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باسمه تعالي
»  ... و من احياها فكانّما احيا الّناس جميعا ... «

                                                                                                                    )مائده آيه ي 23(
فرآيند توليد برنامه ي درسي مجموعه فعاليت هاي نظام مند و طرح ريزي شده اي است، كه تالش دارد ابعاد چهارگانه زير نظام برنامه درسي 
)طراحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي( را در يك بافت منسجم و هماهنگ با غايت و اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي سامان دهي نمايد. 

در تدوين محتواي كتب دانش آموزان با نيازهاي ويژه كه بخشــي از فرآيند برنامه ريزي درسي است، سعي شده تا مالحظات ساحت هاي 
تربيتي حاكم بر فلسفه تعليم و تربيت كه ناظر بر رشد و توانمندي دانش آموزان براي درك و فهم دانش پايه و عمومي، كسب مهارت هاي 
دانش افزايي، به كارگيري شيوه تفكر علمي و منطقي، توان تفكر انتقادي،  آمادگي جهت بروز خالقيت و نوآوري و نيز كسب دانش، بينش 
و تفكر فناورانه براي بهبود كيفيت زندگي است، مورد توجه قرار گيرد. اين محتوا با فراهم نمودن فرصت هاي مناسب برنامه درسي ضمن 
تأكيد بر انعطاف در عين ثبات و همه جانبه نگري و توجه به هويت ويژه متربيان با نيازهاي خاص، زمينه ســاز دســت يابي دانش آموزان به 

كسب شايستگي هاي الزم )توان مندي ها، مهارت ها( مي باشد.
اميد اســت اين محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشــد و معلمان عزيز و گرامي با بهره گيري از اين كتاب بتوانند فراگيران را در دســتيابي به 

صالحيت هاي فردي و اجتماعي ياري نمايند.
اين كار بزرگ حاصل همكاري صميمانه كارشناســان ســازمان آموزش و پرورش استثنايي و گروه هاي تاليف كتاب هاي درسي مي باشد، 
شايسته است از تالش و مساعي تمامي اين عزيزان و همكاران سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت متبوع كه در مراحل چاپ 

و آماده سازي ما را ياري داده اند، تقدير و تشكر نماييم. 
در اين جا از همه همكاران و صاحب نظران درخواســت مي نمايم، تا نظرات و پيشــنهادهاي خود را در خصوص اين محتوا به اين سازمان 

منعكس نمايند.
دكتر مجيد قدمي

معاون وزیر و ریيس سازمان آموزش  و پرورش استثنایی كشور
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سخنی با همکاران گرامی
خداوند متعال را ســپاس می گوييم كه به لطف او توانســتيم كتاب جديد مطالعات اجتماعی پايه ســوم دانش آموزان كم توان ذهنی را توليد و به شما 
تقديم كنيم. تدوين اين كتاب بر مبنای تغييرات جديد در حوزه مطالعات اجتماعی با توجه به اسناد باالدستی آموزش و پروش، )سند تحول بنيادين 

و سند برنامه درسی ملّی( صورت گرفته است.
مطالعات اجتماعی يكی از حوزه های مهم يادگيری است كه در آن انسان و تعامل او با محيط های گوناگون طی زمان های گذشته، حال و آينده از 
جنبه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سياســی، محيطی و ... مورد بحث و بررســی قرار گرفته و دربرگيرندة رشته های مختلفی مثل تاريخ، جغرافيا، 

اقتصاد، مردم شناسی و نظاير آن است.
رويكرد اصلی برنامه درسی مطالعات اجتماعی، رويكرد »فرهنگی- تربيتی« است. در اين برنامه تالش می شود زمينه های تربيت فردی و اجتماعی 
دانش آموزان كم توان ذهنی در بســتر عناصر و عرصه های جديد، برنامه درســی ملّی مبتنی بر رويكرد فطرت گرايی توحيدی فراهم شــود. هدف 
اصلی اين برنامه تربيت شهروندانی مؤمن، مسئول، آگاه و توانمند در زندگی فردی و اجتماعی و پايبند به اخالق و ارزش های دينی و عالقه  مند به 

جمهوری اسالمی ايران و هويت اسالمی- ايرانی است. 
با توجه به ســند برنامه درســی ملّی كه در آن روابط انســان در چهار عرصه: ارتباط با خود، با عالم خلقت، با خلق و با خدا تعريف شده است. در اين 
كتاب نيز دانش آموز ابتدا به شناخت خود می پردازد، سپس ارتباط با اعضای خانواده و مدرسه مطرح می شود و با آشنايی مفاهيمی مثل جهت های 
جغرافيايی و منابع طبيعی، ارتباط با محيطی كه در آن زندگی می كند را فرا می گيرد. تالش می شود تا در همه اين روابط، درك وجود خالق هستی 

نيز مد نظر قرار گيرد.
رويكرد سازمان دهی محتوا در برنامه درسی مطالعات اجتماعی تلفيقی است، به گونه ای كه در آن دو يا چند حوزه مطالعات اجتماعی و مفاهيم آن از 
مباحث تاريخی، جغرافيايی، اجتماعی، فرهنگی و ... هماهنگ با موضوع درسی و اهداف درسی متناسب با توانايی های شناختی، حركتی و عاطفی 

دانش آموزان كم توان ذهنی با يكديگر تلفيق می شود. 
رويكرد اصلی ياددهی- يادگيری نيز مبتنی بر پرورش مهارت های كاوشــگری، حل مســأله و خالقيت اســت. زيرا دنيای متحول كنونی ضرورت 
پرورش افرادی را ايجاب می كند كه قادر به بررسی و كاوش پديده ها باشند و با استفاده از خالقيت، مسائل فردی و اجتماعی خود را مرتفع سازند
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ساختار كتاب
كتاب درســي مطالعات اجتماعي مشــتمل بر چهار فصل ) شناخت خود ، خانواده ، مدرســه و از خانه تا مدرسه ( و چهارده درس تدوين شده است. 
نحوه ي ســازمان دهي محتوا در اين كتاب به گونه اي صورت گرفته كه از محيط هاي آشــنا به ســاير محيط ها و از شناخت خود تا جامعه گسترش 

مي يابد. ساختار كتاب عبارت است از: 
تصویر عنواني: هر فصل با يك يا چند تصوير شــروع مي شــود كه هدف از ارائه اين تصاوير ايجاد انگيزه و فراهم نمودن زمينه اي براي بحث و 
گفت وگو درباره موضوع محتواي هر فصل است. بديهي است با طرح مباحث ضمن برقراري ارتباط و تعامل با دانش آموزان، در جهت تفهيم هدف 

درس و ايجاد تفكر در آنان تالش مي نمايد. 
عنوان و متن درس: آموزش و تدريس مفاهيم و موضوعات در اين قسمت صورت مي گيرد. كه مفاهيم اصلي هر درس همراه تصاوير ارائه مي گردد. 
دانش آموزان با مشــاهده تصوير و توضيحات مطرح شــده از سوي آموزگار مضمون درس را درك مي نمايند. در اين بخش يكي از هدف ها مشاهده 
تصوير براي دريافت موقعيت و مقايســه آن ها با محيط واقعي زندگي اســت. همكاران محترم ضمن نظارت بر جريان اين فعاليت ها به هدايت امر 

ياددهي ـ يادگيري پرداخته تا زمينه تحقق اهداف يادگيري فراهم شود. 
كامل كن : با انجام اين تمرين ها ضمن توجه به ارزيابي مرحله اي فرايند توسعه و تثبيت يادگيري دنبال شده تا آموخته هاي دانش آموزان تكميل گردد. 
انتخاب كن : فعاليت هايي كه در قالب تمرين هاي »انتخاب كن« صورت مي گيرد در ســطوح باالتر شــناختي مانند بازشناســي، يادآوري، تحزيه و 
تحليل و . . . قرار دارد و هدف آن ايجاد و تقويت مهارت هاي ذهني و اجتماعي به منظور دروني كردن رفتارهاي آموزش داده شده با تغيير نگرش 

در دانش آموزان است. 
شــعر: در پايان هر فصل يك شــعر در راســتاي محتوا با هدف ايجاد فضايي شــاد، تلطيف محتوا و تلفيق با درس زبان فارسي ارائه شده است كه 

ضرورتي براي حفظ شعر توسط دانش آموزان وجود ندارد. 
آنچه یاد گرفتم: در انتهاي فصول تمرين هايي تحت عنوان »آنچه ياد گرفتم«، »انجام دهيد«، »جستجو كنيد«، »سرگرمي«، »فكر كن و انجام بده« 
ارائه شده است كه هدف تمامي آن ها ارزيابي پاياني آموخته هاي دانش آموزان و دست يابي به يادگيري در سطوح باالتر حيطه هاي شناختي، عاطفي 
و رواني و حركتي مد نظر اســت. در اين تمرين ها تعميم يادگيري به محيط واقعي زندگي و كاربردي نمودن آنچه فراگرفته شــده از اهميت زيادي 
برخوردار اســت. تمرين هاي ســرگرمي و فكركن و انجام بده به منظور تقويت خالقيت دانش آموزان كم توان ذهني طراحي شــده كه آموزگاران با 

تأكيد بر اين تمرين ها زمينة تحقق اهداف آن را در دانش آموزان فراهم می نمايند.
در خاتمه از تمامی همكاران محترمی كه در برنامه ريزی و تأليف اين كتاب ما را ياری نموده اند، تشكر و قدردانی كرده و منتظر پيشنهادها و نظرات 

سازندة شما جهت بهبود كيفيت كتاب هستيم.
گروه مؤلفان
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1 شناخت خود

فصل
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1
درس 

من
من یک پسر هستم.
نام من سامان است.

من در کالس سوم درس می خوانم.
رنگ موهای من، مشکی است.
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من بازی کردن را دوست دارم.
بازی فوتبال من را خوش حال می کند.

من دوست دارم به موقع به مدرسه بروم.
دیر رسیدن، من را ناراحت می کند. 

من نّقاشی های زیبایی می کشم.
بعد از نّقاشــی کردن، وســایل خود را 

مرتّب می کنم.
بی نظمی ، من را عصبانی می کند.
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کامل کن

جاهای خالی را با کلمه ی مناسب، کامل کن.

نام من
 ..........................................  

است.

من یک 
 ..........................................  

هستم.

رنگ موهای من
 ..........................................  

است.

کارهایی که می توانم انجام دهم:

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

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

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

کارهایی که دوست دارم:

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

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

 ........................................................... 
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انتخاب کن

هر جمله را به تصویر آن وصل کن.

من در جشن تولّدم خوش حال هستم.

من از صدای بلند ناراحت می شوم.

من از دروغ گویی عصبانی می شوم.
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2
درس 

من بزرگ تر می شوم

نام من سارا است.
من 9 سال دارم.

روزی که من به دنیا آمدم. 

روزی که راه رفتم.

روزی که صحبت کردم.

روزی که به مدرسه رفتم.
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دیروز من در حیاط مدرسه 
ورزش کردم.

امروز اتاقم را مرتّب می کنم.

فردا با مادرم به پارک می روم.
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کامل کن

1- کارهای سارا را در جدول زیر بنویس.

2- با توّجه به کارهای روزانه  ی خود، جمله ها را کامل کن.

دیروز ............................................

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

امروز ............................................

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

فردا ............................................

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

دیروز من .................................

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

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

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

امروز من  ....................................

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

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

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

فردا من ..........................................

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

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

.........................................................................
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انتخاب کن

به تصویرهای زیر نگاه کن. مراحل بزرگ شدن کودک را با اعداد 1 تا 5 نشان بده.
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3
درس 

من و نیازهایم
سامان با مادرش برای خرید وسایل مدرسه به بازار رفت. 

در فروشگاه، کیف زیبایی دید. 
به مادر گفت: »آن کیف را برایم می خری؟« 

مادر گفت: »کیفی که در خانه داری، سالم است و  می توانی امسال هم از آن استفاده 
کنی، بهتر است به جای آن مداد رنگی بخری.«

18
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سامان از مادر تشّکر کرد. 
مادر گفت: »پسرم تو به مداد رنگی بیشتر از کیف نیاز داشتی، چون با مداد رنگی های 
قبلی نمی توانستی نّقاشی های زیبا بکشی. قبل از خرید هر وسیله ای باید فکر کنیم 

که آیا به آن نیاز داریم یا خیر؟«
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کامل کن

با توجه به تصویرها، جدول زیر را کامل کن.

کارهای نادرستکارهای درست

............................................................................................. -1............................................................................................. -1

............................................................................................. -2............................................................................................. -2

این دختر میوه ها را کامل نمی خورد.

آن دختر کفش های خود را تمیز می کند.

این پسر دفترهایش را جلد می کند.

آن پسر، مدادهایش را زیاد می تراشد.
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انتخاب کن

کدام یک از وسایل زیر را نیاز داری و به کدام یک نیاز نداری؟ آن ها را در جدول بنویس.

نیاز دارم
....................................

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

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

نیاز ندارم
....................................

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

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



22

4
درس 

خانه ِی من

خانه ی سارا در ساختمانی پنج طبقه قرار دارد.
او در طبقه ی چهارم زندگی می کند.

سارا با دوستان خود در حیاط بازی می کند.

خانه ی سامان یک طبقه است.
حیاط خانه ی سامان باغچه ای زیبا دارد.

سامان به گل ها آب می دهد.

- بعضی از مردم در خانه های یک طبقه زندگی می کنند.
- بعضی از مردم در ســاختمان های چند طبقــه زندگی می کنند که به آن ها، 

آپارتمان می گویند.
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وقتی ســارا وارد خانه می شود، حمام در سمت راست و آشپزخانه در سمت چپ او 
قرار دارد.

سارا مکان های مختلف خانه ی خود را می شناسد.

تصویر زیر مکان های مختلف خانه ی سارا را نشان می دهد:
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کامل کن

این جا خانه ی سارا است. در جاهای خالی نام مکان های مختلف آن را بنویس.

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

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

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

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

....................
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انتخاب کن

تصویر کدام خانه، مثل خانه ی شما است، آن را رنگ بزن.
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خانه ی ما
آمـد بـه دنیــــا در خـانـه ی مــا  
خوش رو و زیبـا یک کودک شاد  
بـر دوش بـابــا بـا مهـر مـامـان  
خـوب و تـوانــا او شد بـزرگ و   
آری، من هستم آن کودک شـاد  
سـوم نشـستــم اکنــون کــالس  
زهره سوری
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آن چه یاد گرفتم

 پاسخ صحیح را عالمت بزنید.

من، روز جشن تولّدم ....................... هستم.

خوش حال    ناراحت      عصبانی       

 جای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید.

به خانه های چند طبقه  ....................................................................................... می گویند.

 به این پرسش ها، پاسخ دهید.

1- سه مورد از نیازهای خود را بنویسید.

2- مکان های مختلف یک خانه را نام ببرید.

............................................................................................................
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انجام دهید

1- آلبوم خود را نگاه کن و با کمک بزرگ ترها عکس های خود را در جای مناسب 
قرار بده.

زمانی که به دنیا آمدم.

زمانی که راه رفتم.

زمانی که به مدرسه رفتم.

2- کدام فعالیت را در هر روز انجام داده ای آن را عالمت بزن.
        فعالیت

مسواک زدنورزش کردنرفتن به مهمانیانجام دادن تکالیفکمک به بزرگ ترهارفتن به پارکروز

دیروز

امروز

فردا
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جست وجو کنید

سرگرمی

وقتی وارد خانه می شــوی، کدام مکان ها در سمت راست و کدام مکان ها در سمت 
چپ قرار دارد، بنویس.

یک جامدادی زیبا بسازیم.
وسایل الزم: یک قوطی یا بطری پالستیکی، قیچی، چسب، کاغذ رنگی، ستاره های رنگی.

روش ســاخت: به گروه های دو یا ســه نفری تقســیم شــوید. یک قوطی یا بطری 
پالستیکی که از وسط بریده اید و به شکل لیوان درآمده است را آماده کنید. کاغذ 
رنگی را با چسب، دور آن بچسبانید و با قیچی، اضافه ی آن را ببرید. بعد با ستاره های 

رنگی آن را تزئین کنید. حاال یک جامدادی زیبا دارید.
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فکرکن و انجام بده

یک نّقاشی زیبا از خانه ی خود بکش.
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2
فصل

خانواده
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5
درس 

خانواده ِی من

این جا خانه ی سارا است.
سارا با پدر، مادر، خواهر و برادرش زندگی می کند.

آن ها یک خانواده هستند.

سامان با پدربزرگ، مادربزرگ و مادرش زندگی می کند.
آن ها هم یک خانواده هستند.
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یک روز که سارا عکس کودکی خود را می دید، از مادرش پرسید: »چرا خواهر و 
برادرم در این عکس نیســتند؟« مادر گفت: »آن ها هنوز به دنیا نیامده بودند و ما 
یک خانواده ی کوچک بودیم. هر خانواده مانند یک درخت است و اعضای آن مثل 

شاخه های درخت هستند.« 
سارا از مادرش خواست به او کمک کند تا درخت خانوادگی خود را نّقاشی کنند.

33



34

کامل کن

با نوشتن اسم اعضای خانواده ی خود، درخت خانوادگی زیر را کامل کن.

خودم
..................................

پدرم
..................................

برادرم
..................................

مادرم
..................................

خواهرم
..................................

34
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انتخاب کن

به تصویرهای زیر نگاه کن.

جمله های زیر را بخوان و با توجه به تصویرهای باال، شماره ی آن ها را بنویس.

...............سارا و برادرش از خواهر کوچک خود مواظبت می کنند.

...............سارا تازه به دنیا آمده است.

...............این ها پدر و مادر سارا هستند.

...............حاال سارا یک برادر کوچک دارد.

12

4 3
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6
درس 

این جا خانه ی ما است

ـ کفش ها را بیرون از خانه درمی آوریم و در جاکفشی 
می گذاریم.

ـ وقتی اعضای خانواده در حال استراحت یا مطالعه 
هستند، سر و صدا نمی کنیم.

ـ موقع بیرون رفتن، از پدر و مادر اجازه می گیریم.

ـ شــب ها به موقع می خوابیم تا صبــح به راحتی از 
خواب بیدار شویم.

مقّررات خانه ی ما

در هر خانه، مقّرراتی وجود دارد.
مقّررات نشان می دهد چه کارهایی را باید انجام بدهیم یا ندهیم.

ما با رعایت مقّررات به یکدیگر احترام می گذاریم.
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ـ من در خریدهای خانه به پدر کمک می کنم.

ـ خواهــرم در انجــام تکالیــف مدرســه به من 
کمک می کند.

ـ پدرم در آماده کردن وســایل ســفره به مادر 
کمک می کند.

ـ بــرادرم در مرتّــب کــردن خانــه بــه مــادر 
کمک می کند.

همکاری در خانه ی ما

هر یــک از ما، در خانه کاری انجام می دهیــم و برای انجام بهتر 
کارها با یکدیگر همکاری می کنیم.
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کامل کن

با توّجه به کلمه های داده شده، جمله های زیر را کامل کن.

به موقع می خوابمسروصدا نمی کنماجازه می گیرممرتّب می کنم

وقتی پدرم استراحت می کند، .......................................... .

من همیشه کمد لباسم را .......................................... .

وقتی می خواهم به خانه ی دوستم بروم از پدر و مادرم ............................... .

من هر شب .................................................................... .
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انتخاب کن

هریک از اعضای خانواده ی شــما در خانه چه کارهایی را انجام می دهد؟ در جدول 
عالمت بزن.

فعالیت

اعضای 
خانواده

غذا پختن
خرید 
کردن

مرتّب کردن 
خانه

چیدن 
سفره

انجام 
تکالیف 
مدرسه

پدرم

مادرم

من

خواهرم

برادرم
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7
درس 

جشن تولّد

فردا روز تولّد مادرم است. 
من دوست داشتم برای مادرم یک تابلو بخرم اما پول کافی برای خرید آن ندارم.

خواهرم گفت: »بهتر است  یک روسری زیبا بخری. مادر به روسری بیشتر از تابلو 
نیاز دارد.«
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پدر گفت: »خانه ی ما کوچک اســت و می توانیم تولّد مادر را در کنار پدربزرگ و 
مادربزرگ جشن بگیریم. نیاز نیست مهمان های زیادی برای جشن دعوت کنیم.«

روز تولِّد مادر را با خرید کیک و هدیه، در کنار خانواده جشن گرفتیم. آن روز به 
همه ی ما خیلی خوش گذشت.
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کامل کن

با توّجه به کلمه های زیر، جمله ها را کامل کن.

خانهغذاپول

هر خانواده برای زندگی کردن به مکانی به نام ....................... نیاز دارد.

اعضای هر خانواده برای رشد و سالمتی به ....................... نیاز دارد.

هر خانواده برای تهّیه ی وسایل زندگی به ..................... نیاز دارد.
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انتخاب کن

خانواده ی شما کدام یک از روزهای زیر را جشن می گیرند؟ آن را رنگ بزن.

روز تولّد

عید نوروزعید غدیر

روز پدر
روز طبیعت

روز مادر
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»خانواده«
هرکس یک انگشت در خانـــواده  مـاننـد دسـت اســت هــر خـانـــواده   
آن که نخستین انگشت دست است  بابا در این دست انگشت َشست اسـت  
خانــه خانــوم  ماســت  مــادر  او   انـگشــت بعــدی یـعنـــی نشــانــــه  
مــادر پهلــوی  نشســته  این جــا   انـگـشــــت دوم یـعنـــی بــــــــرادر  
 پس آن یکی کیست؟ انگشــت دیــگر    آری درست است او هست خواهر
من هستم آخــر انگشــت کــوچـــک   انگشت ها را دیدی تو تـک تــک
با هم شریکیم در شـــادی و غــم مـا پنــج انگشـــت هسـتیــم بـاهــــم   

مصطفی رحماندوست

44
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آن چه یاد گرفتم

 پاسخ صحیح را عالمت بزنید.

من در ....................... به پدرم کمک می کنم.

رانندگی                خریدهای خانه           انجام تکالیف مدرسه    

 جای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید.  

مقّررات – خانواده – همکاری

1- سارا همراه پدر، مادر و خواهر و برادرش، یک ....................... هستند.

2- برای انجام بهتر کارها در خانه با یکدیگر ......................... می کنیم.

3- ما با رعایت ....................... به همدیگر احترام می گذاریم.

 به این پرسش ها، پاسخ دهید.

1- مقّررات یعنی چه؟

2- دو مورد از نیازهای خانواده ی خود را نام ببرید.
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انجام دهید

در کــدام یک از تصویرهای زیر، اعضای خانواده مقّررات خانه را رعایت می کنند. 
آن ها را رنگ بزن.
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جست وجو کنید

سرگرمی: کاردستی

در خانه ی شما چه مقّرراتی وجود دارد؟ دو مورد آن را بنویس.

درخت خانوادگی خود را بسازیم.
وسایل الزم: کاغذ سفید، رنگ گواش یا آبرنگ، چسب و عکس اعضای خانواده.

روش ســاخت: با کمک بزرگترها، تصویر یک درخت را نقاشی کن و با استفاده از 
رنــگ گواش یا آبرنگ آن را رنگی کن، حاال عکس های اعضای خانواده ی خود را، 

روی شاخه های آن بچسبان.

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

. ............................................................................................................
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فکرکن و انجام بده

یک نّقاشی از خانواده ی خود بکش و یک جمله در مورد آن بنویس.

..........................................................................................................................................................................................................................................................
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3 مدرسه

فصل
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8
درس 

مدرسه ی خود را بشناسیم

سارا دانش آموز کالس سوم است.
کالس سارا، در طبقه ی دوم مدرسه، 

کنار نمازخانه قرار دارد.

این جا اتاق مدیر مدرسه است.
اتاق مدیر،  در طبقه ی اول، روبه روی 

کتابخانه است.

حیاط مدرسه ی سارا بزرگ است.
خانم ناظم در زنگ تفریح، مواظب 

دانش آموزان است.
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در ســمت راست حیاط، فروشگاه مدرسه قرار دارد. سارا برای خرید وسایل مورد 
نیاز خود به آن جا می رود.

در سمت چپ حیاط، آب خوری و دست شویی قرار دارد. 
دانش آموزان باید بعد از استفاده از آن ها، شیر آب را ببندند.



52

کامل کن

این جا مدرسه ی سارا است. در جاهای خالی نام مکان های مختلف آن را بنویس.

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

حیاط مدرسه

....
....

....
....

....
....

....

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

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....

....
....
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انتخاب کن

از بین اسم های زیر، آن هایی که در مدرسه هستند را انتخاب کن و در جدول بنویس.

دانش آموز

باغبان

پلیس

مدیر

معلّم

ناظم

1ـ .......................................... .

3ـ .......................................... .

2ـ .......................................... .

4ـ .......................................... .
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9
درس 

این جا مدرسه ی ما است

ـ به موقع به مدرسه می رویم و در صف می ایستیم.

ـ وقتی معلّم درس می دهد، خوب گوش می دهیم.

ـ موقع بیرون رفتن از کالس، از معلّم اجازه می گیریم.

ـ کالس و مدرسه را پاکیزه نگه می داریم.

مقّررات مدرسه ی ما

مدرسه هم مانند خانه، مقّرراتی دارد.
بعضی از مقّررات، برای حفظ سالمتی است. مقّررات را برای احترام 

به دیگران رعایت می کنیم.
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ـ در آماده کردن وسایل الزم برای کالس، به 
معلّم کمک می کنیم.

را  نوبــت  فروشــگاه،  از  خریــد  بــرای  ـ 
رعایت می کنیم.

بــه دوســتان خــود  ـ در بعضــی کارهــا،   
کمک می کنیم.

همکاری در مدرسه ی ما

هرکدام از اعضای مدرسه، وظیفه ای دارند. ما می توانیم برای 
انجام بهتر کارها، با آن ها همکاری کنیم.
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کامل کن

با توّجه به کلمه های داده شده، جمله های زیر را کامل کن.

اجازه می گیریم خوب گوش می کنیم

پاکیزه نگه می داریم

ـ موقع بیرون رفتن از کالس، از معلّم ..................................... .

ـ کالس و مدرسه را  .............................................................. .

ـ وقتی معلّم درس می دهد .................................................... .
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انتخاب کن

هریک از افراد مدرسه ی شما، چه کارهایی را انجام می دهند؟ در جدول عالمت بزن.

فعالیت

افراد 
مدرسه

مواظبت از 
بّچه ها در 

حیاط مدرسه
درس خواندن

رعایت نوبت 
در هنگام 

خرید
درس دادن

تهّیه وسایل 
مورد نیاز 

مدرسه

دانش آموز

معلّم

ناظم

مدیر
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10
درس 

جشن 22 بهمن 

امروز در کالس، با کاغذهای رنگی پرچم درست کردیم و با خود به حیاط مدرسه 
بردیم. 

همه ی دانش آموزان خوش حال بودند و سرود کشورمان را می خواندند. 
آقای مدیر برای ما صحبت کرد. او گفت: »بّچه های عزیز، فردا 22 بهمن اســت، 
روزی که انقالب اســالمی ایران به پیروزی رســید. ما هر ســال این روز را جشــن 

می گیریم.«

58
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کامل کن

انتخاب کن

جاهای خالی را کامل کن و پرچم را رنگ بزن.
رنگ های پرچم کشور ایران ................... ، .......................... و ................. است.

انقالب اسالمی ایران در چه روزی به پیروزی رسید؟ عالمت بزن.

12 بهمن22 بهمن13 آبان
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جشن بهمن
جشن بزرگ میهــن   رسیده جشن بهمن  
شده پـر از سـتـــاره   کـالس مـا دوبــاره  
شکوفـه و شـاپــرک  پر از گل و قاصدک  
پر از صـدای خنــده  شـده پـر از پـرنـده  

گالب و عود و اسفند   نقل و نبات و لبخنـد  
از غم و غـّصــه آزاد میهن مـا شـاد شـاد  

کبری هاشمی

22 بهمن مبارک

60



61

آن چه یاد گرفتم

 پاسخ صحیح را عالمت بزنید.

برای انجام بهتر کارها با یکدیگر ..................... می کنیم.

رعایت                  مقّررات          همکاری    

 جاهای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید.

اجازه – نوبت

1- برای خرید از فروشگاه ......................... را رعایت می کنیم.

2- موقع بیرون رفتن از کالس، از معلّم ......................... می گیریم.

 به این پرسش ها، پاسخ دهید.

1- 22 بهمن چه روزی است ؟

2- سه مورد از مقّررات مدرسه ی خود را نام ببرید.
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انجام دهید

به تصویر زیر نگاه کن. تصویر دانش آموزانی که کار درست انجام می دهند را رنگ بزن.
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جست وجو کنید

سرگرمی: کاردستی

این جا مدرسه ی شما است. نام مکان های مختلف آن را بنویس.

پرچم کشور خود را بسازیم.
وسایل الزم: کاغذ سفید، کاغذ رنگی سبز و قرمز، قیچی، چسب، چوب یا نی پالستیکی
روش ساخت: به گروه های دو یا سه نفره تقسیم شوید. یک کاغذ سفید روی میز 
بگذارید و در قسمت باالیی تکه ای کاغذ رنگی سبز و در قسمت پایین، تکه ای کاغذ 
رنگی قرمز بچســبانید. حاال یک طرف آن را به چوب یا نی پالســتیکی وصل کنید. 

پرچم خود را تکان دهید و سرود کشور را بخوانید.
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فکرکن و انجام بده

یک نّقاشی از کالس خود بکش و دو جمله در مورد آن بنویس.

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

..........................................................................................................................................................................................................................................................
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4 از خانه تا مدرسه

فصل
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11
درس 

محّله ی ما

فروشگاه

بیمارستان

بانک

دیروز معلّم ســارا به دانش آموزان گفــت: »هنگام رفتن به خانه، اطراف خود را با 
دّقت نگاه کنید و مکان های محلّه ی خود را بنویسید.«

سارا در سرویس مدرسه، کنار پنجره نشست و از آن جا بیرون را نگاه کرد. او نام 
مکان هایی را که دید، در دفتر خود نوشت.
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امروز وقتی سارا به کالس آمد، از معلّم اجازه گرفت تا یادداشت های خود را بخواند. 
او گفت: خانه ی ما در خیابان دانش قرار دارد.

 ابتدای خیابان، یک مسجد است و سمت چپ آن، پارک زیبایی قرار دارد. 
روبه روی خانه ی ما فروشــگاه  بزرگی است که در کنار آن نانوایی محلّه ی ما قرار 

دارد. خانه ی ما از مدرسه دور است و باید با سرویس به مدرسه بیایم. 
معلّم به سارا کمک کرد تا تصویر ساده ای از محلّه ی خود را نّقاشی کند.
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کامل کن

تصویر محلّه ی سارا را با نوشتن نام مکان ها، کامل کن.
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انتخاب کن

با توّجه به کلمه های زیر، مکان هایی که در محلّه ی شــما قرار دارد، را انتخاب کن 
و در جدول بنویس.

پارک

میوه فروشی

مسجد

کتابخانه

نانوایی

مدرسهفروشگاه

نام مکان های محلّه ی ما

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

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

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

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

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

........................................................................
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12
درس 

فروشگاه محّله ی ما
روز جمعه بود. سامان و مادرش به فروشگاه محلّه ی خود رفتند. 

سبد فروشگاه را برداشتند. کاالهای زیادی در فروشگاه بود. 
آن ها کاالهای مورد نیاز خود را در سبد گذاشتند و برای پرداخت پول ، به صندوق 

فروشگاه رفتند. 
صف صندوق شلوغ بود و کمی منتظر شدند تا خانم فروشنده پول کاالها را گرفت.

70



71

ســپس آن ها کاالها را در پاکت های پارچه ای همراه خود، گذاشتند و از پاکت های 
پالستیکی استفاده نکردند.

کاال: وسیله ای است که نیازهای ما را برطرف می کند.
فروشنده: کسی است که کاالها را می فروشد و با این کار به ما خدمت می کند.
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کامل کن

با توّجه به کلمه های داده شده، جمله های زیر را کامل کن.

فروشگاهپاکت پارچه ایخدمتکاال

1- برای خرید کاالها به ............................. می رویم.

2- مادِر سامان ، کاالهایی که خریده بود را در ............................. گذاشت.

3- وسیله ای که نیازهای ما را برطرف می کند ............................. نام دارد.

4- فروشــنده کســی اســت که کاالهــا را می فروشــد و بــا ایــن کار به ما 

............................. می کند.
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انتخاب کن

از بین تصویرهای زیر کاالها را انتخاب کن و عالمت بزن.
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13
درس 

پارک محّله ی ما
هــوا آفتابی بود. دانش آموزان کالس ســوم به پارک نزدیک خانه ی ســارا رفتند. 

دانش آموزان همراه معلّم خود، به زمین بازی رفتند و به نوبت تاب بازی کردند.
بعــد از بازی برای خوردن آب، از آموزگار اجازه گرفتند. آموزگار گفت: »همه ی 
آب های پارک، آشــامیدنی نیست، قبل از آشــامیدن آب، به نوشته های کنار شیر 

آب، توّجه کنید.«
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بعد از بازی و گردش در پارک، دانش آموزان کنار هم نشستند و میوه خوردند.
آن ها زباله های خود را در سطل ریختند تا پارِک پاکیزه و زیبایی داشته باشند.
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کامل کن

جمله های زیر را در جاهای مشخص شده در تصویر بنویس.

آب 
آشامیدنی

آب سطل زباله
غیرآشامیدنی

وارد چمن 
نشوید

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

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

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

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

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

..................................
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انتخاب کن

تصویرهایی که کار درست را نشان می دهد، رنگ بزن.

سطل 
زباله

سطل 
زباله
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14
درس 

مسجد محّله ی ما
پانزدهم ماه شعبان، روز تولّد امام زمان )عج( است. 

در مســجد محلّــه ی مــا، هر ســال، این روز را جشــن می گیرند که به آن جشــن 
"نیمه ی   شعبان" هم می گویند. 

من و خانواده ام به مســجد رفتیم. با کمک دوســتانم حیاط مسجد را جارو کردیم 
و به گل ها آب دادیم. وقتی صدای اذان را شــنیدیم، وضو گرفتیم و برای خواندن 

نماز آماده شدیم.
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 نماز ستون دین است

79

بعد از نماز جماعت، پیش نماز برای مردم صحبت کرد. او گفت: »ما در مسجد نماز 
می خوانیم و خدا را عبادت می کنیم. از حال یکدیگر باخبر می شــویم و می توانیم به 
کســانی که نیاز به کمک دارند، کمک کنیم. در مســجد ، کتاب خانه و کالس های 

آموزش قرآن داریم.« 
پس از صحبت های پیش نماز، جشن نیمه ی شعبان شروع شد و با شیرینی و شربت 

از همه پذیرایی کردند.
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کامل کن

کارهایی که در یک مسجد انجام می شود را در جاهای خالی بنویس.

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

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

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

 ........................................................... 
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انتخاب کن

پاسخ پرسش های زیر را از بین کلمه های روبه رو انتخاب کن و به آن ها وصل کن.

مسجد

نیمه ی شعبان

پیش نماز برای خواندن نماز جماعت به کجا می رویم؟

روز تولّد امام زمان )عج( چه روزی است؟

بعد از نماز جماعت، چه کسی برای مردم صحبت می کند؟
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نیمه ی شعبان

باهـم قـراری دارنــد بّچـه هــای مـحلّــه 
برنامـه هـایـی دارنــد برای جشن امــروز 
شربت و نقل و اسپنـد چراغ هــای رنــگی 
با خوش حالی و لبخند می آورند به مسجد 
امـام خـوبـان رسـیــد بوی گل نرگـس و 
نیمه ی شعبـان رسیــد عید بـزرگ میــالد 
زهره سوری
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آن چه یاد گرفتم

 پاسخ صحیح را عالمت بزنید.

کدام یک از فّعالّیت های زیر در مسجد انجام می شود؟

خوابیدن  نماز خواندن     خرید کردن   

 جاهای خالی را با کلمه ی مناسب کامل کنید.

سطل زباله – به نوبت – نشانه های

1- در پارک، دانش آموزان .............................. تاب بازی کردند.

2- آموزگار پوست میوه ی خود را در ..................... ریخت.

3- در پارک، قبل از آشامیدن آب به .......................... کنار شیرآب توجه می کنیم.

 به این پرسش ها، پاسخ دهید.

1- کاال چیست؟

2- فروشنده چه کسی است؟
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انجام دهید

تصویر ساده ای از محلّه ی خود را با نوشتن نام مکان ها، نّقاشی کن.
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جست وجو کنید

سرگرمی: کاردستی

همراه بزرگترها، به مسجد محلّه ی خود بروید و سه مورد فّعالّیت هایی که در آن جا 
انجام می شود را بنویس.

سطل زباله بسازیم.
وسایل الزم: بطری پالستیکی، قیچی، نخ، تّکه های کاغذ رنگی، چسب.

روش ساخت: به گروه های دو یا سه نفره تقسیم شوید. بطری پالستیکی را که تمیز 
است، با قیچی ببرید تا به شکل لیوان درآید. با کمک معلّم، دو سوراخ در دو لبه ی 
آن ایجاد کنید و نخ را از آن رد کنید. دو سر نخ را گره بزنید تا دسته ی سطل زباله 
درست شود. حاال با تّکه های کاغذ رنگی و چسب، آن را تزئین کنید. سطل زباله ی 

خود را در کنار میز آویزان کنید و زباله های خود را در آن بریزید.

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

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

. ..................................................................................................................
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فکرکن و انجام بده

یک نّقاشی زیبا از پارک یا فروشگاه محلّه ی خود بکشید و سه جمله در مورد آن بنویس.

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

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

..........................................................................................................................................................................................................................................................
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یادداشت






