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بسمه تعالی
فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش دارد ابعاد چهارگانه 
زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت منسجم، هماهنگ با غایت و اهداف نظام 

تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است، سعی شده تا 
مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک 
و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر 
انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی 
است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در 
عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به 

کسب شایستگی های الزم )توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 
امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب بتوانند فراگیران 

را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و گروه های 
و  پژوهش  سازمان  همکاران  و  عزیزان  این  مساعی  و  تالش  از  است  شایسته  می باشد،  درسی  کتاب های  تألیف 

برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص این 

محتوا به این سازمان منعکس نماید.
دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور



همكار گرامي 
ــپاس مى گوييم كه توانستيم كارتهيه و توليد كتاب فارسى را براساس آخرين دستاوردهاى آموزشى به  خدا را س
انجام برسانيم، اميدواريم كه ره آورد آموزش اين كتاب ها بهبود رشد و اعتالي آموزش اين گـروه از دانش آموزان 

باشد و همت بلند شما افق هاي تازه و روشني را فرا روي ما بگشايد. 
در استفاده از اين كتاب كه با ساخت، رويكردي نو تأليف شده است  به نكات زير توجه كنيد:  

ــتن) به يك ميزان توجه شده  ــخن گفتن، خواندن و نوش 1- در كتاب به هر چهار مهارت زباني (گوش دادن، س
است .

2- درهرفصل دو درس گنجانده شده است. كه ساختار حول موضوعات (تحميديه ، نهادها، سرزمين من ، ادبيات 
پايدارى ، ادبيات حماسى ، ادبيات تعليمى ، ادبيات جهان و نيايش) شكل گرفته است. 

ــفاهى، خودآزمايى كتبى،  ــده كه عبارتند از : خودآزمايى ش ــاي مختلفي پيش بيني ش ــردرس فعاليت ه 3- در ه
كارگروهى .

ــط آنان در اين كتاب از دو نوع خط  ــي توس 4- به منظور كمك به تقويت خط دانش آموزان و توانايي خوانانويس
ــده است يكي خط خواندن و ديگري خط نوشتن . خط خواندن همان خطي است كه بسياري از كتـاب  ــتفاده ش اس
ــته مي شود و خط نـوشتن خطي است كه نـوشتن تحـريـرى را بـه دانش آموزان آموزش  ــى با آن نـوش هاى درس
ــت. بلكه مبناي تمرين عملي دانش آموز و نمونه  ــتن خط تحريري نياز به آموزش جداگانه نيس مى دهد. براي نوش

بردارى از روى كتاب است.  بنابراين ضرورتي براي برگزاري كالس آموزش خط نيست. 
ــم را به دقت مطالعه  ــاب، كتاب راهنماي معل ــود قبل از تدريس كت ــت مي ش ــكاران محترم در خواس 5- از هم

نمايند. 
ــود تا ارزش آنها به  ــال تحصيلي ، به هر چهار مهارت به يك ميزان توجه ش 6- در حين ارزش يابي در طول س

يك نسبت حفظ شود. 
ــنا كنند تا هماهنگى آموزشى  ــت دبيران گرامى ، خانواده ها را با كتاب و روش هاى آموزش آن آش 7- الزم اس

بين خانه و مدرسه ايجاد شود. 

           هّمتم بدرقه راه كن اي طاير قدس                             كه دراز است ره قصد و من نوسفرم 
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به آسمان نگاه مي كنيم.  ماه و ستاره ها، خورشيد و ابرها را مي بينيم. 
به زمين نگاه مي كنيم .از ديدن كوه هاي بلند، درياهاي وسيع* ، دشت هاي سرسبز و  موجودات* 

كوچك و بزرگ شگفت زده* مي شويم. 
ــوب فكركنيم ، درس  ــته انجام بدهيم، خ ــان نگاه مي كنيم كه مي توانيم كارهاي شايس ــه خودم ب

بخوانيم و در زندگي پيشرفت كنيم. 
خدايا، تو را سپاس مي گوييم كه اين همه نعمت به ما بخشيدي . ما را ياري كن تا از اين نعمت ها 

خوب استفاده كنيم. 
خدايا، ما را موّفق كن تا قدر پدر ، مادر و معلّم خود 

را بدانيم و به آن ها احترام بگذاريم. 
خدايا، ما را ياري كن تا با دوستانمان خوب و 

صميمي باشيم و محّبت هاي آنان را هرگز 
فراموش نكنيم. 

ــنده ي مهربان، ما فقط تو  اي خدا ي بخش
ــاي* تو قدم  ــتيم و در راه رض ــي پرس را م

برمي داريم. 

سپاس خدا

درس

11
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1- وقتي به زمين و آسمان نگاه مي كنيم چه چيزهايي مي بينيم ؟
2- چه كارهايي انجام دهيم تا خدا از ما راضي باشد ؟
3- چرا بايد قدر پدر، مادر و معلّم خود را بدانيم ؟

4- شما از خدا چه مي خواهيد ؟ 

1- با ديدن هر تصوير به ياد چه چيزهايي مي افتيد؟

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

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

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

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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2- هردو كلمه را در يك جمله به كارببريد. 

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

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

3-  كلمات داده شده را با هم  تركيب كنيد.
نمونه : كوه + بلند   كوِه بلند 

دشت + سرسبز  ...................................

خداي + بخشنده  ..................................

دوستان + خوب   ..................................
درياي + وسيع   ....................................
موجودات + كوچك  .............................

در گروه هاي سه يا چهار نفره، يك نّقاشي از نعمت ها و آفريده هاي خداوند بكشيد. 

كار گروهى

ستارگان           درخشان

خداي            مهربان



فصل اّول
نهادها
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اين امروز  محّمد را در خيابان ديدم خيلى ناراحت به نظر مي رسيد و  مثل هميشه سرحال 
ــده اســت ؟» محّمد گفت: «من مّدت ها در يك كارگاه نّجاري  ــيدم: «چه ش نبود. از او پرس
ــى ندارم، ديگر نبايد به  ــروز كارفرما* به من گفت كه چون مدرك* مهارت ــردم. ام كارمي ك
ــتم. من به او گفتم : «ممكن اســت در زندگي هريك از ما  ــى نگران هس ــم. خيل كارگاه بياي
ــراد ديگر كمك  ــكالت، بايد از اف ــد.» براي پيداكردن راه حّل مش ــكالتي به وجود بياي مش
ــتم به  ــدرم مي تواند تو را راهنمايي كند. بعد از محّمد خواس ــم. من فكرمي كنم كه پ بگيري

خانه ى ما بيايد. 

مدرك مهارتى
درس

22
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ــيديم محّمد مشكلش را با پدرم  وقتي به خانه  رس
در ميان گذاشــت. پدرم گفت: «پسرم، اين مشكل 
ــه يكي از  ــا مراجعه* ب ــي نيســت. مي تواني ب بزرگ
ــازمان فّني و حرفه اي در رشته ى نّجاري  مراكز س
ــن حرفه   ــاد گرفتن اي ــس از ي ــام كنى و پ ــت ن ثب
ــپس  از او  مدرك مهارتي را هم دريافت  كنى .» س
خواســت كه براى  دريافت معّرفي نامه به سازمان 
ــه  داد: «پس  ــه اي مراجعه كند و ادام ــي و حرف فن
ــي مي تواني  ــه راحت ــدرك مهارتي ب ــت م از درياف
ــغول به كار شوي.» محّمد  درهركارگاه نّجاري مش
ــّكر  ــنيدن راهنمايي هاي پدرم از او تش ــس از ش پ
ــراي ثبت نام  ــردا صبح ب ــم گرفت ف ــرد و تصمي ك

اقدام كند. 
1414
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1- مشكل محّمد چه بود؟
2- دوست محّمد چه پيشنهادي به او داد؟

3- چرا محّمد بايد به سازمان فني و حرفه اي مراجعه مي كرد؟
4- شما براي حل مشكل خود چه مي كنيد؟

جمله هاي زير را بخوانيد و كارهاي درست رابا عالمت √ مشّخص كنيد. 

نادرست درست 

من وقتي دچار مشكل مي شوم، گريه مي كنم.

من مشكلم را به هيچ كس نمي گويم . 

من براي حّل مشكل از افراد بزرگ تر كمك مي گيرم. 

من مشكلم را هر طور كه خودم بخواهم حل مي كنم.

من مشكلم را با آرامش حل مي كنم .

من درباره ى مشكلم از مادر ، پدر ، معلّم و مشاورم كمك مي گيرم.

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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1- براي حل مشكالت زير چه كاري انجام مي دهيد؟ 

اگر دوست صميمي تان  با شما قهر كند، چه مي كنيد؟

اگر در يكي از درس ها نمره ي خوبي نگيريد، چه مي كنيد ؟ 

اگر دوست شما  بدون اجازه يكي از وسايل شما را بردارد چه مي كنيد؟

اگر يكي از وسايلتان  را گم كنيد، چه مي كنيد ؟ 

2- با شنيدن كلمه هاي زير به ياد چه چيزهايي مي افتيد ؟ آن ها را بنويسيد. 

كارگاه نّجاري : .......................................................................................................................

مشاور : ..................................................................................................................................

سازمان فني و حرفه اي چه مهارت هايي را آموزش مي دهد؟ هردانش آموز سه مورد را 
يادداشت كند و با خود به كالس بياورد و براي دوستان خود بخواند. 

كار گروهى



ــيار زيادى دارد.ورزش موجب مى شود  ــالمتي افراد معلول تأثير بس ورزش  در س
ــتقل*  ــند و بتوانند مس ــته باش ــه حضوري فّعال* داش ــراد معلول در جامع ــا اف ت

زندگي كنند.
ــابقات شركت  ــياري از معلوالن در فّعالّيت هاي اجتماعي و مس امروزه، بس
ــان  ــود را به ديگران نش ــي هاي خ ــد تواناي ــا مي خواهن ــد. آن ه مي كنن

بدهند. 
همان طوركه مي دانيد،  ورزش يكي از بهترين درمان هاي 
ــراد معلول،  ــه همين دليل براى اف معلولّيت اســت ؛ ب
مسابقات ورزشي متعّددى در رشته هاي گوناگون 

در نظر گرفته شده است  

پـارا المپيك 

درس

33
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ــكتبال ، تنيس روي ميز، دو ميداني ، تيراندازي،  ــابقات در رشته هايي مانند ؛ شطرنج ، بس اين مس
دوچرخه سواري ، گلبال نابينايان ، فوتبال و... برگزار مى شود. 

ــابقات ورزشى معلوالن برعهده ى كميته ى پارا المپيك است . اين  ــور ما برنامه ريزي مس در كش
ــركت قهرمانان و ورزشكاران درمسابقات ورزشى داخلى و خارجى  كميته وظيفه دارد كه براى ش
ــك روز خاص گرد هم مى آيند  ــاله در جهان، همه ى افراد معلول در ي ــزى كند. هر س برنامه ري

1818



ــى  لحظه هاى شادى را در كنار يكديگر  ــابقات  ورزش ــان دادن توانايى ها ى خود در مس تا با نش
داشته باشند.
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1- ورزش براي افراد معلول چه فايده اي دارد ؟ 
2- يكي از بهترين درمان هاى معلولّيت چيست ؟ 

3- وظيفه ى كميته ي پارالمپيك در كشور ما چيست ؟ 
4- چه راه هاي ديگري براي نشان دادن توانايي افراد معلول ، وجوددارد؟ 

1- كامل كنيد : 
ورزش مورد عالقه ي من ................. است ؛ زيرا ...................................................................
خواب ديدم كه در مسابقات پارالمپيك ..................................................................................
من ورزش را دوست دارم؛ براي آن كه ..................................................................................

2- به كلمه هاي زير گـاه  اضافه كنيد وسپس با آن ها جمله بسازيد. 
ورزش  .............................. ـ ........................................................................................... . 
دانش  ............................... ـ ............................................................................................ . 
نمايش  ............................... ـ .......................................................................................... .

 
3- براي اين درس يك نام مناسب ديگر انتخاب كنيد. 

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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4- نقطه چين ها ر ا كامل كنيد. 

خاطره ي يكي از فّعالّيت هايي ورزشي خود را در كالس براي دوستانتان تعريف كنيد.

كار گروهى



فصل دوم
سرزمين من

2222



تهـران 

ــاكن تهران نيستيد و يا حّتي به تهران سفر نكرده ايد، حتماً تصوير* آن را در تلويزيون و  اگر س
كتاب ها ديده ايد، مي دانيد كه  تهران يكي از بزرگترين شهرهاي دنيا است. اگر از يك ساختمان 
بلند و يا از پنجره ي هواپيما به تهران نگاه كنيد، وسعت*  و بزرگي آن شما را حيرت* زده خواهد 
كرد. وقتى تهران به عنوان پايتخت ايران انتخاب شد، فقط يك شهر بسيار كوچك بود؛ اّما حاال 
ــده* اســت  كه امروزه بيش از ده ميليون نفر  ــهر بزرگ تبديل ش ــهر كوچك به يك ش همان ش

جمعّيت دارد. 
ــاهان زيادي تهران را به عنوان پايتخت حكومت خود انتخاب كردند. كم كم  ــته، پادش در گذش

درس

44
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ــورهاي جهان به وجودآمد و بازرگاناني از  ــفارت خانه هاي* متعّددى براي ارتباط با ساير كش س
شهرهاي دور و نزديك براي تجارت* به تهران آمدند. 

در آن سال ها تهران هنوز براي زندگي مناسب نبود، زيرا آب لوله كشي نداشت و مردم از آب 
قنات ها و چاه ها استفاده مي كردند.تهران داراي آب و هواي گرم و خشك بود. در تابستان، هوا 

به قدري گرم مي شدكه مردم مجبور مي شدند به باغ هاى  با صفاي* شمال شهر بروند.
در زمان يكي از وزيران ايران، به نام «اميركبير»، چندين مدرسه ، بيمارستان و كارخانه در تهران 
ساخته شد. به تدريج سينما ، تلفن خانه ، فرودگاه و دانشگاه نيز تأسيس شد*. به خاطر افزايش 
امكانات شهري و لوله كشى شدن آب آشاميدنى، جمعّيت تهران روز به روز بيش تر و بيش تر 

مي شد. 

2424



ــايل نقلّيه  بيش تر شدند و مسائل بهداشتي  ــال هاي بعد خيابان هاي بزرگ ، پارك ها و وس در س
مردم نيز مورد توّجه قرارگرفت. 

اكنون بيش از دويست سال از پايتخت شدن تهران مي گذرد و اين شهر در اين مّدت، حوادث* 
زيادي را به خود ديده است.
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1- جمعّيت تهران امروزه حدود چند ميليون نفراست ؟ 
2- چرا سفارت خانه ها در تهران تأسيس شدند؟ 

3- درزمان «اميركبير» چه مكان هايي در تهران ساخته شد؟ 
4- به نظر شما « تهران » چگونه شهري است ؟ 

1- مانند نمونه كلمه هاي جديد را جاي گزين كنيد.

- در تهران سينما ، تلفن خانه ، فرودگاه و دانشگاه تأسيس شد . (ساخته شد) . 
- در تهران سينما ، تلفن خانه ، فرودگاه و دانشگاه ساخته شد.

- وسعت و بزرگي تهران شما را حيرت زده خواهد كرد.(متعّجب) . 

. ..................................................................................................................................... -

بازرگانان از شهرهاي دور و نزديك براي تجارت به تهران آمدند. (دادو ستد) 

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

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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2- درس را بخوانيد و جمله هايي را كه در آن ها كلمه ي تهران وجود دارد، بنويسيد.

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

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

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

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

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

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

3- مرتّب كنيد . 

- گرم و خشك ـ تهران ـ بود ـ آب و هواي ـ داراي 

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

- ايران ـ پايتختي ـ به ـ انتخاب شد ـ تهران 

................................................................................................................................................
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در مورد مكان هاي ديدني شهر تهران باهم گفت وگو كنيد و نام چند مكان ديدني را بگوييد. 

كار گروهى



ـــمان آبـي بود.  مريـم و خـانواده اش بـه سمت*   ـــيد و آس ــنگي بـود آفـتـاب مي درخش روز قش
ــالي زارها  ــتزارها و ش ــمال عبورمي كردند. دركش ــبز ش ــــمال مى رفتند. وقتي از مزارع سرس ش

خانه هاى زيبا و ساده اى را ديدندكه سقف هاى  شيرواني  داشتند.
ــا را فراگرفته بود*.   ــيده ى درختان جنگلي همه ج ــالي زارها و بوي چوب هاي پوس ــوي برنج ش ب

مريم به پدرش گفت : «چه خانه هاي زيبايي !» اّما چرا ميان شالى زارها ساخته شده اند؟ 
ــالى كاران هميشه بايد نزديك شالى زارها ى خود باشند تا زمان برداشت  پدرش جواب داد: « ش
ــالى زارها ى خود را رها كنند و اگر خانه هايشان دور باشد،  ــد. آن ها نمى توانند ش برنج فرا برس
زمان زيادى را در رفت و برگشت از دست مى دهند. بنابراين با استفاده از مصالحى مانند چوب، 

خانه اي در شالى زار*

درس

55
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بلوك ساختمانى و پوشال براى خود خانه اى در شالى زار مى سازند و همان جا زندگى مى كنند. 
ــتراحت  ــد. افراد خانواده در ايوان مى نشينند،اس ــالى كاران معموالً يك ايوان دارن ــه هاى ش خان

مى كنند غذا مى خورند ومى خوابند. 
همه ى اين خانه ها يك انبار براى جمع آورى برنـج دارند. انبـار برنـج را باالتـر از سطـح زمـين 
روى پايه هايى مى سازند تا دانه هاى برنج رطوبت نكشد. در خانه ها هم مرغ و خروس و اردك 
نگه دارى مى كنند.» من گفتم: « پدر زندگى كردن در اين خانه ها هم لّذت بخش، و هم سرشار* 

از كارو كوشش است.»

3131
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1- خانواده ي مريم به كجا مي رفتند ؟ 
2- چرا شالى كاران، خانه هاى خود را در شالى زارها مي سازند؟ 

3- كشاورزان خانه هاي خود را از چه چيزهايي مي سازند؟
4- دوست داريد خانه ى شما چه شكلي باشد؟ 

ــفرخودگزارش كوتاهي  ــفركرده ايد. درباره ى س ــمالي ايران س ــهرهاي ش 1- به كدام يك از ش
بنويسيد. 

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

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

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

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

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

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

2- جمله هاي زير را با استفاده از متن درس كامل كنيد. 
الف) بوي برنج شالي زارها و بوي چوب پوسيده ي درختان جنگلي ........................................ . 
ب) كشاورزان خانه هاي خود را با مصالحي مانند.................................................................... . 

3- چرا مردم در شمال كشور سقف خانه هاي خود را به صورت شيرواني مي سازند؟
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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4- نقطه چين ها را كامل كنيد.

 با دوستان خود درباره ى  محصوالت و سوغات شهرهاي شمال كشور گفت وگو كنيد؟ نام چند 
محصول و سوغات شمال را بنويسيد. 

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

كار گروهى



فصل سوم

ادبّيات پايدارى
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ــمس دوست صميمي  ــروع شد. محّمد رضا ش ــهر ش ــمن در خرمش ــوي دش حمله ي تازه اي از س
ــد. گروهي از امدادگران  ــروح* برزمين افتاده بود و به خود مي پيچي ــين فهميده، مج «محّمد حس

براي كمك به او از راه رسيدند. 
آن ها تالش مي كردند تا از خون ريزي محّمد رضا جلوگيري كنند؛ اّما اين  كارآساني نبود، زيرا 

تمام بدن او زخمي شده بود. 
محّمدرضا با التماس به حسين گفت :« حسين، برو! عراقي ها دارند مي رسند. به فكر خودت باش 

شهيد فهميده 

درس

66
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و به خاطر من، خود را به خطر نينداز. »
حسين گفت : «تو را به خدا حرف نزن ، خون ريزي ات بيش تر مي شود.» 

تانك ها نزديك مي شدند. چشم هاي  اشك آلود حسين تانك هاي زيادي را مي ديد. او مي دانست 
كه تا چند لحظه ى ديگر، آن ها از روي بدن دوست و هم رزمش* عبور خواهند كرد. 

ــيد :« نارنجك*  ــير* تانك* ها دور كند. از او پرس ــت تا محّمد رضا را از مس ــين تصميم گرف حس
داري؟» محّمد رضا جواب داد:« فكر مي كنم چند تايي داشته باشم .»

حسين با عجله، وسايل محّمد رضا را گشت و چند نارنجك پيدا كرد. آن ها را به كمر خود بست 
و با نارنجك هايي كه خودش داشت، به طرف تانك ها رفت. 

ــمت تانك هاي  ــد؛  اّما او همچنان به س ــان گلوله اي به زانويش خورد و يك پايش زخمي ش ناگه

3636



ــختي دنبال  ــده بود، به س ــاي زخمي خود را هم كه انگار از زانو رها ش ــش مي رفت و پ ــي پي عراق
خود مي كشيد. به  طرف تانك ها رفت و با نارنجك هايي كه در دست داشت،  خود را زير تانك 
ــهادت رسيد. و با اين كار، ازحمله ي   ــجاعت، تانك را از بين برد و خود نيز به ش انداخت . او با ش

دشمن به هم رزمانش جلوگيري كرد. 

نام كتاب : شهيد فهميده 
نويسنده : محّمد رضا اصالني 
ناشر : دفتر انتشارات كمك آموزشي (رشد نوجوان) 
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1- مخالف كلمه هاي زير را بنويسيد. 

دشمن    

آسان   

نزديك  

شروع   

1- عراقي ها به كجا حمله كرده بودند ؟ 
2- چرا حسين نگران دوستش محّمدرضا بود ؟ 

3- چرا حسين نارنجك ها را به كمر خود بست ؟ 
4- نظر شما در  درباره ى شهيد محّمد حسين فهميده چيست ؟ 

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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2- درباره ي هر كدام از تصويرهاي زير يك جمله بنويسيد. 

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

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

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

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

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

.....................................................................
.....................................................................
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نام چند شهيد را كه مي شناسيد، بگوييد. 

كار گروهى



ساعت انشا بود 
و چنين گفت معلّم با ما :

«بّچه ها گوش كنيد.    
       نظر*من اين است 

شهدا خورشيدند.»    
مرتضي گفت : 

                          «شهيد چون شقايق* سرخ است . »
دانش آموزي گفت : 

                         « چون چراغي است كه در خانه ي ما مي سوزد.» 
و كسي ديگر گفت :

                        « آن درختي است كه در باغچه ها  مى رويد*.»
ديگري گفت : 

                        «شهيد داستاني است پر از حادثه* و زيبايي .» 
مصطفي گفت :

                        «شهيد مثل يك نمره ي بيست 
داخل دفتر قلب من و تو مي ماند. »    

                                                                          سلمان هراتي 

زنگ انشا 

درس

77
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1- با كلمه هاي داده شده، متن زير را كامل كنيد . 
                             ( حادثه  ـ  بيست  ـ  شقايق  ـ  قلب )

شهيد، چون ..................... سرخ است. 
شهيد داستاني است پر از .................. و زيبايي .

شهيد مثل يك نمره ي .................. داخل دفتر ...................... من و تو مي ماند. 

2- جمله ها ى زير را كامل كنيد.
من در كشور ايران زندگي مي كنم .                    ما در كشورايران زندگي ............................ . 
تو در كشورايران زندگي ............................ .    .................... در كشورايران زندگي مي كنيد. 
..................... در كشورايران زندگي مي كند.       آن ها در كشورايران زندگي ...................... . 

3- هم معني كلمه هاي زير را بنويسيد. 

1- به نظر معلّم ، شهدا مانند چه هستند ؟
2- نظر مرتضي درباره ى شهيد چه بود ؟
3- نظر مصطفي درباره ى شهيد چه بود ؟

4- نظر شما درباره ى شهدا چيست ؟ 

شقايق 
مسير 

مي رويد 
حادثه 

 مجروح

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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4- نقطه چين ها را كامل كنيد. 

در باره ى  يكي از شهداي محلّه ي خود با هم كالسى ها گفت و گو كنيد.

كار گروهى



فصل چهارم

ادبّيات حماسى

4444



ــرد. او تصميم گرفت  ــكاووس بر ايران حكومت مي ك ــاهي به نام كي ــان هاي قديم، پادش در زم
ــفيد درآمد. زال،  ــارت* ديو س ــكر خود به مازندران حمله كند، اّما شكســت خورد و به اس با لش

پسرش رستم را براي نجات كيكاووس به مازندران فرستاد. 
رستم، پهلوان شجاعي بود كه همه ي مردم او را دوست داشتند. او سوار براسب خود كه رخش 

نام داشت، به مازندران رفت . 
ــتم براي آزادكردن كيكاووس از بند ديو سفيد، سختي هاي زيادي كشيد و پس از گذشتن  رس

از هفت مرحله ي خطرناك، توانست به مقصود خود برسد. 
ــا ضربه ي رخش  ــه به رخــش حمله كرد، اّما ب ــيردّرنده اي در بيش ــان اّول، ش  در خ

برزمين افتاد و بي جان شد. 
ــنگى فراوان در بيابان بي آب و  ــتم با تحّمل تش  در خان دوم، رس
ــيد و خودرا  ــمه ي پر آبي رس علف، با ديدن يك ميش به چش

سيراب كرد.
ــتم نيمه هاي شب با شنيدن صداي  ــوم، رس  در خان س
وحشتناك اژدهايى كه به او حمله كرده بود از خواب 
بيدار شد. او توانست با كمك رخش اژدها را از پاي 

در بياورد. 
ــم*  ــتم با گفتن نام خدا، طلس ــان چهارم، رس  در خ

ــت،  ــتن او را داش ــري را كه قصد كش ــرزن جادوگ پي
باطل* كرد.  

هفت خان رستم 
درس

88
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 در خان پنجم، رستم با پهلواني به نام اوالد و سربازان او جنگيد و آن ها را  اسير كرد. اوالد قول 
داد كه رستم را در مازندران ياري كند. 

 در خان ششم، رستم و اوالد با ارژنگ ديو جنگيدند و با ياري خدا او را شكست دادند .
ــتم با خطرناك ترين دشمنش يعنى ديو سفيد ، جنگيد و   در خان هفتم ، يعني آخرين خان، رس

سرانجام با خنجر، سينه ي ديو را  شكافت و او را از پاي در آورد. 

4747
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1-  كيكاووس تصميم داشت به كجا حمله كند ؟
2- رستم براي كشتن ديو سفيد از چند خان گذشت ؟
3- ديو سفيد در كدام خان به دست رستم ُكشته شد ؟

4- چرا مردم پهلوانان را دوست دارند ؟ 

1- با تركيب هاي زير جمله بسازيد. 
سبز و خّرم : ............................................................................................... . 
آب و علف : ............................................................................................... .

ديِو سفيد : ............................................................................................... .

2- كلمه هاي متضاد را كنار هم بنويسيد. 
شرق ـ آباد ـ خراب ـ راست ـ غرب ـ كج 

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

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

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

3- يكي از خان هاي رستم را انتخاب كنيد و بنويسيد. 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى

كار گروهى

ــايد شنيده باشيد كه هر وقت كسي كار بسيار سختي را با موّفقّيت انجام مى دهد، مي گويند:«  ش
از هفت خان گذشته است!»  هفت خان، نام هفت مرحله از جنگ هاي رستم با دشمنانش است.

ــتم به كمك اسب خود بر دشمنان پيروز مي شد.با دوستانتان در كالس  كه در اين جنگ ها رس
در باره ى هفت خان رستم گفت و گو كنيد. 



ــكار به شكارگاهي رفت.  روزي رستم براي ش
ــس از خوردن غذا  ــكار كردو پ يك گورخر ش
ــز در آن  ــبش رخش ني ــا خوابيد. اس ــان ج هم
ــد. رستم وقتي بيدار  ــغول ش اطراف به چرا مش
ــراي پيداكردن آن به  ــد، رخش را نديد و ب ش
ــاه سمنگان  خبر آمدن  شهر سمنگان رفت. ش
ــنيد و او را به مهماني دعوت كرد.   ــتم را ش رس
ــتم در آن جا با تهمينه، دختر شاه سمنگان،  رس

درس

رستم و سهراب99
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آشنا شد و با او ازدواج كرد. رستم 
ــمنگان  ــهر س پيش از آن كه از ش
ــه رفت و  ــزد تهمين ــود، ن خارج ش
ــره اي را به او داد و گفت :« اگر  ُمه
ــا آوردي، اين  ــر  به دني فرزند پس
ــد و اگر  ــازوي او ببن ــره را به ب ُمه
دختر به دنيا آوردي ، اين ُمهره را 

به موي او ببند. »
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ــهراب گذاشت و ُمهره  ــري به دنيا آورد و نام او را س تهمينه، پس
را به بازوي او بست. 

پس از گذشــت سال ها ، يك روز، رستم شنيد كه پهلوان جواني 
به نام سهراب مي خواهد به سرزمين او حمله كند؛ اّما نمي دانست 
ــرخودش اســت.  وقتي تهمينه از جنگ ميان  كه آن پهلوان ،پس
پدر و پسر آگاه شد،  پيكي* را فرستادتا مانع* جنگ ميان آن ها 

شود. 
ــپاه خود از چادر بيرون  ــي س ــتم براي سركش وقتي رس

ــناخت،  رفت،  پيك را ديد، ولي چون او را نمي ش
ــمن است و او را ُكشت.  فكر كرد كه  دش

ــي نبود تا اين راز را به  ديگر كس
اين دو پهلوان بگويد. در 

اين هنگام رستم و سهراب 
ــدند.  جنگ   ــگ ش ــدان جن وارد مي
ــيد. در روز آخر،  آن ها چند روز طول كش
ــد كرد و به  ــهراب را بلن ــتم با تمام نيرو، س رس
ــود را در دل او فروبرد.  ــير خ ــن انداخت و شمش زمي
ــتم  ــه او گفت :« نام پدر من رس ــا درد و ناراحتي ب ــهراب ب س
ــنيد، به  ــخن را ش ــتم اين س اســت. او انتقام مرا از تو خواهد گرفت.» رس

سهراب گفت :«از پدرت رستم، چه نشاني داري؟»
سهراب، بازوبند خود را به رستم نشان داد؛ ولي ديگر كار از كار گذشته بود، رستم هر چه تالش 

كرد، نتوانست فرزند خود را نجات دهد. 
و به اين ترتيب داستان پدر و فرزندي كه  يكديگر را فقط در ميدان جنگ ديدند،به پايان رسيد. 

پس از مرگ سهراب ، رستم تا پايان ُعمر با غم و اندوه * زندگي كرد.
5151
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1-  رستم در مهماني شاه سمنگان با چه كسي آشنا شد؟ 
2- رستم بعد از شكار گورخر چه كرد؟ 

3- سهراب از پدرش چه نشاني با خود داشت ؟ 
4- چه نتيجه اي از اين درس گرفتيد ؟ 

3- هم معني كلمه هاي زير را بنويسيد.

اسارت                                                                باطل 

طلسم                                                                 قصد    

1- جمله ها را با استفاده از كلمه هاي زير كامل كنيد. 

                                                   و  ـ  به  ـ  را  ـ  از  ـ  با

1- رستم وقتي بيدار شد رخش ................ نديد. 
ــره را ......... بازوي او  ــهراب گذاشــت ............ مه ــري به دنيا آورد و نام او را س ــه پس 2- تهمين

بست. 
3- سهراب ............... درد و ناراحتي برزمين افتاد و ............. پدرش رستم گفت . 

2- چند تركيب مانند «كم كم » بنويسيد. 

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

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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4- نقطه چين ها را كامل كنيد: 

باهم گفت و گو كنيد كه اگر رستم پيك را نمي كشت چه مي شد؟ نتيجه آن را بنويسيد. 

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

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

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

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

كار گروهى



فصل پنجم

5454

ادبّيات تعليمى



ــوش ، كالغ ، الك پشــت و  ــّرم ، م ــبز و خ ــزاري س در چمن
آهويي در كنار هم زندگي خوب و خوشي داشتند. آن ها در 
سختي ها و گرفتاري ها به هم كمك مي كردند. روزي از روزها 
كالغ، موش و الك پشت در انتظار آهو نشسته بودند؛ اّما هرچه منتظر 
ــدند آهو نيامد. نگران شدند و از كالغ خواستند كه  به آسمان پرواز كند  ش
ــتانش  ــكارچي ديد .نزد دوس ــايد از آن باال آهو را ببيند . كالغ پرواز كرد و آهو را در دام ش تا ش
ــده است.» كالغ و الك پشت به موش گفتند: «در حال حاضر كاري از  ــير ش آمد و گفت : «آهو اس

دست ما ساخته نيست . تو فقط مى توانى به آهو كمك كني .» 
ــغول پاره كردن  ــرعت مش ــاند . موش با س موش قبول كرد و به همراه كالغ، خود را به آهو رس
بندهاي دام شد. در همين موقع الك پشت از راه رسيد. آهو به او گفت :« تو چرا آمده اي؟  اگر 
شكارچي بيايد، موش، بندهاي دام مرا مي جود و من با چاالكي* از چشم شكارچي پنهان مي شوم، 
كالغ مي پرد و موش هم به سوراخي مي رود ؛ اّما تو نمي تواني سريع  فراركني . چرا خودت را به 

همـدلي 
درس
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خطرانداخته اي ؟»
الك پشت گفت : « نمي توانستم تو را در گرفتاري ببينم و به تو كمك نكنم. »

ــده بود كه شكارچي از راه رسيد . موش كه بندهاي  هنوز حرف الك پشــت تمام نش
دام را جويده بود به سوراخي گريخت* و كالغ هم پريد . شكارچي وقتي ديد كه  دام 
ــت، تعّجب كرد و نگاهى به اطراف انداخت . ناگهان الك پشت  ــده  اس آهو بريده ش

را ديد . او را گرفت و در كيسه اش انداخت و به راه افتاد. 

ــدند. كالغ و آهو به همديگر گفتند :«  ــدن الك پشــت غمگين ش موش ، كالغ و آهو از گرفتار ش
غّصه خوردن فايده اي ندارد. بايد به فكر چاره اي باشيم . »موش به آهو گفت :« تو بايد برسرراه 
ــيند؛ به   ــده اي . كالغ  هم بايد بر روي تو بنش ــان بدهي كه زخمي ش ــكارچي قراربگيري و نش ش
ــو را در آن حالت ببيند ، به دنبال تو  ــكارچي ت ــه  انگار مي خواهد تو را بخورد. وقتي ش ــوري ك ط
ــه  رها مي كند. آن وقت من به سراغ كيسه مي روم و او را نجات  مي آيد و الك پشــت را در كيس

مي دهم . »
ــد، برگشت و ديد بندهاي  ــته ش ــكارچي از تعقيب* آهو خس آن ها  همين كار را كردند. وقتي ش
كيسه پاره شده است و اثري از الك پشت نيست. با تعّجب به فكر فرو رفت و با خود گفت :«اين 
ــرزمين جادوگران اســت .  بايد هرچه زودتر از اين جا بروم .» دوستان، يك بار ديگر ، دور  جا س

هم جمع شدند و با آرامش و همدلي* به زندگي در آن چمنزار ادامه دادند. 
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1- با استفاده از متن درس، جمله ى زير را تا پايان درس ادامه دهيد.  
آن ها همين كار را  .................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2- مخالف كلمه هاي زير را بنويسيد و با هر كلمه يك جمله بسازيد. 

سختي                                 ............................................................................................... .

عجله                                  ............................................................................................... .

غمگين                               ............................................................................................... .

دوست                               ................................................................................................ . 

1-  موش و كالغ و الك پشت و آهو كجا زندگي مي كردند؟
2- براي آهو چه اتّفاقي افتاد؟ 

3- چرا آهو از ديدن الك پشت ناراحت شد؟ 
4- اگر دوست شما دچار مشكل شود، چگونه به او كمك مي كنيد ؟ 

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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3- با ديدن تصوير زير چه كلماتي رابه ياد مي آوريد؟  آن ها را بنويسيد. 

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

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

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

..............................................................................................................................................
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خالصه ي داستان درس را به صورت نمايش در كالس اجرا كنيد. 

كار گروهى



ــده اي يا  ــر در جهان دي ــنده ت ــد : « از خود بخش ــي گفتن ــم طاي ــه حات ب
شنيده اي؟» گفت : « بلي ، يك روز چهل شتر براي بزرگان عرب قرباني 
كرده بودم و خود براي انجام دادن كاري به صحرا رفته بودم . خاركني* 
را ديدم، مقداري خار* جمع كرده بود و با خود مي برد. به او گفتم : «چرا 
به ميهماني حاتم نمي روي كه عّده اي از مردم بر سر سفره ي او نشسته 

اند؟» خاركن در جواب گفت : 

         هركه نان از عمل خويش خورد                مّنت حاتم طايي نبرد 
                 من او را در بخشندگي و جوانمردي از خود باالتر ديده ام .» 

چند سخن از سعـدي 

درس

1111
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ــم را گفتند :« ادب از كه آموختني * ؟ »گفت :« از بي ادبان . هرچه از آن ها در نظرم  ــان حكي لقم
بد و ناپسند آمد، دوري كردم.»

* * * *
دزدي به خانه ي پارسايي* رفت. هرچه گشت ، چيزي پيدا نكرد. اندوهگين* شد.

پارسا فهميد. گليمي كه بر آن خوابيده بود، به دزد داد تا نااميد و دست خالي نرود . 

                    شنيدم كه مردان راه خداي                     دل دشمنان را نكردند تنگ 

« برگرفته از گلستان سعدي، با اندكي تغيير»

6363
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1- در اين درس سه داستان از سعدي آمده است . يكي از آن ها را به دلخواه بنويسيد.

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

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

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

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

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

2- مانند نمونه بنويسيد. 

جمله 

مرد خاركن به ميهماني حاتم نرفت . خاركن كن خار 

.................................................................................كار درست 

.................................................................................ناك درد 

.................................................................................گار روز 

1- حاتم طايي چه ويژگي هايي داشت ؟ 
2- چرا خاركن به ميهماني حاتم طايي نرفته بود؟ 

3- از اين شعر چه نتيجه اي مي گيريد؟ 
                 هركه نان از عمل خويش خورد                                منّت حاتم طايي نبرد

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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3- جمله هاي زير را با استفاده از كلمه هاي « آيا » و « چرا » تغيير دهيد. 

                                             حاتم طايي بخشنده است.
                                                                             ...................................................................... ؟ 
                                                                             ...................................................................... ؟ 

                                         خاركن زحمت كش بود. 
                                                                             ...................................................................... ؟ 
                                                                             ...................................................................... ؟ 

4- نقطه چين ها را كامل كنيد.

در باره ى سعدي با دوستانتان گفت و گو كنيد.

مثال : 
تو به كتاب خانه مي روي . 

آيا تو به كتاب خانه مي روي ؟ 
چرا تو به كتاب خانه مي روي ؟ 

كار گروهى



فصل ششم
ادبّيات جهان
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مادر كوزت، كارگر يك كارخانه ي بزرگ بود؛ 
ــته  براي آن كه دخترش  زندگي راحتي داش
ــپرده  ــد، او را به خانواده ى تنارديه س باش
ــافر خانه  ــه مس ــواده ى تناردي ــود. خان ب
ــا كوزت مانند  ــتند، آن ها ب كوچكى داش
ــار مى كردند و از او به  خدمتكار*ها  رفت
ــّدت كار مى كشيدند. يك شب،چهار  ش
نفر وارد مسافر خانه شدند. خانم تنارديه 
ــت به كوزت گفت:« دختر، برو  با عصبانّي

از چشمه آب بياور.» 

دختـرك بينـوا* 

درس

1212
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ــطل خالى را كه خيلى بزرگ بود برداشــت و بى حركت ايستاد. به نظر مى رسيد كه  كوزت يك س
منتظر است تا كسى به كمكش بيايد. خانم تنارديه فرياد زد:« عجله كن !» 

ــد. كوزت از كوچه هاى  ــردى مى وزي ــيار تاريك بود و باد س ــوزت فوراً * بيرون رفت . هوا بس ك
ــنگينى سطل خسته  ــدند. او كه از س خلوت گذشــت. چراغ ها ى خانه ها يكى يكى خاموش مى ش
ــده بود، آن را روى زمين گذاشت و با وحشت به اطرافش نگاه كرد؛ ديگر خبرى از خانه هاى  ش
ــيد، از ترس به خود لرزيد و تصميم گرفت كه برگردد. اّما ناگهان به  ده نبود. وقتى به جنگل رس
ياد خانم تنارديه افتاد. مى دانست كه نبايد بدون آب به خانه برگردد. با عجله، سطل را برداشت 
ــمه رسيد، سطل را در آب فرو برد و با زحمت، آن را بيرون  ــمه رفت. وقتى به چش وبه طرف چش
كشيد. سعى كرد* آن را از روى زمين بلند كند؛ اّما سطل آن قدر سنگين شده بودكه نمى توانست 

آن را با خود ببرد. كمى از آب سطل را خالى كرد، اّما هنوز هم خيلى سنگين بود. 
ــديدى مى كرد. دســت هايش ديگر قدرت نگه داشتن سطل آب را  ــردى ش ــاس س كوزت احس

نداشت. و حشت تمام وجودش را فرا گرفته بود.  
او براي آن كه  ترس را از خود دور كند، شروع به شمردن كرد: يك ، دو ، سه ، ... هنوز تا خانه 
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راه زيادي مانده بود. كوزت سطل را روى  زمين گذاشت . به گريه افتاد. و با صداي بلند فريادزد:  
«خدايا ! كمكم كن. »

ــته ى سطل را گرفته بود. كوزت  ــطل، ديگر سنگين نيست؛ كسي دس ــاس كرد كه س ناگهان احس
سرش را بلند كرد و مردي را در كنار خود ديد . مرد، بي آن كه  چيزى بگويد، دسته ى سطل را 

دردست گرفت و آن را  تا خانه آورد. اين مرد مهربان ژان وال ژان بود.
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1- با استفاده از كلمه هاي داده شده، جدول را كامل كنيد.

كلمه  ها:

1- چرا مادر كوزت دخترش را به خانواده تنارديه سپرد ؟ 
2- خانواده ي تنارديه با كوزت چه رفتاري داشتند ؟ 

3- چه كسي در حمل سطل آب به كوزت كمك كرد ؟ 
4- اگر شما مشكل داشته باشيد، چگونه از ديگران كمك مي گيريد؟ 

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى

سالم 

خداحافظ 

نو 

كهنه 

مفيد 

بي فايده 

غم 

شادي 

زيبا 

زشت 

مخالفهم معني

سودمند 

خدانگهدار 

قشنگ 

تازه 
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2- مانند نمونه كامل كنيد. 

    درخِت سبز

 ساختماِن ............. 

دختِر ......................

............................................................
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3-  مانند نمونه كلمه هاي داده شده جدول زير را كامل كنيد.

تفاوت ها شباهت ها كلمه ها 

ماه  شب ها ديده مي شود. هر دو در آسمان هستند ماه ـ خورشيد 
خورشيد روز ها ديده مي شود. 

راديو ـ تلويزيون 

روزنامه ـ كتاب 

هواپيما ـ ماشين 

نام چند بازي گروهي را كه دوست داريد ، بنويسيد. 

كار گروهى



ــاده بود كه حقوق* خيلي  ــاله. پدرمان يك كارگر س ــاله بودم و برادرم «نيك» چهارده س من ده س
ــغول  كاربود؛ غذا  ــر روز مش ــي مي كرديم . مادرمان سراس ــختي زندگ ــي مي گرفت. ما به س كم
ــتاري مي كرد. همه ى اين كارها را آرام و در  مي پخت،  به خريد رفت و هنگام بيماري از ما پرس

هديه اي براي مادر 

درس

1313
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*



ــاعتـي از روز  را  ــكوت انجام مي داد. مـن و بـرادرم هم بـراي كمـك به مخـارج* خانـواده، س س
در يك مغـازه كار مى كرديم  و مقداري از درآمدمان را پس انداز مي كرديم . روز تولّد مادرمان 

نزديك بود و مي خواستيم هديه اي براي او بخريم. 
ــه براي مادر هديه اي  ــه او گفتيم كه  تصميم داريم هركدام جداگان ــورت* كرديم و ب ــا پدر مش ب

بخريم. 
ــرده ايد؟ چه قدر پول داريد؟»  ــدي زد  و گفت :« حاال براي خريدن هديه چه فكري ك ــدر لبخن پ
ــه را با دّقت انتخاب  ــول داريم.» پدر گفت : « پس هدي ــواب داد: «ما به اندازه ى كافي پ ــك ج ني

كنيد.»
ــگاه نزديك خانه رفتيم. من براي مادر يك شانه خريدم كه نگين هاي كوچك  روز بعد به فروش
ــطل و يك  زمين شوي مناسب  ــاني داشت. نيك يك س و درخش
خريد؛ مادر عادت داشت براي شستن كف آشپزخانه روي 
ــته مي كرد.  ــيند و اين كار او را خيلى خس زانوهايش بنش
ــتن كف  ــا خريد اين هديه، در شس نيك مي خواســت ب

آشپزخانه به مادر كمك كند. 
پدر با ديدن هديه هاي ما گفت :« چه هديه هاي خوبي! 
ــادر را خيلي  ــك  كار م ــي اســت.  هديه ى ني ــي عال خيل
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ــان تر مي كند. با اين زمين شوي، ديگر دست هايش كثيف  آس
نمي شود و احتياجي نيست كه روي زمين زانو بزند.»

ــرانش به فكر او  ــد، از اين كه  پس ــى هديه ها را دي ــادر وقت م
ــانه را به موهايش زد و با  ــد . ش ــحال ش بوده اند،  خيلي خوش
چشم هايي كه پر از محّبت* بود،  به من و نيك نگاه كرد. ما را 

بوسيد و از همه تشّكر كرد.                                     
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1- شغل پدر چه بود؟
2- چرا بّچه ها مي خواستند براي مادرشان هديه بخرند؟

3- آن ها چه هديه هايي براي مادرشان خريدند؟
4- شما دوست داريد براي مادرتان چه هديه اي بخريد؟

1- با كلمه (دانش) چهار كلمه ى تازه بنويسيد. 

2- جدول زير را مانند نمونه كامل كنيد. 
شمعدان = شمع + دان 

گلدان = ......................... + ................
يخدان = ......................... + ................
قندان = .......................... + ................
نمكدان = ....................... + ................

خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى
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3- به  اّول هر جمله «آيا» اضافه كنيد و در آخر جمله عالمت مناسب بگذاريد . 
  مادر به هنگام بيماري از ما پرستاري مي كرد. 

 . ...................................................................................................................  
  مادر با ديدن هديه خوشحال شد. 

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

4- نقطه چين ها را ، كامل كنيد.

با كمك يكديگر كارت زيبايي تّهيه كرده و به معلّم كالس خود هديه دهيد. 

كار گروهى



اى خداى مهربان ، تو را سپاس مى گويم 
ــا راه بهتر  ــتادى ت ــه پيامبران را فرس ك
ــردن را به ما بياموزند* . به ما  زندگى ك

ــا راهنمايى هاى  ــرآن دادى تا ب كتاب ق
آن خوش بختى را در اين جهان به دســت 

ــپاس گزارم كه معلّمى دانا  آوريم . خدايا ، س
و مهربان به ما دادى تا چون مشعلى* فروزان* ما 

را به ايمان و دانش و پاكى هدايت* كند.
ــران ، امامان و  ــا پيامب ــم كه مرا ب ــكر مى كن ــو را ش ــا ، ت خداي

ــر مشق زندگى خود  ــنا كردى تا رفتارشان را س ــان هاى بزرگ آش انس
قرار دهم .

ــپاس گزارم كه دوستانى  اى خداى خوب و عزيز ، از تو س
خوب و صميمى به من دادى كه از آن ها درس محّبت، 

كوشش و علم آموزى بگيرم .
ــتم، توانايم كردى، نمى دانستم،  خدايا، نمى توانس
ــا خودت  ــناختم، ب ــردى، تو را نمى ش ــم ك داناي

آشنايم كردى .
ــپاس  براى اين همه نعمت و بخشــش تو را س

مى گويم . 
خدايا ، به من كمك كن تا رفتارى* پسنديده* 
ــم و  ــر درس بخوان ــم ، بـيش ت ــته باش داش
ــه مردم خوب  ــا در آينده ب ــرفت كنم ت پيش
ــان خدمت  ــه ى مردم جه ــه هم ــورم و ب كش

كنم.

درس

نيايش1414
خدايا ، سپاس 
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كلمه ها و
تركيب هاى جديد 

هر درس
درس اّول ( سپاس خدا) 

وسيع: گشاد ، فراخ ، پهناور
موجودات: جانداران
شگفت زده: متعّجب

رضاى تو: خشنودى تو

درس دوم ( مدرك مهارتى )

ــتوركار  ــى كه دس ــب كار، كس ــا: صاح كارفرم
بدهد

مدرك: سند ، گواهى پايان هر كار
مراجعه: بازگشتن

درس سوم: (پاراالمپيك )

فّعال: پر كار
مستقل: كسى كه آزادانه
كار خود را انجام دهد

متعّدد: بسيار، زياد

درس چهارم :( تهران )

تصوير:عكس
وسعت: وسيع،  پهن 

حيرت زده : متعّجب 

تبديل شده : عوض شده، دگرگون شده 
ــى  ــفير ( نمايندگ ــل كار س ــه: مح ــفارت خان س

كشور)
سفير: نماينده كشور

تجارت: داد و ستد كلى هرنوع كاال
با صفا: خوش و خرم

تأسيس شد: به وجود آمد
حوادث: اتّفاقات

درس پنجم ( خانه اى در شالى زار)

شالى زار: محل كاشت برنج 
به سمت : به طرف 

فراگرفته بود: پر كرده بود
شالى كاران: برنج كاران

سرشار: پُر

درس ششم ( شهيد فهميده )  

مجروح : زخمى
ــانى كه با هم در جنگ  هم رزم: هم نبرد ( كس

شركت مى كنند)
مسير: راه

تانك : ماشين جنگى 
نارنجــك: گلوله اى كه از مواد آتش زا درســت 
مى كنند و آن را به طرف دشمن پرتاب مى كنند.
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درس هفتم  ( زنگ انشا)

نظر : عقيده
شقايق: نام گلى سرخ رنگ است

مى رويد: رشد مى كند
حادثه: اتّفاق

درس هشتم ( هفت خان رستم)

اسارت : اسير شدن
طلسم: وسيله ى جادو كردن

باطل كردن: از بين بردن

درس نهم ( رستم و سهراب )

پيك: نامه
مانع شدن: جلوگيرى كردن

غم و اندوه: ناراحتى

درس دهم ( همدلى)

چاالكى: زرنگى
گريخت : فرار كرد

تعقيب كردن: دنبال كردن

درس يازدهم ( چند سخن ا زسعدى )  

ــر از تيغ را  ــه ى پ ــه درختچ ــى ك ــن: كس خارك
مى كند

خار: درختچه اى پر از تيغ  

آموختن : ياد گرفتن
پارسا: نيكوكار

اندوهگين: غمگين

درس دوازدهم ( دخترك بينوا) 

بينوا: بى چيز، بدبخت 
خدمتكار: كسى كه در خانه اى كار مى كند

فوراً: خيلى زود  
سعى كردن: تالش كردن

درس سيزدهم : (هديه اى براى مادر)

هديه: كادو
حقوق : دستمزد 
مخارج: هزينه

مشورت : هم فكرى
محّبت: مهربانى

چهاردهم ( سپاس خدا )
   

بياموزند: ياد بگيرند
مشعل: چراغدان

فروزان: تابان ، درخشان 
هدايت كردن: راهنمايى كردن

رفتار: روش ، كردار
پسنديدن: انتخاب كردن، قبول كردن   
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