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به ناِم خداونِد جان آفرین          حکیِم سخن در زبان آفرین

پس از حمد و ستایش پروردگار مهربان، به آگاهی همکاران ارجمند می رسانیم که کتاب 
فارسی پایه ی سوم، بر بنیاد رویکرد عام »برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسالمی ایران«، 
یعنی شکوفایی فطرت الهی، استوار است و با توّجه به عناصر پنجگانه  )علم، تفّکر، ایمان، 
اخالق و عمل( و جلوه های آن در چهار پهنه )خود، خلق، خلقت و خالق(، بر پایه ی »برنامه ی 

درسی فارسی دوره ی ابتدایی«، تألیف و سازماندهی شده است.
یا  فرا زبانی  و  زبانی  مهارت های  آموزش  بر  زبان آموزی  برنامه ی  خاّص  رویکرد 
مهارت آموزی، استوار است. به همین روی، همزمان به  دو پهنه ی مهارت های خوانداری 

و مهارت های نوشتاری و نیز مهارت های فرازبانی )تفّکر، نقد و تحلیل( پرداخته شده  است.
کتاب فارسی )مهارت های خوانداری( از یک سو بر قلمرو دریافتی یا ادراکی زبان،تمرکز 
دارد و درست دیدن، درک خوانداری و درک شنیداری را آموزش می دهد و از سوی دیگر 
ریزمهارت های  به  یادگیری  ــ  یاددهی  فرایند  در  و  می یابد  پیوند  زبان،  تولیدی  قلمرو  با 
خوانداری مانند رعایت آهنگ، لحن کالم، تکیه، مکث و درنگ در خوانِش متن و سخن 

گفتن انتقادی می پردازد. 
سوم  فارسی  کتاب  در  است.  فارسی  آموزش  اصلی  هدف  زبانی،  مهارت های  تقویت 

ابتدایی به آموزش سطوح پیشرفته ی چهار مهارت اصلی زبان، پرداخته شده است.
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	مهارت	خواندن

خواندن یکی از مهم ترین مهارت های زبانی است که در دوره ی ابتدایی به طور ویژه، مورد توّجه است. اّولین سطح 
خواندن، روخوانی است. روخوانی، سطوحی دارد؛ گام  نخست آن، خواندن درست و روان یک متن است. گام بعدی، 
رعایت لحن و آهنگ متن با توجه به شرایط موجود و متناسب با فضای حاکم بر متن است. تاکنون در کالس های درس، 
معمواًل روخوانی متن آموزش داده شده اّما به لحن و آهنگ مناسب هر متن، توّجهی نشده است.  درحالی که خواندن با 
رعایت حال و هوای مناسب، مانند دمیدن روح بر پیکره ی بی جان متن است. بهره گیری از ُخرده مهارت های آوایی به 

هنگام آموزش خواندن، بر شادابی و نشاط و تأثیر سخن، خواهد افزود.
سطح دیگر خواندن، درک متن است که این مهارت در یک فرایند گام به گام، آموزش داده می شود. فرایند درک 

خوانداری، در مراحل زیر، سازماندهی و پیموده می شود.
 تقویت تمرکز خوانداری و ایجاد عادت صامت خوانی

 درک اّطالعات صریح متن
 رسیدن به استنباط

 تلفیق اّطالعات متن
 تفسیر اّطالعات متن

بسیاری از دانش آموزان در مهارت روخوانی، توانایی دارند و متن را با صدای بلند، روان و صحیح می خوانند اّما در 
بازیابی اّطالعات و درک و دریافت پیام متن، عملکرد مناسبی ندارند. 

کتاب فارسی سوم برای تقویت توانایی ادراکی زبان آموزان، نگاه ویژه ای به درک متن دارد. در پایان هر درس، 
فّعالیت »درست و نادرست« و »درک مطلب« به آموزش درک متن می پردازد. همچنین صامت خوانِی متن های »بخوان 
و بیندیش« و پاسخ به پرسش های »درک و دریافت« در انتهای آن ها، به ایجاد عادت صامت خوانی و تقویت تمرکز 
خوانداری کمک می کند. موضوع درک متن در یک فرایند گام به گام، آموزش داده می شود و سازماندهی عناصرکتاب، 
بر نظمی استوار است. سؤال های »درست و نادرست«، »درک مطلب« و »درک و دریافت« با توّجه به سطوح درک 
متن، طّراحی شده اند. به سخن دیگر، در درس های آغازین کتاب، سؤال ها بر درک اّطالعات آشکار متن، متمرکز شده 
است و به تدریج، به فراخور پیشرفت سوادخواندن دانش آموزان به ترتیب، الیه های استنباط، تلفیق و تفسیر اّطالعات 

متن نیز مورد توّجه قرار می گیرد. 
افزون بر این، صفحه ی فّعالیت های تکمیلی کتاِب مهارت های نوشتاری در پایان هر فصل، به آموزش درک متن 
اختصاص دارد؛ در آن  بخش نیز پرسش هایی در راستای پیمودن مراحل آموزش درک خوانداری، از متن »بخوان و 

بیندیش«، »َمَثل« و »حکایت« طّراحی و سازماندهی شده است. 
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	مهارت	گوش	دادن

درک شنیداری، پیش نیاز درک خوانداری است؛ به همین سبب، الزم است در سه ساله ی اّول ابتدایی، 
مورد توّجه ویژه، قرار گیرد. در کتاب فارسی سوم، فّعالیت  »گوش کن و بگو«، برای پرورش تمرکز شنیداری و 
درک پیام اصلی و دّقت در جزئیات متن، طّراحی شده است که نیاز به نرم افزار دارد. این فّعالیت سبب می شود 

مهارت شنیداری در یک فرایند سنجیده، به دانش آموزان آموزش داده شود. گام های این فرایند عبارتند از:
 گام اّول: دانش آموزان با تمرکز کافی به متن شنیداری گوش بسپارند.

 گام دوم: اّطالعات صریح  متن شنیداری را درک کنند.
 گام سوم: سیر رویدادهای متن شنیداری را به یاد بسپارند.

 گام چهارم: اّطالعات متن شنیداری را تلفیق کنند.
 گام پنجم: اّطالعات متن شنیداری را تفسیر کنند.

به  و  می کنند  گوش  دّقت  با  آن ها  می شود،  پخش  دانش آموزان  برای  شنیداری  متن  فّعالیت ،  این  در 
پرسش های مربوط به آن پاسخ می دهند. دانش آموزان نباید متن یاد شده را قباًل دیده یا شنیده باشند. به 
همین سبب، این متن ها در کتاب درسی نیامده است. الزم است معلّمان گرامی توّجه کنند که اگر کالس 
آن ها امکانات پخش متن شنیداری را ندارد، از انجام این فّعالیت غفلت نکنند. آن ها می توانند خودشان متن را 
بخوانند یا یکی از دانش آموزان که در خواندن، تسلّط کافی دارد، متن را بخواند. متن های شنیداری در پیوست 

کتاب »راهنمای معلّم« گنجانده شده است.

	مهارت	سخن	گفتن

توانایی خوب سخن گفتن، عامل مهّمی در رشد و شکوفایی فکری به شمار می آید. در کتاب فارسی سوم 
ابتدایی، برای آموزش سخن گفتن و پرورش »فّن بیان«، گام های ویژه ای پیش بینی شده است. آموزش با 
فّعالیت تصویری »نگاه کن و بگو« آغاز می شود. تصاویر به گونه ای انتخاب شده اند که به کمک آن ها موضوع 

در ذهن دانش آموز، طبقه بندی و پرورده می شود. هدایت این فرایند با راهنمایی معلّم انجام می گیرد. 
فّعالیت »نگاه کن و بگو« تا درس هشتم ادامه دارد. در این هشت درس، دانش آموز به کمک تصاویر، 
یاد می گیرد ابتدا یک موضوع را در ذهنش طبقه بندی کند، سپس درباره ی آن، سخن بگوید. از درس نهم، 



9

فّعالیتی با عنوان »صندلی صمیمیت« جایگزین آن شده است. در این فّعالیت، آموزش سخن گفتن یک 
گام جلوتر می رود و دانش آموز، تنها با یک موضوع، بدون حضوِر تصویر، سخن می گوید. این فّعالیت، 
سخن گفتن منسجم و پیوسته به موضوع را آموزش می دهد و تمرینی برای سخن گفتن مناسب در برابر 

جمع است. اندیشیده و بانظم و ترتیب سخن گفتن، پیش  درآمِد درست نویسی و نوشته ی خاّلق است. 
دو فّعالیت »واژه آموزی« و »بیاموز و بگو« با هدف تقویت چهار مهارت اصلی زبان، طّراحی شده 
است. در واژه آموزی، واژگان ذهنی دانش آموز طبقه بندی می شود و دامنه ی آن گسترش می یابد. پیامد 
نمود  نوشتن،  و  گفتن  در سخن  و شنیداری، همچنین  خوانداری  در درک  دانش آموز،  واژگان  گسترش 
به  است؛  اجزای جمله  با  آشنایی  بگو«  دنبال می شود،  و  آموزش مطالب »بیاموز  از  می یابد. هدفی که 
بیان دیگر،هدف این است که دانش آموز یاد بگیرد جمله را به اجزای آن ُخرد کند. این کار در رشد درک 

خوانداری و شنیداری، مؤثر است.
کتاب »راهنمای معلّم فارسی سوم« به سبب پیوستگی محتوایی و گره گشایی در آموزش و کاربست 
روش های مناسب، بسیار اثرگذار است؛ مطالعه ی آن، پیش از ورود به فضای درس و کالس، به همه ی 

همکاران، توصیه می شود.

		گروه	زبان	و	ادب	فارسي		  
		دفتر	تألیف	کتاب	هاي	درسي	ابتدایی	و	متوسطه	نظری 	
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کمان �گ�ین� ر�ن داو�نِد �ن �ناِم �بان�به مهر �ندهی �ش �ن �ب داو�نِد �ن

ر�نگ ر�نگ ِک ا�ق �ب س�ن داو�نِد �نگ�ن �ش �ق های �پروا�نه داو�نِد �ن

�نر�ید �آ هوا و  �ب �آ �که ی دا�ی �نر�ید�ن �آ را ه برن س� و گُل و  رد�ن�ق

ه�قراس�ق �بویگُل،�ب ی�کها�ن دا�ی مارداس�ق�ن �ن�ندهی  ا�ن می�قر م�ی
ص

�بده �با�نی مهر ما �به دا�یا، �بده�ن سما�نی �آ و ساده دلی

�ب ِد�آ �ن ی�نه،ما�ن ی�ک� و�ب �ن�قا�بدلیصا�ن ون�آ نو�گرم،�پ دلیرو�ش

ورو ها�ب                                                                         حمود  �پ
                                                                                                                                                     م

ستایش



  درس اّول : محلّه ی ما    درس دوم: زنِگ ورزش
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  درس اّول

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

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

وی.« سش

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

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

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

�گُ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



15

   درست و نادرست

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

2 روبه روی مدرسه ی امید، بوستان بزرگی است. 

   درك مطلب

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

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

.  3
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  واژه آموزي 

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

شهر

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

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

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

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

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

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

محلّه

کوچهخیابان

وسایل
 نقلیه

چراغ 
راهنمایی

خانه

حیاط اتوبوس
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   نگاه کن  و بگو
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    بیاموز و بگو

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

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

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

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

  نمایش بی کالم )پانتومیم(

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

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

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

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

�بو��ید صور�تم را

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

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

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

ر ا�ز او کّ � �کردم �تسش

و�ب و عا�ی �تم �که �ز گ�ز �

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

ن ع�ا د�م را �با �آ

  بخوان و حفظ کن

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

ر�ک�ت �ک�ز�ید.« ��ش امرو�ز سش �ب

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

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

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

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

�ین  �ک�ز�ید.« د و �تمر �ز�ی �ی �ب �ب

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

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

طور؟«  �چ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تابستانزمستان

گرماسرما

شنا........................

......................سرماخوردگی

آب بازی.......................

......................بخاری

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

   واژه آموزی

    درست و نادرست

1 باراِن بهاری، نرم نرمک می بارید.  

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

   درك مطلب

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

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

.  3

  واژه آموزي

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

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

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

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

بیاموز و بگو
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  بخوان و بیندیش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       ُسرور ُکتُبی

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

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

3 ظرف های داخل موزه از کجا آمده اند؟

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

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

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

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

زد و گفت: 



  درس سوم :آسمان آبی، طبیعت پاک    درس چهارم: آواز گنجشک
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ود، �برای �گرد�ش  گار �خ مو�خ ان کالس سوم، همراه �آ مو�خ �ته، دا�خ�ش �آ �ش �ته ی �گ�خ ه�خ

م �کرد. او  س�ی � �گروه،�ت�ت �خ ان را �به �چ مو�خ �. معلّم، دا�خ�ش �آ �خ علمی �به دام�خه ی �کوهی ر�خ�ت

و�خ�،  �خ � و می �ش �خ�خ �ی � و هر �چه را می �ب �خ گاه �ک�خ و�ب �به اطرا�خ �خ وا��ت �خ ن ها �خ ا�خ �آ
.� و�یس�خ �خ ی �ب �گر، �به صور�ت �گروهی، �گرخار�ش �کری �یک د�ی � و �با هم �خ �خ �ت �ک�خ �یاددا�ش

ورد�خ�.  ماده �کرد�خ� و �به کالس �آ ود را �آ �ته های �خ و�ش ان �خ مو�خ � رو�خ �بع�، دا�خ�ش �آ �خ �چ

� هم  وا�خ�. سع�ی �خ �گروه را �ب �گرخار�ش  ا  �ت وا��ت  �گروه اّول، �خ �ه ی  �خ �خما�ی  ،� معلّم ا�خ سع�ی

وا�خ�: �ین �خ �خ �، �چ ل�خ اد و �با ص�ای �ب لوی کالس ا�یس�ت �ب

  درس سوم
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�ا �به �خام �خ   
ا�خه ی ما هر ما، �خ �ش   

 .� �خ گی �ک�خ �خ�� ا رد مح�یطی سالم �خ � �ت �خ یرخ می �ک�خ ود را �تم� ، اطرا�خ ال�خه ی �خ وا�خا�ت �تمام ��ی

ط  ی ا�خ مردم، �خ�ت ه �خ�گه دارد؛ اّما �بع�خ یرخ ود را �چا�ک� گی �خ �خ�� ا�خسان هم عاد�ت دارد مح�یط �خ
وی  ا�بان و �ب �باله دار�خ�، رد �کو�چه و �خ�ی ُ ال و �خ عخ سش � و هر �چه �آ �خ یرخ می �ک�خ ود را �تم� ا�خه ی �خ �خ
ود. ما ا�خسان ها  �گران می سش ماری د�ی �ی هر و �ب گی �ش �ود� �خ�. ا�ین کار، �باع�ش �آ �ب می ر�یرخ �آ

ه �خ�گه دار�یم. یرخ ود را هم �چا�ک� هر �خ ا�خه، �با�ی� محّ�ه و �ش عالوه �بر �خ

اه، �گو�یا  ما، �کو�ت �ته ی �ش و�ش : »�خ ر �کرد و �گ�خ�ت کّ � � �تسش معلّم ا�خ سع�ی

و�ب �بود.« و �خ
دوم،  �گروه  �ه ی  �خ �خما�ی مسعود،  �بع�، 

وا�خ�: �گرخار�ش را �خ
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ا د دا�خ اّول د�خ�تر �به �خام ا�یرخ

.................. : �خ �تار�ی �ت ....      هسش �ب دهم ارد�ی معه �چا�خرخ �ب

م. �ی �ته �با�ش �یع�ت را دو��ت دا�ش ما �با�ی� ط�ب
��یم.  ، �به دام�خه ی �کوه ر��ی اد�یم. �بع� ا�خ دو ساع�ت هاری، راه ا�خ�ت �یر �ب �خ � د��چ ن رو�خ رد ص�ب �آ
یرخ �بود. �بوی �چو�خه های  ه و �تم� یرخ ار �چا�ک� �بی و هوا �بس�ی �مان �آ �خ�ش �بود! �آ �ت �ب �ر ل�خّ �ت ّ�ه، �چ ای �ت �تماسش

اط  ادی و �خسش مه ای لکه رد دام�خه ی �کوه، روان �بود، ما را �خر�ت سش �ین �چ�ش ی و ص�ای دل �خسش و��ش
و�ب  یرخ �خ � : »�به همه �چ گار می �گ�خ�ت مو�خ اد �بود�خ�. �آ م�ه �بود�خ�؛ سش واده ها�یی هم لکه �به �کوه �آ ا�خ �کرد. �خ

�خ�ی�.«  �ی �ب ه�تر �ب �ا را �ب �خر�ی�ه های �خ �یع�ت و �آ ا�یی های ط�ب �ب �ی ا �خ � �ت گاه �ک�خ�ی �خ

 . �ت �ش و�ش �گ�خ لی �خ ن رو�خ �به ما �خ�ی �آ
گی اهمّ�ی�ت می ده�ی�.«  � یرخ ما �به �چا�ک� و�ش �الم لکه �ش ، �خ �یرخ ّه های �رخ �چ : »�ب ر �کرد و �گ�خ�ت کّ � معلّم �تسش

   درست و نادرست

1 دانش آموزان برای گردش علمی به جنگل رفته بودند.  

2 دانش آموزان در فصل بهار به گردش علمی رفتند. 

   درک مطلب

1 آسمان آبی نشانه ی چیست؟ 

2 چگونه محیط و اطراف خود را پاکیزه نگه می دارید؟

.  3
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  واژه آموزي 

با دّقت به این کلمه ها نگاه کن.

معلّمعلمعالم   
حاال تو بگو:

نظم

  ..................ُشکرشاکر

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

  

   نگاه کن  و بگو
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    بیاموز و بگو

  به این جمله ها دّقت کن.
  آموزگار بِِهش گفت: »خوش حالم که به پاکیزگی اهّمیت می دی«.
  آموزگار به او گفت: »خوش حالم که به پاکیزگی اهّمیت می دهی«.

حاال تو بگو:
  انسان عادت داره خونه ی خودشو تمیز کنه.
. ..................................................................  

     خوب نیگاه کنین تا زیبایی های طبیعت را بهتر ببینین.   
                   . ..................................................................  

   نمایش بی کالم )پانتومیم(

 متن این نمایش نامه را در گروه کامل و در کالس اجرا کنید.
  گل: »ای درخت زیبا! چرا این قدر خوش حالی؟«

   درخت ]با خوش حالی می گوید[: »دانش آموزانی که برای گردش علمی به
 باغ آمده اند، بسیار به پاکیزگی اهّمیت می دهند.«

   پرنده: ..................
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�خ کی �با کاعخ �کود�

ک سا�خ�ت ی �کو�چ ا�ی�ت �ت

ا�ی�ت�ش را ��بِ رود �ت

�ب ا�خ�ا�خ�ت �بُرد و رد �آ

�ت را  بخوان و حفظ کن ا�ی ن �ت رود، �آ

ا�یی دور ا �ب �بُرد �ت

ا حب �خ یرخ �آ کی �خ� �کود�

ور �ت می �کرد ع�ب دا�ش

�ت را ا�ی گهان �ت ا� �خ

�بر ��بِ سا�ل د�ی�

گهان �بر ��بِ او ا� �خ

� �ی ادی رو�ی گل سش

�ت را ا�ی ه ای �ت ل��خ

�گر�یس�ت �با �تعحبّ�ب �خ

: �چ� �با من هم �گ�خ�ت

�یس�ت ر هم �با�خ �یک �خ�خ

    اسداهلل شعبانی 
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کالس ها  �م�ت  �به  م  �خ �خ �با  ان  مو�خ دا�خ�ش �آ ورد،  �خ �خگ  �خ هم�ین لکه 

ون  �چ �بود�خ�؛  �ت  ه�ا�ش �ب ّی  مر�ب ر  �خ �ت م�خ کالِس سوم،  ّه های  �چ �ب �کرد�خ�.  حر�ک�ت 
�ته ی  »ه�خ ا��ب�ت  م�خ �به  د�یواری  امه  �خ رو�خ �یک  او،  ما�یی  راه�خ �با  �بود،  �ترار 

 .� �خ ماده �ک�خ « �آ سالم�ت
ان،  مو�خ ّی، رد م�یان سر و ص�ای دا�خ�ش �آ ا�خم مر�ب �خ
ّه ها  �چ �. �بع� ا�خ سالم و ا�وال �چُر�ی، ا�خ �ب وارد کالس سش
وع  موصخ �یک  و   � �خ �ک�خ ور�ت  م�ش �گر  �یک د�ی �با  وا��ت  �خ

 .� خهاد �ب�ه�خ � �یسش �خامه  د�یواری �چ �برای رو�خ
� و ص�ای  �ی حچ �ی �چ ِ محّ�ه رد کالس  ی �خرو�ش برخ ه، ص�ای �� ا�ین ل��خ رد 
وا�خ�ن  �به �خ لکه   ،» ال�ش �گروه »�ت �ه ی  �خ �خما�ی هرا،  �. �خ � سش ل�خ �ب ّه ها  �چ �ه ی �ب �خ�خ
وِع  �ین موصخ ه�تر �ب ر من،  �خ �خ : »�به  �گ�خ�ت  ، �ت ا�ب های علمی عال�ته دا�ش �ک�ت

». گی صو�تی« ا��ت �ود� �خامه  د�یواری »�آ رو�خ

  درس چهارم
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ون  ؛ �چ گاه �کرد�خ�. کالس رد سلکو�ت �خرو ر�خ�ت ّ�ب �به او �خ ّه ها �با �تعحب �چ �ب

.� ی �خمی دا�خس�ت�خ یرخ � گی صو�تی �چ �ود� ّه ها رد�باره ی �آ �چ �ترِ �ب �یسش �ب

ا  �ت وا��ت  �خ ّی  مر�ب ا�خم  �خ ا�خ  کاوی  حب �ک�خ �با  رام«،  »�آ �گروه  و  ع�خ مر�یم، 
� �ب�ه�.  �ی وصخ وع، �ت رد�باره ی ا�ین موصخ
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ی لکه ا�خسان را  و�ب من! هر�گو�خه ص�ا�ی ّه های �خ �چ : »�ب ّی �گ�خ�ت ا�خم مر�ب �خ
». گی صو�تی ا��ت �ود� �، �آ �خارا��ت �ک�خ

گی صو�تی  �ود� ِ� �آ و��ی ا�خه ی �ت :  »�چ� کالس ما، کار�خ � �گ�خ�ت �خ حخ هاره �با ��ب �ب
». ا��ت

��ی��خ�. ّه ها �خ�خ �چ همه ی �ب

ما �به سر و ص�ا عاد�ت  ، �ش : »ا�گر�چه مم�کن ا��ت ّی �گ�خ�ت ا�خم مر�ب �خ
�برای  ما را  ِ �ش ود و د�تّ�ت گی می سش ل �باع�ش �خس�ت گی صو�تی  �ود� �آ �ی�؛ اّما  �با�ش �کرده 
مورد  �. �اال رد  می �ک�خ کم  ل �گران،  د�ی �به س�خن  دادن  �گو�ش  و  وا�خ�ن  �خ ردس 
�ی�.  بر � �ب �خام  ن ها را  �گروه، �آ ح�ش رد  �بع� ا�خ �ب � و  �ک�خ�ی کر  � �خ گی صو�تی  �ود� �آ واع  ا�خ

�ی�.« گی صو�تی �با�ش �ود� �ب �آ ان هم مواطخ ود�ت ب�تّه �خ ا��
و  د�خ�  می �خ حر�خ  رام  �آ �بار  ن  ا�ی اّما  ��خ�؛  سش �گ�خ�ت و �گو  ول  عخ مسش ّه ها  �چ �ب

م �بود. ّ �خ ار م�خ کالس �بس�ی
وا�خ�:  ود، �خ �ت �خ «، ا�خ روی �یاددا�ش �ش �ه ی �گروه »�کو�ش �خ را��ه، �خما�ی
 ِ �بِط صو�ت �یون و صخ لو�یرخ � �ت ل�خ وم�ب�یل ها، ص�ای �ب ما، �بو�ت ا�ت �ی »ص�ای هوا�چ

ود.« گی صو�تی می سش �ود� �ین ها �باع�ش �آ ی ا�خ ماسش �بع�خ

ا�خ  همسا�یه،  �ین  ماسش �بو�ت  ص�ای  �با  �ب  د�یسش »من   : �گ�خ�ت ا  ص�ب
وا�ب �چر�ی�م و �تر��ی�م.« �خ
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ارو�بر�تی و سروص�ای  و�یی، �ب �ین ��باس سش «، ص�ای ماسش �ی�ت �ه ی �گروه »مو�خّ�ت �خ �چو�خه، �خما�ی

ا�خه �کرد. یرخ اصخ ا�خه ها را �خ� ِن �خ �ت سا�خ
ه ها را �خرامو�ش �کردی؟« ِسش �خ : »ص�ای �گو�ش حخرا�ش �تَر�تّه ها و �خِسش �خر�گ� �گ�خ�ت

ی �کودکان  وا�ی �خ ور،  �ش �یان �آ ون ا�ین ص�اهای �خ : »�چ ر �کرد و �گ�خ�ت کّ � ّه ها �تسش �چ ّی ا�خ �ب ا�خم ُمر  �ب �خ
�خامه   رو�خ �برای  را  وع  موصخ �،هم�ین  �خ می رسا�خ ��ی�ب  �آ �خان  �آ سالم�ت  �به  و   � می ده�خ کاه�ش  را 

م.« حخا�ب می �ک�خ�ی �ت د�یواری ا�خ

�کرد.  �یک  �یک �ب �به �ب روع  س�ت و سش �خ�ش ره ی کالس  �ب �خ �چ ��به ی  �بر  کی  ل سش �ب �گ�خ رد ا�ین ه�خگام، 

ی!«  وا�خ �خگ و �گو�ش �خ �: »�به �به! �چه ص�ای �تسش �خ �ت گ�خ ��خ� و � و�ش �ال سش ار �خ ّه ها �بس�ی �چ �ب

�بال  �کرد�خ�. ان، �چروا�خ او را د�خ گاهسش ّه ها �با �خ �چ ک �چر�ی� و �ب سش �ب �گ�خ

  درست و نادرست

1 آلودگی صوتی باعث ایجاد کم شنوایی در کودکان می شود.

2 انسان ها در برطرف کردن آلودگی صوتی، نقشی ندارند.

   درک مطلب

1 چند مورد از انواع آلودگی صوتی را نام ببرید.

2 دانش آموزان چگونه می توانند آلودگی صوتی را در کالس درس و مدرسه کم کنند؟

.  3
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  واژه آموزي

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

 

بهداشت

بهداشِت من

بهداشت
 مدرسه

بهداشت
 مو

بهداشِت ما

آزمایشگاهکالسحّمام
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   نگاه کن  و بگو

 بیاموز و بگو

دوستانت  با  آن ها  درباره ی  و  توّجه  کن  زیر،  جمله های  در  نگارشی  نشانه های  به   
کن. گفت و گو 

 بهاره گفت:  »پس هر کدام از ما، امروز یک کارخانه ِی تولید آلودگی صوتی بودیم.«
 خانم ُمربّی گفت:  »آلودگی صوتی، باعث آزار مردم می شود.«
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را  معلّم  خانم  نامه ی  زد.  بَـَغلش  زیر  را  دفترش  و  کتاب  مورچه ریزه      
برداشت و به طرف النه به راه افتاد. خانم معلّم گفته بود: »باید پدر و مادرت را 

نگرانم کرده!« ببینم! وضع درس و مشقت، 
    مورچه ریزه از کنار پیاده رو رفت.از جاهایی که سایه بود، رفت. از سوراخ 
توی دیوار، َرد شد، به موزاییک های خانه ی آقا بزرگ رسید. از کنار فرِش قرمِز 

راهرو گذشت و رفت توی النه .
خواهر و برادرهای مورچه ریزه، داشتند خاک بازی می کردند.

مورچه ریزه نامه را به مامان داد و گفت: »خوش به حال بّچه هایی که به 
نمی روند.« مدرسه 

مامان، نامه را باز کرد و خواند. دلش برای مورچه ریزه سوخت.
مامان با خودش گفت: »این بّچه که این همه، درس می خواند! پس چرا 

ناراضی است؟« خانم معلّم 
مامان نمی دانست با این مسئله چه کند. 

  بخوان و بیندیش
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مامان گفت: »خاک بازی بس است. تا دست هایتان را بشویید، ناهار حاضر شده!«
و  ندارد!«  برای غذا  دیگر جایی  است؛  ُغّصه  از  ُپر  با خودش گفت: »دلی که  مورچه ریزه 

بزند. آقا بزرگ و خانم بزرگ  به خانه ی  تا سری  آمد  بیرون  از النه  آهسته 
صداِی خانم بزرگ می آمد که گفت: »آقابزرگ! ناهار حاضر است.«

آقا بزرگ گفت: »تا سفره را پهن کنی، من هم آمده ام.« بعد عینکش را گذاشت بین صفحات 
کتابی که می خواند و از روی ُتشکچه ی مخصوصش بلند شد.

آقابزرگ  اتاق  فرش  کنار  از  برود.  راه  و  برود  راه  برود،  راه  می خواست،  دلش  مورچه ریزه 
گذشت. از تشکچه ی آقا بزرگ باال رفت. از پایه ی میز کوچک چوبی هم باال رفت. از کتاب های 
روی هم چیده شده، هم باال رفت؛ تا رسید به عینک آقابزرگ. مورچه ریزه می خواست از عینک 

هم باال برود؛ اّما یک دفعه ایستاد.
از پشت شیشه ی عینک، نگاهی به صفحه ی کتاب انداخت.

آن طرف شیشه ی عینک، همه  چیز روشن و درشت بود. نوشته های کتاب، خط های چوب 
میز و حّتی کمی دورتر، گل های قالی! 

       بهاره نیکخواه آزاد، با تغییر

1 مورچه ریزه، هنگام تعطیلی مدرسه، برای رسیدن به منزل از چه مسیری عبور  کرد؟

2 مسئله ی ماماِن مورچه ریزه، چه بود؟

3 مشکل مورچه ریزه چه بود؟ از کجا فهمیدی؟ 

  درک و دریافت
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داستان زیر را بخوان و به ضرب المثل آن توّجه کن.

با  بُز داشت؛  دنیا فقط یک  مال  از  بود که  فقیری  مرد 
ُدرست  ماست  و  می دوشید  را  آن  شیر  همسرش،  کمک 

می فروخت. خانه اش  نزدیک  مغازه دار  به  و  می کرد 
پس از مّدتی، مغازه دار به درست بودِن وزن ماست، شک 
کرد و مرد را نزد خود خواند و به او گفت: »وزن این ماست 

کمتر از یک کیلوگرم است.«
قبل،  چندی  اّما  ندارم؛  ترازو  »من  داد:  جواب  مرد  آن 
از شما یک کیلو سنِگ نمک خریدم و برای وزن کردن از 
آن استفاده می کنم. یقین بدان که هرچه به تو داده ام برابر 

سنگ نمکی است که تو، به من داده ای.«
مرد فروشنده، کمی با خود فکر کرد و زیر لب گفت:



اخالق فردی -اجتماعی
  درس پنجم: بلدرچین و برزگر    درس ششم: فداکاران  درس هفتم:کار نیک
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�بال  ها �به د�ن گی می �کرد�ند. رو�ن �ند� �ت�ناری �ن ود رد �ک�ش و�به های �ن �ین �با �ب دو �بلدر�چ
د.  �ت�ن ود �برمی �گ�ش �ب ها �به ال�نه ی �ن د و �ش �ن ا �به صح�ا می ر�ن�ت دن �ن

�ت�نار، �چس��ش را  د: »ام�و�ن صاح�ب �ک�ش �ن �ت گ�ن � ود  و�به ها �به �چدر و مارد �ن ی �ب �ب �ش

د.«  �ن ا�ی �ی ن ها �ب کمک �آ واهد �که �نردا �برای ردو، �به � �ن ن ها �ب اد �تا ا�ن �آ د هم�ا�یه ها �نر��ت �نرن

م؟« د، �چه �ک�ن�ی �ن ار را ردو �ک�ن �ت�ن : »ا�گر �نردا ا�ین �ک�ش �گرا�نی �گ�ن�ت و�به ها �با �ن کی ا�ن �ب � �ی

ما  ال�نه ی  و  مد  �آ واهد  �ن �ن �برای ردو  �کسی  �نردا  �ت�س!  : »�ن �گ�ن�ت و�به ها  �ب مارد 
د.« واهد �ش �ن �نرا�ب �ن

  درس پنجم
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امد.  �ی د، �کسی �ن ��ت�ن ار �ن�ش �ن �ت �گر و �چس��ش �به ا�ن د: »ام�و�ن ه� �چه �بر�ن �ن �ت گ�ن و�به ها � �ب دوم،�ب �ش

د و �با هم،  �ن ا�ی �ی ن ها �ب کمک �آ د �که �نردا �به � واه�ش �ک�ن اد �که �ن ود �نر��ت ان �ن و�ی�ش د �ن �گر، �چس� را �نرن �بر�ن

د.« �ن ار را ردو �ک�ن �ت�ن �ک�ش

واهد ما�ند.« ا �ن ا�نه ی ما، �بر �ب �ی �ش مد و �آ واهد �آ �ن د! �نردا هم �کسی �ن �ت���ی : »�ن و�به ها �گ�ن�ت �چدر �ب
د�یم  �ن�ی امد�ند. ام�و�ن �ش �ی کمک �به او �ن �گر هم �برای � ان �بر�ن و�ی�ش د: »�ن �ن �ت گ�ن و�به ها � �ب سوم، �ب �ش

م و  ی�ن �ک�ن�ی م؛ �با�ید داس ها را �ت� ما�ن�ی ن �ب ار ا�ین و �آ �ن �ت ا�ید �به ا�ن �ب �گر �ن �گر �به �چس��ش می �گ�ن�ت �که د�ی �که �بر�ن
م.« ار را ردو �ک�ن�ی �ت�ن ودمان �ک�ش �نردا �ن

. �نردا ال�نه ی ما  ای ما�ندن �ن�ی��ت �گر، �ب د: »د�ی �ن �ت گ�ن گاه �کرد�ند و � و�به ها �به هم �ن �چدر و مارد�ب
م.« �ی �گری �با�ش ا�نه ی د�ی �ی �ش کر �آ � ود�تر �به �ن ود. �با�ید ه� �چه �ن �نرا�ب می سش

د�ند.  ن ها، د��یل�ش را �چر��ی ّ�ب �کرد�ند و ا�ن �آ و�به ها �تع�ب �ب

ود و ما هم  �ب ط�ی �ن س�ته �بود، �برای ما �ن �گران �ن�ش د د�ی ان �به ام�ی : »�تا و�ت�تی �که ده�ت مارد �گ�ن�ت
ا  �ب �ن د�یم �که ا�ی نهم�ی ام دهد؛ � �ب ود�ش کار را ا�ن م �گر�ن�ته ا��ت �ن د�یم او �تصم�ی �ن�ی ود�یم؛ اّما و�ت�تی �ش �ب �گران �ن �ن

». ای ما�ندِن ما �ن�ی��ت �گر �ب د�ی

   درست و نادرست

1 صاحب کشتزار می خواست النه ی بلدرچین ها را خراب کند. 

کردن  پیدا  فکر  به  بلدرچین ها  بیایند،  دهقان  کمک  به  همسایه ها  شد  قرار  2  وقتی   
افتادند. جدید،  آشیانه ی 
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   درك مطلب

1  چرا زمانی که برزگر تصمیم گرفت خودش کشتزار را درو کند، بلدرچین ها فهمیدند 

که باید از آنجا بروند؟
2 آیا تاکنون برای انجام کارهایت به امید دیگران بوده ای؟ سرانجام چه شد؟

.  3

  واژه آموزي

 به این جمله ها توّجه کن.
   ما خدا را شکر می کنیم.  

   در چای شکر می ریزیم.
   گاهی برای لطافت پوست از کرم استفاده می کنیم.

   کرم زیر خاک زندگی می کند.
   ما همیشه به لطف و کرم خدا امیدوار هستیم.

 این کلمات را چگونه می خوانی؟
   شش، شش 

   گل، گل  

   سم، سم
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  بیاموز و بگو

 »نام من پروین است و مثل تو دانش آموز پایه ی سوم هستم. اآلن مشغول خواندن 
فکر  خود  با  نشود.  حواسم  پرت  می کنم؛  سعی  مطالعه،  هنگام  و  هستم  زیبا  داستانی 

ُپرماجرا بکشم.« نّقاشی قشنگ برای این قّصه ی  می کنم چگونه یک 
همان طور که دیدی، همه ی جمله ها مربوط به اکنون )زمان حال( است.

حاال تو بگو: اآلن مشغول انجام چه کاری هستی ؟

   نمایش

 در زنگ هنر دانش آموزان در گروه، صورتک هایی از بلدرچین و برزگر می سازند.
 هر یک از دانش آموزان در گروه، با توّجه به صورتک ها، نقشی می پذیرند و متن نمایش 

را تنظیم می کنند.
 دانش آموزان صورتک ها را جلوی صورت می گیرند و نقش آن ها را اجرا می کنند.

   نگاه کن  و بگو
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ان  �ب �با�ت  �ن �برای  �که  د  ه��ت�ن کاری  دا �ن و  ر�گ  �برن ا�ن�ان های  ه  هم�ی�ش

�ند؛ �به هم�ین ��ب�ب  ط� می ا�ندا�ن ود را �به �ن ان �ن کمک �به هم �نو�ان، �ب �گران �یا � د�ی
اودا�نه می ما�ند. کار، رد �نهن م�دم، �ب دا �نام و �یاد ا�ین ا�نراد �ن

ار  وری، �ب��ی �نر�ین، رد ه� �ک�ش ار�آ �ن ر�گ و ا�ن�ت ن �گو�نه ا�ن�ان های �برن ا�ن ا�ی
وا�ناِن  و�ب �نان، ح�تّی �کودکان و �ن ی�ن م�دان و �ن ر�گ ا�یران �ن� ور �برن . رد �ک�ش ه��ت

. را�ن راه ما��ت �ت و �چ گی ا�ین ا�ن�ان ها، س�م�ش �ند� د. �ن �ن کار، �نراوا�ن دا �ن
��ی  ر�یرن نهم�یده،  � محّمدح��ین  د  ه�ی �ش ام،  �یّ حن َ�هام  د  ه�ی �ش �نام  ا�ک�نون  �ت �یا  �آ

ده ا�ید؟ �ن�ی اده را �ش د�ن وی و حسن ام�ی َ وا�ب �ن

  درس ششم
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ه  هو�یرن ه�  �ش رد  �که  �بود  �ا�ه ای  ده  دوا�ن دحن�ت�  ام،  �یّ حن َ�هام 
دوره ی  َ�هام  �بود.  �باهو�ش  و  وان  دحن�ت�ی ردس �ن او  می �کرد.  گی  �ند� �ن
�ت�یا�ت رد کالس اّول  �با ا�ش �چا�یان ر�ا�ند و  �به  �ی�ت  �با مو�نّ�ت ان را  د�ب��ت
ال  �ن �ی و ا�ش حم�ی �ت �نگ  حب ا�ن  �ن �آ �به �ّل�ت  �کرد؛ و�ی  �نام  �ش�ب�ت  ی  ما�ی راه�ن
ه� و مدرسه ا�ش را  �که �ش �ن وا�ن��ت �به مدرسه �برود. َ�هام ا�ن ا�ی �ت ه�، �ن �ش
ا�ب ��نگ ،  �ت و �با �چر�ت رام و �ترار �ندا�ش من می د�ید، �آ �نگ د�ش رد حچ
ار  ر�گ�ب ماه 1359،  مه�  دهم  �چا�نرن رد  ام  �ب س�ا�ن می داد.  ار  �آ �ن را  من  د�ش

دا ر�ا�ند. و�ش �ن �ن ال�گران، َ�هام را �به �آ �ن گلو�ه ی ا�ش

کم� �ب��ت و  �بک �به � کاری �بود �که �نار�ن دا وان �ن و�ب نهم�یده، �ن محّمدح��ین �

�نان  �وی �آ �یسش ا ا�ن �چ دا �کرد �ت ود را �ن ان �ن من، �ب �ی�های �تا�نک د�ش �ب �ن �یر �ن رد �ن
ی�ا�نه ی او  ِ د�� هاد�ت ب�ِ �ش د. ه�نگامی �که حن� لو�گ�ی�ی �ک�ن ا�ک ا�یران �ب �به سوی �ن
ده �ا�ه ای  ل دوا�ن ن ط�ن ب� ما �آ د، امام �نم�ی�نی)ره( �نرمود�ند: »ره� �ن�ش �ش �چ

». من ا�نداحن�ت ا�نک د�ش �یر �ت ود را �ن �بک، �ن ا��ت �که �با �نار�ن
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��ی  ی، و�ت�تی ر�یرن ی�ن � رد �ن�و�ب �یک رو�ن س�د �چا�ی
د �که �بر  ه �ش و�بّ ، م�ت �ت ا�نه �برمی �گ�ش وی ا�ن م�نرعه �به �ن َ وا�ب �ن

 . ده ا��ت �ار، �ب��ته �ش ی� �ر�ک�ت �ت ا�شر ر�یرن�ش �کوه، م��
د.  �ی �چ �ی �کوه  �چ رد  �ار،  �ت مدن  �آ صدای  ه�نگام،  ا�ین  رد 
د��تی  و�ب  �چ �به  را  ی�اه�ن�ش  � �چ  ، س�ع�ت �به  ��ی  ر�یرن
، روِی  �ت ا�نوسی را �که �به د��ت دا�ش ، �ن�ن�ت �ن �ب��ت

 ، �ت�ش �ار، �با د�یدن �آ ده ی �ت �ن �ار دو�ید. را�ن د و �به �م�ت �ت �ت�ش �ن �ن�ت و �آ ن ر�ی �آ
. �با�ت �یا�ن�ت می، �ن �ار ا�ن م��گ ح�ت ان م�ا�نران �ت �ت و �ب �ار را �ن�گه دا�ش �ت

ی،  �ت�ش سو�ن �آ وا�تعه ی  �یک  �که رد  �بود  کاری  دا �ن م�لّم  اده،  د�ن ام�ی حسن 

و  �گر�ن�ت  �ت�ش  �آ کالس،  ارِی  �ن �ب و�ت�تی  داد.  �با�ت  �ن را  ان  مو�ن دا�ن�ش �آ ان  �ب
ار  �گر�ن�ت �ت�ش و دود،  �آ ��ه های  اِن �ش ان رد م�ی مو�ن اد، دا�ن�ش �آ ن ا�ن�ت دود�ک�ش �آ
ط� ا�نداحن�ت و �ّده ای ا�ن  ود را �به �ن ان �ن کار، �ب دا اع و �ن �ب د�ند. ا�ین م�لّم �ش �ش

�با�ت داد. ان را �ن مو�ن دا�ن�ش �آ
م؛  ار می �ک�ن�ی �ن کار، ا�ن�ت دا ا�نان و م�لّمان �ن ان، ده�ت مو�ن ن �گو�نه دا�ن�ش �آ ما �به ا�ی
و  ه�ها  �ش ا�بان های  حن�ی و  �کو�چه ها  �به  ا�گر  د.  ه��ت�ن گی  ر� �برن ا�ن�ان های  �نان  �آ

د. �ن�ی �ی کار را می �ب دا ��ی�ن و �ن گاه �ک�ن�ید، �نام  ا�ین ا�ن�ان های سش اها �ن رو��ت
ار�یم و  �ت�نی، اح�ت�ام می �گدن ر�گ و دو��ت دا�ش ما �به ا�ین ا�ن�ان های �برن

ی��یم. لگ� �ت �ب ن ها س�م�ش م �تا ا�ن �آ �ی می �کو�ش



53

   درست و نادرست

1 ریزعلی چیزی برای آتش زدن نداشت.

2 حسن امیدزاده، اهل هویزه بود.

   درك مطلب

1 رفتار شهید خّیام و شهید فهمیده، چه شباهتی با هم داشتند؟

2  غیر از افرادی که نام آن ها در درس آمده، چه کسانی را می شناسی که با فداکاری 

خود، به دیگران کمک کرده اند؟  
.  3

  واژه آموزي

 به جمله های زیر دّقت کن و جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کن.  
   خط کش، وسیله ای است که با آن، خط  می کشند.

   میخ کش، وسیله ای است که با آن، میخ را از تخته بیرون می کشند.
 حاال تو بگو:

   ............ وسیله ای است که دود را از خانه بیرون می کشد.
   بارکش، وسیله ای است که ............................... .
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   نگاه کن  و بگو

 بیاموز و بگو

 »دیروز با برادرم ناهار خوردم. او میلی به غذا نداشت و من غذای او را نیز خوردم. 
بعد ازظهر، دل درد شدیدی گرفتم. مادرم با مهربانی به من دارو داد. من تصمیم گرفتم، 

دیگر ُپرخوری نکنم.«
 همان طور که دیدی، بیشتر جمله ها مربوط به دیروز )زمان گذشته( بود. حاال تو بگو دیروز 

چه کارهایی انجام دادی.
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د�یم ِل�بارانمی�ش دم�ش می�ش کا�ش
یاّدعا هو�ب �بانو�تا�ز مهر
ود اد�ز وا�زهای�ش �زرم�با�آ

هها برز ر�تصمی�کرد�یمرویس�

د�زد �کو�پههاو�بامها�پُرمی�ش

مان یها�ی صدای�پای�کو�ب ا�ز

ه �پ �یدردهر�با�ز همیرو�ی برز س�

مان ای�پا�ی های�ب طراو�ت ا�ز

�ودرا ار�آ �ب رههای�ز �ب �ز
�پ

ود م�ز س�ت�ی
�بوسهمیداد�یمومی�شُ

مان وا�ز رِ�آ ُ ر�ش ُ صدای�ش ا�ز

�بود �یرز بر کیل� � اودانهاکا�ش �ز

ود �ب ی�زهایردما�ز دلک� می�ش کا�ش

د�یم دانمی�ش و�ز�ز اطو�پا�ک �با�زسش

یاّدعا هو�ب ا�ز �بانو�ت مهر

د�یم ِل�بارانمی�ش د،م�ش می�ش کا�ش

 مجید مالمحّمدی

  بخوان و حفظ كن
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  درس هفتم
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�ت ا�ن �ال همه ی  �ی دو��ت دا�ش گی می �کرد �که حن�ی �ند� ی �ن مان های دور، �نرما�نروا�ی رد �ن
گی  �ند� ل�ن �برود و �ن �ت ه�های م�ن م �گر�ن�ت �به �ش د. �برای هم�ین، �یک رو�ن �تصم�ی ب� �با�ش م�دم، �باحن�

د.  �ن �ی �ب د�یک �ب م�دم را ا�ن �نرن

ا  اد و ر�ن�ت و ر�ن�ت �ت ن و�ت�ت �به راه ا�ن�ت ا�د. �آ �ن ا �کسی او را �ن�ش د �ت �ی اسی معمو�ی �چو�ش ��ب
وه �بود.  ان م�ی ب�ن و �چُر ا�ن ردحن�ت ا، س��� ا�یی ر��ید. رو��ت �به رو��ت

ا�یی!« ای �باص�ن ی! �چه �ب وه ها�ی ی! �چه م�ی ا�ی : »�به �به! ��ب�ب رو��ت �گ�ن�ت

روی  �که  د�ید  را  ی�م�دی  � �چ دور  ا�ن  می �کرد،  گاه  �ن را  ه ها  ب�ن �� و  �که ردحن�ت ها  همان طور 

. �تن �گردو ا��ت ی�م�د رد �ال کا�ش � . د�ید �چ لو�تر ر�ن�ت د. �ب م�ین، کار می �ک�ن �ن
�ت و روی  ا�ش د. دا�نه ی �گردو را رد �گودال می �گدن �ن م�ین می �کَ ، �گودا�ی رد �ن ی�م�د �با د�تّ�ت � �چ

ا�ند. ا�ک �نرم، می �چو�ش ن را �با �ن �آ

د�ید ی�م�دی  � �چ  ، �ت د�ش ن  �آ َودا�ندر  َ �ن  ِ �ن او،  عم�  ا��ت  �ته   �ش �گدن �که 

�ت م�ین می کا�ش و�ن رد �ن وددا�نه ی �ب سش ب�ن  �� هار،  �ب �نصل  �به  �که 
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د: »ا�ن  ، ا�ن او �چر��ی ّ�ب گاه �کرد. ��چ�، �با �تع�ب ی�م�د را �ن � اد و کار�کردن �چ ا ا�ی��ت �ب �ن �نرما�نروا مّد�تی �آ

ا  �ت د  د �ال طول می �ک�ش �ن ه، حچ �تا�ن  . وا�نان ا��ت وی؟ ا�ین کارها، کار �ب �نمی سش ا�ین همه کار، حن��ته 
ی!« �نده �باسش و �ن ، �ت ن و�ت�ت  هم �که م�لوم �ن�ی��ت وه �بدهد و �آ ود و م�ی ر�گ سش ردحن�ت �گردو، �برن

واهد می �ن عم�  �ال  ده   ، و�ن �ید�ب �آ �بار  �به  و  �گردد  وی  �ت �که   

د �که  د �ال طول می �ک�ش �ن د. حچ �ی ما رد��ت می �گو�ی : »�ب�ه. �ش لک�یه داد و �گ�ن�ت �یل�ش �ت ی�م�د �به �ب � �چ  
م.« ا�ش �ب �نده �ن مان، من �ن ن �ن ا�ید هم �آ د و �ش وه �بده�ن ان م�ی ا�ین ردحن�ت
وع، �ناراح�ت �ن�ی��تی؟« و ا�ن ا�ین مو�ن �یا �ت : »�آ �نرما�نروا �گ�ن�ت

م؟« را �ناراح�ت �با�ش : »�چ ی�م�د �گ�ن�ت � �چ

ورد�یم �ن ما  و  د  �ت�ن کا�ش �گران  ور�ندد�ی �ن �ب �گران  د�ی و  �بکار�یم  ما 

. کر �نرو ر�ن�ت � ن �گ�ن�ت و �به �ن �نر�ی ی�م�د �آ � م�ه، �به �چ �ن�یدن ا�ین �ب �نرما�نروا �با �ش

  درست و نادرست

1 پیرمرد از اینکه ممکن بود تا زماِن میوه دادِن درخت هایش، زنده نباشد، ناراحت بود.       

2 فرمانروا برای تفریح به شهرهای مختلف می رفت.

   درك مطلب

1 فرمانروا با شنیدن کدام جمله ی پیرمرد به فکر فرو رفت؟ چرا؟ 

2 تاکنون چه کار نیکی انجام داده ای که به نفع دیگران بوده است؟

.  3
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  واژه آموزي

  »خرس کوچولو آن روز، خیلی سرحال بود. او مشغول بازی در جنگل زیبا و سرسبز بود 
که صدایی شنید. وقتی جلوتر رفت، خرگوش کوچکی را دید که دستمالی را مانند سربند، به سر 
بسته بود. انگار سردرد داشت. خرس کوچولو به او کمک کرد تا نزد ُهدُهِد دانا برود. او از این 

کار احساس نشاط و سربلندی می کرد.«
با دوستانت  اکنون درباره ِی معنای آن ها  بگو.  را  را جلب کرد؟ آن ها  تو  توّجه  کدام کلمه ها، 

کن. گفت و گو 

  بیاموز و بگو
 نهال سیب با خود فکر می کرد: »وقتی بزرگ بشوم، از سیب هایم به بّچه ها خواهم داد و 

شادی آن ها را تماشا خواهم کرد و از خدا به خاطر مهربانی هایش تشّکر خواهم کرد.«
همان طور که دیدی، فکرهاِی نهاِل سیب، مربوط به آینده بود. حاال تو بگو در آینده، چگونه 

به دیگران خدمت خواهی کرد.

   نگاه کن  و بگو

 به تصویرها با دّقت نگاه کن. موضوع آن ها چیست؟ حاال یکی از تصویرها را انتخاب 
کن و درباره ی آن صحبت کن.



یکی بود، یکی نبود. پری کوچکی بود که با مادرش در آسمان  
برای  همین،  نداشت.  بال  ما، هنوز  قّصه ی  پری کوچولوی  زندگی می کرد. 
پرواز  آسمان  در  گردش  برای  مادرش  که  وقتی  کند.  پرواز   مادرش  مثل  نمی توانست 

می کرد، پری کوچولو در خانه می ماند.
یک بار که مادر پری کوچولو، می خواست به زمین بیاید، پری کوچولو دامن نقره ای او 

را گرفت و گفت: »مامان! مرا هم با خودت ببر!« 
مادر پری کوچولو، فکری کرد و گفت: »صبر کن!« 

پنبه ای،  ابر  داد.  تاب  بال هایش  با  را  آن  و  َکند  از آسمان  پنبه ای  تّکه  ابر  بعد یک 
یک نخ سفید خیلی بلند شد. مادر پری کوچولو یک سِر نخ را به پای دخترش بست؛ سر 
دیگر آن را هم به گوشه ی بال خودش گره زد. بعد پرواز کرد و از آسمان پایین آمد؛ اّما 
وقتی به زمین رسید، اتّفاق بدی افتاد، نخ پنبه ای به چیزی گیر کرد و پاره شد. خالصه، 
پری کوچولوی قّصه ِی ما، فهمید که مادرش را گم کرده  است. آن هم کجا؟ روی زمین 

که به  اندازه ی  آسمان، بزرگ بود! 
گریه اش گرفت و اشک هایش روی زمین چکید و توی خاک فرو رفت. 

سرنخ!  چی؟  کرد. جست وجوی  به جست وجو  شروع  و  شد  بلند  جا  از  پری کوچولو 
کدام نخ؟ همان نخی که به بال مادرش بسته شده بود. این طرف و آن طرف را گشت، 
تا عاقبت، چشمش به یک نخ سفید افتاد. سرِ  نخ را گرفت و جلو رفت. رفت و رفت، تا 

  بخوان و بیندیش
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رسید به خاله خرگوشه که تک و تنها نشسته بود 
و با آن نخ سفید، لباس می بافت. پری کوچولو، آهی 
کشید و از ُغّصه، گریه کرد. اشک هایش روی زمین 
را  او  خرگوشه  خاله  رفت،  فرو  خاک  توی  و  چکید 
دید و پرسید: »چی شده؟ تو کی هستی؟ چرا گریه 

می کنی؟«
پری کوچولو گفت: »من پری هستم. مادرم را گم 

کرده ام. اّما شما که مادر من نیستید!«  
»خوب،  گفت:  و  کشید  آهی  خرگوشه،  خاله 
درست است؛ اّما بگو ببینم، تو بّچه ی من می شوی؟«

پری کوچولو دید که چاره ای ندارد. برای همین، 
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قبول کرد و گفت: »بله. بّچه ات می شوم.« و دختِر خاله   خرگوشه شد.
خاله خرگوشه، لباسی را که می بافت، تمام کرد. آن را به تن پری کوچولو پوشاند. بعد 
موهایش را شانه  زد. ناگهان دید که از موهای دخترک، طال و نقره می ریزد. زود طالها و 

نقره ها را جمع کرد و کناری گذاشت.
پری کوچولو گفت: »مامان، طالها و نقره هایم را چه کار کردی؟«

یک  ریختم  که  بود  آشغال  ُمشت  یک  بود؟  کجا  نقره  و  »طال  گفت:  خرگوشه  خاله 
گفت. دروغ  پری ها  به  نمی شود  هرگز  که  نمی دانست  خرگوشه  خاله  گوشه.« 

پری کوچولو گفت:  »مادِر من هیچ وقت دروغ نمی گفت. من نمی خواهم دختر تو باشم!« 
بعد هم خداحافظی کرد و از خانه ی خاله خرگوشه بیرون رفت.

این طرف را گشت، آن طرف را گشت تا یک سِر نخ دیگر پیدا کرد. خوش حال شد. 
سِر نخ را گرفت و رفت. رفت و رفت تا رسید به یک گربه. گربه داشت با یک گلوله کاموای 
سفید بازی می کرد. پری کوچولو آهی کشید و گریه کرد. اشک هایش روی زمین چکید و 

توی خاک فرو رفت.
گربه سرش را بلند کرد و او را دید. پرسید: »آهای، تو کی هستی؟ اینجا چه کار داری؟«

پری کوچولو گفت: »من پری هستم. مادرم را گم کرده ام.«
گربه گفت: »خوب؛ اگر بخواهی من مادرت می شوم.«

پری کوچولو دید که چاره ای ندارد، قبول کرد و دختِر گربه شد. گربه، با پری کوچولو 
بازی کرد. ُدم پشمالویش را هم روی او کشید، تا سردش نشود. یک مرتبه، چشم مامان 
گربه ی پری کوچولو، به یک موِش چاق و چلّه افتاد. از جا پرید و رفت و آقا موشه را گرفت 

و یک لقمه  کرد.
پری کوچولو این را دید و گفت: »مادر من هیچ وقت، کسی را اذّیت نمی کرد.«

بعد هم خداحافظی کرد و رفت. 
این طرف را گشت؛ آن طرف را گشت؛ هیچ سِر نخی پیدا نکرد. خسته شد و از یک 
درخت بلند، باال رفت. روی بلندترین شاخه ی آن نشست و تا صبح به آسمان نگاه کرد؛ چقدر 

دلش برای مادرش تنگ شده بود! 
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شاید  ماند.  باران  زیر  باال  همان  پری کوچولو  اّما  بارید؛  باران  شد،  که  صبح 
نمی شوند! خیس  باران  زیر  پری ها 

شد.  درست  قشنگ  رنگین کمان  یک  وقت،  آن  تابید.  آفتاب  و  شد  تمام  باران 
دید.  عجیبی  چیز  دفعه  که یک  می کرد  نگاه  رنگین کمان  به  داشت  پری کوچولو 
می رفت.  باال  آن  از  و  بود  گرفته  را  رنگین کمان  خودش،  قد  هم  پری کوچولویی، 
پری کوچولوی قّصه ی ما، با خوش حالی داد زد: »سالم دوست من! کجا می روی؟«

پری کوچولوی دوم گفت: »سالم. دارم به آسمان، پیش مادرم برمی گردم«.
پری کوچولوی اّول، با تعّجب پرسید: »با رنگین کمان؟!«

این  است که  بار دوم  آسمان می رسد.  به  پری کوچولوی دوم گفت: »بله. چون 
رفتم.« باال  رنگین کمان  با  قبل هم،  دفعه ی  پایین گم شده ام. 

پری کوچولوی قّصه ِی ما، خوش حال شد. از روی شاخه ی درخت، َجستی زد و به 
طرف رنگین کمان پرید. آن را گرفت و باال رفت تا به مادرش رسید.                          

     ُشکوه  قاسم نیا، با اندکی تغییر

1 چرا مادر پری کوچولو نخی درست کرد و یک سِر نخ را به پای او بست؟

2 آیا خاله خرگوشه مامان خوبی برای پری کوچولو بود؟ چرا؟

3 چرا پری کوچولو نمی توانست به آسمان برگردد؟

  درك و دریافت



 روزی مردی به خانه ی بُـهلول رفت 
و از او خواست که طنابش را برای مّدتی 

به او قرض دهد. 
و  می شناخت  را  مرد  آن  بهلول      
نیست؛ پس  امانتدار خوبی  می دانست که 
کمی فکر کرد و گفت: »حیف که روی آن 
اَرَزن پهن کرده ام، و اگر نه حتمًا آن را به 

می دادم.« تو 
    مرد، با تعّجب گفت: »مگر می شود 

روی طناب ارزن پهن کرد؟« 
    بهلول گفت: » برای آنکه طناب 
را به تو ندهم، همین بهانه کافی است.«

بهانه
حکایت
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  درس هشتم: پیراهِن بهشتی    درس نهم: بوی نرگس 
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ر�ت  دوا�ب او �با ح�ض . �پدر، �برای ا�ض �ت �یراهن ساده ای �به �تن دا�ش اطمه)س( �پ ر�ت �ض ح�ض

�ضرم و  �پار�په ی  �کرد.  گاه  �ض ن  �به  �آ اطمه)س(  �ض ر�ت  ورد. ح�ض ا�ضه  �آ �به �ض و،  �ض �یراهن  �پ علی)ع( �یک 

د.  وسش �پ ه �بعد �ب د لح�ض �ض ا �پ �ت �ت ا�ش ار �گدض ن را �ک�ض . �آ �ت ی دا�ش �ض لط�ی

�ضد؟« اطمه)س( �ضرمود: »�په �کسی رد می �ض ر�ت �ض رد ا�ین ه�ضگام صدای رد �به لگو�ش ر��ید. ح�ض
اسی  �ضدارم �که �به �تن �ک�ضم«. �یرم، ��ب �ضی �ض�ت : »من �ض ی �گ�ض�ت �ض ع�ی �کسی �با صدای  �ض

که�ضه  دا �یک ��باس � ا�ضه ی رسوِل �ض : »ا�ض �ض یر �گ�ض�ت � ن �ض�ت اطمه)س( رد را �با�ض �کرد. �ض ر�ت �ض ح�ض

ا �به �تن �ک�ضم.«  واهم �ت می حض

�یراهن ساده ای  �که  و و �بعد �به �پ �یراهن �ض �ضس�ت �به �پ گاه�ش �ض مد. �ض اطمه)س( �به ردد  �آ ر�ت �ض دل ح�ض
ن  داو�ضد رد �تر�آ و �برای عروسی ا�ش �بود. �یاد کالم �ض �یراهن �ض کر �کرد �کدام �یک را �بدهد. �پ � اد. �ض ده �بود، ا�ض�ت �ی �پو�ش

�ید.«  �ضسش �ب دان �ب م�ض ا�ض �ی ی را �که دو��ت دار�ید �به �ض یرض � د م�گر �پ د سش واه�ی حض د �ض اد �که می �ضرما�ید: »هر�گرض سعاد�تم�ض ا�ض�ت
ن  �با�ضی �آ ِ رد ر�ض�ت و �با مهر ، �به طر�ض �ت و را �بردا�ش �یراهن �ض وری �پ اطمه)س(، �ض ر�ت �ض ح�ض

سمان �گر�ض�ت و دعا �کرد. �بعد  د. صور�ت�ش را �به طر�ض �آ یر، �بر�ت �ض � ن �ض�ت م های �ض ن داد. �پ�ش را �به �ض
 . ا ر�ض�ت �ب �ض �یاد ا�ض �آ و�ش �الی �ض �با حض

ر�ت  ح�ض کار  ا�ض  ن ها  �آ ر��ید،  علی)ع(  ر�ت  ح�ض و  محّمد)ص(  ر�ت  ح�ض �به  بر  �ض� و�ت�تی 
د�ضد.  و�ش �ال سش اطمه)س(، حض �ض

ا�ضه،  مد. �ض ر�ت محّمد)ص( �آ ا�ضه ی ح�ض دا، �به �ض ر�گ �ض �ته ی �برض �ئ�یل، �ضر�ش بر � د �که �ب �ی کسش طولی  �ض�

  درس هشتم
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: »ای رسول  �گ�ض�ت �ت و  ا�ش �گدض ر�ت  لوی ح�ض ا�یی �ب �ب �ی برض و �ض �یراهن �� �پ . او  �گر�ض�ت �ت  هسش �ب �بوی 

اطمه)س( سالم �برسا�ضم و ا�ین  ر�ت �ض و سالم رسا�ضد و �به من �ضرمان داد �که �به ح�ض داو�ضد �به �ت دا! �ض �ض
اورم.«  �ی �تی را �برای او �ب هسش برض �ب ��باس ��

د.  اری سش ک ها�ی�ش �ب اد، اسش �تی ا�ض�ت هسش برض �ب اطمه )س( �به ��باس �� ر�ت �ض گاه ح�ض     و�ت�تی  �ض
ا�ضد. اطمه)س( �ک�ش ر�ت �ض ود همه را �به  ا�تا�ت ح�ض لی �ض �یراهن �ض�ی �تی �پ هسش عطر �ب
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   درست و نادرست

1  زمانی که جبرئیل به خانه ی رسول خدا آمد، خانه بوی بهشت گرفت.       

2 جبرئیل برای مراسم عروسی حضرت فاطمه )س(، یک پیراهن هدیه آورد.

   درك مطلب

1  چرا زمانی که خبر بخشیدن پیراهن عروسی به حضرت محّمد)ص( و حضرت علی)ع( 

رسید، خوش حال شدند؟
2 آیا تاکنون چیزی را که خیلی دوست داشته ای، به دیگران بخشیده ای؟

.  3

  واژه آموزي

 انسان خوش قیافه، کسی است که قیافه ی خوبی دارد.
 انسان خوش حال، کسی است که .................... .

 غذای خوش مزه، غذایی است که مزه ی خوبی دارد.
 گل ............ گلی است که بوی خوبی دارد.
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    نگاه کن  و بگو

 به تصویرها با دّقت نگاه کن. موضوع آن ها چیست؟ حاال یکی از تصویرها را 
انتخاب کن و درباره ی آن صحبت کن.
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به جمله های زیر توّجه کن.
1       حضرت فاطمه)س( در خانه یک پیراهن ساده داشت.

         حضرت فاطمه ــ سالم اهلل علیهاــ در خانه یک پیراهن ساده داشت.

2 جبرئیل به خانه ی حضرت محّمد)ص( آمد. 

       جبرئیل به خانه ی حضرت محّمد ــ صلی اهلل علیه و آله ــ آمد. 
3 حضرت علی)ع( از ازدواج با دختر رسول خدا خوش حال بود.

       حضرت علی ــ علیه الّسالم ــ از ازدواج با دختر رسول خدا خوش حال بود.

 بیاموز و بگو

 حالت هایی مثل عصبانیت، شادی و غم در چهره ی افراد، در نوع صحبت کردن 
و رفتار آن ها با یک دیگر تأثیر دارد. نمایشی ترتیب دهید و انواع حالت های مختلف 
احساسات انسان ها مانند نگاه عصبانی، دوستانه، غمناک و شاد را نشان دهید و تأثیر 

آن بر چگونگی گفت و گو را اجرا کنید.

نمایش
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مه م�ز مه ها رد �ز �چ�ش

و س�ت و�ش رودها رد �شُ
مو�ج ها رد هَمهَمه

و وی ها رد �جس�ت و�ج �ج

ام �ی �جا�ز رد حاِل �ت
�کوه رد حاِل ر�کوع

ا�ج ا�ج و ماه�ت �ز�ت �آ
رد �ز�و�ج و رد طلوع

ا�ک ا�زی �جه حز �ی�ش س�زگ، �چ
سمان ا�جر، س� �جر �آ

ده  ِل �گ�ز�جد، �زَم �ش ِم�ش

کمان �گ�ین � ِ ر�ز ام�ت �ت

� ا�جر رد حاِل س�ز

ِ �لکو�ت سمان، �ز��ت �آ
�جر س�ِ گلدس�ته ها

ان رد �تُ�زو�ت �جاِل م��ز

   قیصر امین پور 

 

  بخوان و حفظ كن
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  درس نهم

ی  وا�ض �آ �پر�ضده ،  می �بارد.  الی  ُس�ض �بام های  �بر  �باران  �ید.  می �آ �باد  صدای 
 . ضم را �پُر �کرده ا��ت ، اطرا� �یع�ت �ین سرودها و �ض�ضمه های ط�ب ه�تر وا�ضَد. �ب �ین می حض دل �ض�ش

ار، �ض�ضمه ی �پر�ضدگان ... . �ب و�ی ی حب �ت ار، مو��ی �ب�ش سروِد �آ

�ضوم! و را �ضمی �ش �ضوم؛ اّما صدای �ت در س�ض�ت ا��ت �که همه ی صداها را می �ش �ت �پ

گار�ضگ  ر�ض �پَرهای   . �با��ت �ی �ض رد�ض�ت ها  ی  برض ��  . تها��ت ی ا�ض� �ب و  ی  �ب �آ رد�یا 
 . د و دور د��ت ا��ت ل�ض . لکوه، �ب وا�ض ا��ت م �ض �پر�ضدگان، �پ�ش

ی�ضم! � و را �ضمی �ب ی�ضم؛ اّما �ت � یرض و همه �ک� را می �ب � در س�ض�ت ا��ت �که همه  �پ �ت �پ

ه�تر�ین عطرها را  ا �که می روم، �بوی �ب . هر �ب ضم را �پُر�کرده ا��ت �بوی گل، اطرا�
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�ته، �بوی ��ی�ب های سر�ض و  اِن �بِرِ�ش ه، �بوی �ضر�گ�، �بوی �یاس، �بوی �ض برض �� می �ک�ضم. �بوی ��

�ان ... . ران و ر�ی ع�ض ورده، �بوی �ض ا�ک �باران حض ، �بوی �ض برض ��

و را �� �ضمی �ک�ضم! در س�ض�ت ا��ت �که ا�ین همه را �� می �ک�ضم؛ اّما �بوی �ت �ت �پ

ا! �ی ، �ب ا�ی�ب �تر�ین عض �یرض و�ش �بو�تر�ین، ای عرض ا�تر�ین د�ید�ضی، ای حض �ب �ی �ین صدا، ای �ض ه�تر ای �ب

ا�یی �ی د �که �ب دا �ک�ض ِ د�یده ی ما�یی، �ض ا�یی                �ضرو�ض �ی د �که �ب دا �ک�ض ا�یی، �ض ا�بِ و�ض �ض�ت و �آ �ت

                   )شعر از: صائم کاشانی(-   فریبا  َکلُهر، با تغییر
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  درست و نادرست

1  آن کسی که از نظرها غایب است و روزی ظهور خواهد کرد، حضرت مهدی)عج( است.     

2  بّچه ها نمی توانند مثل بزرگ ترها از منتظران ظهور حضرت مهدی)عج( باشند.

   درك مطلب

1  اگر بخواهی با امام زمان)عج( صحبت کنی، چه می گویی؟

2 می دانی نیمه ی شعبان چه روزی است؟ خاطره ای از آن روز، برای دوستانت تعریف کن.

.  3

  واژه آموزي 

 جمله های زیر را با دّقت بخوان و به کلمه هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است، توّجه 
کن. سپس درباره ِی معنای آن ها با دوستانت گفت و گو کن.   

   آواز دل نشین پرنده به گوش می رسید.

   موضوع دلخواه من کتاب خوانی است.

   صوت دل نواز قرآن در مسجد پیچیده بود.

   تو جمعه نیامدی و غروب آن، چه دلگیر بود.

   او از شکست دل خور بود؛ اّما ناامید نبود.
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   صندلی صمیمیت

  انتخاب موضوع: موضوع مورد عالقه ات را انتخاب کن. این موضوع می تواند بیان 

یک خاطره باشد؛ مثاًل خاطره ی اّولین روز مدرسه، یا خاطره ی سفر به مشهد یا هر 

خاطره ی دیگری که دوست داری. 

 تفّکر: حاال که موضوع را انتخاب کرده ای، درباره ِی آن فکر کن.

  گفتار: هر وقت آماده بودی، روِی صندلی معلّم بنشین و رو به دوستانت، درباره ِی 

آن موضوع صحبت کن. یادت باشد زمان صحبت تو خیلی طوالنی نباشد تا وقت 

داشته باشی صحبت های دوستانت را هم بشنوی. 

  بیاموز و بگو

 به جمله های زیر دّقت کن و بگو از چند کلمه تشکیل شده اند؟ آیا معنی کاملی دارند؟
  رفتم.    

  آمدند.
 حاال به مثال های زیر توّجه کن. آیا معنی کاملی دارند؟

  دیروز من و هم کالسی هایم در خیابان به سمت کتاب فروشی 
  هفته ی گذشته در مسجد محلّه، علی را

در مورد تفاوت این مثال های کوتاه و بلند، با هم کالسی هایت گفت و گو کن.
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َحَسن،کنار پنجره ی اتاق نشسته است و به ماهِی قرمز داخل ُتنگ، خیره شده است. او با 
انگشتانش به دیواره ی تنگ، ضربه می زند و ماهی را به این طرف و آن طرف می راند. ماهِی 
قرمز به سختی حرکت می کند و گاهی روی آب، بی حرکت می ماند. حسن، نگران ماهی است.

حسن فریاد می زند: »مادر!... مادر!«
مادر به سرعت وارد اتاق می شود. کنار حسن می نشیند و به ُتنگ ماهِی او نگاه می کند.

مادر: »چی شده؟«
حسن: »ماهی قرمزم ... مریض است ... دیگر شنا نمی کند!«

مادر: »فکر می کنم این تنگ برای او کوچک باشد. باید او را به جای بزرگ تری ببری تا 
هم راحت شنا کند و هم دوستانی داشته باشد که ُغّصه نخورد.«
حسن با خود فکر می کند: »کجا ببرم؟ جایی که هم بزرگ 

باشد و هم پر از ماهی قرمز.«
بزرگ  هم  محلّه،  مسجد  حوض  کجا؛  می دانم  »من  مادر: 
است، هم پر از ماهی. خادم مسجد هم، حسابی به آن ها می رسد.«
حسن به سرعت، تنگ را برمی دارد و به سوی در اتاق می رود.

مادر: »کجا با این عجله؟«
حسن: »می روم مسجد.«

  بخوان و بیندیش
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حسن با تنگ ماهی وارد حیاط مسجد می شود. چند مرد و یک پسر بّچه که ده ساله 
به نظر می رسد، کناِر حوض ایستاده اند و وضو می گیرند. حسن به حوض نزدیک می شود.

حوض به رنگ آبی فیروزه ای است و آبی زالل و تمیز دارد. ماهی های قرمِز فراوانی از 
این سو به آن سوی حوض، شنا می کنند. آن ها به خوبی در آب دیده می شوند.

حسن تنگ را داخل حوض می کند و سِر ُتنگ را کمی خم می کند تا ماهی بتواند از آن، 
خارج شود. ماهی حسن از تنگ خارج می شود و به سرعت کنار ماهی های دیگر می رود.

ماهی قرمز شاداب و سرحال است. حسن خوش حال می شود. لبخند می زند و همچنان 
شنا کردن ماهی قرمز را تماشا می کند. پسربّچه ای که کمی دورتر از حسن ایستاده بود و 

وضو می گرفت، با لبخند به حسن نزدیک می شود.
پسربّچه: »سالم، من عرفان هستم. اسم تو چیست؟ تا حاال تو را اینجا ندیده بودم!«
حسن: »من حسن هستم. آمده بودم این ماهی قرمز را توی حوض مسجد بیندازم.«

دوباره  برمی دارد.  دِر مسجد  به سوی  از مسجد خارج شود. چند قدم  حسن می خواهد 
از دوستانش می رود که مشغول جفت کردن  نزِد یکی  به عرفان می افتد. عرفان  نگاهش 

را می پرسد. و حالش  او دست می دهد  با  است.  نمازگزاران  کفش های 
حسن برمی گردد؛ کنار حوض می رود. نگاهش به ماهی قرمزش می افتد که خوش حال 
با ماهی های دیگر شنا می کند. لبخند می زند و شیر آب را باز می کند و وضو می گیرد. داخل 

مسجد می شود و کنار عرفان، در صف نماز می نشیند.

        فاطمه سلحشور

1 چرا مادر به حسن پیشنهاد کرد که جای ماهی را عوض کند؟

2 چه چیز باعث شد که حسن تصمیم بگیرد در مسجد نماز بخواند؟

3  کلمه ی »آن ها«، که در متن مشّخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

4  کلمه ی »او«، که در متن مشّخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

  درك و دریافت
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داستان زیر را بخوان و به ضرب المثل آن توّجه کن.

خداوند به حضرت سلیمان)ع( توانایی های زیادی بخشیده بود؛ مثاًل او می توانست 
و  ُکند  برپا  بزرگی  مهمانی  اجازه خواست  از خداوند  روزی  بزند.  حیوانات حرف  با 

همه ی موجودات را به ناهار دعوت نماید.
حضرت سلیمان)ع( کوِه بزرگی از غذا آماده کرد. 

اّولین مهمان او ماهی بزرگی بود که سر از آب در آورد و گفت: »غذای مرا بده.« 
حضرت سلیمان)ع( گفت: »این همه غذا، هر چه دوست داری، بخور.« 

ماهی در یک چشم به هم زدن، همه ی غذا را بلعید و گفت: » بقّیه ِی غذای من 
چه می شود؟ هنوز گرسنه ام.« 

حضرت سلیمان)ع( با تعّجب پرسید: »مگر تو روزی چقدر غذا می خوری؟« 
ماهی گفت: »روزی سه قورت. اینکه خوردم، نیم قورت بود. هنوز دو قورت و 

باقیست.« نیمش 



  درس دهم: یاِر مهربان    درس یازدهم: نویسنده ی بزرگ
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ل�بِ  ا�غ�ته ام. می دا�غم �که ا�غ �غ ه�تر �ش ما را �ب ، �ش �ت �ش � ماهی ا�غ دو��تی ما  �گ�غ �غ ا�ک�غون �که �چ
�تِن من  �بر  ی  ا�ی �ب �ی �غ و  و  �غ ��باس  اّول،  رو�غ  همان  ا�غ  ون  دار�ی�، �چ لی دو��ت  �غ�ی مرا  ما،  �ش

ی  �ب س�ی �به من �آ �کودکان،  ی ا�غ  �بع�غ �یا  �غما�غم  �باران  �باد و  ا رد  �ت  � لی مرا�ت�ب هس�ت�ی �کرده ا�ی� و �غ�ی

.� �غ �غرسا�غ

� و �به م�رسه  ود سوار می �ک�غ�ی �ت �غ ار�ی� و �بر �چ�ش ان می �گ�غ �ت �غ ما هر رو�غ مرا �توی �ک�ی �که �ش �غ ا�غ ا�ی
ر می �ک�غم. کّ � ما �تسش �ت می �برم و ا�غ �ش می �بر�ی�، ل�غّ

�ی� و  یر و�ش می �گ� �غ ه ای ا��ت �که مرا رد �آ ن لح�غ �ین و�ت�ت �برای من، �آ ه�تر راس�ت�ش �ب
ما را ح� می �ک�غم.  ود �ش ه ها�یی ا��ت �که �گرمای و�ب ان لح�غ �غ د�یک می �ک�غ�ی�. رد �چ ان �غرغ ل�ب�ت �به �ت
�باِن  و�و و مهر ل�ب �کو�چ �غ�ی�ن �ت�چ�ش �ت گی دارد. من �با سش ل �غ ا و �ت�ش �ب �ی ما، �غ�غمه ی �غ ل�ب �ش �باِن �ت ر �غ

وم.  بر می سش ان �با�غ� ما، ا�غ حا��ت �ش

  درس دهم
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ط �یک  کل �غ�ی��تم. من �غ�ت ه �یک �ش ما ه��تم و هم�یسش � �ش �غ ی �برده ا�ی� �که من هم ما�غ ا�ک�غون �چ مًا �ت ��ت

ی و�ت�ت ها  ان می �گو�یم و �بع�غ وا�غم، گاهی دا��ت عر می �غ ان �ش �ت �تن �غ�ارم؛ گاهی �برا�ی گ�غ حر�غ �برای �

و�بّه حر�غ های  و�ب م�ت ام می دهم �که �ب�ا�غم �غ �ب ما می �چرسم. ا�ین کار را �برای ا�ین ا�غ ی ا�غ �ش ها�ی یرغ � هم �چ

�ه ا�ی� �یا �غه. من سش

�چ�ر د  �غرغ و  و�ی�  می سش رده  �غ �آ و  حغ��ته  من،  د��ت  ا�غ  ما،  �ش ا�غ  ی  �بع�غ گاهی  �که   می دا�غم 
م؛  ما �با هم دو��ت هس�ت�ی �ی�ت�ت ا�ین ا��ت �که من و �ش کا�ی�ت می �ک�غ�ی�؛ اّما ح�ت ان ا�غ من �ش  و مارد�ت

�بان. ا�غی مهر دو��ت
و�ش حالم. من  لی �غ و�ی�، �غ�ی ر�گ �تر و �باسواد�تر می سش ما هر رو�غ همراه من، �برغ ی�غم �ش � �که می �ب �غ ا�غ ا�ی
� �که دو��ت �غ�ارم.  ما کارها�یی می �ک�غ�ی ی و�ت�ت ها �ش ما را �غارا��ت �ک�غم؛ ولی �بع�غ واهم �ش هر�گرغ �غمی �غ

�تی �بر من  ی �غارا��ت �بود �که م�ش یرغ � ّه های هم�ین کالس، �غمی دا�غم ا�غ �چه �چ �چ کی ا�غ �ب ل اًل �یک رو�غ �ی م�ش

ا مّ��ت ها دلم ردد می �کرد. ه ای �چر�ت �کرد؛ �ت � و مرا �به �گوسش �ی �کو�ب

الی می رو�یم. و�ت�تی مرا  رهای �غ�ی م �که �با هم �به ��غ ! ما همراها�غی هس�ت�ی �یرغ ان عرغ الصه، دو��ت حغ

ود. رد ا�ین حا��ت ا��ت �که  �تر می سش �ی�ش ی�غم و دو��تی ما، �ب � د�یک �تر می �ب ما �غرغ ود را �به �ش �ی�، �غ وا�غ می �غ

ا می �ک�غم. �غ �ش ل�غ �آ �ت اهای م�غ دم ها و حب ر می �برم و �با �آ ودم سوار می �ک�غم و �به ��غ ما را �بر دو�ش �غ من �ش

ا�ب را �که �با�غ می �ک�غی  »�ک�ت   
وده ای دو �بال �یک �چر�غ�ه را �گ�ش   

م�ین �چر�غ�ه ای �که ا�غ �غ   
هرهای دور و را �به �ش �ت   

ور می �بََرد.« و را �به �با�غ های �غ �ت   
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    درست و نادرست

1 شما مرا دوست دارید و برای اینکه کثیف نشوم، من را جلد می کنید. 

2 شما همیشه از من خسته می شوید و به پدر و مادرتان شکایت می کنید. 

   درك مطلب

1 چه زمانی تو کتاب را به سفر می بری و کتاب کی تو را به سفر می برد؟ 

2 آیا کتاب فارسی خود را دوست داری؟ چرا؟

.  3

  واژه آموزي

 به جمله های زیر توّجه کن. 
   دانش آموز توانمند، یعنی دانش آموزی که توانایی دارد.

   رفتار ارزشمند، یعنی رفتاری که ارزش دارد.
 حاال تو بگو:

   دختر هنرمند، یعنی ................................. .
   انسان .............، یعنی انسانی که ثروت دارد. 
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   صندلی صمیمیت

 انتخاب موضوع و تفّکر: به موضوعی که معلّم شما انتخاب می کند، خوب فکر کنید.

 بحث گروهی: حاال درباره ی موضوع در گروه با یک دیگر گفت وگو کنید. 

  گفتار: هر وقت آماده بودید، نماینده ی گروه روی صندلی معلّم بنشیند و در مورد 

موضوع صحبت کند. یادتان باشد، زمان صحبت شما خیلی طوالنی نباشد. در آن 

بشنوید. را هم  صورت می توانید صحبت های دوستانتان 

  بیاموز و بگو

 به مثال های زیر دّقت کن و در مورد آن ها با دوستانت گفت و گو کن. 

علی رفت.    رفت  

علی دوید.  علی    دوید  
علی آمد.    آمد  

نرگس قّصه را نوشت.                       نوشت  
نرگس قّصه را خواند.  نرگس قّصه را     خواند  
نرگس قّصه را شنید.                       شنید  

 حاال تو بگو:
.................   .................    
.................   .................  مریم غذا را  
.................   .................    
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�تم د�یرو�غ می �گ�ش
ی ا�ی �ب �ی ِ �غ رد �با�غ

ا �چُر ا�غ گُل �بود �ب �غ �آ
ی! �به �به! �چه گل ها�ی

  بخوان و حفظ كن
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: ا �گ�غ�ت �ب �ی ِ �غ ن �با�غ �آ
ا، �ی ِ ا�ین د�غ ا�ش �غ�تّ

�او�غ� ا��ت غها حغ �ت�

ا لک�ت ِ �ی ا��ت ن حغ �آ

  نسرین صمصامی

ان را  ِ رد�غ�ت �بر�گ

ا می داد �باران ص�غ
گی گل را ل �غ د��ت

ا می داد �غ ل�بل  �ش �ب

، ِ �با�غ �تم �به �گو�ش گ�غ �

؟ ن �غ�ت�ش ها ا�غ �ک�ی��ت ا�ی

اد ا��ت �ی�ا��ت ا��ت �چ

! ی ا�ش �الی ا��ت ا�ش �غ�تّ
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ر�گ  �برغ ود  �غ »ا�غ   :� �غ �ت گ�غ � را  ی  طا�ی حا�تم 
�غ�ی�ه ای؟«  هان د�ی�ه ای �یا سش همّ�ت �تر رد �ب

�تر،  ُ �ش هل  �چ رو�غ  �یک  »�بلی؛   : �گ�غ�ت

ود �به  �تر�با�غی �کرده �بودم ُاَمرای عر�ب را؛ و �غ

�غی 
ار�کَ �یرون ر�غ�تم. حغ �تی �ب ه ی صحرا، �به حا�ب �گوسش

�ته �غراهم �غهاده.« ُ�ش را د�ی�م، �چ

�که  �غروی؛  را  حچ حا�تم  مهما�غی  »�به  �تم:  گ�غ �

م�ه ا�غ�؟« ی �برِ�ماِط او، �گرد �آ ل�ت حغَ

  درس یازدهم
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 : �گ�غ�ت

وَرد                و�ی�ش �غ »هر �که �غان ا�غ عمِل �غ
بَرد«  ی      �غ� ِ    حا�تِم طا�ی    م�غّ�ت

ود، �بر�تر د�ی�م. وان مردی ا�غ �غ من او را �به همّ�ت و �ب

یرا�غ  � �ش اهل  �ع�ی   . ا��ت �ع�ی  ان«  »گل��ت ا�ب  �ک�ت ا�غ  وا�غ��ی�،  �غ �که  �تی  �کا�ی
ا  �ت ر ر�غ�ت  �به ��غ ن  اّما �چ� ا�غ �آ را�غ�؛  �گ�غ یرا�غ  � وا�غی را رد �ش و�ب �غ کی و  �کودل �بود. او دوران 

ود را ادامه  داد.  حص�یال�ت �غ ا، �ت �ب �غ �اد ر�غ�ت و رد �آ �ا �به �بعغ �ت یرد. ا�ب لگ� �تری �یاد �ب �ی�ش های �ب یرغ � �چ

ا�غه ی  �یار�ت حغ �ین، �برای �غ �غ . هم�چ ان و روم ر�غ�ت � سور�یه، ��ب�غ �غ �گر ما�غ اهای د�ی �بع� �به حب

ا�غ  و  �ت  �بر�گ�ش یرا�غ  � �ش �به  ر،  �ب سال ��غ �غ �چ و  ا�غ �ی  �چ�  ام  �ب �کرد. سرا�غ ر  ه ��غ م�کّ �به  �ا،  حغ
ان«  »گل��ت �ش ا�ب �با ار�غ ن، دو �ک�ت . حاصِل �آ �ت عرها �غو�ش ، �کا�ی�ت ها و �ش اطرا�ت�ش حغ

.� �یان هس�ت�غ گی و اد�بی ما ا�یرا�غ ل �غارا�ت �غره�غ ا�ب ها ا�غ ا�غ�ت . ا�ین �ک�ت ان« ا��ت و »�بو��ت
�ته  �ش �گ�غ ا�غ  ور ما،  �ک�ش . مردم  �ت ی کامل دا�ش ا�ی �غ �ش �آ یرغ  �غ� ن و احاد�ی�ش  �تر�آ �با  �ع�ی 

اده  �غ �بای او ا��ت �ی ار �غ م�ه های �ب��ی �تن، ا�غ �ب گ�غ � و رد س�غن � ا هس�ت�غ �غ �ش �شار �ع�ی �آ ا�ک�غون، �با �آ �ت
ن ها �ال�ته دار�غ�. � و �به �آ �غ وا�غ ار او را می �غ �ش ، �آ یرغ ا �غ� �ی اری ا�غ مردم د�غ �. �ب��ی �غ می �ک�غ

، �برو. ر�گ اعر �برغ �ه و سش و�ی��غ رامگاِه ا�ین �غ مًا �به د�ی�ِن �آ یرا�غ ر�غ�تی، ��ت � ی �به �ش ا�گر رو�غ

   درست و نادرست

1 خارکن به مهمانی حاتم طایی رفت.

2 حاتم طایی مردی سخاوتمند و بخشنده بود.   
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   درك مطلب

1 چرا حاتم طایی خارکن را جوان مردتر از خود می دانست؟

2 آیا به غیر از سعدی، شاعران دیگری را نیز می شناسی؟ آن ها را معّرفی کن.

.  3

  واژه آموزي

 به جمله های زیر دّقت کن.

 گلستان، یعنی جایی که پر از گل است.

 دبیرستان، یعنی جایی که دبیران در آن درس می دهند.

 حاال تو بگو:

 بیمارستان، یعنی  .

   صندلی صمیمیت
 انتخاب موضوع و تفّکر: به موضوعی که معلّم شما انتخاب می کند، خوب فکر کنید. 

  همفکری: حاال در گروه، درباره ی آن موضوع مشورت کنید. دّقت کنید که موضوع خیلی کلّی 
است، بنابراین آن را به موضوع های کوچک تر تقسیم کنید. 

  كوچک كردن موضوع: نماینده ی گروه ها، موضوع کوچک تر گروه را روی تخته ی کالس بنویسد. 
  انتخاب موضوع كوچک و تفّکر: حاال در گروه یکی از موضوع های کوچک را انتخاب کنید و در 
مورد آن فکر کنید. سعی کنید موضوعی را انتخاب کنید که در مورد آن اّطالعات بیشتری دارید.

  گفتار: هر وقت آماده بودید، نماینده ی گروه روی صندلی معلّم بنشیند و رو به دوستانتان، فقط 
در مورد بخشی که انتخاب کرده اید، صحبت کند. یادتان باشد، زمان صحبت شما خیلی طوالنی 

نباشد تا برای شنیدن حرف های دوستانتان هم وقت داشته باشید. 
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  بیاموز و بگو

  حکایت، داستان کوتاهی است که از روزگار گذشته بر جای مانده است و با پند، 
اندرز و نصیحت همراه است و تجربه ای از زندگی را بازگو می کند. قسمت اّول متن 
را  دیگری  حکایت  اگر  حاال  است.  حکایت  از  نمونه ای  بزرگ«،  »نویسنده ی  درس 

تعریف کن.            برای دوستانت  می دانی، 

   گوش كن و بگو

 با دّقت به داستان کوتاه گوش کن و سپس ترتیب درست جمله های زیر را بگو.

 گنجشک در پاسخ گفت: »من اگر جای تو بودم، پرواز می کردم.« 
 خرگوش خیلی خوش حال شد و از فیل، گنجشک و قورباغه تشّکر کرد.

  روزی خرگوش تصمیم گرفت برای دیدن عمویش به آن طرف رودخانه برود.    
 فیل گفت: »اگر  جای تو بودم، اصاًل به آن طرف رودخانه نمی رفتم.« 

  خرگوش به قورباغه ای که کنار رودخانه بود، گفت:  »اگر  جای من بودی، چطور از 
رودخانه می گذشتی؟!« 
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بود؛  دیده  بدی  خواب  او  پرید.  خواب  از  شب  نیمه های  خلیفه ای  بغداد،  شهر  در  روزگاری 
بنابراین هراسان شد و دیگر خوابش نبرد. این بود که در قصر، شروع به قدم زدن کرد تا صبح شد.

صبح که وزیر برای رسیدگی به کارها، سراغ او رفت، خلیفه را خسته و خواب آلود دید. پرسید: 
»چه شده که خلیفه را نگران و خسته می بینم؟« 

خلیفه چشم هایش را مالید و گفت: »دیشب خوابی دیدم که تا صبح، آرام و قرار را از من 
گرفت.« 

وزیر گفت: »نگران نباشید! شاید معنای خواب شما، خیر باشد. برای آنکه  آرامش پیدا کنید، 
دو خواب گزار را می آوریم تا بگویند که معنای خواب شما چیست.«

خلیفه پرسید: »اگر خوب نبود، چه؟« 
وزیر گفت: »حتمًا خواب خوبی دیده اید، نگران نباشید.«

مأموران رفتند و آن دو نفر را به نزد خلیفه آوردند. 
همه ی  ناگهان  که  دیدم  خواب  »در  گفت:  خلیفه 

ریخت!«  دندان  هایم 
مردِ خواب  گزار گفت: » عجب خواب بدی!« 
خلیفه گفت: »زودتر بگو معنی آن چیست.« 

خواب گزار گفت: »معنای خواب خلیفه  این است که 
همه ی نزدیکان خلیفه می میرند و خلیفه زنده می ماند.«

خلیفه تا این حرف را شنید، بر سر زد و گفت: »وای 
بر تو! این چه حرفی بود که زدی!«

بعد به اطرافیان خود اشاره کرد و گفت: »زود این 

  بخوان و بیندیش
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نادان را مجازات کنید.« مرد 
بدی  حرف  من  مگر  »قربان!  گفت:  خواب  گزار 

زدم؟« 
خلیفه گفت: »ای نادان، وقتی همه ی نزدیکان من 
بمیرند، زندگی برای من چه  ارزشی دارد؟ برو که دیگر 

نمی خواهم تو را ببینم«.
به خواب  گزار دیگر کرد و گفت:  سپس خلیفه رو 

دیشب من چیست؟«  معنای خواب  بگو  تو  »حاال 
گفت:  و  کرد  خلیفه  به  نگاه  آرامی  خواب  گزار، 
»خدای بزرگ به شما عمر طوالنی بدهد و  همیشه خواب های خوش ببینید! اکنون به شما ُمژده 
خلیفه  از  که عمر  است  این  خلیفه  معنی خواب  دیده اید.  بسیار خوبی  دیشب خواب  که  می دهم 

است!« طوالنی تر  نزدیکانش  همه ی 
وقتی خلیفه حرف های خواب  گزار دوم را شنید، با آرامش لبخندی زد و گفت: » آفرین بر تو! به 

 این مرد پاداش خوبی بدهید که مرا بسیار خوش حال کرد.« 
مأموران رفتند و جایزه ی خوبی برای خواب  گزار دوم آوردند و با احترام او را تا بیرون قصر 

کردند.  همراهی 
یکی آهسته  از وزیر پرسید: »این دو خواب  گزار که یک حرف زدند! چرا یکی جایزه گرفت و 

یکی مجازات شد؟«
وزیر گفت: »حرف را همه جور می شود بر زبان آورد. یکی بد حرف زد، مجازات شد و یکی 
همان حرف را با زبان خوش گفت، پاداش گرفت. بنابراین برای گفتن هر سخنی، اّول باید فکر 

کنیم که چطور آن حرف را بیان کنیم.«
      محّمد میركیانی

1 چرا خلیفه خسته و خواب آلود بود؟

2 چرا خلیفه خواب گزار اّول را نادان نامید؟

3  کلمه ی »تو«، که در متن مشّخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

4 کلمه ی »شما«، که در متن مشّخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

  درك و دریافت
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شخصی،نزد حکیمی رفت و گفت: »ای حکیم، راز خوشبختی و پیروزی را 
به من بیاموز.«

حکیم گفت: »اگر فردا بیایی، رازی را برای تو خواهم گفت.« آن مرد رفت 
و فردا بازگشت.

حکیم جعبه ای به او داد و گفت: »مواظب باش! دِر این جعبه نباید باز شود.« 
شخص با شگفتی جعبه را گرفت و راه افتاد. در راه به این فکر می کرد که 

درون جعبه چیست و چرا او نباید دِر آن را باز کند.
وقتی به خانه رسید، صبرش تمام شد و دِر جعبه را باز کرد. ناگهان، موشی 

از جعبه بیرون پرید و رفت. 
آن شخص با دیدن موش، خشمگین شد و نزد حکیم بازگشت و گفت: »ای 

حکیم، من از تو رازی خواستم، تو موش به من دادی!«
حکیم گفت: »ای نادان، تو که نمی توانی یک موش را در جعبه نگه داری، 

چطور می توانی رازی را نزد خود حفظ کنی؟«

حکایت



  درس دوازدهم: ایران عزیز   درس سیزدهم: درس آزاد   درس چهاردهم: ایران آباد
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! �ی�ز ه ا�ی�ان ع�ز �آ

! ی�ز ر�ز� م�ین �ز س��ز

ا هس�تی! �ب �ی و �چه �ز �ت

ا هس�تی!                 �ب �چه �ز��ی

          ٭

ا�ز دو سو �ب� رد�یا

ود �با�ز �ک�زی راه �ز

ده ای س� �به رد�یا �ز

�چا �به رد�یا �ک�دی

�توی رد�یاها�ی�ت

ار ، �بس�ی هس�ت �زعم�ت

ر �توی رد�یای �ز�ز

ارس ی�ز�ش �ز �گ� َُود �زام دل ا�ز ، �که �ب �ب ��ی �ب �ز �یا �که رد �آ

�زده �ت� ا�ز ه� �زامی اس�ت ّدس، �که �بَ�ا�ز �بای م�ت �ی �زام �ز

�یس�ت  ی �با�ت �ب ��ی هان �با�تی و رد�یا و �ز ا �ب �ت

            ٭           

! �ی�ز ه ا�ی�ان ع�ز �آ

و�ب ود ا�ین م�دم �ز و�ش �ز �ز ای رد �آ داده ای �ب

ور و�ب و ص�ب م�دمی �ز

ود هن �ز �ت م�ی عاسش

�ی�ز ور ا�ی�ان ع�ز �ت �ک�ش عاسش

  درس دوازدهم
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! ی�ز ر�ز� م�ین �ز س��ز

دم�ت �ک�د هان �ز گ �ب م�ی�زی �که �به �ز�ه�ز س��ز

�ت داد �به ه�ز� رو�ز

علم و دا�ز�ش �گس�ت�د

�ز �چ�ورد مولوی، سعدی و �ا�ز

اد �ز�دوسی را �ز

ّام اد و �چ�ورد �به دامن، �ز�ی �ز

ا را �ز ی�و�زی را، �بوعلی س�ی � اد �ب �ز

                ٭  

م�ین �چاکان ا�ین �ز

ادگاه م�دان �ز

ا�ک �چا�ک ا�ی�ان �ز

م طمع دو�ز�ته ا�زد �که همه �چ�ش

�به همه �زعم�ت ها�ش

�با دهان های ���یص

�زد ی� م، �ز ما می �گ� ما�ز�ی وا�ب �ب �که ا�گ� �ز

ور د �به �ز �ز می ُر�با�ی

ود ماس�ت ن �چه دار�یم و �ب�ای �ز �آ

مال ما، �یک  �یک ا�ی�ا�زی هاس�ت

�ت �ز م �ب�ای ح�ز �زه�اس�ی

کل ط� �یا مسش �ز �ز

! �ی�ز ه، ا�ی�ان ع�ز �آ

! ی�ز ر�ز� م�ین �ز س��ز

ا هس�تی! �ب �ی و �چه �ز �ت

ا هس�تی! �ب �چه �ز��ی

    عبّاس یمینی شریف



96

    درست و نادرست

1 کشور ایران، از شمال و جنوب به دریا ختم می شود. 

2  ایران زادگاه دانشمندان و شاعران بسیاری است.

   درك مطلب

1 به نظر شاعر، کشور ایران چگونه به رونق و پیشرفت علم، خدمت کرده است؟

2   وظیفه ی دانش آموزان در سربلندی کشور ایران چیست؟

.  3

  واژه آموزي

 به این عبارات دّقت کن. 
   نمکدان، یعنی جای نمک

   یخدان، یعنی جای یخ
 حاال تو بگو:

   شمعدان، یعنی ............................... .
   .............، یعنی جای گل
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   صندلی صمیمیت

به  را  آن  و  انتخاب می کند، خوب فکر کن  معلّم  به موضوعی که    کوچک کردن موضوع: 

کن.  تقسیم  کوچک تر  موضوع های 

  انتخاب موضوع کوچک و تفّکر: حاال یکی از موضوع های کوچک را انتخاب کن و در مورد 

آن فکر کن. سعی کن موضوعی را انتخاب کنی که در مورد آن اّطالعات بیشتری داری.

  گفتار: هر وقت آماده بودی، روی صندلی معلّم بنشین و رو به دوستانت، فقط در مورد بخشی 
که انتخاب کرده ای، صحبت کن. یادت باشد، زمان صحبت تو خیلی طوالنی نباشد تا برای 

شنیدن حرف های دوستانت هم وقت داشته باشی.

  بیاموز و بگو

اغلب  استفاده می شود که  زیبایی  نوشته های  از  بیان عواطف واحساسات  برای    گاهی 
دارای آهنگ است. این گونه نوشته ها را شعر می گویند. متن درس »ایران عزیز« شعر 
است. خواندن شعر به روح انسان آرامش می دهد. کشور ایران شاعران زیادی دارد. آیا 

شعرهای دیگری را به یاد داری تا برای دوستانت بخوانی؟

   گوش کن و بگو

  با دّقت به این داستان کوتاه گوش کن و کارهای درست و نادرستی که در آن بیان 
می شود را به خاطر بسپار.

  حاال به صورت گروهی در مورد مطالبی که به خاطر سپرده اید، گفت   و گو کنید. نیمی 
از گروه ها در مورد کارهای درست و نیم دیگر در مورد کارهای نادرستی که در متن 

داستان وجود دارد، با هم مشورت کنید.
 حاال پاسخ هایتان را در کالس بررسی کنید.
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 درس سیزدهم

درس سیزدهم

درس سیزدهم

درس سیزدهم
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  درست و نادرست

                                                                       

 درك مطلب

 واژه آموزی



100

 گوش کن و بگو

صندلی صمیمیت
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م ا�ی�ا�ز�ی لکودکان  همه  مما  ا�ز�ی �گه�ب �ز را  و�ی�ش  �ز مارِد 

ا�زس�ت گلس�ت کی  ل �ی ا�ی�ان  مملک  ا�ز�ی گلس�ت ا�ین  س�   �ز  گل  ما 

وا�زدن ردس �ش اس�ت و �ز مکاِر  ما   ور�ز �گ��ی�زا�ز�ی لی  �ز�ب �ت ا�ز  همه 

و�ی�ش �ز ا�زی  �باس�ت ا  کاِن  �ی �ز ون  م�چ ما�ز�ی �ی �چ ردس�ت  و  راس�ت لگوی 

م وط�ز�ی و  مّ��ت  ک�  � �ز رد  مهمه  ما�ز�ی ا�ی و  د�ین  د  �ز �ب رد  همه 

��ی�ز و سش م و راس�ت لگوی  �چا�ک�ی مهمه  ا�ز�ی ُه�ت �ب و  ردو�ز  ا�ز  ب�  ی �ز� �ب

م ه�ز�  �ی و  ص�زع�ت  اهل  گی  مهمل ا�سا�ز�ی و  ی�  �ز� اهل  گی  همل

وطن ار  �ز ا�ز�ت ه�ِ  �ب ا،  م�ا��ی وا�ز�ی می �ز رو�ز ردس    و  �ب  ما سش
  

 محّمد تقی بهار )ملک الشعرا(

ن  بخوان و حفظ کن
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 درس چهاردهم

درس چهاردهم

هن« �بود. رسم کالس ما ا�ین �بود �که ه�  وع ردس ما »م�ی ، مو�ز ن رو�ز �آ
وع  ه ای رد�باره ی مو�ز �ت د د�ت�ی �ز دا �چ �ت ان، ا�ب مو�ز �یک ا�ز �گ�وه های دا�ز�ش �آ

ور�ت و �گ�ز�ت   و لگو می �ک�د�زد.  ردس �با هم م�ش

ن �بار هم �به  . ا�ی ِ �گ�وه، س�زن می �گ�ز�ت گی ا�ز ط��ز د� �ز �زما�ی � �به  �ز�ز �بعد �یک 

م. �ی هن« �چ�دا�ز�ت ح�ش رد�باره ی »م�ی �ک�ی و �ب کل �گ�وهی �به هم �ز سش

 : �گ�ز�ت ا«  �ز�ا�ز�ی �گ�وه »حب ده ی  �ز �زما�ی �زُس�ت  ُ �ز �گ�وهی،  �گ�ز�ت   و لگوی  ا�ز  �چ� 

د؛  �ز می �ک�ز گی  �زد� �ز هن  م�ی ی  م��ز اط�ت  م�ز رد  �که  �کسا�زی  همه ی  ما،   � طز �ز »�به 
�چ��تال�ش  ی  ا�زسان ها�ی �که  را  ان  �ز �ی �زسش م��ز ما  د.  هس�ت�ز وطن  اصلی  �گه�بان  �ز

لی دوس�ت دار�یم.« د، �ز�ی هس�ت�ز

م می �ک�ز�ی ک�  � �ز »ما   : �گ�ز�ت و  اس�ت  �ب��ز کی  ل �ی  ،» �ز »�تار �ی �گ�وه  م�یان   ا�ز 
ا�ز  د؛  اس�ز �ز �بسش و�ب  را �ز ود  هِن �ز م�ی  ِ �ز �تار �ی و  �ته  سش �گدز �با�ید  م�دم،  �که همه ی 

». مو�ز�ت وان �آ �یادی می �ت ، ردس هاِی �ز �ز �تار �ی

ور،  �ک�ش ل�ز  �ت اط�ت محز ی ا�ز ما رد م�ز : »�ب��ز �گ�ز�ت �بان«  �گ�وه »�ز ده ی  �ز �زما�ی

ی�زه ا ی  � حب گ�ز
� �بان های م�ّلی،  م؛�ز �ز�ی ود ���ز می �ز م�ّلی �ز و  �بان ماردی  �ز �به 
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ی ا�ی ا�ب اس �ب ع�ب

اس دوران ع�ب

رودی �ی
ر �ش �ب

علی ا�ک

ار  �بس�ی هن،  م�ی �ظ  �برای ح�ظ و  �یان اس�ت  ا�یرا�ظ ما  مّلی  �بان  �ظ ارسی،  �ظ �بان  �ظ ولی  د  �ش هس�ت�ظ �باار�ظ
». �بااهمّ�ی�ت اس�ت

ر�ظ�ت رد  �ی�ش �پ ؛  ور،مهم اس�ت �ک�ش �یک  �برای  ه  �پ �ظ : »�آ �گ�ظ�ت و  د  د �ش ل�ظ �ب کی  ل �ی  ،» �گروه »دا�ظ�ش ا�ظ 
ا  هن ما همه �ب م، م�ی ر�ظ�ت �ک�ظ�ی �ی�ش . ا�گر ما رد علم و ص�ظع�ت �پ ی اس�ت اور�ظ ی�ظه های علمی و �کسش م� �ظ

ود.« د می �ش ل�ظ �ب معرو�ظ و سر

�تر ا�ظ همه  �یسش ی �که �ب یرظ � م �پ �ی کر می �ک�ظ � ان! ما �ظ : »دوس�ت گی« �گ�ظ�ت ل ده ی �گروه »هم�بس�ت �ظ رد ا�ین ه�ظگام، �ظما�ی
بر اس�ت �که �باع�ش  �یروی ا�ظ ره� ن و ا�الم و �پ لک�یه �به �تر�آ ، �ت م اس�ت هن ال�ظ �برای �پا�داری ا�ظ م�ی

و�یم.« ّ�ت می �ش م، مو�ظ �ی و�ی �ب ر�گ �یاری �ب دای �برظ م و ا�ظ �ظ �ی ه �یاور هم �باسش ود. ما ا�گر هم�یسش حاد مردم می �ش ا�تّ

م �که رد طول  �ی دگا�ظی صح�ب�ت �ک�ظ م�ظ م رد�باره ی ر�ظ واه�ی : »ما می �ظ ای �گروه »ال�ه« �گ�ظ�ت کی ا�ظ اع�ظ ل �ی

د من،  �ظ ما هم ما�ظ ا�ید �ش �کرد�ظد. �ش اع  د�ظد و ا�ظ وطن د�ظ لگ�ی �ظ اعا�ظه �ب حب ّدس، �ش اع م�ت �ت �ال د�ظ هسش

ه�یدان ع�باس �با�با�یی،  د �ش �ظ ا�ظا�ظی ما�ظ ل�ب د: �ظ �ی ه�تر اس�ت �بدا�ظ و�ید. �ب ل�بان �ش ده �ظ �ظ �ی دوس�ت دار�ید رد �آ
و  �کرد�ظد  �پروا�ظ  دالورا�ظه  دوران،  ع�باس  و  وری  �ک�ش احمد  �یرودی،  سش بر  علی ا�ک� ا�ظی،  اردس�ت ی  مصط�ظ

من  هن �به دس�ت د�ش ا�ک م�ی �ب ا�ظ �ظ �ظداد�ظد ��تّی �یک و�ب ه  ا�ظ ن ها ا�ب �کرد�ظد. �آ �ظ  هن را ح�ظ م�ی

د.« �ت �ظ �ی �ب

و�ش �الی،  ّه ها �گو�ش می داد، �با �ظ �پ ن ه�ظگام، �باد�تّ�ت و عال�ته �به صح�ب�ت های �ب گار �که �تا �آ مو�ظ �آ
ه ی  �ظ �ی ی �به و�ظ و�ب ار مهم اس�ت �که هر ا�یرا�ظی، �به �ظ ! �بس�ی �یرظ ّه های عرظ �پ : »�ب مد و �گ�ظ�ت لوی کالس �آ �ب

م.« �ی �ته �باسش �باد داسش ا �با همدلی و همکاری، ا�یرا�ظی �آ د؛ �ت ود عمل �ک�ظ �ظ

م �به مِهر     دس�ت رد دس�ت هم ده�ی   

�باد  م �آ �ی و�ی�ش را �ک�ظ هِن �ظ م�ی   
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    درست و نادرست

1 زبان فارسی، زبان ملّی ایرانیان است. 

2  شهید عباس دوران از شهدای نیروی دریایی است.

   درك مطلب

1 دانش آموزان برای سربلندی میهن خود چه وظیفه ای دارند؟

2  آیا از دالوری های خلبانان در دفاع مقّدس، چیزی می دانی؟ درباره ی این موضوع 

 با هم کالسی هایت گفت و گو کن.
.  3

  واژه آموزي

 به این جمله ها توّجه کن.
 خّیاط کسی است که لباس می دوزد و خّیاطی محل کار اوست.

 عّکاس کسی است که عکس می گیرد و عّکاسی محل کار اوست.
 حاال تو بگو:

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

 بّزاز کسی است که ................... و ..................... محّل کار اوست.
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   صندلی صمیمیت

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

  انتخاب موضوع کوچک و تفّکر: حاال یکی از موضوع های کوچک را انتخاب کن و در مورد 
آن فکر کن. سعی کن موضوعی را انتخاب کنی که در مورد آن اّطالعات بیشتری داری.

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

  داوری درباره ی سخن گفتن: بعد از گوش دادن به صحبت هر دانش آموز، همراه دوستانت 
در گروه خود، در مورد سخن گفتن او داوری کنید.  

  بیاموز و بگو

 به این جمله ها دّقت کن و درباره ِی آن  ها با هم کالسی هایت گفت و گو کن.
علی رفت. علی         

نرگس رفت. رفت       نرگس     
مادرم رفت. مادرم            

     بّچه ها       بّچه ها خندیدند.
دانش آموزان   خندیدند    دانش آموزان خندیدند.  

دوقلوها      دوقلوها خندیدند.      

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

................. .................       آمد       

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

   گوش کن و بگو

  به داستان گوش کن و آن را به خاطر بسپار.
 حاال خالصه ی آن را بگو.

 به نظر تو بهترین عنوان برای این داستان چیست؟
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آن ها،  خانه ی  کناِر  بلندگوی مسجِد  از  می کردند.  بازی  کوچه  در  دوستانش  و  امیر 
آهنگی پخش می شد. امیر می دانست که این، همان آهنگی است که در روزهای جنگ 

پخش می شده است. پدرش این موضوع را به او گفته بود.
در همین وقت، پدر امیر از راه رسید. او چند جعبه سیب خریده بود. بّچه ها کمک کردند 
و جعبه ها را به خانه بردند. پدر امیر، مثل هر سال، سر کوچه، یک میز بزرگ گذاشت. او 
تابلویی را روی میز گذاشت. تابلو تصویری از مسجد خّرمشهر بود. در باالی تصویر، این 
جمله  با خِطّ زیبا نوشته شده بود: »خّرمشهر را خدا آزاد کرد.« مادر با کمک امیر و بّچه ها، 
سیب ها را شست. چند نفر هم آن ها را خشک کردند. مادر سیب ها را توی ظرف چید. امیر 
و دوستانش ظرف ها را بردند و روی میز چیدند. دو طرف میز هم، دو گلدان شمعدانی 
گذاشتند. مادر سماور بزرگی آورد و آن را در گوشه ی میز گذاشت. بّچه ها لیوان ها را آنجا 

چیدند. پدر امیر، برای همه چای ریخت و گفت: »اّول نوبت شما بّچه هاست.«

  بخوان و بیندیش
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کم کم همسایه ها هم آمدند. یکی از آن ها، یک جعبه ی بزرِگ شیرینی آورد. همسایه ی دیگر 
از پدربزرگ حرف می زدند و می گفتند که امیر  یک سینی بزرگ حلوا و دیگری خرما آورد. همه 
خیلی شبیه پدربزرگش است. امیر به عکس پدربزرگ، که روی میز بود، نگاه کرد و با خودش گفت: 

»همسایه ها راست می گویند. من خیلی شبیه پدربزرگم هستم.«
پدر امیر به بّچه ها گفت: »امروز، روز آزادی خّرمشهر است. روزی است که دشمن از ما شکست 

خورد.«
یکی از بّچه ها به امیر گفت: »دیشب پدربزرگ من، از پدربزرگ تو حرف می زد. آن ها با هم 
دوستانش شجاعانه  و  او  و می گفت  او حرف می زد  از شجاعت  پدربزرگم  بودند.  دوست صمیمی 

آزاد شد.« تا خّرمشهر  جنگیدند، 
 امیر می دانست که مردم، هر سال، روز آزادی خّرمشهر را جشن می گیرند. هر سال درباره ی شجاعت 

پدربزرگ و بقّیه ی رزمندگان حرف می زنند. با خودش فکر کرد که ای کاش پدربزرگ زنده بود.
یکی از بّچه ها سیبی برداشت. سیب دیگری ِقل خورد و لبه ی باغچه ایستاد. توی باغچه پر از گل 
 یاس بود. بوته های یاس بلند بودند و تمام دیوار را گرفته بودند. باالی بلندترین یاس، اسم کوچه را نوشته 
بودند. امیر برای چندمین بار نام کوچه را خواند: »کوچه ی شهید رستمی«. او فکر کرد با آنکه اکنون 
سال هاست که دیگر پدربزرگ در میان آن ها نیست، بیشتر مردم شهر او را می شناسند. او می دانست 

که همسایه ها هر روز که از کوچه می گذرند و نام او را می بینند، به روح بلند او درود می فرستند.
امیر کنار بوته ی یاس رفت، سیب را برداشت. آن را بو کرد. سیب، بوی یاس می داد. چند پروانه 

دور گلدان های شمعدانی و بوته های یاس، پرواز می کردند.
بابا گفت: »بّچه ها بروید بازی کنید. اینجا خسته می شوید.«

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

1 چرا هر سال، روز آزادی خّرمشهر را جشن می گیرند؟

2 پدر بزرگ امیر چه ویژگی هایی داشته است؟ با توّجه به متن دو ویژگی او را بگو.

3 کلمه ی »آنجا«، در بند دوم متن، به کجا اشاره می کند؟

4 کلمه ی »اینجا«، در انتهای متن، به کجا اشاره می کند؟

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

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

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

به فرماندِه دشمن کرد و گفت:  ایران رو  فرماندِه سپاه 
»دیدی که خروس ایرانی چه بر سِر ارزن های شما آورد!«

حکایت



  درس پانزدهم: دریا  درس شانزدهم: اگر جنگل نباشد   درس هفدهم: چشم های آسمان
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�ب اس�ت م می رود، �آ ا �چ�ش �ب هر �ک

، همه رد�یاس�ت ا ا�ف�ت ا�ف ا�ف�ت �ت

اور ه�ف ی�فه ای اس�ت �چ � �ی ، �آ �ب �آ

�یداس�ت ن �چ سمان، رد �آ ِ �آ صور�ت

�ید ورسش ِن �ف ده ی �گرم و رو�ش �ف�ف
�ب می ر�یرفد �بر �تِن سرِد �آ

�ید ِ مو�ب می �آ �ت مو�ب ا�ف �چ�ش
یرفد ِ مو�ب می �ف� �ی�ش مو�ب رد �چ

  درس پانزدهم
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، دام�ف�ش را �فرم �ب د �آ می �ک�ش

ود �بر �تِن �چا�ک ماسه های �ک�ب

�ب ِ �آ �ش وا�ف �ت ا�ف �ف می �بََرد لدفّ

لود وا�ب �آ اِل �ف ی �ف�ی ساحِل �ب

وطه �فم �ف اد و می �ف وم سش می �ش

الل �بِ �ف ل ماهی، م�یان �آ م�ش

ا و رد�یا رام سمان دل �گ�ش �آ

و�ش حال �بان و من �ف د�گی مهر �ف �ف

 محمود کیانوش
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    درست و نادرست

1 نور خورشید باعث شوری آب دریا می شود.  

2  موج ها به آرامی ماسه های ساحل را می شویند. 

   درك مطلب

1 شاعر دریا را مثل »آیینه ی آسمان« دیده است. تو دریا را مثل چه می بینی؟

2  هنگام شنا کردن در دریا، چه نکاتی را رعایت می کنی؟

.  3

  واژه آموزي

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

 من چشم دارم؛ اّما کوه چشمه دارد.

 من گوش دارم؛ اّما کالس گوشه دارد.
 حاال تو بگو:

 من دندان دارم؛ اّما شانه ........................... .
 من دهان دارم؛ اّما غار   ............................ .

 من پا دارم، اّما میز ............................... .
 من دست دارم؛ اّما صندلی ......................... .



113

   صندلی صمیمیت

 در درس های قبل، شیوه ی سخن گفتن را آموختی. حاال وقتی بخواهی درباره ی موضوعی 
صحبت کنی، می دانی که باید آن را محدود کنی و در زمانی کوتاه، به طور صحیح سخن بگویی. 

اکنون به صحبت های دوستانت گوش کن و درباره ی آن ها داوری کن.
یادت باشد، برای داوری کردن به سه چیز توّجه کنی: 

الف( یک بخش از موضوع کلّی انتخاب شود و فقط درباره ی آن صحبت شود.  
ب( مطالب به صورت منّظم یکی پس از دیگری دنبال هم بیایند و با هم ارتباط داشته باشند.  

ج( زمان سخن گفتن طوالنی نباشد.    

  بیاموز و بگو

 به این قسمت از شعر، توّجه کن.
»آب آیینه ای است پهناور«، یعنی آب مثل آینه است.    

شاعر برای زیبایی شعر خود، از شباهت آب و آینه استفاده کرده است. 

تو می توانی نمونه ی دیگری بگویی؟

   گوش کن و بگو

 به داستان گوش کن و آن را برای دوستانت تعریف کن.
از این داستان، چه درسی گرفتی؟
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یرف  ود. گاه �ف� �ف�یده می �ش �فگل، سش ای �ب م رد همه حب رام �ف��ی . صدای �آ �باس�ت �ی اور و �ف ه�ف �فگل �چ �ب

د. �ک�ف �فگل را می سش ا�فوران، س�کو�ت �ب ه ی حب و�ف �فُّر�ش و �ف

گاه  �که  �ی�فی  می �ب �گ��ترده  و  ا  �ب �ی �ف  ، برف ی س� �فر�ش ری،  �ب�گدف �فگلی  �ب �باالی  ا�ف  ما  �ی �با هوا�چ ی  رو�ف ا�گر 
گی  ل ��ف ا�ید �چ م. سش رد؟ �فمی دا�ف�ی �فگل ها �چه می �گدف . رد ا�ین �ب ا�فده اس�ت م�ین را �چوسش �وم�تر ا�ف �ف صدها �ک�ی
ول  �ف ا�فه ها م�ش ، �بر سش ی لگو�ش مون های �با�ف ا�ید م�ی د. سش س�ته �باسش کم�ین �ف�ش ا�فه ی رد�ف�تی، رد � �بر سش

�فگل  �ب ا�ف  �که  د  �ف �باسش ا�فه ای  رودحف رد  �فی  �ب �ت �آ ول  �ف م�ش �کر�گدن ها  و  �ف�یل ها  ا�ید  سش د.  �ف �باسش ی  �با�ف
واده ها�یی سر�گرم  ا�ف �فگل، حف �یه ی �ب ا�ید هم رد حاسش رد. سش می �گدف

د.  �ف ح و اس�ترا��ت �باسش �ی ر �ت�ف

؛  د مع�وم اس�ت �ی �گو�ی ا�ید �ب د؟ سش ود؛ �چه می سش �ب �فگل �ف ا�گر �ب
 ، دف کا�ف ره،  �ب �ف �چ و  کمد، رد  � و  وا�ب  �ف�ت �ف د�ی،�ت و ص�ف یرف  م� �گر  د�ی
ی  و�ب �چ له ی  وس�ی هرفاران  و  �تی  �ک�ش و  �ت  ا�ی �ت �فگلی،  �ب ا�فه های  حف
. ا�گر  �فگل اس�ت ا�یده های �ب ی ا�ف �ف �ف�ش ود؛ اّما ا�ین ها �ب �ب �گر �ف د�ی
ود و مواّد  ا�ف ا�ف�ان �فراهم �فمی �ش �ی ن مورد �ف یرش د، ا�ک�� اسش �ب �فگل �ف �ب

�ین �فمی رود. سمّی هوا ا�ف �ب

�ب�ین  و�ید و ا�ف  ا�ک را می �ش �باران حف د؛  اسش �ب �ف �فگل  ا�گر �ب
را  یرف  � �چ مم�کن اس�ت همه   �فد  �که می و�ف دی  �ف �ت �بادهای  می �برد. 

  درس شانزدهم
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�ین م�ل های اس�ترا��ت و  ه�تر کی ا�ف �ب ل د، �ی اسش �ب �فگل �ف د. ا�گر �ب �ف و�یران �ک�ف
ود. �گرد�ش ا�ف ا�ف�ان �گر�ف�ته می �ش

�ین �فرو�فد.  ان ا�ف �ب �ت م �که رد�ف �ی م و مرا�ت�ب �باسش �ی �ف �ک�ف �فگل ها را ح�ف �با�ید �ب
ی  ان ها�ی م داس�ت وا�ف�ی �ت �ف �گر  د�ی ده  �ف �ی �آ ا�ید رد  م، سش �ک�ف�ی �ف �ب�ت  �فگل موا�ف �ب ا�ف  ا�گر 
حچ �ک�  دا ه�ی یر ا�ف حف � ود. �ف �ب کی �ف ل کی �بود �ی ل و�فد: �ی ا�ف می �ش �ف �ین �آ �ف م �که �چ وا�ف�ی �ف �ب

ا و دور...   . �ب �ی �فگل �ف گاری رد �یک �ب ی رو�ف ود. رو�ف �ب �ف

 سیاوش  شایان
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    درست و نادرست

1 جنگل ها باعث از بین رفتن مواِدّ سّمی هوا می شوند.    

2  تنها صدایی که در جنگل شنیده می شود، غّرش حیوانات است.

   درك مطلب

1 منظور نویسنده از »فرش سبز« چیست؟

2  تو برای حفظ جنگل ها چه می کنی؟

.  3

  واژه آموزي

 به این جمله ها دّقت کن.
 حادثه ی خطرناک، یعنی حادثه ای که خطر دارد.

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

 حاال تو بگو:
 نگاه .......................، یعنی نگاهی که غم دارد.

 زخم دردناک، یعنی ..............................

   صندلی صمیمیت

موضوعی  درباره ی  و  بنشیند  صمیمیت  صندلی  روی  بر  کنید  خواهش  آموزگارتان  از   

برایتان صحبت کند. به صحبت های ایشان گوش کنید و در گروه، درباره ی آن داوری کنید. 
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  بیاموز و بگو

 به این جمله ها دّقت کن و درباره ِی آن ها  با هم کالسی هایت گفت و گو کن.

محّمد معلّم را دید. معلّم را         
محّمد پدرش را دید. محّمد   پدرش را    دید    

حامد را               محّمد حامد را دید.    

   
سیب ها را                     بّچه ها سیب ها را خوردند.    

خوردند   بّچه ها غذا را خوردند.  بّچه ها     غذا را                   
خوراکی هایشان را              بّچه ها خوراکی هایشان را خوردند.      

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

.................................................. مریم   ................    شست.    

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

  گوش کن و بگو

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

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

هاری �ب �باِد  هم  د�با�ف  ان سش ا و�ف ادمان هر حب سش

مد �بر�آ ان  وسش �ب مه ای  د�چ�ش سش روان  ص�را  �بردِل 

�فّرم و  برف  س� هار  �ب وا�ف  َرس�ت �چَ َرد  می �آ ده  ُمرش

ا�ید می �گ�ش �چَر  ادمان  ن �وسش گاه �آ ا�ین �و،  گاه 

�ش وا�ف �ف دس�ت  د  گُلمی �ک�ش هره ی  �چ �بر  ا�چر�ک  سش

ان �ت رد�ف  ِ ا�ف سش سرِ  ��بلا�ف  �ب وای  �آ می رسد 

  بیوك ملکی
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  درس هفدهم
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هن  �ت �بام،�چ �چ�ش روی  را  �براردم  و  وا�ب من  ر�ف�ت �ف ماردم  و�ت�تی  ان،  ا�ب��ت �ت �ب های  سش
اره ها �با  سمان صا�ف اس�ت و س�ت �ت می �برم. معمواًل �آ اره، لدفّ سمان �چُرس�ت ای �آ د؛ ا�ف �تماسش می �ک�ف
ک و  ورا�فِی لکوحچ طه های �ف ن �ف�ت ودم می �چرسم، ا�ی ه ا�ف �ف راس�ته ا�فد. هم�ی�ش ن را �آ ا�یی، �آ �ب �ی �ش �ف رد�ف�ش

د؟  د، �چه ه��ت�ف �ف �ف مک می �ف ن �باال �به ما �چ�ش ر�گ �که ا�ف �آ �برف
م. ی می سا�ف ا��ب کل های حب ن ها �به هم، سش وم و �با وصل �کردن �آ یره می �ش اره ها �ف� گاهی �به س�ت

و  ک  لکوحچ اره ای  س�ت گهان  �فا� �که  �بودم  سمان  �آ ای  �تماسش �فر�ت  ه،  هم�ی�ش ل  م�ش هم  �ب  ن سش �آ
ا�فد و �بُرد. ود �ف�ش ورا�فی دس�تم را �گر�ف�ت و روِی �ف �ف

ی �فها�ی�ت �بود! ر�گ و �ب در �برف �ت سمان حچ ی! �آ ا��ب یرف و حب �گ� �بان ا�ف �چه �چروا�ف ه�ی
؟ �یده اس�ت وا�ب �یا او �ف د را �گر�ف�تم. �چرس�یدم �آ �ی ورسش اره، سرا�ف �ف ا�ف س�ت

 ، ا�فه رو�ف �ب . رد هر سش ا�فی اس�ت ورا�ف�ش ول �ف �ف ه م�ش وا�بد و هم�ی�ش د هر�گرف �فمی �ف �ی ورسش :  »�ف اره �گ�ف�ت س�ت
یرد، رو�ف  �ترار می �گ� د  �ی ورسش و�ت�تی رو�به روی �ف  ، ر�ف�ش �چ ا�ین  د. رد  رحف ود می �چ م�ین �یک �بار دور �ف �ف
اره ای اس�ت �که  د س�ت �ی ورسش وا�فی �با او ا�وال �چر�ی �ک�فی. �ف �ی�فی و می �ت د را می �ب �ی ورسش و �ف ود و �ت می �ش
 ، �بان اس�ت داو�فد مهر ا، �که هد�یه ی حف �ب �ی هار �فصل �ف د. �چ رحف ن می �چ م�ین، سا�ی �یک �بار، دور �آ �ف

». �کوه اس�ت م و �باسش �ی ر�ف�ش ��ف ه ی ا�ین �چ �ب �ی �ت �ف

ا �کرد،  ا�به حب ود حب اره، من را روی �ف در �گ��ترده و وس�یع �بود! س�ت �ت سمان حچ �تم. �آ ی داسش �ی�ب حالِ ع�ب
�ت�یا�ت و  . اسش ادمان اس�ت ار سش ورده، �ب��ی ی �آ ا�ی ِ �فصف لکه من را �به ا�ین م�ا�فر�ت �ف مع�وم �بود ا�ف ا�ی

�ف�ش ا�ین همه  �فر�ی ر�گ �برای �آ دای �برف �فم و ا�ف حف واس�تم �فر�یاد �برف ودم را �فرا  �گر�ف�ته �بود. می �ف اط، و�ب �ف�ش
ر �ک�فم.  کّ � م�ت �ت�ش ا�یی و ��ف �ب �ی �ف

کمی  ورد. اّول � ود �آ گهان صدا�یی، من را �به �ف ود �بودم، �فا� ا�ی �ف ر �ف�ی ان �که �فر�ت رد س�ف �ف هم�چ

س�ته اس�ت  �ت �بام �ف�ش ی �بر ��به ی �چ�ش ولو�ی ا و لکو�چ �ب �ی گاه �کردم، د�یدم �گر�به ی �ف و�ب �که �ف �ترس�یدم؛ اّما �ف
د.  و می �ک�ف وم�ی و م�ی
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    درست و نادرست

1 یک سال طول می کشد تا زمین یک بار دور خود بچرخد. 

2  خورشید یک سیاره ی در حال حرکت است. 

   درك مطلب

1 چرا در طول روز، خورشید را می بینیم؟ 

2   از مشاهده ی آسمان باشکوه و زیبا به یاد چه می افتی؟

.  3

  واژه آموزي

 به جمله های زیر، دّقت کن.
 روسری، پوشاک زنانه است.

 نشستن روی ستاره  و سفر در آسمان، رؤیای کودکانه است.

 فّعالیت های گروهی در کالس، نوعی رابطه ی دوستانه است.
 حاال تو بگو:

 دامن، لباس................... است. 
 ُکشتی، ورزش ................  است.



123

   صندلی صمیمیت

 هفته ِی گذشته، معلّم شما موضوعی را انتخاب کرد و از شما خواست درباره ی آن موضوع 
یا  کتاب  و  باشی  رفته  کتابخانه  به  تو  شاید  آورید.  دست  به  کافی  اّطالعات  و  کنید  تحقیق 
مجلّه ای را در مورد آن موضوع مطالعه کرده باشی. شاید هم از بزرگ ترها پرسیده باشی و یا 
به کمک رایانه در مورد موضوع جست و جو کرده باشی. حاال روی صندلی صمیمیت بنشین و 
در مورد آن موضوع صحبت کن و توضیح بده که این اّطالعات را از کجا به دست آورده ای. 

  بیاموز و بگو

 در درس سوم خواندیم که آموزگار از هر گروه خواست خوب به اطراف خود نگاه کنند. 
بعد هرچه را می بینند و می شنوند، یادداشت کنند و با همفکری، یک نوشته یا گزارش بنویسند.

یادداشت برداری، یعنی نوشتن چیزهایی که می شنویم، می بینیم یا می خوانیم. وقتی به مسافرت 
و  دیده ها  و  باشی  داشته  همراه  یادداشت  دفترچه ِی  است  خوب  می روی؛  علمی  گردش  یا 
یادداشت ها  آن  منّظم کردن  با  نشوند. سپس  فراموشت  تا  یادداشت کنی،  آن  را در  شنیده ها 
می توانی نوشته، گزارش یا خاطرات خود را بنویسی. بسیاری از نویسندگان بزرگ، با استفاده از 

نوشته اند. یادداشت های خود کتاب 
دوستانت  برای  آن  مورد  در  کرده ای؟  یادداشت برداری  علمی  گردش  هنگام  در  تاکنون  آیا 

کن. صحبت 

  گوش کن و بگو

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

کن. مقایسه 
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اوایل فصل بهار بود. هوا گرم و گرم تر می شد. حیوانات جنب و جوش و تالش 
را از سر گرفته بودند.

ملخ سوت زنان و شادی کنان به  این طرف و آن طرف می جهید و می خندید. 
او با خودش گفت: »چه هوای خوبی! بهتر است به دیدن دوستم بروم و با هم، از 

این هوای خوب لّذت ببریم.«
وقتی  به طرف خانه ِی دوستش راه  افتاد؛ در مسیر، پایش لیز خورد و نتوانست 

درست راه برود و یک دفعه روی زمین افتاد.
در این لحظه عنکبوت از راه رسید. او با دیدن ملخ که روی زمین پهن شده 
بود، حسابی خنده اش گرفت، طوری که نمی توانست جلوی خنده اش را بگیرد. ملخ 

خیلی ناراحت شد و گفت: »عنکبوت، زمین افتادن خنده دارد؟« 
عنکبوت خودش را جمع و جور کرد و گفت: »نه دوست من، از من ناراحت نشو! 

  بخوان و بیندیش
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من تو را مسخره نمی کنم. اصاًل به من بگو ببینم چه کسی اینجا را لیز 
کرده  است تا خودم حسابش را برسم؟«

ناگهان خود عنکبوت هم لیز خورد و افتاد.  هر دو به هر زحمتی که بود، 
از زمین بلند شدند و به راه  افتادند. 

همین طور که می رفتند به جانور عجیبی رسیدند و گفتند:»این دیگر 
چیست؟«

او گفت: »سالم! اسم من حلزون است.«
آن دو هم صدا گفتند: » از کجا پیدایت شده؟ تا حاال کجا بودی؟«

حلزون گفت: »از اّول  هم اینجا بودم، زمستان را داخل خانه ام خوابیده 
بودم! حاال که بهار آمده،  از خواب بیدار شده ام.« 

آن ها گفتند: »ولی ما که خانه ای  نمی بینیم!« 
است،  حلزون گفت: »همین صدفی که پشت من 

است.« من  خانه ی 
لیز  را  زمین  »چرا  گفتند:  اخم  با  آن ها 

کردی؟«  را  کار  این  چطوری  کرده ای؟ 
برای  مجبورم  »من  گفت:  حلزون 

زمین  روی  را  لغزنده  مایع  این  کردن،  حرکت 
بپاشم و روی آن بخزم؛ چون مثل شما پا ندارم، 
این مایع لغزنده در خزیدن به من کمک می کند.«

آن ها گفتند: »ما نمی دانستیم که تو با چه زحمتی راه می روی! از تو 
معذرت می خواهیم. رفتارمان بد بود!«

حلزون گفت: »نه، اینکه گفتم »مجبورم«، برای این نبود که بخواهم 
بگویم دارم زحمت می کشم؛ نه، خدا مرا این طور آفریده و این مایع لغزنده 
را هم در اختیار من قرار داده  است. وسیله ی راه رفتن شما، پاهایتان است 

ولی من برای حرکت کردن می خزم. همیشه هم خدا را شکر می کنم.«
ملخ و عنکبوت گفتند: »ما باید جلوی پایمان را خوب نگاه کنیم، تا 

زمین نخوریم و کسی را هم سرزنش نکنیم.«
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بعد با تعّجب پرسیدند: »حلزون جان، تو که دندان نداری! چطوری این همه برگ 
و سبزی را می جوی؟«

حلزون جواب داد: »خدا به من بیش از هزار دندان داده  است که در پشت زبانم 
هستند.«  مخفی 

آن ها از تعّجب به هم نگاه کردند و گفتند: »وای! چقدر دندان!«
همین طور که آن ها در حاِل صحبت کردن بودند، ناگهان خروس طالیی را دیدند 
که  نوک زنان به طرف آن ها می آمد. ملخ و عنکبوت پا به فرار گذاشتند؛ ولی حلزون 
نمی توانست به تندی آن ها بدود. آن ها پشت یک بوته پنهان شدند و به حلزون نگاه 
کردند. خروس به حلزون که رسید، چند نوک به  او زد. بعد هم از آنجا دور شد. آن ها 
نگاه کردند و دیدند خانه ی حلزون، صحیح و سالم آنجاست؛ ولی از خود حلزون خبری 

 نیست. ناراحت شدند و زدند زیِر گریه. 
حلزون فریاد زد: »من زنده و سالمت هستم. چرا گریه می کنید؟ فراموش کرده اید 

که  این صدف، از من محافظت می کند؟«
عنکبوت گفت: »تو چطور توی این صدف پر پیچ و خم، جا می شوی؟«

حلزون با لبخندی بر لب، گفت: »من بدن نرمی  دارم. خودم را به شکل صدفم 
در می آورم و راحت توی آن، جا می شوم. می بینید! این هم یکی دیگر از شگفتی های 
وجود من است. در آفریده های خداوند، چیزهای عجیب و شگفت انگیزی وجود دارد.«

از آن روز به بعد عنکبوت و ملخ و حلزون دوستان خوبی برای  هم بودند.

1 حلزون چگونه راه می رود؟

2 آیا عنکبوت و ملخ، مهربان بودند؟ برای پاسخ خود، دو دلیل از متن بیاورید.

3 کلمه ی »این«  در بند ششم، به چه کسی اشاره دارد؟

4 کلمه ی »این کار« در بند هفتم، به چه کاری اشاره دارد؟

  درك و دریافت
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روزی مردی نزِد حاکم
 رفت و گفت: »به دادم برسید. یک نفر 

به زور وارد خانه ِی من شده است و می گوید، این خانه، مال اوست.« 
حاکم دستور داد تا آن مرد را بیاورند. وقتی او را آوردند، حاکم از او پرسید: 

»چرا می خواهی به زور، خانه ِی این مرد را بگیری؟«
مرد جواب داد: »من از آسمان افتاده ام توِی

 آن خانه، پس خانه، ماِل من است.« 
حاکم دستور داد او را مجازات کنند.

مرد در حالی که ناله می کرد، گفت: »آخر برای چه مرا می زنید؟« 
حاکم پاسخ داد: »گفتم آن قدر تو را بزنند، تا حواست کاماًل سرجایش بیاید، 

که اگر بار دیگر خواستی از آسمان بیفتی، مواظب باشی 
در خانه ی دیگران نیفتی!«

 

حکایت
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�باد ا  �ک�ت �ی �کردگاِر  �بر  وا�فدن دادحَمد  ِ ردس �ف و�ت �که مرا �ش

ا�ب �ک�ت �به  ِم من  �کرد �چ�ش ا  �ف سش ِ �ف�یرم ا�ف هر �با�ب�آ �ت و�ف�ی داد �ت

�فهاد ادرد سرِ من هوای ردس  اس�ت  ِ ّ�ت م��ب من  دِل  رد 

                  ایرج میرزا

ن ا�ب �تر�آ و را س�چاس می لگو�یم �که �به ما �ک�ت �بان! �ت دای مهر  ای حف
�تی  �ف و�ش �ب گی �کردن و �ف �فد� ه�تر �ف ن، راِه �ب ما�یی های �آ ا �با راه�ف را دادی، �ت

م. اس�ی �ف را �ب�ش
و  دا�فا  معلّمی  �که  اس �گرفارم  س�چ و  �ت ا�ف   ! �یرف �رف و  و�ب  �ف دای  حف ای 

می �به من دادی. و�ب و صم�ی ا�فی �ف �بان و دوس�ت مهر
�تر  �ی�ش �ب م؛  �باسش �ته  داسش د�یده  �چ��ف اری  ر�ف�ت �تا  �کن  کمک  � �به من  دا�یا!  حف
ورم و �به  و�ب �ک�ش ده، �به مردم �ف �ف �ی ر�ف�ت �ک�فم �تا رد �آ �ی�ش وا�فم و �چ �ف ردس �ب
، �تو  �ش �ف�ش دم�ت �ک�فم. �برای ا�ین همه �فعم�ت و �ب هان حف همه ی مردم �ب

را س�چاس می لگو�یم.
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آب تنی: شست و شوی بدن در آب، شنا کردن.
آثار: جمع اثر، نشانه ها، عالمت ها.

آراسته اند: آرایش کرده اند، زیبا و مرتّب کرده اند.
آرامش: آرام بودن، آسودگی.

آرامگاه: قبر، مزار، محّل آرامش.
آسایش: راحتی.

آسیب: صدمه، زیان.
آشغال: ُزباله. 

آغاز: شروع.
آغوش: بََغل، میان دو دست.

آفرینش: آفریدن، خلقت.
آلودگی: کثیفی. 

آزار  را  انسان  که  بدی  صدای  هر  صوتی:  آلودگی 
می دهد. 

کرم  که  سفید  و  محکم  نازک،  بسیار  تاری  ابریشم: 
پارچه  تهّیه ی  برای  آن  از  می تند.  خود  دور  به  ابریشم 

استفاده می کنند.
اَحادیث: جمع حدیث، سخنان پیامبران و امامان.

اِحسان: نیکوکاری، نیکی کردن.
اَحوال پرسی: حال و احوال کسی را پرسیدن. 

بعضی  غذای  که  خوراکی  بّراق  و  ریز  دانه ی  اَرَزن: 
پرندگان است.

اشتیاق: شوق و عالقه. 
اِشغال: جایی را به زور گرفتن. 

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

افتخارآفرین: کاری که باعث سربلندی می شود. 
اُفق: کنار آسمان، اطراف آسمان.

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

اَُمرا: جمع امیر، امیران، فرمانروایان.
اَُمرای عرب را: برای فرمانروایان عرب.

انتظار: شکیبایی، صبر.
اندر آن: در آن.

اهّمیت: با ارزش و مهم بودن.

 
باب: بخش، گونه، قسمت.

باشتاب: با عجله.
باستانی: کهن، بسیار قدیمی. 

باعث: دلیل، سبب.
بحث: گفت وگو. 

بَخشایش: بخشش و لطف.
بَدرقه کردن: کسی را همراهی کردن برای خداحافظی.

بَرازنده : مناسب ، شایسته .
بَّراق: درخشنده. 
بَرزگر: کشاورز.

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

بُلور: نوعی شیشه ی شفاف که برای ساخت ظرف به کار 
می رود. 

به بار آمدن: میوه دادن، نتیجه دادن
به حاجتی: برای کاری.

 آ ، ا

 ب
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بُهتان: ُتهمت، به دروغ چیزی را به کسی نسبت دادن.
بی اّدعا: کسی که اّدعایی ندارد.

بی انتها: پهناور و بزرگ، بی پایان.
بی خیال: خونسرد، بیش از حد آرام.

بیشه: جنگل. 

پاکزاد: از نژاد و نسل پاک.
پای کوبی: شادی کردن.

پَرورد: پرورش داد.
پَژُمرده: خشک، بی طراوت.

پُشته: تّپه، توده.
پونه ی وحشی: نوعی گیاه، سبزی خوش بو مثل نعناع. 

پهناور: گسترده، وسیع.
پیشَروی: به جلو رفتن، به پیش رفتن.

پیوسته: پی در پی، به دنبال هم.

برای  اتاق  دیوار  در  فرورفتگی  یا  برآمدگی  تاقچه: 
گذاشتن چیزها روی آن. 

مسلسل  که  جنگی  سنگین  و  بزرگ  خودروی  تانک: 
و توپ دارد و به کمک زنجیرهایی در زیر آن، قادر به 

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

تََرّقه: نوعی بُمب دست ساز کوچک.
ُتشکچه: ُتشِک کوچک.

تعبیرُکننده: کسی که چیزی را شرح و توضیح می دهد، 
تفسیر کننده، گزارش کننده.

یا  آب  آن  در  که  شیشه ای  یا  ُسفالی  پارچ  ُتنگ: 
نوشیدنی های دیگر می ریزند.

توفیق: موّفقیت.

ثَبت نام: نوشتِن اسم، نام نویسی.

جاودانه: همیشه و جاوید، چیزی که تا ابد بماند.
جبرئیل: فرشته ی وحی.

جلب نظرکردن: نگاه کسی را به سوی خود کشاندن، 
جلب توّجه کردن.

جلوگیری: پیشگیری.
جنب وجوش: تالش، جنبش.

از  صدام  حکومت  که  است  جنگی  تحمیلی:  جنگ 
کشور عراق، به مدت هشت سال، میهن عزیزمان،ایران را 
مورد حمله قرار داد ولی در پایان براثر ایستادگی جوانان  
دلیرسرزمین ما، ناگزیر به عقب نشینی و شکست شد.این 

جنگ از سال 1359 تا 1367 ادامه داشت.
جوان مردی: بخشندگی، مردانگی.

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

جویبار: جوی بزرگی که از جوی های کوچک تشکیل 
شده باشد.

 َجهیدن: پریدن.
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چشمه: جایی که آب از زیِر زمین بیرون می آید.
چوب دستی: عصا، چوبی که در دست می گیرند.

چشم نواز: زیبا، َقشنگ.

حاتم طایی: شخصی که به بخشندگی ُشهرت داشت.
حاجت: نیاز، احتیاج.

حاشیه: کناره، گوشه.
حاصل: نتیجه، سود.

حاضر: آماده، آنکه غایب نیست.
حالیا: اکنون، حاال، اینک.

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

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

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

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

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

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

خارَکن: کسی که کارش َکندن خار است.
خاص: ویژه، مخصوص.

خصوصی: ویژه، شخصی.
َخلق: آفرینش، مردم.

َخلیج: پیش رفتگی نسبتًا وسیع آب در خشکی.
َخلیفه: جانشین، نماینده، حاکم.

خنده رو: شاد، کسی که خنده به لب دارد.
خواب گزار: کسی که خواب دیگران را توضیح می دهد.

خودرو: ماشین.
خوش و بِش کردن: احوال پرسی کردن.

خویشان: جمع خویش، نزدیکان، وابستگان، اقوام.
خیره شدن: بادّقت به چیزی نگاه کردن.

دامنه ی کوه: بخش شیب دار پایین کوه.
و  عهد  به  که  کسی  درستکار،  وفادار،  ُدرست پیمان: 

پیمان، پای بند است.
درو: برداشِت کشت، چیدن گیاهان مثل گندم و برنج.

دفاع: نگه داری و محافظت، تالش برای حفظ خود در 
برابر دشمن، نگهبانی و مراقبت.

دل انگیز: خوب و زیبا.
دالورانه: شجاعانه.

دل پذیر: پسندیده و دل خواه.
دل ُگشا: جایی بزرگ که چشم اندازی زیبا دارد، خوش 

منظره و با صفا.
دل نشین: خوشایند و پسندیده.
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دلیرانه: شجاعانه.
ِده: روستا.

َدهانه: لبه، ورودی هر چیز یا هر جا.
ِدهقان: کشاورز.

رحمت: دل سوزی و مهربانی.
َرزمنده: جنگجو، مبارز.

رو ان: رونده، جاری.
روزنامه دیواری: نوشته ای از مطالب گوناگون که معمواًل 
دانش آموزان در مدرسه، تهّیه و روی دیوار آویزان می کنند.

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

زادگاه: محّل تولّد.
َزرخیز: دارای خاک حاصل خیز و معدن های باارزش.

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

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

بزرگان  و  امامان  آرامگاه های  از  کردن  دیدار  زیارت: 
دین و مکان های مقّدس.

زیان آور: چیزی که زیان می رساند، آنچه موجب آسیب 
شود.

ساخت   وساز: ساختن، درست کردن.
سخاوتمند: بخشنده.

سخت گیری: شّدت، سخت گرفتن بر دیگران.
سربلندی: احساس افتخار داشتن.

سرحال: با نشاط، شاد.

سعادتمند: خوشبخت.
ُسفالی: ظرف یا اشیا ِگلی، چیزی که از گل ُرس ساخته 

شده.
سکوت: خاموشی، بی صدایی.

ِسماط: ُسفره.
َسنجاقک: حشره ای زیبا و تندپرواز با دو بال بلند و 

نازک، چشم های بزرگ و شاخک های بلند.
اثر  بر  معمواًل  که  آب  ناگهانی  و  شدید  جریان  سیل: 

بارش زیاد باران جاری می گردد.

شبیه: مانند، مثل. 
شریف: بزرگوار، دارای ارزش و اعتبار. 

شگفت انگیز: عجیب.
شگفتی: تعّجب. 

صبر: شکیبایی، بُردباری.
صفا: صمیمیت، پاکی.

َصمیمی: همدل و مهربان. 
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صنعت: فن و حرفه.  
َصنوبر: نام درختی زیبا، نامی برای دختران. 

ض

ضعیف: بی حال و ناتوان. 

طبیعت: بخشی از جهان هستی. 
طراوت: تازگی، شادابی. 

طَمع: حرص، زیاده خواهی.

عادت: آنچه بر اثر تکرار، رفتار همیشگی انسان می شود.
عاقبت: سرانجام، پایان چیزی. 
عبورکردن: گذشتن، گذرکردن.

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

عظیم: بزرگ. 
عنکبوت: نوعی حشره که تار می تند. 

غایب: پنهان از چشم، آنکه در جایی حضور ندارد.
ُغّرش: صدای بلند و ترسناک.

َغرق شدن: فرو رفتن و خفه شدن در آب، غوطه ور 
شدن در آب یا هر چیز دیگر.

غروب: پایان روز و هنگام قرار گرفتن خورشید در افق 
مغرب.

ُغّصه: غم و اندوه.
غمناك: غمگین، دچار غم.

غوطه: فرو رفتن در آب.

فانوس: نوعی چراغ نفت سوز. 
خود  از  می کند،  فدا  را  خود  جان  که  کسی  فداکار: 

گذشته.
فراهم نهاده: آماده کرده.

فرمانروا: آنکه بر سرزمینی حکومت کند، حاکم.
ُفروغ: روشنایی، نور، پرتو.

َفریبا: بسیار زیبا.
ِفشفشه: نوعی اسباب بازی که در آن باروت می ریزند و 

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

فیروزه ای: به رنگ فیروزه، آبی متمایل به سبز.

قامت: َقد.
َقرض گرفتن: پول یا چیزی را از کسی گرفتن و بعد 

از مّدتی پس دادن.
ِقل خوردن: غلتیدن، چرخیدن دور خود روی زمین.

ُقلّه: نوک کوه یا تّپه.
قنّادی: شیرینی فروشی.
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کاموا: نوعی نخ که با آن لباس های زمستانی می بافند.
کبود: رنگ آبی تیره. 

کردگار: خداوند، آفریدگار
َکرگدن: جانوری خیلی بزرگ با پوست کلفت و با یک 

یا دو شاخ روی پوزه.
کسب: به دست آوردن.

کم شنوایی: ضعف در شنیدن.
حمله ی  برای  جایی  در  شدن  پنهان  کردن:  کمین 

ناگهانی.
ُکنجکاوی: عالقه مندی به دانستن چیزی.

کینه: دشمنی کسی را در دل داشتن.
کیهان: عالم، دنیا، جهان.

گردآمدن: جمع شدن.
گردش علمی: گردش  دسته جمعی دانش آموزان. 

گریزان بودن: فرار کردن از کسی یا چیزی، بیزار بودن.
گریست: گریه کرد.

گزارش: شرح و بیان کارهای انجام گرفته.
ُگسترد: پهن کرد.

گسترده: وسیع، بزرگ.
گودال: چاله، جایی فرو رفته در زمین.

گوش خراش: صدای بسیار شدید و آزار دهنده. 
گویا: رسا، روشن، آشکار.

لّذت: حالت خوشایند و خوب.
لطافت: نرمی.

لطیف: نرم و خوشایند.
لغزنده: لیز.

لیزخورد: ُسرخورد، لغزید.

مأمور: آنکه به فرمان کسی برای انجام کاری انتخاب 
می شود.

ماهرانه: با مهارت، استادانه.
ُمجازات: تنبیه.

محافظت: مواظبت کردن، نگهداری، مراقبت
محلّه: قسمتی از یک شهر یا روستا.
ُمحیط: مکان اطراف شخص یا چیز.

َمخفی: پنهان.
ُمراقب: نگهبان، مواظب.

ُمربّی: کسی که چیزی را یاد می دهد.
مرزنشینان: کسانی که در مناطق مرزی کشور زندگی 

می کنند.
ُمژده: خبر خوب.

َمسدود: بسته شده.
مشورت: نظر دیگران را خواستن.

مطالب: گفته ها، نوشته ها، موضوع ها.
معموالً: بیشتر وقت ها.

ِملک: سرزمین، کشور، آب و خاک.
ملّی: مربوط به همه ی مردم یک کشور.
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منتظر: چشم به راه.
ُمنّظم: مرتّب و با نظم.

مواِدّ َسّمی: مواّدی که به بدن ضرر می رسانند.
مور: مورچه.

موضوع: آنچه درباره ی آن گفت وگو می شود.
مهارت: توانایی انجام کاری به نحو شایسته.

َمیازار: آزار نده.
می ُربایند: می دزدند.

ناراضی: ناخشنود.
نارنجک: نوعی بُمب دستی. 

ناودان: لوله ای که آب پشت بام از داخل آن پایین می آید.
نخست: آغاز، ابتدا.

نرم نرمک: آرام آرام، آهسته.
نشاط: شادی، شادابی.

نظافت: پاکیزگی، تمیزی.
نَغمه: صدای خوش، سرود. 

نگران: دلواپس. 
نگریست: نگاه کرد.

کاری  گروهی،  یا  کسی  طرف  از  که  کسی  نماینده: 
انجام می دهد. 

نورافشانی: چراغانی کردن، ُپر نور کردن فضا و محیط.
نهال: شاخه و بوته ی کوچکی که تازه کاشته شده باشد.

نهراسیم: نترسیم.
نیازمند: فقیر، محتاج.

نیاکان: گذشتگان، پدران. 
نیایش: دعا، پرستش خداوند.

و
وارونه: به عکس.

واضح: آشکار، روشن.
واقعه: رویداد، اتّفاق.
وطن: میهن، کشور.

ویران: خراب.

ه

هراسان: ترسان، بیمناک.
هم بازی: دوست، یار.

همبستگی: همراهی، همدلی، اتّحاد.
همفکری: با هم درباره ی موضوعی فکر کردن.
هم نوعان: افرادی که از یک نوع هستند، هم جنس.

َهمهمه: سروصدا، شلوغی.

یقین بدان: شک نکن، تردید نداشته باش، مطمئن باش.
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