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فصل ششم
ايراِن من



79

درس سیزدهم

ايراِن زيبا
می کنیم.  زندگی  ايران  در  ما،  است.  ايران  ما،  کشور  نام 

ما ايران را دوست دارمی. ايران خانه ی بزرگ ماست. در ايران، 

درياها،  دشت ها،  کوه ها،  مثل  دارد؛  وجود  فراوان  ديدنی های 

جنگل ها، زيارتگاه ها و بناهای قد  يمی. من به داشنت کشوری با 

اين همه زيبايی افتخار می کنم.

آنان   باامیان هستند.  و  پُرتالش   ايرانی ،  زنان   و   مردان  

کشور خود را از حمله ی دشمنان حفظ می کنند.

اکنون بیايید به قسمت هايی از ايران سفر کنیم.
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اينجا آرامگاه حافظ شیرازی است.

اين، قلّه ی زيبای دماوند است.

اينجا، سی و سه پل اصفهان است.

اينجا آرامگاه فردوسی، شاعر بزرگ ايران،
در توس مشهد است.

اينجا، َحَرِم امام هشتم، حضرت 
رضا )     ع    ( در شهر مشهد است.
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اينجا، بُرج میالد تهران است.

اينجا، اَرِگ َب کرمان است.

اينجا، تخت جمشید در مَروَدشت فارس است.

اين، تصويری از بیستوِن کرمانشاه است.

اينجا، ماسوله ی گیالن است.



82

گوش کن و بگو

درست، نادرست

١. نام چند مکان تاريخی و ديدنی را بگو. 

٢. چرا ما کشور خود، ايران، را دوست دارمی؟ 

٣. در شهر شما چه مکان های تاريخی و ديدنی وجود دارد؟ 

 ……………………………… .٤

 اصفهان

 شیراز

 مشهد

 تهران
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بیاموز و بگو

حاال تو بگو

واژه سازی

به اين جمله ها توجّه کن: 

در ايران زيارتگاه های زيادی هست. 

اين شهر منايشگاه دارد. 

زيارتگاه يعنی محّل زيارت. 

منايشگاه يعنی محّل منايش و نشان دادن. 

دانشگاه يعنی …………… 

آزمايشگاه يعنی …………… 

……………  يعنی …………… 

چشمان یعنی چند چشم   چشم ها  مردان یعنی چند مرد مردها  
زنان یعنی چند زن    زن ها   درختان یعنی چند درخت  درخت ها 
…..… یعنی …..…    ……               ...…… یعنی ….........   .........…



فکر کن و بگو

بازی، بازی، بازی

پیدا کن و بگو

آموزگار چند کارت برمی دارد و روی هر يک، کلمه ای مانند خنديدن، مطالعه کردن و 

... می نويسد. سپس هرکارت را به يکی از گروه ها می دهد. اعضای آن گروه بايد کلمه ها 

را بخوانند   و نقش آن ها را بازی کنند. بقیّه ی دانش  آموزان بايد بگويند، هرکس نقش 

چه کلمه ای را بازی    می کند. 

١. کلمه هايی که » ها« دارند.

٢. کلمه هايی که »ان« دارند.

١. چرا سفر می کنیم؟ 

٢. در سفر به چه چیزهايی بايد توجّه کنیم؟ 
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بخوان و حفظ کن

85

ای خانه ی ما

خوب و عزيزی
ايراِن زيبا

پاينده باشی
ای خانه ی ما

من دوست هستم
با شهرهايت

با کوه و دشتت
با نهرهايت

خورشیِد اسالم
يک بارِ ديگر

تابیده از تو
اللّ اکبر ! .....
بر کوی و کوچه

بر دشت هايت
رويیده الله

جامن فدايت .

مصطفٰی رحماندوست 
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درس چهاردهم

نسیم  می تابید.  ُصبحگاهی  قشنگِ  آفتاِب 

تکان  را  ايران  زيبای  پرچم  و  می وزيد  آهسته 

می داد.

پدرم وقتی ديد که من هربار با دقّت به پرچم 

نگاه می کنم، پرسید: »امنی جان، می دانی پرچم 

برای چیست؟«.

گفتم: »نه«.

پدرم گفت: »پرچم نشانه ی آزادی و سربلندی 

يک کشور است. هر کشور يک پرچم دارد«.

با  کشورها  پرچم  رنگ  چرا  »پدرجان،  گفتم: 

هم فر ق می کند؟«.

پدرم جواب داد: »هر کدام از رنگ های پرچم 

رنگ  سه  ايران  پرچم  مثالً  است؛  چیزی  نشانه ی 

پرچم
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دارد. رنگ سبز نشانه ی سرسبزی، رنگ سفید 

نشانه ی صلح و دوستی و رنگ ُسر   خ نشانه ی 

دفاع از میهن و آزادی آن است«.

من دوباره به پرچم، نگاه کردم و پرسیدم:

»پدر جان، نشانه ی وسطِ   پرچم چیست؟«.

پدرم گفت: »کلمه ی اللّه است که به شکل 

نشانه ی  الله،  الله هم ديده می شود. گل  گل 

خون شهیدان است«.

در اين هنگام از پدرم خداحافظی کردم و 

وارد حیاِط مدرسه شدم. پرچم قشنگ ايران، 

امروز  برامی زيباتر شده بود. احساس می کردم 

آن را بیشتر  از   گذشته  دوست دارم و  مثل  هر 

ايرانی ديگر، از متاشای آن لذّت می برم.



گوش کن و بگو

درست، نادرست

١. رنگ سرخ پرچم ايران نشانه ی سرسبزی کشور است. 

٢. پرچم همه ی کشورها سه رنگ دارد. 

٣.  پرچم نشانه ی آزادی و سربلندی هر کشوری است. 

……………………………… .٤

١. رنگ سبز پرچم ايران نشانه ی چیست؟ 

٢. کدام رنگ پرچم ايران نشانه ی صلح و دوستی است؟ 

٣. کلمه ی »الل« در وسط پرچم نشانه ی چیست؟ 

 ……………………………… .٤
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بیاموز و بگو

واژه سازی

حاال تو بگو

خوب دقّت کن 

الف( من هر بار بادقّت به پرچم نگاه می کردم. 

        کارگران بار را از کشتی خالی کردند. 

ب( هروقت سیر باشیم نبايد چیزی بخورمی. 

     سیر و پیاز غذا را خوش مزه می کنند. 

ت( شیر از حیوانات وحشی است. 

     ما هر روز، يک لیوان شیر می نوشیم. 

شیرِ آب را بايد محکم ببندمی تا آب هدر نرود.

به کسی که اهل ايران است، »ايرانی« می گويند. 

به کسی که اهل يزد است، »يزدی« می گويند. 

به چیزی که از آهن درست شده باشد، »آهنی« می گويند. 

به چیزی که از چوب درست شده باشد، »چوبی« می گويند.

سیستانی يعنی ……

تبريزی  يعنی……

سنگی  يعنی……

فلزی يعنی ……
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بازی و نمايش

فکر کن و بگو

پیدا کن و بگو

١. چرا بايد به پرچم کشورمان، احترام بگذارمی؟

٢. تو چگونه از میهن خود دفاع می کنی؟

……………………………… .٣

داستان زير را به صورت منايش در کالس اجرا کنید.

موجودی فضايی به زمنی آمده است و با چند کودک روبه رو می شود و کودکان با 

او صحبت می کنند.

ح بـ صـ

ـه لـ ا لـ
طـ ا يـ حـ
طـ سـ و

در جدول زير، پنج کلمه از کلمه های درس وجود دارد. آن ها را پیدا کن و بگو.
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 آسمان، خوش حال   و صاف

شاد پرستوهای  با 

آفتاب را  خانه ها 

مادرم را  فرش ها 

خوب چه  را  گلدان  دورِ 

ُسرخ و  زيبا  گلِ  يک 

حوض  ِ توی من،  ماهی 

شاخه ها با  هم  باد 

سفید و  سبز  شاخه ها 

عید راه،  از  می رسد 

نشاط رنگِ  می زند 

حیاط در  می تکانَد 

خواهرم کرده  رنگ 

می بََرم برايش  من 

می کند آب  بازی 

می کند تاب  بازی 

 محمود پوروهّاب

با پرستوهای شاد

بخوان و حفظ کن
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مردم جهان، اوّلنی روز سال جديد خود را جشن 

می گیرند. همه ی اين جشن ها زيبا هستند.

در کشور ما روز اوّل فروردين،نخستنی روزِ ساِل نو 

است . اين روز را »نوروز« می گويند.

نوروز آغاز فصل سرسبزی و زيبايی های طبیعت است.

را  نوروز  عید  ايرانیان  ما  که  است  سال  هزاران 

جشن می گیرمی.

در  می کنند،  نوروز،خانه تکانی  از  پیش  ما،  مردم 

سال،  حتويلِ  برای  و  می کنند  شرکت  نیکوکاری  جشن 

سفره ی هفت سنی می چینند. حتويلِ سال، حلظه ای است 

که ساِل کهنه به پايان می رسد و ساِل نو شروع می شود. 

در اين هنگام همه ی اعضای خانواده کنار سفره ی 

خداوند  از  و  می خوانند  دعا  و  می نشینند  هفت سنی 

می خواهند که اخالق آن ها را خوب و خوب تر کند.

بیشتر مردم میهن ما   در سفره ی هفت سنی، قرآن، 

نوروز

درس چهاردهم
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 آينه، شمع های روشن و هفت چیز که نام آن ها با 

»س« شروع می شود،می گذارند. اين هفت چیز سبزه، 

سرکه، سماق، سمنو، سنجد، سیر و سیب هستند.

تخم مرغ های  هفت سنی،  سفره ی  در  نیز  بعضی 

رنگ کرده، گل و شیرينی هم می گذارند. هم چننی، 

ظرف آبی می گذارند که ماهی کوچک قرمزی در آن 

شنا می کند.

می روند.  يکديگر  بازديد  و  ديد  به  نوروز،مردم  در 

بزرگ تر ها به کوچک تر ها عیدی می دهند. 

آرامگاِه  زيارتی،  جاهای  به  مردم  روزها،  اين  در 

شهیدان و درگذشتگان نیز می روند.

را  ما  و  می شود  ما  شادابی  باعث  نوروز  جشن 

آباد،  و  آزاد  ايرانی  ساخنت  و  کوشش  و  کار  برای 

می کند. آماده تر 
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واژه سازی

گوش کن و بگو

درست، نادرست

نیکوکار يعنی کسی که کار نیک اجنام می دهد.

درست کار يعنی کسی که کار درست اجنام می دهد.

ستم کار يعنی کسی که ظلم و ستم می کند.

َمَددکار يعنی کسی که به ديگران، َمَدد و کمک می کند.

١. سفره ی هفت سنی را روز سیزده به در، می چینیم.

٢  . حتويل سال وقتی است که سال نو شروع می شود.

٣  . مردم ايران در جشن نیکوکاری شرکت می کنند. 

....................................  .  ٤

١. اوّلنی روزِ ساِل نو در کشور ما چه روزی است؟

٢ . چرا به سفره ی حتويلِ ساِل نو هفت سنی می گويند؟

٣ . شما بر سر سفره ی هفت سنی چه  چیزهايی می گذاريد؟

...................................... . ٤



97

حاال تو بگو

حاال تو بگو

بیاموز و بگو

ورزش کار ...

خدمت کار ...

فرشته    +   ان = 

گذشته  +   ان = 

زنده       +   ان = 

اگر در آخر کلمه ای، حرف ) ه  ـه( باشد و بخواهیم آن کلمه را با »ان« جمع 

ببندمی، ) ه  ـه( را برمی دارمی و به جای »ان«، »گان« می گذارمی.

تشنه    +    ان  =   تشنگان

گرسنه +    ان  =  گرسنگان

خسته  +    ان  =  خستگان

ديده   +    ان  =  ديدگان

خفته   +    ان  =  خفتگان



98

کتاب خوانی

فکر کن و بگو

پیدا کن و بگو
١.  درس را بخوان و کلمه هايی را که با »سـ « شروع می شوند، پیدا کن.

٢. در درس کلمه هايی را که يکی از نشانه های » ع  ع  ع  ع « دارند، پیدا کن.

١. درباره ی جشن نیکوکاری چه می دانی؟

٢. تو در برگزاری جشِن نوروز، چگونه به بزرگ ترها  کمک می کنی؟

١. سه نفر از دانش آموزان داستاِن هفته ی پیش را در سه بخش بیان کنند.

٢. با هم فکریِ اعضای گروه خود، يک  داستان تعريف کنید.
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عمو نوروز
پیر مرد، باالی تّپه، رو به دروازه ی شهر ايستاد. نفس نفس می زد. با خودش گفت: »من ديگر خیلی 

پیر شده ام!« 
آن وقت کاله مندی را دوباره روی سرش گذاشت، شال کمرش را محکم کرد و به طرف شهر 

روانه شد. 
بلبل ها با ديدنش شروع کردند به آواز خواندن. آن ها اوّلنی کسانی بودند که از آمدن بهار باخبر 
ِ عمیقی کشید، دستی برای بلبل ها تکان داد و گفت: »باشد، باشد؛ حرفم  می شدند. عمونوروز نفس
را پس می گیرم! آن قدرها هم پیر نشده ام. حاال زود باشید برويد توی شهر و به همه بگويید که بهار 

آمده است«. 
دوری  راه  از  پیرمرد  که  می دانستند  مردم  همه ی  می آمد.  بهار،  اوّل  روز  هر سال،  عمو نوروز 
می آيد. می دانستند که خسته است. به همنی دلیل، صبِح خیلی زود از خواب بیدار می شدند، جلوی 
خانه شان را آب و جارو می کردند و با لباس های نو، دم در می ايستادند. می دانستند عمونوروز خیلی 
وقت ندارد، بايد به همه سر بزند اّما هر کسی دوست داشت، عمونوروز، در سال نو، چند حلظه ای 

مهمان خانه اش باشد، می گفتند: »قدمش خیر و برکت می آورد«. 
پیرمرد تا جايی که وقت داشت، به مردم سر می زد. دهنش را با نقل و نبات شیرين می کرد و به 
صاحب خانه عیدی می داد و می رفت؛ ولی برای خوردن صبحانه، خانه ی هیچ کسی منی ماند. همه 

می دانستند که او برای صبحانه، به خانه ی خواهرش می رود؛ به خانه ی ننه سرما. 
پیرزن، چشم به راهش بود. متامِ سال را منتظر می ماند تا روز اوّل بهار، برادرش از راه برسد و او را

بخوان و بینديش
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ببیند. بايد صبحِ زود از خواب بیدار می شد و حیاط کوچک خانه اش را آب و جارو می زد و سماورش 
را روشن می کرد. بعد هم درآوردن لباس های نو از توی صندوقچه، حنا بسنت به موها و ناخن ها، چیدِن 

سفره ی هفت سنی و آماده کردن آجیل و شیرينی و…  . 
اين کارها برای او کمی سخت و وقت گیر بود اّما پیرزن از شوق ديدن برادرش، همه ی اين کارها 
را تندتند اجنام می داد. آن وقت لباس قرمز و پُرچینش را می پوشید و آخر از همه، قالیچه اش را پهن 
می کرد و تکیه می داد به بالش ها. آن قدر منتظر برادرش می نشست که از انتظار خسته می شد و خوابش 

می برد. 
 پیرزن امسال هم مثل هر سال، صبح زود بیدار شده بود. نشست و به بالش ها تکیه داد، با خودش 

گفت: »اين بار ديگر نبايد بخواب. حاال چايی هم دم منی کنم تا وقتی آمد، چای تازه دم به او بدهم«. 
ننه سرما همنی طور که زير آفتاِب مالمی بهار نشسته بود، چشم هايش کم کم گرم شد و خوابش برد. 
طولی نکشید که عمونوروز از راه رسید. به باغچه ی مرتّب و گُل کاری شده ی ننه سرما نگاهی انداخت، 

يک شاخه گلِ همیشه بهار چید و به طرف او رفت. 
ای خواهر! دوباره خوابت برده! 

پیرمرد دلش نیامد خواهرش را بیدار کند. آرام، روی نوِک پنجه، از پلّه ها باال رفت و روی قالیچه 
نشست. خودش چای را دم کرد و با نُقل و شیرينی خورد. بعد هم از توی سینیِ میوه، يک پرتقال 
برداشت، دو قسمت کرد؛ يک قسمتش را خورد و قسمت ديگرش را برای خواهرش گذاشت. کمی منتظر 

نشست؛ ولی خواهرش که از اين  همه کار، حسابی خسته شده بود، بیدار نشد که نشد! 
عمونوروز نگاهی به خورشید انداخت. خیلی دير شده بود. داشت ظهر می شد و او بايد می رفت 
آرام، گُلِ  برساند. مثل سال های گذشته،  و روستاهای ديگر  مردم شهرها  به گوشِ  را  بهار  آمدِن  تا 

همیشه بهار را کنار بالش خواهرش گذاشت و آهسته، بیرون رفت. 
پیرزن که بیدار شد، ديد قوری، روی سماور است و کسی با استکان، چای خورده و يک شاخه گلِ 
همیشه بهار برای او چیده است. فهمید که امسال هم وقتی خوابش برده، عمونوروز آمده و رفته است. 

خیلی دلش سوخت! برای ديدن برادرش، بايد يک ساِل ديگر صبر می کرد. 

درک و دريافت  
١. چرا هر سال عمونوروز به ديدن خواهرش ننه سرما می رود؟ 

٢. چرا ننه سرما نتوانست برادرش عمونوروز را ببیند؟ 


