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روان خوانی و دیکته ی شب
                  باران

اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق

بخوان به نام پروردگاري كه تو را آفريد. )سوره علق، آيه 1(

ب��ه لطف الهی، كتاب حاضر از اولین چاپ در مهرماه 1395 تا كنون در مّدت نزديك به س��ه 

س��ال، پنج نوبت )با ش��مارگان هشت هزار نسخه( تجديد چاپ ش��ده اَست. در اين مّدت نظرات 

و بازخوردهای زيادی از س��وی آموزگاران، دانش��جويان و والدين دانش آموزان به نويسنده منتقل 

ش��ده اَس��ت كه نقطه ی عطف همه ی اين نظرات،  مفید و كاربردی بودن مطالب اين كتاب برای 

دانش آموزان پايه اّول ابتدايی است. 

در اين كتاب متناس��ب با هر درس از كتاب فارس��ي بخوانیم وكتاب كار فارسي )مهارت هاي 

نوش��تن( در بخش آموزش نشانه ها با بیش از  1000 كلمه و تركیب )شامل كلمه ها و تركیب هاي 

خود كتاب و كلمه ها و تركیب هاي كاربردي جديد خارج از كتاب(، جمله ها و تمرين هايی كوتاه 

و متناسب با رشد شناختي دانش آموزان پايه اول طراحي گرديده است. 

جهت استفاده از اين كتاب پیشنهاد مي شود:

1. ابتدا جمله هاي هر درس توسط آموزگار يا والدين براي دانش آموز خوانده شود. )شنیدن( 

2. دانش آموز جمله هاي خوانده شده را همراه آموزگار يا والدين تلفظ كند.)گفتن(

3. دانش آموز بتواند از روي جمله هاي هر درس به تنهايي بخواند. )خواندن(

4. دانش آموز از روي كلمه ها و تركیب هاي جديد هر درس بنويسد.) نوشتن(

هم��كاران و والدي��ن گرامي مي توانند جمله هايي از ه��ر درس را به صورت تصادفي انتخاب 

نمايند و به عنوان متن ديكته ي شب دانش آموز استفاده نمايند.
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در پايان ذكر اين نكته الزم است كه، اصل تفاوت هاي فردي دانش آموزان  را بپذيريم و انتظار 

نداشته باشیم كه همه دانش آموزان حتمًا به يك میزان دريك زمان خاص در امور درسي پیشرفت 

كنند.

از آنجايي كه تالش شده است اين اثر عاري از عیب و نقص باشد، لذا از كلیه اساتید محترم و 

همكاران عزيز درخواست دارم اينجانب را در رفع اين كاستي ها ياري رسان باشند. 

در پايان با احترام اين اثر  تقديم می شود به: 

 روح پاک و معصوم 13 دانش آموز پس��ر و دختر مدرس��ه روستای َسفیالن از توابع شهرستان 

خانمیرزا و آموزگار مهربان و فداكارشان )مرحوم يزدان خسروی( كه در دی ماه سال 1383 بر اثر 

حادثه ی غم انگیز آتش سوزی در مدرسه به ديار باقی شتافتند.

)روحشان شاد و يادشان همیشه گرامی باد(

مجتبي طهماسبي ُكهیاني

آموزگار مدارس شهر لردگان
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درس را با دّقت، بخوان و کلمات جدید را در دفتر دیکته بنویس.

آ ا   بـ بدرس 1

آب            بابا
آا              بـ   ب

بابا  با  آب.   با - آبا - باب

آ ا

........................بـ  ب

صداکشیبخشکلمه

..........  ..........  ..........  ....................  .......... بابا

..........  .......... ........................آب

..........  ..........  ....................  .......... آبا



6

روان خوانی و دیکته ی شب
                  باران

درس را با دّقت، بخوان و کلمات جدید را در دفتر دیکته بنویس.

درس 2
ـَ َا  

اَ - بـَ – اَبا – بابا – آب - باب - آبا
بابا آب.

اَ ــَـآ ا
................................................بـ  ب

صداکشیبخشکلمه

..........  ..........  ..........  ....................  ..........بابا

..........  .......... ..........آب

..........  ..........  ....................باب

..........  ..........  ....................  ..........آبا



7

روان خوانی و دیکته ی شب
                  باران

درس را با دّقت، بخوان و کلمات جدید را در دفتر دیکته بنویس.

د

دا – َد
داد - بـَـــد – بـــاد – آبـــاد – اََدب – آداب - با اََدب - بَد 

آداب
بابا آب داد.     بابا با اََدب.

اَ ــَـآ ا
................................................بـ  ب

................................................د

صداکشیبخشکلمه

..........  ..........  ..........  ....................  ..........آباد

..........  ..........  ..........  ....................  ..........اَبَد

..........  ..........  ..........  ....................  ..........آداب

..........  ..........  ..........  ....................  ..........اََدب

......  ......  ......  .......  ......  .............  ......  ......با اََدب


