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۱ــ کشور ايران، از شمال و جنوب به دريا ختم می شود.                                                               
٢ــ  ايران زادگاه دانشمندان و شاعران بسياری است.

  درست و نادرست

 درك مطلب

۱ــ به نظر شاعر، کشور ايران چگونه به رونق و پيشرفت علم، خدمت کرده است؟
٢ــ  وظيفه ی دانش آموزان در سربلندی کشور ايران چيست؟

٣ــ .....................................................

 صندلى صميميت

   واژه آموزى

به اين عبارات دّقت کن.
نمکدان، يعنی جای نمک ــ 

يخدان، يعنی جای يخ ــ 
حاال تو بگو:

شمعدان، يعنی ............................... ــ 
.............، يعنی جای گل ــ 

۱ــ کوچک کردن موضوع: به موضوعی که معلّم انتخاب می کند، خوب فکر کن و آن را به موضوع های 
کوچک تر تقسيم کن. 

٢ــ انتخاب موضوع کوچک و تفکّر: حاال يکی از موضوع های کوچک را انتخاب کن و در مورد آن 
فکر کن. سعی کن موضوعی را انتخاب کنی که در مورد آن اطّالعات بيشتری داری.

بخشی  مورد  در  فقط  دوستانت،  به  رو  و  بنشين  معلّم  صندلی  روی  بودی،  آماده  وقت  هر  گفتار:  ٣ــ 
حرف های  شنيدن  برای  تا  نباشد  طوالنی  خيلی  تو  صحبت  زمان  باشد،  يادت  کن.  صحبت  کرده ای،  انتخاب  که 

دوستانت هم وقت داشته باشی.
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گاهی برای بيان عواطف واحساسات از نوشته های زيبايی استفاده می شود که اغلب دارای آهنگ است. اين 
گونه نوشته ها را شعر می گويند. متن درس «ايران عزيز» شعر است. خواندن شعر به روح انسان آرامش می دهد. 

کشور ايران شاعران زيادی دارد. آيا شعرهای ديگری را به ياد داری تا برای دوستانت بخوانی؟

  بياموز و بگو

  گوش كن و بگو
با دّقت به اين داستان کوتاه گوش کن و کارهای درست و نادرستی که در آن بيان می شود را به خاطر بسپار.

حاال به صورت گروهی در مورد مطالبی که به خاطر سپرده ايد، گفت   و گو کنيد. نيمی از گروه ها در مورد 
کارهای درست و نيم ديگر در مورد کارهای نادرستی که در متن داستان وجود دارد، با هم مشورت کنيد.

حاال پاسخ هايتان را در کالس بررسی کنيد.
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   واژه آموزى



۷۸

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

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

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

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

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

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

  گوش كن و بگو

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

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

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

 صندلى صميميت
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  درست و نادرست

۱ــ زبان فارسی، زبان ملّی ايرانيان است.                                                                  
٢ــ شهيد عباس دوران از شهدای نيروی دريايی است.           
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 درك مطلب

۱ــ دانش آموزان برای سربلندی ميهن خود چه وظيفه ای دارند؟
٢ــ آيا از دالوری های خلبانان در دفاع مقّدس، چيزی می دانی؟ درباره ی اين موضوع با هم کالسی هايت 

گفت و گو کن.
٣ــ .....................................

 صندلى صميميت

   واژه آموزى

به اين جمله ها توّجه کن.
خّياط کسی است که لباس می دوزد و خّياطی محل کار اوست. ــ 

عکّاس کسی است که عکس می گيرد و عّکاسی محل کار اوست. ــ 
حاال تو بگو:

نانوا کسی است که نان می پزد و .................... محّل کار اوست. ــ 
قّصاب کسی است که گوشت می فروشد و ....................... محّل کار اوست. ــ 

بّزاز کسی است که ................... و ..................... محّل کار اوست. ــ 

به  را  آن  و  کن  فکر  خوب  می کند،  انتخاب  شما  معلّم  که  موضوعی  به  موضوع:  کردن  کوچک  ۱ــ 
موضوع های کوچک تر تقسيم کن.

٢ــ انتخاب موضوع کوچک و تفکّر: حاال يکی از موضوع های کوچک را انتخاب کن و در مورد آن 
فکر کن. سعی کن موضوعی را انتخاب کنی که در مورد آن اطّالعات بيشتری داری.

٣ــ گفتار: هر وقت آماده بودی، روی صندلی معلّم بنشين و رو به دوستانت، فقط در مورد بخشی که 
انتخاب کرده ای، صحبت کن.

٤ــ داوری درباره ی سخن گفتن: بعد از گوش دادن به صحبت هر دانش آموز، همراه دوستانت در گروه 
خود، در مورد سخن گفتن او داوری کنيد.  
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به اين جمله ها دّقت کن و درباره ِی آن  ها با هم کالسی هايت گفت و گو کن.

   علی     علی رفت.
نرگس  رفت    نرگس رفت.
مادرم     مادرم رفت.

            بّچه ها    بّچه ها خنديدند.
دانش آموزان  خنديدند   دانش آموزان خنديدند.

        دوقلوها    دوقلوها خنديدند.

حاال تو بگو:
.........................                                            ..............
..............                     آمد                  .........................
.........................                                            ..............

  بياموز و بگو

  گوش كن و بگو
به داستان گوش کن و آن را به خاطر بسپار.

حاال خالصه ی آن را بگو.
به نظر تو بهترين عنوان برای اين داستان چيست؟
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بوی سيب و ياس  
                     

امير  می شد.  پخش  آهنگی  آن ها،  خانه ی  کناِر  مسجِد  بلندگوی  از  می کردند.  بازی  کوچه  در  دوستانش  و  امير 
می دانست که اين، همان آهنگی است که در روزهای جنگ پخش می شده است. پدرش اين موضوع را به او گفته بود.
در همين وقت، پدر امير از راه رسيد. او چند جعبه سيب خريده بود. بّچه ها کمک کردند و جعبه ها را به خانه 
بردند. پدر امير، مثل هر سال، سر کوچه، يک ميز بزرگ گذاشت. او تابلويی را روی ميز گذاشت. تابلو تصويری 
از مسجد خّرمشهر بود. در باالی تصوير، اين جمله  با خِطّ زيبا نوشته شده بود: «خّرمشهر را خدا آزاد کرد.» 
مادر با کمک امير و بّچه ها، سيب ها را شست. چند نفر هم آن ها را خشک کردند. مادر سيب ها را توی ظرف چيد. 
امير و دوستانش ظرف ها را بردند و روی ميز چيدند. دو طرف ميز هم، دو گلدان شمعدانی گذاشتند. مادر سماور 
بزرگی آورد و آن را در گوشه ی ميز گذاشت. بّچه ها ليوان ها را آنجا چيدند. پدر امير، برای همه چای ريخت و 

گفت: «اّول نوبت شما بّچه هاست.»
کم کم همسايه ها هم آمدند. يکی از آن ها، يک جعبه ی بزرِگ شيرينی آورد. همسايه ی ديگر يک سينی بزرگ 
حلوا و ديگری خرما آورد. همه از پدربزرگ حرف می زدند و می گفتند که امير خيلی شبيه پدربزرگش است. امير 
به عکس پدربزرگ، که روی ميز بود، نگاه کرد و با خودش گفت: «همسايه ها راست می گويند. من خيلی شبيه 

پدربزرگم هستم.»

بخوان و بينديش
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پدر امير به بّچه ها گفت: «امروز، روز آزادی خّرمشهر است. روزی است که دشمن از ما شکست خورد.»
يکی از بّچه ها به امير گفت: «ديشب پدربزرگ من، از پدربزرگ تو حرف می زد. آن ها با هم دوست صميمی 
بودند. پدربزرگم از شجاعت او حرف می زد و می گفت او و دوستانش شجاعانه جنگيدند، تا خّرمشهر آزاد شد.»

شجاعت  درباره ی  سال  هر  می گيرند.  جشن  را  خّرمشهر  آزادی  روز  سال،  هر  مردم،  که  می دانست  امير 
پدربزرگ و بقّيه ی رزمندگان حرف می زنند. با خودش فکر کرد که ای کاش پدربزرگ زنده بود.

يکی از بّچه ها سيبی برداشت. سيب ديگری ِقل خورد و لبه ی باغچه ايستاد. توی باغچه پر از گل ياس بود. 
بوته های ياس بلند بودند و تمام ديوار را گرفته بودند. باالی بلندترين ياس، اسم کوچه را نوشته بودند. امير برای 
چندمين بار نام کوچه را خواند: «کوچه ی شهيد رستمی». او فکر کرد با آنکه اکنون سال هاست که ديگر پدربزرگ 
در ميان آن ها نيست، بيشتر مردم شهر او را می شناسند. او می دانست که همسايه ها هر روز که از کوچه می گذرند 

و نام او را می بينند، به روح بلند او درود می فرستند.
دور  پروانه  چند  می داد.  ياس  بوی  سيب،  کرد.  بو  را  آن  برداشت.  را  سيب  رفت،  ياس  بوته ی  کنار  امير 

گلدان های شمعدانی و بوته های ياس، پرواز می کردند.
بابا گفت: «بّچه ها برويد بازی کنيد. اينجا خسته می شويد.»

    امير باز هم اسم پدربزرگ را خواند و رفت تا با بّچه ها بازی کند. 
مژگان  بابامرندی

 درك مطلب

۱ــ چرا هر سال، روز آزادی خّرمشهر را جشن می گيرند؟
٢ــ پدر بزرگ امير چه ويژگی هايی داشته است؟ با توّجه به متن دو ويژگی او را بگو.

٣ــ کلمه ی «آنجا»، در بند دوم متن، به کجا اشاره می کند؟
٤ــ کلمه ی «اينجا»، در انتهای متن، به کجا اشاره می کند؟
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خروِس ایرانی 

نزِد  دشمن،  سپاه  فرماندِه  درگرفت.  کشورها  از  یکی  و  ایران  میان  جنگی  قدیم،  روزگاران  در 
فرماندِه سپاه ایران آمد. او کیسه ای پر از ارزن با خود آورده بود. وقتی به مالقات فرماندِه سپاه ایران 
رفت، سِرکیسه را باز کرد و ارزن ها را روی زمین ریخت و گفت: »سپاهیان ما مانند دانه های ارزن 

بسیارند و در اندک زمانی به شما حمله ور می شوند.« 
اندیشید و  این صحنه را دید، کمی  ایران وقتی  فرماندِه سپاه 

دستور داد؛خروسی آوردند و کنار ارزن ها رها کردند. 
خروس فورًا مشغول خوردن ارزن ها شد. 

فرماندِه سپاه ایران رو به فرماندِه دشمن کرد و گفت: »دیدی که 
خروس ایرانی چه بر سِر ارزن های شما آورد!«
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۱ــ نور خورشيد باعث شوری آب دريا می شود.            
٢ــ موج ها به آرامی ماسه های ساحل را می شويند.   

به جمله های زير توّجه کن.
من زبان دارم؛ اّما قفل زبانه دارد. ــ 

من چشم دارم؛ اّما کوه چشمه دارد. ــ 
من گوش دارم؛ اّما کالس گوشه دارد. ــ 

حاال تو بگو:
من دندان دارم؛ اّما شانه ........................... ــ 
من دهان دارم؛ اّما غار   ............................  ــ 
من پا دارم، اّما ميز ............................... ــ 
من دست دارم؛ اّما صندلی ......................... ــ 

  درست و نادرست

 درك مطلب

۱ــ شاعر دريا را مثل «آيينه ی آسمان» ديده است. تو دريا را مثل چه می بينی؟
٢ــ هنگام شنا کردن در دريا، چه نکاتی را رعايت می کنی؟

٣ــ ..........................................

   واژه آموزى
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 صندلى صميميت

  بياموز و بگو

به اين قسمت از شعر، توّجه کن.
«آب آيينه ای است پهناور»، يعنی آب مثل آينه است. 

شاعر برای زيبايی شعر خود، از شباهت آب و آينه استفاده کرده است. 
تو می توانی نمونه ی ديگری بگويی؟

  گوش كن و بگو

به داستان گوش کن و آن را برای دوستانت تعريف کن.
از اين داستان، چه درسی گرفتی؟

در درس های قبل، شيوه ی سخن گفتن را آموختی. حاال وقتی بخواهی درباره ی موضوعی صحبت کنی، 
می دانی که بايد آن را محدود کنی و در زمانی کوتاه، به طور صحيح سخن بگويی. اکنون به صحبت های دوستانت 

گوش کن و درباره ی آن ها داوری کن.
يادت باشد، برای داوری کردن به سه چيز توّجه کنی: 

الف) يک بخش از موضوع کّلی انتخاب شود و فقط درباره ی آن صحبت شود.
ب) مطالب به صورت منّظم يکی پس از ديگری دنبال هم بيايند و با هم ارتباط داشته باشند.

ج) زمان سخن گفتن طوالنی نباشد.
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درس شانزدهمدرس شانزدهم
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۱ــ جنگل ها باعث از بين رفتن مواِدّ سّمی هوا می شوند.      
٢ــ تنها صدايی که در جنگل شنيده می شود، غّرش حيوانات است. 

  درست و نادرست

 درك مطلب

۱ــ منظور نويسنده از «فرش سبز» چيست؟
٢ــ تو برای حفظ جنگل ها چه می کنی؟

٣ــ .................................................................

 صندلى صميميت

   واژه آموزى

به اين جمله ها دّقت کن.
حادثه ی خطرناک، يعنی حادثه ای که خطر دارد. ــ 

خاک نمناک، يعنی خاکی که نم دارد. ــ 
آواز سوزناک، يعنی آوازی که سوز دارد. ــ 

حاال تو بگو:
نگاه .......................، يعنی نگاهی که غم دارد. ــ 
زخم دردناک، يعنی .............................. ــ 

به  کند.  صحبت  برايتان  موضوعی  درباره ی  و  بنشيند  صميميت  صندلی  روی  بر  کنيد  خواهش  آموزگارتان  از 
صحبت های ايشان گوش کنيد و در گروه، درباره ی آن داوری کنيد. 



  بياموز و بگو

۹۵

به اين جمله ها دّقت کن و درباره ِی آن ها  با هم کالسی هايت گفت و گو کن.

محّمد معّلم را ديد.                      معّلم را  
محّمد پدرش را ديد. محّمد            پدرش را      ديد. 

محّمد حامد را ديد.                      حامد را  

بّچه ها سيب ها را خوردند.                      سيب ها را  
بّچه ها غذا را خوردند. بّچه ها            غذا را   خوردند. 

بّچه ها خوراکی هايشان را خوردند.                      خوراکی هايشان را  

حاال تو بگو:
.................................    ...............                     
................................. مريم               ...............               شست. 
.................................    ...............                      

  گوش كن و بگو

به بخش اّول داستان گوش کن و ادامه ی آن را تو بگو. 
حاال به بخش دوم داستان گوش کن و آن را با ادامه ی داستانی که خودت ساخته ای، مقايسه کن.



بخوان و حفظ كن
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به جمله های زير، دّقت کن.
روسری، پوشاک زنانه است. ــ 

نشستن روی ستاره  و سفر در آسمان، رؤيای کودکانه است. ــ 

فّعاليت های گروهی در کالس، نوعی رابطه ی دوستانه است. ــ 

حاال تو بگو:
دامن، لباس................... است.  ــ 
کُشتی، ورزش ................  است. ــ 

  درست و نادرست

۱ــ يک سال طول می کشد تا زمين يک بار دور خود بچرخد.      
٢ــ خورشيد يک سياره ی در حال حرکت است. 

 درك مطلب

 ۱ــ چرا در طول روز، خورشيد را می بينيم؟ 
٢ــ از مشاهده ی آسمان باشکوه و زيبا به ياد چه می افتی؟

٣ــ ...........................................

   واژه آموزى



۹۹

 صندلى صميميت

  بياموز و بگو

در درس سوم خوانديم که آموزگار از هر گروه خواست خوب به اطراف خود نگاه کنند. بعد هرچه را می بينند 
و می شنوند، يادداشت کنند و با همفکری، يک نوشته يا گزارش بنويسند.

گردش  يا  مسافرت  به  وقتی  می خوانيم.  يا  می بينيم  می شنويم،  که  چيزهايی  نوشتن  يعنی  يادداشت برداری، 
علمی می روی؛ خوب است دفترچه ِی يادداشت همراه داشته باشی و ديده ها و شنيده ها را در آن يادداشت کنی، 
بنويسی.  را  خود  خاطرات  يا  گزارش  نوشته،  می توانی  يادداشت ها  آن  کردن  منظّم  با  سپس  نشوند.  فراموشت  تا 

بسياری از نويسندگان بزرگ، با استفاده از يادداشت های خود کتاب نوشته اند.
آيا تاکنون در هنگام گردش علمی يادداشت برداری کرده ای؟ در مورد آن برای دوستانت صحبت کن.

  گوش كن و بگو
به بخش اّول داستان، گوش کن و ادامه ی آن را تو بگو. 

حاال به بخش دوم داستان گوش کن و آن را با ادامه ی داستانی که خودت ساخته ای، مقايسه کن.

هفته ِی گذشته، معلّم شما موضوعی را انتخاب کرد و از شما خواست درباره ی آن موضوع تحقيق کنيد و 
اطّالعات کافی به دست آوريد. شايد تو به کتابخانه رفته باشی و کتاب يا مجلّه ای را در مورد آن موضوع مطالعه 
کرده باشی. شايد هم از بزرگ ترها پرسيده باشی و يا به کمک رايانه در مورد موضوع جست و جو کرده باشی. 
حاال روی صندلی صميميت بنشين و در مورد آن موضوع صحبت کن و توضيح بده که اين اطّالعات را از کجا 

به دست آورده ای. 



۱۰۰

آفرينِش َحلزون

اوايل فصل بهار بود. هوا گرم و گرم تر می شد. حيوانات جنب و جوش و تالش را از سر گرفته بودند.
ملخ سوت زنان و شادی کنان به  اين طرف و آن طرف می جهيد و می خنديد. او با خودش گفت: «چه هوای 

خوبی! بهتر است به ديدن دوستم بروم و با هم، از اين هوای خوب لّذت ببريم.»
وقتی  به طرف خانه ِی دوستش راه  افتاد؛ در مسير، پايش ليز خورد و نتوانست درست راه برود و يک دفعه روی 

زمين افتاد.
در اين لحظه عنکبوت از راه رسيد. او با ديدن ملخ که روی زمين پهن شده بود، حسابی خنده اش گرفت، 
طوری که نمی توانست جلوی خنده اش را بگيرد. ملخ خيلی ناراحت شد و گفت: «عنکبوت، زمين افتادن خنده دارد؟» 
عنکبوت خودش را جمع و جور کرد و گفت: «نه دوست من، از من ناراحت نشو! من تو را مسخره نمی کنم. 

اصالً به من بگو ببينم چه کسی اينجا را ليز کرده  است تا خودم حسابش را برسم؟»
ناگهان خود عنکبوت هم ليز خورد و افتاد.  هر دو به هر زحمتی که بود، از زمين بلند شدند و به راه  افتادند. 

همين طور که می رفتند به جانور عجيبی رسيدند و گفتند:«اين ديگر چيست؟»
او گفت: «سالم! اسم من حلزون است.»

آن دو هم صدا گفتند: « از کجا پيدايت شده؟ تا حاال کجا بودی؟»
حلزون گفت: «از اّول  هم اينجا بودم، زمستان را داخل خانه ام خوابيده بودم! حاال که بهار آمده،  از خواب 

بيدار شده ام.» 

بخوان و بينديش
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آن ها گفتند: «ولی ما که خانه ای  نمی بينيم!» 
حلزون گفت: «همين صدفی که پشت من است، خانه ی من است.»

آن ها با اخم گفتند: «چرا زمين را ليز کرده ای؟ چطوری اين کار را کردی؟» 
حلزون گفت: «من مجبورم برای حرکت کردن، اين مايع لغزنده را روی زمين بپاشم و روی آن بخزم؛ چون مثل 

شما پا ندارم، اين مايع لغزنده در خزيدن به من کمک می کند.»
آن ها گفتند: «ما نمی دانستيم که تو با چه زحمتی راه می روی! از تو معذرت می خواهيم. رفتارمان بد بود!»

حلزون گفت: «نه، اينکه گفتم «مجبورم»، برای اين نبود که بخواهم بگويم دارم زحمت می کشم؛ نه، 
خدا مرا اين طور آفريده و اين مايع لغزنده را هم در اختيار من قرار داده  است. وسيله ی راه رفتن شما، 

پاهايتان است ولی من برای حرکت کردن می خزم. هميشه هم خدا را شکر می کنم.»
ملخ و عنکبوت گفتند: «ما بايد جلوی پايمان را خوب نگاه کنيم، تا زمين نخوريم و کسی را 

هم سرزنش نکنيم.»
بعد با تعّجب پرسيدند: «حلزون جان، تو که دندان نداری! چطوری اين همه برگ و 

سبزی را می جوی؟»
حلزون جواب داد: «خدا به من بيش از هزار دندان داده  است که در پشت زبانم 

مخفی هستند.» 
آن ها از تعّجب به هم نگاه کردند و گفتند: «وای! چقدر دندان!»

همين طور که آن ها در حاِل صحبت کردن بودند، ناگهان 
می آمد.  آن ها  طرف  به  که  نوک زنان  ديدند  را  طاليی  خروس 

ملخ و عنکبوت پا به فرار گذاشتند؛ ولی حلزون نمی توانست به تندی 
آن ها بدود. آن ها پشت يک بوته پنهان شدند و به حلزون نگاه کردند. 

خروس به حلزون که رسيد، چند نوک به  او زد. بعد هم از آنجا دور 
شد. آن ها نگاه کردند و ديدند خانه ی حلزون، صحيح و سالم آنجاست؛ ولی از خود حلزون خبری  نيست. ناراحت 

شدند و زدند زيِر گريه. 
من  از  صدف،  که  اين  کرده ايد  فراموش  می کنيد؟  گريه  چرا  هستم.  سالمت  و  زنده  زد: «من  فرياد  حلزون 

محافظت می کند؟»
عنکبوت گفت: «تو چطور توی اين صدف پر پيچ و خم، جا می شوی؟»

حلزون با لبخندی بر لب، گفت: «من بدن نرمی  دارم. خودم را به شکل صدفم در می آورم و راحت توی آن، 
جا می شوم. می بينيد! اين هم يکی ديگر از شگفتی های وجود من است. در آفريده های خداوند، چيزهای عجيب و 

شگفت انگيزی وجود دارد.»
از آن روز به بعد عنکبوت و ملخ و حلزون دوستان خوبی برای  هم بودند.
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۱ــ حلزون چگونه راه می رود؟
٢ــ آيا عنکبوت و ملخ، مهربان بودند؟ برای پاسخ خود، دو دليل از متن بياوريد.

٣ــ کلمه ی «اين»  در بند ششم، به چه کسی اشاره دارد؟
۴ــ کلمه ی «اين کار» در بند هفتم، به چه کاری اشاره دارد؟

 درك و دريافت
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افتادن از آسمان
روزی مردی نزِد حاکم رفت و گفت: «به دادم برسيد. يک نفر به زور وارد خانه ِی من شده 

است و می گويد، اين خانه، مال اوست.» 
«چرا  پرسيد:  او  از  حاکم  آوردند،  را  او  وقتی  بياورند.  را  مرد  آن  تا  داد  دستور  حاکم 

می خواهی به زور، خانه ِی اين مرد را بگيری؟»
مرد جواب داد: «من از آسمان افتاده ام توِی آن خانه، پس خانه، ماِل من است.» 

حاکم دستور داد او را مجازات کنند.
مرد در حالی که ناله می کرد، گفت: «آخر برای چه مرا می زنيد؟» 

حاکم پاسخ داد: «گفتم آن قدر تو را بزنند، تا حواست کامالً سرجايش بيايد، که اگر بار ديگر 
خواستی از آسمان بيفتی، مواظب باشی در خانه ی ديگران نيفتی!»
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د ِر   د ن دادَ   ا قِ ردس  ا   
ب    ِ د  بٓآ  م از    ِ داد 
د ای ردس    ِ درد  ا  ِ ّ دِل   رد 

زا ج    ا

ای خدای مهربان! تو را سپاس می گويم که به ما کتاب قرآن را دادی، تا با راهنمايی های آن، راِه بهتر 
زندگی کردن و خوش بختی را بشناسيم.

ای خدای خوب و عزيز! از تو سپاس گزارم که معلّمی دانا و مهربان و دوستانی خوب و صميمی به من دادی.
خدايا! به من کمک کن تا رفتاری پسنديده داشته باشم؛ بيشتر درس بخوانم و پيشرفت کنم تا در آينده، به 
مردم خوب کشورم و به همه ی مردم جهان خدمت کنم. برای اين همه نعمت و بخشش، تو را سپاس می گويم.
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واژه نامه

آ، ا
آب تنی: شست و شوی بدن در آب، شنا کردن.

آثار: جمع اثر، نشانه ها، عالمت ها.
آراسته اند: آرايش کرده اند، زيبا و مرتّب کرده اند.

آرامش: آرام بودن، آسودگی.
آرامگاه: قبر، مزار، محّل آرامش.

آُزرده: رنجيده، ناراحت. 
آسايش: راحتی.

آسيب: صدمه، زيان.
آشغال: ُزباله. 
آغاز: شروع.

آغوش: بََغل، ميان دو دست.
آفرينش: آفريدن، خلقت.

آلودگی: کثيفی. 
آلودگی صوتی: هر صدای بدی که انسان را آزار 

می دهد. 
ابريشم: تاری بسيار نازک، محکم و سفيد که کرم 
ابريشم به دور خود می تند. از آن برای تهّيه ی پارچه استفاده 

می کنند.
َاحاديث: جمع حديث، سخنان پيامبران و امامان.

ِاحسان: نيکوکاری، نيکی کردن.
َاحوال پرسی: حال و احوال کسی را پرسيدن. 

َارَزن: دانه ی ريز و بّراق خوراکی که غذای بعضی 
پرندگان است.

اشتياق: شوق و عالقه. 
ِاشغال: جايی را به زور گرفتن. 

اضافه کردن: افزودن، زياد کردن.
اطراف: دور و بر. 
افتخار: سربلندی.

افتخارآفرين: کاری که باعث سربلندی می شود. 
ُافق: کنار آسمان، اطراف آسمان.

ماندن  زنده  برای  که  هوا  در  گازی  اکسيژن: 
موجوداِت زنده الزم است.

ُاَمرا: جمع امير، اميران، فرمانروايان.
ُاَمرای عرب را: برای فرمانروايان عرب.

انتظار: شکيبايی، صبر.
اندر آن: در آن.

اهّميت: با ارزش و مهم بودن. 

ب
باب: بخش، گونه، قسمت.

باشتاب: با عجله.
باستانی: کهن، بسيار قديمی. 

باعث: دليل، سبب.
بحث: گفت وگو. 

بَخشايش: بخشش و لطف.
برای  کردن  همراهی  را  کسی  کردن:  بَدرقه 

خداحافظی.
بَرازنده : مناسب ، شايسته .

بَّراق: درخشنده. 
بَرزگر: کشاورز.

برگزار شدن: برپا شدن، انجام شدن.
بزرگ هّمت تر: باگذشت تر و بخشنده تر.

ظرف  ساخت  برای  که  شفاف  شيشه ی  نوعی  ُبلور: 
به کار می رود. 

به بار آمدن: ميوه دادن، نتيجه دادن
به حاجتی: برای کاری.

ُبهتان: تُهمت، به دروغ چيزی را به کسی نسبت دادن.
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بی اّدعا: کسی که اّدعايی ندارد.
بی انتها: پهناور و بزرگ، بی پايان.

بی خيال: خونسرد، بيش از حد آرام.
بيشه: جنگل. 

بی صبرانه: بدون تحّمل. 

پ
پاکزاد: از نژاد و نسل پاک.

پای کوبی: شادی کردن.
پَرورد: پرورش داد.

پَژُمرده: خشک، بی طراوت.
ُپشته: تّپه، توده.

پونه ی وحشی: نوعی گياه، سبزی خوش بو مثل نعناع. 
پهناور: گسترده، وسيع.

پيشَروی: به جلو رفتن، به پيش رفتن.
پيوسته: پی در پی، به دنبال هم.

ت
برای  اتاق  ديوار  در  فرورفتگی  يا  برآمدگی  تاقچه: 

گذاشتن چيزها روی آن. 
تانک: خودروی بزرگ و سنگين جنگی که مسلسل 
و توپ دارد و به کمک زنجيرهايی در زير آن، قادر به حرکت 

در مکان های مختلف است.
ُتربَت: خاک، خاِک مزار.

ترتيب: نظم و رديف.
تََرّقه: نوعی بُمب دست ساز کوچک.

ُتشکچه: تُشِک کوچک.
توضيح  و  شرح  را  چيزی  که  کسی  تعبيرکُننده: 

می دهد، تفسير کننده، گزارش کننده.
يا  آب  آن  در  که  شيشه ای  يا  ُسفالی  پارچ  ُتنگ: 

نوشيدنی های ديگر می ريزند.
توفيق: موفّقيت.

ث
ثَبت نام: نوشتِن اسم، نام نويسی.

ج
جاودانه: هميشه و جاويد، چيزی که تا ابد بماند.

جبرئيل: فرشته ی وحی.
جلب نظرکردن: نگاه کسی را به سوی خود کشاندن، 

جلب توّجه کردن.
جلوگيری: پيشگيری.

جنب وجوش: تالش، جنبش.
از  صدام  حکومت  که  است  جنگی  تحميلی:  جنگ 
کشور عراق، به مدت هشت سال، ميهن عزيزمان،ايران را مورد 
حمله قرار داد ولی در پايان براثر ايستادگی جوانان  دليرسرزمين 
ما، ناگزير به عقب نشينی و شکست شد.اين جنگ از سال ۱۳۵۹ 

تا ۱۳۶۷ ادامه داشت.
جوان مردی: بخشندگی، مردانگی.

جوز: گردو.
جوی: گذرگاه باريکی که آب از آن می گذرد.

کوچک  جوی های  از  که  بزرگی  جوی  جويبار: 
تشکيل شده باشد.

 َجهيدن: پريدن.

چ
چشمه: جايی که آب از زيِر زمين بيرون می آيد.
چوب دستی: عصا، چوبی که در دست می گيرند.

چشم نواز: زيبا، َقشنگ.

ح
حاتم طايی: شخصی که به بخشندگی ُشهرت داشت.

حاجت: نياز، احتياج.
حاشيه: کناره، گوشه.
حاصل: نتيجه، سود.
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حاضر: آماده، آنکه غایب نیست.
حالیا: اکنون، حاال، اینک.

َحتمی: قطعی.
حرفهای: کسی که در کاری مهارت دارد، انجام کار 

در حّد خیلی خوب و دقیق، عالی.
َحریص:طمع کار.

حفظ: نگهبانی، نگه داری.
حکایت: سخن کوتاهی که پند و اندرزی را بیان می کند.

حکیم: انسان دانا و خردمند.
حلوا:نوعی خوراکی که به وسیله ی آرد و روغن و 

شکر تهّیه می شود.
َحمد: ستایش، شکرگزاری، ستودن.

حوض: جایی برای نگه داری آب.
حیرت: شگفتی، تعّجب.

خ
خارکَن: کسی که کارش کَندن خار است.

خاص: ویژه، مخصوص.
خصوصی: ویژه، شخصی.

َخلق: آفرینش، مردم.
َخلیج: پیش رفتگی نسبتاً وسیع آب در خشکی.

َخلیفه: جانشین، نماینده، حاکم.
خندهرو: شاد، کسی که خنده به لب دارد.

خوابگزار: کسی که خواب دیگران را توضیح می دهد.
خودرو: ماشین.

خوشوبِشکردن: احوال پرسی کردن.
خویشان: جمع خویش، نزدیکان، وابستگان، اقوام.

خیرهشدن: بادّقت به چیزی نگاه کردن.

د
دامنهیکوه: بخش شیب دار پایین کوه.

ُدرستپیمان: وفادار، درستکار، کسی که به عهد و 

پیمان، پای بند است.
درو: برداشِت کشت، چیدن گیاهان مثل گندم و برنج.
دفاع: نگه داری و محافظت، تالش برای حفظ خود 

در برابر دشمن، نگهبانی و مراقبت.
دلانگیز: خوب و زیبا.

دالورانه: شجاعانه.
دلپذیر: پسندیده و دل خواه.

دارد،  زیبا  چشم اندازی  که  بزرگ  جایی  دلُگشا: 
خوش منظره و با صفا.

دلنشین: خوشایند و پسندیده.
دلیرانه: شجاعانه.

ِده: روستا.
َدهانه: لبه، ورودی هر چیز یا هر جا.

ِدهقان: کشاورز.

ر
رحمت: دل سوزی و مهربانی.

َرزمنده: جنگجو، مبارز.
روان: رونده، جاری.

روزنامهدیواری: نوشته ای از مطالب گوناگون که معموالً 
دانش آموزان در مدرسه، تهّیه و روی دیوار آویزان می کنند.

رونق: رواج، فّعالیت مفید در کار.
ریزش: فرو ریختن.

ز
زادگاه: محّل تولّد.

َزرخیز: دارای خاک حاصل خیز و معدن های باارزش.

َزعفران: گیاهی خوشبو که ارزش غذایی و دارویی دارد.
ُزالل: روشن و صاف.

زمزمه: صدای حرف زدن آهسته، ِپـچ ِپـچ.
زوزه: صدای بعضی از حیوانات.

زیارت: دیدار کردن از آرامگاه های امامان و بزرگان 
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دين و مکان های مقّدس.
موجب  آنچه  می رساند،  زيان  که  چيزی  زيان آور: 

آسيب شود.

س
ساخت   وساز: ساختن، درست کردن.

سخاوتمند: بخشنده.
سخت گيری: شّدت، سخت گرفتن بر ديگران.

سربلندی: احساس افتخار داشتن.
سرحال: با نشاط، شاد.
سعادتمند: خوشبخت.

ُرس  گل  از  که  چيزی  ِگلی،  اشيا  يا  ظرف  ُسفالی: 
ساخته شده.

سکوت: خاموشی، بی صدايی.
ِسماط: ُسفره.

َسنجاقک: حشره ای زيبا و تندپرواز با دو بال بلند و 
نازک، چشم های بزرگ و شاخک های بلند.

اثر  بر  معموالً  که  آب  ناگهانی  و  شديد  جريان  سيل: 
بارش زياد باران جاری می گردد.

ش
شبيه: مانند، مثل. 

شريف: بزرگوار، دارای ارزش و اعتبار. 
شگفت انگيز: عجيب.

شگفتی: تعّجب. 

ص
صبر: شکيبايی، بُردباری.

صفا: صميميت، پاکی.
َصميمی: همدل و مهربان. 

صنعت: فن و حرفه.  
َصنوبر: نام درختی زيبا، نامی برای دختران. 

ض
ضعيف: بی حال و ناتوان. 

ط
طبيعت: بخشی از جهان هستی. 

طراوت: تازگی، شادابی. 
طَمع: حرص، زياده خواهی.

ع
عادت: آنچه بر اثر تکرار، رفتار هميشگی انسان می شود.

عاقبت: سرانجام، پايان چيزی. 
عبورکردن: گذشتن، گذرکردن.

عطر: بوی خوش، ماّده ی خوش بو.
عظمت: بزرگی. 
عظيم: بزرگ. 

عنکبوت: نوعی حشره که تار می تند. 

غ
غايب: پنهان از چشم، آنکه در جايی حضور ندارد.

ُغّرش: صدای بلند و ترسناک.
َغرق شدن: فرو رفتن و خفه شدن در آب، غوطه ور 

شدن در آب يا هر چيز ديگر.
غروب: پايان روز و هنگام قرار گرفتن خورشيد در 

افق مغرب.
ُغّصه: غم و اندوه.

غمناک: غمگين، دچار غم.
غوطه: فرو رفتن در آب.

ف
فانوس: نوعی چراغ نفت سوز. 

فداکار: کسی که جان خود را فدا می کند، از خود 
گذشته.
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فراهم نهاده: آماده کرده.
ُفر صت: وقت مناسب برای انجام دادن کاری.

فرمانروا: آنکه بر سرزمينی حکومت کند، حاکم.
ُفروغ: روشنايی، نور، پرتو.

َفريبا: بسيار زيبا.
ِفشفشه: نوعی اسباب بازی که در آن باروت می ريزند و 

هنگام سوختن به هوا می رود و نورافشانی می کند.
فضايی: مربوط به فضا.

فيروزه ای: به رنگ فيروزه، آبی متمايل به سبز.

ق
قامت: َقد.

َقرض گرفتن: پول يا چيزی را از کسی گرفتن و بعد 
از مّدتی پس دادن.

ِقل خوردن: غلتيدن، چرخيدن دور خود روی زمين.
ُقّله: نوک کوه يا تّپه.

قّنادی: شيرينی فروشی.

ک
کاموا: نوعی نخ که با آن لباس های زمستانی می بافند.

کبود: رنگ آبی تيره. 
کردگار: خداوند، آفريدگار

کَرگدن: جانوری خيلی بزرگ با پوست کلفت و با يک 
يا دو شاخ روی پوزه.

کسب: به دست آوردن.
کم شنوايی: ضعف در شنيدن.

حمله ی  برای  جايی  در  شدن  پنهان  کردن:  کمين 
ناگهانی.

کُنجکاوی: عالقه مندی به دانستن چيزی.
کينه: دشمنی کسی را در دل داشتن.

کيهان: عالم، دنيا، جهان.

گ
گردآمدن: جمع شدن.

گردش علمی: گردش  دسته جمعی دانش آموزان. 
گريزان بودن: فرار کردن از کسی يا چيزی، بيزار بودن.

گريست: گريه کرد.
گزارش: شرح و بيان کارهای انجام گرفته.

ُگسترد: پهن کرد.
گسترده: وسيع، بزرگ.

گودال: چاله، جايی فرو رفته در زمين.
گوش خراش: صدای بسيار شديد و آزار دهنده. 

گويا: رسا، روشن، آشکار.

ل
لّذت: حالت خوشايند و خوب.

لطافت: نرمی.
لطيف: نرم و خوشايند.

لغزنده: ليز.
ليزخورد: ُسرخورد، لغزيد.

م
مأمور: آنکه به فرمان کسی برای انجام کاری انتخاب 

می شود.
ماهرانه: با مهارت، استادانه.

ُمجازات: تنبيه.
محافظت: مواظبت کردن، نگهداری، مراقبت

محلّه: قسمتی از يک شهر يا روستا.
ُمحيط: مکان اطراف شخص يا چيز.

َمخفی: پنهان.
ُمراقب: نگهبان، مواظب.

ُمرّبی: کسی که چيزی را ياد می دهد.
کشور  مرزی  مناطق  در  که  کسانی  مرزنشينان: 

زندگی می کنند.
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نگريست: نگاه کرد.
کاری  گروهی،  يا  کسی  طرف  از  که  کسی  نماينده: 

انجام می دهد. 
نورافشانی: چراغانی کردن، پُر نور کردن فضا و محيط.
نهال: شاخه و بوته ی کوچکی که تازه کاشته شده باشد.

نهراسيم: نترسيم.
نيازمند: فقير، محتاج.

نياکان: گذشتگان، پدران. 
نيايش: دعا، پرستش خداوند.

و
وارونه: به عکس.

واضح: آشکار، روشن.
واقعه: رويداد، اتّفاق.

وطن: ميهن، کشور.
ويران: خراب.

ه
هراسان: ترسان، بيمناک.

هم بازی: دوست، يار.
همبستگی: همراهی، همدلی، اتّحاد.

همفکری: با هم درباره ی موضوعی فکر کردن.
هم نوعان: افرادی که از يک نوع هستند، هم جنس.

َهمهمه: سروصدا، شلوغی.
مطمئن  باش،  نداشته  ترديد  نکن،  شک  بدان:  يقين 

باش.

ُمژده: خبر خوب.
َمسدود: بسته شده.

مشورت: نظر ديگران را خواستن.
مطالب: گفته ها، نوشته ها، موضوع ها.

معموالً: بيشتر وقت ها.
ِملک: سرزمين، کشور، آب و خاک.

مّلی: مربوط به همه ی مردم يک کشور.
منتظر: چشم به راه.

ُمنّظم: مرتّب و با نظم.
مواِدّ َسّمی: مواّدی که به بدن ضرر می رسانند.

مور: مورچه.
موضوع: آنچه درباره ی آن گفت وگو می شود.

مهارت: توانايی انجام کاری به نحو شايسته.
َميازار: آزار نده.

می ُربايند: می دزدند.

ن
ناراضی: ناخشنود.

نارنجک: نوعی بُمب دستی. 
ناودان: لوله ای که آب پشت بام از داخل آن پايين می آيد.

نخست: آغاز، ابتدا.
نرم نرمک: آرام آرام، آهسته.

نشاط: شادی، شادابی.
نظافت: پاکيزگی، تميزی.

نَغمه: صدای خوش، سرود. 
نگران: دلواپس. 


