
 䘆軾飾듾㈆ �볾폾 䤆釾 ⼆釾 軾釾 훾釾軾쓾



 

 

 

 

 

 

 درسنامه آموزشی پایه سوم ابتدایی

 نظارت
 سعیده بهادرزاده

 یـزد معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان

 دبیرخانه اجرایی
 (رئیس اداره دوره دوم آموزش ابتدایی)یوسف حقیر

 (کارشناس مسئول اداره دوره دوم آموزش ابتدایی)صادق رضائی

 تهیه و تدوین محتوا

 ریاضی
 پارسائیاننادره السادات 

 پوردشتیانراحله 

 حسینی مطلقبی بی مریم  فارسی

 هدیه های آسمان
 مژگانیه نازگل

 سمیه حسین نژاد



 

 

 

 به نام خدا

 پیشگفتار 

گسترش و  ، کودکانجانبه  گیری شخصیت و رشد همه شکلابتدایی به دلیل نقش بنیادین خویش دردوره  

اموری که کودک در زندگی روزم  تعمیم با آنمفاهیم و معانی  تکوین   در  ها مواجه است، نقش مهمیره 

کودک اجتماعی  و  زیستی  در  دوره   و  دارد  انشناختی،  که  است  فای  برای  رصت  آن  مناسبی  موقعیت  و 

گردد و استعدادهای هر تحصیل، تربیت و یادگیری شیوه ارتباط صحیح با دیگران برای کودک فراهم می

نای توسعه مبدوره آموزش عمومی    موارد ذکر شده، با توجه به اهمیت    . شودتدریج شکوفا میه  کودک ب

 تعریف شده است.  ایپایدار در هر جامعه 

 کودکان   ، در ابعاد مختلف جمعیتی و جغرافیایی  ی ابتدایی به گونه ای است کهدوره   آموزشی  گستردگی

تحت پوشش آموزش های رسمی ر توسعه یافته  تو مناطق کمحتی در دورترین روستاها  الزم التعلیم را  

است  یادگیری  الزم –لذا با توجه به جایگاه این دوره و تأثیر آن در فرایند یاددهی  خویش قرار می دهد، 

راستای آموزشی    در  عدالت  ریزی  توسعه  برنامه  ای  گونه  مداومت،    دشوبه  جامعیت،  اصول  آن  در  که 

 بینی، همکاری و مشارکت، استمرار و... لحاظ گردد. واقع 

بوم جدید مان، در زیست  نیز  و پرورش  بیماری کوید  آموزش  از  نهادها متأثر  و گردیده است    19ند سایر 

 فراهم نماییم. تحصیلی    برای دانش آموزان درتمامی سطوحدسترسی آموزشی را    ایجاب می نماید تا  شرایط

به ایجاد فرصت های برابر یادگیری و آموزش مداوم، تهیه درسنامه   و  عدالت آموزشی    توسعهراستای    در

روان  برای تمامی پایه ها برمبنای الگوهای تدریس به زبان ساده،    پل ارتباطی بین معلم و دانش آموز  عنوان

ابزاره از  یکی  عنوان  به  تا  باشد  می  ضروری  فهم  قابل  حضوری، و  آموزش  کنار  در  مکمل  مدرسه    ای 

بستر الزم را   بتوانیم  بدین وسیلهمواد دیداری و شنیداری مورد استفاده قرار گرفته و    و  رانای  تلویزیونی

 نظام تعلیم و تربیت  اهدافجهت تسهیل، تقویت، تکمیل و تعمیق یادگیری دانش آموزان و نهایتاً تحقق  

سازیم.  رو های  درسنامهمجموعه    فراهم  معاونت   پیش  های  حوزه  همکاران  جمعی  مشارکت  آموزش    با 

کل   ادارات  شمالی،   هایاستانابتدایی  خراسان  جنوبی،  خراسان  اصفهان،  اردبیل،  شرقی،  آذربایجان 

ی و  گلستان  کرمانشاه،  کردستان،  اهدافزد  ـسمنان،  تحقق  راستای  ابتدایی  در  ی  عنوان   دوره  به  و 

امید است با تهیه و توزیع این محتوای  رسان به معلمان و دانش آموزان عزیز فراهم گردیده است.  یاری 

ی ابتدایی مکتوب بتوانیم گامی موثری در راستای تداوم و استمرار چرخه آموزش برای دانش آموزان دوره 

برداریم. 



 

 

 

 

 و دانش آموزان محترم اسخنی با اولی

برای تمامی شما عزیزان از  ، ضمن آرزوی صحت و سالمت  محتوای تهیه شده و   جهت بهره مندی بهتر 

 : نماییمتوجه شما را به موارد ذیل جلب می  ، تداوم آموزش با کیفیت

شتر اری بینیازمند همراهی و همک* تکمیل فرایند آموزش و یادگیری و تحقق اهداف در این شرایط خاص،  

 از پیش شما عزیزان است. 

که انتظار می رود    به صورت خود آموز یا نیمه خودآموز تهیه شده   "درسنامه"بسته آموزشی با عنوان    *

از هر عنوان درسی را مطالعه نموده و   صفحاتیروزانه  ،  ا توجه به راهنمایی معلم محترم خودب  دانش آموز

 د.انجام دهالیف مربوط به آن را تک

باشد محتوای اصلی کتاب درسی می  تکمیل کننده   نامه به عنوان مکمل آموزشی تهیه گردیده و* این درس

از مطالعه بعد  از درس   که الزم است دانش آموزان  فعالیت هر قسمت  و  نموده  به کتاب مراجعه  های نامه 

 مربوطه را انجام دهند. 

های د تا بر انجام تکالیف و فعالیت حضور داشته باشن  در کنار دانش آموز  * حتی االمکان یکی از والدین

 . نمایند ارائهو در صورت لزوم راهنمایی الزم را  نموده آموزشی تعیین شده نظارت 

یا در   زگار مربوطه تعیین نموده تکالیف روزانه ای که آمو  ین محترم نظارت نمایند که فرزندنشانوالد*  

 .ددهرا انجام  درسنامه مشخص شده 

و به عنوان یکی  خواهد گرفت  ار محترم فرزند شما قرار  مورد بررسی آموزگستمر  به طور منامه  * این درس 

مالک  ارزشیابی  از  پس  های  خواهدشد؛  لحاظ  آموزالاو  دانش  تا  گردد  نظارت  است  و    زم  تکالیف  کلیه 

 د. مربوط را به نحو مطلوب انجام ده هایفعالیت 

 )برنامه کالسی( مطالعه رنامه زمانی تعیین شده توجه به ب با محتوای درسی تهیه شده راعزیز    دانش آموز  *

  کمک بگیر. به جای همکالسی، از اعضای خانواده  ، ارکتیجهت انجام فعالیت های گروهی و مشو  نموده 

 . بگیرید راهنماییآموزگار خود  از یا ابهام درصورت داشتن هرگونه سوال ضروری است *

 با تشکر 
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 ریاضی
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 63و  62صفحه 

 حل مسألهموضوع: 

 تمرین بیشتر برای حل مسأله ها با راهبرد نمادین و آمادگی بیشتر برای درک مفهوم ضرب :هدف

است . در این روش ، مسئله را به کمک  روش نمادینیکی دیگر ار روش های حل مسأله استفاده از : تدریس 

نمادهای  ریاضی مانند شکل های هندسی ، عالمت و عدد ها به عبارت های ریاضی تبدیل می کنیم. با این کار ، 

 مسئله را بهتر درک کرده، آن را راحت تر حل می کنیم.

 شیم؟رقمی را داشته با 4چند واحد اضافه کنیم تا کوچکترین عدد  900به عدد  مثال:

                                                                                                                    1000    =900   + 

 1000 – 900=  100راه حل اول :        

 از راه حدس و آزمایش می توان جواب را پیدا کرد.راه حل دوم :  

 با تبدیل جمله مسئله به عبارت ریاضی، می توان مسئله را بهتر درک کرد.همان طور که دیدید 

 

 درست شود؟ 1760چند واحد برداریم تا عدد  2760از عدد   -1

 

 شد. حساب کن آن چه عددی بوده است؟ 1350اضافه کرده ایم حاصل 1200عددی را به  -2

 

 عددی به دست آمده است؟ چرا؟تا کم کردیم چه  7جمع کردیم و از حاصل  7عددی را با  -3

 

 برای جمله زیر شکل مناسب بکشید و جمله را کامل کنید. -4

  تایی می شود ............... 5دسته ی   3*

  جمله و شکل زیر را کامل کنید . -5

  دسته ی .................  می شود ................. 6*          

 

 فصل چهارم: ضرب و تقسیم 
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 65و  64صفحه 

  مفهوم ضربموضوع: 

 آشنایی با تساوی ضرب و اجزای آنهدف: 

 به شکل زیر نگاه کنید و تعداد مثلث ها را با کمک جمع به دست آورید. :تدریس

 

 

                                                                                                     24  =8   +8  +8 

،  سه بار تکرار شده است، برای جلوگیری از تکرار عددها و نوشتن عبارت جمع  8در عبارت با ال می بینیم که عدد 

 استفاده کنیم و عبارت آن را این گونه  می نویسیم :  عبارت ضربمی توانیم از 

                                                                                 24  =8  ×  3 

 8مثلث هاست و عدد  تعداد دسته هاینشان دهنده ی  3اگر  به عبارت توجه کنید متوجه می شوید که عدد 

حاصل  24گفته می شود و عدد  نماد ضرب  ×را نشان می دهد. به  عالمت  داخل  هر دستهتعداد مثلث های 

 . است ضرب

 . را پیدا کردتوان حاصل ضرب عدد ها با روش های مختلفی  می  

 3 × 4=   4+ 4+  4=  12با نوشتن عبارت جمع       مثال :                -

 

 4 × 2=    8با کشیدن محور    مثال :        -
 
 

                6             12                  18             24                        4 × 6=  24مثال :     شمارش چند تا چند تا    -

 

 

  2 × 7=  14با رسم شکل    مثال   :  -

 

 

 

 

6 ×  1 6 ×  2 6 ×  3 6 ×  4 

6+ 6+ 6+ 



 

 

 
4 

 

  

 

 برای هر کدام از این شکل ها  یک ضرب بنویسید.  -1

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 ضرب مربوط به هر محور را بنویسید.   -2

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 آورید.های زیر را به دست به کمک محور جواب ضرب -3

 

                                                                                                                                           =3 × 6 

                                                                                                                                           =2 × 4 

 شکالت بدهد چند شکالت باید بخرد؟ 6نفر از دوستانش شکالت بدهد، اگر به هر کدام  4علی می خواهد به  -4

 ) از راه شکل و عبارت حل شود (

 

 

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

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

       12       11         10         9           8          7           6          5          4           3          2           1           0 

       12       11         10         9           8          7           6          5          4           3          2           1           0 
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 72و 71و  70   صفحه

  خاصیت  های ضربموضوع: 

 درک عمیق تر ضرب و آشنایی بیشتر با خاصیت های ضرب هدف: 

همان طور که در شکلهای زیر می بینید در ضرب دو عدد اگر جای عدد ها عوض شود ، حاصل ضرب :  تدریس         

 گفته می شود.  خاصیت جا به جایی  تغییری نمی کند، به این ویژگی ضرب 

 

 

 

 

 دو شکل متفاوت استفاده شده  است اگر به شکل خوب نگاه کنید از ،حاال می خواهیم برای شکل زیر ضرب بنویسیم . 

 اگر بخواهیم کلی در نظر بگیریم می شود 

                          24  =8 × 3  

 ولی یکی از خاصیت های ضرب این است که برای هر شکل ضرب مربوط به

 3 × 3+   3 × 5خودش را بنویسیم یعنی:                                                                                                    

 

 3 × 3+   3 × 5=    3 ×(  3+  5=   )  24بنابراین داریم :                                                            

 گفته می شود. های ساده تراستفاده از ضرببه این خاصیت ضرب 

    یکضرب عدد در یک و یا یک در هر عدد برابر است با یکی دیگر ازخاصیت های ضرب این است که     

 4 × 1=  1 × 4=  4                                      مثل عبارت مقابل                      

 برای درک بهتر به شکل و جمله های زیر توجه کنید:  

 ستاره  4دسته ی یکی می شود  4ستاره                             4تایی می شود  4یک دسته ی   

             4   =4 × 1                                                                          4  =1 × 4 

12  =3 × 4 12  =4 ×3 

 تعداد دسته 

 تعداد دسته 

 دایره هاتعداد 

 ها مربعتعداد 
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 ا صفر در عدد برابر است با صفرحاصل ضرب عدد در صفر ی یکی دیگر از خاصیت های ضرب این است که

                                                                  0  =3 × 0  =0 × 3 

 تمرین 

 

 .ها ضرب بنویسیددی کنید و برای آنهای زیر را به دو صورت دسته بنشکل  -1

  

 

                              

 

 

 با توجه به شکل عبارت را کامل کنید.  -2

 

 

 

                                                                             ....... (  = ..............×  ........ ( + ) .........× ) ........ 

تایی درخت سیب کاشته شده است. در این باغ چند  8ردیف  3تایی درخت نارنگی و  8ردیف  6در یک باغ میوه   -3

 دارد؟درخت میوه وجود 

 

 در جای خالی عدد مناسب بنویسید و آن را حل کنید.  -4

 ( = ....... + ......... = ........6  +2  (  +  )3 × 5  ( = .......... + .........  = .........                 )4 × 6  ( + )5 × 7 ) 

 

 علی چند مداد دارد؟تایی مداد قرمز دارد.  7بسته ی  6تایی مداد مشکی و  7بسته ی  4علی   -5

 

 در جای خالی عالمت مناسب بگذارید.   -6

  1 × 1             0 × 3                                   5 × 8               7 × 3                                1 × 4            3  × 2 

5× 7            3 × 8                                       4 × 2            8 × 1                              6 × 6              0 × 9         

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

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

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

................................. 
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 75و  74و  73صفحه 

  تقسیم موضوع: 

 آشنایی با تقسیم هدف: 

 عدد 12بودتعداد کل میوه ها  میوه  4بشقاب داشتیم که در هر بشقاب  3در ضرب یاد گرفتیم   که اگر  تدریس:

  3 × 4=   12می شد؛  یعنی              

 میوه  3بشقاب بگذاریم باید در هر بشقاب  3عدد میوه را در  12اما در تقسیم این گونه عمل می کنیم که اگر بخواهیم  

 12 ÷  4=  3قرار بگیرد؛ پس می نویسیم                                                                                            

 

                   

 می توانیم عبارت تقسیم را روی محور هم نشان دهیم.   

 

 

 

 تمرین

 نفر از دوستانش هدیه بدهد. به هر نفر چند مداد می رسد؟  3مداد خریده است او می خواهد به  18سحر   -1

 

های دسته بندی کنید که این عدد ها تعداد شکل شکل های زیر را با توجه به عدد نوشته شده در کنار آن طوری  -2

  هر دسته را نشان بدهد، سپس تقسیم مربوط به آن را بنویسید.

 

 

                                          .......... = .........÷  .......... = .........                                              ........÷ ........ 

 تقسیم های زیر را روی محور نشان دهید. -3

                                                                                                                                                        =3 ÷ 15 

                                                                                                                                                        =2 ÷ 18 

       12       11         10         9           8          7           6          5          4           3          2           1           0 

4 3 
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 ود (برای عبارت زیر یک مسئله بنویسید.)از کلمات حوض و ماهی استفاده ش -3

                                                                                                                                                =3 ÷ 6 

 

 

 دارند؟نفره  در مسابقات شنا شرکت کنند. چند تیم در این مسابقه حضور  7دانش آموز در گروه های 63قرار است   -4

 

 دو تساوی ضرب و دو تساوی تقسیم بنویسید. 4و  8و   32با سه عدد   -5

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

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

 خطوط موازی 
 هااگر به شکل یک مستطیل دقت کنید خواهید دید که درآن، ضلع های روبه رو با هم موازی هستند ، یعنی اگر آن

  را ادامه دهیم، هیچ گاه یکدیگر را قطع نمی کنند.

 

 

هستند با هم موازی و دو ضلع دیگر هم رنگ قرمز همان گونه که در تصویر باال می بینید دو ضلع مستطیل که به 

 کشیده شده اند با هم موازی هستند.رنگ سبز که با 

 تمرین

 موازی هستند را هم رنگ کنید.های زیر ضلع هایی که با هم در هریک از شکل -1

 

 

 

 با ادامه دادن ضلع های این مربع خط های موازی را پیدا کنید و جمله ی مربوطه را کامل کنید.  -2

 دو خط ......................... و ..................... با هم موازی هستند. 

 

 

دو خط موازی رسم کنید و آن ها را نامگذاری کنید.  ،دو لبه ی خط کش با کمک -3

 ر ب

 ف  گ
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 96تا 80صفحه

 حل مسئله موضوع:

 ه به مسئله کوچکترمسئل لیبا راهبرد تبد ییآشنا :هدف

 

 .دیتا راحت تر به جواب برس دیکن لیکوچکتر تبد یآن را به چند مسئله  دیتوان یحل مسئله م یبرا

 د.شو یم کینزد یاصل یکوچک مرحله به مرحله به پاسخ مسئله  یمسئله هاحل با

  مثال:

 هم چند مداد دارند؟ یدو برادر رو نیدارد. ا شتریمداد از او ب 3مداد دارد. برادرش  10 یمهد

 :میبدان دیمسئله ابتدا با نیحل ا یبرا

 چند مداد دارد؟ یمهد برادر

 

 هم چند مداد دارند؟ یدو برادر رو نیا

 

 انجام می شود.مسئله (( ریز ))یکوچک و مرحله ا یمسئله به مسئله ها لیبا تبد زین یهندس یدر شکل ها* 

 ید.آن ها را جدا کن، مختلف درست شده است یهااز خط ریشکل ز: 1 مثال

  

  پنجمفصل 
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 .دیقطعه ها را جدا کن نیدرست شده است. ا یمختلف یاز قطعه ها ریشکل ز :2مثال 

 

 

  تمرین

 قیحل از طر)گل فروش چند گل دارد؟ .گل شب بو دارد ییتا 7بسته  3گل سرخ و  ییتا 2بسته  5 یگل فروش -1

 (دیسیمسئله ها را بنو ریز -مسئله ریز

 

 

 سال دارند؟ چند هم روی دو این .است تر کوچک او از سال 5 برادرش .دارد سال 12 عباس  2-

 

 طپاره خ -خط مین -خط موضوع: 

 خط میبا خط، پاره خط و ن ییآشنا هدف:

 ا با فلش مشخص می کنند.کند. دو سر آن ر دایادامه پ تینها یتا ب تواندی از دو طرف باز است و م: خط 

 

 .است که دو طرف آن بسته است یخطپاره خط: 

 

 

 ی شود.آن امتداد دارد و با فلش مشخص م گریطرف بسته است و سر د کیاست که از  یخطخط:  مین
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  نکته:

 رایاست ز یریطول پاره خط قابل اندازه گ. ادامه دارند رایتوان اندازه گرفت ز یخط را نم میطول خط راست و ن*

 است.دو طرف آن بسته 

به وجود  ی)مثلث(سه خط با هم سه ضلع . از برخورددیآی به وجود م یچند ضلع گریکدیاز برخورد خط ها با  *

 .دیآی م

 

 

  .ندیگوی مقطر  شود یمقابل وصل م یگوشه به گوشه ها کیکه از  یبه پاره خط یدر هر شکل هندس*

 

 تمرین

 ؟...............چرا؟     کرد یریخط راست را اندازه گ کی توانی م ایآ .1

 

 بنویسید. متر یلیمتر و م یسانت ی. با واحدهاردیرا اندازه بگ ریبا خط کش پاره خط ز .2

 میلی متر...............= م س   

 سانتی متر.............= م س                                                                             

 .دیسیهر شکل را بنو یو تعداد قطرها دیرا رسم کن ریز یشکل ها قطر .3

 

 



 

 

 
12 

 

 محیط موضوع:

 با مفهوم محیط آشناییهدف: 

 یضلع ها یاست تا همه  یهر شکل کاف طیمح یریاندازه گ ی. براندیگو یم طیدور تا دور شکل مح یبه اندازه 

 .دیجمع کن به دست آمده را با هم یدور آن را اندازه گرفته و عددها

 

 

  نکته:

 .دیجمع ازضرب استفاده کن یبه جا دیتوان یها با هم برابر باشند م ضلع یکه اندازه ها یدر صورت

 

  نکته:

 د.آن را به دست آور طیتوان مح یکه بسته است دور دارد و م یخط

  

 نمی آید. به دست طیمح دیدور تا دور آن را به دست آور دیتوان یدر شکل الف چون نم
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 .دیرا به دست آور ریز یها یشکل ها طیمح .1

 

 

 

 

متر باشد. چند متر  3مربع  به شکل مربع تور بدوزد. اگر هر ضلع یزیروم کیخواهد دور  یم میمادر مر .2

 ؟تور الزم است

 

 

 .دیاز راه ضرب به دست آور را  ریشکل ز طیمح .3

 

 

 

 

 واحد اندازه گیری سطح سطح و ه گیریانداز موضوع:

 سطح معرفی واحد اندازه گیری –ی مساحت ریبا سطح و اندازه گ ییآشنا هدف:

 .ندیگو یسطح هر شکل مساحت آن شکل م ه یبه انداز

متر رسم  یسانت کیضلع  به ینداشته باشد. مربع یسطح و مساحت شکل ها پاسخ متفاوت ه یانداز کهنیا یبرا

 .ندیگو یمتر مربع م یسانت کیو به آن  رندیگ ینموده و آن را واحد سطح در نظر م

 

 

 

4 3 
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آوردن مساحت هر  دسته متر مربع است پس بعد از ب یسانت یهر شکل یمساحت برا یریواحد اندازه گ

 .دیکن انیمتر مربع ب یاندازه مساحت آن را بر حسب سانت یشکل

 

 

 

 

 

 

 متر مربع است؟ یچند سانت لیمستط نیمتر است. مساحت ا یسانت 2و عرض  8به طول  لیمستط ک. ی1

     

 

 . مساحت یکی از فرش های منزل خود را حساب کنید. 2

 

 

 .دیرا به دست آور ریمساحت شکل ز.3
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  98صفحه 

 جمع و تفریق موضوع:

 آموزش راهبرد حل مسئله ساده ترهدف:  

حل مسئله ساده  قیکرده و از طر لیابتدا آن را به حالت ساده تر تبد دیتوان یمسئله م کیحل  یاوقات برا یگاه

  شود. یآشکار م یمسئله، الگوها و نظم مسئله  . با ساده کردندیتر، جواب مسئله را به دست آور

  مثال: 

 ؟یضلع 19 کی ایاست  شتریب یضلع 20 کی یتعداد قطرها

 

 

 

 

 .میکن یکردن الگو از جدول استفاده م دایپ یبرا

 .شود یم ادیضلع تعداد قطرها ز شیبا افزا دید دیبا مشاهده جدول خواه

                                                          ی است.ضلع 19 کیاست از  شتریب یضلع 20پس تعداد قطر 

 

 

 

 

مسئله را  کیکه راه حل کندی کند و به شما کمک م یمسئله را ساده تر م یبیتقر یاستفاده از عددها یگاه

 .دیمسئله را به کار ببر یاصلی عددها دیراه حل مسئله، با صیتشخ. پس از دیده صیتشخ

   ساعت است. هر سال چند ساعت است؟ 24روز دارد. هر روز  365هر سال 

 .شود یتا چقدر م 20تا  300 مییبگو میتوان یبه طور ساده م

 

  ششمفصل 
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  :تمرین

 .اند شده ساخته مشخص الگوی و ترتیب با زیر های شکل -1

 

 

 

 

 

 

 

الزم  ایآ شود؟ی م ساخته تیساخته شود. شکل دهم با چند چوب کبر تیچوب کبر 17نهم با اگر شکل  -2

 شود؟ دهیاست شکل کش

 

 

 

 

 مقایسه عدد هاموضوع :

 رقمی اعداد چهار ی سهیبا مقا ییآشنا هدف:

 داشته باشند بزرگترند. یشتریهر کدام رقم ب دیابتدا به تعداد رقم ها توجه کن

 

 

 دیرقم سمت چپ آنها توجه کن نیبود به اول یآن مساو یکه تعداد رقم ها یدر صورت

       سمت چپ آن بزرگتر باشد آن عدد بزرگ تر است.  که رقم یعدد

 

 سهیهم مقا رقم ها را با یکی یکی بیبود به ترت یرقم سمت چپ آنها با هم مساو نیاگر اول

 .دیکن

 نکات مهم
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 بگذارید. <=  >.عالمت 1

 
 

 .دیسیاز کوچک به بزرگ بنو بیرا به ترت ریز یعددهاالف( .2

                          

                    

 .است یراه جدول ارزش مکان نیبهتر

 عدد کدامند؟ نیو کوچک تر نیتر بزرگب( 

 

 

 جمع و تفریق  موضوع:

 آشنایی با محاسبات فرآیندیهدف: 

        .دیاز سمت چپ شروع کن دیبا یندیبه صورت فرا یجمع اعداد چهار رقم یبرا

 

  .دیعمل کن ریرو به رو به روش ز یجمع اعداد چهار رقم یبرابه عنوان مثال 

 نییپا و آن در دیاضافه کن ییرا به عدد باال 2000 یعنیعدد دوم.  ییابتدا هزار تا مرحله اول:

 . دیسیبنو

 .  شود یعدد اول تکرار م یهام رق ی هیبق دیدقت کن

 است 100که  دیبرو 1127عدد  یعنیعدد دوم  ییحاال به سراغ صدتا مرحله دوم:

 .دیاضافه کن یرا به حاصل به دست آمده قبل و آن 
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 .دیتا آن را به حاصل اضافه کن 20 یعنی دیها رس ییاکنون نوبت به ده تا مرحله سوم:

                                          .دیتا رو به جلو بشمار 7حاال از عدد به دست آمده  مرحله چهارم:

 

 

 

 

 

 

 ی ندیبه روش فرا قیتفر

 

 

 

         .دیتا رو به عقب بشمار 4،  3317از عدد 
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 تمرین

به کمک جدول ها به  ای یرا به صورت ذهن ریز یها قیحاصل جمع و تفر .1

    .دیآور دست

 

 .دیبه دست آور یندیرا به صورت فرا ریز قیحاصل جمع و تفر .2

 

 

 

 

 

 

 

 .دیرا به دست آور ریز یهال شک طیمح .3
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 107و  106صفحه 

 جمع در جدو ل ارزش مکانی موضوع:

 آشنایی با محاسبات جمع اعداد چهار رقمی در جدول ارزش مکانی :هدف

 : تدریس 

تایی قرار  10تا یکی می توان یک بسته  10در گذشته با جدول  ارزش مکانی آشنا شده اید و می دانید که به جای 

 10تایی قرار داد و به این ترتیب به جای  100تایی می شود یک بسته ی  10بسته ی  10داد و نیز به جای هر 

جدول زیر هر یک در بخش مربوط به خود  تایی قرار می گیرد و مانند 1000تایی یک بسته ی  100بسته ی 

 نوشته می شود. 

 دو عدد را در جدول ارزش مکانی جمع کنیم، ابتدا  عدد های خانه ی یکی ها را باهم جمع حاال اگر بخواهیم 

می کنیم بعد عدد های خانه ی ده تایی ها جمع می شود و به همین ترتیب عدد های خانه های صدتایی و هزارتایی  

می کنیم. گاهی ممکن است که با جمع دو عدد در یک خانه عدد های دو رقمی به دست آید که در این  را جمع

 صورت رقم سمت راست را نوشته و رقم سمت چپ را به جمع مقدار بعدی اضافه می کنیم.

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 ه ص د ی

 تعداد هزارتایی تعدادصدتایی تایی تعداد ده تعداد یکی

 ه ص د  ی
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 ه ص د  ی
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 . و حاصل جمع آنها را به دست آوریدهای رضا  و علی را در جدول ارزش مکانی بنویسید  پول -1

 

 

 

 

 

 

 

 جمع زیر شکل بکشید و حاصل را به دست آورید. برای -2

                                                                                                                                                         3456 

                                                                                                                                                          2567                                       

 

 با استفاده از جدول ارزش مکانی، حاصل جمع های زیر را به دست آورید.     – 3

                                                      6814                                                                                          3195 

                                                     1154                                                                                            2567     

 

کتاب مذهبی وجود دارد، در کتابخانه ی  920کتاب تاریخی و   580کتاب داستان،  1420در کتابخانه ی مدرسه ای  -4

 این مدرسه چند کتاب وجود دارد؟

 

  جمع مربوط به شکل زیر را بنویسید.  -5

 

 



 

 

 
22 

 محیط مستطیل 

 به صورت های زیر به دست می آید.محیط این مستطیل 

  6+  3+  6+  3=  18الف (                                               

 ( 2 × 6(  +  )  2 × 3= )  18ب (                                           

 2 ×(  6+  3= )  18ج (                                               

 پس محیط مستطیل می شود                

 

 تمرین 

 محیط مستطیل های زیر را حساب کنید.   -1

 

 

 

 

 

 

 

 سانتی متر  چه قدر نوار کاغذی الزم است؟   3سانتی متر و عرض   4برای دور یک عکس  به طول   -2

 

 محیط شکل های زیر چه قدر است؟  -3

 

 

 محیط درب یخچال خانه خود را حساب کنید.  -4

 

 

 

 

6 
3 

 2 ×عرض + طول (  )

3 

5 

7 

4 

3 

4 
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 109و  108صفحه 

 تفریق در جدو ل ارزش مکانی موضوع:

 آشنایی با محاسبات تفریق  اعداد چهاررقمی در جدول ارزش مکانی :هدف

به تفریق زیر توجه کنید. در تفریق به صورت جدولی از سمت راست یعنی یکی ها  شروع می کنیم و به :تدریس 

یکی  5تا  4ترتیب به سمت چپ یعنی هزارتایی ها پیش می رویم. در این تفریق در ستون یکی ها نمی توانیم از 

 برداریم 

ده تایی داریم  6یکی و  14ده تایی یک بسته باز می کنیم و به یکی ها انتقال می دهیم در این صورت  7پس از عدد 

 و به راحتی می توانیم تفریق را در جدول ارزش مکانی انجام دهیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمرین 

 حاصل تفریق های زیر را به دست بیاورید. با استفاده از جدول ارزش مکانی -1

                                                   4569                                                                                                 3256 

                                                   2378                                                                                                 1249 

 

 

 

 ه ص د  ی
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 تومان از او گرفت. حاال چند تومان برای رضا باقی مانده است؟ 1267تومان داشت. علی  3625رضا  -2

 چند سکه ی یک ریالی دارد ؟ -

 ریالی دارد ؟ 10چند سکه ی  -

 ریالی دارد ؟ 100چند سکه ی  -

 دارد ؟ریالی  1000چند سکه ی  -

 

 

 برای تفریق زیر شکل بکشید و حاصل را به دست آورید.  -3

                                                                                                                                                           3471 

                                                                                                                                                           2262 

 

 

 

 

 برای شکل زیر عبارت مناسب بنویسید.  -4
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.نگاه کن  به تصاویر ، با دقتفرزندم     

 

 

 

 

اال بگو :   ح  

 الف ( هرکدام از تصاویر چه چیزی را نشان می دهد؟ 

ی که در تصویر وسط می بینید یعنی چه؟مفهوم شعر  ب( معنی و   

؟ ؛ چه فایده ای داردایی که در هر تصویر انجام می شودهج( هر کدام از فعالیت  

                                      

خط بکش.     ،زیر کلماتی که برایت جدید است متن درس را به دقّت بخوان و با مداد سیاه حاال خودت،                 

مورد معنای کلماتی که مشخّص در   ، بخوان ور کنار یکی از بزرگترهای مهربانتاکنون دوباره متن درس را د       

، صحبت کن.  کردی  

 زمان قدیم             : زمان های دورکار پسندیده        : کار نیک

 وضعیّت زندگی مردم                                            : حالِ همه ی مردم        حاکم: فرمانروا

چه روستای زیبایی!           : عجب روستایی ه بهب      لباسی که بیشتر مردم می پوشند.   : لباس معمولی       آگاه : با خبر 

                            گردو  جوز : در آن           : اندر آن         چاله : گودالبه همان روش         همان طور : با طراوت        : با صفا

  رشد کند و بتواند میوه بدهد.  : بار آید به  ود قوی گرد    بیش تر از نود سال عمر داشت.  :ودگذشته است عمر او زن

          شروع به فکر کردن کرد.: به فکر فرو رفتتشویق کرد    آفرین گفت:    .یله ای که با آن زمین را می کنندوسبیل: 

 کلمات مخالف 

خالی  ≠پُر              ص ، لباس غیر عادّیلباس مخصو ≠لباس معمولی     بی خبر       ≠با خبر       نزدیک       ≠دور 

   

 درس هفتم: کار نیک
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 نادرست،درست 

خاک سخت    ≠خاک نرم      مرد جوان                ≠عقب تر                  پیر مرد     ≠دلگیر             جلوتر   ≠باصفا   

ضعیف    ≠ قوی                    مجهول ، نامشخّص         ≠معلوم                         سرحال       ≠خسته    

  کلمات هم خانواده  

 (                   باخبر ) خبرنگار، اخبار (رمانروا )فرمانده ، فرمان روایینیک ) نیکان ، نیکپور (                  ف

 موضوع ) موضع ، وضع ، وضعیّت(                (نگاه ) نگهبان ، نگه داری         (  ات ، اعمالمعمولی ) عملیّ      

 (                   تکیه ) اتّکا ، متّکی          (معلوم ) علوم ، تعلیم (               قوی ) تقویّت ، مقوّی          قیق ، دقیقه (دقّت ) د

            

 

در  ، صورت شاد            ورا بخوان و در مقابل جمالت درست 58ی نادرست صفحه جمالت درست و :فرزندم  

     ت نادرست، صورت ناراحت             نقّاشی کن.مقابل جمال

  نازنینم ، حتماً جمالت درست و نادرست را به خوبی تشخیص دادی. مرحبا

 ، چند جمله ی درست و نادرست بگویندمادر بخواه با توجّه به متن درس حاال ازپدر و یا              

 ، درست و نادرست بودن آن جمالت را نشان بده.غمگینستفاده از صورتک های شاد و با ا و             

متن درس کار نیک، به را بخوان و با توجّه به   58: حاال یکی یکی از قسمت های درک مطلب صفحه ی مهربانم 

. سواالت پاسخ بده  

:تکلیف  

دفترت بنویس  و . سواالت خود را در به متن درس چند سوال طرّاحی کنی فرزندم، اکنون توهم سعی کن با توجّه

 آنها را پاسخ بده.

 

 

.متن روبه رو را بخوان مهربانم،       

 

 

 واژه آموزی
: » به مرغ گفتفیل مهربان و سنگین وزن  

چرا شما هنگام برچیدن  دانه از روی زمین 

این :» مرغ گفت« ه هم می خورید؟سنگ ریز

باعث خرد  ،سنگ ریزه ها در سنگدان ما

 شدن و هضم غذا می شوند. 
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چه را از متن متوجّه شدی برای خانواده ات بازگو کن.آن  

مفهوم آنهارا نمی دانی خط بکش . معنی آن ها را از دیگران  معنی و   حاال زیر کلماتی که برایت جدید است و

 بپرس. 

----------------------ها شبیه به هم هستند؟ شاهده می کنی که در بعضی قسمتچه کلمه هایی در متن م

---------------------------------------------------------------------------------  

نویس که ی دیگر بدو کلمه  حال تو هم فکر کن و      ---------------؟    ها چیستقسمت مشترک آن

------------------------------------------------ ها باشد.، در آنکه نام بردی قسمت مشترکی  

 کتاب نگارش را بخوان و به سواالت آن پاسخ بده.  42: صفحه ی * حاال تو مهربانِ من

در واژه آموزی این درس یاد گرفتیم که :                     

؛ ولی از نظر معنی به هم ربطی ندارند.قسمت مشترک هستندستند که  دارای کلماتی ه                     

 

 

 

 مهربانم : به تصویرها نگاه کن .  به نظر تو موضوع تصاویر چیست ؟   

 حاال یکی از این تصاویر را انتخاب کن و در رابطه با موضوع آن با  

 اعضای خانواده ات صحبت کن) یا صدای زیبایت را ضبط کن و برای

 .ادر بچسبان یا در دفتر نقّاشی ات بکش، در کتو هم یک تصویر مناسب همین موضوع( حاال وزگارت ارسال کن آم 

  

 فرزندم به این سواالت در دفتر تکلیف خود پاسخ بده.                                                           

 ا هم فرق داشته باشد. سپس کلماتکلمه پیدا کن که  حروف  ابتدای آنها ب 32از درس -1

 ها مرتّب کنید.را بر اساس حروف اوّل آن 

  ها را مرتّب کن.سپس از نظر تعداد نقطه آن .بنویس ها راآن ،کلمه های جدید درس را پیدا کرده -2

 و

 آموزش امال
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   اسخ بده.: متن را به دقّت بخوان و به سواالت پنازنینم                                               

                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 .  -----------------------------------حاال بگو جوجه طالیی چه آرزویی داشت؟    

 . -------------------------------در چه صورت او می توانست به آرزویش برسد؟    

 --------مان آن فرا رسیده بود؟ آیا ز  -----------ی خواهد بود؟ زمان رسیدن جوجه به آرزویش چه زمان  

 

 :وز و بگوی این درس یاد گرفتیم کهدر بیام

ه ، از نشانه های زمان آیند  ها هنوز فرا نرسیده است.شود؛ یعنی زمان انجام آنبعضی کارها در آینده انجام می

 آید.ی کاری هست میان دهندهبخش ) خواه ( هست که در جمله، قبل از کلمه ای که نش

 

 ، انجام دادن کاری را نشان می دهد کتاب فارسی را به دقّت بخوان و کلمه هایی که 59حاال تو صفحه ی : مهربانم

   ؛ انجام این کارها در چه زمانی است؟نشان دهید 

یف خواسته شده را انجام را به دقّت بخوان و تکال  43ی ، حاال به کتاب نگارش خود مراجعه کن و صفحهعزیزم 

  بده.

      درستی پاسخ های این صفحه را به کمک بزرگترهایت بررسی کن و به کار خودت ستاره ی تشویقی بده.

 

 بیاموز و بگو

     جوجه  طالیی خیلی دوست داشت مثل پدرش شجاع و قوی شود. مادرش گفت:

ان و شجاعی خواهی شد. تو عزیزم نگران نباش. توهم مثل پدرت خروس قهرم»

 اگر به حرفهای پدرت گوش دهی و به آنها عمل کنی به آرزویت خواهی رسید. 
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 مرور آموخته ها

 

را همچون یک قصّه گوی ماهر بخوان و به صدای زیبای   62تا   60صفحه ی  "بخوان و بیندیش"عزیزم داستان 

 خودت گوش کن.

 ها بخواه وزگارت صدای قصّه گویی خود را در کانال درسی دوستانت ارسال کن و از آنی آمحاال به خواسته

 امتیاز بدهند.  به صدای تو

    دریافت کتاب، با دقّت پاسخ دهی سعی کن به سواالت درک و. 

 ؟ی این داستان چه کسی استنویسنده 

 

     

 

  نگارش را به  44ی واده ( بخوان و صفحهخانفرزندم از روی درس و کلمات آن ) مترادف ، مخالف ، هم

 دقّت انجام بده.

 توانی با توجّه به نام درس چه موضوعاتی را می؛ به نظر تو وز باهوشم از روی درس مجدد بخواندانش آم

 انتخاب کنی تا به عنوان موضوع بند نویسی باشند؟

 ود را انجام بده.کتاب نگارش خ 45، یک بند بنویس و سپس صفحه ی هادر مورد یکی از آن 

*** 

های کوتاه و جالبی هستند که در گذشته های دور اتّفاق افتاده و ، داستانهانیز مانند ضرب المثل هاعزیزم حکایت

 در این ماجراها نکات آموزنده و پند آموزی قرار دارد.

چه را از این حکایت بخوان و هر آنواده کتاب فارسی خود را برای اعضای خان 64حاال شما هم حکایت صفحه ی 

 فهمیدی بگو.  

                      

       

 .   را بنویس "فرمانروا و پیر مرد گفته اند"که  متن درس جمله هایی  از    

   ----------چند جمله نوشتی؟       

 در هر جمله چه عالمت نگارشی به کار رفته است؟    

    

 بخوان و بیندیش 

 امال
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 ارزشیابی:

 فعّالیّت تکمیلی

 

 وجّه به زمان کلمهاب نگارش را به دقّت بخوان . عزیزم توجّه داشته باش که با تکت 46اکنون صفحه ی : فرزندم     

شده، تغییراتی در جمله ها به وجود می آید.های داد        

     مثال: علی و پدرش در پارک ورزش می کنند.)دیروز عصر(

     دیروز عصر  علی و پدرش در پارک ورزش می کردند.

 

 گر از بهلول بنویس.یک حکایت زیبا ی دی -1

 از این درس چه نکته های پند آموزی را فراگرفتی؟ -2

 نوشتم، یک بار با خطّ خوش، در دفتر تکلیفت، بنویس.اا از روی کلمات درس که معنی آن ها را برایت در ابتد -3

 ن موارد تحقیق کن:باتوجّه به موضوع درس بعد در رابطه با ای  های درس بعد:نیازمندی                       

 الف( برترین زن در جهان چه کسی است؟                      

 دهند؟ن نسبت میب( چرا این لقب را به ایشا                       

               

 

 چه می بینی؟  نازنینم به تصویرها توجّه کن.                       

 یر مربوط به چه داستانی است؟هر تصو                         

 به نظر تو چرا این افراد این قدر معروف و مورد احترام هستند؟

 

 خط بکش.              اه زیر کلماتی که برایت جدید است، سیدرس را به دقّت بخوان و با مداد  متن* 

 ، بخوان ر کنار یکی از بزرگترهای مهربانتاکنون دوباره متن درس را د 

 ، صحبت کن.   مورد معنای کلماتی که مشخّص کردیر د و 

 اهل کساء اُم اَبیها

 درس هشتم: پیراهن بهشتی
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 نادرست،درست 

            دثروتمن ≠ِزبر و خَشِن                  فقیر   ≠کهنه                        نرم ولطیف     ≠نو      غیر معمولی               ≠ساده   

 ≠ایستاد                  کشاند    ≠جاری شد           خواهش کرد  ≠فرمان داد              خدا حافظی  ≠سالم  

 

 کسی در حال در زدن بود.صدای در به گوش رسید:            مالیم      لطیف:.            پوشیده بودبه تن داشت:    

 ، قدیمیهاستفاده شدکهنه: ست ، نیازمند               چیز ، تنگدبی فقیر:    صدای رنجور و خسته       صدای ضعیف: 

             ابتدا  نخست:                        حضرت زهرا )س(  ناراحت شدند.دل حضرت فاطمه )س( به درد آمد: 

    خوشبخت   سعادتمند:            به فکرگفته ی خداوند افتاد.: یاد کالم خدا افتادولی          پیراهن معم: پیراهن ساده

 شگفت زده شد. بسیار تعجّب کرد.ن فقیر برق زد : چشم های ز                             که       غیر از اینمگر: 

.جذب کرد: کشاندروان شد. شروع به حرکت کرد.                                     جاری شد :   

 کلمات مخالف 

      

  دور کرد                                                                                                                                                                  

 کلمات هم خانواده  

ازدواج) زوج ، زوجین (          لطیف) لطیفه ، الطاف  (       لحظه ) مالحظه ، لحظات(    حضرت ) حضور ، حاضر(         

پوشش ، پوشاک( پوشیده )         مستضعف  (       رسول)رسالت ، ارسال (         نخست ) نخستین ( ضعیف )ضُعَفا ، 

کالم ) کلمه ، مکالمه (               سعادتمند) سعید ، مسعود (      طرف ) اطراف ، طرفین (    طولی ) طوالنی ، طویل (   

 

 ، صورت شادوان و در مقابل جمالت درسترا بخ 68نادرست صفحه ی  جمالت درست و :فرزندم  

  .نقّاشی کن             ، صورت ناراحتدر مقابل جمالت نادرست و 

به خوبی تشخیص دادی.  ، حتماً جمالت درست و نادرست رامرحبا نازنینم  

، درست و نستفاده از صورتک های شاد و غمگی، چند جمله بگو و با ابا توجّه به آنچه از درس فهمیدی حاال خودت

 نادرست بودن آن جمالت را نشان بده.

با توجّه به  را بخوان و  68: یکی یکی از قسمت های درک مطلب صفحه ی مهربانم  

. خ بده، به سواالت پاسمتن درس پیراهن بهشتی  
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 نویس  ودر دفترت ب . سواالت خود را به متن درس چند سوال طرّاحی کنی کن با توجّهفرزندم: اکنون تو هم سعی 

ها را بگو.پاسخ آن  

 

 

 

 ؟ مرحبا به نظر تو  بوی این گل چه طور است می بینی؟ آفرین فرزند باهوشم. .  چهزنینم: به تصویر نگاه کننا

      -----پس می گوییم : گلِ 

 .     -------؟ غذایِ چه می گفتی؛ ه جای این تصویر ، تصویرِ یک نوع غذای مورد عالقه ی شما بودحال اگر ب 

 . یعنی دانش آموزی که خیلی خوب فکر می کند.اگر به تو بگویند خوش فکر، یعنی چه؟ مرحبا       

با نویسی کلمه ها گاه دقیق به کلمات درس و چگونگی زینکتاب نگارش را انجام بده.) 48صفحه ی   فعالیتفرزنم 

 (بسیار مهم است

 :در واژه آموزی این درس یاد گرفتیم که     

 ی این است که آن فرد یا آن چیز مورد نظر آنبه ابتدای کلمات، نشان دهنده« خوش »ی اضافه کردن واژه     

 توان کلمات جدیدی را ساخت.و از این طریق می خصوصیّت را  دارد    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 واژه آموزی

 و
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1 2 

نام آن ها  و وضوع انتخاب کنرای هر تصویر یک مب اهوشم بگو موضوع هر تصویر چیست؟ ب دانش آموز زرنگ و 

را در ابرها بنویس.  حاال در مورد یکی از این موضوعات با خانواده ی خود صحبت کن و سعی کن اطالعات خوبی را 

 به دست بیاوری.

 

 

 

 

 

 

 ، جبرئیل و زن فقر هست ی کالم خداوند، حضرت زهرا )س(که  نشان دهنده جمله هایی را  از درس، ،فرزندم -1

 ا بنویس.ر

 : بهشتیه است؟) پ ، چ ، ژ ، ش، ث ( مثالدر چه کلمه هایی از درس حروف سه نقطه ای به کار رفت  -2

  ی تشویقی بدهند.توجّه به پاسخ هایت به تو ستاره از بزرگترهایت بخواه کار تو را در این قسمت بررسی کرده و با

 

 

                                                       

ع( رسیدی؛ بگو این حروف چه . هرجا به حروف )س، ص و ن درس دقیق بخواندانش آموز عزیزم: از روی مت

 حرف )س( یعنی سالم اهلل علیها      )ص( یعنی صل اهلل علیه و آله     )ع(  یعنی علیه السّالم   ؟  مرحبامعنی دارند

به سواالت درست پاسخ   آفرین که از روی درس دقیق خواندی وو هرکدام از این حروف کجا به کار می روند؟    

 گفتی.

 ی این قسمت یاد گرفتیم که:از بیاموز و بگو       

 شود هر کدام معنی خاصّی دارند و حروفی شبیه ) ص، ع ،س و... ( که در جلوی اسم ائمه و بزرگان نوشته می       

 هر حرف مخصوص فرد خاصّی است.        

 آموزش امال

 بیاموز و بگو

 از نگاه کن  و بگوی این قسمت یاد گرفتیم که:  

 ، هستند. و متنوع دارای موضوعات خاصّ خود تصاویر مختلف  
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م سعی کن معنی حدیث کساء را بخوانی و نگاه کن که این حروف در کجا و برای چه کسانی به کار رفته عزیز* 

 است. 

 کتاب را با دقّت انجام بده. 49به سراغ کتاب نگارش خود برو و صفحه ی  مهربانم:

                                                                                     

  

 

 

                                                                                  

                                                                                   ------------                  ----------- 

 ی انسان را نشان می دهد؟ از چهره  چه حالتی دانش آموز مهربانم هر تصویر ،  

 به غیر از این حاالت دیگر چه حالت هایی را صورت انسان ممکن است به خود بگیرد؟  

 .       ت در دفتر نقّاشی خود شکلی مناسب طرّاحی کنبرای هر حالدر این قسمت بنویس و  

 .وییشیدی؛ یک جمله ی مناسب بگبرای هر حالت که نقّاشی آن را ک سعی کن 

 

         یک بار  دیگر با حالت یک قصّه گوی ماهر از روی درس بخوانید. سعی کنید طوری  از  

 روی داستان بخوانید که احساس کنید شنونده ها منتظر شنیدن ادامه ی قصّه باشند.

 کتاب نگارش را به دقّت انجام بده. 51و50دانش آموز پر تالشم: صفحات       

ل خود هستند دقّت و شتن حروفی مثل )س ، ص ، ق ، ی و ... ( که دارای قوس یا گردی در شکفرزندم در نو    

 باشید.  تمرین داشته

 

                         دانی دعا یعنی چه؟  فرزندم می

                                        گویی؟       هنگام دعا به خدای خود  چه می در                  چه زمانی ما دعا می کنیم؟                        

 درخواست کردن از خدا و خواستن از او با خواستن و خواهش کردن از دیگران چه فرقی دارد؟

 آخ جون نمایش

 

 و حفظ کن :بخوان 

 مرور آموخته ها
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 امال

 فعّالیّت تکمیلی 

 ارزشیابی 

 ها با خدا حرف می زنیم؟   آیا به نظر تو فقط ما انسان

 ی خود بخوان. ا خداالت نیایش و  راز و نیاز بی سبز دعا با ححاال از روی شعر لحظهعزیزم  

                                            . سپس با دا کرده در دفتر تکلیف خود بنویسی مهم پیکلمه 5از درس پیراهن بهشتی،                               

مخالف یا هم  کردن حروف کلمات جدید و با معنا بساز ، در صورت امکان برای کلماتی که ساختی ؛ کلمات جابجا

 خانواده بنویس.

    

. عزیزم دقّت داشته باش که نگارش  یک بند با موضوع نماز بنویسید 52ی عزیزم  در صفحه                             

 ی اصلی را دارد.ضیح دهند و جمله ی اوّل نقش جمله، توه های یک بند باید در مورد موضوعجملتمام 

. از روی آن بخوان. سپس حروف اختصاری که امروز در یکی را انتخاب کنهبی های مذاز داستان

. هر حرف برای چه شخصیّت هایی کاربرد ا آشنا شدی را در داستان پیدا کن. دور آنها خط بکشدرس با آن ه

 دارد؟

    

 

 این گل نشانه کدام یک از بزرگان ما می باشد؟           عزیزم: نام این گل چیست؟ 

 به چه القابی هستند؟عروف زرگوار ماین ب

 نسبت داده می شود؟    می دانی کدام دعاها به این امام بزرگوار 

     این امام بزرگوار به امام حَی معروفند. چرا؟  

 ی ما در زمان غیبت ایشان چیست؟  وظیفه 

 خط بکش. ؛زیر کلماتی که برایت تازگی دارد ، با دقّت بخوان ومهربانم، متن درس را  خودت

، بخوانی و در مورد کلمه هایی که متن درس را در کنار بزرگ ترهایت در این مرحله سعی کن یک بار دیگر

 .صحبت کنید مشخّص کردی

 نرگسدرس نهم : بوی 
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  کلمات جدید درس: 

 صدای جذّاب و زیباآوازی دلنشین: هایی که از جنس سفال است.   بامبام های سفالی: 

 ، پس از پخته شدن در کوره به دست می آید.            س و آبچیزهای که از ترکیب خاک رُسفالی :  

 صداهایی که در طبیعت شنیده می شود) صدای آبشار ، صدای نسیم و... (نغمه های طبیعت: آواز               :سرود

 ه خوب پخته شده باشد.نانی کنانِ برشته :   خیلی دور     دور دست:   ب    جذّاچشم نواز: بدون پایان         : بی انتها

 . متوجّه می شوم.    احساس می کنم: حِس می کنم                             یکی از گیاهان خوشبو        : ریحان

  .شودچه با عث روشنایی میآن: فروغ دیده                 چیزی که گرما ی آن همیشگی باشد.  آفتاب وفا: 

                کلمات مخالف

نازیبا              ≠پایان پذیر ، تمام شدنی        چشم نواز   ≠صدای آزار دهنده و ناخوشایند.         بی انتها  ≠آوازی دلنشین   

 تاریکی           ≠سایه                      فروغ    ≠بد بوترین         آفتاب    ≠نزدیک           خوش بو ترین    ≠دوردست 

  خانوادهکلمات هم 

 طبیعت ) مطبوع ، طبیعی (           حس) احساس ، محسوس ، حسّاس (           غایب ) غیبت ، غیب ( 

 وفا) وفادار ، با وفا (                   شعر ) شاعر، شعرا (                                     تغییر) متغیّر ، غیره (

                        

در  و             ، صورت شاددر مقابل جمالت درست  را بخوان و 74نادرست صفحه ی  جمالت درست و:فرزندم 

 .   ، صورت ناراحت             نقّاشی کنمقابل جمالت نادرست

            

نادرست را به خوبی تشخیص دادی. مرحبا نازنینم ، حتماً جمالت درست و                          

با استفاده از  نادرست بگویند و  ، چند جمله ی درست ومادر بخواه با توجّه به متن درس حاال ازپدر و یا                 

، درست و نادرست بودن آن جمالت را نشان بده.های شاد و غمگینصورتک   

 درست و نادرست
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نرگس، به  س بویبا توجّه به متن در  را بخوان و 74: یکی یکی از قسمت های درک مطلب صفحه ی مهربانم

 . سواالت پاسخ بده

سواالت خود را دربه متن درس چند سوال طرّاحی کنی. هم سعی کن با توجّه اکنون تو :فرزندم  

بده. ها راآن جواب  دفترت بنویس  و   

         

       

 

 

 

 ؟ چگونه است قرآن ؟    صدای خواندنن  سه تصویر چه می بینیمهربانم به تصاویر روبه رو نگاه کن . در ای

 صدای دعا خواندن و نیایش با خدا چگونه است؟ هر دو دلنشین هستند.

 .: دلگیر استال چگونه است؟ آفرینشنیدن داستان کاروان اسرای کرب 

 چگونه ساخته می شوند؟  مرحبا درست فهمیدی عزیزم  دلگیر و   دلنشین خوب فرزندم بگو که کلمه های 

 شود.ی دلنشین ساخته میکلمه نشین با بخش     ل  د  ی ی دلنشین از ترکیب کلمهکلمه

 شود.ی دلگیر ساخته میمهکل گیر  با بخش     دلهمچنین از ترکیب کلمه ی  

 :اژه آموزی این درس یاد گرفتیم کهدر و             

 های دیگر به وجود می آید.( با بخشی )دلکلمهبعضی کلمات هم از ترکیب 

 

 .معنی کلمات مشخّص شده را بیان کن  کتاب فارسی را بخوان و مفهوم و 74ی: واژه آموزی صفحهنمحاال تو نازنی

 را با خطّی خوش بنویس.درس بوی نرگس  اوّلین بند  53: کتاب نگارش خود را باز کن  و در صفحه ی  مهربانم

 

 

 واژه آموزی
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فکر کن و سپس روی  صندلی ی خود  در مورد موضوع انتخاب شده . )دلخواه( را انتخاب کن،موضوعی فرزندم  

 ( و نوان صندلی صمیمیّت استفاده کنیبه ع  توانی در منزل هم یک صندلی را تزیین کرده وبنشین ) می صمیمیّت

 . موضوع خود برای دوستانت حرف بزن در مورد

 تکلیف:

و  صدای خود را ضبط کنی و ی خود چند جمله ای صحبت کنی ی در رابطه با  موضوع انتخاب شدهعزیزم تو می توان

 با اجازه ی آموزگار در گروه کالسی خود قرار دهی.

 

 

، چه کلمه هایی در تو احساس خاصّی را به وجود می آورند؟ این کلمه ها را در دفتر فرزندم با توجّه به درس   -1

 تکلیف خود بنویس.

 ه ی معنایی بنویس.برای هر کلمه تا چهار مرحله شبک از درس سه کلمه پیدا کن و  -2

                                                          

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 صندلی صمیمیّت

 آموزش امال 

 بیاموز و بگو

 پدرام و پیمان در ورزشگاه 

 .مادرم لباس می دوزد 

 .خریدیم 

 گنجشکان پرواز کنان از النه شان دور 

 .می شنوم 

  سال گذشته فاطمه در کالس دوم دبستان 

 عزیزم  در کادر زیر متنهای هرقسمت را بخوان و سپس مقابل هر کدام که معنی

 دارند؛ تیک سبز و مقابل هرکدام که معنی آنها کامل نیست تیک قرمز بزن.کاملی 

 ی زیربنویس که از چند کلمه درست شده اند؟مقابل هرکدام از  جمله ها
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توجّه به تصاویر موضو عات   کتاب نگارش موضوع آن را بنویس و سپس با 57ی حاال فرزندم با توجّه به صفحه 

 تر آن را نوشته و بعد از آن در رابطه با یکی از این موضوعات یک بند بنویس.کوچک

 ی این درس یاد گرفتیم که:و بگو ا ز بیاموز            

 .هر جمله از چند کلمه تشکیل شده است و دارای معنی کامل می باشد           

 بعضی از جمله ها فقط از یک کلمه درست می شوند.            

 بنویس این شعر از چند جمله درست شده است؟ شعر آخر درس بوی نرگس را به زبان ساده معنی کن و  : تکلیف

 های خواسته شده را انجام بده.( را با دقّت بخوان و تمرین54فرزند پر تالشم: صفحه ی دوم نگارش )  

امام زمانت دقیقاً ؛ به طوری که فکر کنی یک بار دیگر با احساس، از روی درس بخوان       

 خواندن تو را می شنود. صدای

 کتاب نگارش را به دقّت انجام بده. 56و  55مهربان من صفحات  حاال تو 

 

 

به سواالت درک و دریافت  کتاب فارسی خود را بخوان و 77و76صفحه ی  "بیندیش بخوان و": متن فرزند مهربانم

 باتوجّه به متن پاسخ بده. دوباره متن بخوان و بیندیش را بخوان و در چند سطر بنویس از این داستان چه فهمیدی؟

 

*** 

 .آن را برای بزرگترهایت تعریف کن ؛ خالصه یان زمین: از روی ضرب المثل بخوانی ایردانشمند آینده

 ایشان یاد بگیر. داستان دیگری از زندگی   ه کسی بود؟         تحقیق کنید حضرت سلیمان چتکلیف : 

    با چند مثال بیان کن. ،ی خودین ضرب المثل را در زندگی روزمرهکاربرد ا* 

                                 

 نویس.بار از روی درس بخوان . حاال با بستن کتابت چند جمله را که از درس به یادت مانده بیک      

 را بنویس و با هر کلمه جمله ای زیبا بساز.                ها؟ آنج( با چه کلمه هایی نام برده شدهامام زمان )ع از  در درس      

                                  

 بیندیش بخوان و

 مرور آموخته ها

 امال
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 ت های آن را به دقّت انجام  بده.                                   کتاب نگارش خود رفته و فعّالیّ 58: حاال به سراغ صفحه ی دانش آموز تالشگر من

                                        

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

         ؟ ر سه تصویر چیستموضوع ه با توجّه به تصاویر به سواالت پاسخ بده.    الف( :فرزند پر تالش و مهربانم  

مورد کدام خصوصیّت زیبای این دوست صحبت می کند؟  آفرین . این که  ( در1ا در تصویر  شماره ی )به نظر شم

کتاب ما را به جاهای دور دست می برد.   در تصویر دوم  و سوم چه طور عزیزم ؟  می توانی به کمک بزرگترهای 

ها که برایت جدید است و یا معنای آن مهربانت به این سواالت پاسخ بدی.  حاال از روی درس بخوان و زیر کلماتی

 ؛ خط بکش.را دقیق نمی دانی

 ؛ صحبت کن.مفهوم کلماتی که مشخّص کردی  اکنون به همراه بزرگترهای مهربانت در مورد معنی و 

 

 فعّالیّت تکمیلی

 ارزشیابی:

 را بنویسید.  معنی ساخته و معنی هرکدام  ، کلمات باچند ترکیب مناسب دیگر  از ترکیب کلمه ی )دل ( و -1

   پاسخ دهید :   الف( جمله ای یک کلمه ای.   ب( جمله ای با دو کلمه    ج( جمله ای با پنج کلمه.  -2 -2

 

   پاسخ دهید:   الف( جمله ای یک کلمه ای.   ب( جمله ای با دو کلمه    ج( جمله ای با پنج کلمه.   -2

 

 درس دهم : یار مهربان
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  کلمات جدید درس:

   اید.پوشانده به من برتن من کرده اید: ن را        م: مراها       بیشتر وقتاغلب:          دوست  : یار

 قلب خودتان    : قلبتانبغل      آغوش:              حقیقت  ستش: را              داخلِ تویِ:        ضرر  آسیب: 

 برای شما       :برایتان         مطمئناً . حقیقتاً: حتماً               آگاهباخبر:     حرکات قلب         : تپش قلب

 متوجّه می شوم: حِس می کنم      واقعیّت حقیقت:           اعتراض شکایت:              ناراحتزرده: آ

 محکم با مشت زدن به جایی.  کوبید:هیچ وقت            : هرگزواند و بنویسد.             کسی که می تواند بخ: باسواد 

 فهمیدن: متوجّهباز کرده ای     وده ای: گشی دوش خود قرار داد.     روبردوش خود سوارکرد:       کنار  : گوشه

 رؤیایی: خیالیاین کالس      همین کالس:     با سرعت انداخت.  : پرت کرد    پیش پدر و مادر   : نزد پدر و مادر

   کلمات مخالف

 بی خبر              ≠باخبر        سرما        ≠گرما       دور        ≠نزدیک        مقابل       ≠هیچ وقت          پشت   ≠اغلب  

 بی سواد تر            ≠با سواد تر           دشمنان       ≠دوستان            غیر واقعی     ≠حقیقت          شاداب       ≠خسته 

 واقعی            ≠  خیالی        همان کالس          ≠همین کالس             همان       ≠همین                 همیشه  ≠هرگز 

 بسته            ≠گشوده                                بسته      ≠باز                      غریبه      ≠آشنا             پیاده           ≠سوار 

  کلمات هم خانواده

 حسوس(غالب(        مراقب) رقیب ، رقابت (        لذّت ) لذیذ ، لذائذ (      حس ) احساس ، ماغلب )   

 (          با خبر) خبرنگار ، اخبار (      شکل ) تشکیل ، متشکّل (       متوجّه ) توجیه ، توجّه(ضربان ) ضربت ، ضارب 

 مختلف ) اختالف ، خالف(         سفر) سفارت ، سفیر(   قت ) تحقیق ، حقایق ، محقّق(    شکایت ) شاکی ، شک (    حقی

 

 

در  ، صورت شاد              ورسترا بخوان و در مقابل جمالت د  82ی نادرست صفحه  و جمالت درست :فرزندم

 .مقابل جمالت نادرست، صورت ناراحت             نقّاشی کن

 ، ستفاده از صورتک های شاد و غمگین، چند جمله بگو و با ابا توجّه به آنچه از درس فهمیدی حاال خودت           

 ودن آن جمالت را نشان بده.درست و نادرست ب

 رستدرست و ناد
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را بخوان و با توجّه به    82های درک مطلب صفحه ی  قسمت: مهربانم  

. متن درس یار مهربان، به سواالت پاسخ بده  

 و  نوشتهسواالت خود را در دفترت  به متن درس چند سوال طرّاحی کنی.کن با توجّه هم سعی  اکنون تو :فرزندم

ا بنویس.ها رپاسخ آن  

 

 

 

 

 صویر  سمت چپ چه می بینی؟  عزیزم در ت

 موسیقی دان. ویند. به این دو پسر می گدانی به این دو پسر چه می گویند؟  بله درسته می

 در تصویر سمت راست چه می بینید؟  

 نرمند.؛ چه می گویند؟  مرحبا درست گفتی؟  هاین گونه کارها را انجام می دهندبه این دختر و پسرها که  

 : توانمندچه می گویند؟  بله خوب پاسخ دادی. می گویند؛ د کاری را به نحو احسن انجام دهدعزیزم اگر فردی بتوان

 :اژه آموزی این درس یاد گرفتیم کهدر و             

  ن است که ی ایتوانیم کلمات جدیدی بسازیم که نشان دهندهبا اضافه کردن بخش )مند( به بعضی کلمات می         

 دارد.  فرد یا شی ء مورد نظر، آن خصوصیّت را

 

 را با دقّت انجام بده. 60ی عزیزم حاال با مراجعه به کتاب نگارش صفحه

 

 

 . برای موضوع کلّی چند موضوع ل بده. یک موضوع را انتخاب کنید، با افراد خانواده دو گروه تشکیفرزندم

. پس از آن با موضوع انتخابی خود مشورت کنیدخود با یکدیگر در رابطه . حاال در گروه کوچک تر انتخاب کنید

 واژه آموزی

 صندلی صمیمیّت
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های او گوش دهند.سعی کنید صحبت ها طوالنی نباشد تا ی  گروه صحبت کند و بقیّه به حرفیکی به عنوان نماینده

 به گروه دیگر نوبت برسد.

 

 

ه ی  )         ِ    ( وجود ها نشانکار رفته و بین آناز متن درس یار مهربان واژه هایی همچون ) اغلبِ شما  ( به  -1  

 شما هم از درس این ترکیب ها را پیدا کنید و بنویسید.دارد. 

 ته اند؟مه هایی دو حرف ) ف و ق ( به کار رفدر چه کل -2

                                                    

ساعت های مختلف  یک روز است. با توجّه به  عزیزم این تصاویر مربوط به رضا در                                                

 بینی جمله ها را کامل کن.آنچه در تصاویر می

                                                   ------------------ .                    

                                                    

                                                   -----------------                                          . 

                                                  

                                                    ----------------  .          

               

خود را از کلمه هایی که نوشتی با های داده شده را با کلمات  احساسی کامل کنید.) احساس عبارت:  تکلیف

 صورتک های متنوع نمایش بده.( 

                                                    ---------------                                                 

    ---------------حمید غذا را                                  

                                                     ---------------   

                                                        کتاب نگارش خود را به دقّت انجام بده. 61عزیزم حاال تو صفحه ی 

 بیاموز و بگو

 ی این درس یاد گرفتیم که:ا ز بیاموز و بگو

ی انجام کاری در یک جمله قسمتی که نشان دهنده  

 تواند متغیّر باشد.هست می

 

 

 آموزش امال
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 چرا کتاب بهترین یار و همراه ماست؟ -2یار مهربان چه خصوصیّاتی دارد؟        -1

 بگو این کلمه ها چگونه ساخته شده اند.                                                                     را معنی کن و کلمه های عالقه مند و مُستمَند -3

را به دقّت انجام بده.      63و   62، صفحات اجعه به کتاب نگارشفرزندم با مر حاال تو  

 

   

، سعی کن از روی شعر با آهنگی دلنشین بخوانی و احساس خودت را از این دانش آموز خوش کالم و خوش سخنم

 .شعر در چند جمله بنویس

   دای )ح( شنیده می شود را ها صاز بندهای اوّل، سوم و پنجم درس یار مهربان کلمه هایی که در آن  

        نوشته و شکل این صدا را به رنگ قرمز نمایش دهید.    

                                         

 

، کتاب نوشته اند در مورد کودکان یا ایران عزیزمانی معروف که نویسنده به چه کسی می گویند؟  چند نویسنده  

 های قدیم نام ببر.شاعر از زمان ند نویسنده وچ با نام آثارشان بگو. 

 

 

 

 

 

 

 مرور آموخته ها

 کن بخوان و حفظ 

 امال

 فعّالیّت تکمیلی

موضوعات  ،ش خود مراجعه کرده و با توجّه به موضوعات کلّی داده شدهدر این مرحله مجدداً به کتاب نگار

 انتخاب کرده و بنویسید.  را کوچک تر و مناسب 

 چه را از خصوصیّات کتاب خوب فهمیدی در چند جمله بنویس.از روی متن درس با دقّت بخوان و آن                                

 سنده ی بزرگنوی :درس یازدهم

1 2 3 
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چه کسی  را نشان می دهد؟  او یکی از بزرگترین  1. تصویر شماره ی آموز با هوشم به تصاویر نگاه کن دانش

 هست.  سعدیشاعران و نویسندگان بزرگ ایرانی است.  بله عزیزم نام او 

 ی چه کسی را نشان می دهد؟ مجسّمه 2ره ی تصویر شماتوانی بگویی که میآیا 

 ی بزرگ ایرانی است.   ی سعدی شاعر و نویسندهاین هم مجسّمه بله فرزندم،

 ی این افراد را درست می کنند؟دانی برای چه مجسّمهمی

 که نام و یاد این افراد به یادگار بماند چه می کنند؟می دانی برای این* 

 افراد بزرگ در تقویم کشور قرار می دهند. هرسال روزی را به نام این

 ها و... را از نام این افراد بزرگ انتخاب می کنند.کالسها ، ، خیاباننام مدارس

. هنگام با این نویسنده و شاعر بزرگ آشنا شوی  خوب دانش آموز عزیزم بادقّت از روی درس بخوان تا بیشتر

در مورد معنی و   و از نظر معنا الزم به تفکّر هستند، خط بکش وهستند ماتی که برایت تازه و جدید ، زیر کلخواندن

 ها با والدین خود صحبت کن.مفهوم آن

 ات جدید درسکلم

           کسی  که می تواند در مورد موضوعات مختلف مطالب زیبا  و مناسب بنویسد.                                       : نویسنده

 سوال کردند.             پرسیدند،گفتند: م زندگی می کرد.          مند که در قدیثروت فردیحاتم طائی: 

برای مهمانی دادن  چهل شتر قربانی کرده بودم اُمَرایِ عرب را: بخشنده تر      و با گذشت تر تر: برزگ همّت 

 محلِّ دَفن              : آرامگاه       سُفره    : ماطسِانجام کاری          به حاجتی: شتر کشته بودم.         بزرگان عرب چهل 

  .      دور هم جمع شده اندگرد آمده اند: می فُروشَد.                          کسی که خارهای بیابان را می کَنَد و: خارکن  

      اوّلابتدا:                 تعدادزیادی: خَلقیباشته کرده بود.           مقدار زیادی خار روی هم انپُشته فَراهَم نَهاده:   

 باالتر ، بهتر                       برتر:            هرکه خودش کار کند و غذای خود را آماده کند.     هرکه نان از عمل خویش خورَد:  

 زمان کودکی    دوران کودکی:      حاتم طائی سر خَم کند.                مجبور نیست در برابر منّت حاتم طائی نَبَرَد: 

سخنانی که از امامان و بزرگان دین بیان می شود.     : احادیثدنیا آمده است.      کسی که در شیراز به: اهل شیراز 

 ی آن     نتیجهحاصلِ آن:     نوشته های او          آثار او: 
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1 2 

  کلمات مخالف

      دیگران         ≠پهن کرده           خویش   ≠فراهَم نَهاده       وسط         ≠گوشه             شب     ≠خیر            روز  ≠بلی 

         پایان رساند ، تمام کرد.       ≠ادامه داد      غریبه        ≠آشنا           انتها     ≠ابتدا     پایین تر  ، بی ارزش تر       ≠برتر

 پراکنده شده اند.    ≠گرد آمده اند          بی ارزش       ≠باارزش 

   کلمات هم خانواده

 حاجتی ) حاجتمند ، حاجت روا (امیر (      عرب ) اعراب ، عربی (      قربانی ) قربانگاه (     اُمَرا )    همّت ) اهتمام (  

                تحصیالت ) محصِّل ، محصول ، حاصل (                   عمل ) عملیّات ، عامل (                         خَلقی ) خلقت ، خالق (     

 احادیث ) حدیث ، محدثه (                     افتخارات) مُفتَخَر ، فاخِر(

 

در  ، صورت شاد               ورا بخوان و در مقابل جمالت درست  87ی نادرست صفحه :جمالت درست وفرزندم

 .، صورت ناراحت              نقّاشی کنادرستمقابل جمالت ن

با توجّه به    را بخوان و  88یکی یکی از قسمت های درک مطلب صفحه ی   مهربانم:  

. االت پاسخ بدهمتن درس، به سو  

و   نوشته. سواالت خود را در دفترت به متن درس چند سوال طرّاحی کنی کن با توجّههم سعی  اکنون تو :فرزندم

ا پاسخ بده.ها رآن  

 

 

  

 

 

 ؟ بیمار ر ا در کجا درمان می کنند : تصویر یک بیمار . خوبچه می بینی؟ آفرین 1: در تصویر خوب فرزندم

 ی بیمار با بخش ) ستان (: از تر کیب کلمهتان چه طور ساخته می شود؟  مرحبای بیمارسمی دانی کلمه

 درست ونادرست

 واژه آموزی
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 ت انجام بده.کتاب  نگارش را بادقّ 65ی عزیزم حاال صفحه

های قبل مفهوم جمالت را با توجّه به معنی کلماتی که در قسمت معنی و  مهربانم یک دور از روی درس بخوان و 

  برایت نوشتم بازگو کن.

 

 

 برای موضوع کلّی چند موضوع  .افراد خانواده دو گروه تشکیل بده. یک موضوع را انتخاب کنید، با فرزندم

. پس از آن با موضوع انتخابی خود مشورت کنید. حاال در گروه خود با یکدیگر در رابطه دتر انتخاب کنیکوچک

های او گوش دهند.سعی کنید صحبت ها طوالنی نباشد تا ی  گروه صحبت کند و بقیّه به حرفیکی به عنوان نماینده

 (دهی.نگارش را انجام  69ی صفحه ی به گروه دیگر نوبت برسد.  ) در این قسمت می توان

به  ها را ، کدام کلمه ها هستند که ما اکنون در زبان فارسی آنفرزندم در حکایت درس 

مقابلشان  رات را نوشته و معنای هر کدام را دیگر می خوانیم . آن کلمه ها و عبا روش

 بنویس.

 ؟ این اسامی را به ترتیب حروف الفبا بنویسید.هایی آمده استدر درس نام چه مکان* 

 

                                                           

دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به زور بازو نان خوردی باری این توانگر گفت درویش را که چرا 

چرا کار نکنی تا از مذلّت خدمت رهایی یابی؟ که خردمندان   خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟ گفت تو

 .د نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر زرّین به خدمت بستنان گفته

به از دست بر سینه پیش امیر         به دست آهن تفته کردن خمیر  

 

تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا          عمر گرانمایه در این صرف شد  

 

تا نکنی پشت به خدمت دو تا         ای شکم خیره به نانی بساز  

 

 در واژه آموزی این درس یاد گرفتیم که:

 ، کلمه های جدیدی ساخته می شوند که معنی جایی یا مکانی را می دهند.کردن بخش ) ستان ( به بعضی کلماتبا اضافه    

 

 صندلی صمیمیّت

 آموزش امال

 

 گوبیاموز و ب
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 مفهوم آن را بگو.   . به همراه بزرگترهایت معنی وتن باال را بخوانعزیزم م 

اندی چه می گویند؟     می دانی به این متن که خو                                از این متن چه آموختی و یاد گرفتی؟       

 حکایت ( می گویند.گذشته است )  ی یک داستان و ماجرایی از . به این متن که نشان دهندهبله عزیزم

 . دارای نکته های پند آموزی هستند طور که از حکایت درس یازدهم و این حکایت دیدی ؛ حکایت هاهمان

 

 

 

عزیزم سعی کن تو هم به کمک پدر و مادر خود یک حکایت کوتاه از گلستان سعدی بخوانی و نکاتی که از آن یاد 

کتاب فارسی را خوانده  92ی توانی در این زمان حکایت صفحهتو می خطّی زیبا بنویس. ) عزیزم گرفتی را بگو و با

 آموز آن را بیان کنی.(و نکات پند

 کتاب نگارش را به دقّت انجام بده. 66حاال تو فرزند با هوش من صفحه ی 

 حاتم طائی چه کاری انجام داده بود؟   -1

 چرا خارکن قبول نکرد به مهمانی حاتم برود؟    -2

 دی اهل شیراز است . یعنی چه ؟سع  -3 

 کلمه ی گلستان چه طور ساخته می شود ؟                                                                         -4                                           

 

 

یبی اتّفاقات داستان را به همان  ترت. پس از آن سعی کن بخواه یک داستان برای تو بخواننداز پدر و یا مادر خود 

توانی با موفقیّت این کار را انجام دهی که خیلی خوب به دانی که در صورتی میکه  صورت گرفته بیان کنی. می

 داستان گوش دهی.

 

 کتاب نگارش را به دقّت انجام بده  68و   67صفحات  ،رزند خوبِ مندر این قسمت تو ف

ریافت د به سواالت درک و   کتاب فارسی خود را بخوان و 91و 90یبیندیش صفحه و : متن بخوانفرزند مهربانم

تعبیر خواب یعنی چه ؟     -1حاال بگو :  باتوجّه به متن پاسخ بده.   

آیا تعبیر خواب  دو خواب گزار با هم فرق داشت ؟   از کجا می فهمید؟ -2  

 از بیاموز و بگوی  این درس یاد گرفتیم که:   

 هست.ارای نکات پند آموز و نصیحت گونه دروزگاز گذشته برجای مانده است و  حکایت داستان کوتاهی است که از    

 

 مرور آموخته ها

 نگاه کن و بگو 

 بخوان و بیندیش 
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 فعّالیّت تکمیلی

  ارزشیابی

 :درس بعد هاینیازمندی

 

را نوشته و به این سواالت پاسخ دهید.  هر جمله :جمله هایی را که حاتم طائی و خارکن گفته اند  -1  

  ؟   ب( کلمات بدون نقطه                            الف( چند کلمه دارد؟   

شود؟ ها صدای )ت( شنیده میج( کلمه هایی که در آن   

                                  

 را انجام                 70ی نگارش خود برو  و  فعّالیّت تکمیلی صفحه به سراغ کتابدانش آموز تالشگر من:                  

 بده.  )فرزندم خیلی دقیق از روی بخوان و بیندیش درس بخوان تا بتوانی پاسخ سواالت را کامل بنویس.(                

            

                                              

 هرکه نان از ............          معنی آن را به زبان ساده بنویسید.    مل کرده وعبارت را کا -1  

 .   .................... بودسعدی اهل  .. -2

 ...... سفر کرد. .................... و سپس به ..............سعدی برای تحصیل ابتدا به  .. -3 

 ... نام دارند.  ................. و .........................آثار معروف سعدی ... -4 

 ند؟اهدبیرستان را معنی کنید. چگونه ساخته شدکلمه های دبستان و  -5 

 

   

 شعری در مورد کشور عزیزمان ایران انتخاب کن و سعی کن آن را با آهنگ و احساسی زیبا بخوانی.

 چندتا از افتخارات کشورت را نام ببر.      به تو دست می دهد؟      یبا شنیدن نام کشورت چه احساس  

                                             

 

 امال
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 ی کشورمان ایران .چه می بینی؟  مرحبا نقشه 1فرزندم به تصاویر باال نگاه کن . در تصویر شماره ی 

؟  آن با سه رنگ نشان داده شده است چرا روی  

،رنگ سبز نشانه ی سرسبزی ی چیست؟  درست گفتی گلم، خوب باهوشِ من بگو ببینم که هر رنگ پرچم نشانه  

.استرنگ سرخ نشانه ی دفاع از میهن و وطن دوستی و   رنگ سفید نشانه ی صلح و   

این  ؟ یعنی نام خلیج فارس همیشه به این نام می ماند ویعنی چهشته ؟   خلیج همیشه فارس چه چیز نو 2در تصویر شماره ی 

دهیم.ها این اجازه را نمیما هرگز به آنو  که کشورهای دیگر می خواستند نام آن را تغییر دهند  

 

کشور ما دارای دیدنی های طبیعی فراوان  است.                               چه می بینید؟ 3در تصویر شماره ی   

؛ خط بکش.دانیاال از روی درس بخوان و زیر کلماتی که برایت جدید است و یا معنای آنها را دقیق نمیح  

؛ صحبت کن.مفهوم کلماتی که مشخّص کردی  اکنون به همراه بزرگترهای مهربانت در مورد معنی و   

 

  کلمات جدید درس:

.جایی که در آنجا ثروت فراوان است: زرخیز           طال  زر: کشور ، میهن              :سرزمین           ای  : آه  

                                                 باالی سرت دریا است.: سر به دریا زده ایدو طرف        : دو سودلرُبا ، جذّاب            فریبا:

مورد احترام و قابل ستایش               : دّسمقنام زیبا و جذّابش خلیج فارس است.      : نام دل انگیزش فارس       باشد   بُوَد:

کسی که قدرت تحمّل باالیی دارد. صبور: بغل                                آغوش:        تر برتر ، بهتر ، شایسته برازنده تر:   

         گسترشرونق: مجمو عه ای از آداب و رسوم که در بین مردم یک کشور پذیرفته شده.                          : فرهنگ 

.زایید و پرورش داد:  زاد و پرورد به دامن       زایید: زاد     پرورش داد. پرورد:  

 

 درس دوازدهم : ایران عزیز

1 2 3 
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طمعکار: حریصخیال فریب دادن          چشم طمع: و درست کار              کشور افراد خوب: زمین پاکان  

نگهداری از تو : حفظت          منترسینهراسیم: می دزدند            می رُبایند:            از ما می گیرند.  می گیرند: زما  

 

 کلمات مخالف 

غیر قابل قبول   ≠برازنده                           ناپسند         ≠دل انگیز                                        زشت      ≠فریبا   

آسان        ≠مشکل                          به نرمی و مالیمت      ≠به زور                                  بی تاب     ≠صبور     

 

  کلمات هم خانواده

صبور ) صابر ، صبر (         مقدّس ) قُدس ، تقدیس (            نعمت ) انعام ، نعیم  (         فریبا ) فریبنده ، فریبکار (      

 می رُبایند ) رُبایِش ، رُباینده (                              حافظ ) محفوظ ، حفاظت (                               دم (        خدمت ) خدمه ، خا

       

 

در مقابل  ، صورت شاد               وو در مقابل جمالت درسترا بخوان  96ی نادرست صفحه جمالت درست و :فرزندم    

.نقّاشی کن              ، صورت ناراحتجمالت نادرست  

، درست و        صورتک های شاد و غمگینستفاده از با ا جمله بگو و، چند با توجّه به آنچه از درس فهمیدی حاال خودت

.نادرست بودن آن جمالت را نشان بده  

را بخوان و با توجّه به    96ی  های درک مطلب صفحه: حاال یکی یکی از قسمتمهربانم  

. ، به سواالت پاسخ بدهمتن درس ایران عزیز  

 

  .، کنترل کنیبه متن درس توانی  درستی پاسخ خود را با مراجعهمی  تو

  1-                                                                                   2-  

ها سواالت خود را در دفترت بنویس  و پاسخ آنس چند سوال طرّاحی کنی.کن با توجّه به متن دراکنون تو هم سعی  :فرزندم

 را بگو.

  

      

 

 

 

 

 نادرست درست و

 واژه آموزی

2 1 
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  چه می بینی؟  آفرین فرزندم. 2و 1صویرهای شماره ی : در تعزیزم رزندف

(    دانو قند ی   )ی قندان از ترکیب کلمه: کلمهان و گلدان چه طور ساخته می شوند؟       بله درستهدانی کلمه های قندمی

 شوند.(  ساخته میدان و       گلی   )ی گلدان از ترکیب کلمهکلمهشود و  درست می

ابزار است.ی نوعی وسیله و ها نشان دهنده؛ این کلمهبینیهمانطور که می  

   

:اژه آموزی این درس یاد گرفتیم کهدر و           

با ترکیب بعضی کلمات با ) دان ( کلمه ی جدیدی ساخته می شوند که نشان دهنده ی نوعی وسیله هستند.                

 

کتاب نگارش را به دقّت بخوان و انجام بده. 72ی حاال تو فرزندِ خوبِ من صفحه    

 

 

. سپس این موضوع را با خواهر و برادر هایت یا پدر و مادر خود در میان بگذار.  قرار بگذارید یک موضوع انتخاب کنعزیزم 

بط ترین موضوع را در مرتسعی کنید زیباترین و  .تو ، در نظر بگیرند وضوع انتخابیتری را با توجّه به مکه موضوعات کوچک

. حاال هر کدام از افراد . جمالت را به کمک هم مرتّب کنیدهر کس در مورد موضوع انتخابی جمله هایی بگوید نظر بگیرید.

 . دراد خانواده صحبت کن؛ در برابر دیگر افبه آنچه نوشتید و به یاد سپردید گروه پس از تمرین سعی کند با توجّه

 ) رعایت زمان صحبت کردن و پرداختن به نکات اصلی را در نظر داشته باشید.(

 

 

 

.و  ) دریایِ خزر  ( را پیدا کن  فرزندم در شعر ایران عزیز ترکیب هایی همچون  ) ایرانِ عزیز  (  

---------------------------------------------------چه تفاوتی بین این دو ترکیب وجود دارد ؟       

جدولی با  دو ستون جداگانه بنویس. حاال از درس این نوع ترکیب ها را پیدا کرده و در   

 

 

 

 

 

 

 صندلی صمیمیّت

 آموزش امال
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 این درس یاد گرفتیم که : از بیاموز و بگوی 

 .؛ به این متن ها شعر می گویندهای آهنگین و زیبا  استفاده کنیمیم برای بیان احساسات خود از متنتوانمی

 

متن چه تفاوتی احساس کردی؟ . موقع خواندن این دوخواندو متن باال ب ،فرزندم  

مطالعه از زبان رهبر ؛ متن سمت راست در مورد ارزش با خواندن این دو متن متوجّه شدیهمانطور که  ،بله عزیزم

هایی را بیان می کند و اطّالعاتی را به ما می دهد امّا در در تصویر سمت چپ شعری است که با خواندن صحبت ،بزرگوارمان

با خواندن آن ها نوعی  آن احساسی خوب در ما به و جود می آورد. به این گونه متن ها که دارای یک آهنگ خاص هستند و

 ؛ ) شعر ( می گویند.می آیداحساس در ما به وجود 

   

  

 

 

، احساست را از این شعر بیان کنی.کن و سعی کن با نوع خواندن خود شعری با موضوع دلخواه انتخاب  

 به کسی که بهترین و  ، سعی کنید هرکدام شعری را با موضوع دلخواه بخوانید ودر جمع گرم و صمیمی خانواده

 ؛ امتیاز بدهید.ئه می دهداحساسی ترین حالت را در شعر خوانی ارا 

کتاب نگارش را به دقّت خوانده و انجام دهی. 73ی در این زمان می توانی صفحه  

 

گوش کن و بگو :                                             

عزیزم از روی این شعر بخوان. حاال بگو کدام کلمات در این شعر با هم متضاد هستند؟                                               

 

 تو این جا ، من آن جا

 تو خشکی ، من دریا

 تو روشن ، من تاریک

 نزدیکتو دوری ، من 

 تو پنهان ، من پیدا

 تو پایین ، من باال

 تو خوابی ، من بیدار

 تو اندک ، من بسیار

 ، من غمگین  تو شادی

 تو تلخی ، من شیرین

 تو گرمی ، من سردم

ما هستیم ، ضد هم
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 ارزشیابی 

را به دقّت انجام بدهی.   75و   74های صفحات سعی کن تمرینحاال دانش آموز با هوشم    

 

شود را نوشته و شکل این صدا را از روی شعر ایران عزیز، کلماتی که در آنها صدای )ت( شنیده می      

 در هر کلمه رنگی بنویس.                       

چه کلمه هایی از شعر به صورت جمع نوشته شده اند؟                

کلمه هایی که در آن ها نشانه ی ) و( صدای )او ( می دهد را به ترتیب حروف الفبا بنویسید.         

           

               

                                               

ساس.یکی با احساس و دیگری بدون اح ؛یی، دو جمله بگوعزیزم سعی کن در مورد هر تصویر     

 

 

            
 

 امال
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 هدیه های آسمان
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! کسی کاری دارد.خیلی از می چیست؟ احسنت نازنینان به نظر شما صدای تلفن منزل یا تلفن همراه نشان دهنده

 زند؛ منتظر پاسخ ما هستند.                                                      شنویم مثل زنگ تلفن،زنگ درِ منزل و یا دوستی که ما را صدا می صداهایی که می

 فتید؟ ا شنوید به یاد چه چیزی می عزیزانم وقتی صدای اذان را از مسجد یا تلویزیون منزل می

 

         

                                                                      

 زند که نماز بخوانیم. صدای اذان هم به این معنی است که خداوند ما را صدا می

 شویم. آشنا میخواندن نماز و شرایط نمازگزار دلبندانم در این درس با         

 متن درس را شمرده بخوانید.          

 دادند. اکنون یاد گرفتیم که رسول خدا بعد از شنیدن اذان چه کارهایی انجام می

رفتند؛ تا نماز را به صورت  پوشیدند؛ با ظاهری آراسته به سوی مسجد می زدند؛ بهترین لباس خود را می مسواک می

                                                 جماعت به پا دارند.                         

 «خداوند کسی را که برای گفت و گو با او خود را آراسته و خوشبو کند،دوست دارد. » پیامبر اکرم)ص(فرمودند:

 

 نهم:درس 

 خدا با گفت و گو

 اهداف

 و ویژگی های ظاهری نمازگزارآشنایی با شرایط  -

 توجه به پاکی و آراستگی در نماز -

 توجه به اذان -آشنایی با نماز های یومیه                  -
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 لباس های مرتب و تمیز پوشید؟ آفرین، روید چه لباس هایی می شما وقتی به مهمانی می :فرزندان عزیزم

برویم  خداوند بزرگ که ما را آفریده و نعمت های زیادی برای ما خلق کرده استخواهیم به مهمانی  پس ما هم وقتی می

 باید با لباس پاک و آراسته باشیم. و با او گفت و گو

 

 لباس پاک: لباسی که با چیزهای نجس مانند خون و ادرار آلوده نباشد.

 خواهیم نماز بخوانیم )با خدا گفت و گو کنیم( باید چگونه باشیم؟ دانید وقتی میحاال که درس را مطالعه کردید، می 

 نماز را با بدن و لباس پاک شروع کنیم-3                  وضو بگیریم-2            خوشبو و معطر باشیم-1

 عزیزانم!  خوانیم. آفرین .......... نوبت نماز میما مسلمانان هر روز ....

 خوانیم. پنج نوبت نماز )صبح،ظهر،عصر،مغرب،عشا(میما هر روز 

 کالس دوم نماز دو رکعتی را یاد گرفتید و در ابتدای کتاب قرآن پایه سوم هم با اذکار نماز به خوبی آشنا شدید.

ر خیزیم و این ذکر را سه مرتبه تکرابرای نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی، بعد از خواندن تشهد در رکعت دوم بر می

 می کنیم.

 سبحان اهلل و الحمد هلل والاله االاهلل واهلل اکبر

 خوانیم. رویم و در رکعت آخر بعد از سجده تشهد و سالم می سپس به رکوع و سجده می

 تمرین

 *عزیزم حتما در منزل همراه پدر و مادر خود خواندن نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی را تمرین کن.

 را با دقت بخوان و حفظ کن.63*فرزندم بیندیشیم صفحه  

 *مهربانم اکنون که با نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی آشنا شدی به من بگو:

 نماز صبح: ...........رکعت                     نماز ظهر: ............رکعت                   

 ...رکعت                      نماز عشا: ............رکعت                    نماز عصر: ....... 

 نمازمغرب: ...........رکعت
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 دهد در این کادر بنویس. * با کمک بزرگتر ها یک آیه از قرآن که اهمیت نماز را نشان می

 

  

                                 

 

 

 

 

 

 به این تصاویر نگاه کنید و ببینید به یاد چه چیزهایی می افتید؟         

                                                        

 گیرند. آفرین! زمانی که پدر و مادر و بزرگترهای ما روزه می

      ؛ی مادربزرگ و فامیل ی افطار و افطاری خوردن در خانه یاد لحظه

قدر(های )شبکردیم. هایی که با پدر و مادرمان تا صبح عبادت میشبیاد   

 فرزندان عزیزم حاال متن درس را بخوانید که داستان زیبایی دارد.

 درس دهم:

 ماه مهمانی خدا 

 

 اهداف 

 آشنایی با ماه مبارک رمضان و برکات آن  -

 آشنایی با زمان افطار و سحر در ماه رمضان -

 

 خوانیم؟ ما مسلمانان هر روز چند نوبت نماز می -1

 تمیز کنیم؟ن را باشد باید چه جوری آاگر بدن یا لباس به خون و ادرار آلوده  -2

 پیامبر اسالم درباره آراستگی هنگام نماز چه فرمودند؟ -3
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دختر داستان درس، امسال به سن تکلیف رسیده و برایش جشن تکلیف گرفته اند. در درس هشتم با جشن  ،سحر

                     اید.                                      تکلیف آشنا شده

نکته:    

غذا بخورند. دو وعده توانند این ماه می در داران روزه -  

بعد از اذان مغرب به عنوان افطار             هنگام سحر)قبل از اذان صبح( به عنوان سحری   

 

 افتی؟                                                                               ای می با دیدن تصویر به یاد چه خاطره

                                                                   

 

ردم با شود و م های افطار پهن می در ماه مبارک رمضان در مساجد و خانه ها، سفره

 کنند. صمیمیت و مهربانی از یکدیگر پذیرایی می

 

 عزیزانم بیایید با هم مرور کنیم که از این درس چه چیزهایی یاد گرفتیم.  

درهای رحمت  زیرا در این ماه، نام دیگر ماه رمضان ماه مهمانی خداوند است.

 الهی، به روی بندگان باز است.

 خب دخترهای نازنینم و پسرهای مهربانم، چه چیزهای دیگری یاد گرفتیم؟

 دم سحر: نزدیک صبح ،سپیده

 افطار: باز کردن روزه با خوردن غذا و آشامیدن

 

  افطاری دادن در دین اسالم ثواب)پاداش( زیادی دارد. -

گرفتن در ماه رمضان را ندارند اجازه  خداوند مهربان به بیماران و کسانی که توانایی روزه -

 داده است تا ماه رمضان سال بعد، هر زمان که توانستند روزه بگیرند.
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 کند؟   های باال روزه را باطل مییک از ورزش*فرزندان باهوش من به نظر شما کدام

 فرماید: ای مومنان، روزه گرفتن بر شما واجب شد. در قسمت بیندیشیم خداوند در قرآن می

 صیام: روزه داشتن

 را با صدای بلند بخوان.« سفره خداوند»شعر زیبای 

                             

                                         

 

          

                                 

  

 دهیم؟ عزیزانم، ما در روز عید فطر چه کارهایی انجام می

 

به دلیل ارزش و در این روزها  دهیم. ما مسلمانان اعیاد بزرگی داریم که در این روزها آداب و رسوم خاصی را انجام می

 رویم تا رویم. به دیدن بزرگترها می احترام زیادی که دارد ما با لباس نو و تمیز و با بوی خوش به استقبال آن می

 فرا رسیدن این روز بزرگ را به آن ها  تبریک بگوییم و در شادی هم شریک باشیم. 

درس یازدهم: 

 عید مسلمانان

 اهداف

 عید فطرآشنایی با  -

 ایجاد عالقه و اشتیاق برای شرکت در نماز عید فطر -

 

 هایی می توانند غذا بخورند؟روزه داران، در ماه مبارک رمضان،چه زمان -1

 

 ثواب عبادت در کدام شب از سایر شب های ماه رمضان بیشتر است؟ -2
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   های مهم برای دعا کردن بعد از نماز عید فطر است. یکی از زمان

                                   دلبندانم از روی متن درس بخوانید.  

کنند و  شود که بعد از آن مردم دعا می در این روز نماز مخصوص عید خوانده می

 ها استجابت شود. امیدوارند که در این روز دعای آن

 شود؟ *دلبندانم در چه کشورهایی نماز عید فطر خوانده می

شود.البته کشورهایی  عزیزانم! نماز عید فطر در تمام کشورهای مسلمان مثل ایران،فلسطین،قطرو....خوانده میاحسنت 

 دارند. که جمعیت مسلمان هم دارند؛ نماز را برپا می

                                          ی چیست؟ دهنده *نماز عید فطر در کشورهای اسالمی نشان

، برابری و برادری، دوستی و ی نظم، آرامش، همدلی و وحدت ندهده نشان فطر نماز عید

 باشد. مودت می

 

 فرزندانم به نظر شما از دعاهای بسیار مهم در روز عید فطر چیست؟

                         ظهور حضرت مهدی )عج(        سالمتی برای تمام مردم جهان         خوشبختی و احساس آرامش برای تمام مردم

 

 کدام یک از عیدهای زیر، عیدهای اسالمی است؟

 

ایدن روز را خددا بدرای     فرمایدد:  ی عید فطر می در قسمت بیندیشیم امام علی)ع( درباره *

 شما قرار داده است، در این روز بسیار دعا کنید.
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چهل سالگی به قرآن کتاب آسمانی مسلمانان است.حضرت محمد)ص( وقتی در 

ردم این کتاب بر ایشان نازل شد و ایشان قرآن را به م پیامبری برگزیده شدند؛

 تا با نشانه های خداوند آشنا شوند و ایمان بیاورند.معرفی کردند 

 

 

 ها نشان داده است؟                  *خدا در قرآن چه چیزی را به انسان

ردن را به مدا نشدان داده اسدت. و مدا بدا      آفرین عزیزانم!خداوند راه و رسم زندگی ک

کنیم زندگی زیبداتری را بدرای خدود و     های آن سعی میخواندن قرآن و عمل به پیام

 اطرافیانمان رقم بزنیم.

 درس دوازدهم:

 سخن آسمانی

 اهداف

 آشنایی با قرآن به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان-

 ی قرآن  ایجاد عالقه در دانش آموزان برای تالوت روزانه-

 

 یکی از عیدهای بزرگ ما مسلمانان چه عیدی است؟ -1

 گیریم؟ چرا روز عید فطر را جشن می -2

 اند؟ در روز عید فطر امام علی)ع( به چه کاری سفارش کرده -3

 

شایستگی دستورات اند به  گویند، چون توانسته مسلمانان در روز عید فطر به هم تبریک می -

 الهی را انجام دهند و روزه بگیرند و از گناه دوری کنند.

: جایی است که در آن نمازهای باشکوه و پرجمعیت مثل نماز عید فطر یا نماز جمعه یمصل -

 شود. برگزار می
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ی  دانید که ما در نماز سوره فرزندان نمازخوانم، می

 خوانیم. با توجه به تعداد  حمد و توحید را می

رکعت ها و نوبت های نماز بگویید که در یک شبانه  

ی  ی حمد و چند بار سوره روز ما چند بار سوره

 خوانیم؟ توحید را می

 

 شود. انگیر می  و بدانید که اجرای نمایش آن جذاب و خاطره عزیزانم متن درس را بخوانید

یاد دارید؟هایی از قرآن را به  چه قصه های عزیز، بچه  

   

 

 

 

 اندازد؟......................................................................................................... میشما را به یاد چه قصه ای  80ی صفحه

 

 گیریم و باید سعی کنیم به آن ها عمل کنیم تا زندگی زیباتر و  فرزندانم، ما پیام های زیادی را از قرآن یاد می

 :ها این پیامی  دل پذیرتری داشته باشیم.از جمله

 

پس تالوت آیات قرآن  .«از آیات قرآن بخوانید توانید، میبه هر مقدار که » است :در قسمت بیندیشیم خداوند فرموده 

شود.پس ما هر روز تعدادی از  رای خداوند هم مهم است؛ زیرا انسان هر وقت کاری را تکرار کند در آن کار موفق میب

هم باعث خوشنودی خداوند متعال  و اعمال و رفتار ما آن در زندگی ما حضور داشته باشدکنیم تا قر آیات را تالوت می

  شود.

باشد. جزء می 30سوره و  114* قرآن دارای   

  باشد. * بلندترین سوره قرآن بقره و کوتاه ترین سوره قرآن کوثر می

 باشد. یکی از معجزات پیامبر اکرم)ص( میقرآن کریم * 
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 شعر را با صدای زیبا و دلنشینت بخوان و بعد بگو که هدیه های آسمان چیست؟

 

 

 

  خواهم ازسلیقه و هنر بسیار عالی خودتان برای نوشتن یک پیام قرآنی و تزیین آن استفاده کنید. عزیزانم می

 

 

 

 

 

  

 

 

این  رسند. به طور که در درس هشتم)جشن تکلیف( آموختید؛ دختران در سن نه سالگی به تکلیف میعزیزانم همان

دختران واجب است که  ن دستورات رعایت حجاب است.یعنی برمعنی که باید به دستورات دینی توجه کنند. یکی از ای

 تمام بدن و موی سر خود را از نامحرمان بپوشانند.

 

 :درس سیزدهم

 انتخاب پروانه

 هدف

 آشنایی با حجاب برای دختران -

 چه کسی معرفی شد؟کتاب آسمانی مسلمانان چیست و توسط  -1

 

 دهد؟                            قرآن چه چیزی را به انسان ها نشان می -2
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 ابتدا به تصاویر کتاب با دقت نگاه کنید.  *

  بخوانیم. ،استانه دختری به نام پروی  حاال بیایید با هم متن درس را که درباره

  انتخاب پروانه چه بود؟

 را برای حجابش انتخاب کرد. چادرمرحبا!  

 

 گل  زیبا  گلیه

 که داره رنگ و لعاب

 دختری قشنگه که

 همیشه داره حجاب

 

 با دقت نگاه کنید و ارتباط میان این تصویر و حجاب را بیان کنید. 87ی  صفحه "ببین وبگو"*عزیزانم به تصویر

 

 شویم. آشنا می "نامحرم"و  "محرم"این درس با دو مفهوم در 

 

 

 

 

 

 

 

 

افرادی مانند پدربزرگ،عمو و دایی که الزم نیست در برابر آنان موی سر خود را 

 شوند. بپوشانیم محرم نامیده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامحرم
نیستند، باید در افرادی مانند شوهرخواهر، پسرعمو و سایر مردهایی که محرم دختران 

 برابر آنها موی سر خود را بپوشانند.
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 اند و به موضوع محرم و نامحرم به خوبی  احسنت به دخترهای خوب و نازنین که امسال به سن تکلیف رسیده

 کنند.  توجه می

 مشخص کن. قرمزو افراد نامحرم را با رنگ سبز  افرادی که محرم هستند را با رنگ ،دلبندم *

 

  

 فکر کنید. 88ی  صفحه "گفت و گوکنیم"*فرزندانم، به سوال 

 بعد از فکر کردن به این مورد با دوستان و اعضای خانواده هم مشورت کنید.

 ها چگونه دستورات اسالمی را رعایت کنی. حل های خیلی خوبی رسیدی که مهمانی حتما االن به راه

 کنم! به تو افتخار می

 شمرده بخوان. را با صدای زیبایت بلند و 89ی  شعر صفحه ممهربانی  فرشته

 ی دختران سرزمینم که مانند فرشته پاک و معصوم هستند. این شعر تقدیم به همه

 

 

 

 

 چرا خداوند به دختران دستور داده که حجاب را رعایت کنند؟ -1

 

 یا نامحرمان؟ خود را رعایت کننددختران باید در برابر محرمان حجاب  -2
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 عزیزانم، نام همسر پیامبر گرامی اسالم خدیجه )س( و نام دختر ایشان حضرت فاطمه )س( بود.

مادرشان حضرت خدیجه را از دست دادند.بعد از آن حضرت فاطمه و پدرشان حضرت فاطمه )س( در سن پنج سالگی 

 بهترین دوست و همدم یکدیگر بودند.

فرزندانم، اگر خدای نکرده دست و پای شما خراشیده شود، اولین کسی که در خانه نگران شده و به مداوای شما 

 پردازد کیست؟ می

 !مادرمرحبا، 

 

ی افراد دیگر بیشتر است.این  دش از همهمهر و محبت مادر نسبت به فرزن

 مهربانی را حضرت فاطمه )س( نسبت به پدرشان حضرت محمد )ص( داشتند.

 ای از شخصیت مهربان حضرت فاطمه)س( آشنا شدید. با گوشه "پیراهن بهشتی"در درس هشتم کتاب فارسی 

 

 * متن درس را آرام و بادقت بخوانید تا بیشتر با حضرت فاطمه)س( آشنا شوید.    

 

 

درس چهاردهم: 

 ام ابیها

 هدف :

 ترین زنان جهان آشنایی با حضرت فاطمه )س( به عنوان یکی از بهترین و شایسته -

 

 است. "مادر"به معنی "ما"ی  کلمه

 است. "پدرش"به معنای  "ابیها"ی  کلمه

 است."مادر پدرش "ام ابیها به معنای 
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 گفتند؟ حاال متوجه شدید چرا به حضرت فاطمه)س( ام ابیها می

 محبت و مهربانی که نسبت به پدر خود داشتند.به خاطر 

 کتاب، به کدام قسمت درس اشاره دارد؟ 91ی  پایین تصویر صفحه

 

 

 های دیگر حضرت فاطمه)س( را یاد بگیریم. نام

 اگر شما نام دیگری می شناسید، بنویسید؟

 

 

 

حضرت فاطمه)س( با حضرت علی)ع( ازدواج کردند و 

باایمان، دلسوز و فداکار به دنیا فرزندانی شجاع، مهربان، 

 آوردند.

، 94ی  با توجه به قسمت بیندیشیم صفحه گل مهربانم،

ی حضرت فاطمه)س( نازل شده  ی قرآن درباره کدام سوره 

 است.

 ی کوثر را حفظ کنیم. نکته مهم: سوره
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 را بخوانید.                                           94ی  داستان تسبیح صفحه

 از امروز تصمیم بگیرید که در پایان هر                               

 نماز تسبیحات حضرت فاطمه)س( را بخوانید. 

 

 

 تعریف کنید.خود   را برای یکی از اعضای خانواده 95ی  صفحه "ببین وبگو"داستان تصاویر 

 

 

 

 

 

 

خداوند فاطمه را دوست "ی حضرت فاطمه)س( فرمودند: حضرت محمد )ص( درباره -

 "دارد و کسانی که فاطمه را دوست داشته باشند نیز دوست دارد.

های زنان  حضرت فاطمه )س( بانویی مؤمن و دانشمند بود.با صبر و حوصله به پرسش  -

 داد. مدینه پاسخ می

 خدا، حضرت فاطمه)س( را ام ابیها نامیدند؟ چرا پیامبر -1

 نام همسر و فرزندان حضرت فاطمه)س( را بنویسید. -2

 ی حضرت فاطمه)س( نازل شده است؟ ی قرآن درباره کدام سوره -3
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