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مقّدمه
درس اّول:

١                  بهترين سرآغاز 

درس دوم:
٩                  لبخند نّقاشی ها 

درس سوم:
١٦                  مناينده ی كالس 

درس چهارم:
٢٣                      بّچه های كانون 

فصل اّول: نهادها

فهرست



درس پنجم:
٣١                     ما فقط يك كره ی زمني دارمي 

درس ششم: 
٣٨                    حرف های يك نّقاشی 

درس هفتم:
٤٦                    خود را دست كم نگيرمي 

درس هشتم: 
٥٣                      فداكاران 

درس نهم:
٦٠                  فكر روشن 

درس دهم:
٦٧                   اتوبوس 

فصل دوم: بهداشت

فصل سوم: اخالق فردی و اجتماعی



درس يازدهم:
٧٥                       پرواز 

درس دوازدهم:
٨٢                          سالم، آقای بِل 

درس سيزدهم:
٩٠                          بهترين خاطره 

درس چهاردهم:
٩٧                           امام و پروانه ها 

درس پانزدهم:
١٠٤                         روز زيبای زندگی 

درس شانزدهم:
١١٢                          ای ايران، ای وطن من 

فصل ششم: ملّی و ميهنی

فصل پنجم: دينی

فصل چهارم: دانش و دانشمندان



فصل هفتم: طبيعت

فصل هشتم: هنر و ادب

درس هفدهم:
١١٩                         آزاد 

درس هجدهم:
١٢٤                       كوه نوردی 

درس نوزدهم:
١٣١                        اگر جنگل نباشد 

درس بيستم: 
١٣٩                      خاركن و حامت طايی 

درس بيست و يكم:
١٤٦                                 آزاد 

درس بيست و دوم:
١٥١                                مداد رنگی ها 



مقّدمه
پروردگار بزرگ و مهربان را سپاس می گوييم و اميدوارمي با لطف خويش 

در همه ی مراحل آموزش و يادگيری ياريگر ما باشد.
معلّم عزيز و آموزگار گرامی، برای ژرفا بخشيدن به يادگيری و كمك به 

جريان آموزش، توّجه به نكات زير، ضروری است:
١ــ در اين كتاب (بنويسيم) به هنگام آموزش، به رويكرد حتليلی و در كتاب 
بخوانيم به رويكرد كلّی توّجه دارمي اگرچه در برخی از بخش های هر دو كتاب 

به تناسب موضوع، به هر دو رويكرد نيز توّجه شده است.
٢ــ خّط حتريری كه در منت درس های بخوانيم به كار گرفته شده است، 
و  رونويسی  فعاليت های  است.  كتاب  اين  در  دانش آموزان  نوشتار  سرمشق 
زيبانويسی  توانايی  افزايش  و  خط  تقويت  برای  الزم  حّد  در  نوشنت  مترين های 

گنجانده شده است.
حتريری  خّط  برای  نوشتاری  متنّوع  فعاليت های  اين كه  به  توّجه  با  ٣ــ 
در اين كتاب پيش بينی شده است، نيازی به دفتر مشق جداگانه و مترين های 
بر  و  هماهنگی  با  محترم  آموزگاران  كه  خاص،  شرايط  در  مگر  نيست،  اضافی 

پايه ی تشخيص خود عمل می منايند.
٤ــ برای آشنايی دانش آموزان عزيز، با خطّ خوش و زيبانويسی و گونه های 
مختلف نوشنت، برخی از واژه ها به هر دو شكل نسخ و حتريری در منت درس 

ر. نوشته شده است مانند فجر و 
در  اّما  شود.  توّجه  نوشتاری  صورت  دو  اين  به  آموزش  در  است  الزم 
ارزش يابی درس امال  آن چه مّهم است درست نويسی شكل اماليی كلمات است 

ر هر دو صحيح است. نه نوع خّط آن، بنابراين امالی كلمه ی فجر يا 



درس  هر  پايان  در  تكميلی»  عنوان «فّعالّيت های  با  سفيد  صفحه ای  ٥ــ 
نياز  و  خود  تشخيص  به  بنا  می توانند  محترم  آموزگاران  است.  شده  گنجانده 
اين  به  كنند،  طّراحی  را  مناسبی  و  متنّوع  مترين های  دانش آموزان،  يادگيری 
ترتيب آموزش و ارزش يابی درس امال در برگه يا دفتری مستقل اجنام خواهد 

گرفت.
توصيفی  ارزش يابی  بيانگر  صفحه ها  كنار  خالی (جدول)  خانه های  ٦ــ 

(كيفی) از عملكرد دانش آموز است.
اين كتاب، هماهنگ با تغييرات بخوانيم پايه ی سوم، در شورای برنامه ريزی 
و تأليف و كار گروه ويژه ی دوره ی ابتدايی گروه زبان و ادبيات فارسی در سال 
را  ما  كار  اين  در  كه  كارشناسان  و  آموزگاران  همه ی  از  شد.  بازنگری   ١٣٨٨

همراهی كرده اند، سپاس گزارمي.
 گروه زبان و ادبيات فارسی

دفتر برنامه ريزی و تأليف كتاب های درسی



سالم، من الك پشت هستم. هر وقت 
مرا ببينی خوش حال خواهی شد چون 

تكاليفت را اجنام داده ای.

سالم،   دوست 
خومب،   من   خروس قدميی تو 

هستم و  در جلسه ی  اّول پيش 
تو  می آمي. 

سالم، مرا خوب می شناسی. 
من كالغم 

و در جلسه ی دوم با تو 
هستم.

سالم، من شانه به سرم.
جلسه ی سوم تو را می بينم.

سالم، من جغد با هوشم. ما در 
جلسه ی چهارم با هم هستيم.

سالم، من گنجشك هستم و در 
جلسه ی 

پنجم هم ديگر را  می بينيم.
سالم، اسم من 

كفشدوزك است و در 
جلسه ی ششم پيش 

تو هستم.

سالم، من شاپركم و 
روزهای جمعه كنار 

تو هستم.


