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ویژه ی دانش آموزان پایه ی اول

بر اساس »طرح خوانا«ی آموزش و پرورش

مؤلف: سعید بی نیاز



سخنی با اولیا و مربیان
پس از چند سال از شروع طرح »خوانا« در آموزش و پرورش، شاهد بالنده شدن اين طرح و پيشرفت 

كمی و كيفی آن در سراسر كشور هستيم.
تركيب مهارت های زبانی با مهارت های زندگی در اين طرح باعث شد انتشارات سرمشق نيز با سابقه ی 
طوالنی در توليد محتوای مهارت های زبانی و پيشرو بودن در آموزش مهارت های زندگی، به توليد محتوا 

برای اين طرح عالقه مند شود.
با پيشنهاد و راهنمايی دوستان در آموزش و پرورش، برای شروع به سراغ بسته های محتوای نوروز رفتيم 

تا ضمن آزمودن خود فضايی مناسب و جذاب برای دانش آموزان خلق كنيم.
اميدواريم اين محتوا به اهداف طرح خوانا نزديک باشد و توصيه های شما معلمان هميشه همراه، برای 

بهينه شدن اين محصول در سال های آينده ما را راهنمايی كند.
از خانم دكتر پارسا بخاطر همراهی و راهنمايی در توليد اين محصول قدردانی می كنيم.

انتشارات سرمشق
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 بهاِر خواندنی 
* هوا كم كم گرم می شود. برف كوه ها آب می شود. رودخانه ها پر آب می شوند. درختان برگ و شكوفه می دهند. 

بوی خوش بهار می آيد.
عیدتان مبارک            

 
          

 

  
  

 
           

* برای نوشته ی باال یک نقاشی زیبا بکش.

* برای آمدن تابستان یک نوشته ی کوتاه بنویس.
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ماجرای خواندنی

اين نوشته را بدون كمک والدينت بخوان:

با  با دستش صبحانه می خورد. سارا  سارا امسال به کالس اول می رود. سارا دستش را دوست دارد. سارا 

دستش کفش می پوشد. سارا با دستش دکمه های لباسش را می بندد و باز می کند. سارا با دستش وسایلش را 

سرجایش می گذارد. سارا با دستش به مادر کمک می کند. او سفره ی شام را پهن می کند. سارا با دستش هر 

شب مسواک می زند. دست سارا، دوست سارا است. 
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ماجرا و پرسش
بخوان و جواب بده  

ماجرای »دست های سارا« را دقيق بخوان. دور كارهايی كه سارا با دستش انجام می دهد خط بكش.  
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قصه ی  گفتنی

روزی که آیدین با گلش قهر کرد 

قصه نويس ما يک قصه نوشته اما يادش رفته ادامه اش را بنويسد. با كمک والدينت قصه را بخوان و ادامه اش را 

برای والدينت بگو.  

آیدین یک گیاه زیبا داشت. آن گیاه هر سال گل می داد اما بهار امسال گل نداده است. آیدین تصمیم گرفت 
با گلش قهر کند. او گلدانش را از کنار پنجره برداشت و به انباری برد. او دیگر به گلش آب نداد. 

حاال تو بقيه ی قصه را بگو! 

بازی خواندنی

به هم وصل کن! 

              
نوشته های روی بادكنک ها را بخوان. فكر كن كه هر كار وظيفه ی چه كسی است. آن ها را با يک خط به شغل های 

پايين صفحه وصل كن!

دستگیر کردن 
دزدها

درمان 
بیماری

درس دادن به 
دانش آموزان

خاموش کردن 
آتش سوزی


