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به نام خدا
مقّدمه : 

 ســپاس آفریننــده ی مهربانــی را کــه بــار دیگــر توفیــق عطــا نمــود تــا آموخته هایمــان را بــه زیــور تجربــه و 
دانــش بیاراییــم و به فرزنــدان ایــن ســرزمین تقدیــم کنیــم.

کتــاب فارســی دوم ابتدایــی از مجموعــه ی رشــادت،کتابی اســت بــا رویکــرد جدیــد آموزشــی کــه نگارنــدگان 
بــر آن بوده انــد تــا بــا وفــاداری بــه اصــول کلــی و بنیادیــن کتــاب درســی، بــا ارائــه ی تمرین هــا و پرســش های 

متفــاوت و متنــوع، عالقــه یادگیــری را در دانش آمــوز، نســبت بــه ایــن درس مهــم، برانگیزانــد.
در ایــن کتــاب، مهارت هــای خوانــداری و نوشــتاری منطبــق بــا کتــاب درســی دوم ابتدایــی در چنــد زمینــه بــه 

ــت آموزه هــای دانش آمــوز می پــردازد کــه موجــب تثبیــت یادگیــری در او می شــود. تقویّ
از آن جمله عبارتند از:

 تقویـّـت مهارت هــای چهارگانــه زبان آمــوزی )گــوش دادن، صحبــت کــردن، خوانــدن و نوشــتن(،با ارائــه ی 
ــتان های  ــه ی داس ــر درس،خالص ــاز ه ــن درس در آغ ــدی از مت ــش درآم ــردی، پی ــای عملک فّعالّیت ه

روان خوانــی و حکایــات کتــاب و ... .
 گســترش دایــره ی واژگان دانش آمــوز و ســعی در صحیح نویســی آن هــا، بــا ارائــه ی جــدول واژه نامــه و 

کلمــات مهــّم امالیــی در آغــاز هــر درس.
 واژه آموزی و آشنایی با ساختار کلمات و توضیح نکته های زبانی – ادبی در بخش نکته های هر درس

ــا آوردن خالصــه ی  ــا خالصه نویســی داســتان ها، ب ــم داســتانی و آشــنایی ب ــب و مفاهی ــت درک مطل  تقوی
ــل. ــر فص ــتان های ه داس

 تشویق به شعر خوانی و ترغیب به حفظ اشعار.
  تقویت دّقت، قدرت انتخاب و سرعت عملکرد دانش آموز، با طّراحی پرسش های چندگزینه ای.

 سرگرمی و در نهایت ارزشیابی دانش آموزان، با طّراحی جدول های متقاطع متناسب با مفاهیم هر درس.
باشــد کــه ایــن مجموعــه ی آموزشــی در راه ارتقــای ســطح یادگیــری فرزنــدان ایــن مــرز و بــوم مؤثــر واقــع 

گــردد.
ــادی  ــدس ه ــای مهن ــلمانی )مؤلفین(،آق ــز س ــرادی و مهرانگی ــم م ــا مری ــم از خانم ه ــان الزم می دانی در پای
ــطوت   ــادات س ــو س ــن(، مین ــری )حروف چی ــکینه مظاه ــا: س ــه(، و خانم ه ــرم مجموع ــر محت ــززاده )دبی عزی
و ملیحــه محمــدی )گرافیســت - صفحــه آرا( و رضیــه صفریــان )تصویرگــر( کــه در بــه ثمــر رســاندن ایــن 

ــم. ــی کنی ــّکر و قدردان ــده اند، تش ــل ش ــادی متحّم ــات زی ــه زحم مجموع
ــادات و پیشــنهادهای  ــه ی نظــرات، انتق ــا ارائ ــرم ب ــاء محت ــوزان و اولی ــی، دانش آم ــان گرام ــم معلّم امیدواری

ــد.  ــاری نماین ــاب و ویرایش هــای بعــدی ی ــا را در غنــی کــردن ایــن کت خــود م
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید         هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

انتشارات مبتکران



                       
                ستایش 

بی ناِم تو، نامه کی کنم بازای ناِم تو بهترین سرآغاز 

جز ناِم تو نیست بر زبانم ای یاِد تو مونس روانم

         »نظامی«  



کلمات مهم 
امالیى

واژه نامه

واژه نامه

کلمات مّهم امالیى

معنی ابیات: 
بی ناِم تو، نامه کی کنم بازای ناِم تو بهترین سرآغاز 

 ای خدایی که برای انجام هر کاری، اسم تو بهترین شروع است. بدون این که اسم تو را به زبان بیاورم، ِکی 

نامه )کتاب( را باز کنم؟

جز ناِم تو نیست بر زبانم ای یاِد تو مونس روانم

 ای خدایی که یاد تو همیشه همدم روح  و جان من است. به جز نام تو، ناِم کس دیگری بر زبانم نیست.

بهتریــن - ســرآغاز - نامــه - مونــس - روان- 
ُجــز - مهربــان - شــروع - نشــاط - اکنــون - 
سپاســگزار - پــروردگار - فرزنــد - خانــواده ام - 

کشــور - عزیــز - انجــام - موفّــق 

سرآغاز: شروع، ابتدا          مونس: همدم، یار             
 نام: اسم                      موفّق: پیروز                                            

یاری: کمک
روان: روح، جان                           

 اکنون: حاال

  نظامی گنجوی، یکی از شاعران معروف کشورمان، 

ایران ، است. نظامی شعرهای خیلی زیبایی سروده 

است که یکی از آن ها داستان زیبای »لیلی و مجنون« 

است که با این دو بیت زیبا آغاز می شود.        
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کلمات مهم 
امالیى

واژه نامه

واژه نامه

کلمات مّهم امالیى

 درس اّول : کتابخانه ی کالِس ما
کتــاِب خــوب ماننــِد دوســِت خــوب اســت کــه می توانــد بــه مــا خیلــی کمــک کنــد. کتــاب 
خــوب را هــم ماننــد دوســت، پــس از هم فکــری و مشــورت بــا بزرگ ترهــا، انتخــاب می کنیــم.
همــه ی نوشــته ها در رایانــه، کتاب هــا و مجّله هــا بــرای مــا مناســب نیســتند. بهتــر اســت 

کتاب هــا و مجّله هــای ویــژه ی خودمــان را بخوانیــم.

           پاییزی – ُخنک – هوا –ُمالیم – 

       صداِی پرندگان – بانظم – احوال پُرسی–   

 آموزگار- وارِد کالس- برِگ کاغذ – پاکت –گروه 

– صورت گروهی – می خواهم – بگویید – چگونه– 

پاسخ–   خواند – مجّله ها – افراِد دانا – اِشاره–تشکّر 

– نماینده – ویژه – دوسِت خوب – چند دقیقه –     

 مفید – گفت و گو– مناسب – نِوِشته – انتخاب    

      – مشورت – پاسخ – پرسش – حاال

      زیبا: قشنگ       پیشنهاد: نظر
   نظم: ترتیب         آموزگار: معّلم

پاسخ: جواب           برِگ کاغذ: ورِق کاغذ         
پرسش: سؤال          مالیم: نه سرد و نه گرم      

مفید: سودمند            تشکّر: سپاس گزاری
     ویژه: مخصوص    مشورت: هم فکری

  



1-  پیشــوند »هــم« بــه اّول بعضــی از کلمه هــا اضافــه می شــود و یــک کلمــه ی غیرســاده ی   

معنــی دار می ســازد کــه معمــوالً بــه معنــی مشــارکت در کاری اســت.

 

 همکار یعنی کسانی که کار مشترک دارند.

 هم شهری یعنی کسانی که شهر مشترک دارند.

 هم دســت، هم خانــه، هــم دل، هم مســیر، هم پایــه، هم وطــن، هم انــدازه، هــم درد، هم ســال و 

ــن دســت کلمــات هســتند. هم شــاگردی از ای

ِـــ( می دهــد، ختــم می شــوند، در ایــن صــورت  2- بعضــی از کلمه هــا بــه نشــانه ی )ـــه ه( کــه صــدای )ــ

می تواننــد بــا »ای« ترکیــب شــوند. ماننــد: 

تازه ای – ساده ای – پرنده ای – دیده ای – نماینده ای – کتابخانه ای – روزنامه ای – کارخانه ای و...

ولی کلماتی که صدای آخر آن ها )ـه ه( نیست، با )ی( ترکیب می شوند. مانند:

 درختی، مادری، مشهدی، آسانی، خوردنی، ایرانی، کوهی و....

ِ  ـــه ه(   در نوشــتن کلمــات، بایــد بــه شــباهت نشــانه ی )هـــ ـــهـ  ـــه ه( و صــدای )اِ  ــــ

دّقــت کنیم.کلمه هایــی کــه صــدای )هـــ ـــهـ ـــه ه( دارنــد بــا )ی(، 

ترکیــب می شــوند.

 کوهــی – راهــی – پادشــاهی – ســیاهی – چاهــی – کوتاهــی – 

هــم گروهــی و ... .

نکته ها
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1- بــا توّجــه بــه متــن درس، جمله هــای صحیــح را بــا رنــگ کــردن  و جمله هــای غلــط را بــا رنــگ 

کــردن  نشــان بده.

• برای یافتن پاسخ پرسش های خود، باید فقط به رایانه مراجعه کنیم.     

• آخر کتاب فارسی، نام کتاب های مناسبی برای دانش آموزان نوشته شده است.   

• کتاِب خوب مانند دوسِت خوب است.    

• بدون هم فکری و مشورت با بزرگ ترها می توانیم کتاب خوب را انتخاب کنیم.    

2- چگونه می توانیم پاسخ پرسش های خود را پیدا کنیم؟ آن ها را در جای خالی بنویس.

ما پاسخ پرسش های خودمان را از

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

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

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

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

می توانیم پیدا کنیم.

و

و
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3- کلمه های هم معنی را به یکدیگر وصل کن.

4- جاهای خالی را با کلمه های داده شده، کامل کن.

• کسانی که یک راز مشترک دارند،   هستند.

• کسانی که یک گروه مشترک دارند،  هستند.

• کسانی که یک کالس مشترک دارند،  هستند.

• کسانی که در یک شهر زندگی می کنند،   هستند.

• چیزهایی که اندازه ی یکسان دارند،   هستند.
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5- با توّجه به متن درس، کلمه هایی را که نشانه ی )شـ ش( یا )خـ خ( دارند، پیدا کن و بنویس.

6- تا به حال عضو کتاب خانه ای بوده ای؟ ..........................................................

• چه کتاب هایی را مطالعه می کنی؟ ..................................................................

• می توانی در مورد قوانین کتاب خانه دو سطر بنویسی؟ ...................................
.........................................................................................................................

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

7- با توّجه به متن درس، حروف جا افتاده ی کلمات زیر را بنویس.



واژه نامه

8- کلمه هایی را که می توانند با »ای« ترکیب شوند، در این دفترچه ی یاداشت، بنویس.

9- با هر کدام از کلمه های زیر، یک ترکیب جدید بساز. مانند نمونه:

12

دفتر-زمزمه-کوتاه-ُغّصه-پژمرده-راه-

نامه-نگاه-کوه-ماه-زادگاه-

کتاب خانه-النه-ستاره

(اى)               (ى)



واژه نامه

شعر زیبای یار مهربان را با دوستانت بخوان و حفظ کن.

یار مهربان

 دانا و خوش بیانم من یاِر مهربانم

 با آن که بی زبانم گویم سخن فراوان

 من یار پند دانم پندت دهم فراوان

 با سود و بی زیانم من دوستی هنرمند

 من یار مهربانم از من مباش غافل

                                                                                                                            )عباس یمینی شریف(

زیان: ضرر خوش بیان: خوش صحبت  
غافل: بی خبر فراوان: بسیار، زیاد   

مباش: نباش پند: نصیحت    
بی زیان: مفید یار: دوست    

سود: فایده
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1- آخر کدام یک از کلمه های زیر با »گروه« یکسان است؟


3(  ایستاده  


2( سیاه  


1( ساده

2- کدام یک از کلمه های زیر می تواند با »  ای« ترکیب شود؟


3( نگاه  


2( روباه  


1( پرنده

3- جمله ی ناتمام زیر با کدام گزینه، کامل می شود؟

 بّچه ها به کتاب ها، مجلّه ها و افراد دانا اِشاره کرده ................... .


3( بود  


2( بودند  


1(  بودیم

4- کدام یک از کلمه های زیر، می تواند با »هم« ترکیب شود و کلمه ی جدید بسازد؟


3( اندازه  


2( پیدا  


1( نظم

5- پیشنهاد یعنی:


3( نظر  


2( گروه  


1( مشورت

6- مخالف کلمه ی »پایین« در کدام گزینه آمده است؟


3( باال  


2( کوتاه  


1( زیر

7- کدام کلمه برای جای خالی مناسب است؟

 از من مباش .............              من یار مهربانم


3( غافل  


2( غمگین  


1( دور

8- آموزگار گفت: »کتاِب خوب، ماننِد ............. است.«


3( یک هم فکر خوب  


2( یک دوسِت خوب  


1( یک معلّم

9- به کسانی که در یک سال به دنیا آمده اند، چه می گویند؟


3( هم سال  


2( هم کالس  


1( هم قد
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10- با توّجه به متن درس، کدام گزینه نادرست است؟

  1( باِد خنکی می وزید و هوا ُمالیم بود.

  2( معلّم با هر دانش آموزی که وارد کالس می شد، سالم و احوال پرسی می کرد.

  3( همه ی نوشته ها در رایانه، کتاب ها و مجلّه ها برای ما مفید است.

                پاسخ تشریحی پرسش های چند گزینه ای: 

1- گزینه )2( 

2- گزینه )1( 

← پرنده ای  پرنده + ای 

← روباهی  روباه + ی 

← نگاهی  نگاه + ی 

3- گزینه )2( بّچه ها به کتاب ها، مجلّه ها و افراد دانا اشاره کرده بودند.

← هم اندازه 4- گزینه )3( هم + اندازه 

5- گزینه )3( پیشنهاد یعنی نظر، عقیده

6- گزینه )3( مخالف کلمه ی »پایین«، »باال« است. 

7- گزینه )3(

 از من مباش غافل            من یار مهربانم

8- گزینه )2( کتاِب خوب مانند یک دوسِت خوب است.

9- گزینه )3( 

10- گزینه )3( همه ی نوشته ها در رایانه، کتاب ها و مجلّه ها برای ما مفید نیست.
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جدول و سرگرمی

                         1- یار مهربان

            2- همان معلّم است.

           3- سپاس گزاری

  4- به کسانی که در یک گروه هستند، ........... می گویند.

 5- مخصوص 

 6- می توانیم پاسخ های پرسش هایمان را از آن پیدا کنیم.

   7- نظر و عقیده

     8- کتاِب خوب مانند ........... خوب است.

             9- محّل زندگی  کتاب ها 

                        10- با فایده

16
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واژه نامه

الیىکلمات مّهم امالیى

درس دوم : مسجد محّله ی ما
ــه جماعــت در مســجد  ــار می خواســتند نمــاز را ب ــرای اّولیــن ب ــود و مــردم ب ــازه تمــام شــده ب کار بنّایــی مســجد ت

بخوانند.
بعــد از نمــاز، امــام جماعــت از کســانی کــه در ســاختن مســجد ، کمــک و 
بودنــد، تشــکّر کــرد و گفــت: »مســجد خانــه ی خداســت،  همــکاری  کــرده 
وقتــی بــرای خوانــدن نمــاز بــه مســجد می آییــم ، از حــال یکدیگــر بــا خبــر 
ــم.«  ــام بدهی ــزرگ انج ــم کارهــای خــوب و ب ــری، می توانی می شــویم و باهم فک

 مــن فکــر می کــردم ، مــردم فقــط بــرای نمــاز خوانــدن 
بــه مســجد می آینــد؛ نمی دانســتم کــه در مســجِد محّلــه ی 

ــه و  مــا، کالس هــای آمــوزش قــرآن، نّقاشــی، رایان
عکّاســی برگــزار می شــود.

خوشحال: شاد                 پیش نماز: امام جماعت
جماعت: دسته  جمعی          سخنان: حرف ها

همکاری: مشارکت            رایانه: کامپیوتر
کمک: یاری

بــار-  اّولیــن  بنّایــی – می خواســتند –  محّلــه – 
حــوض   – چراغانــی   – بخواننــد   – جماعــت 
دّقــت   – می آییــم   – شــیرینی   – گلــدان   –
– پیش نمــاز – آمــوزش- قــرآن – عکّاســی – 

لبخنــد طــرف -   – اســتفاده 
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از کلمه هــا اضافــه می شــود و کلمــه ی غیرســاده ی  بــه بعضــی  »بــا«  1- پیشــوند 

معنــی داری می ســازد کــه اغلــب بــه معنــی دارندگــی و دارا بــودن اســت.

  با ادب یعنی کسی که ادب دارد.

  با ایمان یعنی کسی که ایمان دارد.

  به کسی که حجاب دارد، با حجاب می گویند.

  به کسی که سلیقه دارد ، با سلیقه می گویند.

بــا ارزش، بــا نظــم، باســواد، بــا اهّمّیــت، باغیــرت، بامعرفــت، بامــزه، بااســتعداد و بادّقــت، از ایــن نــوع 

ــتند. ــا هس کلمه ه

2- نشانه ی )و( در کلمات زیر صدای )او( می دهد.

دود، آموزش، کودک، روستا، روز، گوش، آموزگار و...

نشانه ی )و( در کلمات زیر صدای )واو( می دهد.

وارد، هوا، اَحوال پرسی، ورزش، توانایی، مشورت و ...

نشانه ی )و( در برخی از کلمات صدای ) اُ ( می دهد. 

مانند: خورشید، دو، موضوع، دوباره، خود، خودکار، خوش حال و...

و در بعضی از کلمه ها صدا ندارد. مانند:

خواهر، خواب، می خواهم، خواستن، استخوان، خواهش و ...

ــرم، داد و  ــرد و گ ــب و روز، س ــادر، ش ــدر و م ــد پ ــی مانن در ترکیب های

ــا صــدای ) اُ (  ــاال و پاییــن و... نشــانه ی )و( را بایــد ب بیــداد، هفتــاد و یــک، ب

ــم. بخوانی

نکته ها
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1- با کلمه های زیر، جمله های زیبا بساز.

2- با کلمه های درهم ریخته ی صندوقچه، جمله ی کامل بنویس.

3- در جدول زیر، کلمه هایی را که حروف شبیه به هم دارند، مثل هم رنگ کن.
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4- جاهای خالی را با کلمه های داخل گل ها، کامل کن.

  یعنی کسی که حجاب دارد.

 باسواد یعنی کسی که  دارد.

  یعنی چیزی که ارزش دارد.

 باهوش یعنی کسی که  دارد.

  یعنی چیزی که مزه دارد.

5- جمله های زیر را با کلمه های داده شده، کامل کن.

آن ها گلدان های پُر گلی را که آورده بودند، کنار ................... قرار دارند.

 من با دّقت به حرف های ................... گوش دادم.

 کار ................... مسجد، تازه تمام شده بود.

 امام جماعت از همه ی کسانی که در ساختن مسجد کمک کرده بودند، ................... کرد.
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                1. کسی که گندم های زرد قشنگ را کاشته است.

         2. از خصوصّیت های نانوا

   3. مأمور راهنمایی و رانندگی در آن جا نظم و ترتیب ایجاد   
         کرده است.

                  4. تمیز

                      5. شیرینی فروش

                         6. میزی که در نزدیکی ماست.

                         7. کسی که کلید می سازد.

                          8 . شغلی که نیاز به آتش دارد.

                        9. ساختمان ساز

                     10. مخالف روشن

جدول و سرگرمی
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