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حقّ چاپ محفوظ است.

 تصويرسازی های اين کتاب برای سال تحصيلی ۹۰ ـ ۱۳۸۹
توسط شورای هنری اداره ی کّل چاپ و توزيع بازنگری شده است



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

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



  
٨ دوست صميمى و دانا  درس دوم 
١٤ كتاب هاى مرجع  درس سوم 
٢٠ آشناى هميشه خوب (محّمدجواد محّبت)  شعر 
٢١ عاشق كتاب  روان خوانى 

  
٢٨ سرودى براى پاكى  درس چهارم 
٣٤ شجاعت  درس پنجم 
٤٠ آزاد  درس ششم 
٤٢ سالمتى و تندرستى (محمود كيانوش)  شعر 
٤٣ زمينى به اندازه ى پوست يك گاو  روان خوانى 

 
٥٠ اين گونه باشيم  درس هفتم 
٥٦ خدمت به مردم، عبادت است  درس هشتم 
٦٢ تو نيكى مى كن و در دجله انداز  درس نهم 
٦٨ چشمه و سنگ (ملك الّشعرا «بهار»)  شعر 
٦٩ نور  روان خوانى 

  
٧٤ داستان يك بيمارستان  درس دهم 
٨٠ رايانه  درس يازدهم 
٨٦ دو ستاره ى درخشان  درس دوازدهم 

٢ الٰهى  درس اّول 
٦ خدا (ناصر على اكبر سلطان)  شعر 

فصل اّول: نهادها

فصل دوم: بهداشت

فصل سوم: اخالق فردى و اجتماعى

فصل چهارم: دانش و دانشمندان



٩٣ توانا بود هركه دانا بود (فردوسى)  شعر 
٩٤ درخت دانش  روان خوانى 

 
٩٨ روزى كه باران مى باريد.  درس سيزدهم 
١٠٦ طوفان نوح عليه الّسالم  درس چهاردهم 
١١٤ بوى نرگس (بيوك ملكى  )  شعر 
١١٦ قّصه ى كودكى موسٰى عليه الّسالم  روان خوانى 

 
١٢٤ سرود ملّى  درس پانزدهم 
١٣٠ آريو برزن  درس شانزدهم 
١٣٨ بّچه های ماندگار (جواد محّقق)  شعر 
١٤٠ داستان زال و سيمرغ  روان خوانى 

 
١٤٦ صداى پاى بهار  درس هفدهم 
١٥٢ اگر طبيعت زيباى ايران نباشد  درس هجدهم 
١٦٠ دهكده ى خوب ما (قيصر امني پور)  شعر 
١٦٢ گنج  روان خوانى 

 
١٦٨ حافظ  درس نوزدهم 
١٧٤ نگارگر  درس بيستم 
١٨٠ آزاد  درس بيست و يكم 
١٨٢ گل هايى از گلزار ادب  درس بيست و دوم 
١٩٠ بلبل و مور (پروين اعتصامى)  شعر 
١٩٢ مر ِغ آتش خوار  روان خوانى 
١٩٥ نيايش  

فصل پنجم: دينى

فصل ششم: ملّى و ميهنى

فصل هفتم: طبيعت

فصل هشتم: هنر و ادب



خدا را سپاس مى گوييم كه توفيقمان داد تا كار تهّيه و توليد كتاب فارسى (بخوانيم و بنويسيم) و 
مواّد كمك آموزشى آن ها را براساس آخرين دستاوردهاى آموزشى به اجنام و فرجام برسانيم. اميدوارمي 
كه رهاورد آموزش اين كتاب ها، بهبود كيفى، رشد و اعتالى آموزش باشد و هّمت بلند و تالش شما معلّمان 

ارجمند و سخت كوش، افق هاى تازه و روشنى را فراروى نسل دانش آموز ما بگشايد. 
معلّم عزيز و گرامى!

براى اجراى بهتر، توّجه شما را به نكات زير جلب مى كنيم:
١ــ در اين كتاب ها به هر چهار مهارت زبانى (گوش دادن، سخن گفنت، خواندن و نوشنت) به يك 
ميزان توّجه شده است و به همني دليل، كتاب فارسى شامل دو كتاب بخوانيم و بنويسيم است و اهّمّيت 

هيچ يك كم تر از ديگرى نيست؛ بنابراين، در تدريس هر دو كتاب توّجه و دّقت يكسان الزم است.
٢ــ با توّجه به اين كه مترين رونويسى براى خّط حتريرى در كتاب بنويسيم پيش بينى شده است، 
تهّيه ى دفتر مشق يا دادن مشق اضافى به دانش آموزان نيازى نيست. با اين حال، همكاران ارجمند 

مى توانند براى دو ماّده ى خوش نويسى و امال، دفتر اضافى درنظر بگيرند.
٣ــ براى كمك به تقويت خّط دانش آموزان و توانايى خوانانويسى آنان از دو خط در اين كتاب ها 
استفاده شده است؛ يكى، خّط خواندن و ديگرى، خّط نوشنت. خّط خواندن همان خطّى است كه در چاپ 
روزنامه ها و بسيارى از كتاب هاى كودكان از آن استفاده مى شود و دانش آموز دست كم در كتاب هايى 
سروكار  خط  آن  با  شده اند  معّرفى  كتاب  همني  انتهاى  در  و  شده  منظور  كتاب خوانى  ساعت  براى  كه 
دارد. خّط نوشنت خطّى است كه منت درس ها به آن خط نوشته شده است و الزم است در شيوه ى جديد، 
دانش آموز در نوشنت آن مهارت و تسلّط يابد. براى نوشنت خّط حتريرى، به آموزش جداگانه نيازى نيست 
بلكه مبنا مترين نظرى و عملى دانش آموز و به عبارت بهتر، منونه بردارى از روى كتاب است؛ بنابراين، 

ضرورتى براى برگزارى كالس آموزش خط نيست.
٤ــ بايد به تناسب رشد و توسعه ى تعليم و تربيت و طّراحى شيوه هاى تدريس نوين توصيه شود كه 
از روش هايى مثل هميارى، تلفيقى، بحث گروهى و… استفاده شود (ر.ك. راهنماى معلّم). مهم آن است 
كه دانش آموزان خود بيش از ديگران در جريان ياددهى ــ يادگيرى قرار گيرند و از ارائه ى پاسخ هاى 
يك نواخت قالبى و كليشه اى پرهيز شود تا دانش آموز در جريان يادگيرى بيش از گذشته به سوى تفّكر 
و خّالقّيت حركت كند. در چنني شيوه اى، گاه پاسخ هاى همه ى دانش آموزان يكسان نيست؛ بهتر است 
همكاران محترم به اين نكته عنايت داشته باشند كه براساس تفاوت هاى فردى نبايد انتظار پاسخ هاى 



قالبى و يكسان داشت بلكه بايد كوشيد تا ميدان مناسبى براى تفّكر و خّالقّيت دانش آموز فراهم شود؛ 
به اين دليل، ممكن است گاهى، برخى از مترين ها دو يا چند پاسخ داشته باشند. اين موضوع مطمئنًا 
راه را براى انديشه هاى جديد مى گشايد و به دانش آموز امكان مى دهد تا به شيوه هاى ابداعى و خّالقه 

بينديشد.
٥ ــ الزم است معلّمان گرامى، خانواده ها را با كتاب و روش هاى آموزش آن آشنا كنند تا هماهنگى 

آموزشى بني خانه و مدرسه ايجاد شود.
٦ ــ از آموزگاران محترم درخواست مى شود قبل از تدريس كتاب، حتمًا كتاب راهنماى معلّم فارسى 

پنجم ابتدايى را به دّقت مطالعه كنند.
٧ــ در ارزش يابى مستمر به هر چهار مهارت در طول سال حتصيلى به يك ميزان توّجه شود تا 

ارزش آن ها به يك نسبت حفظ شود.
٨  ــ دو درس از درس هاى كتاب با عنوان «آزاد» در اختيار معلّم و دانش آموز است تا براساس نيازها 
و ضرورت ها و با مشاركت معلّم و دانش آموز نوشته شود. اين درس ها مى تواند به موضوعاتى مانند فرهنگ 

محلّى و نيازهاى ويژه ى دانش آموزان و… اختصاص يابد.
٩ــ منت هاى روان خوانى كه در بخش آخر هر فصل منظور شده است، صرفًا براى تقويت مهارت 
خواندن دانش آموزان و به منظور التذاذ از مطالعه است؛ بنابراين، امال و رونويسى، مترين، پرسش امتحانى 

و… از اين منت ها به عمل منى آيد.
مهارت هاى  تقويت  و  گروهى  تبادل نظر  و  بحث  به منظور  فقط  بخوانيم،  كتاب  فّعالّيت هاى  ١٠ــ 

شفاهى دانش آموزان است و به نوشنت پاسخ آن ها در كتاب نيازی نيست.
١١ــ در پايان سؤال های هر بخش از مترين ها شماره اى آمده است كه نشان مى دهد معلّم مى تواند 

سؤال های ديگرى نيز مطرح كند. از طرح سؤال های كليشه اى پرهيز شود.
١٢ــ در اين كتاب به مفاهيم درس هاى ديگر مانند علوم، دينى، هنر، رياضى و تربيت بدنى نيز 

توّجه شده است. به اين ويژگى، «رويكرد تلفيقى» مى گويند.
از كارشناسان گروه زبان و ادبيات فارسی آقايان فريدون اكبری ِشلدره ای و دكتر سّيد بهنام علوی مقّدم 

و خايم فاطمه صغرٰی عليزاده كه در بازنگری و اصالح كتاب سعی وافر داشته اند، سپاس گزارمي.
رهنمودهاى سازنده و راه گشاى شما، معلّمان فرهيخته، چراغ راه ما و كمال بخش كارمان خواهد 

بود.
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