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بسمه تعالی
فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش دارد ابعاد چهارگانه 
زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت منسجم، هماهنگ با غایت و اهداف نظام 

تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است، سعی شده تا 
مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک 
و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر 
انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی 
است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در 
عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به 

کسب شایستگی های الزم )توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 
امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند فراگیران 

را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و گروه های 
و  پژوهش  سازمان  همکاران  و  عزیزان  این  مساعی  و  تالش  از  است  شایسته  می باشد،  درسی  کتاب های  تألیف 

برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص این 

محتوا به این سازمان منعکس نماید.
دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور



همكار گرامي 
ــپاس مى گوييم كه توانستيم كارتهيه و توليد كتاب فارسى را براساس آخرين دستاوردهاى آموزشى به  خدا را س
انجام برسانيم، اميدواريم كه ره آورد آموزش اين كتاب ها بهبود رشد و اعتالي آموزش اين گـروه از دانش آموزان 

باشد و همت بلند شما افق هاي تازه و روشني را فرا روي ما بگشايد. 
در استفاده از اين كتاب كه با ساخت، رويكردي نو تأليف شده است  به نكات زير توجه كنيد:  

ــتن) به يك ميزان توجه شده  ــخن گفتن، خواندن و نوش 1- در كتاب به هر چهار مهارت زباني (گوش دادن، س
است .

2- درهرفصل دو درس گنجانده شده است. كه ساختار حول موضوعات (تحميديه ، نهادها، سرزمين من ، ادبيات 
پايدارى ، ادبيات حماسى ، ادبيات تعليمى ، ادبيات جهان و نيايش) شكل گرفته است. 

ــفاهى، خودآزمايى كتبى،  ــده كه عبارتند از : خودآزمايى ش ــاي مختلفي پيش بيني ش ــردرس فعاليت ه 3- در ه
كارگروهى .

ــط آنان در اين كتاب از دو نوع خط  ــي توس 4- به منظور كمك به تقويت خط دانش آموزان و توانايي خوانانويس
ــده است يكي خط خواندن و ديگري خط نوشتن . خط خواندن همان خطي است كه بسياري از كتـاب  ــتفاده ش اس
ــته مي شود و خط نـوشتن خطي است كه نـوشتن تحـريـرى را بـه دانش آموزان آموزش  ــى با آن نـوش هاى درس
ــت. بلكه مبناي تمرين عملي دانش آموز و نمونه  ــتن خط تحريري نياز به آموزش جداگانه نيس مى دهد. براي نوش

بردارى از روى كتاب است.  بنابراين ضرورتي براي برگزاري كالس آموزش خط نيست. 
ــم را به دقت مطالعه  ــاب، كتاب راهنماي معل ــود قبل از تدريس كت ــت مي ش ــكاران محترم در خواس 5- از هم

نمايند. 
ــود تا ارزش آنها به  ــال تحصيلي ، به هر چهار مهارت به يك ميزان توجه ش 6- در حين ارزش يابي در طول س

يك نسبت حفظ شود. 
ــنا كنند تا هماهنگى آموزشى  ــت دبيران گرامى ، خانواده ها را با كتاب و روش هاى آموزش آن آش 7- الزم اس

بين خانه و مدرسه ايجاد شود. 

           هّمتم بدرقه راه كن اي طاير قدس                             كه دراز است ره قصد و من نوسفرم 
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به آسمان نگاه مي كنيم.  ماه و ستاره ها، خورشيد و ابرها را مي بينيم. 
به زمين نگاه مي كنيم .از ديدن كوه هاي بلند، درياهاي وسيع* ، دشت هاي سرسبز و  موجودات* 

كوچك و بزرگ شگفت زده* مي شويم. 
ــوب فكركنيم ، درس  ــته انجام بدهيم، خ ــان نگاه مي كنيم كه مي توانيم كارهاي شايس ــه خودم ب

بخوانيم و در زندگي پيشرفت كنيم. 
خدايا، تو را سپاس مي گوييم كه اين همه نعمت به ما بخشيدي . ما را ياري كن تا از اين نعمت ها 

خوب استفاده كنيم. 
خدايا، ما را موّفق كن تا قدر پدر ، مادر و معلّم خود 

را بدانيم و به آن ها احترام بگذاريم. 
خدايا، ما را ياري كن تا با دوستانمان خوب و 

صميمي باشيم و محّبت هاي آنان را هرگز 
فراموش نكنيم. 

ــنده ي مهربان، ما فقط تو  اي خدا ي بخش
ــاي* تو قدم  ــتيم و در راه رض ــي پرس را م

برمي داريم. 

سپاس خدا

درس

11
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1- وقتي به زمين و آسمان نگاه مي كنيم چه چيزهايي مي بينيم ؟
2- چه كارهايي انجام دهيم تا خدا از ما راضي باشد ؟
3- چرا بايد قدر پدر، مادر و معلّم خود را بدانيم ؟

4- شما از خدا چه مي خواهيد ؟ 

1- با ديدن هر تصوير به ياد چه چيزهايي مي افتيد؟

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

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

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

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى

1010



1111

2- هردو كلمه را در يك جمله به كارببريد. 

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

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

3-  كلمات داده شده را با هم  تركيب كنيد.
نمونه : كوه + بلند   كوِه بلند 

دشت + سرسبز  ...................................

خداي + بخشنده  ..................................

دوستان + خوب   ..................................
درياي + وسيع   ....................................
موجودات + كوچك  .............................

در گروه هاي سه يا چهار نفره، يك نّقاشي از نعمت ها و آفريده هاي خداوند بكشيد. 

كار گروهى

ستارگان           درخشان

خداي            مهربان



فصل اّول
نهادها
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اين امروز  محّمد را در خيابان ديدم خيلى ناراحت به نظر مي رسيد و  مثل هميشه سرحال 
ــده اســت ؟» محّمد گفت: «من مّدت ها در يك كارگاه نّجاري  ــيدم: «چه ش نبود. از او پرس
ــى ندارم، ديگر نبايد به  ــروز كارفرما* به من گفت كه چون مدرك* مهارت ــردم. ام كارمي ك
ــتم. من به او گفتم : «ممكن اســت در زندگي هريك از ما  ــى نگران هس ــم. خيل كارگاه بياي
ــراد ديگر كمك  ــكالت، بايد از اف ــد.» براي پيداكردن راه حّل مش ــكالتي به وجود بياي مش
ــتم به  ــدرم مي تواند تو را راهنمايي كند. بعد از محّمد خواس ــم. من فكرمي كنم كه پ بگيري

خانه ى ما بيايد. 

مدرك مهارتى
درس

22
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ــيديم محّمد مشكلش را با پدرم  وقتي به خانه  رس
در ميان گذاشــت. پدرم گفت: «پسرم، اين مشكل 
ــه يكي از  ــا مراجعه* ب ــي نيســت. مي تواني ب بزرگ
ــازمان فّني و حرفه اي در رشته ى نّجاري  مراكز س
ــن حرفه   ــاد گرفتن اي ــس از ي ــام كنى و پ ــت ن ثب
ــپس  از او  مدرك مهارتي را هم دريافت  كنى .» س
خواســت كه براى  دريافت معّرفي نامه به سازمان 
ــه  داد: «پس  ــه اي مراجعه كند و ادام ــي و حرف فن
ــي مي تواني  ــه راحت ــدرك مهارتي ب ــت م از درياف
ــغول به كار شوي.» محّمد  درهركارگاه نّجاري مش
ــّكر  ــنيدن راهنمايي هاي پدرم از او تش ــس از ش پ
ــراي ثبت نام  ــردا صبح ب ــم گرفت ف ــرد و تصمي ك

اقدام كند. 
1414
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1- مشكل محّمد چه بود؟
2- دوست محّمد چه پيشنهادي به او داد؟

3- چرا محّمد بايد به سازمان فني و حرفه اي مراجعه مي كرد؟
4- شما براي حل مشكل خود چه مي كنيد؟

جمله هاي زير را بخوانيد و كارهاي درست رابا عالمت √ مشّخص كنيد. 

نادرست درست 

من وقتي دچار مشكل مي شوم، گريه مي كنم.

من مشكلم را به هيچ كس نمي گويم . 

من براي حّل مشكل از افراد بزرگ تر كمك مي گيرم. 

من مشكلم را هر طور كه خودم بخواهم حل مي كنم.

من مشكلم را با آرامش حل مي كنم .

من درباره ى مشكلم از مادر ، پدر ، معلّم و مشاورم كمك مي گيرم.

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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1- براي حل مشكالت زير چه كاري انجام مي دهيد؟ 

اگر دوست صميمي تان  با شما قهر كند، چه مي كنيد؟

اگر در يكي از درس ها نمره ي خوبي نگيريد، چه مي كنيد ؟ 

اگر دوست شما  بدون اجازه يكي از وسايل شما را بردارد چه مي كنيد؟

اگر يكي از وسايلتان  را گم كنيد، چه مي كنيد ؟ 

2- با شنيدن كلمه هاي زير به ياد چه چيزهايي مي افتيد ؟ آن ها را بنويسيد. 

كارگاه نّجاري : .......................................................................................................................

مشاور : ..................................................................................................................................

سازمان فني و حرفه اي چه مهارت هايي را آموزش مي دهد؟ هردانش آموز سه مورد را 
يادداشت كند و با خود به كالس بياورد و براي دوستان خود بخواند. 

كار گروهى



ــيار زيادى دارد.ورزش موجب مى شود  ــالمتي افراد معلول تأثير بس ورزش  در س
ــتقل*  ــند و بتوانند مس ــته باش ــه حضوري فّعال* داش ــراد معلول در جامع ــا اف ت

زندگي كنند.
ــابقات شركت  ــياري از معلوالن در فّعالّيت هاي اجتماعي و مس امروزه، بس
ــان  ــود را به ديگران نش ــي هاي خ ــد تواناي ــا مي خواهن ــد. آن ه مي كنن

بدهند. 
همان طوركه مي دانيد،  ورزش يكي از بهترين درمان هاي 
ــراد معلول،  ــه همين دليل براى اف معلولّيت اســت ؛ ب
مسابقات ورزشي متعّددى در رشته هاي گوناگون 

در نظر گرفته شده است  

پـارا المپيك 

درس

33
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ــكتبال ، تنيس روي ميز، دو ميداني ، تيراندازي،  ــابقات در رشته هايي مانند ؛ شطرنج ، بس اين مس
دوچرخه سواري ، گلبال نابينايان ، فوتبال و... برگزار مى شود. 

ــابقات ورزشى معلوالن برعهده ى كميته ى پارا المپيك است . اين  ــور ما برنامه ريزي مس در كش
ــركت قهرمانان و ورزشكاران درمسابقات ورزشى داخلى و خارجى  كميته وظيفه دارد كه براى ش
ــك روز خاص گرد هم مى آيند  ــاله در جهان، همه ى افراد معلول در ي ــزى كند. هر س برنامه ري

1818



ــى  لحظه هاى شادى را در كنار يكديگر  ــابقات  ورزش ــان دادن توانايى ها ى خود در مس تا با نش
داشته باشند.
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1- ورزش براي افراد معلول چه فايده اي دارد ؟ 
2- يكي از بهترين درمان هاى معلولّيت چيست ؟ 

3- وظيفه ى كميته ي پارالمپيك در كشور ما چيست ؟ 
4- چه راه هاي ديگري براي نشان دادن توانايي افراد معلول ، وجوددارد؟ 

1- كامل كنيد : 
ورزش مورد عالقه ي من ................. است ؛ زيرا ...................................................................
خواب ديدم كه در مسابقات پارالمپيك ..................................................................................
من ورزش را دوست دارم؛ براي آن كه ..................................................................................

2- به كلمه هاي زير گـاه  اضافه كنيد وسپس با آن ها جمله بسازيد. 
ورزش  .............................. ـ ........................................................................................... . 
دانش  ............................... ـ ............................................................................................ . 
نمايش  ............................... ـ .......................................................................................... .

 
3- براي اين درس يك نام مناسب ديگر انتخاب كنيد. 

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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4- نقطه چين ها ر ا كامل كنيد. 

خاطره ي يكي از فّعالّيت هايي ورزشي خود را در كالس براي دوستانتان تعريف كنيد.

كار گروهى



فصل دوم
سرزمين من

2222



تهـران 

ــاكن تهران نيستيد و يا حّتي به تهران سفر نكرده ايد، حتماً تصوير* آن را در تلويزيون و  اگر س
كتاب ها ديده ايد، مي دانيد كه  تهران يكي از بزرگترين شهرهاي دنيا است. اگر از يك ساختمان 
بلند و يا از پنجره ي هواپيما به تهران نگاه كنيد، وسعت*  و بزرگي آن شما را حيرت* زده خواهد 
كرد. وقتى تهران به عنوان پايتخت ايران انتخاب شد، فقط يك شهر بسيار كوچك بود؛ اّما حاال 
ــده* اســت  كه امروزه بيش از ده ميليون نفر  ــهر بزرگ تبديل ش ــهر كوچك به يك ش همان ش

جمعّيت دارد. 
ــاهان زيادي تهران را به عنوان پايتخت حكومت خود انتخاب كردند. كم كم  ــته، پادش در گذش

درس

44
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ــورهاي جهان به وجودآمد و بازرگاناني از  ــفارت خانه هاي* متعّددى براي ارتباط با ساير كش س
شهرهاي دور و نزديك براي تجارت* به تهران آمدند. 

در آن سال ها تهران هنوز براي زندگي مناسب نبود، زيرا آب لوله كشي نداشت و مردم از آب 
قنات ها و چاه ها استفاده مي كردند.تهران داراي آب و هواي گرم و خشك بود. در تابستان، هوا 

به قدري گرم مي شدكه مردم مجبور مي شدند به باغ هاى  با صفاي* شمال شهر بروند.
در زمان يكي از وزيران ايران، به نام «اميركبير»، چندين مدرسه ، بيمارستان و كارخانه در تهران 
ساخته شد. به تدريج سينما ، تلفن خانه ، فرودگاه و دانشگاه نيز تأسيس شد*. به خاطر افزايش 
امكانات شهري و لوله كشى شدن آب آشاميدنى، جمعّيت تهران روز به روز بيش تر و بيش تر 

مي شد. 
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ــايل نقلّيه  بيش تر شدند و مسائل بهداشتي  ــال هاي بعد خيابان هاي بزرگ ، پارك ها و وس در س
مردم نيز مورد توّجه قرارگرفت. 

اكنون بيش از دويست سال از پايتخت شدن تهران مي گذرد و اين شهر در اين مّدت، حوادث* 
زيادي را به خود ديده است.
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1- جمعّيت تهران امروزه حدود چند ميليون نفراست ؟ 
2- چرا سفارت خانه ها در تهران تأسيس شدند؟ 

3- درزمان «اميركبير» چه مكان هايي در تهران ساخته شد؟ 
4- به نظر شما « تهران » چگونه شهري است ؟ 

1- مانند نمونه كلمه هاي جديد را جاي گزين كنيد.

- در تهران سينما ، تلفن خانه ، فرودگاه و دانشگاه تأسيس شد . (ساخته شد) . 
- در تهران سينما ، تلفن خانه ، فرودگاه و دانشگاه ساخته شد.

- وسعت و بزرگي تهران شما را حيرت زده خواهد كرد.(متعّجب) . 

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

بازرگانان از شهرهاي دور و نزديك براي تجارت به تهران آمدند. (دادو ستد) 

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

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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2- درس را بخوانيد و جمله هايي را كه در آن ها كلمه ي تهران وجود دارد، بنويسيد.

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

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

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

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

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

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

3- مرتّب كنيد . 

- گرم و خشك ـ تهران ـ بود ـ آب و هواي ـ داراي 

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

- ايران ـ پايتختي ـ به ـ انتخاب شد ـ تهران 

................................................................................................................................................
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در مورد مكان هاي ديدني شهر تهران باهم گفت وگو كنيد و نام چند مكان ديدني را بگوييد. 

كار گروهى



ـــمان آبـي بود.  مريـم و خـانواده اش بـه سمت*   ـــيد و آس ــنگي بـود آفـتـاب مي درخش روز قش
ــالي زارها  ــتزارها و ش ــمال عبورمي كردند. دركش ــبز ش ــــمال مى رفتند. وقتي از مزارع سرس ش

خانه هاى زيبا و ساده اى را ديدندكه سقف هاى  شيرواني  داشتند.
ــا را فراگرفته بود*.   ــيده ى درختان جنگلي همه ج ــالي زارها و بوي چوب هاي پوس ــوي برنج ش ب

مريم به پدرش گفت : «چه خانه هاي زيبايي !» اّما چرا ميان شالى زارها ساخته شده اند؟ 
ــالى كاران هميشه بايد نزديك شالى زارها ى خود باشند تا زمان برداشت  پدرش جواب داد: « ش
ــالى زارها ى خود را رها كنند و اگر خانه هايشان دور باشد،  ــد. آن ها نمى توانند ش برنج فرا برس
زمان زيادى را در رفت و برگشت از دست مى دهند. بنابراين با استفاده از مصالحى مانند چوب، 

خانه اي در شالى زار*

درس

55
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بلوك ساختمانى و پوشال براى خود خانه اى در شالى زار مى سازند و همان جا زندگى مى كنند. 
ــتراحت  ــد. افراد خانواده در ايوان مى نشينند،اس ــالى كاران معموالً يك ايوان دارن ــه هاى ش خان

مى كنند غذا مى خورند ومى خوابند. 
همه ى اين خانه ها يك انبار براى جمع آورى برنـج دارند. انبـار برنـج را باالتـر از سطـح زمـين 
روى پايه هايى مى سازند تا دانه هاى برنج رطوبت نكشد. در خانه ها هم مرغ و خروس و اردك 
نگه دارى مى كنند.» من گفتم: « پدر زندگى كردن در اين خانه ها هم لّذت بخش، و هم سرشار* 

از كارو كوشش است.»
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1- خانواده ي مريم به كجا مي رفتند ؟ 
2- چرا شالى كاران، خانه هاى خود را در شالى زارها مي سازند؟ 

3- كشاورزان خانه هاي خود را از چه چيزهايي مي سازند؟
4- دوست داريد خانه ى شما چه شكلي باشد؟ 

ــفرخودگزارش كوتاهي  ــفركرده ايد. درباره ى س ــمالي ايران س ــهرهاي ش 1- به كدام يك از ش
بنويسيد. 

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

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

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

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

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

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

2- جمله هاي زير را با استفاده از متن درس كامل كنيد. 
الف) بوي برنج شالي زارها و بوي چوب پوسيده ي درختان جنگلي ........................................ . 
ب) كشاورزان خانه هاي خود را با مصالحي مانند.................................................................... . 

3- چرا مردم در شمال كشور سقف خانه هاي خود را به صورت شيرواني مي سازند؟
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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4- نقطه چين ها را كامل كنيد.

 با دوستان خود درباره ى  محصوالت و سوغات شهرهاي شمال كشور گفت وگو كنيد؟ نام چند 
محصول و سوغات شمال را بنويسيد. 

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

كار گروهى



فصل سوم

ادبّيات پايدارى
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ــمس دوست صميمي  ــروع شد. محّمد رضا ش ــهر ش ــمن در خرمش ــوي دش حمله ي تازه اي از س
ــد. گروهي از امدادگران  ــروح* برزمين افتاده بود و به خود مي پيچي ــين فهميده، مج «محّمد حس

براي كمك به او از راه رسيدند. 
آن ها تالش مي كردند تا از خون ريزي محّمد رضا جلوگيري كنند؛ اّما اين  كارآساني نبود، زيرا 

تمام بدن او زخمي شده بود. 
محّمدرضا با التماس به حسين گفت :« حسين، برو! عراقي ها دارند مي رسند. به فكر خودت باش 

شهيد فهميده 

درس

66
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و به خاطر من، خود را به خطر نينداز. »
حسين گفت : «تو را به خدا حرف نزن ، خون ريزي ات بيش تر مي شود.» 

تانك ها نزديك مي شدند. چشم هاي  اشك آلود حسين تانك هاي زيادي را مي ديد. او مي دانست 
كه تا چند لحظه ى ديگر، آن ها از روي بدن دوست و هم رزمش* عبور خواهند كرد. 

ــيد :« نارنجك*  ــير* تانك* ها دور كند. از او پرس ــت تا محّمد رضا را از مس ــين تصميم گرف حس
داري؟» محّمد رضا جواب داد:« فكر مي كنم چند تايي داشته باشم .»

حسين با عجله، وسايل محّمد رضا را گشت و چند نارنجك پيدا كرد. آن ها را به كمر خود بست 
و با نارنجك هايي كه خودش داشت، به طرف تانك ها رفت. 

ــمت تانك هاي  ــد؛  اّما او همچنان به س ــان گلوله اي به زانويش خورد و يك پايش زخمي ش ناگه
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ــختي دنبال  ــده بود، به س ــاي زخمي خود را هم كه انگار از زانو رها ش ــش مي رفت و پ ــي پي عراق
خود مي كشيد. به  طرف تانك ها رفت و با نارنجك هايي كه در دست داشت،  خود را زير تانك 
ــهادت رسيد. و با اين كار، ازحمله ي   ــجاعت، تانك را از بين برد و خود نيز به ش انداخت . او با ش

دشمن به هم رزمانش جلوگيري كرد. 

نام كتاب : شهيد فهميده 
نويسنده : محّمد رضا اصالني 
ناشر : دفتر انتشارات كمك آموزشي (رشد نوجوان) 
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1- مخالف كلمه هاي زير را بنويسيد. 

دشمن    

آسان   

نزديك  

شروع   

1- عراقي ها به كجا حمله كرده بودند ؟ 
2- چرا حسين نگران دوستش محّمدرضا بود ؟ 

3- چرا حسين نارنجك ها را به كمر خود بست ؟ 
4- نظر شما در  درباره ى شهيد محّمد حسين فهميده چيست ؟ 

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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2- درباره ي هر كدام از تصويرهاي زير يك جمله بنويسيد. 

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

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

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

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

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

.....................................................................
.....................................................................
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نام چند شهيد را كه مي شناسيد، بگوييد. 

كار گروهى


