
1

1397 



2

نام كتاب: فارسى پنجم دبستان - 49/3
پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشى

مدیریت برنامه ریزی درسى و تألیف: دفتر تألیف كتاب های درسى عمومى و متوسطه نظری
 شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: علیرضا چنگیزي، حاتـم زنـدي، محّمدرضا سرشـار، محّمدرضا سنگري،
 اسداهلل شعباني، عبدالعظیم كریمي، زهرا السادات موسوي، شهین  نعمت زاده و عبّاسعلي وفایي )اعضای

 شورای برنامه ریزی( 
فریدون اكبري ِشلدره، پریچهر جبلّي آده و فرح نّجاران )اعضای گروه تألیف( 

مدیریت آماده سازی هنری: اداره ي كّل نظارت بر نشر و توزیع مواّد آموزشى
 شناسه  افزوده  آماده سازی: لیدا نیک روش )مدیرامورفنى  وچاپ( ـ مجید ذاكری یونسى )مدیر هنری( ـ
 جواد صفری )طّراح گرافیک ، صفحه آرا و طّراح جلد(ـ  حسین آسیوند، بهرام ارجمندنیا، راحله برخورداری، 
 فرهاد جمشیدی، ثنا حسین پور، سیاوش ذوالفقاریان، نرگس دالوری، عطیه ضیغمى، بهراد قریب، لیال علیزاده، 
 الهام كاظمى )تصویرگران( ـ كامران انصاری )طّراح خط رایانه ای( ـ فاطمه باقری مهر، فرشته ارجمند،

نوشین معصوم دوست، فریبا سیر، ناهید خیام باشى، راحله زاد فتح اله )امور آماده سازی(
 نشانى سازمان:  تهران: خیابان ایرانشهر شمالىـ  ساختمان شماره ی 4 آموزش و پرورش )شهید موسوی(

تلفن: 9ـ88831161 ، دورنگار:88309266  ، كدپستى:1584747359
ناشر: اداره ی كّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشى 

)www.Offset.ir( »چاپخانه: شركت افست »سهامى عام
سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ چهارم 1397

وزارت آموزش و  پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشى  

کلیه ی حقوق ماّدی و معنوی این کتاب متعلّق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های 
مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه ی فیلم و تکثیر به هر 

شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

ISBN  978 -964 - 05 - 2430 - 5         978-964-05 - 2430-5  شابک

و   www.chap.sch.ir نشانی  به  درسی  کتاب های  پایگاه  به  درسی  کتاب های   pdf فایل  دریافت  برای 
یا  www.irtextbook.ir نشانی به  آموزشی  توزیع مواد  و  به سامانه فروش   برای خرید کتاب های درسی 

www.irtextbook.com  مراجعه نمایید.



3



4

6 پیشگفتار: سخني با آموزگاران محترم   

8 ستایش: اي همه هستي ز تو پيدا شده  

9 فصل اّول: آفرینش   

10  درس اّول: تماشاخانه  

16 بخوان و حفظ كن: رقِص باد، خنده ي گل

18 درس دوم: فضِل خدا 

21 بخوان و بينديش: راِز گل سرخ

24 حکايت: درخِت ِگردكان 

25 فصل دوم: دانایى و هوشیاری

26 درس سوم: رازي و ساخت بيمارستان 

32 بخوان و حفظ كن: ِخَرد رهنماي و ِخَرد دلگشاي

34 درس چهارم: بازرگان و پسران

39 درس پنجم: چنار و كدوُبن

42 بخوان و بينديش: گلدان خالي

46 حکايت: زيركي 

47 فصل سوم: ایران من

48 درس ششم: سرود ملّي 

52 بخوان و حفظ كن: اي ايران  

54 درس هفتم : درس آزاد )فرهنِگ بومي 1(

56 درس هشتم: دفاع از ميهن 

63 بخوان و بينديش: آوازي براي وطن 

68  حکايت: وطن دوستي 



5

69  فصل چهارم: نام آوران 

70  درس نهم: نام آوران ديروز، امروز، فردا 

76  بخوان و حفظ كن: َسراي اُميد 

78  درس دهم: ناِم نيکو 

83  درس يازدهم: نقش ِخردمندان 

89 درس دوازدهم: درس آزاد )فرهنِگ بومي 2( 

91 بخوان و بينديش:  فردوسي، فرزند ايران

96  حکايت: بوعلي و بانِگ گاو 

97  فصل پنجم: راِه زندگى 

98  درس سيزدهم: روزي كه باران مي باريد 

104  بخوان و حفظ كن: بال در بال پرستوها  

106 درس چهاردهم: شجاعت 

 111 درس پانزدهم: كاجستان 

 114 بخوان و بينديش: زيِر آسماِن بزرگ 

120  حکايت: ِحکَمت 

121  فصل ششم: ِعلم و َعمل 

           122  درس شانزدهم: وقتي بوعلي، كودك بود 

      128  بخوان و حفظ كن : چشمه و سنگ 

                  130 درس هفدهم: كار و تالش 

134  بخوان و بينديش: همه چيز را همگان دانند 

138  حکايت: جوان و راهزن 

140  نیایش

141  واژه نامه



6

آفرینبه نام خداوند جان آفرین زبان  در  سخن  حكیم 
سعدي - بوستان
پروردگار حکيم را سپاس مي گوييم كه يك سال ديگر براي خدمتگزاري به نظام تعليم و تربيت ميهن عزيزمان 
ايران، به ما فرصت  داد. شکر اين نعمت را به جاي مي آوريم و از درگاه خداي رحمان، توفيق در كارها را خواستاريم. 
كتابي كه پيش رو داريد، حلقه ي مياني از زنجيره ي دوره ي دوم ابتدايي است. دوره ي اّول ابتدايي، سه سال 
نخست) اّول تا سوم( و دوره ي دوم، سه سال دوم) چهارم تا ششم( ابتدايي را در برمي گيرد. بنابراين، ساختار و محتواي 
فارسي پايه ي پنجم از سويي با پايه ي چهارم و پايه هاي پيش از آن، پيوند دارد و از ديگر سو، بايد با پايه ي ششم و 
باالتر پيوستگي و همخواني داشته باشد. در سازماندهي ساختار و تدوين محتوا، تالش كرده ايم اين هماهنگي و نظام 

پيوستاري را حفظ كنيم. 
مهارت هاي  قلمرو  به  نوشتن(  مهارت هاي  و  زبان آموزي)مهارت هاي خواندن  اصلي  پهنه ي  دو  از  كتاب  اين 
شفاهي يا خوانداري زبان، اختصاص دارد. يعني در اين كتاب، پرورش خوب ديدن، دقيق گوش دادن، روان خواندن، 
تقويت حافظه ي زباني، درك متن و خوب سخن گفتن، از اهداف اصلي برنامه و تدوين محتوا به شمار مي آيد. البّته 
درهم تنيدگي مهارت هاي زباني و پاره مهارت ها در آموزش و رشد يادگيري كمك مي كند تا بتوانيم از توانايي ها و 

پيشرفت دانش آموزان در هر بخش، براي تقويت ديگر مهارت ها نيز بهره بگيريم. 
برنامه ي  اهداف  و  اصول  پايه ي  بر  و  قبل  پايه هاي  تازه  تأليف  كتاب هاي  ادامه ي  در  پنجم،  فارسي  كتاب 
ارتقاي  با گام هاي پيشين، در مسير  زبان آموزي حوزه ي يادگيري زبان و ادب فارسي تدوين  شده  است و همسو 
مهارت هاي زباني حركت  مي كند؛ عناصر ساختاري اين كتاب، اگرچه با نام هاي ويژه ي درست و نادرست، درك 
مطلب، تصويرخواني و... از هم جدا  هستند، اّما همه ي اين اجزا و پاره ها، با هدف كلّي تقويت مهارت شفاهي يا 

گفتاري زبان فارسي،  سازمان دهي شده اند. 
بر پايه ي آنچه گفته شد، براي تحّقق اهداف پيش بيني شده در »برنامه ي درسي زبان آموزي«، محتواي هر 

درس اين كتاب در بخش هاي زير، سامان يافته است:
  متن درس )آمیخته به تصویر(: محتواي درس ها در دو قالب نثر و شعر و با توّجه به توانايي ادراكي 
و دامنه ي واژگاني، نيازهاي فرهنگي-  تربيتي و ذائقه ي روحي دانش آموزان، انتخاب يا نوشته شده اند. تکيه بر 

رويکرد، اهداف و اصول برنامه، بنياني ترين عنصر در اين بخش است.
  درست و نادرست )پرسش هایي براي درك سطوح محتوایي(: اين بخش در همه ي درس ها 
ثابت است و پرسش هايي را دربردارد كه به فراخور درون مايه ي متن ها، در پي هر درس، گنجانده شده اند. هدف 

آموزشي اين بخش، تقويت حافظه ي كوتاه مّدت و پرورش دّقت و توّجه دانش آموزان است.
  واژه آموزي: در واژه آموزي، دانش آموزان با شيوه هاي تركيب سازي و ساخت كلمه در زبان فارسي آشنا 

مي شوند. 

پیشگفتار: سخنى با آموزگاران محترم
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  دانش زباني: در بخش»دانش زباني« موضوع هايي از پاره مهارت هاي زبان همچون لحن و آهنگ، خوب 
گوش دادن و... آموزش داده مي شود. واژه آموزي و دانش زباني هر كدام با نظمي يك در ميان، درپي هم آمده اند.
  تصویرخواني و صندلي صمیمیت: در اين فّعاليت، هدف اين است كه فرصتي براي دانش آموزان ايجاد 
شود تا خوب ديدن و دّقت در نگاه را تمرين كنند و برداشت و درك خود را از تصوير، بازگو نمايند. محور اصلي 

اين تمرين، ديدن، انديشيدن و گفتن است. 
   شعرخواني و صندلي صمیمیت: در اين فّعاليت، دانش آموزان با شيوه هاي شعرخواني با رعايت لحن 
و آهنگ مناسب آشنا مي شوند و فرصت پيدا مي كنند تا خود را در برابر جمع قرار دهند و شعرخواني كنند؛ اين 
كار به خوگيري بيشتر نسبت به متن و درك بهتر آن، كمك مي كند و حّس اعتماد به نفس دانش آموزان را 

مي پرورد. )درس هاي 6،2 و12(
  گوش كن و بگو: اين بخش براي پرورش درك شنيداري دانش آموزان، طراحي شده؛ كه متن ها در لوح 
فشرده و پرسش ها در كتاب فارسی آمده  است. براي اطمينان بيشتر، متن داستان ها را در پيوست كتاب راهنماي 
معلّم هم گنجانده ايم تا اگر ابزار ديگر مهّيا نبود، داستان در كالس خوانده شود و دانش آموزان پس از گوش 

دادن به خوانش متن، به پرسش ها پاسخ دهند. )پايان درس هاي 4، 10 و 14(
، قدرت سخن گفتن   ، هوش حركتي  به نفس  اعتماد  تقويت  با هدف  اين قسمت،  فّعاليت هاي    نمایش: 
در برابر جمع و كاهش كم رويي، طّراحي شده اند. اجراي نمايش، فرصتي براي تمرين نقش ها و رويارويي با 
موقعيت هاي مختلف زندگي اجتماعي است و دانش آموزان را براي يافتن راه حّل مناسب در شرايط گوناگون، 

آماده مي كند و شايستگي هاي فردي را شكوفا مي سازد. )پايان درس هاي 5 ، 11 و 17(
  بخوان و حفظ كن: در هر فصل ، اين فّعاليت كه يكي ديگر از تجربه هاي خوانداري زبان فارسي است، 
تلطيف  و  بيان  فن  تقويت  حافظه،  پرورش  به  مي توان  بخش  اين  اصلي  اهداف  از  مي شود.  تكرار  و  تمرين 
احساسات دانش آموزان اشاره كرد . اّما براي رشد قّوه ي ادراكي دانش آموزان، پرسش هايي با عنوان»خوانش و 
فهم« در پايان شعر آمده است كه هم چگونگي خواندن و هم ميزان درك و فهم آنان را رشد مي دهد. )بعد از 

درس هاي 1، 3، 6 ، 10، 13 و 16( 
  بخوان و بیندیش: در هر فصل ، داستان هايي كه با عناوين فصل و محتواي آن ها همخواني داشتند و 
با اهداف ويژه ي زبان آموزي، هماهنگ بودند، گزينش شده اند. پس از متن داستان چند پرسش با عنوان» درك 
 و دريافت« با هدف تقويت قدرت ادراكي و تفّكر دانش آموزان، آمده است. »درك و دريافت ها« در حقيقت، 

فرصت هايي براي تأّمل و درنگ بيشتر هستند. )بعد از درس هاي 2، 5 ، 7، 12، 15 و 17(
آمده  فصل  هر  پايان  در  كه  است  حكايت هايي  فارسي،  كتاب  سازه اي  عناصر  از  ديگر  يكي  حكایت:    
است. تلفيق محتواي حكايت با ضرب المثل و تقويت قّوه ي تشخيص دانش آموزان، در درك محتواي متن و 
ارتباط آن با َمَثل، مهم ترين هدف اين بخش است. به همين سبب، پايان هر حكايت با نمونه هاي متعّددي از 

ضرب المثل هاي معروف فارسي پيوند خورده است. )بعد از درس هاي 2، 5 ، 7، 12، 15 و 17(

 گروه زبان و ادب فارسي   دفتر تألیف كتاب هاي درسي عمومى و متوسطه نظری



8

ستایش

اي همه هستي ز تو پيدا شده     
خاِك ضعيف از تو توانا شده

از پِي توست اين همه اّميد و بيم
هم تو ببخشاي و ببخش، اي كر يم

چاره ي ما ساز كه بي ياوريم 
  گر تو براني، به كه روی آوريم؟

جز دِر تو، قبله نخواهيم ساخت   
 گر ننوازي تو، كه خواهد نواخت؟

يار شو، ای مونِس غمخوارگان
چاره كن ای چاره ي بيچارگان

 نظامي، مخزن االسرار


