی از ارزشمند  یداستان



 
 

 سال  ۹-۷رده سنی   ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سال ۱۲-۹رده سنی   ●

 موضوع  نویسنده/ ناشر  نام کتاب

 رویاها و مهربانی  کارامی/ نشر کتابپارک  خواب دزد 

دختر  مژگان کلهر/ مشر افق  جلدی(  4مجموعه الینا)  نمک  با  ماجراهای 

 ایرانی 

نشر معصومه   پروفسور فوفو ابوطالبی/ 

 های جمکرانگنجشک 

 ها و محیط زیست زباله

بقیه) و  من   4مجموعه 

 جلدی( 

نشر   -رسولیان نقیه/ 

 مهرستان

 های طنز ایرانیداستان 

تمساح  معصومه یزدانی/ نشر نردبان های گاندو نامه از  بامزه  داستان 

 ایرانی گاندو 

نشر  مجموعه مشاهیر خندان عبداللهیان/  حمید 

 میچکا 

به  ایران  مشاهیر  با  آشنایی 

 زبان طنز 

 موضوع  نویسنده/ ناشر  نام کتاب

داستان کوچ و زندگی  آتوسا صالحی/ نشر افق  کوچه روزبه 

 عشایری

شفاهی قصه ادبیات  از  هایی 

 ایران 

نشر  نویسندگان/  گروه 

 فاطمی 

داستان های بازنویسی 

 فولکور برای کودکان امروز

در  هلمه هانیه/ نشر کتابپارک  خرگوش سوپر قهرمان  وادادگی  و  جوگیری 

 های معروفمقابل آدم

 ایی با فرهنگ قالی بافیآشن آرامی و صحبتی/ نشر نردبان شکارگاه عجیب 

نشر  ور کاشفان دنیا/ دنیا از آن زاده/  مصطفی  منصوره 

 کتابپارک 

 پرورش خالقیت)کتاب طنز( 

حدادی ترین لباس دنیا قشنگ محبوبه   -تهمینه 

 یزدانی/ نشر نردبان

 محیط زیست

داستان های مجموعه 

 پایانبی

خالقیت گویی و  تمرین قصه احمد اکبرپور/ نشر فاطمی

)کودک خودش باید قصه را 

 تمام کند( 



 
 

 سال ۱۶-۱۲رده سنی   ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوع  نویسنده/ ناشر  نام کتاب

نشر  آناهیتا و غول چراغ جادو شیرازی/  مریم 

 کتابپارک 

چراغ غول  و    -اینترنت 

 مدرسه و خانه روستایی 

نشر  قلعه محافظان  مسعودی/  فاطمه 

 های جمکرانگنجشک 

از   ابراهیم  حضرت  داستان 

 پرنده  4زبان  

بامزه  داستان  مهدی رجبی/ نشر افق  ها مجموعه بردیا و گوالخ فانتزی  های 

 ایرانی 

سوره   نرگس نشر  مخدومی/  رحیم 

 مهر

در  برادری  خواهر  داستان 

 روزهای پیش از انقالب 

ادسون آرانتس دوناسیمنتو و 

 اش خرگوش هیمالیایی

 مذهبی  جمشید خائیان



 
 

 »لیست موضوعی تعدادی از موضوعات برای سطح پایه«

 مذهبی ●

 موضوع  ناشر  /نویسنده نام کتاب
تربیتی جنبه غالمرضا ابهری هایش پیامبر و قصه و  اخالقی  های 

 زندگی پیامبر 

برای  غالمرضا ابهری محمد مثل گل بود  زندگی  سبک  آموزش 

 ها بچه

زندگی  غالمرضا ابهری ترین پیامبر مهربان سبک  و  سخنان 

 پیامبر در قرآن 

از   ۱۲مجموعه   حسین فتاحی  روز با پیامبر   ۳۰ جلدی 

 های پیامبر داستان 

پیامبران  داستان  ابراهیم حسین بیگی  داستان پیامبران های 

 مختلف

یوسف بیست قصه از زندگی پیامبر مترجم   -عبدالتواب 

 آذر رضایی 

 زندگی پیامبر 

حضرت  دی فاطمه مسعو   قلعه محافظان  زندگی  داستان 

 پرنده   4ابراهیم از زبان 

آفرینش  غالمرضا ابهری چرا خدا چنین کرد؟  جهان  با  آشنایی 

 ضمیمه دارد(  CD)یگ  

 جشن تکلیف  علی باباجانی  های حنانه مجموعه قصه

خان خدیجه  اثنین  مترجم   -ثانی 

 بابایی صالح 

عنوان   به  خدیجه  حضرت 

 قهرمان

 داستان قرآنی فاطمه مسعودی  ایلیامحمدجواد و شمشیر  

 داستان حضرت مسلم  سید مهدی شجاعی  فصل خوب پیوستن 

 کربال منصوره مصطفی زاده  قهرمانان کربال

 

 

 



 
 

 تاریخ و جغرافیا ●

 موضوع  ناشر  /نویسنده نام کتاب
رجبی   های نیلی نامه انتشارات   –مهدی 

 زعفران

 ی ای از نامه ها که طمجموعه

بچه جاذبهآنها  با  های ها 

تاریخ بناهای گردشگری،   ،

جانوران   و  گیاهان  دیدنی، 

قوم لهجهمختلف،  های ها، 

جشن و  غذاها  هاو گوناگون، 

... مناطق مختلف ایران آشنا 

 شوند.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 انقالب اسالمی ●

 موضوع  ناشر  /نویسنده نام کتاب
صهبا چُغُک موسسه   - مرکز  ناشر 

 فرهنگی هنری جهادی 

مبارزات  و  انقالب  داستان 

 مشهد

کانون   زمستان سبز  پرست/  حق  نورا 

 پرورش فکری کودکان

 روزهای انقالب 

خانه  توی  چرا  پدر 

 است؟مانده

سوره   نشر  ابراهیمی/  نادر 

 مهر

بچه قصه خاطرات  به  ها 

 تبدیل شده 

شهید  تونل سوم نشر  الیاسی/  فاطمه 

 کاظمی 

 کرمانشاه  مبارزات انقالب در 

ماجرایی   از  ساده  روایتی 

 پیچیده

حسن نشر ابراهیم  بیگی/ 

 سوره مهر

بس  در  نوجوانانه  ر تعاشقانه 

 روزهای انقالب 

نشر  زندانی کوچک ارسنجانی/  حسین 

 شهرستان ادب

 رمان نوجوان/ انقالب

سوره   نرگس نشر  مخدومی/  رحیم 

 مهر

افراد   زندگی  از  روایتی 

 انقالبی 

انتشارات محمدرضا اصالنی/   ی باروت بشکهشاهین و  

 کانون

 داستان معمایی و پر کشش 

از  نشر سوره مهر  - فاطمه نفری زمستان بی شازده  درونی  انقالب  به  رسیدن 

 انقالب بیرونی

موضوع   نشر سوره مهر  - نیلوفر مالک رویای بعد از ظهر با  تخیلی  و  فانتزی 

 انقالب

 

 

 

 

 

 



 
 

 نوزاد جدید  ●

 موضوع  ناشر  /نویسنده نام کتاب
واردی تولد نوزاد جدید  سی  حسین   -آن 

 فتاحی/ نشر قدیانی 

 حسادت بعد از آن پذیرش 

بزرگتر  برادر  خواهر  من 

 هستم 

عذرا جوزدانی/   -نورا کیدوس

 نشر شهر قلم

 رش یحسادت بعد از آن پذ

و  هستی سعادت/ نشر نردبان تپلی و تولد خواهر کوچولو نوزاد  شرایط  توضیح 

 خانواده

آپونته   نوزاد جدید در راه است سر    – امیلی  برزو 

 یزدی/ نشر صابرین 

برای  جدید  شرایط  پذیرش 

 خواهر یا برادر بزرگتر 

شهره هاشمی/   -پالت بورژوا خواهر کوچولوی فرانکلین 

 نشر آبادیران 

 عضو جدید حسادت   -انتظار

چابل آدم کوچولوی جدید  نجف   -دلورن  محبوبه 

 زعفرانی خانی/ نشر  

 های تازه مسئولیت

جولی ی بامزه دیگه یه بچه گلدار/   -فانی  نسرین 

 نشر بافرزندان

 حسادت با نگاهی طنز 

لنگن خواهم برادر نمی نصیری/   -آنت  منیژه 

 نشر زعفرانی

 حسادت بعد از پذیرش 

من  کوچک  المعارف  دایره 

 درباره نوزاد

مترجم رویا خوش/ انتشارات 

 محراب

 حرفه ها   -نوزادشکل گیری  

 ورزشها و...

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 کتابهای طنز  ●

 رده سنی  ناشر  /نویسنده نام کتاب
نشر  مامان همه چیزه  فَلُن/  جیمی 

 کتابپارک 

 ( سال ۲-۰)

این   بزرگا هیچ وقت  آدم 

 کننکار رو نمی

 سال به باال  ۵ دیوید کالی/ نشر افق

 به باال سال  ۵ بی جی نواک/ نشر پرتقال این کتاب عکس ندارد 

 سال به باال  4 یوشی تکه/ نشر ماهک  یک گرفتاری دیگر 

 +۳ موویلمس/ نشر پرتقال های فیلی و فیگی داستان

 +۹ ریفا تلگمایر/ نشر اطراف لبخندها 

 +۵ دیوالت/ نشر مختلف هامداد شمعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مرگ ●

 موضوع مترجم  -نویسنده نام کتاب

 اعتقاد به معاد  -مرگ مهدیه متقیکای لوفتنز/  برای همیشه 

به  کلر ژوبرت  خداحافظ راکون پیر  نزدیک  دیدگاهی 

 دیدگاه اسالمی از مرگ

جستجوی  در  یوالنته 

 کریسوال 

و   طهرانی  سباستین/ 

 نارنجیها 

و   فقدان  احساس  بیان 

 کنار آمدن با آن 

شارر مرگ باالی درخت سیب پروانه   -کاترین 

 عروج نیا

 

  سنستوسو   -  لیوپسی همیشه با آیدا تا 

 آناهیتا حضرتی/

 احساس غم و فقدان 

 رگ م مفهوم  لئو بوسکالیا/ فرهنگ  خزان برگک 

صحبت با کودکی که پدر  یوتا باوئر/ زهرا قایینی فرشته پدربزرگ 

بزرگ و مادربزرگش را از  

 دست داده است

مهرنوش  درخت خاطره  تکنتراپ/  بریتا 

 پارسانژاد 

زدن تشویق بچه به حرف  

در مورد خاطرات خوب از 

 فرد در گذشته 

اعضای  لیزا گراف/ نیلوفر نیکزاد چتر تابستان  از  یکی  مرگ 

 خانواده 

 رده نوجوان  فریبا دیندار  سنجاب ماهی عزیز 

 رده نوجوان  دیوید الموند  پدر اسالگ

نازنین   میک هارته اینجا بود  پارک/  باربارا 

 دیهیمی 

 رده نوجوان 

 

 



 
 

 انیمیشن و سریال و فیلم سینمایی مناسب سطح پایه و میانیلیست 

 انیمیشن ایرانی)فیلم(●

 داستان فرمانروایی ضحاک)در شاهنامه(  آخرین داستان 

 داستان رستم و سهراب  رستم و سهراب

مصر( بنیامین  فراعنه  دوره  در  پسری   )بنیامین 

دست  ار  مادرش  جان  نجات  برای  که 

 د.کنسربازان فرعون تالش می

دختری مسیحی)ملیکا( که به همسری   شاهزاده روم 

 آید امام یازدهم در می

جدیدی   امین و اکوان  شهر  به  شخصیت  دو  این 

روند تا زندگی جدیدی شروع کنند.  می

 )دو دوست( 

شود.   فیلشاه گله  رئیس  است  قرار  که  فیلی 

خانه   به  ابرهه  حمله  و  فیل  )اصحاب 

 محمد(کعبه و در نهایت والدت حضرت  

 ها زمانه ربات ۱۵۰۰طنز ایران 

 انیمیشن ماجراجویی  جمشید و خورشید 

ظهور  فهرست مقدس  از  قبل  صدسال  تاریخی  داستان 

 اسالم در شهر نجران یمن

های  اقتباس از شنگول و  منگول )آموزه گولز 

دوبله   و  )صداگذاری  انگلیسی اخالقی( 

 (هم شده

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سریال انیمیشن

دارد:)لکلکخداوند   دوست  را   ۲۷ها 

 قسمت( 

)فیلم  دقیقه  ۱۵ هم دقیقه  ۸4ای  ای 

 دارد( 

المثلداستان قسمت( ۱۳4شکرستان: ) ضرب  قصهها/  و  های ها 

 قدیمی ایرانی 

می قسمت(  ۹۱ها:)های ساختمان گلبچه پخش  پویا  شبکه  )از   ۱4شده 

 ای( دقیقه

و   قسمت(  ۵۲پهلوانان:) ولی  اسکندرخان(  )پوریای  با  مبارزه 

 )شبکه بین المللی جام جم( 

 دقیقه(  ۲۰از شبکه نهال برای کودک ) قسمت(  ۱۳تندر:)

 ای( دقیقه ۲۱) قسمت(  ۱۳های شاهنامه:) داستان



 
 

 

جدید ( کودکان)قدیمیفیلم سینمایی  سینمایی  )کودک  فیلم 

 ونوجوان(
 ها شهر موش

 گلنار

 ها عروسکدزد 

 پاتال و آرزوهای کوچک

 علی و غول جنگل 

 گربه آوازخوان 

 سفر جادویی 

 مدرسه پیرمردها 

 بهترین بابای دنیا 

 ها شهردست بچه

 مریم و متیل 

 کاله قرمزی و پسرخاله 

 امالو الو من جوجه

 بادکنک سفید 

 خواهران غریب 

 های آسمان بچه

 یکی بود یکی نبود 

 نصف مال من نصف مال تو 

 نخودی 

 خاله سوسکه 

 رویای سینما 

 بهروز منو زد  -مامان

 بزرگ مرد کوچک 

 همبازی 

 آهوی پیشونی سفید 

 سیزده 

 جنجال در عروسی

 شکالتی

 ۲تورنا 

 تپلی و من 

 پاستاریونی

 ۲دزد و پری 

 نفر )دفاع مقدس(  ۲۳

کمدی  )فانتزی  ممنوع  پرواز  منطقه 

 موزیکال( 

 بازیوو 
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