
 نزديك تر ازمن

ستایش             

خدا در البه الي شاخ و برگ است. 
خدا  مانند درياها قشنگ است. 

خدا انسان را از گل سرشته
خدا تمام شعرها را نوشته 

خدا خالق پرهاي پرنده است
خدا در دل گريه ها و خنده است 

خدا نزديك تر از من، به من و توست.
خدا را جور ديگران مي توان جست.

 اميد ملكي



رنگ خدا
به اطراف خود نگاه كنيد. رنگ هر چيزي را كه مي بينيد، نام ببريد. رنگ لباستان، رنگ موهاي دوستتان، 

رنگ چشم هاي آموزگار.

فكر كنيد در پارك نشسته ايد، برگ درختان چه رنگي دارد؟ گل ها چه رنگي هستند؟ بال پروانه ها چه رنگي دارد؟

حاال نفس عميقي بكشيد و به هواي اطراف خود فكر كنيد. آيا هوا رنگي دارد؟ 

به پدر و مادر خود فكر كنيد، آن ها خيلي مهربان هستند و شما را دوست دارند مهرباني چه رنگيست ؟ وقتي 

شاد و خوش حال هستيد، شادي شما چه رنگي دارد؟

هوا، مهرباني و شادي رنگي ندارند. خدا هم مثل هوا همه جا وجود دارد ولي ما آن را نمي ببينيم . رنگ خدا چيست؟ 

رنگ خدا يعني ايمان ، مهرباني ، خوبي و پاكي . به طور مثال وقتي ما عصاي مادربزرگ را برايش مي آوريم، وقتي 

در كارها به مادر كمك مي كنيم تا خسته نشود، وقتي به پرنده ها دانه مي دهيم و وقتي راستگو هستيم رنگ ها  

رنگ خدا مي شود كه زيباترين رنگ دنياست.



فصل اّول
نهادها



ردس اول 

چه فكر خوبي !
قرار بود دانش آموزان كالس ششم براي زنگ انشاء يك خاطره بنويسند. رضا درباره ي خانواده اش و ماجرايي كه براي 

او در كودكي رخ داده بود٭ چنين نوشت:

يك روز مادرم از بازار يك بسته مداد رنگي خريد. برادرم گفت: »  بيا مدادهاي رنگي را با هم تقسيم كنيم«. 

هر كدام از ما سه مداد رنگي برداشتيم رنگ مدادهاي من آبي ، قهوه اي ، سبز و رنگ مدادهاي برادرم قرمز، زرد و نارنجي بود. 

من با مدادهايم يك خروس كشيدم. وقتي نّقاشي من تمام شد رنگ خروس من قهوه اي ، سبز و آبي بود. در همين موقع 

خروس خانه از راه رسيد و به نّقاشي من نگاه كرد و گفت » تاج من قرمز و پرهايم رنگارنگ٭ است ولي با رنگ هايي كه تو 

استفاده كرده اي فرق دارد.اين خروس رنگ من نيست . برادرم يك پرستو كشيد، پرستو پرواز كرد و به آسمان رفت ، پرستويي 

ديگر به او گفت: » چرا رنگ تو شبيه ما پرستوها نيست ؟ هيچ كس تا به حال پرستويي به رنگ زرد با بال هاي قرمز نديده است«. 

بعد با ناراحتي با هم پر زدند و رفتند. من و برادرم ناراحت شديم و براي همين تصميم گرفتيم ديگر نه پرستو بكشيم و نه خروس. 

امّا برادرم گفت : » يك فكر خوب و تازه « من پيشنهاد مي كنم بيا باهم شريك شويم تا همه ي مدادها مال هر دو نفرمان باشد«.

من با خوش حالي دست هايم را به هم زدم و گفتم : چه فكر خوبي! من حاضرم  . آن گاه٭ با هم پرستو و خروسي در ميان 

گل هاي رنگارنگ كشيديم و به مادر هديه داديم.

مادر كه از ديدن نّقاشي زيباي ما خيلي خوش حال شده بود گفت:» به به ! آفرين به شما 

بّچه هاي خوب «.شما امروز ياد گرفتيد كه اگر در 

خانواده براي انجام بعضي ازكارها با هم 

شريك شويم و يا همكاري كنيم ، 

مي  توانيم كارهاي مشكل را به 

راحتي انجام دهيم.
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1- انشاي رضا درباره ي چه چيزي بود؟

2- پيشنهاد برادر رضا چه بود؟

3- به نظر شما به چه خانواده اي ، خانواده ي موفّق مي گويند؟

آن گاه : آن وقت

رخ داده بود: اتّفاق افتاده بود 

رنگارنگ : چند رنگ

 به اين عالمت ؟  عالمت پرسش مي گويند.

 به اين عالمت ! عالمت تعّجب مي گويند.

 به اين عالمت ، عالمت ويرگول يا كاما مي گويند.

 به اين عالمت »       « گيومه مي گويند.

نكته

واژه ها

ببين و بگو 

درك و دريافت 

15



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

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

 خانواده ي شما از چه افرادي تشكيل شده است؟ در مورد آن ها در كالس صحبت كنيد.

 دو تا ازجمله هاي داخل گيومه »  « را از متن درس پيدا كنيد و آن ها را بنويسيد.

 با كلمه هاي زير جمله بسازيد و بنويسيد.

فعالّيت ويژه 

جمله سازي

………………..............……………………………………خانواده

………………..............……………………………………تصميم

………………..............……………………………………رنگارنگ

………………..............……………………………………برداشتيم

بگرد و پيدا كن 
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ردس دوم      

مدرسه ي من 
همه مي دانند مدرسه كجا ست، امّا من مي خواهم درباره ي مدرسه ي خودم كه از پايه آمادگي تا اكنون 

كه كالس ششم هستم براي شما بنويسم. من از مدرسه خاطره هاي زيادي دارم. خاطره ي معلّم هاي خوب، خاطره 

زنگ هاي تفريح ، خاطره ي زنگ هاي رياضي و هزار ويك خاطره ي ديگر.

مدرسه ي من ساختمان بزرگ و حياط وسيعي٭ دارد. در اين حياط گل ها و درختان زيادي كاشته شده است 

كه هواي مدرسه را تميز و پاك مي كنند. من و بّچه ها در زير سايه ي درختان مي نشينيم و با نوشيدن آب و خوردن 

خوراكي ها خوش مي گذارنيم . وقتي بهار مي شود درختان برگ و شكوفه مي دهند. در فصل پاييز حياط مدرسه 

پوشيده از برگ هاي زرد و نارنجي مي شود. خالصه اين كه مدرسه ي من در همه وقت زيباست. 

با  بسيار زياد است ولي  اين كه كارشان  با  و  به همه ي كارها رسيدگي مي كنند  در مدرسه مدير و معاون 

تك تك دانش آموزان با مهرباني رفتار مي كنند.



معلّم ها به ما درس مي دهند تا ما باسواد شويم. مشاور مدرسه در كارهاي مختلف ما را هدايت٭ مي كند به 

طور مثال هفته ي پيش من و دوستم مي خواستيم راجع به حرفه هايي كه دوره راهنمايي پيش حرفه اي و متوسطه ي 

حرفه اي به دانش آموزان ياد داده مي شود، گزارشي آماده كنيم تا در كالس براي ديگر بّچه ها بخوانيم. آقاي 

مشاور به ما چند كتاب معّرفي كرد كه آن ها را بخوانيم و گزارش خود را بنويسيم.

از افراد ديگري كه در مدرسه كار مي كنند. مربّي بهداشت است كه به امور٭ بهداشتي دانش آموزان رسيدگي 

مي كند.

كسي كه هر روز حياط و كالس ها را جارو مي كند تا همه جاتميز و مرتّب باشد، خدمتگزار مدرسه است. 

من هميشه براي او دعا مي كنم تا تندرست٭ باشد.

من و همه ي بّچه ها ، مدرسه ي خودمان را دوست داريم و از قوانين و مقرّرات٭ آن پيروي٭ مي كنيم.

امور: كارها

پيروي : اطاعت  

تندرست : قوي و سالم 

حياط وسيعي : حياط پهني ، حياط بزرگي

قوانين و مقّررات: تمام كارهايي كه بايد انجام شود تا نظم برقرار گردد.

هدايت : راهنمايي

1- چه كساني براي باسواد شدن دانش آموزان در مدرسه زحمت مي كشند؟

2- مدير در مدرسه چه كارهايي انجام مي دهد؟

3- اگر به جاي مدير مدرسه ي خود بوديد، چه كار مي كرديد؟

واژه ها

درك و دريافت 
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حاال شما بخوانید:

تو  و  من  سروصدا     پدرو مادر          كم و زياد               جو  و  جست 

 به طرز خواندن اين واژه ها گوش كنيد.

نكته

ببين و بگو 

هزار و يك 

رفت و آمد 

در و پنجره
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 من مي خواهم درباره ي مدرسه خودم ........................................................................................

 در اين حياط گل ها و ...............................................................................................................

 در مدرسه مدير و معاون ............................................................................................................

 معلّم ها به ما ..............................................................................................................................

1(يكي از خاطره هاي خود را در كالس تعريف كنيد.

 درباره ي مدرسه خود سه جمله بنويسيد.

 با استفاده از متن درس جاهاي خالي را كامل كنيد.

جمله سازي

2( بعداز خواندن متن « بخوان و بينديش» صفحه ي بعد، براي آن اسم مناسبي انتخاب كنيد

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

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

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

فعالّيت ويژه 

بگرد و پيدا كن 
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بخوان و بينديش

زنگ هنر بود. وقتي آموزگار به كالس آمد گفت: بچّه ها امروز بيستم آبان ماه روز خانواده 
است. هر يك از شما خانواده اي را نّقاشي كنيد.

پس از تمام شدن نّقاشي ها ، دانش آموزان درباره  ي نّقاشي خود در كالس صحبت كردند. 
نّقاشي امير تصوير يك درخت با النه ي پرنده اي بود كه در آن جوجه ها با پدر و مادر خود دانه 

می  خوردند. در زير سايه درخت دو بّچه همراه پدر و مادر خود مشغول استراحت بودند.
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آموزگار گفت: »آفرين چه نّقاشي هاي زيبايي كشيده ايد همگي توانسته ايد خانواده را در نّقاشي 
خود به خوبي نشان دهيد«.

سينا گفت: » خانواده يعني پدر، مادر و بچّه ها. ولي در نّقاشي آرش فقط مادر و بچّه ها بودند 
آيا آن ها هم خانواده هستند؟«

آموزگار گفت: » بله درست است. در بعضي از خانواده ها پدر يا مادر با فرزندانشان زندگي       
افرادي  اين است  نظر من مهم  به  خانواده هستند  نمي كند آن ها هم  ولي فرقي  نمي كنند 
كه با هم زندگي مي كنند، با يك ديگر دوست صميمي باشند. و به هم احترام بگذارند. حاال بياييد          

دست هايمان را باال ببريم و براي سالمتي و خوشبختي خانواده هاي خود دعا كنيم.



فصل دوم 

مناسبت ها



ردس سوم      

روزجهاني كودك 
آن روز وقتي بّچه ها وارد مدرسه شدند ، با  تعّجب ديدند كه تمام راهرو با بادكنك و كاغذهاي رنگي تزيين 

شده و در قسمت هايي از راهرو روي ميز ها مقّوا، ِگل و خميِربازي ، پارچه ، نخ و سوزن گذاشته شده بود.

روي مقّوا و پارچه هاي بزرگ شعارهای» آموزش حّق همه ي كودكان است« » غذاي مناسب و سالمتي حّق 

همه ي كودكان است« » آزار و اذّيت كودكان ممنوع است« » بازي حّق همه ي كودكان است « نوشته شده بود.

بّچه ها از هم مي پرسيدند امروز چه خبر است؟ در همين موقع يكي از دانش آموزان از آخر راهرو با صداي 

بلند گفت: » اينجا روي يك پارچه نوشته شده است، شانزدهم مهر، روزجهاني كودك مبارك باد. پس امروز روز 

جهاني كودك است«.

وقتي زنگ به صدا در آمد. دانش آموزان در حياط صف بستند. مدير مدرسه از پشت بلندگو بعد از تبريك 

روزجهاني كودك به همه ي دانش آموزان اعالم كرد٭ به همين مناسبت٭ ، در مدرسه جشن برگزار مي كنيم. برنامه 

جشن شامل نّقاشي ، كاردستي ، مسابقه و پذيرايي است. با شنيدن اين خبر دانش آموزان شروع به دست زدن كردند، 

آن ها» از شادي در پوست خود نمي گنجيدند«. بعداز تمام شدن صحبت هاي آقاي مدير بّچه ها پشت ميزها نشستند 

و مشغول كار شدند. پس از مّدتي نمايشگاهي از كارهاي هنري دانش آموزان آماده شد. نزديك ظهر بعداز برگزاري 

با  دانش آموزان  از  بعضي  مسابقه 

خود  دوستان  از  شيريني  و  ميوه 

پذيرايي كردند. در پايان جشن آن ها 

مدرسه  حياط  به  دست  در  بادكنك 

رفتند تا به مناسبت روز جهاني كودك 

كنند.  رها  آسمان  در  را  ها  بادكنك 

از  پر  مدرسه  آسمان  مّدتي  از  پس 

بادكنك هاي رنگي شده بود.
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اعالم كرد : خبر كرد 

به همين مناسبت: به همين دليل 

1- چرا راهرو مدرسه تزيين شده بود؟

2- يكي از شعارهايي كه روي پارچه يا مقّوا نوشته شده بود، بگوييد؟

3- شما دوست داريد بزرگ ترها چه رفتارهايي با شما داشته باشند؟

واژه ها

درك و دريافت 

نكته

ببين و بگو 

جمله هاي زير را بخوانيد.

 »از شادي در پوست خود نمي گنجد«.

 »مرغ همسايه غاز است«.

 »كار نيكو كردن از پر كردن است«.
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به اين جمله ها » ضرب المثل« می گويند.

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

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

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

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

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

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

جمله سازي

بگرد و پيدا كن 

 خالصه اي از برنامه ي جشن روزجهاني كودك مدرسه خود را بنويسيد.

 شعارهاي نوشته شده در متن را پيدا كنيد و بنويسيد.

 حاال معني ضرب المثل های باال را بخوانيد و به معني آنها توّجه كنيد. 
ضرب المثل »از شادي در پوست خود نمي گنجد« را وقتي به كار مي برند كه كسي بسيار خوشحال است.

ضرب المثل »مرغ همسايه غاز است« را وقتي به كار مي برند كه كسي قدر آن چه دارد، نمي داند و فكر مي كند 

مال ديگران بهتر است.

بخواهند توضيح دهندكاري  به كار مي برند كه  را وقتي  پُركردن است«  از  نيكو كردن  »كار  المثل  ضرب 

خوب انجام  مي شود كه براي آن تكرار و تمرين زيادي شده باشد.
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................................................................................................................................................... 

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

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

 با كمك بزرگ تر ها دو ضرب المثل و كاربرد آن ها را پيدا كنيد و براي دوستانتان در كالس بخوانيد.

فعالّيت ويژه 
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ردس چهارم     

آمدن عمو نوروز
فصل بهار نزديك بود. ننه سرما در خانه ي كوچك خود منتظر برادرش عمو نوروز بود. او از شوق٭ ديدار  عمو 

نوروز صبح زود از خواب بيدار شد. و پس از روشن كردن سماور، حياط خانه را آب و جارو كرد، قاليچه ي كوچك 

خود را پهن كرد ، و سپس ظرف ميوه و شيريني را روي قاليچه گذاشت.  آن گاه لباس قرمز چين دارش را پوشيد و 

در كنار پنجره زير نور آفتاب نشست. ننه سرما كه خيلي خسته بود، كم كم خوابش برد.

عمو نوروز هر سال، روز اّول بهار مي آمد تا خبر آمدن بهار را به همه بدهد.  او به همه خانه ها سر مي زد و به 

صاحب خانه عيدي مي داد. طولي نكشيد٭  برادرش عمو نوروز از راه رسيد از باغچه يك گل هميشه بهار چيد و به 

طرف او رفت. و گفت اي خواهر! دوباره خوابت برده پيرمرد دلش نيامد٭  خواهرش را از خواب بيدار كند، خودش 

چاي دم كرد و با نقل و شيريني خورد. 

او يك پرتقال از داخل ظرف ميوه برداشت آن را دو قسمت كرد، يك قسمتش را خورد و قسمت ديگر را براي 

خواهرش گذاشت او كمي منتظر شد ولي ننه سرما بيدار نشد كه نشد. عمو نوروز نگاهي به خورشيد انداخت خيلي دير 

شده بود. او بايد مي رفت تا خبر آمدن بهار را به گوش مردم شهرها و ورستاهاي ديگر برساند. 

بعد از مّدتي ننه سرما از خواب بيدار شد، قوري روي سماور، پرتقال توي بشقاب و استكان چاي را ديد. او 

فهميد كه خوابش برده و عمو 

خيلي  است.  نديده  را  نوروز 

دلش گرفت٭ ننه سرما با خود 

برادرش  ديدن  براي  فكر كرد 

بايد يك سال ديگر صبر كند. 



خيلي دلش گرفت : خيلي غمگين و ناراحت شد. 

دلش نيامد: راضي نشد

ديدار: ديدن

شوق: خوش حالي

طولي نكشيد: مّدت زيادي نگذشت 

1- عمو نوروز براي مردم چه خبري مي آورد؟

2- ننه سرما از كجا فهميد، عمو نوروز آمده است؟

3- فكر مي كنيد عمو نوروز به مردم چه چيز هايي عيدي مي داد؟

واژه ها

درك و دريافت 

ببين و بگو 
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نكته

 به معني واژه هايي كه در زير آن ها خط كشيده شده است، در جمله ها توّجه كنيد.

 حاال براي هر يك از كلمات گرفت، انداخت و چيد دو جمله با معني هاي مختلف بنويسيد.

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

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

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

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

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

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

بگرد و پيدا كن 

 پاسخ اين سوال ها را از درس پيدا كنيد و در متن درس با مداد خط بكشيد.

عمو نوروز چه گلي از باغجه چيد؟

ننه سرما ظرف ميوه و شيريني را كجا گذاشت؟ 

عمو نوروز چاي خود را با چه جيز هايي خورد؟

عمو نوروز از باغچه يك شاخه گل هميشه بهار چيد.

ننه سرما شيريني ها را در ظرف چيد.

عمو نوروز نگاهي يه خورشيد انداخت.

ننه سرما يك پتو روي خود انداخت.

عمو نوروز شاخه گلي در دست گرفت.

او برادرش را نديد و دلش گرفت.
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من خوردن چاي با نقل را دوست دارم.

ما خوردن چاي با نقل را دوست داريم.

.......................................................................................تو:

.......................................................................................او:

.......................................................................................       شما:

.......................................................................................     آن ها:

جمله سازي

 بخوانيد و جمله  سازي كنيد.

 درباره ي فصل بهار يك كاردستي درست كنيد.

فعالّيت ويژه 
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بخوان و بينديش

ما كودكان حق داريم 
ما كودكان دوست داريم زندگي خوبي داشته باشيم و اين را حّق خود مي دانيم .

ما كودكان دوست داريم بازي و تفريح كنيم و اين حّق ماست.
ما كودكان به كمك بزرگترها احتياج داريم و آن ها بايد از ما نگه داري و حمايت كنند.

ما كودكان انجام كارهاي مشكل و سخت را دوست نداريم.
ما كودكان دوست داريم بزرگترها با ما بدرفتاري نكنند.

ما كودكان دوست داريم با خانواده ي خود زندگي كنيم. زندگي با خانواده اي كه باعث آرامش 
و راحتي ما باشد.

ما كودكان دوست داريم بزرگترها به صحبت هاي ما گوش كنند و به ما احترام بگذارند.
ما كودكان دوست داريم از دوستان معلول ما مراقبت بيشتري شود. تاآن ها هم مثل ما 

بتوانند به مدرسه بروند و درس بخوانند.
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فصل سوم

نام آوران



ردس پنجم     

جهان پهلوان غالم رضا تختي 

آن سال كشتي گير جواني از ايران در مسابقات٭ شركت كرده بود. وقتي نام او را براي شروع مسابقه اعالم 

كردند، صداي صلوات تماشاچيان ايراني در سالن بلند شد. غالم رضا تختي آن كشتي گير جوان براي شروع مسابقه 

ابتدا نام خدا را بر زبان آورد به روي تشك رفت و با سوت داور، دو كشتي گير شروع به كشتي گرفتن كردند. در همان 

لحظه  هاي اّول دو بنده٭ هاي آن ها به شّدت خيس عرق شد. تماشاچيان ايراني كه در سالن بودند فرياد مي زند ايران، 

ايران ، و با شنيدن اين فريادها تختي تالش بيشتري براي پيروز شدن٭ مي كرد. در آن مسابقه كشتي گير ايران برنده 

شد و حريف٭ خود را ضربه فنّي ٭كرد و پشت او را به خاك رساند. بعداز اين پيروزي داور دست غالم رضا تختي 

را باال برد. همه ي مردم در سالن شادي مي كردند و تختي را روي دوش خود دور سالن می گرداندند در سال هايی كه 

تختي كشتي مي گرفت چندبار هم شكست خورد٭ امّا نااميد نشد و براي پيروزي هاي بعدی تالش زيادي مي كرد.

غالمرضا تختي كه از او به عنوان جهان پهلوان هم ياد مي شود، به مردم احترام زيادي مي گذاشت و به آن ها 

كمك مي كرد تختي دوست داشت كه همه ي مردم شاد و خوش  حال باشند.

 او با شادي مردم شادي مي كرد و با ديدن غم و ناراحتي آن ها 

غمگين مي شد به همين دليل گرچه ساليان سال از فوت تختي 

مي گذرد ولي نام او هم چنان به عنوان يك قهرمان بزرگ

 در ياد مردم باقي مانده است.

 ما ايرانيان به تختي وتمام قهرمانان كشورمان افتخار مي كنيم.



پيروز شدن : برنده شدن 

حريف : در اين درس كسي كه با او كشتي گرفته مي شود

ضربه فنّي كردن: حريف را در كشتي شكست دادن

دوبنده : لباس مخصوص كشتي 

شكست خورد : برنده نشد.

مسابقات : مسابقه ها

1- غالم رضا تختي قهرمان چه رشته ي ورزشي بود؟

2- چرا مردم غالم رضا تختي را فراموش نمي كنند؟

3- چرا ما قهرمانان را دوست داريم؟

تختي پرچم ايران را باال گرفت.

داور دست تختي را گرفت.

در مسابقه پاي او درد گرفت.

نكته

واژه ها

ببين و بگو 

درك و دريافت 

 حاال جمله هاي زير را با واژه ي »گرفت« كامل كنيد و به معني هر جمله توّجه كنيد.

 به معني واژه گرفت در هر جمله توّجه كنيد.

ناگهان باران تندي .................................

امير نمره ي خوبي ...................................

ديروز دلم درد ......................................
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سوت داور ..................................................................................................................................

كشتي گير ايران  .........................................................................................................................

غالمرضا تختي ............................................................................................................................

قهرمان بزرگ .............................................................................................................................

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

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

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

-------                       -------           -------   -------  

جمله سازي

بگرد و پيدا كن 

 اين تركيب ها را در درس پيدا كنيد و از روي آن ها بنويسيد.

 با استفاده از تصويرهاي ببين و بگو داستان كوتاهي بگوييد و آن را بنويسيد.

 با كمك بزرگ ترها نام ورزش مربوط به هر تصوير را بنويسيد.

فعالّيت ويژه 
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ردس ششم     

فداكاران

دركشور بزرگ ايران مردان ، زنان و حتّي كودكان و نوجوانان فراواني هستند كه براي نجات جان ديگران يا كمك 

به آن ها خود را به خاطر انداخته اند و به همين خاطر نام و ياد آن ها جاودانه٭ شده است.

آيا نام شهيد محّمد حسين فهميده و حسن اميدزاده را شنيده ايد؟

شهيد محمد حسين فهميده ، نوجواني بود كه نارنجك به كمر بست ، زير تانك 

دشمن ستم كار٭ رفت و جان خود را در اين راه از دست داد تا جلوي حمله دشمن را بگيرد.

كمك  به  سوزي  آتش  واقعه ی٭  يك  در  كه  بود  معلّمي   ، اميدزاده  حسن 

دانش  آموزان رفت. وقتي بخاري كالس آتش گرفت و دانش آموزان در شعله هاي 

آتش گرفتار شدند٭ ، اين معلّم شجاع گيالني جان خود را به خطر انداخت تا آن ها را 

نجات دهد . در اين حادثه اين معلّم مهربان سوختگي شديد پيدا كرد.

اين  به  ما  انسان هاي فداكار مي گويند.  اميدزاده،  به حسين فهميده و حسن 

فداكاران٭ احترام مي گذاريم و به آن ها افتخار مي كنيم.

37



جاودانه : ماندگار، هميشگي

ستم كار : كسي كه ظلم و ستم مي كند. 

گرفتار شدند : گير افتادند

واقعه : حادثه 

فداكاران : فداكارها، كساني كه جان خود را براي كمك به ديگران به خطر مي اندازند.

1- شهيد محّمدحسين فهميده چه كار مهّمي انجام داد؟

2- چرا معلّم فداكار جان خود را به خطر انداخت ؟

3- آيا به جز شهيد حسين فهميده و حسن اميدزاده ، افراد فداكار ديگري را مي شناسيد؟نام آن ها را بگوييد؟

واژه ها

ببين و بگو 

درك و دريافت 
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يعني كسي كه ظلم وستم مي كند. ستم + كار = ستم كار  

يعني كسي كه كار نيك و خوب انجام مي دهد. نيكو + كار = نيكوكار  

يعني كسي كه به ديگران كمك مي كند. مدد + كار = مددكار  

حاال تمرين هاي زير را انجام دهيد.

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

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

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

مدرسه من پر ................ خاطره است.

.................... اين حياط گل ها و درختان زيادي وجود دارد.

نفس عميق بكشيد و .............. هواي اطراف خود فكر كنيد.

من با خوش حالي دست هايم ............... به هم زدم.

نكته

جمله سازي

بگرد و پيدا كن 

 بخوانيد و مانند نمونه انجام دهيد .

 كلمه هاي ستاره دار درس را پيدا كنيد و از روي هر يك با معني آن بنوسييد.

 جاهاي خالي را با » به ، از ، را ، در«  پر كنيد.

………………..............……………ورزش + كار

………………..............……………خدمت+ كار
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با تماس تلفني مردم به سازمان آتش نشاني ، آتش نشان ها به سرعت خود را به محّل آتش سوزي مي رسانند. 
آن ها براي نجات جان كساني كه در آتش گرفتار شده اند خود را به خاطر مي اندازند.

 متن زير را بي صدا بخوانيد و آن را در كالس تعريف كنيد.

فعالّيت ويژه 
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ابوعلي سينا 
گلدان  يك  برگشت،  خانه  به  بيرون  از  امير  مادر  وقتي  روز  آن 

سفالي بزرگ خريده بود كه روي آن چهره ي مردي ديده مي شد.
امير گفت: » چه گلدان زيبايي ! اين عكس چه كسي است؟«

مادر پاسخ داد: » اين ابوعلي سينا است.«
امير پرسيد: » ابوعلي سينا كيست؟«

اگر  است.  ايراني  دانشمندان  از  يكي  سينا  ابوعلي   « گفت:  مادر 
مي خواهي درباره ي او بيشتر بداني مي تواني از رايانه كمك بگيري، من 

هم مي توانم در اين كار به تو كمك كنم.«
پس از مدتي جست و جو در رايانه ، اطّلعات روي صفحه ي نمايشگر نشان داد كه ابوعلي 
سينا يكي از دانشمندان بزرگ ايران است كه كتا ب هاي زيادی نوشته است. او در سن هيجده 
سالگي پزشك توانايي بود كه بيماران زيادي را معالجه مي كرد و حتّي بعضي از آنان را بدون گرفتن 

پول درمان مي كرد.
آرامگاه اين مرد بزرگ در شهر همدان قرار دارد كه يكي از جاهاي زيبا و ديدني اين شهر 

است.

بخوان و بينديش
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فصل چهارم

ايران من 



ردس هفتم     

شهرتهران 
        چند روزپيش وقتي سينا مشغول  تماشاي تلويزيون بود  مجري اعالم كرد برنامه ي بعدي درباره ي 

شهرتهران مركز كشور عزيزمان ايران است. اميدوارم از ديدن آن لّذت ببريد. فيلم با نشان دادن ميدان و برج آزادي 

شروع شد. گوينده ي٭ برنامه همراه با پخش فيلم درباره ي هر قسمت توضيح مي داد. او گفت اين ميدان يكي از 

زيباترين و بزرگ ترين ميدان هاي شهرتهران است كه در غرب اين شهر قرار دارد.

سپس برج ميالد نشان داده شد. در اين موقع گوينده گفت: بلندترين برج ايران، برج ميالد است كه از باالي 

آن مي توان شهرتهران را تماشا كرد. در ادامه ي فيلم ميدان دريند، قلّه ی٭ توچال و تله كابين آن به نمايش درآمد. 

تنديس٭ مرد كوهنورد در ميدان دربند بسيار زيبا بود. گوينده شرح داد٭ ،تهراني ها براي استفاده از هواي تميز به 

كوه هاي شمال تهران مي روند. قسمت بعدي فيلم درباره ي كاخ هاي نياوران، گلستان و سعدآباد بود. هم چنين   

موزه هاي ايران باستان ، حيات وحش و مردم شناسي به نمايش گذاشته شد.

پارک٭هاي بزرگ تهران از جمله پارک ملّت، پارک گفت و گو از قسمت هاي جالب فيلم بود كه سينا از 

ديدن آن خيلي لّذت برد. در پايان فيلم مترو٭ي تهران نشان داده شد كه چه طور تعداد زيادي از مردم براي رفتن 

به جاهاي مختلف از آن استفاده مي كنند.

بعداز تمام شدن فيلم سينا از پدرش قول گرفت

 تا به زودي او را براي تماشاي جاهاي ديدني تهران، ببرد.



تنديس: مجّسمه 

پارك : بوستان 

شرح داد: توضيح داد ، تعريف كرد 

قلّه : بلندترين جاي كوه 

گوينده : كسي كه صحبت مي كند

مترو: قطار زيرزميني 

1- نام مركز كشور ايران چيست؟

2- سه مكان ديدني شهرتهران را نام ببريد؟

3- براي تميزي هوا و كم كردن آلودگي چه كارهايي مي توان انجام داد؟

واژه ها

ببين و بگو 

درك و دريافت 
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تهراني:  يعني كسي كه اهل تهران است.

اصفهاني: يعني كسي كه اهل اصفهان است.

يك روز سينا و پدرش براي گردش به كوه رفتند . آن ها در كوه ...........................................................

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

نكته

جمله سازي

بگرد و پيدا كن 

 حاال تمرين هاي زير را انجام دهيد.

 جمله بسازيد:

 داستان را بخوانيد و ادامه ي داستان را بگوييد و بنويسيد.

 با استفاده از متن درس جاهاي خالي را پر كنيد.

………………..............…………………………همداني يعني

………………..............…………………………كازروني يعني

………………..............…………………………زاهداني يعني

………………..............…………………………نام كاخ ها

………………..............…………………………نام موزه ها

………………..............…………………………نام بوستان ها

………………..............…………………………شهرتهران

………………..............…………………………برج ميالد

………………..............…………………………هواي آلوده

فعالّيت ويژه 
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ردس  هشتم

روستاي ابيانه 
سارا و خانواده اش تصميم داشتند به ديدن يكي از روستاهاي ايران به نام ابيانه بروند. سارا از اين سفر خوش حال 

بود، چون كه درباره ي اين روستا چيزهاي زيادي شنيده ولي تاكنون به آن جا نرفته بود . سارا تصميم گرفت همه 

چيزهاي جالب سفرش را يادداشت كند تا بعداً بتواند آن را براي دوستانش بخواند. 

يادداشت هاي سارا چنين بود:

در حدود ساعت دوازده ظهر به ابيانه رسيديم.

روستايي در جنوب شهر كاشان، در ابتداي روستا 

هتل بزرگي ديده مي شد كه مسافران مي توانند در

اتاق هاي آن استراحت كنند. تپّه ها و كوه هاي 

اين روستا خاك سرخ رنگي داشت. خانه هاي  نزديك 

اين روستا هم به همين رنگ بود چون مردم براي ساختن  خانه هاي 

خود ازاين خاك استفاده كرده بودند. خانه هايي با در و پنجره هاي چوبی زيبا. روستا باغ هاي سرسبزي داشت كه در آن 

درختان سيب، زردآلو و گرد ديده مي شد.

بعضي از كوچه هاي روستا آن قدر باريك بود كه هيچ ماشيني نمي توانست عبور كند براي همين مردان و 

زنان روستا براي جا به جا كردن جعبه هاي ميوه از االغ استفاده مي كردند. پيرزن و پيرمردهاي روستا لباس هاي 

به  اند موقع برگشت  به تن داشتند حتّي جوان هاي روستا كه براي زندگي به شهرهاي ديگر رفته  محلّي زيبايي 

روستاي خود لباس محلّي ابيانه را مي پوشند.

در روستا صداهاي مختلفي به گوش مي رسيد٭.صداي گوسفندان، صداي آوازخروس. من صداي زنبورها 

و باد را كه در شاخه هاي گردو مي پيچيد بسيار دوست داشتم و همه چيز برايم بسيار دوست داشتي و جالب بود. 

كوچه هاي روستا، مدرسه روستا و پيرزن هايي كه برگه زردآلو٭ و سيب مي فروختند. آن روز تا عصر در آن روستا 

گردش كرديم و موقع غروب سوار ماشين شديم تا به خانه مان برگرديم.

46



برگه زردآلود: زردآلويي كه در آفتاب آن را خشك كرده اند.

به گوش مي رسيد: شنيده مي شد

1- سارا و خانواده اش به كدام روستا سفر كردند؟

2- چرا خانه هاي ابيانه به رنگ سرخ است؟

3- در يك روستا چه صداهايي و در يك شهر چه صداهايي بيشتر شنيده مي شود؟

واژه ها

ببين و بگو 

درك و دريافت 
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سيب و زردآلو و گردو را مي نويسند سيب ، زردآلو و گردو 

نوجوانان و پيرزن ها و پيرمردها را مي نويسند نوجوانان، پيرزن ها و پيرمردها 

كوه و تپّه و درخت را مي نويسند كوه، تپّه و درخت 

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

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

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

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

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

نكته

جمله سازي

بگرد و پيدا كن 

 حاال جاي خالي را پر كنيد.

 نام خوراكي هايي كه در درس آمده است را بنويسيد.

 درباره ي شهري كه در آن زندگي مي كنيد، يك انشا بنويسيد.

 چه چيزي از روستاي ابيانه براي شما جالب بود در كالس براي دوستان خود تعريف كنيد.

……………….....................…تهران و كاشان و ابيانه را مي نويسند

……………….....................…تختي و فهميده و اميدزاده را مي نويسند

فعالّيت ويژه 
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ردس نهم

موضوع آزاد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واژه ها

ببين و بگو 

درك و دريافت 

نكته
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....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

جمله سازي

بگرد و پيدا كن 

فعالّيت ويژه 
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بخوان و بينديش

ايران

ما گل هاي خندانيم 
فرزندان ايرانيم 

ايران پاك خود را 
مانند جان مي دانيم 

ما بايد دانا باشيم 
هشيار و بينا باشيم

از بهر حفظ ايران 
بايد توانا باشيم 

آزاد باش اي ايران 
آباد باش اي ايران 
از ما فرزندان خود 

دلشاد باش اي ايران

عباس يميني شريف                                                                                                                                   
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فصل پنجم

طبیعت



ردس دهم

بازيافت٭  
ماه اسفند بود. همه ي مردم مشغول خانه تكاني٭ بودند. از پشت بام برخي٭ خانه ها فرش هاي شسته شده آويزان بود.  مردم 

با نظافت٭ و دورريختن وسايل٭ كهنه براي عيد نوروز و سال جديد آماده مي شدند. چون ايراني ها دوست دارند همه چيز در 

سال نو پاك و تميز باشد.

سپيده هم همراه پدر و مادرش به خانه تكاني مشغول بود. مادر وسايل اضافي و دور ريختني را در يك كيسه مي ريخت تا 

هنگام شب همراه كيسه هاي زباله از خانه بيرون ببرند.

سپيده به داخل كيسه نگاهي انداخت. شيشه ي خالي مربّا و سس، چند شاخه گل مصنوعي٭ ، يك كيف كهنه، چند لوح 

فشرده* و چيزهاي ديگري را ديد. با ديدن  اين وسايل به ياد كتابي افتاد كه در آن نوشته شده بود براي صرفه جويي٭ در مواد و 

حفظ و نگه داري محيط خود مي توان از وسايل دور ريختني دوباره استفاده كرد و چيزهاي جديدي ساخت.

او از مادرش اجازه گرفت . بعضي از وسايل دور ريختني درون كيسه را نگه دارد تا با آن ها كاردستي بسازد.

روزبعد سپيده شيشه ي خالي مربّا ، گل هاي مصنوعي ، كيف كهنه را برداشت . ابتدا دور شيشه با چسب و پارچه اي كه از 

كيف كهنه قيچي كرده بود پوشاند. سپس گل هاي مصنوعي را از شاخه جدا كرد و با چسب روي پارچه چسباند.

اوجامدادي زيبا ساخت و مدادهايش را داخل آن گذاشت. بعداز ساخت جامدادي او با لوح فشرده ، مقّوا رنگي و چسب 

يك ماهي زيبا  براي اتاقش درست كرد. ابتدا دم ، باله و دهان ماهي را از روي مّقوا بريد و با چسب به زير لوح فشرده چسباند. 

سپس از پنبه و دگمه بر روي آن براي ماهي چشم درست كرد. او جامدادي و ماهي را به 

پدر و مادرش نشان داد. آن ها بسيار تعّجب كردند. 

مادرش گفت:   »چه فكر خوبي! 

پس ما مي توانيم با وسايل دور 

و  جالب  چيزهاي  ريختني 

جديدي بسازيم«.
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بازيافت : استفاده دوباره از مواّد دور ريختنی

خانه تكاني : تميز كردن خانه براي سال نو

صرفه جويي: هدر ندادن چيزهاي مختلف

گل هاي مصنوعي : گل هايي كه با پالستيك و يا پارچه مي سازند

لوح فشرده : سي دي 

نظافت : پاكيزگي 

وسايل : وسيله ها

برخي: بعضي

1- چرا پدر و مادر سپيده خانه تكاني مي كردند؟

2- مادر با ديدن كاردستي هاي سپيده چه گفت؟

3- اگر شما به جاي سپيده بوديد در ساختن ماهي به جاي لوح فشرده از چه چيزهايي ديگري استفاده كرديد؟

اگر گفتيد من
چي درست كردم؟

واژه ها

ببين و بگو 

درك و دريافت 
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حاال بگو:

شنبه،  بادمجان و تنبل را به چه صورت ديگر مي توان بيان كرد.

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

بگرد و پيدا كن 

نكته

 در زبان فارسي بعضي از كلمه ها به دو صورت بيان مي شوند.

 براي كلمه هاي زير مانند نمونه ي داده شده يك كلمه مناسب از متن درس پيدا كنيد و بنويسيد. 

پمبهپنبه 

دشكتشك 

تكمهدگمه 

ماه اسفندماه 

جامدادي ..............................جامدادي 

ماهي  ...................................ماهي 

گل هاي ................................گل هاي

سال ......................................سال

وسايل ...................................وسايل
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جمله سازي

 يك انشا در مورد عيد نوروز بنويسيد.

 سپيده براي ساختن جامدادي چه كارهايي انجام داد . آن ها را به ترتيب تعريف كنيد.

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

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

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

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

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

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

فعالّيت ويژه 
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بخوان و بينديش

بطري

من يك بطري بزرگ شير هستم. يك روز دختري من را از فروشگاه خريد و به خانه برد. 

وقتي تمام شير را خورد من را درون كيسه اي انداخت كه در آن روزنامه، كاغذ، بطري هاي خالي 

مواد  هاي  جعبه  و  معدني  آب 

خوراكي ديگر نيز بود.

همراه  مرا  روز  چند  بعداز 

بقيّه ي چيزهايي كه در كيسه بود 

به آقايي داد كه روي ماشين او 

حمل  »ماشين  بود،  شده  نوشته 

وارد  وقتي   » خشك  هاي  زباله 

ماشين شدم نگاهي به اطرافم انداختم و قوطي هاي نوشابه ، جعبه هاي خوراكي ، كاغذ، وسايل و 

لباس هاي كهنه را ديدم .در بين آن ها دو چرخه اي قرار داشت كه فرمان آن جدا شده بود. 

از او پرسيدم ما را به كجا مي برند؟ دوچرخه پاسخ داد: »همه ي ما را به مركز بازيافت زباله تحويل 

مي دهند«. من سوأل كردم : »در مركز بازيافت زباله با ما چه كار مي كنند؟«
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او جواب داد: »در آن جا همه ي ما را براي ساختن چيزهاي جديد آماده مي سازند. مثالً 

قسمت فلزي مرا به كوره مي فرستند تا براي ساختن بدنه ي دوچرخه اي جديد از من استفاده 

شود. براي ساختن كاغذهاي جديد هم روزنامه و كاغذهاي باطله را به كار مي گيرند«.

من گفتم : پس بازيافت زباله ، يعني از زباله دوباره استفاده مي كنند تا چيزهاي جديدي 

بسازند. من از اين كه بار ديگر مي توانم مفيد باشم خرسند و شاد شدم.
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فصل ششم
اطاّلعات

و ارتباطات 



ردس يازدهم

تلفن همراه*
در يكي از روزهاي هفته گذشته ، وقتي به خانه آمدم، مادرم را بسيار نگران٭ ديدم . از او پرسيدم : چه اتّفاقي 

افتاده است؟

مادر جواب داد: خواهرت سارا مي بايست دو ساعت قبل از دانشگاه بر مي گشت ولي هنوز نيامده است.

من گفتم: چرا به تلفن همراه او زنگ نمي زنيد؟

مادرم گفت: گوشي خود را نبرده و در خانه جا گذاشته است.

تي كم كم من هم نگران شدم. مادرم به تمام جاهايي كه ممكن بود از خواهرم خبري داشته باشند،  پس از مدّ

تلفن زد ولي كسي از او اّطالعي نداشت. تلفن زدن هاي مادرم به اين طرف و آن طرف، باعث شد كه ديگران هم 

از دير كردن خواهرم مطلّع٭  و آن ها هم نگران شوند. من با خودم گفتم: اگر خواهرم سارا گوشي خود را در خانه 

جا نگذاشته بود، ما اآلن اين قدر نگران نبوديم.

اين تلفن همراه چه وسيله ي مهّمي است! اين دستگاه كوچك و ظريف چه قدر به ما 

انسان ها كمك مي كند. حاال مي فهمم كه چرا هميشه پدرم سفارش مي كند كه :

 گوشي خود را هميشه با خود داشته باشيد.

مواظب باشيد به موقع آن را شارژ٭  كنيد.

تلفن همراه خود را طوالني اشغال نگذاريد.

در جاهايي كه نمي توانيد با گوشي صحبت كنيد از پيامك٭ استفاده كنيد.

در همين فكرها بودم كه صداي زنگ در به صدا در آمد، خواهرم بود او گفت: موقع برگشتن از دانشگاه 
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حال دوستش بد شده و خواهرم مجبور شده است كه دوستش را تا خانه ي آن ها برساند من و مادرم از شنيدم اين 

خبر نفس بلندي كشيديم و از اين كه اتّفاق بدي براي او نيفتاده ، خدا را شكر كرديم.



پيامك : فرستادن پيام كوتاه با تلفن همراه 

تلفن همراه : موبايل 

شارژ كردن تلفن همراه: به برق زدن تلفن همراه براي تقويت باطري آن 

مطّلع شوند: اطّلع پيدا كنند، باخبر شوند

نگران: دلواپس

1- چرا مادر نگران بود؟

2- پدر چه سفارش هايي درباره ي تلفن همراه مي كرد؟

3- چرا بايد تلفن همراه يكي از افراد خانواده را از حفظ بدانيم؟

واژه ها

ببين و بگو 

درك و دريافت 
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بخوانید:
فارسي نوشتاريفارسي گفتاري 

او مدم 

بر مي گرده 

صبحونه 

دوستات

آسون

مادرجون

مي خونه 

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

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

آمدم 

بر مي گردد

صبحانه 

دوستانت 

آسان 

مادرجان 

مي خواند 

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

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

فارسي نوشتاريفارسي گفتاري 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 خدا كنه اتّفاق بدي نيفتاده باشه.

 هيچ وقت تلفن همراهتون رو  اشغال نذاريد.

بگرد و پيدا كن 

نكته

 جمله هاي زير را بخوانيد و كلمه هايي را كه در زير آن ها خط كشيده شده است در جدولي مانند نمونه 

 واژه هاي ستاره دار درس را پيدا كنيد و از روي هر كدام سه بار بنويسيد.

بنويسيد.

64



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

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

جمله سازي

 درباره تلفن همراه يك انشا بنويسيد.

 درهر تصوير )ببين و بگو( با كجا تماس گرفته شده است ؟ شماره آن جا را زير تصوير بنويسيد.

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

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

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

فعالّيت ويژه 
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ردس دوازدهم

مجّله 
هنگامي كه ما به يك باجه ي روزنامه فروشي مي رويم، مجلّه ها و روزنامه هاي گوناگوني را مي بينيم. 

روزنامه هاي صبح و عصر ، مجلّه هاي جدول و سرگرمي ،كودك و نوجوانان ، ورزشي و خانواده .

مردم براي خريدن روزنامه يا مجله ي مورد عالقه خود به اين باجه ها رجوع٭ مي كنند. بعضي از مجلّه ها 

هفته اي يك بار به چاپ مي رسند ولي مجلّه هايي هم هستند كه ماهي يك بار و حتّي هر سه ماه يك دفعه٭ به 

چاپ مي رسند.

كودكان و نوجوانان معموالً طرفدار٭ مجلّه هاي جدول، سرگرمي و ورزشي هستند. بعضي از آن ها براي 

انتخاب مجله فقط به عكس روي جلد آن توّجه مي كنند، در صورتي كه مطالب مجلّه هم بايد مناسب سن و مورد 

عالقه ي آن ها باشد . براي همين بهتر است براي خريد مجلّه با ديگران مشورت كنند.

مطالعه ي كتاب ، روزنامه و مجلّه باعث افزايش٭ اطاّلعات خواننده آن مي شود.
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افزايش : زياد شدن 

رجوع مي كنند: مراجعه مي كنند.

طرفدار: دوستدار 

يك دفعه: يك بار 

1- براي خريدن روزنامه و مجلّه معموالً به كجا رجوع مي كنيم؟

2- براي انتخاب يك مجلّه به چه چيزهايي بايد توّجه كرد؟

3- در خانه ي شما چه روزنامه و مجلّه اي مطالعه مي شود؟

واژه ها

ببين و بگو 

درك و دريافت 
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خواننده : كسي كه چيزي را مي خواند.

گوينده : كسي كه چيزي را مي گويد.

مجلّه ي جدول و سرگرمي  ، ........................ ، ............................  و ...............................

روزنامه ي صبح و ..........................................

بگرد و پيدا كن 

نكته

حاال جاهاي خالي را پر كنيد.

 كلمه هاي زير را در درس پيدا كنيد و با استفاده از متن جاهاي خالي را پر كنيد.

 با كلمه هاي زير جمله بسازيد.

..........................................................................................................نويسنده  

..........................................................................................................شنونده 

..........................................................................................................بيننده 

..........................................................................................................كودكان  

..........................................................................................................هفته 

..........................................................................................................خريدن 

.......................................................................................................... باجه

جمله سازي
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 معني واژه هاي زير را از واژه نامه ي آخر كتاب پيدا كنيد و بنويسيد.

..........................................امور   

..........................................اعالم كرد 

..........................................نظافت 

 ..........................................نفس عميق

..........................................تنديس  

..........................................واقعه 

..........................................دوبنده 

 ..........................................طرفدار

فعالّيت ويژه 
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بخوان و بينديش

كتاب 

من يار مهربانم 
دانا و خوش بيانم 
گويم سخن فراوان 
با آن كه بي زبانم 
پندت دهم فراوان 
من يار پند دانم 

من دوستي هنرمند 
با سود و بي زبانم 

از من مباش غافل 
من يار مهربانم

عباس يميني شريف 
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نيايش

اي خداي مهربان كتاب را با نام تو آغاز كرديم و با ياد تو هم به پايان مي رسانيم.

خدايا، چه كسي نيازمند تو نيست و بدون هدايت و كمك تو در زندگي موفق شده باشد. 

خدايا، ياريمان كن تا هميشه از نعمت هايت به درستي استفاده كنيم و شكرگزار تو باشيم.

خدايا، ياريمان كن در كارها از راه تو كه راه راستي و درستي است دور نشويم.

خدايا، ياريمان كن سپاسگزار تمام كساني كه براي ما زحمت مي كشند، باشيم.



واژه نامه



               الف

آن گاه : آن وقت 

افزايش : زياد شدن 

اعالم كرد : خبر كرد 

امور : كارها 

               ب 

بازيافت : استفاده ي دوباره از مواد دور ريختني 

برگه زردآلو : زردآلويي كه در آفتاب آن را خشك كرده اند

به گوش مي رسيد : شنيده مي شد  

به همين مناسبت : به همين دليل 

برخي: بعضي

                 پ 

پارك : بوستان 

پيامك : فرستادن پيام كوتاه با تلفن همراه 

پيروز شدن : برنده شدن 

پيروي : اطاعت 
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              ت 

تلفن همراه : موبايل

تندرست: قوي و سالم 

تنديس : مجّسمه 

              ج 

جاودانه : ماندگار، هميشگي 

              ح 

حريف : كسي كه با او كشتي گرفته مي شود

حياط وسيعي : حياط پهني، حياط بزرگي 

              خ 

خانه تكاني : تميز كردن خانه براي سال نو 

خيلي دلش گرفت : خيلي غمگين و ناراحت شد

              د

 دوبنده : لباس مخصوص كشتي 

ديدار : ديدن 

دلش نيامد: راضي نشد
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              ر 

رجوع مي كنند : مراجعه مي كنند 

رخ داده بود : اتّفاق افتاده بود

رنگارنگ : چند رنگ 

              س 

ستم كار : كسي كه ظلم و ستم مي كند

              ش 

شارژ كردن تلفن همراه : به برق زدن تلفن همراه براي تقويت باطري آن

شرح داد : توضيح داد، تعريف كرد

شكست خورد : برنده نشد 

شوق : خوش حالي 

              ص 

صرفه جويي : هدر ندادن چيزهاي مختلف 

                 ض

ضربه فنّي كردن: حريف را در كشتي شكست دادن
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              ط

طرفدار : دوستدار 

طولي نكشيد : مّدت زيادي نگذشت 

              ف

فداكاران : فداكارها، كساني كه جان خود را براي كمك به ديگران به خطر مي اندازند

              ق

قلّه : بلندترين جاي كوه 

قوانين و مق  ّرات : تمام كارهايي كه بايد انجام شود تا نظم برقرار گردد

              گ 

گرفتار شدند : گير افتادند

گل هاي مصنوعي : گل هايي كه با پالستيك و يا پارچه مي سازند

گوينده : كسي كه صحبت مي كند 

              ل 

لوح فشرده : سي دي 
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              م 

مترو : قطار زير زميني

مسابقات : مسابقه ها 

مّطلع شوند : اّطالع پيدا كنند، با خبر شوند

              ن 

نظافت : پاكيزگي 

نگران : دلواپس 

              و 

واقعه : حادثه 

وسايل : وسيله ها 

              هـ

هدايت : راهنمايي 

              ي 

يك دفعه : يك بار 
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