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 به نام خداوند خوب و مهربان

کتاب  هایی مطابق باگویم که به من نیرو داد تا بتوانم مجموعه داستاندر ابتدا خدا را سپاس می

 در این کتاب بیاورم.ابتدایی   بخوانیم )فارسی( کالس اوّل

و با الش خود خوانی عزیزانم فراهم کنم تا به امید خدا و تی تالشم این بود که زمینه را برای روانهمه

ی با سلیقه منحصر به فرد و کتابی هاآمیزی نقّاشیخوانند برسند و با رنگبه درک آن چه می ،تمرین

 خود داشته باشند.

 ؛داشتنیدخترهای عزیز و دوستپسرها و گلگل

ها گام به نوشتاری کتاب فارسی شماست و داستان متناسب با خطّ های متننوشتاری همه خطّ

 .رودپیش میکتاب فارسی های درسگام با 

ها در خواندن متن با هم هانشانه تر یادگیری ترکیبها و از همه مهمجا که شناخت نشانهاز آن

های همان درس نوشته ترکیب ،ی ابتدایی هر درساست، تا پایان کتاب در صفحه بسیار مهم

 مراجعه کنید. قسمت آن به هادر خواندن کلمه توانید در صورت اشکالشده که شما می

 این کتاب بتواند سهمی هر چند کوچک در دانایی و موفّقیّت شما داشته باشد.امیدوارم 

الس اوّلی خوبم در دبستان بنیان، مجموعه آموزشی ملل و مجموعه کآموزاندر اینجا از دانش

 ،کردندوه استفاده میشکل جز البته بهرا  هاکه در یک دهه، داستانموزشی فردوسی و دیگر عزیزانآ

 .اعتماد داشتند گزارم که به منسپاسمحترم و همکاران نازنینم  کنم و از مدیرانتشکّر می

 کنم.تقدیم می پشتیبان من بودند،که  مهربانمدر پایان، این کتاب را به مادر عزیزم و روح پدر 

 فهیمه نادری ارادتمند شما
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