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آمدى زه  تا ر  بها اى  تو  ندتا  مد آ ز  ا فر سر ى  سروها
پرخروش هاى  رودخانـه  مدندمثل  آ ز  ا پيشو به  شقان  عا

باددسته دسته گل شكفت در زمني زبوى  شد  ر  بها ها  باغ 
وشنى ر چشم  براى  سمان  دادآ هديه  دشت  به  را  آفتاب 

٭ ٭ ٭ ٭



٢٠ سرودی برای پاكی  درس چهارم 
٢٥ انشای هفته   
٢٦ شجاعت  درس پنجم 
٣٠ انشای هفته   
٣١ فّعالّيت های تكميلی   
٣٢ آزاد  درس ششم 

٢ الٰهى  درس اّول 
٦ فّعالّيت های تكميلی   

٨ دوست صميمی و دانا  درس دوم 
١١ انشای هفته   
١٢ كتاب های مرجع  درس سوم 
١٧ انشای هفته   
١٨ فّعالّيت های تكميلی   

فصل اّول: نهادها

فصل دوم: بهداشت

مقّدمه

اين گونه باشيم  ٣٦  درس هفتم 
انشای هفته  ٤٠  

فصل سوم: اخالق فردى و اجتماعى



فّعالّيت های تكميلی  ٤١  
٤٢ خدمت به مردم، عبادت است  درس هشتم 
٤٥ انشای هفته   
٤٦ تو نيكی می كن و در دجله انداز  درس نهم 
٥١ انشای هفته   
٥٢ فّعالّيت های تكميلی   

٥٤ داستان يك بيمارستان  درس دهم 
٥٩ انشای هفته   
٦٠ رايانه  درس يازدهم 
٦٤ انشای هفته   
٦٥ فّعالّيت های تكميلی   
٦٦ دو ستاره ی درخشان  درس دوازدهم 
٧٠ انشای هفته   

فصل چهارم: دانش و دانشمندان

٧٢ روزی كه باران می باريد  درس سيزدهم 
٧٦ انشای هفته   
٧٧ فّعالّيت های تكميلی   
٧٨ طوفان نوح  (عليه الّسالم)  درس چهاردهم 
٨٢ انشای هفته   

فصل پنجم: دينى



٨٤ سرود ملّی  درس پانزدهم 
٨٨ انشای هفته   
٨٩ فّعالّيت های تكميلی   
٩٠ آريوبرزن  درس شانزدهم 
٩٤ انشای هفته   

فصل ششم: ملّى و ميهنى

٩٦ صدای پای بهار  درس هفدهم 
١٠٠ انشای هفته   
١٠١ فّعالّيت های تكميلی   
١٠٢ اگر طبيعت زيبای ايران نباشد،...  درس هجدهم 
١٠٦ انشای هفته   

١٠٨ حافظ  درس نوزدهم 
١١٢ انشای هفته   
١١٣ فّعالّيت های تكميلی   
١١٤ نگارگر  درس بيستم 
١١٧ انشای هفته   
١١٨ آزاد  درس بيست و يكم 
١٢١ فّعالّيت های تكميلی   
١٢٢ گل هايی از گلزار ادب  درس بيست و دوم 
١٢٦ انشای هفته   

فصل هفتم: طبيعت

فصل هشتم: هنر و ادب



مراحل  در همه ی  خويش  با لطف  اميدوارمي  سپاس می گوييم و  مهربان را  پروردگار بزرگ و 
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 توجّه دارمي اگرچه در برخی از بخش های هر دو كتاب به تناسب موضوع، به هر دو رويكرد نيز 

توجّه شده است.
نوشتار  سرمشق  است،  شده  گرفته  به كار  بخوانيم  درس های  منت  در  كه  حتريری  خّط  ٢ــ 
دانش آموزان در اين كتاب است. فّعالّيت های رونويسی و مترين های نوشنت در حّد الزم برای تقويت 

خط و افزايش توانايی زيبانويسی گنجانده شده است.
ع نوشتاری برای خّط حتريری در اين كتاب پيش بينی  ٣ــ با توجّه به اين كه فّعالّيت های متنو ّ
كه  خاص،  شرايط  در  مگر  نيست،  اضافی  مترين های  و  جداگانه  مشق  دفتر  به  نيازی  است،  شده 

آموزگاران محترم با هماهنگی و بر پايه ی تشخيص خود عمل می منايند.
٤ــ برای آشنايی دانش آموزان عزيز، با خّط خوش و زيبانويسی و گونه های مختلف نوشنت، 
برخی از واژه ها به هر دو شكل «نسخ» و «حتريری» در منت درس نوشته شده است مانند فجر و  .

الزم است در آموزش به اين دو صورت نوشتاری توّجه شود. اّما در ارزش يابی درس امال  آن چه 
مهّم است درست نويسی شكل اماليی كلمات است نه نوع خطّ آن، بنابراين امالی كلمه ی فجر يا  

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

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

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 بازنگری شد. از همه ی آموزگاران و كارشناسان 

كه در اين كار ما را همراهی كرده اند، سپاس گزارمي.
گروه زبان و ادبّيات فارسی

دفتر برنامه ريزی و تأليف كتاب های درسی 


