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ود، �برای �گرد�ش  گار �خ مو�خ ان کالس سوم، همراه �آ مو�خ �ته، دا�خ�ش �آ �ش �ته ی �گ�خ ه�خ

م �کرد. او  س�ی � �گروه،�ت�ت �خ ان را �به �چ مو�خ �. معلّم، دا�خ�ش �آ �خ علمی �به دام�خه ی �کوهی ر�خ�ت

و�خ�،  �خ � و می �ش �خ�خ �ی � و هر �چه را می �ب �خ گاه �ک�خ و�ب �به اطرا�خ �خ وا��ت �خ ن ها �خ ا�خ �آ
.� و�یس�خ �خ ی �ب �گر، �به صور�ت �گروهی، �گرخار�ش �کری �یک د�ی � و �با هم �خ �خ �ت �ک�خ �یاددا�ش

ورد�خ�.  ماده �کرد�خ� و �به کالس �آ ود را �آ �ته های �خ و�ش ان �خ مو�خ � رو�خ �بع�، دا�خ�ش �آ �خ �چ

� هم  وا�خ�. سع�ی �خ �گروه را �ب �گرخار�ش  ا  �ت وا��ت  �گروه اّول، �خ �ه ی  �خ �خما�ی  ،� معلّم ا�خ سع�ی

وا�خ�: �ین �خ �خ �، �چ ل�خ اد و �با ص�ای �ب لوی کالس ا�یس�ت �ب

  درس سوم
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�ا �به �خام �خ   
ا�خه ی ما هر ما، �خ �ش   

 .� �خ گی �ک�خ �خ�� ا رد مح�یطی سالم �خ � �ت �خ یرخ می �ک�خ ود را �تم� ، اطرا�خ ال�خه ی �خ وا�خا�ت �تمام ��ی

ط  ی ا�خ مردم، �خ�ت ه �خ�گه دارد؛ اّما �بع�خ یرخ ود را �چا�ک� گی �خ �خ�� ا�خسان هم عاد�ت دارد مح�یط �خ
وی  ا�بان و �ب �باله دار�خ�، رد �کو�چه و �خ�ی ُ ال و �خ عخ سش � و هر �چه �آ �خ یرخ می �ک�خ ود را �تم� ا�خه ی �خ �خ
ود. ما ا�خسان ها  �گران می سش ماری د�ی �ی هر و �ب گی �ش �ود� �خ�. ا�ین کار، �باع�ش �آ �ب می ر�یرخ �آ

ه �خ�گه دار�یم. یرخ ود را هم �چا�ک� هر �خ ا�خه، �با�ی� محّ�ه و �ش عالوه �بر �خ

اه، �گو�یا  ما، �کو�ت �ته ی �ش و�ش : »�خ ر �کرد و �گ�خ�ت کّ � � �تسش معلّم ا�خ سع�ی

و�ب �بود.« و �خ
دوم،  �گروه  �ه ی  �خ �خما�ی مسعود،  �بع�، 

وا�خ�: �گرخار�ش را �خ
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ا د دا�ن اّول د�ن�تر �به �نام ا�ی�ن

.................. : �ن ار�ی �ت �ت ....      ه�ش �ب دهم ارد�ی معه �پا�ن�ن �ب

م. �ی �ته �با�ش �یع�ت را دو��ت دا�ش ما �با�ید ط�ب
د�یم.  ، �به دام�نه ی �کوه ر��ی اد�یم. �بعد ا�ن دو ساع�ت هاری، راه ا�ن�ت �ی� �ب دن � دل�پ ن رو�ن رد ص�ب �آ
یرن �بود. �بوی �پو�نه های  ه و �تم� یرن ار �پالک� �بی و هوا �ب��ی سمان �آ �ن�ش �بود! �آ �ت �ب در لدنّ �ت ّله، �پ ای �ت �تماسش

اط  ادی و �ن�ش مه ای �که رد دام�نه ی �کوه، روان �بود، ما را �نر�ت سش �ین �پ�ش ی و صدای دل �ن�ش و��ش
و�ب  یرن �ن � : »�به همه �پ گار می �گ�ن�ت مو�ن اد �بود�ند. �آ مده �بود�ند؛ سش واده ها�یی هم �که �به �کوه �آ ا�ن �ک�د. �ن

�ن�ید.«  �ی �ب ه�تر �ب دا را �ب �ن��یده های �ن �یع�ت و �آ ا�یی های ط�ب �ب �ی ا �ن د �ت گاه لک�ن�ی �ن

 . �ت �ش و�ش �گدن لی �ن ن رو�ن �به ما �ن�ی �آ
گی اهمّ�ی�ت می ده�ید.«  � یرن ما �به �پالک� و�ش �الم �که سش ، �ن �ی�ن ّه های �رن �پ : »�ب � �ک�د و �گ�ن�ت کّ � معلّم �ت�ش

   درست و نادرست

1 دانش آموزان برای گردش علمی به جنگل رفته بودند.  

2 دانش آموزان در فصل بهار به گردش علمی رفتند. 

   درك مطلب

1 آسمان آبی نشانه ی چیست؟ 

2 چگونه محیط و اطراف خود را پاکیزه نگه می دارید؟

.  3
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  واژه آموزي 

با دّقت به این کلمه ها نگاه کن.

معلّمعلمعالم   
حاال تو بگو:

نظم

  ..................ُشکرشاکر

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

  

   نگاه کن  و بگو
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    بیاموز و بگو

  به این جمله ها دّقت کن.
  آموزگار بِِهش گفت: »خوش حالم که به پاکیزگی اهّمیت می دی«.
  آموزگار به او گفت: »خوش حالم که به پاکیزگی اهّمیت می دهی«.

حاال تو بگو:
  انسان عادت داره خونه ی خودشو تمیز کنه.
. ..................................................................  

     خوب نیگاه کنین تا زیبایی های طبیعت را بهتر ببینین.   
                   . ..................................................................  

   نمایش بی کالم )پانتومیم(

 متن این نمایش نامه را در گروه کامل و در کالس اجرا کنید.
  گل: »ای درخت زیبا! چرا این قدر خوش حالی؟«

   درخت ]با خوش حالی می گوید[: »دانش آموزانی که برای گردش علمی به
 باغ آمده اند، بسیار به پاکیزگی اهّمیت می دهند.«

   پرنده: ..................
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�خ کی �با کاعخ �کود�

ک سا�خ�ت ی �کو�چ ا�ی�ت �ت

ا�ی�ت�ش را ��بِ رود �ت

�ب ا�خ�ا�خ�ت �بُرد و رد �آ

�ت را  بخوان و حفظ کن ا�ی ن �ت رود، �آ

ا�یی دور ا �ب �بُرد �ت

ا حب �خ یرخ �آ کی �خ� �کود�

ور �ت می �کرد ع�ب دا�ش

�ت را ا�ی گهان �ت ا� �خ

�بر ��بِ سا�ل د�ی�

گهان �بر ��بِ او ا� �خ

� �ی ادی رو�ی گل سش

�ت را ا�ی ه ای �ت ل��خ

�گر�یس�ت �با �تعحبّ�ب �خ

: �چ� �با من هم �گ�خ�ت

�یس�ت ر هم �با�خ �یک �خ�خ

    اسداهلل شعبانی 
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کالس ها  �م�ت  �به  م  �خ �خ �با  ان  مو�خ دا�خ�ش �آ ورد،  �خ �خگ  �خ هم�ین لکه 

ون  �چ �بود�خ�؛  �ت  ه�ا�ش �ب ّی  مر�ب ر  �خ �ت م�خ کالِس سوم،  ّه های  �چ �ب �کرد�خ�.  حر�ک�ت 
�ته ی  »ه�خ ا��ب�ت  م�خ �به  د�یواری  امه  �خ رو�خ �یک  او،  ما�یی  راه�خ �با  �بود،  �ترار 

 .� �خ ماده �ک�خ « �آ سالم�ت
ان،  مو�خ ّی، رد م�یان سر و ص�ای دا�خ�ش �آ ا�خم مر�ب �خ
ّه ها  �چ �. �بع� ا�خ سالم و ا�وال �چُر�ی، ا�خ �ب وارد کالس سش
وع  موصخ �یک  و   � �خ �ک�خ ور�ت  م�ش �گر  �یک د�ی �با  وا��ت  �خ

 .� خهاد �ب�ه�خ � �یسش �خامه  د�یواری �چ �برای رو�خ
� و ص�ای  �ی حچ �ی �چ ِ محّ�ه رد کالس  ی �خرو�ش برخ ه، ص�ای �� ا�ین ل��خ رد 
وا�خ�ن  �به �خ لکه   ،» ال�ش �گروه »�ت �ه ی  �خ �خما�ی هرا،  �. �خ � سش ل�خ �ب ّه ها  �چ �ه ی �ب �خ�خ
وِع  �ین موصخ ه�تر �ب ر من،  �خ �خ : »�به  �گ�خ�ت  ، �ت ا�ب های علمی عال�ته دا�ش �ک�ت

». گی صو�تی« ا��ت �ود� �خامه  د�یواری »�آ رو�خ

  درس چهارم
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ون  ؛ �چ گاه �کرد�خ�. کالس رد سلکو�ت �خرو ر�خ�ت ّ�ب �به او �خ ّه ها �با �تعحب �چ �ب

.� ی �خمی دا�خس�ت�خ یرخ � گی صو�تی �چ �ود� ّه ها رد�باره ی �آ �چ �ترِ �ب �یسش �ب

ا  �ت وا��ت  �خ ّی  مر�ب ا�خم  �خ ا�خ  کاوی  حب �ک�خ �با  رام«،  »�آ �گروه  و  ع�خ مر�یم، 
� �ب�ه�.  �ی وصخ وع، �ت رد�باره ی ا�ین موصخ
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ی لکه ا�خسان را  و�ب من! هر�گو�خه ص�ا�ی ّه های �خ �چ : »�ب ّی �گ�خ�ت ا�خم مر�ب �خ
». گی صو�تی ا��ت �ود� �، �آ �خارا��ت �ک�خ

گی صو�تی  �ود� ِ� �آ و��ی ا�خه ی �ت :  »�چ� کالس ما، کار�خ � �گ�خ�ت �خ حخ هاره �با ��ب �ب
». ا��ت

��ی��خ�. ّه ها �خ�خ �چ همه ی �ب

ما �به سر و ص�ا عاد�ت  ، �ش : »ا�گر�چه مم�کن ا��ت ّی �گ�خ�ت ا�خم مر�ب �خ
�برای  ما را  ِ �ش ود و د�تّ�ت گی می سش ل �باع�ش �خس�ت گی صو�تی  �ود� �آ �ی�؛ اّما  �با�ش �کرده 
مورد  �. �اال رد  می �ک�خ کم  ل �گران،  د�ی �به س�خن  دادن  �گو�ش  و  وا�خ�ن  �خ ردس 
�ی�.  بر � �ب �خام  ن ها را  �گروه، �آ ح�ش رد  �بع� ا�خ �ب � و  �ک�خ�ی کر  � �خ گی صو�تی  �ود� �آ واع  ا�خ

�ی�.« گی صو�تی �با�ش �ود� �ب �آ ان هم مواطخ ود�ت ب�تّه �خ ا��
و  د�خ�  می �خ حر�خ  رام  �آ �بار  ن  ا�ی اّما  ��خ�؛  سش �گ�خ�ت و �گو  ول  عخ مسش ّه ها  �چ �ب

م �بود. ّ �خ ار م�خ کالس �بس�ی
وا�خ�:  ود، �خ �ت �خ «، ا�خ روی �یاددا�ش �ش �ه ی �گروه »�کو�ش �خ را��ه، �خما�ی
 ِ �بِط صو�ت �یون و صخ لو�یرخ � �ت ل�خ وم�ب�یل ها، ص�ای �ب ما، �بو�ت ا�ت �ی »ص�ای هوا�چ

ود.« گی صو�تی می سش �ود� �ین ها �باع�ش �آ ی ا�خ ماسش �بع�خ

ا�خ  همسا�یه،  �ین  ماسش �بو�ت  ص�ای  �با  �ب  د�یسش »من   : �گ�خ�ت ا  ص�ب
وا�ب �چر�ی�م و �تر��ی�م.« �خ
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ارو�بر�تی و سروص�ای  و�یی، �ب �ین ��باس سش «، ص�ای ماسش �ی�ت �ه ی �گروه »مو�خّ�ت �خ �چو�خه، �خما�ی

ا�خه �کرد. یرخ اصخ ا�خه ها را �خ� ِن �خ �ت سا�خ
ه ها را �خرامو�ش �کردی؟« ِسش �خ : »ص�ای �گو�ش حخرا�ش �تَر�تّه ها و �خِسش �خر�گ� �گ�خ�ت

ی �کودکان  وا�ی �خ ور،  �ش �یان �آ ون ا�ین ص�اهای �خ : »�چ ر �کرد و �گ�خ�ت کّ � ّه ها �تسش �چ ّی ا�خ �ب ا�خم ُمر  �ب �خ
�خامه   رو�خ �برای  را  وع  موصخ �،هم�ین  �خ می رسا�خ ��ی�ب  �آ �خان  �آ سالم�ت  �به  و   � می ده�خ کاه�ش  را 

م.« حخا�ب می �ک�خ�ی �ت د�یواری ا�خ

�کرد.  �یک  �یک �ب �به �ب روع  س�ت و سش �خ�ش ره ی کالس  �ب �خ �چ ��به ی  �بر  کی  ل سش �ب �گ�خ رد ا�ین ه�خگام، 

ی!«  وا�خ �خگ و �گو�ش �خ �: »�به �به! �چه ص�ای �تسش �خ �ت گ�خ ��خ� و � و�ش �ال سش ار �خ ّه ها �بس�ی �چ �ب

�بال  �کرد�خ�. ان، �چروا�خ او را د�خ گاهسش ّه ها �با �خ �چ ک �چر�ی� و �ب سش �ب �گ�خ

  درست و نادرست

1 آلودگی صوتی باعث ایجاد کم شنوایی در کودکان می شود.

2 انسان ها در برطرف کردن آلودگی صوتی، نقشی ندارند.

   درک مطلب

1 چند مورد از انواع آلودگی صوتی را نام ببرید.

2 دانش آموزان چگونه می توانند آلودگی صوتی را در کالس درس و مدرسه کم کنند؟

.  3
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  واژه آموزي

 به این نمودار با دّقت نگاه کن و جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کن.

 

بهداشت

بهداشِت من

بهداشت
 مدرسه

بهداشت
 مو

بهداشِت ما

آزمایشگاهکالسحّمام
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   نگاه کن  و بگو

 بیاموز و بگو

دوستانت  با  آن ها  درباره ی  و  توّجه  کن  زیر،  جمله های  در  نگارشی  نشانه های  به   
کن. گفت و گو 

 بهاره گفت:  »پس هر کدام از ما، امروز یک کارخانه ِی تولید آلودگی صوتی بودیم.«
 خانم ُمربّی گفت:  »آلودگی صوتی، باعث آزار مردم می شود.«
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را  معلّم  خانم  نامه ی  زد.  بَـَغلش  زیر  را  دفترش  و  کتاب  مورچه ریزه      
برداشت و به طرف النه به راه افتاد. خانم معلّم گفته بود: »باید پدر و مادرت را 

نگرانم کرده!« ببینم! وضع درس و مشقت، 
    مورچه ریزه از کنار پیاده رو رفت.از جاهایی که سایه بود، رفت. از سوراخ 
توی دیوار، َرد شد، به موزاییک های خانه ی آقا بزرگ رسید. از کنار فرِش قرمِز 

راهرو گذشت و رفت توی النه .
خواهر و برادرهای مورچه ریزه، داشتند خاک بازی می کردند.

مورچه ریزه نامه را به مامان داد و گفت: »خوش به حال بّچه هایی که به 
نمی روند.« مدرسه 

مامان، نامه را باز کرد و خواند. دلش برای مورچه ریزه سوخت.
مامان با خودش گفت: »این بّچه که این همه، درس می خواند! پس چرا 

ناراضی است؟« خانم معلّم 
مامان نمی دانست با این مسئله چه کند. 

  بخوان و بينديش
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مامان گفت: »خاک بازی بس است. تا دست هایتان را بشویید، ناهار حاضر شده!«
و  ندارد!«  برای غذا  دیگر جایی  است؛  ُغّصه  از  ُپر  با خودش گفت: »دلی که  مورچه ریزه 

بزند. آقا بزرگ و خانم بزرگ  به خانه ی  تا سری  آمد  بیرون  از النه  آهسته 
صداِی خانم بزرگ  آمد که گفت: »آقابزرگ! ناهار حاضر است.«

آقا بزرگ گفت: »تا سفره را پهن کنی، من هم آمده ام.« بعد عینکش را گذاشت بین صفحات 
کتابی که می خواند و از روی ُتشکچه ی مخصوصش بلند شد.

آقابزرگ  اتاق  فرش  کنار  از  برود.  راه  و  برود  راه  برود،  راه  می خواست،  دلش  مورچه ریزه 
گذشت. از تشکچه ی آقا بزرگ باال رفت. از پایه ی میز کوچک چوبی هم باال رفت. از کتاب های 
روی هم چیده شده، هم باال رفت؛ تا رسید به عینک آقابزرگ. مورچه ریزه می خواست از عینک 

هم باال برود؛ اّما یک دفعه ایستاد.
از پشت شیشه ی عینک، نگاهی به صفحه ی کتاب انداخت.

آن طرف شیشه ی عینک، همه  چیز روشن و درشت بود. نوشته های کتاب، خط های چوب 
میز و حّتی کمی دورتر، گل های قالی! 

       بهاره نیکخواه آزاد، با تغییر

1 مورچه ریزه، هنگام تعطیلی مدرسه، برای رسیدن به منزل از چه مسیری عبور  کرد؟

2 مسئله ی ماماِن مورچه ریزه، چه بود؟

3 مشکل مورچه ریزه چه بود؟ از کجا فهمیدی؟ 

  درك و دريافت
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داستان زیر را بخوان و به ضرب المثل آن توّجه کن.

با  بُز داشت؛  دنیا فقط یک  مال  از  بود که  فقیری  مرد 
ُدرست  ماست  و  می دوشید  را  آن  شیر  همسرش،  کمک 

می فروخت. خانه اش  نزدیک  مغازه دار  به  و  می کرد 
پس از مّدتی، مغازه دار به درست بودِن وزن ماست، شک 
کرد و مرد را نزد خود خواند و به او گفت: »وزن این ماست 

کمتر از یک کیلوگرم است.«
قبل،  چندی  اّما  ندارم؛  ترازو  »من  داد:  جواب  مرد  آن 
از شما یک کیلو سنِگ نمک خریدم و برای وزن کردن از 
آن استفاده می کنم. یقین بدان که هرچه به تو داده ام برابر 

سنگ نمکی است که تو، به من داده ای.«
مرد فروشنده، کمی با خود فکر کرد و زیر لب گفت:


