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  درس اّول

مده �بود.  ه �به ا�ین محّله �آ ا�ز واده ا�ش �ت ا�ز د �با �ز ان �بود. ام�ی ا�بس�ت �ت
د�ید، عاد�ت  و�ز �به محّله ی �ب ام �کرده �بود و ه�ز او رد کالس سوم، �ش�ب�ت �ز
اراح�ت �بود  ، �ز �ت ا �زدا�ش حب �ز �چ دو��تی رد �آ لکه ه�ی �ز د ا�ز ا�ی کرده �بود. ام�ی � �ز

�ت وسا�یل  کر می �کرد. مارد�ش  �که دا�ش � س�ته �بود و �ز ه ای �ز�ش و رد �گو�ش
اراح�ت  در �ز ن �ت را ا�ی ا می �کرد، ا�ز او �چر��ید: »�چ ا�به �ب ا�زه را �ب �ز
دا  �ی �چ ی  و�ب ان �ز ا هم دو��ت حب ا�ی�ز  ! �با�ش �ز �گران  �ز هس�تی؟ 
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ا  �ز �ش د�ید �آ ا �با محّله ی �ب و هم �با او �برو، �ت �یرون �برود. �ت واهد �ب و؛ �چدر�ت می �ز د سش ل�ز می �ک�زی. �اال �ب

وی.« سش

ه  ا�ز ان �ت گاه می �کرد. �بوی �ز د. او �با د�تّ�ت �به اطرا�ز �ز ار�ب سش ا�زه �ز ، ا�ز �ز ام�ید، همراه �چدر�ش
د�زد.  ار�چه ر��ی لو�تر �به �با�ز کمی �ب � ، د و �چدر�ش اده �بود�زد. ام�ی ی ا�یس�ت وا�ی ا�ز ری رد ص�ز �ز د �ز�ز �ز مد. حچ می �آ

ن ها ��باس و �ک�ی�ز و  ی ا�ز �آ . �بع�ز �ت ر�گ دا�ش ک و �برز ه   و دکان  �کو�چ ا�ز �یادی م�ز ار�چه �ت�داد �ز �با�ز
د  د. ام�ی �ت�ز ا�یی داسش دز ن ها هم مواّد عز ی ا�ز �آ ا�ی د�ت �ز ا�ب و د�ز�تر. حچ �گر، �ک�ت ی د�ی د و �بع�ز �ز �ت ک�ز�ش می �زروحز �

گاه �کرد.  ده �بود، �ز �یده سش ی �که حچ �زی ها�ی �ی یر � �ت و �به �ش �ش ادی �گدز ّ ا�بل �تَ�ز ا�ز م�ت
د.  گی د�یده می سش ر� د �برز د�زد. رد �یک سوی م�یدان، مسحب د، �به م�یدان ر��ی �ت�ز سش ار�چه �که �گدز ا�ز �با�ز
گی  ر� برز و �برز ان سر�� �گر، �بو��ت . رد سوی د�ی �ت م�تی دا�ش ن،ع�ز د �آ ل�ز ه ای و گُلد��ته های �ب یرو�ز د �ز� �ز�ب

�گُ

د�زد. ان سش د و �چدر�ش وارد �بو��ت �بود. ام�ی

د  ا�ی د�یده می سش �ب و�ت م�ین �ز ن، �ز تهای �آ . رد ا�ز� �ت ا�یی دا�ش �ب �ی ار �ز برز �بس�ی ای �� ان، �ز�ز �بو��ت

ده �بود،  �ی ی �چو�ش �ش د. ام�ید، �به �چسری �که ��باس ور�ز �ز لو ر�ز�ت ن ها �ب ا �بود�زد. �آ حب �ز �یادی �آ مع�ی�ت �ز و �ب
؟«  بر ا��ت ا �چه حز� حب �ز د: »ا�ی سالم �کرد و �چر��ی

اًل  �ب ود. �ت ان �بر�گرزار می سش هار��ت م محّله ی ما و محّله ی �ب �ین �ت�ی ه ای �ب : »امرو�ز مسا�ب�ت �چسر �گ�ز�ت

مده ای؟« ا �به مهما�زی �آ حب و را رد ا�ین محل �زد�یده ام. ا�ی�ز �ت

وا�زم  �ت �ب دوارم  ام�ی مده ا�یم.  �آ محّله  ا�ین  �به  ه  ا�ز �ت ما  »�زه،   : �گ�ز�ت و  �کرد  معّر �زی  را  ود  �ز ام�ید، 
مده؟«  �ی�ش �آ کلی �چ ر می ر�ی. مسش �ز �گران �به �ز دا �ک�زم. را��تی، �ز �ی ا �چ حب �ز د�یدی رد ا�ی ان �ب دو��ت

مار  �ی �ب م ما  �ت�ی ه �بان  ون ردوا�ز ه �بان �زدار�یم. �چ وا�ب داد: »ما امرو�ز ردوا�ز اراح�تی �ب �ز �با  او 
م.« م �چه کار �ک�ز�ی امده، �زمی دا�ز�ی �ی ده و �ز سش
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ا،  حب �ز �آ ورد.  �آ �به �یاد  را   ود  �ز لی  �ب �ت محّله ی  اطرا�ت  �ز د  ام�ی  ، �ر�ز ا�ین  �ز�یدن  سش �با 
اد، حز�یال همه راح�ت �بود �که گُل  ه می ا�یس�ت م �بود و و�ت�تی ردون ردوا�ز ه �بان �ت�ی ام�ید ردوا�ز

. ده ا��ت �زگ سش ا�ز�ش �ت ور�زد. احساس �کرد دل�ش �برای دو��ت �زمی �ز

وا�زد  واه�ید، او می �ت �ز . ا�گر �ب و�بی ا��ت ه �بان �ز : »ام�ید ردوا�ز ه، �چدر�ش �گ�ز�ت رد ا�ین ل��ز
د.«  ه �با�یس�ت �توی ردوا�ز

ه �بان  ود ��باس ردوا�ز : »�چ�، �ز د �کرد و �گ�ز�ت گاهی �به ام�ی و�ش �ا�ی، �ز �چسر، �با �ز

ود.« روع می سش �گر سش ا �یک ساع�ت د�ی ی �ت م. �با�ز ودمان را �گرم �ک�ز�ی �چو�ش �که �با�ید �ز م را �ب �ت�ی

ی �کرد.  و�ب �با�ز ار �ز اد و �بس�ی ه  ا�یس�ت ، ام�ید ردون ردوا�ز ن رو�ز �آ
د. د و �با او دو��ت هس�ت�ز ا��ز �ز د را می �ش ّه های محّله، ام�ی �چ �گر، �ب �اال د�ی
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   درست و نادرست

1 محلّه ی جدید، نانوایی، مسجد و بازار داشت. 

2 روبه روی مدرسه ی امید، بوستان بزرگی است. 

   درك مطلب

1 آن روز، امید چگونه توانست دوستان زیادی پیدا کند؟

2 با توّجه به متن درس، حاال تو محلّه ی خود را برای دوستانت معّرفی کن. 

.  3
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  واژه آموزي 

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

شهر

..................دانشگاهشهر بازیشهرداری

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

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

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

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

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

محلّه

کوچهخیابان

وسایل
 نقلیه

چراغ 
راهنمایی

خانه

حیاط اتوبوس
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   نگاه کن  و بگو
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    بیاموز و بگو

 سال گذشته آموختی:
  بّچه ها، یعنی چند بّچه.            کتاب ها، یعنی چند کتاب.

  دختران، یعنی چند دختر.       پسران، یعنی چند پسر.
اکنون با دّقت به نوشته ی زیر توّجه کن.

  موجودات، یعنی چند موجود، موجودها.   حیوانات، یعنی چند حیوان، حیوان ها.
  جمالت، یعنی چند جمله، جمله ها.        کلمات، یعنی چند کلمه، کلمه ها.                     

حاال تو بگو:
  خاطرات، یعنی .................. .
  لحظات، یعنی ................... .
  قطعات، یعنی ...................   .

  نمایش بی کالم )پانتومیم(

 گروه های خود را تشکیل دهید.
 در هر گروه، یک کلمه ی مناسب انتخاب کنید.

بشنود  را  آن ها  انتخابی  کلمه ی  تا  برود  دوم  گروه  پیش  اّول  گروه  نماینده ی  حاال    
 )مثال رانندگی(. نماینده ی گروه اّول باید با حرکات دست و بدن و بدون کالم دوستان 

هم گروهی خود را متوّجه کلمه ی »رانندگی« کند.
  اگر شما در گروه اّول کلمه ی مورد نظر را درست بگویید، برنده می شوید.

  حاال نماینده ی گروه دوم،نزد گروه اّول برود تا کلمه ی مورد نظر آن ها را بشنود.
  به همین ترتیب، بازی را با کلماِت گروه های دیگر ادامه دهید.
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گم ر� �ب �چدر�بُرز د�یسش
ا�زه ی ما مد �به �ز �آ
ل �کرد �با�ز او مرا �ب�ز

�بو��ید صور�تم را

ود مارد �برای او �ز
ورد ه �آ ای �تا�ز �یک �چ

او حزس�ته �بود و �چا�ی�ش
گار ردد می �کرد ا�ز

ده �با�ز ا�ز من �با حز�ز
�چر��ید: رد �چه �ا�ی؟

ر ا�ز او کّ � �کردم �تسش

و�ب و عا�ی �تم �که �ز گ�ز �

یر او �بود � ِ  �چ رد د��ت
�با �ی ن ع�ای �ز �با�ز �آ
ِلک داد ِل�ت د�ید و �ت حز�ز

ن ع�ا د�م را �با �آ

  بخوان و حفظ کن

 ناصر کشاورز
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�ته  �ش �ب �گدز ی �که ا�ز �ش یرز � ن رو�ز هوا �بارا�زی �بود. �باران �چا�ی �آ
�ش  ور�ز م�لّم  می �بار�ید.  �زرمک  �زرم  ان  �ز هم�چ �بود،  ده  سش ا�ز  عز �آ
و  �زرم�ش  �برای  م�ین  �ز امرو�ز  ّه ها،  �چ »�ب �گ�ز�ت :  و  مد  �آ کالس  �به 
م و رد�باره ی  ا�برا�ین رد کالس می ما�ز�ی �ز ؛ �ب ا��ب �ز�یس�ت �ش م�ز ور�ز
واهد همه  �با عال�ته رد  م. د�م می �ز وع مهم،�گ�ز�ت و �گو می �ک�ز�ی د موصز �ز حچ

ر�ک�ت �ک�ز�ید.« ��ش امرو�ز سش �ب

  درس دوم
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ه�تر ا��ت  . �ب �ید ا��ت �ش �برای سالم�تی، م�ز د �که ور�ز �ی ّه ها، می دا�ز �چ س�چ� رد ادامه �گ�ز�ت : »�ب

�ی�ب و  م و �تر�ت �ز ی را �با �ز �ش م. ا�گر ور�ز �ی �ته  �با�ش �ش �کردن دا�ش همه ی ما، هر رو�ز �بر�زامه ای �برای ور�ز

�ش �کردن �به صور�ت  م. �برای ور�ز ر�ز�ت �ک�ز�ی �یسش �ته، �چ ن ر�ش و�بی رد �آ م �به �ز وا�ز�ی م، می �ت ام ده�ی حب و��ته ا�ز �ی �چ

�ش  مو�ز �ته، �آ ن ر�ش حزا�ب �ک�ز�ید، س�چ� رد �آ �ت ود را ا�ز ی مورد عال�ته  ی �ز �ش �ته ی ور�ز �ر�زه ای، اّول ر�ش

�ین  �ک�ز�ید.« د و �تمر �ز�ی �ی �ب �ب

�چر��یدم:  او  ا�ز  اد�یم.  �ت ا�ز راه  ا�زه  �ز �به طر�ز  دو��تم  همراه  لی مدر�ه،  �تعط�ی ا�ز  �ب�د   ، رو�ز ن  �آ
�تر ا�ز همه دو��ت داری؟« �یسش ی را �ب �ش �ته ی ور�ز و �کدام ر�ش »را��تی �ت

و  �ت �بسلک�ت�بال.  هم  ا�ید  سش �یا  �بال  و�ت �ز کرده ام.  � �ز کر  � �ز وع  موصز ا�ین  �به  �ال  �به  ا  »�ت داد:   وا�ب  �ب

طور؟«  �چ

�تری  �یسش �ب �کردن، عال�ته ی  ا  �ز �ش �به  اّما  دارم؛  لی دو��ت  حز�ی را  �بال  و�ت �ز هم  ب�ته من  �تم: »ا�� گ�ز �

دوره های  رد  �گر�ز�ته ام  م  ،�تصم�ی �ش ور�ز �زگ  �ز �گ�ز�ت و �گوهای  ا�ز  �چ�  واهی،  �ز �ب را  راس�ت�ش  دارم. 
ر�ک�ت �ک�زم.« ا سش �ز ِی �ش �ش مو�ز �آ

�زدان  ل�ب �کرد: »�به �زر�ز رم را �ب �ز �ته ای �ز و�ش لوی رد، �ز م. �ب زر ر�ز�ت�ی � ن رو�ز �با دو��تم �به ا��ت �زردای �آ

م و  م. دو�ش �گر �ز�ت�ی �ت�ی اسش مان را رد محّلِ م�زصوص �گدز ک�ز�ش ها و ��باس ها�ی د�یم. � �ید.« وارد سش امو�ز �ی ا �ب �ز ود �ش �ز

گاه  زر �ز � ّه ها رد ا��ت �چ و�ش �ب �ز�ب و �ب ؛ اّما من مّد�تی �به حب ا ر�ز�ت �ز د�یم. دو��تم �برای �ش وارد سالن اصلی سش
ا می �کرد�زد.  �ز ار ماهرا�زه �ش ن ها �بس�ی ی ا�ز �آ �کردم؛ �بع�ز

لی  ّه ها حز�ی �چ ی ا�ز �ب �تم: »�بع�ز گ�ز اده �بود، ر�ز�تم. سالم �کردم و � زر ا�یس�ت � ار ا��ت ا �که �ک�ز �ز ّی �ش �به طر�ز مر   �ب
ی �ک�ز�ید؟« ما�ی ا �ک�زم. مم�کن ا��ت مرا راه�ز �ز ن ها �ش ل �آ د. من هم دو��ت دارم م�ش �ز ا می �ک�ز �ز و�ب �ش �ز

�ین  ِد او �به �تمر ها �زرز و�یسی �کردم. رو�ز ی، �زام �ز �ش مو�ز ا، رد دوره ِی �آ �ز ِّی �ش �چ� ا�ز ص��ب�ت های مر�ب

د؛  می سش حزس�ته  �چا�یم  و  می ر�ز�تم، د��ت  �ب  �آ �یر  �ز �بارها  �ین،  �تمر مّد�ت  طول  می �چرداحز�تم. رد  ا  �ز �ش
اِی  �ز ِ �ش ا�ت �زردا مسا�ب�ت ا�گر ماهری هس�تم.  �ز �گر�ز�تم و �اال �ش ی  و�ب ه ی �ز �ب �ت�ی �ز �تی ها ،  ن س�ز �ب�د ا�ز �آ اّما 

واهم �کرد. ال�ش �ز ن ُر�ت�به، �ت �ی ه�تر وردن �ب ود و من �برای �به د��ت �آ ی �بر�گرزار می سش مو�ز دا�ز�ش �آ
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   واژه آموزی

تابستانزمستان

گرماسرما

شنا........................

......................سرماخوردگی

آب بازی.......................

......................بخاری

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

   واژه آموزی

    درست و نادرست

1 باراِن بهاری، نرم نرمک می بارید.  

2 برای یادگیری یک رشته ی ورزشی، تمرین زیاد الزم است.  

   درك مطلب

1 چگونه می توانی در یک رشته ی ورزشی مهارت پیدا کنی؟

2 کدام رشته ی ورزشی را بیشتر دوست داری؟ چرا؟

.  3

  واژه آموزي

 با دّقت به جدول نگاه کن و جاهای خالی را با کلمه هاِی مناسب پر کن.
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   نگاه کن  و بگو
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   جاهای خالی را با کلمه های مناسب ُپر کن. 
   من استخر را مکاِن ورزشی می دانم.

   تو مدرسه را مکاِن آموزشی ................ .
   علی محلّه را مکاِن اجتماعی ............... .
    ............ مسجد را مکاِن دینی می دانیم.

   ............ سینما را مکاِن فرهنگی می دانید.

    بّچه ها »خانه ی سالمت« را مکاِن بهداشتی .............. .

بیاموز و بگو
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  بخوان و بينديش

با دخترش زندگی می کرد. اسم  یکی بود، یکی نبود. پیرمردی 
دختر، َصنوبَر بود. صنوبر هر روز به بیشه ی کنار شهر می رفت و سبدش 
را از پونه های سبز و تازه پر می کرد. یک روز صبح، او دختر کوچولویی را 
دید که در میان بوته های پونه گردش می کند. دختر آن قدر کوچولو بود که 

صنوبر مجبور بود، خم شود تا او را خوب ببیند.
صنوبر با تعّجب گفت: »تو کی هستی؟«

دختر کوچولو گفت:  »من دختِر ُتنِگ بلورم.«
صنوبر با تعّجب گفت: »دختِر ُتنِگ بلور؟!«

دختر کوچولو گفت: »بله؛ من توی این ُتنگ بلور زندگی می کنم.« 
بعد ُتنِگ بلوِر صورتی رنگی را به صنوبر نشان داد. صنوبر کمی جلو رفت و از دهانه ی 
باریک ُتنگ، به داخل آن نگاه کرد. توی ُتنگ، یک میز و یک تختِ خواب کوچک بود. یک 

قوری و یک سماور خیلی کوچولو هم روی میز بود.
صنوبر گفت: »چه  خانه ی قشنگ و جالبی!« 

را  روز یک دیگر  بعد، هر  به  آن  از  با هم دوست شدند.  روز صنوبر و دختر کوچولو  آن 
می دیدند و با هم بازی می کردند. دختر کوچولو صنوبر را به خانه اش دعوت می کرد؛ اّما خانه ی 

او خیلی کوچک بود و صنوبر نمی توانست داخل آن برود.
یک روز صبح که صنوبر برای دیدن دوستش به بیشه رفته بود، صدای گریه ای شنید. 
دختر کوچولو در گوشه ای نشسته بود و گریه می کرد. تا او را دید، گفت: خانه ی من شکسته!

صنوبر با تعّجب پرسید: »خانه ی تو شکسته؟!«
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دختر کوچولو گفت: »بله؛ باد ُتندی وزید و ُتنِگ بُلور را انداخت و 
شکست؛ نگاه کن!«

صنوبر گفت: »ما می توانیم برای تو، خانه ی تازه ای پیدا کنیم.«
دختر کوچولو گفت: »مگر شما در خانه هایتان ُتنِگ بُلور دارید؟«

صنوبر گفت: »بله؛آدم ها برای آب خوردن از ُتنگ و ظرف های بلوری 
استفاده می کنند. من می توانم جایی را به تو نشان بدهم که ُپر از ظرف ها 
و ُتنگ های بُلوری و ُسفالِی قدیمی است. همین حاال تو را به دیدن یک 

موزه می برم تا همه ی اینها را از نزدیک ببینی!«
رفتند. موزه  یک  دیدن  به  هم  با  کوچولو  دختر  و  صنوبر  روز   آن 

 دختر کوچولو با حیرت  نگاه می کرد. ظرف های بلوری در همه جای موزه 
به چشم می خورد. ظرف هایی به رنگ آبی، سفید، صورتی و فیروزه ای. 
دختر کوچولو با تعّجب گفت: »آدم ها چرا این همه ظرِف بُلوری و ُسفالی 

را در یک جا جمع کرده اند؟«
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 صنوبر گفت: »ظرف هایی که در این  موزه نگه داری می شود، برای بازدید مردم است.
 آدم ها با دیدن این ظرف ها می توانند در مورد کسانی که قبل از خودشان زندگی می کرده اند، 
چیزهای زیادی یاد بگیرند. مثاًل تو دلت نمی خواهد بدانی هزار سال قبل، دختری مثِل تو، 

توِی چه ظرفی غذا می خورده است؟«
دختر کوچولو گفت: »این ظرف ها را چه کسی ساخته است؟«

صنوبر گفت: »ظرف هایی که در اینجا می بینی، در گذشته های خیلی دور ساخته شده اند. 
این ظرف ها در هزاران سال قبل، به علّت های مختلف به زیر خاک رفته اند. باستان شناسان 

آن ها را از زیر خاک، بیرون آورده اند. این یکی را نگاه کن! ببین چه قدر قشنگ است!« 
دختر کوچولو کنار یک ُتنِگ بلوِر صورتی رنگ ایستاد. آهی کشید و آهسته گفت: »این 

ُتنگ  چقدر شبیه خانه ی من است! ای کاش یکی از این ُتنگ های بلوری، مال من بود!«
صنوبر خواست چیزی بگوید که یک دفعه متوّجه شد، دختر کوچولو ناپدید شده است. 
با تعّجب به دور  و   بر، نگاه کرد و دختر کوچولو را صدا زد. ناگهان، دختر کوچولو سرش را از 

ُتنگ بلور صورتی رنگی بیرون آورد و گفت: »سالم!«
صنوبر خندید. 

دختر کوچولو گفت: »اینجا خانه ی تازه ی من است.«
صنوبر گفت: »از اینکه خانه ی تازه ای پیدا کرده ای، خوش حالم. من هم باید هر چه 

زودتر به خانه ام بروم. هر وقت دلم تنگ شد، برای دیدن تو، به این موزه می آیم.«

       ُسرور ُکتُبی

1 چرا دختِر ُتنِگ بُلور نمی توانست صنوبر را به خانه اش دعوت کند؟

2 چرا ظرف های سفالِی قدیمی را در موزه نگه داری می کنند؟

3 ظرف های داخل موزه از کجا آمده اند؟

  درك و دريافت
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این متن را به دّقت بخوان و به ضرب المثل آن توّجه کن.

بیمار شد.  بزرگ، حاکمی زندگی می کرد. روزی فرزندش  در سرزمینی 
حاکم دستور داد برای او غذای مخصوص بپزند تا زودتر خوب شود. 

دو آشپز ماهر، مأمور این کار شدند. آن دو، پخت وپز را شروع کردند و 
تصمیم گرفتند یک آش خوش مزه بپزند. اّما هنگام آشپزی، یک سره با هم 
بگو مگو می کردند. آن دو در کار هم دخالت می کردند و به حرف هم دیگر 

نمی دادند. گوش 
آش که آماده شد، آن را برای فرزنِد حاکم بردند. فرزند حاکم تا آن را 
چشید، صورتش را درهم کشید و آش را کنار گذاشت. حاکم از این اتّفاق، 
به شّدت عصبانی شد؛ اّما حکیم دانایی که طبیِب فرزنِد حاکم بود، لبخندی 

زد و گفت: 


