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                                 باسمه تعالي

" و من احیاها فكانّما احیا الّناس جمیعا "  )مائده آیه ی 32(

یکی از اهداف کلیدی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، پرورش تـربیت یافتـگانی است که از دانش های پایه و عمومی 
سازگار با نظام معیار اسالمی و نیز دانش، بینش و مهارت ها و روحیه مواجهه ی علمی و خالق با مسائل فردی ، خانوادگی و اجتماعی  
برخوردار گردند . زمینه تحقق چنین هدفی  ارائه راهکارهای مبتنی بر نظریه و پژوهش بنیان، نظیر طراحی، تهیه و تولید برنامـه ی 
درسی است که محـوریت تمامـی فعـالیت های آموزشی را بر عهده دارد. برنامه ي درسی در واقع نقشه و راهنمایی برای یادگیری 

در مدارس است که یادگیرنده آن را تجربه و مشاهده می کند. 
برنامه ریزی درسی کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه با مدنظر قرار دادن تمامی ابعاد چهارگانه زیرنظام برنامه ی 
درسی )طراحی ، تدوین ، اجرا و ارزشیابی( در یک بافت منسجم و هماهنگ با اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی و همسو با سند 

تحول بنیادین آمـوزش و پرورش و سنـد برنامه ی درسی ملـی سازماندهـی می شود. 
فرایند تهیه و تولید محتوای درسی دانش آموزان با نیازهای ویژه ضمن  لحاظ نمودن ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم 
و تربیت و با نگاهی همه جانبه و منعطف با توجه به هویت هریک از متربیان تالش دارد با گنجاندن فعالیت های یادگیری مبتنی بر 
نیازها و عالئق کودکان و دانش آموزان متناسب با موقعیت و الزامات برنامه درسی زمینه ساز سه رکن تعدیل، انطباق و بسط باشد. 
خداوند متعال را شاکریم که با مسئولیت پذیری جمعی عوامل سهیم و مؤثر درتمامی سطوح )از ستاد تا مدرسه( و بهره گیری 

از ظرفیت های ملی و بومی توانستیم در فرایند کسب شایستگی های متـربیان خود گام های ارزشمندی را برداریم . 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی از تالش و مساعی همه دست اندرکاران که ما را در تهیه و تولید این محتوا یاری داده اند، 

تقدیر و تشکر نموده و خواستار ارائه نظرات و پیشنهاد های سازنده در جهت ارتقای کیفیت این محتوا می باشد. 

                                                                                                             معاون وزیر و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور



                   به نام خداوند جان آفرین    حکيم سخن بر زبان آفرین

سخنـی با همکـاران
ایزد پاک را سپاس که در راستای سند تحول بنیادین و تغییر نگرش ها در قلمرو آموزش و پرورش توانستیم در چارچوب 
برنامه ی درسی، به بازنگری برنامه ی درسی فارسی و تولید محتوای جدید بپردازیم و کتاب های پایه ششم را بر همین اساس 

تألیف و سازماندهی نماییم. جهت آموزش فارسی در پایه ششم دو کتاب در نظر گرفته شده است.
الف( کتاب فارسی شامل: مهارت های شفاهی زبان فارسی

ب( کتاب نگارش فارسی شامل: مهارت های کتبی زبان فارسی
کتاب فارسی پایه ششم در شش فصل با مضامین که با ستایش پروردگار آغاز و با نیایش پایان می پذیرد و با حفظ نسخ 

نگاشته شده است و مبتنی بر پرورش مهارت های زبانی، سازماندهی و تألیف شده است.
در هر درس، دانش آموز، اطالعات و معارف را از طریق متن درس ها و با هدف زمینه سازی برای ارتقای مهارت های 

زندگی با توجه به جنبه های کاربردی و مهارت های زبانی و تقویت تفکر، گسترش فرهنگ مطالعه دریافت نماید.
کتاب فارسی ششم از یک سو بر قلمرو دریافت یا ادراکی زبان تمرکز دارد و درست دیدن. درک خوانداری و شنیداری/ 

آموزش می دهد و از سویی با قلمرو تولیدی زبان پیوند می یابد.
درست و نادرست: هدف از فعالیت، تقویت دقت و تمرکز شنوایی، توجه دادن دانش آموز به فضای پیام جمله و 

ارزشیابی از میزان درک دانش آموز به متن درس می باشد.
درک مطلب: این فعالیت با هدف ارزیابی درک دانش آموز از محتوا و پیام درس تنظیم شده است. در این بخش نیز 
پرسش ها جنبه ی الگویی دارد و آموزگار به فراخور درک دانش آموز، عالوه بر پرسش های مطرح شده به انتخاب پرسش هایی 

از متن درس می پردازد.
واژه یابی: هدف از این فعالیت، مراجعه به واژه نامه، گسترش واژگان، شناخت معانی مختلف یک واژه مفهوم واژگان 
و همچنین به کارگیری واژه جدید در نوشتن و سخن گفتن و توانایی در جایگزینی واژگان هم معنی در جمله ها می باشد و 
همچنین ضمن تمرکز و توجه و بازخوانی درس دوباره به متن درس رجوع کند و به صورت هدفمند کلمه ها و عبارت های 

خواسته شده را پیدا کند.
دانش زبانی: ضروری است دانش آموز جهت برقراری ارتباط گفتاری و نوشتاری در سازمان دهی فکر و ذهن الگوهای 
دستوری صحیح را در زبان فارسی بداند تا بتواند آن ها را در گفتار و نوشتار خود به کار برد. این تمرین با ارائه برخی از قواعد 

و نکات دستوری زبان فارسی به ایجاد و تقویت مهارت های درک مطلب در دانش آموز کمک می کند. 



تصویرخوانی : هدف از این فعالیت عالوه بر توّجه به موضوع کلّی تصویر، دقت در جزئیات تصویر، تقویت وتعمیق 
مهارت های شفاهی زبان می باشد.

با هم بخوانيم: شامل اشعاری است که مکمل و همسو با محتوای هر فصل است. این اشعار برای دانش آموز، عالوه بر 
ایجاد نشاط و شکفتگی روح، زمینه ای مناسب برای زبان آموزی، شناخت واژگان، آشنایی با مفاهیم و ارزش های اجتماعی، 

اخالقی، علمی و فرهنگی است. مالک های زیر در انتخاب آن ها در نظر گرفته شده است: 
ـ ریتم و آهنگ مناسب

ـ همسو با محتوای هر فصل
ـ  استحکام زبانی و دارا بودن تصویرهای شعری و خیال انگیز

بخوان و بيندیش و حکایت: در پایان هر فصل، یک متن روان خوانی پیش بینی شده است. این متن ها در راستای 
محتوای همان فصل است. اصلی ترین هدف آموزشی آن، پرورش و تقویت مهارت درست خواندن، درک مفهوم متن، 

افزایش واژگان خوانداری است و فرصتی است که دانش آموز توانایی و قابلیت های خواندن خویش را به نمایش بگذارد.

درک و دریافت: این فعالیت در پایان بخوان و بیندیش و حکایت لحاظ شده است که هدف آن پرورش قوه ی درک و 
فهم، استنباط و تحلیل در دانش آموزان و کاربرد آن در زندگی روزمره در نظر گرفته شده است.

واژه نامه: تمام واژه های جدیدی که در قسمت بدانیم آموزش داده شده است، به صورت ترتیب حروف الفبا در پایان کتاب 
آورده شده است. هدف از عنوان کردن واژگان در آخر کتاب، زمینه سازی برای رسیدن به مقدمه ی ارجاع به فرهنگ لغت 
و توجه به معانی مختلف یک واژه و بار معنایی که کلمه های مختلف دارند، می باشد. توجه همکاران عزیز را به استفاده  ی 

کاربردی از این فعالیت جلب می نماییم.

تو خشنود باشی و ما رستگار         خدایا چنان کن سرانجام کار   

                  گروه مؤلفان



بی نام تو نامه كی كنم باز ای نام تو بهترین سرآغاز 

جز نام تو نیست بر زبانم ای یاد تو مونس روانم 

به نام خدایی كه بهار سبز، گل و شكوفه را آفرید.

به نام او كه خورشید و ماه را آفرید.

آسمان صاف و آبی، چشمه و رود و كوه و جنگل را آفرید.

به نام او كه به پرنده، پرواز و به ماهی شنا كردن را آموخت.

ای خدای بزرگ و مهربان من در همه ی كارها، نام تو را می گویم و از 

تو كمک می خواهم.

خدایا مرا یاری كن.

ستایش

  نظامی گنجوی 



 درس اّول: باران

 درس دوم: لک لک ها برمی گردند

فصـل اّول



2

با صداي قطره هاي باران كه به شيشه می خورد از خواب بيدار شدم. به كنار پنجره رفتم و 

حياط را نگاه كردم، زمين خيس و نمناك شده بود. چترم را از داخل اتاق برداشتم و به حياط 

آمدم. 

كنار حوض ايستادم، صداي ُشرُشر آب از ناودان به گوش مي رسيد. به آسمان نگاه كردم. 

ابرهاي زيادي آسمان را پوشانده بود و خورشيد، پشت ابرها پنهان شده بود. ناگهان همه جا 

روشن شد؛ صداي غّرش رعد و برق به گوش رسيد و بارش باران بيشتر شد. 

حوض خانه پر ازآب شده بود. ماهي ها تندتر از هميشه شنا می كردند مثل اين كه آن ها هم 

از بارش باران لّذت مي بردند.

2

درس اّول
بـاران
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از خانه بيرون آمدم. باران، مزرعه ها و دشت ها را سرسبز و شاداب تر كرده بود. 

مّدتي گذشت. باد شروع به وزيدن كرد و ابرها را در آسمان پراكنده ساخت، بارش باران 

قطع شد، خورشيد از پشت ابرها بيرون آمد و رنگين كمان زيبايی در آسمان آبی نمايان شد.

آن روز، به هر سو نگاه می كردم؛ قدرت خدا را می ديدم.

اي خداي بزرگ، تو را دوست دارم و به خاطر تمام نعمت هايت از تو سپاسگزارم.
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باران شديدتر شده بود و رنگين كمان در آسمان نمايان شد.

حوض خانه پر از آب شده بود.

معني واژه هاي زير را از »واژه نامه« پيدا كنيد و بگوييد.

نمناك                   غّرش

نمايان شد پراكنده ساخت      

هر سو                 سپاسگزارم

واژه ي »نمناك« و »غّرش« را در درس پيدا كنيد و بخوانيد.

1- درآن روز باراني چه صداهايي به گوش مي رسيد؟

2- بعد از تمام شدن باران در آسمان چه چيزي نمايان شد؟

3- با ديدن نعمت هاي خداوند به چه چيزي پي مي بريد؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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جمله هاي زير را مي خوانم، به دّقت گوش كنيد. 

قّد علي از قِدّ محّمد بلند تر است. 

قّد علي از قِدّ فريد بلند تر است. 

علي بلندترين دانش آموز كالس است. 

                             

شهر كرمان از شهر كاشان بزرگ تر است.

شهر كرمان از شهر اراك بزرگ تر است.

شهر كرمان بزرگ ترين شهر است.

                             

قّد زهرا از قِدّ فاطمه كوتاه تر است. 

قّد زهرا از قِدّ ترانه كوتاه تر است. 

زهرا كوتاه ترين دانش آموز كالس است. 

دانش زباني
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به تصوير باال نگاه كنيد. 

 در مورد تصوير با دوستانـتان گفت و گو كنيد. 

تصویر خواني



هوا كم كم سرد شده و زمان مهاجرت پرندگان فرا رسيده است. زمين در جنگل بلوط پر 

زيبا، رودخانه اي است كه  اين جنگل  نزديكي  رنگارنگ درختان شده است. در  از برگ هاي 

لك لك هاي زيادي در كنار آن زندگي می كنند.

لك لك ها پرندگانی هستند كه زندگي اجتماعي دارند و در كنار هم زندگي می كنند. آن ها 

به   صورت گروهي غذا می خورند با سرد شدن هوا، آماده ي سفر می شوند. به سرزمين هاي 

گرم درجاهاي دوردست مي روند تا بتوانند براي خود غذا تهيّه كنند و از سرماي زمستان در 

امان بمانند.

درس دوم
لك لك ها بازمی گردند

7
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در اين سفر طوالني ممكن است، خطرهاي زيادي براي آن ها به وجود بيايد. از اين خطرها می توان 

به حمله ي پرندگان شكاري و خطر باد و باران اشاره كرد. اّما بيشتر آن ها، اين سفر پرخطر را به 

سالمت پشت سر می گذارند.

لك لك ها، نخستين پرندگاني هستند كه با گرم شدن هوا، به آشيانه هاي خود باز مي گردند. 

بازگشت اين پرنده ها، براي مردم نشانه ي آمدن بهار و پايان فصل سرما است.

بازگشت لك لك هاي مهاجر به آشيانه هاي خود يكي از نشانه هاي قدرت خداوند است.
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-لك لك ها در فصل پاييز مهاجرت مي كنند. 

- آن ها سفري بي خطر در پيش دارند.

معني واژه هاي زير را از »واژه نامه« پيدا كنيد و بگوييد.

در امان بمانند مهاجرت       

اشاره كرد رنگارنگ      

واژه ي »لك لك ها« چند بار در درس تكرار شده است؟ بگوييد.

-چرا لك لك ها مهاجرت مي كنند؟

- چه خطرهايي در راه براي لك لك ها وجود دارد؟

- چه پرندگاني را مي شناسيد كه مانند لك لك ها مهاجرت مي كنند؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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جمله هاي زير را مي خوانم، به دّقت گوش كنيد. 

من  به بازار رفتم.

تو به بازار رفتي.

او به بازار رفت.

ما به بازار رفتيم.

شما به بازار رفتيد.

آن ها به بازار رفتند.

دانش زباني

من                 رفتم.

تو                  رفتی.

او                  رفت.

ما                   رفتيم.

شما                رفتيد.

آن ها             رفتند.
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به تصوير باال نگاه كنيد. 

 در مورد تصوير با دوستانـتان گفت و گو كنيد.

تصویر خواني
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نّقـاش دنيـا

با هم بخوانيم

در باغ زيباييديروز می گشتم

بَه به! چه گل هايي!آنجا پر از گل بود

باران صفا مي دادبرگ درختان را

بلبل شفا مي داددلتنگي گل را

اين نقش ها از كيست؟گفتم به گوش باغ

نّقاشي اش عالي استپيداست استاد است

نّقاش اين دنياآن باغ زيبا گفت

آن خالق يكتاتنها خداوند است



پروانـه ی زيبـا
با يك  او  بود كه كرم كوچكي روي آن زندگي مي كرد.  بزرگي  در يك دشت سرسبز درخت 

مورچه دوست بود، مورچه در زير آن درخت النه داشت، آن ها هر روز با هم بازي مي كردند و 

دوستان خوبي براي هم بودند.

يك روز صبح وقتي مورچه از خواب بيدار شد، دوستش را نديد خيلي ناراحت شد هر چه 

دنبال كرم گشت او را پيدا نكرد.

بخوان و بيندیش

13



مّدتي گذشت، از كرم كوچك خبري نشد. يك روز كه مورچه مشغول بردِن دانه ي گندم به 

النه اش بود، ناگهان سايه اي باالي سرخود احساس كرد، ايستاد و به باالي سرش نگاه كرد، 

پروانه ي زيبايي را ديد كه به او لبخند مي زند. پروانه گفت: »آيا مرا مي شناسي؟«

مورچه با تعّجب گفت: »من تا به حال تو را نديده ام!« پروانه ادامه داد: دوست عزيزم! من 

و  ساختم  پيله اي  خود  براي  من  مي كردم،  بازي  تو  با  روز  هر  كه  هستم  كوچكي  كرم  همان 

چندروزي در آن ماندم و با قدرت خداوند به پروانه اي زيبا تبديل شدم. 

مورچه از اين كه دوست خود را پيدا كرده بود خيلي خوش حال شد و خدا را شكر كرد.

1- چرا مورچه ناراحت شد؟

2- كرم كوچك به كجا رفته بود؟

3- داستان را براي دوستان خود تعريف كنيد.

درک و دریافت

14



 درس سوم: مهربانی پیامبر)ص(

 درس چهارم: مرد و روباه

فصـل دوم 
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درس سوم

هنگامی كه پيامبر ما حضرت محّمد )ص( در شهر مّكه زندگي می كرد، همسايه اي داشت كه او را 

بسيار اذيت می كرد. هر وقت كه پيامبر)ص( از كنار خانه ي آن ها مي گذشت، مرد همسايه به حضرت 

محّمد )ص( بي احترامی می كرد. ياران پيامبر)ص( از اين كار مرد بسيار ناراحت می شدند، ولي هر 

بار پيامبر)ص( آن ها را آرام می كرد. 

از ديگران پرسيد و  او را  نبود، پيامبر)ص( حال  از مرد همسايه خبري  چند روزي بود كه 

متوّجه شد كه مرد همسايه بيمار شده است.

مهرباني پيامبر)ص(
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پيامبر)ص( به عيادت او رفت.

همسايه با ديدن پيامبر)ص( بسيار خجالت كشيد و گفت: »اي رسول خدا! من هيچ وقت با شما 

رفتار خوبي نداشتم ولي شما هميشه با من مهربان بوديد و حاال هم به ديدن من آمده ايد.«

پيامبر)ص( فرمود:  »  چند روزي بود كه از تو خبري نداشتم به عيادت تو آمدم تا حالت را 

بپرسم.«

مرد همسايه به خاطر رفتارهاي بد خود از پيامبر)ص( عذرخواهي كرد و از آن روز به بعد از 

ياران نزديك حضرت محّمد)ص( شد.
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- مرد همسايه به پيامبر)ص( احترام مي گذاشت.

- پيامبر)ص( به عيادت مرد همسايه رفت.

معني واژه های زير را از »واژه نامه« پيدا كنيد و بگوييد.

عيادت                                                 عذرخواهي     

ياران

واژه هايي كه نشانه ی )هـ  ـهـ  ـه ه( دارند را در درس پيدا كنيد و بخوانيد.

1- رفتار مرد همسايه با پيامبر)ص( چگونه بود؟

2- چرا پيامبر)ص( به خانه ي مرد همسايه رفت؟

3- در مورد پيامبر)ص( چه مي دانيد؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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جمله های زير را مي خوانم، به دّقت گوش كنيد. 

حضرت محّمد )ص( پيامبر ما مسلمانان است.

حضرت محّمد- )صلّي اهلل عليه وآله(- پيامبر ما مسلمانان است.

                             

- حضرت علي )ع( امام اّول شيعيان است.

حضرت علي - )عليه الّسالم(- امام اّول شيعيان است.

                             

- حضرت فاطمه )س( دختر پيامبر ما مسلمانان است.

حضرت فاطمه - )سالم اهلل عليها(- دختر پيامبر ما مسلمانان است.

                             

)ص(     صلّي اهلل عليه وآله        سالم خدا بر او و خانواده اش باد

) ع (     عليه الّسالم                    بر او سالم باد

)س(     سالم اهلل عليها              سالم خدا بر او باد

دانش زباني
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به تصوير باال نگاه كنيد. 

 در مورد تصوير با دوستانتان گفت و گو كنيد.

تصویر خواني
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مثل نسيم

با هم بخوانيم

با روي پرخنده و شادپيامبر عزيز ما

به هر كسي سالم مي دادهميشه و در همه جا

هميشه بود شنيدنيسالم هاي قشنگ او

ناز و لطيف و چيدنيمثل گل محّمدي

سالم و خنده جاري بوداز آسمان لب هايش

از سالمش بهاري بودهواي كوچه های شهر

مثل نسيم، بي صداخنده ي او هميشه بود

ميان باغ الله هامثل عبور شاپرك
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درس چهارم

مردي در نزديكي جنگل زندگي می كرد. او هر روز براي جمع كردن هيزم به جنگل می رفت. 

يك روز روباهي را ديد كه دست و پا ندارد. او با خود فكر كرد كه اين روباه چگونه زندگي 

می  كند و غذاي خود را از كجا به دست می آورد؟

مرد در همين فكر بود كه ناگهان يك شير، شغالي را شكار كرد و خورد. روباه بي دست و پا هم 

باقي مانده ي غذاي آن شير را خورد.

فرداي آن روز هم اين ماجرا تكرار شد. او با خود گفت: »چه خداي مهرباني داريم كه به اين 

روباه بي دست و پا هم روزي می رساند! پس من هم از امروز كار نمی كنم و يك گوشه می نشينم تا 

خدا به من هم روزي برساند.« 

مرد و روباه
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چند روز گذشت، مرد در كنار يك ديوار نشست، مردم از كنارش می گذشتند و به او توّجهي 

نمی كردند.

يك روز كه مرد از شّدت گرسنگي، ضعيف و ناتوان شده بود با خود گفت: »چه كار اشتباهي 

كردم! به جاي تالش كردن، منتظر ماندم تا ديگران به من كمك كنند، بايد مثل آن شير باشم كه 

هم روزي خود را به دست می آورد و هم به آن روباه، روزي می رساند.«

از آن روز به بعد، مرد تصميم گرفت به دنبال كار برود و دست از تالش بر ندارد تا خدا هم 

در كارها به او كمك كند، كه بزرگان گفته اند: »از تو حركت، از خدا بركت«

برگرفته از بوستان سعدی
با اندكي تغییر
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- مرد روباهي را در حال شكار ديد.

- مرد تصميم گرفت به دنبال كار برود و دست از تالش برندارد.

معني واژه های زير را از »واژه نامه« پيدا كنيد و بگوييد.

ضعيف ماجرا       

بركت روزي      

بزرگان

واژه هايي كه نشانه ی »شـ ش« دارند را از متن درس پيدا كنيد و بخوانيد.

1- مرد در جنگل چه چيزي را ديد؟

2- مرد با ديدن روباه چه فكري كرد؟

3- »از تو حركت، از خدا بركت« يعني چه؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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عبارت هاي زير را می خوانم، به دّقت گوش كنيد.

از تو حركت، از خدا بركت

مرغ همسايه غاز است.

جوينده، يابنده است.

جوجه را آخر پاييز می شمارند.

به اين عبارت ها »ضرب المثل« می گويند.

ضرب المثل »از تو حركت، از خدا بركت« يعني »اگر انسان تالش و كوشش كند خداوند حتماً 

به او روزي می رساند.«

ضرب المثل »مرغ همسايه غاز است« يعني »كسي قدر آن چه را كه دارد نمی داند و فكر 

می كند آن چه را كه ديگران دارند، بهتر است.«

ضرب المثل »جوينده، يابنده است« يعني »كسي كه تالش می كند به هدف خود می رسد.«

ضرب المثل »جوجه را آخر پاييز می شمارند« يعني »نتيجه ي هر كاري در آخر مشخص می شود.«

دانش زباني
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تصویر خواني

به تصويرهای باال نگاه كنيد. 

 در مورد تصويرها با دوستانـتان گفت و گو كنيد.
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امان از حرف مردم
مردي با پسرش در يك روستا زندگي می كرد، آن ها روزي تصميم گرفتند به شهر بروند، پس 

به راه افتادند، مرد سوار بر االغ بود و پسرش پياده در كناِر او راه می رفت. آن ها به يك آبادي 

رسيدند، در آن جا تعدادي از مردم مشغول كشاورزي بودند. وقتي ديدند كه مرد سوار االغ 

است و پسرش در كنار او پياده راه می رود، ناراحت شدند و گفتند: »اين مرد چه كار بدي انجام 

می دهد كه خودش سواِر االغ است و پسرش پياده.« مرد از االغ پياده شد و فرزندش را سوار 

كرد آن ها به راه خود ادامه دادند تا به روستايي رسيدند. مردمی كه آن ها را ديدند گفتند: 

»اين مرد چه پسر بدي را تربيت كرده است كه سوار االغ شده و پدر پيرش پياده راه می رود.« 

حکایت
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مرد با شنيدن حرف هاي مردم خودش هم سوار شد و به راه خود ادامه داد. يك ساعت بعد 

به روستاي ديگری رسيدند، مردم آن ده با ديدن آن ها گفتند: »اين دو نفر چه كار بدي كردند 

كه هر دو سوار يك االغ شدند.« در اين هنگام، مرد رو به فرزندش كرد و با لبخند گفت: 

» پسرم تو امروز خودت ديدی و شنيدی كه مردم هر گونه كه می بينند حرف می زنند، از قديم 

گفته اند در دروازه را می توان بست اّما در دهان مردم را نمی توان بست.«

كدام يك از موارد زير به معني ضرب المثل حكايت اشاره دارد؟

الف( اگر تالش كني به هدف خود می رسي.

ب( هر كاري كه انجام دهيم، نمی توانيم همه مردم را راضي كنيم.

ج( نتيجه كارها در آخر مشخص می شود.

درک مطلب



 درس پنجم: كتاب و كتاب خوانی

 درس ششم: راه تحقیق

فصـل سـوم 
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درس پنجم

كتاب بهترين دوست ما انسان ها است. خواندن كتاب باعث افزايش دانش و اّطالعات ما می شود و 

می تواند به خيلي از پرسش هاي ما پاسخ دهد. هر كتاب درس تازه اي به ما می دهد اّما بايد به اين 

نكته توّجه كنيم كه همه ی كتاب ها براي خواندن مناسب نيستند ما می توانيم براي انتخاب يك 

كتاب خوب از بزرگ ترها كمك بگيريم يا به كتابخانه برويم. 

كتاب ها انواع گوناگوني دارند كه می توان به كتاب هاي داستاني، علمي، دينی و تاريخي اشاره 

كرد.

كتاب و كتاب خواني
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كتاب هاي داستاني، كتاب هايي هستند كه قّصه های جالب و شنيدني براي ما بازگو می كنند. 

با خواندن كتاب هاي علمي، شناخت بيشتري از جهان به دست می آوريم و به قدرت و بزرگي 

خداوند پي می بريم.

كتاب هاي دينی ما را با زندگي پيامبران و امامان آشنا می كنند و راه درست زندگي را به ما 

ياد می دهند.

با زندگي مردم و آداب و رسوم آن ها در  مطالعه ي كتاب هاي تاريخي، به ما كمك می كند تا 

گذشته آشنا شويم.

در آخر می توان گفت، كتاب خوب يار مهرباني است كه به ما ياد می دهد چگونه فكر كنيم و 

چگونه زندگي كنيم.
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كتاب بهترين دوست ما انسان ها است.

مطالعه ي كتاب علمی ما را با زندگي مردم در گذشته آشنا می كند.

معني واژه های زير را از »واژه نامه« پيدا كنيد و بگوييد.

افزايش اّطالعات       

بازگو

واژه ي »كتاب« چند بار در درس تكرار شده است؟ بگوييد.

1- با مطالعه ي كتاب هاي دينی با چه چيزهايي آشنا می شويم؟

2- كتاب خوب چه چيزهايي را به ما ياد می دهد؟ )دو مورد(

3- چه كتاب هايی خوانده ايد؟ نام آن ها را بگوييد.

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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جمله های زير را می خوانم به دّقت گوش كنيد.

كتاب، بهترين دوسِت ما انسان ها است.

كتاِب خوب، يار مهرباني است كه به ما ياد می دهد چگونه فكر كنيم.

مطالعه ي كتاب هاي تاريخي، به ما كمك می كند با زندگي مردم در گذشته آشنا شويم.

جمله های زير را با دّقت بخوانيد.

از انواع كتاب ها می توان به كتاب هاي داستاني، علمی و مذهبي اشاره كرد.

كتاب هاي مذهبي ما را با زندگي پيامبران، امامان و بزرگان دين آشنا می كند.

كتاب هاي داستان، قّصه های خوب، شنيدني و جالب براي همه بازگو می كند.

 اين عالمت » ، « عالمت مكث در خواندن است كه به آن عالمت ويرگول 

يا كاما گفته می شود.

اگر بخواهيم بين سه كلمه يا بيشتر عالمت ويرگول »،« بگذاريم، بايد

قبل از آخرين كلمه به جاي ويرگول )و( قرار دهيم.

دانش زباني
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به تصوير باال نگاه كنيد. 

 در مورد تصوير با دوستانـتان گفت و گو كنيد.

تصویر خواني



35

با هم بخوانيم

علم و دانش
علم و دانش هر كسي دارد سر است

در زمين و در زمان ها برتر است
گوش و دل را بر معلّم می دهد

هر كسي كه علم او افزون تر است
با كتاب علمش فراوان می شود

چون كه دانش در وجودش برتر است
در ادب از هر كسي او برتر است

آشنا با هر كتاب و دفتر است
خوبي و نيكي در او ساكن شود

چون كه وقتش با نوشتن ها پر است
او بگويد آنچه داند از علوم

اين چنين او ديگران را سرور است
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درس ششم

آن روز آموزگار، در مورد كشور ايران و جاهاي مختلف آن صحبت كرد. سپس از ما خواست 

كه در مورد آداب و رسوم يكي از شهرهاي ايران تحقيق كنيم.

وقتي به خانه آمدم، تصميم گرفتم با پدر و مادرم مشورت كنم و از آن ها بخواهم تا من را 

راهنمايي كنند.

شب كه همه در اتاق نشسته بوديم، موضوع را به آن ها گفتم. مادرم گفت: »يكي از راه های 

اّطالعات، خواندن كتاب است. من در كتابخانه، يك كتاب درباره ي آداب و رسوم  جمع آوري 

كشور ايران دارم. تو می تواني از اين كتاب استفاده كني.«

راِه تحقيق 
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پدر گفت: »يكي از آسان ترين راه های دسترسي به اّطالعات، جست و  جو دراينترنت مي باشد. ما با 

كمك آن می توانيم مطالب خوبي را پيدا كنيم.«

من با استفاده از رايانه و مطالعه ي كتاب، اّطالعات زيادی درباره ي آداب و رسوم يكي از شهرهاي 

كشورمان به دست آوردم. من آن اّطالعات را يادداشت كرده و در كالس خواندم.

از آن روز به بعد ياد گرفتم كه چگونه درباره ي موضوع هاي مختلف تحقيق كنم.
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آموزگار از ما خواست در مورد كوه های ايران تحقيق كنيم.

يكي از آسان ترين راه های دسترسي به اّطالعات، اينترنت است.

معني واژه های زير را از »واژه نامه« پيدا كنيد و بگوييد.

مطالب: تحقيق كردن       

يادداشت كردم مشورت      

واژه هايي كه نشانه ی »ط« دارند را از متن درس پيدا كنيد و بخوانيد.

1- موضوع تحقيق دانش آموزان چه بود؟

2- دو راه دسترسي به اّطالعات را نام ببريد.

3- شما چه راه های ديگري براي به دست آوردن اّطالعات می شناسيد؟ نام ببريد.

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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جمله های زير را می خوانم به دّقت گوش كنيد.

علي می خواد به خونه ی دوستش بره.

علي می خواهد به خانه ی دوستش برود.

من صبحونه خوردم و به مدرسه اومدم.

من صبحانه خوردم و به مدرسه آمدم.

مادرجون  بَرام كتاب داستان خوند.

مادرجان  براي من كتاب داستان خواند.

دانش زباني

ما هنگام صحبت كردن با ديگران، بعضي از كلمه ها را به گونه اي

بيان می كنيم كه با نوشتن و خواندن آن ها فرق می كند.

مانند: »صبحانه كه هنگام گفت و گو با ديگران »صبحونه« گفته می شود.«
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تصویر خواني

به تصويرهای باال نگاه كنيد. 

 در مورد تصويرها با دوستانـتان گفت و گو كنيد. 

را  باال  از روش هاي  يك  كدام  كنيد،  تحقيق  خود  روستاي  يا  مورد شهر  در  بخواهيد  اگر   

انتخاب می كنيد؟ چرا؟ 
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سه ماهي
در بركه ي كوچكي، سه ماهي با هم زندگي می كردند. ماهي سفيد به خواندن كتاب عالقه مند 

قرمز  ماهي  دوستش  بياورد.  به دست  خود  اطراف  از  زيادي  اّطالعات  داشت  دوست  و  بود 

ماهي  می كرد  گوش  می خواند  سفيد  ماهی  كه  داستان هايی  به  هميشه  اّما  بود.  بازيگوش 

نارنجي تنبل بود و فقط به فكر خوردن بود.

روزي، دوماهيگير از كنار بركه عبور می كردند. آن ها با ديدن ماهي ها، با هم قرار گذاشتند تا 

فردا تور خود را بياورند و ماهي ها را بگيرند.

سه ماهي، حرف هاي ماهيگيران را شنيدند. ماهي سفيد به دوستانش گفت بهتر است زودتر 

كنيم سپس رفتند و  با هم فرار می  نارنجي گفتند فردا  ماهي  و  ماهي قرمز  اّما  كنيم  فرار 

مشغول بازي شدند. ماهي سفيد كه همه جاي بركه را می شناخت، از فكر خود استفاده كرد و 

از راه باريكي كه به رودخانه می رسيد فرار كرد.

حکایت
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فردای آن روز ماهيگيران به بركه آمدند و آن ها با تور ماهيگيري، راه بركه به رودخانه را 

بستند. ماهي قرمز كه تازه متوّجه خطر شده بود، از اينكه به حرف ماهي سفيد گوش نداده 

است ناراحت شد. با خود فكر كرد بايد زودتر كاري كند ناگهان به ياد يكی از داستان هايی كه 

ماهی سفيد برايش خوانده بود افتاد. به همين خاطر خود را به مردن زد و به روي آب آمد.

ماهيگيران فكر كردند كه او مرده است. پس او را گرفتند و به داخل رودخانه انداختند. 

اّما ماهي نارنجي كه هميشه به فكر خوردن بود نتوانست از فكر خود استفاده كند و به دام 

ماهيگيران افتاد.

1- ماهيگيران چه تصميمی  گرفتند؟

2- چرا ماهي نارنجي به دام ماهيگيران افتاد؟

درک مطلب

برگرفته از كتاب
كلیله و دمنه



 درس هفتم: من ایرانم

 درس هشتم: درس آزاد

 درس نهم: سرود مّلی

فصـل چهـارم 
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درس هفتم

من ايرانم، كشوري پهناور با كوه ها و دشت هاي زيبا، جنگل هاي سرسبز و بيابان های خشك.

من ايرانم، با خليج هميشه فارس، درياهاي بزرگ و وسيع، رودهای كارون و اروند. 

من ايرانم، سرزمين گندم   زارها، شاليزارهاي سرسبز و نخلستان هاي پر ازخرما.

من ايرانم، وطن زنان و مردان دليري كه با شجاعت در راه آزادي و سربلندي من جنگيدند. 

من ايرانم، با فرزنداني شاد و پرتالش كه با درس خواندن باعث افتخار می شوند.

من ايرانم
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من ايرانم، سرزمين دانشمندان بزرگی مانند 

ابوعلی سينا و رازی كه نام مرا در تاريخ زنده 

نگه داشته اند.

شاعران  و  نويسنده ها  خانه ی  ايرانم،  من 

بزرگي چون سعدي و شهريار.

من ايرانم، سرزمين مردمان پرتالش، عشاير 

فكر  به  كه  زحمتكش  كشاورزان  و  دالور 

استقالل و آبادي كشور هستند.

من ايرانم، سرزميني هميشه آزاد و آباد.
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ايران، كشوري كوچك است.

ايران سرزميني آباد و آزاد است.

معني واژه های زير را از واژه نامه پيدا كنيد و بگوييد.

ايرانم            سوزان

پهناور                      وسيع 

    

واژه ي »افتخار« و »پرتالش« را از درس پيدا كنيد و بخوانيد.

1- ايران چگونه سرزمينی است؟

2- نام دو شاعر ايراني را بگوييد.

3- شما چگونه می توانيد به كشور خود خدمت كنيد؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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به كلمه های زير توّجه كنيد.

نويسنده    كسي كه مطلبي می نويسد.

خواننده    كسي كه چيزي را می خواند.

دونده               كسي كه می دود.

شنونده            كسي كه چيزي را می شنود.

جمله های زير را به دّقت بخوانيد.

جملهكلمه

بابك يك خواننده است.خواننده

دوست من يك دونده است.دونده

علي يك راننده است.راننده

دانش زباني

يعنی

يعنی

يعنی

يعنی
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به تصويرهای باال نگاه كنيد. 

 در مورد تصوير با دوستانتان گفت وگو كنيد. 

تصویر خواني
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درس هشتم
درس آ  زاد
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......................................................................................

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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دانش زباني
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تصویر خواني

به تصوير باال نگاه كنيد. 

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

 ....................................................................................... 
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وطنم
                              اي سالمم، اي سرودم            اي نگهبان وجودم

                              اي غمم تو، شادي ام تو          مايه آزادي ام تو

اي وطن! 

                              اي دليل زنده بودن            اي سرودي صادقانه 

                              اي دليل زنده ماندن            جان پناهي جاودانه

اي وطن!

با هم بخوانيم
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درس نهم

آيا می دانيد چرا هر كشور، يك سرود ملّي دارد؟

آيا می دانيد چرا مردم با شنيدن سرود ملّي از جای خود بلند می شوند؟

سرود ملّي نشانه ی عظمت و بزرگي هر كشور است.

مردم به سرود ملّي خود افتخار می كنند و به آن احترام می گذارند.

سرود ملّي هر كشور، پيام هايي از تاريخ آن كشور دارد. يكي از پيام هاي سرود ملّي كشور 

ما درباره ي انقالب اسالمی  است كه در بهمن سال هزارو سيصد و پنجاه و هفت به رهبري 

امام   خميني )ره( به پيروزي رسيد.

سرود ملّي
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حاال همه با هم سرود ملّي ايران را می خوانيم.

سرزد از افق مهرخاوران
فروغ ديده ي حق باوران

بهمن فّر ايمان ماست پيامت اي امام
استقالل  آزادي  نقش جان ماست

شهيدان پيچيده در گوش زمان، فريادتان
پاينده ماني و جاودان، جمهوري اسالمی  ايران
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سرود ملّي كشور نشانه ی عظمت و بزرگي آن كشور است.

انقالب اسالمی ايران در فروردين هزار و سيصد و پنجاه و هفت به پيروزي رسيد.

1- چرا مردم هنگام شنيدن سرود ملّي از جاي خود بلند می شوند؟

2- انقالب اسالمی ايران به رهبري چه كسي به پيروزي رسيد؟

3- پيام شهيدان در سرود ملّي چيست؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 

معني واژه های زير را از واژه نامه پيدا كنيد و بگوييد.

خاوران: سرزد:      عظمت:    

پاينده: فّر:      فروغ:    

جاودان:

واژه ي »سرود ملّي« چند بار در درس تكرار شده است؟بگوييد.
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كلمه های زير را می خوانم به دّقت گوش كنيد.

نيكو + كار         نيكو كار         كسي كه كار نيك و خوب انجام می دهد.

ورزش + كار      ورزشكار       كسي كه ورزش می كند.

ستم + كار         ستمكار         كسي كه ستم می كند.

مدد + كار          مدد كار        كسي كه به ديگران كمك می كند.

جمله های زير را با دّقت بخوانيد.

دانش زباني

جملهكلمه

علي ورزشكار است، او هر روز ورزش می كند.ورزشكار

مريم مددكار است، او به ديگران كمك می كند.مددكار

محسن سواركار است، او اسب سواري می كند.سواركار

يعنی

يعنی

يعنی

يعنی
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تصویر خواني

به تصويرهای باال نگاه كنيد. 

 درمورد تصويرهاي باال با دوستانـتان گفت و گو كنيد. 
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سردار ايراني
سورنا يكي از سرداران شجاع ايراني بود، زماني كه سربازان دشمن به نزديكي مرزهاي ايران 

رسيده بودند و قصد داشتند به كشور حمله كنند، پادشاه ايران به سورنا، فرمان داد تا با 

سربازان خود به جنگ با دشمن برود.

سورنا به طرف مرزهاي ايران حركت كرد، جنگ سختي بين آن ها آغاز شد، تعداد سربازان 

دشمن از سربازان ايراني بيشتر بود و به همين خاطر فكر می كردند كه می توانند بر لشكر 

ايران پيروز شوند.

حکایت
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مّدتي از جنگ گذشت، سربازان شجاع ايراني كه تصميم گرفته بودند با جان و دل از كشور 

خود دفاع كنند، با تمام نيرو با دشمن جنگيدند و سرانجام توانستند در اين جنگ پيروز شوند 

و دشمن را از مرزهاي كشور دور كنند.

وقتي سورنا و سربازانش از جنگ برگشتند تعداد زيادي از مردم به استقبال آن ها رفتند و 

از شجاعت و دالوري آن ها قدرداني كردند.

1- سورنا كه بود؟

2- پادشاه از سورنا چه خواست؟

3- به نظر شما چرا مردم از سورنا و سربازانش قدرداني كردند؟

درک مطلب



 درس دهم: پهلوان بزرگ

 درس یازدهم: باغچه بان مهربان

 درس دوازدهم: به یاد شهیدان

فصـل پنجـم 
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درس دهم

صداي اذان صبح از گلدسته ها به گوش می رسيد. پهلوان پوريا، وارد مسجد شد، وضو گرفت 

و مشغول راز و نياز با خدا شد. فردا روز مهّمي براي پورياي ولي بود. او بايد با قوي ترين 

پهلوان هندي كشتي می گرفت.

بعد از خواندن نماز، هنگامی كه می   خواست از مسجد خارج شود، صداي گريه ي پيرزني را شنيد.

او با خود گفت: »حتماً اين پيرزن تنگدست و نيازمند است.« پهلوان به پيرزن نزديك شد و 

با مهرباني گفت: »مادرجان چرا گريه می كني؟«

پهلوان بزرگ
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آن پيرزن گفت: »پسرم، بزرگ ترين پهلوان هند است. قرار است فردا با پهلوان پوريا كشتي 

بگيرد. می ترسم پسرم از او شكست بخورد و از ناراحتي نتواند به شهر خود برگردد. از خدا 

می خواهم كه به پسرم كمك كند تا در اين مسابقه پيروز شود.«

پيرزن ادامه داد: »آيا پورياي ولي را می شناسي؟«

پهلوان پوريا گفت: » او را می شناسم. مادر جان نگران نباش، خدا، دعاي مادران را می شنود 

و اجابت می كند.«

روز مسابقه فرا رسيد. مردم زيادي به ميدان شهر آمده بودند.

مسابقه شروع شد. پهلوان هندي از همان ابتدا فهميد كه نمی تواند پوريا را شكست دهد. 

ولي نمی دانست كه پوريا چه تصميم بزرگي گرفته است.

پس از مّدتي، پهلوان پوريا خود را به زمين انداخت تا پهلوان هندي پيروز شده و دل مادرش 

شاد شود. پورياي ولي، يكي از پهلوانان بزرگ ايران است. او بسيار جوانمرد و مهربان بود و به 

همه كمك می كرد. نام او هميشه به عنوان يك پهلوان بزرگ در ياد مردم باقي می ماند.
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پيرزن براي پيروزي پسرش دعا می كرد.

پورياي ولي پهلوان هندي را شكست داد.

معني واژه های زير را از »واژه نامه« پيدا كنيد و بگوييد.

اجابت می كند پهلوان       

جوانمرد تنگدست      

واژه های »حتماً، پهلوان، تصميم« را از متن درس پيدا كنيد و بخوانيد.

1- چرا پيرزن گريه می كرد؟

2- پورياي ولي چه تصميمی گرفت؟

3- چرا مردم پهلوانان را فراموش نمی كنند؟

4- چرا مردم پورياي ولي را دوست داشتند؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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جمله های زير را می خوانم، به دّقت گوش كنيد.

پيرزن در گوشه اي نشسته بود.

پيرمرد روي صندلي نشست.

پورياي ولي يك بزرگ مرد است.

دانش زباني

اين شكل »اً« در پايان كلمه ها صداي )ــَ ن( می دهند.

پيرزن       زِن پير

پيرمرد       مرِد پير

بزرگ مرد  مرِد بزرگ

كلمه های زير را می خوانم، به دّقت گوش كنيد.

لطفاً، حتماً،   



66

تصویر خواني

به تصويرهای باال نگاه كنيد. 

 درمورد تصويرهاي باال با دوستانتان گفت و گو كنيد. 
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درس يازدهم

آن روز شور و نشاطی در حياط كودكستان برپا بود. تعداد زيادی ازمردم شهر تبريز در حياط جمع 

شده بودند. آن ها منتظر بودند تا از نزديك ببينند كه كودكان ناشنوا، چگونه حرف می زنند، چه  طور 

می خوانند و چگونه می نويسند؟

وقتی آزمون شروع شد، سكوت همه جا را فرا گرفت. مادران بّچه های ناشنوا هيجان زيادی 

داشتند و می خواستند كه همه بدانند فرزندان آن ها هم می توانند بخوانند و بنويسند.

می كردند.  نگاه  آن ها  به  تعّجب  با  همه  كردند.  نوشتن  و  خواندن  به  ناشنوا شروع  كودكان 

مادران بّچه های ناشنوا از شادی در پوست خود نمی گنجيدند. هيچ كس تا آن زمان، فكر نمی كرد 

كه يك كودك كروالل بتواند حرف بزند، بخواند و بنويسد.

باغچه بان مهربان 
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بعد از تمام شدن آزمون، همه شروع به تشويق كردند و به آموزگار مهربان اين بّچه ها آفرين 

گفتند.

جبّار باغچه بان، اّولين كودكستان را در شهر تبريز ايجاد كرد. او بعد از مّدتی در كودكستان 

خود، كالسی را برای كودكان ناشنوا تشكيل داد و به آموزش آن ها پرداخت. اين معلّم مهربان، 

با صبر و تالش و ياری خداوند توانست به كودكان سرزمين خود خدمت كند و زندگی پر از 

اميد و نشاطی را برای دانش آموزان ناشنوا فراهم كند. 
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باغچه بان اّولين كودكستان را در تبريز ايجاد كرد.

باغچه بان در تبريز يك بيمارستان ساخت.

معنی واژه های زير را از واژه نامه پيدا كنيد و بگوييد.

نشاط ايجاد كرد     آزمون     

ناشنوا     

واژه های »كودكستان« و »باغچه بان« را از درس پيدا كنيد و بگوييد.

1- چه كسی اّولين كودكستان را در شهر تبريز ايجاد كرد؟ 

2- چرا مردم در حياط كودكستان جمع شده بودند؟

3- به نظر شما چرا جبّار باغچه بان يك معلّم دلسوز و مهربان بود؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 



70

به كلمه های زير با دّقت نگاه كنيد و آن ها را بخوانيد.

نا + بينا                نابينا               كسی كه نمی بيند

نا + آشنا              ناآشنا             كسی كه آشنا نيست

نا + درست          نادرست          چيزی كه درست نيست

نا + آرام              ناآرام             كسی كه آرام نيست

جمله های زير را با دّقت بخوانيد.

دانش زباني

جبّار باغچه بان به كودكان ناشنوا خواندن و نوشتن ناشنوا

آموخت.

كودكان نبايد با افراد ناآشنا حرف بزنند.ناآشنا

ما نبايد از لطف خداوند نااميد شويم. نااميد

هوای تهران ناسالم است.ناسالم

يعنی

يعنی

يعنی

يعنی
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تصویر خواني

به تصوير باال نگاه كنيد. 

 در مورد تصوير با دوستانـتان گفت و گو كنيد.
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درس دوازدهم

نمايشگاهي در مسجد محلّه، به ياد شهيدان برپا بود. دانش آموزان كالس ششم با آموزگار 

خود به اين نمايشگاه رفتند. 

حياط مسجد پر از گلدان هاي زيبا و گل هاي الله بود. روي ديوار مسجد چند عكس از شهيدان 

قرار داشت. آموزگار گفت : بّچه ها اين عكس شهيد عبّاس دوران است. او يك خلبان شجاع 

بود كه در جنگ با دشمن به شهادت رسيد. او عكس ديگري را به بّچه ها نشان داد كه زير آن 

نوشته شده بود: شهيد احمدي روشن .

آموزگار گفت: اين شهيد بزرگ يكي از كساني است كه در راه پيشرفت علم و سربلندي ايران 

بسيار تالش كرد و سرانجام به دست دشمن در تهران به شهادت رسيد.

به ياد شهيدان
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علي دوستانش را صدا كرد و گفت بّچه ها در اين عكس سردارقاسم سليماني است. او جان 

خود را براي دفاع از مردم از دست داد. آموزگار گفت : اين سردار بزرگ در كرمان به دنيا 

آمد. او سال ها با دشمن جنگيد و براي دفاع از ميهن و استقالل آن مبارزه كرد و در همين راه 

به شهادت رسيد. رضا گفت من دوست دارم وقتي بزرگ شدم مانند شهيد دوران از كشورم 

دفاع كنم.

پارسا گفت : من می خواهم مثل شهيد احمدي روشن براي پيشرفت ايران تالش كنم.

 آموزگار گفت : بّچه های عزيزم ما می توانيم از شهيدان درس شجاعت و ايثار را ياد بگيريم. 

ما بايد به شهيدان افتخار كنيم و راه آن ها را ادامه دهيم. 
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نمايشگاهی به مناسبت پيروزی انقالب در مدرسه بر پا بود.

شهيد سليمانی در راه دفاع از ميهن به شهادت رسيد.

معنی واژه های زير را در »واژه نامه« پيدا كنيد و بگوييد.

به شهادت رسيد      سرانجام  

سردار                                                                     ايثار

واژه های » شهيد « چند بار در درس تكرار شده است؟ 

1ـ بّچه های كالس ششم به كجا رفتند؟ 

2ـ نام كدام خلبان در درس آمده است؟ بگوييد.

3ـ نام دو شهيد شهر خود را بگوييد.

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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ـ به تركيب هاي زير با دّقت نگاه كنيد و آن ها را بخوانيد.

ايران + )ي(             ايراني                كسي كه اهل ايران است.

يزد + )ي(                يزدي                  كسي كه اهل يزد است.                  

تهران + )ي(            تهراني                كسي كه اهل تهران است.       

ـ جمله های زير را می خوانم به دّقت گوش كنيد.

دانش زباني

تبريزي

شهريار، تبريزي است.

شهريار، اهل تبريز است.

شيرازي

حافظ، شيرازي است.

حافظ، اهل شيراز است.

يعنی

يعنی

يعنی
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تصویر خواني

به تصويرها نگاه كنيد. 

 در مورد تصويرها با دوستانـتان گفت وگو كنيد.



77

با هم بخوانيم

شهدا خورشيدند
ساعت انشا بود

و چنين گفت معلّم با ما:
»بّچه ها گوش كنيد

نظر من اين است
شهدا خورشيدند«

مرتضی گفت:
»شهيد چون شقايق، سرخ است.«

دانش آموزي گفت:
»چون چراغی است كه در خانه ی ما می سوزد.«

و كسی ديگر گفت:
»شهيد داستانی است پر از حادثه و زيبايی.«

مصطفی گفت:
»شهيد مثل يك نمره بيست

داخل دفتر قلب من و تو می ماند.«
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رازی، پزشك معروف
در زمان قديم، در يكی از شهرهای ايران جوانی زندگی می كرد كه به پزشكی عالقه ی فراوان 

داشت. نام اين جوان محّمد بود، ولی مردم او را به نام رازی می شناختند.

رازی پس از سال ها تالش و مطالعه توانست پزشكی معروفی شود. او دوست داشت برای 

شهر خود يك بيمارستان بسازد تا بيماران را در آن جا درمان كند. 

از  بيمارستان مناسب است. بعد  با خود فكر كرد كه كدام قسمت شهر برای ساختن  رازی 

حکایت
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مّدتی او چهار تّكه گوشت را به دوستان خود داد تا آن را در چهار طرف شهر قرار دهند. همه 

از اين كار پزشك تعّجب كردند.

بعد از چند روز رازی از دوستان خواست تا تكه های گوشت را بياورند.بيشتر گوشت ها فاسد 

شده بودند. فقط يك تكه گوشت سالم مانده بود كه نشان می داد هوا در آن قسمت از شهر 

تميز و پاكيزه است.

رازی بيمارستان خود را در آن جا ساخت و مشغول درمان بيماران شد.

-رازی به چه شغلی عالقه مند بود؟ 

- رازی بيمارستان خود را در چه جايی از شهر ساخت؟

درک مطلب



80

 درس سیزدهم: فردوسی

 درس چهاردهم: دوكاج

فصـل  ششـــم
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فردوسي يكي از شاعران بزرگ ايران است كه در شهر توس به دنيا آمد. فردوسي از همان 

كودكي به آموختن علم و دانش پرداخت. او داستان هاي قديمی را مطالعه می كرد.

و  فارسي  زبان  به  او  عالقه ي  بود. همين  عالقه  مند  و رسوم گذشتگان  آداب  و  تاريخ  به  او 

فرهنگ ايران باعث شد كه داستان هاي قديم ايران را جمع آوري كرده و در يك كتاب به 

صورت شعر بنويسد. نام اين اثر بزرگ شاهنامه است.

شاهنامه با شعرهاي زيباي خود زبان فارسي را دوباره زنده كرد. 

فردوسي
درس سيزدهم

81
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يكي از قهرمانان شاهنامه، رستم است. داستان هاي زيادي درباره ي اين پهلوان بزرگ ايراني، 

در اين كتاب آمده است.

از  بعد  رستم،  آن  در  كه  كرد  اشاره  خان رستم  به هفت  توان  می  داستان هاي شاهنامه  از 

گذشتن از هفت مرحله ي مشكل و سخت، موّفق می شود شاه ايران را از زندان ديو سفيد 

آزاد كند.

از ديگر داستان هاي شاهنامه، می توان به رستم و سهراب و زال و سيمرغ اشاره كرد.
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فردوسي كتاب گلستان را نوشت.

نام يكي از داستان هاي شاهنامه، زال و سيمرغ است.

معنی واژه های زير را در »واژه نامه« پيدا كنيد و بگوييد.

آموختن              رسوم    

سيمرغ هفت خان    

واژه ی »فردوسي« چند بار در درس تكرارشده است؟ بگوييد. 

1- فردوسي در كدام شهر به دنيا آمد؟

2- نام يكي از قهرمانان شاهنامه را بنويسيد؟

3- آيا می دانيد شهر توس در كجا قرار دارد؟ 

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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پايان  در  كه  است  )ان(  جمع  عالمت هاي  از  يكي  خوانديم،  قبل  در سال هاي  كه  *همان طور 

بعضي از كلمه ها می آيد مانند:

درخت + ان                درختان                  درخت ها

مرد + ان                    مردان                   مردها

دانش آموز+ ان         دانش آموزان        دانش آموزها   

 

*حاال به آخر كلمه هايي كه آخر آن ها نشانه ی )ه( دارد )ان( را اضافه می كنيم.

نويسنده + ان            نويسندگان            نويسنده ها

پرنده + ان                 پرندگان                پرنده ها

راننده + ان                رانندگان               راننده ها   

ستاره + ان                ستارگان                ستاره ها

دانش زباني
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تصویر خواني

به تصوير باال نگاه كنيد. 

 داستان تصوير باال را براي دوستانـتان بگوييد.
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با هم بخوانيم

سبزه زاران رفته رفته زرد گشتباد سرد آرام بر صحرا گذشت

زرد شد آن چتر شاداب و قشنگتك درخت نارون شد رنگ رنگ

باغ و بستان ناگهان در خواب شدچشمه كم كم خشك شد بي آب شد

بار ديگر چون بهاران می شودفصل پاييز و زمستان می رود

سبز گردد شاخساران كهنبرگ نو آرد درخت نارون

باز می سازد در اين جا آشيانباز می آيد پرستو نغمه خوان

رقص باد
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در نزديكی يك روستا، دو درخت كاج كنار هم روييده بودند. هر كسي كه از آن جا می گذشت 

آن ها را مانند دو دوست مهربان می ديد.

در يكی از روزهای پاييزی باد شديدی شروع به وزيدن كرد. يكی از كاج ها در اثر باد شديد خم 

شد و به دوستش تكيه داد، او با ناراحتی به كاج سالم گفت: »ای دوست خوبم، ريشه هايم از 

خاك بيرون آمده است و ممكن است روی زمين بيفتم، اگر می توانی چند روز مرا تحّمل كن.«

كاج همسايه با مهرباني گفت: »ای دوست خوبم، من به تو كمك خواهم كرد تا ريشه هايت در 

خاك محكم شود.«

دو كاج
درس چهاردهم
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چند روز گذشت، كم كم ريشه های كاج در خاك محكم شد و كاج توانست دوباره درجای خود، 

بايستد.

با گذشت زمان، از دانه های آن دو كاج، كاج های زيادی در زمين رشد كردند كه باعث زيبايی 

آن روستا شدند، به همين دليل مردم روستا تصميم گرفتند نام آن روستاي زيبا را كاجستان 

بگذارند.
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يكی از كاج ها بر زمين افتاد و ريشه هايش از خاك بيرون آمد.

يكی از كاج ها براثر باد شديد خم شد و به دوستش تكيه داد.

معني واژه های زير را از واژه نامه پيدا كنيد و بگوييد.

تحّمل روييده بود    

كاجستان               

واژه های »كاجستان« و »بيفتم« را در درس پيدا كنيد و بخوانيد.

1- در چه فصلی، باد شديدی شروع به وزيدن كرد؟

2- چرا كاج به دوستش تكيه داد؟

3- به نظر شما اگر كاج به دوستش كمك نمی كرد چه اتّفاقی می افتاد؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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به كلمه های زير با دّقت نگاه كنيد و آن ها را بخوانيد.

كاج + ستان        كاجستان         جايی كه درخت كاج زيادي وجود دارد.

كوه + ستان        كوهستان        جايی كه كوه زيادي وجود دارد.

َسرو + ستان      سروستان        جايی كه درختان سرو زيادي دارد.

گل + ستان        گلستان           جايی كه گل هاي زيادي دارد.

جمله های زير را با دّقت بخوانيد.

دانش زباني

كودكان به كودكستان می روند.كودكستان

مردم نام آن روستاي زيبا را كاجستان گذاشتند.كاجستان

در گلستان گل هاِی زيادی وجود دارد.گلستان

دوست من در شهرستان زندگی می كند. شهرستان

يعنی

يعنی

يعنی

يعنی
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تصویر خواني

به تصوير باال نگاه كنيد. 

 در مورد تصوير با دوستانـتان گفت و گو كنيد.
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جنگ رخش با شير
اسير شده است، تصميم گرفت  ديو سفيد  به دست  ايران،  پادشاه  كه  وقتي شنيد  رستم 

همراه با اسب خود كه رخش نام داشت براي نجات پادشاه به جنگ ديو برود.

راه سخت و طوالني در پيش داشت. با اسب خود به راه افتاد. چند روز در راه بودند تا به 

دشت بزرگي رسيدند. شب شده بود و همه جا تاريك بود. رستم به خواب رفت و اسب در 

كنارش مشغول خوردن علف شد.

در آن دشت، شير بزرگي بود كه روزها براي شكار می رفت و شب ها به خانه ی خود باز می گشت. 

شير وقتي رستم و اسب را ديد، با خود فكر كرد كه اوّل اسب را از بين ببرد و سپس رستم را بكشد.

شير با اين فكر، به سمت رخش حمله كرد. رخش با ديدن شير، عصباني شد و با پاهاي خود بر 

سر شير كوبيد و شير از درد ناله اي كرد و بر زمين افتاد.

حکایت



رستم با شنيدن فرياد و ناله ي شير از خواب بيدار شد و با تعّجب ديد شيري بزرگ در كنار 

رخش افتاده است. رستم با ناراحتي به رخش گفت:

تنهايي به جنگ ديو  به  »چرا مرا بيدار نكردي؟ اگر كشته می شدي من چگونه می توانستم 

سفيد بروم و پادشاه را نجات دهم؟«

بعد از آن رستم همراه رخش خود براي آزاد كردن شاه ايران به راه خود ادامه داد. 

آن ها از هفت مرحله ي سخت به سالمتي عبور كردند و توانستند پادشاه ايران را از زندان ديو 

سفيد آزاد كنند.

- نام اسب رستم چه بود؟ 

- چرا رستم از كار رخش ناراحت شد؟

درک مطلب
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از همه نزديك تر
اي خداي مهربان

هرگاه به آسمان و زمين،
به كوه های بلند و رودهاي پرآب

سايه ی درختان و گل هاي رنگين نگاه می كنم.
تو را سپاس می گويم.

اي خداي مهربان
تو را سپاس می گويم

كه جهان را با تمام نعمت هايش آفريدي
تو كه مالك آسمان و زميني

و به وجود آورنده ي همه موجودات
اي خدايي كه

ازهركس به من نزديك تر
و از هر دوستي با من آشناتري

به تو ايمان دارم
و از تو می خواهم كه مرا هدايت كني

تنها از تو ياري می خواهم
و به تو تكيه می كنم.

نيایش
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واژه نامه 

الف
آزمون: امتحان

آموختن: یاد گرفتن 
از خود گذشتگي: فداکاري

افزایش: زیاد شدن
اجابت می کند: قبول می کند

اشاره کرد: بیان کرد، گفت
اّطالعات: جمع اّطالع، دانسته ها

ایثار: از خود گذشتن، بخشیدن
ایجاد کرد: به وجود آورد

ایرانم: ایران هستم
بـ ب

بازگو: دوباره گفتن، بیان کردن
برکت: نعمت فراوان

بزرگان: افراد بزرگ و مهم
بغداد: پایتخت کشور عراق

پـ پ
پاینده: جاودان، همیشگی

پراکنده ساخت: پخش کرد
پهلوان: دالور

پهناور: گسترده، وسیع

تـ ت
تحقيق کردن: بررسي کردن، مطالعه کردن

تحّمل: صبر کردن
تنگدست: فقیر

جـ ج
جاودان: همیشگي
جوانمرد: بخشنده 

خـ خ
خاوران: مشرق

د
در امان بمانند: حفظ شوند

دالور: شجاع
ر

رسوم: جمع رسم، رسم ها
رنگارنگ: رنگ هاي مختلف

روزي: در این جا به معنی غذاي روزانه است
رویيده بود: رشد کرده بود
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کـ ک
آن جا  در  زیادي  کاج  درخت  که  جایي  کاجستان: 

وجود دارد.
مـ م

ماجرا: حادثه
مشورت: همفکري

مطالب: جمع مطلب، موضوع ها
مهاجرت: کوچ کردن، از جایي به جاي دیگر رفتن

نـ ن
ناشنوا: کسي که نمی شنود

نشاط: شادابي
نمایان شد: آشکار شد

نمناک: مرطوب
و

وسيع: گشاد، پهن
هـ ـهـ ـه ه
هر سو: هر طرف

هفت خان: هفت مرحله
یـ ي

یادداشت کردم: نوشتم
یاران: دوستان

سـ س
سپاسگزارم: سپاسگزار هستم، تشّکر می کنم

سرزد: طلوع کرد
سرانجام: آخر کار، پایان کار

سردار: فرمانده
سيمرغ: پرنده اي افسانه اي

سوزان: گرماي زیاد
شـ ش

به شهادت رسيد: شهید شد
ضـ ض

ضعيف: ناتوان
عـ ـعـ ـع ع

عذرخواهي: معذرت خواهي
عظمت: بزرگي

عيادت: به دیدن بیمار رفتن
غـ ـغـ ـغ غ

غّرش: صداي ترسناک و بلند
فـ ف

فّر: شکوه
فروغ: روشنایي


