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باسمه تعالي

  فرآيند توليد برنامه ي درسي مجموعه فعاليت هاي نظام مند وطرح ريزي شده اي است، كه تالش دارد 
ابعاد چهارگانه زير نظام برنامه درسي )طراحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي( رادر يك بافت منسجم و هماهنگ 

با غايت و اهداف نظام تعليم وتربيت رسمي سامان دهي نمايد.

 در تدوين محتواي كتب دانش آموزان با نيازهاي ويژه كه بخشي از فرآيند برنامه ريزي درسي است، 
سعي شده تا مالحظات  ساحت هاي تربيتي حاكم برفلسفه تعليم وتربيت كه ناظر بر رشد و توان مندي 
دانش آموزان براي درك و فهم دانش پايه وعمومي، كسب مهارت هاي دانش افزايي، به كارگيري 
شيوه تفكرعلمي ومنطقي، توان تفكر انتقادي، آمادگي جهت بروز خالقيت و نوآوري ونيز كسب دانش ، 
بينش و تفكر فناورانه براي بهبود كيفيت زندگي است ، مورد توجه قرارگيرد. اين محتوا با  فراهم نمودن 
فرصت هاي مناسب برنامه درسي ضمن تاكيد بر انعطاف در عين ثبات و همه جانبه نگري وتوجه به هويت 
ويژه متربيان با نيازهاي خاص، زمينه ساز دست يابي دانش آموزان به كسب شايستگي هاي الزم ) توان 

مندي ها ،مهارت ها( مي باشد.

 اميد است اين محتوا در تحقق اهداف موثر باشد و معلمان عزيز وگرامي با بهره گيري از اين كتاب بتوانند 
فراگيران را در دستيابي به صالحيت هاي فردي واجتماعي ياري نمايند.

 اين كار بزرگ حاصل همكاري صميمانه كارشناسان سازمان آموزش و پرورش كودكان 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 وآماده سازي ماراياري 

داده اند، تقدير و تشكر نماييم.

  دراينجا از همه همكاران و صاحب نظران درخواست مي نمايم، تا نظرات و پيشنهادهاي خود را در 
خصوص اين محتوا به اين سازمان منعكس نمايند. 

دكتر مجيد قدمي  

 معاون وزير و رييس سازمان آموزش وپرورش استثنايي كشور
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فارسی  كار  كتاب  كه  می رسانيم  ارجمند  همكاران  آگاهی  به  مهربان،  پروردگار  سپاس  و  حمد  از  پس 
زبان محتوای  آموزش  در  فعال  و  فعاليت محور  و روش های  تحليلی  رويكرد  با  نوشتاری  )فعاليت های 
خاصی را پيش بينی كرده كه عالوه برتعميق آموخته ها و آموزش های كتاب فارسی )خوانداری( می كوشد 
تا آموزش ها را تداوم و استمرار بخشد. اين كتاب كه مهارت هاي زبان آموزی را به طور موازی و مساوی و 
با آهنگی مناسب و متناسب با كتاب فارسی )فعاليت های خوانداری( آموزش می دهد، اهدف زير را دنبال 

می كند.

- يادآوری و تقويت مهارت های نوشتاری 

- توانمندی دانش آموزان در به كارگيری به هنجارخط

- تقويت درست نويسی كلمات و جمالت شنيده شده

فعاليت های  كتاب كار فارسی )نوشتاری( در قالب بنويس و فكركن و انجام بده برای هر درس و تمرين های 
دوره ای در نظر گرفته شده است.

بنویس: هدف از اين فعاليت توسعه و تعميق يادگيری مهارت های خواندن و نوشتن كلمات مهم و كليدی 
متن هر درس می باشد كه به طور همزمان صورت می پذيرد. توجه به خط زمينه، رعايت اندازه حروف، 
رعايت ميزان فشار وارده مداد برروی كاغذ، رعايت فاصله مناسب بين كلمات از اهداف اين بخش می باشد.

سخنی با همکاران



فکر کن و انجام بده: فعاليت های اين قسمت عبارتنداز: كلمه نويسی، تصويرنويسی، كلمه سازی، كامل 
كردن جمالت، و صل كردن، عالمت زدن، رونويسی، مرتب كردن كلمه های بهم ريخته، جمله سازی و 

جمله نويسی و ....

فعاليت های  از  درستی  و  ارزيابی مستمر  كه  را می دهد  امكان  اين  آموزگار  به  اين قسمت  فعاليت های 
نوشتاری دانش آموزان داشته تا بتواند روند فعاليت های دانش آموزان خود را اصالح كند.

تمرین های دوره ای: هدف از اين تمرين ها، ارزيابی مجدد و بازآموزی از آموخته های دانش آموزان و در 
صورت نياز ارائه آموزش های ترميمي می باشد. اين فعاليت به تناسب اهداف آموزشی درس ها، سازمان دهی 

شده است.

سرگرمی: اين فعاليت به منظور ايجاد فضايی شاد و استحكام بخشيدن، به آموزش ها به صورت غير مستقيم 
تدوين گرديده است.

نماد تشویق: در انتهای هر صفحه از كتاب نمادی به صورت ستون چهارتايی در نظر گرفته شده كه 
آموزگار پس از اتمام هر فعاليت با توجه به توان هر دانش آموز و ميزان تحقق اهداف آموزشی توسط 
دانش آموز )به ترتيب از پايين به باال و براساس معيارهای ارزشيابی توصيفی( آن را رنگ آميزی می كند.

گروه مولفان
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نام من ................. است. 

نام پدر من ................... است. 

من امسال کالس .................. هستم. 

من کارهايم را با نام ................... شروع می کنم. 

این عکس من است.
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در جدول زير: 
نشانه هايی که نقطه ندارند را پیدا کن و به دلخواه رنگ کن. 

ضش ز 
غـ

درآطططذ
ممـرآصصصـسـعـ
وحـححـصصصصـصـعسدعـ

وکک
هـجـگگنـ

یلـللـللـخـ
ب

چـخ
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    یادآوری

 نام تصويرهای زير را بنويس.

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

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

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

سالم، کالس سومی ها
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 جمله ها را با توّجه به تصوير و کلمه ی داده شده کامل کن. 

خانه مرتّب است. 

خانه ............   

نوروز اّولین روز فصل بهار است. 

نوروز ............ فصل بهار است.

 معنی کلمه های داخل پرانتز را بنويس. 

)کثیف است ــ نظم دارد(

)سومین روز ــ روز اّول(

خانم ناظم برای بّچه ها )صحبت کرد.( 

خانم ناظم برای بّچه ها ................ .

ما )وطن( خود را دوست داريم. 

ما ......... خود را دوست داريم.
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کتاب ها يعنی ........................... .

ماشین ها يعنی ........................ .

ـ( يا )ی( کامل کن.  ـِ  کلمه های زير را با )

النه   پرنده            کتاب فارسی              خانه   خدا 

عمو   من            صدا   بلند                 مدادآبی

 کلمه های زير را در جای مناسب بنويس. 

می خورد ــ پرواز ــ آموزگار

نشانه ی »و« 

صدای »ِو« 

نشانه ی »و« 

صدای »او« 

نشانه ی »و«

صدای »اُ« 

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

 جمله ها را با توّجه به تصوير کامل کن. 
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 کلمه ها را با گذاشتن نقطه کامل کن و متن را بخوان. 

سـ س صدا صـ ص صدا 

اسم اسم 

کلمه کلمه 

 در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنويس. 

جوجه + ای  ........................

ستاره + ای  .......................

 جاهای خالی را کامل کن.

0
00 0

00
000 00

00
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 با توّجه به تصوير در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنويس. 

     

 کلمه ی مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنويس. 

من شنبه به مدرسه ...................... . )می روم ــ می رود( 

او يک شنبه نّقاشی ....................... . )کشیدم ــ کشید( 

ما دوشنبه بستنی .......................... . )خورديم ــ خورد( 

اين گربه ........ ديوار است.  اين گربه ....... ديوار است.

رضا توپ ..................... .رضا توپ ..................... .
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 مانند نمونه بنويس. 

آرش با ......... و ......... غذا می خورد.

مادر از بازار........... و ........... خريد. 

پدر ............... و  .............. آورد.

قاشققاتاق

........

........

........

........

حیاط 

باغ

 با توّجه به تصوير در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنويس.
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 مرتّب کن و جمله بنويس. 

زهرا ــ رفت ــ به ــ بازار 

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

آمد ــ به ــ کالس ــ آموزگار 

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

 با توّجه به تصوير، برای کلمه های زير جمله بنويس. 

بنّا: ..........................................

کیف: ........................................

آزاده: .......................................
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 متن زير را بخوان و کلمه هايی که زير آن ها خط کشیده 
شده را در جای مناسب بنويس. 

بازار نزديک خیابان  بازار رفت.  با مادرش به  يک روز پوريا 

آزادی بود. مادر از بازار پیاز و خیار خريد. پوريا در بازار به 

مادر کمک کرد. 

 با توّجه به متن باال به پرسش ها پاسخ بده. 

 نام پسِر داستان ما چه بود؟ 

 بازار نزديک کدام خیابان بود؟ 

 آن ها از بازار چه چیزهايی خريدند؟ 

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

........... ...........
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 با توّجه به تصوير کامل کن. 

سربازان يعنی ...............

درختان يعنی ................

دوستان يعنی ...............

 با کلمه های زير جمله بنويس. 

مريم: ...............................................................

دفتر: ..................................................................

می روم: ...............................................................



19

درختان ...............................................................

حیاط ...................................................................

مشغول ...............................................................

اتاق ...................................................................

جامدادی زيبا ........................................................

ياد بگیريم ...........................................................

امسال .................................................................

وسايل .................................................................

می توانید ..............................................................

آماده ....................................................................

درس اّول : پايیز و مدرسه

  بنویس
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 از روی جمله های زير يک بار بنويس. 

باد برگ درختان را تکان می داد. 
...............................................................

شما با دوستان تازه ای آشنا می شويد. 
...............................................................

آوا و آرمان خوش حال شدند و مادر را بوسیدند. 

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

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

فکر کن و انجام بده 

 نام تصويرهای زير را بنويس. 
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 معنی کلمه های داخل پرانتز را بنويس. 

مريم يک لباس )جديد( خريد. 

مريم يک لباس ................. خريد. 

او )وسايل( خود را در کیف گذاشت. 

او ........... خود را در کیف گذاشت. 

 با توّجه به متن درس جمله های زير را کامل کن. 

باد برگ درختان را .............

مادر به هريک از آن ها يک ................. زيبا داد. 

ما دوست داريم ِامسال هم خوب ................ بخوانیم. 

وسايل خود را برای رفتن به مدرسه .................. .



22

 مانند نمونه کامل کن. 

پسرها يعنی چند پسر 

پسرها  پسران

سربازها يعنی ...........

سربازها  ............

کبوترها يعنی ...........

کبوترها  ............

گوسفندها يعنی ........

........ گوسفندها 
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 با توّجه به تصوير جمله ها را کامل کن. 

 آزاده در حیاط تنها .............

 بّچه ها با هم بازی .............

 جمله ها را با کلمه ی مناسب کامل کن. 

آزاده در حیاط تنها .............................................

بّچه ها باهم بازی ...............................................
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  مرتّب کن و جمله بنويس. 

دارد ــ او ــ يک ــ جامدادی

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

سارا ــ درست می کند ــ کیک 

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

چیستان 

من چیستم؟ 

من همه چیز را می نويسم اّما نمی توانم آن هارا بخوانم!

نام من ............... است.

  سه کلمه از متن درس پیدا کن و بنويس.

ط  ـغـ  ـعـ
............                ............               ...........  . 
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دانش آموزان ..........................................................

کتابخانه  ...............................................................

خواست ................................................................

کتاب هايی .............................................................

بیاورند .................................................................

چیزهای ................................................................

قرار ....................................................................

به موقع ................................................................

آوردند ..................................................................

خواندن .................................................................

درس دوم: کتابخانه ی کالس

  بنویس
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 از روی جمله های زير يک بار بنويس. 

آن ها يک کتابخانه ی کوچک درست می کنند. 

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

آموزگار کتاب ها را در کتابخانه قرار داد. 

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

کتاب خوب چیزهای زيادی به ما ياد می دهد. 

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

فکرکن و انجام بده 

 نام تصويرهای زير را بنويس. 

......................     ......................      ...................... 
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 شب            به موقع             

 آورد        

 سر وقت        

 گذاشت   
قرار داد           

 مانند نمونه کلمه های مناسب را به هم وصل کن. 

 با توّجه به متن درس جمله های زير را کامل کن. 

دانش آموزان .............. خود را به کالس آوردند. 

آموزگار با کمک آن ها، کتاب ها را در ............... قرار داد. 

کتاب خوب، چیزهای مفیدی به ما ............... .

 کلمه ها را با گذاشتن نقطه کامل کن و متن را بخوان. 
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 مانند نمونه کامل کن. 

کتاب + خانه = کتابخانه 

دارو + خانه = .................

نماز + خانه = ..................

آشپز + خانه = ................

 جمله ها را به کلمه ی مناسب وصل کن.

جايی که در آن آشپزی می کنند. 

جايی که در آن گل نگه می دارند. 

آشپزخانهجايی که در آن نماز می خوانند. 

نمازخانه

گل خانه
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 به تصوير نگاه کن درباره ی هرکدام يک جمله بنويس. 

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

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

...................................................
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مرتّب کن و جمله بنويس. 

يک کتاب ــ او ــ خريد 

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

می رود ــ به ــ کتابخانه ــ مادر 

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

مادر ــ است ــ در ــ آشپزخانه 

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

من چیستم؟ 

شما من را می خوانید و از خواندن من چیزهای 

خوبی ياد می گیريد.

نام من ......................... است. 

 چیستان
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   سرگرمی 
با توّجه به تصوير جدول را کامل کن. 

1ــ 

٢ــ 

3ــ 

٤ــ 

1ـ 

٢ـ 

3ـ 

٤ـ
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اّولین ........................................................................

خجالت .......................................................................

نشست ......................................................................

عینک ........................................................................

ناراحت ......................................................................

لبخند ........................................................................

می بینیم .....................................................................

می زنند ......................................................................

بهتر ..........................................................................

کسانی .......................................................................

درس سوم: خرس کوچولو و عینک

  بنویس
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 از روی جمله های زير يک بار بنويس. 

او برای اّولین بار عینک به چشم زده بود.

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

ما با چشم چیزها را می بینیم. 

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

من هم با عینک بهتر می بینم. 

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

فکر کن و انجام بده 

 نام تصويرهای زير را بنويس. 

......................     ......................      ...................... 
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 معنی کلمه ها را در جای خالی بنويس. 

پدر لبخند زد. 

پدر.................................. . )خنديد ــ صحبت کرد( 

دانش آموز پاسخ داد. 

دانش آموز ........................... )پرسید ــ جواب داد( 

با توّجه به متن درس جمله های زير را کامل کن. 

خرس کوچولو با ................... وارد کالس شد. 

ما از ديدن چیزهای زيبا ........................... .

برای بهتر ديدن ................ به چشم می زنند. 

کلمه ها را با گذاشتن نقطه کامل و متن را بخوان 

 00 0 0
0

0
0

0 00
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جمله های زير را بخوان و در پايان هر جمله عالمت نقطه 
بگذار. 

خرس کوچولو خنديد

سنجاب به کالس آمد 

خدا به ما چشم داده است

با توّجه به جمله های باال، جمله ی مناسب را انتخاب وعالمت 
بزن. 

پارسا برای خوابیدن از عینک استفاده می کند. 

پارسا برای کتاب خواندن از عینک استفاده می کند. 

دکتر به پارسا ............ داد.

 با توّجه به تصوير در جای خالی کلمه ی مناسب بنويس.
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 با توّجه به تصوير، جمله ها را کامل کن.

علی با ................ پسته شکست. 

.............. دندان او را معاينه کرد. 

 جمله ها را با کلمه ی مناسب کامل کن. 

علی با .............................. پسته شکست. 

........................... دندان او را معاينه کرد.
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  با کلمه های زير جمله بنويس.

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

                   

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

خدا

چشم

ادامه ی متن را از روی درس با خط زيبا بنويس.

کسانی هستند که برای، ..........................................

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

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

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

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

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

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

......................................................................
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جشن .........................................................................

غذای مفید ..................................................................

خوراکی هايی ................................................................

باعث .......................................................................

سالمتی .......................................................................

پوست ........................................................................

گذاشت ......................................................................

شروع ........................................................................

در مورد ......................................................................

آورده بود ...................................................................

درس چهارم: خوراکی های مفید

  بنویس
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 از روی جمله های زير يک بار بنويس.

در کالس جشن غذای مفید برپا بود. 

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

خوردن شیر، برای سالمتی دندان ها مفید است. 

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

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

آزاده خوراکی را روی میز گذاشت. 

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

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

فکر کن و انجام بده 

 نام تصويرهای زير را بنويس.
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 معنی کلمه ها را در جای خالی بنویس.

                                   

آش یک غذای مفید است. 

آش یک غذای ............ است.

او به ............ کتاب رسید.  

او به ............ کتاب رسید.

 با توّجه به متن درس جمله های زیر را کامل کن. 

آزاده هم نان و پنیر و ............ آورده بود. 

خوردن میوه باعث ............ بدن می شود. 

سبزی هم یکی از خوراکی های ............ و سالم است. 

پایان پر فایده

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

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

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

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

نام چند خوراکی که 

در درس آمده را در 

جای خالی بنویس


