فصل دوم
بهداشت

درس سوم

�خرس �کو چ�ولو
�خرس �کو�چ ولو� ،بارها ش� ن� ی�ده ب�ود �که «م ی�� ک ب
ر�ا�کی هس ت� ن�د.
ودا� �خط ن
رو� ها» مو ج� ت
ب�ه هم ی�ن دل ی�ل ،ت�صم�ی
�
�
ف
گر
م
� �با آ�ن ها ب� ج� ن��گد.
ت
�یک ز ص ب�
� و ب�ه راه ا ف� ت�اد .رد راه ب�ه �یک ب چ��ّه �گ نج�� ش�ک رس ی�د.
رو� ،ح ز�ود� ،چ و ب�ی �بردا ش� ت
ب�
�« :من می �خواهم �با م ی�� ک ب
رو� ها ج� ن��گم .ت�و آ�ن ها را ا ی� ن� ج�ا ن�د�یدهای؟».
ن�گاهی ب�ه او �کرد و � گ ف� ت
�گ نج�� ش�ک ج� ب
وا� داد« :ا ی�ن طوری �که �نمی ش�ود؛ ت�و �با�ید.»...

� ت�ا ب�ه ب چ��ّه ف� ی�لی رس ی�د .پ�رس ی�د:
ّاما �خرس �کو�چ ولو ب�ه ب� ق� ی�ّه ی ح ف
ر� های او � ش
گو� ن��کرد .ر�ف ت
ر� ها �د�یدهای؟ من می �خواهم �با آ�ن ها ب� ج�
�
ی
�
�
�
�
�
ب
ف
« ت�و م ی�� ک ب
گ
ن
�
گ
چ
�
�:
ل
ّه
م».
رو� ها را ا ی�ن ط ف
ن
ف ت
«ا�گر می �خواهی �با م ی�� ب ب�
� را � ب
خو� �ب ش�و ی�ی».
ک
� ها�ی ت
رو� ها ج��ن�گی� ،با�ید ّاول دس ت
ی ه
�ن�ه
� و ب�ی حوصله
�خرس �کو�چ ولو �که زا� ح ف
ر� های ب چ��ّه ف��ل م چ��ی�ز ی ف م ی�ده ب�ود ،ن�اراح ت
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�
�
�
� ت�ا ا ت
� � ک ن�د� .باالی رد خ� ت
س�راح ت
ب�ه راه ا ف� ت�اد .کمی ب�عد� ،خس�ته و �گرس�نه ز��یر رد خ� ت�ی ن ش�س ت
چ��
�
�یک � ک ن�دوی عسل ب�ود� .خرس �کو�چ ولو ت�ا ش م ش� ب�ه � ک ن�دو ا ف� ت�اد � ،ش
خو� حال ش�د و زا� رد خ� ت
�� ی�
�باال ر�ف ع
�« :حاال خ� ی�لی
� های ک ث ف� ش� �خورد و �با � ش
خود� � گ ف� ت
� .سل ها را �با همان دس ت
ت
�خس�ته ام .ف�ردا می آ� ی�م و �با م ی�� ک ب
رو� ها می ج� ن��گم».
بی
� ب�ه ج� ن�گ م ی�� ک ب
رو� ها �برود.
ز
رو� ب�عد� ،خرس �کو�چ ولو ��مار ش�د و د ی��گر ن� ت�وا�نس ت

�« :ع�ز �ی�ز م ،ا�گر ّاول زا� من می پ�رس ی�دی �که م ی�� ک ب
رو� ها ک� ج�ا هس ت� ن�د
ش
مارد� ب�ه او � گ ف� ت
و چ�هطور می ش�ود �با آ�ن ها ج� ن��گ ی�د ،ب�ه ت�و می � گ ف� ت�م .ت�و �با�ید �بدا� نی �که م ی�� ک ب
� های
رو� ها رد دس ت
ِ
ج
�
ب
� هم ی� ش�ه �خود را �پا�ک�ی�ز ه �ن�گهداری
� ک ث� ی� ف� ز� ن�د �گی می � ک ن� ن�د .پس �برای � ن��گ ی�دن �با آ�ن ها � ،ته�ر اس ت
ه
� � ک ن�ی ت�ا دو�باره سالم و
� را ق� ب�ل زا� �غ�ذ ا  �خوردن �ب ش�و ی�ی .حاال م �با�ید ا ت
س�راح ت
� ها�ی ت
و دس ت

ش� ب
ادا� ش�وی».
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نگاه كن و بگو

18

١

2

٣

٤

		
		
		
		

درست ،نادرست

 .1میکروب ها موجودات خطرناکی هستند.
 .2خرس کوچولو همه ی حرف های ّبچه فیل را فهمیده بود.
 .3برای جنگیدن با میکروب ها بهتر است همیشه خود را پاکیزه نگه داریم.
....................................................... .4

واژه سازی
بیادب کسی است که ادب ندارد.
بیحوصله کسی است که حوصله ندارد.
بیکار کسی است که کار ندارد.

حاال تو بگو
بیهدف کسی است که ...............ندارد.
اهمیت چیزی است که ................ندارد.
بی ّ
توجه کن و بگو:
به کلمه های زیر ّ
        بیهنر یعنی.............
          بیسلیقه یعنی...............
         بیسواد یعنی...................
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بياموز و بگو
در ِ
پایان بیشتر جمله ها نقطه ( ).می گذاریم مانند:
میکروب ها موجودات خطرناکی هستند.
من می خواهم با میکروب ها بجنگم.
در پایان بعضی از جمله ها عالمت پرسش (؟) می گذاریم .مانند:
آیا میکروب ها موجودات خطرناکی هستند؟
امروز هوا سرد است؟

حاال تو بگو
چه جمله هایی در درس با عالمت پرسش (؟) به کار رفته است؟ آن ها را با صدای بلند و
پرسشی بخوان.

کتاب خوانی
		  .1تازهترین کتاب داستانی را که خواندهای ،نام ببر.
		  .2کدام قسمت داستان برایت جالب بود؟ برای گروه خود،تعریف کن.
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حکایت

ِ
راه سالمتی

روزی پزشکی ِ
«مدتی است که مردم برای درمان ،پیش من نمی آیند و
نزد پیامبر (ص) رفت و گفتّ :
من بیکار ماندهام .مگر چه ا ّتفاقی در این شهر افتاده است؟».
پیغمبر(ص) با مهربانی فرمودند« :مردم این شهر ،تندرست و سالم هستند؛ زیرا به آنان چیزهایی را
سفارش کردهام و مردم هم به سفارش های من عمل می کنند».
پزشک پرسید« :ای رسول خدا ،چه سفارش هایی به مردم کردهاید؟».
پیامبر گرامی (ص) فرمودند« :به مردم گفتهام ،تا گرسنه نشدهاند،چیزی نخورند .هنگام گرسنگی نیز به
اندازه بخورند و پیش از سیر شدن ،دست از غذا بکشند».
پزشک،کمی به فکر فرو رفت و سپس گفت« :آری ،به راستی که ِ
راز تندرستی مردم ،در همین است».

(بازنویسی شده از :گلستان سعدی،باب سوم)

٭٭٭

٭ به نظر شما ،چرا مردم آن شهر ،همیشه تندرست و سالم بودند؟
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بخوان و حفظ كن

س ت�اره

ب�اد آ�سمان را
د ی� ش� ب
� ت �کان داد
سه ت  �ا س ت�اره
رد دس ت�م ا�ف ت�اد
�بود ن�د آ�ن ها
ب
�س ی�ار ز�ی� ب�ا

دا�ه ش
ا� را
ی�ک ن
دادم ب�ه ب� با�ا
ی
آ�ن د��گری را
دادم ب�ه مارد
ید�دم �که ما ن�ده
ی
دا�ه د��گر
ی�ک ن
آ�ن را ب�ه ب�اال
پ� تر� ب
ا� �کردم
ی
ا�ن کارها را

رد خ� ب
وا� �کردم.

اور�
ن�اصر �ک ش� ز
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درس چهارم

گو� ها
مدرسه ی �خر� ش

گو� ها ،م ن� ت��ظ ر ِمعلّم ب�ود ن�د .معلّم �با س ب� ِد هو ی ج�� وارد ش�د ،سالم �کرد و پ�رس ی�د:
ب چ��ّه �خر� ش

�؟».
« ب چ��ّه ها ،ف��کر می � ک ن� ی�د �چ را خ�دا ب�ه ما � ش
گو� داده اس ت
�پ
س�
��« :برای ا ی��ن�که صداها را � شب� ن�و ی�م».
ش�مالو د ت ش� را �بل ن�د �کرد و � گ ف� ت
ل
گو� ن�دا ش� ت��ی م ،چ�ه می ش�د؟».
آ�م زو�گار ب� خ� ن�د ز�د و پ�رس ی�د« :ا�گر � ش
ُدم�پ ن� ب�های ج� ب
وا� داد« :هی چ�� صدا ی�ی را �نمی ش� ن� ی�د ی�م».
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کو�،
ب چ��ّه �خر� ش
گو� ها رد س� ت
م ن� ت��ظ ر پ�رس ش� ب�عدی ب�ود ن�د �که چ� ش�م �قرم�ز ی
پ�رس ی�د« :ا�گر صداها را �نمی ش� ن� ی�د ی�م ،چ�ه

ا ت�ّ ف�ا�قی �برای ما می ا ف� ت�اد؟».
کس�ری ج� ب
وا� داد:
ا ی�ن �بار ،خ�ا� ت
«�خطرها ی�ی �برای ما پ� ی� ش� می آ�مد؛ م ث� ًال،

ص ِ
دای رو�باه ها و ش��غ ال ها را �نمی ش� ن� ی�د ی�م».
«ا� خ� ی�لی چ��ی�ز ها هم
�بر �فی ادامه داد :ز
� �نمی �برد ی�م؛ م ث�ل صدای پ�ر ن�ده ها و
ل ّ�ذ ت
سرود �خوا ن�د ِ
ن ب چ��ّه ها».

آ�م زو�گار ادامه داد�« :پس ،دا ش� ت� ِ
ن
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ب���
مه
ل
گو� های ما سالم
� .ب چ��ّه ها ،آ��یا می دا ن� ی�د چ�ه �با�ید ک ن�ی م ت�ا � ش
� ش
گو� های سا م ،خ� ی�لی م اس ت
ب�ما ن� ن�د؟».

وا� داد�«:با�ید زا� آ�ن ها � ب
ُدم پ� ن� ب�های ج� ب
� � ک ن��ی م و هم ی� ش�ه آ�ن ها را �تم�ی�ز �ن�گه دار ی�م».
خو� موا ظ� ب� ت
ی�
ز� ن�گ مدرسه �که ب�ه صدا آ معل
ی
� �که
� « :ب چ��ّه ها ،ا�ن هو ج � ها ج�ا�ی�ز ه ی ش�ماس ت
رد�مد ّ ،م � گ ف� ت
ف��کر �کرد�ید و �پاس خ� های �خو ب�ی داد�ید».
ی�
خو� حالی زا� کالس ب��یرون ر ف� ت� ن�د.
�� ،با � ش
چ� ن�د د�ق ی� ق�ه ب�عد ،ب چ��ّه �خر� ش
گو� ها هو ج � رد دس ت
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نگاه كن و بگو

درست ،نادرست
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اهمیت زیادی ندارد.
 .1داشتن گوش های سالمّ ،
 .2اگر صدایی را نمی شنیدیم ،خطرهایی برای ما پیش می آمد.
 .3اگر گوش نداشتیم ،از شنیدن صدای پرنده ها ّلذت نمی بردیم.
.......................................................  .4

واژه سازی
به کلمههای ِ
توجه کن ،معنای آنها مثل هم است.
قرمز هر دسته ّ
آن کودک ،خوشحال است.
آن کودک ،شاد است.

این کالس ،تمیز است.
این کالس ،پاکیزه است.

این ماشین ،آهسته می رود.
این ماشین ،آرام می رود.
این ماشین ،یواش می رود.

او از ّبچه ها مراقبت می کند.
او از ّبچه ها مواظبت می کند.
او از ّبچه ها نگه داری می کند.

٭ حاال تو در کلمه های زیر ،هم معنی ها را پیدا کن و بگو.
پاسخ ،ا ّول ،تالش ،خیلی ،جواب ،آغاز ،کوشش ،بسیار

بياموز و بگو
توجه کن.
به این کلمه ها ّ
لطف ًا ،حتم ًا ،معموالً ،مث ًال ،فع ًال
«ــ ن» می دهد.
این شکل « ًا» در پایان کلمه ها صدای َ

حاال تو بگو

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

بازی و منایش

بخوان و بیندیش «چغندر پر برکت» را به صورت نمایش در کالس اجرا کنید.
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بخوان و بينديش

تمیز باش و عزیز باش
َحنایی پاکیزگی و نظافت را دوست نداشت ،همیشه َپرهایش ُپر از گرد و خاک بود .پرندههای
همسایه ،همه از بوی بد او ،ناراحت بودند و از دستش شکایت میکردند .یک روز حنایی داشت از
کنار النه ِی َپرطال رد میشد .ناگهان صدای َپرطال به آسمان رفت و گفت« :وای ،وای چه بوی بدی!
چه شکلی! به من نزدیک نشو!».
خالخالی که همسایهی او بود ،گفت« :حنایی ،تو چرا مثل همه ،گودال آبی پیدا نمیکنی و
خودت را در آن نمیشویی؟».
حمام بروم ،از شستن َب َدم میآید».
حناییَ ،ت َنش را خاراند و گفت« :من دوست ندارم به ّ
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حنایی ،هر روز ،به بازی میر فت و کثیفتر از ِ
روز قبل به النه برمیگشت .بعد هم در النه مینشست
ِ
خاراندن َت َنش.
و شروع میکرد به
… کمکم َپ رهای حنایی شروع کرد به ریختن .روزها میگذشت و پرهای او ،کم و کمتر میشد.
29

خال خالی که همسایه و دوستش بود ،خیلی غُ ّصه میخورد و به او میگفت« :حنایی جان! برو خودت
را بشوی .کمکم همهی پرهایت میریزد و زشت میشوی».
ا ّما حنایی به این حرفها گوش نم یکرد یک روز خا لخالی ،پرندههای همسایه را جمع کرد و
ماجرا را برای آنها تعریف کرد .پرندهها نشستند و فکر کردند .فکر کردند و فکر کردند ،تا اینکه راهی
پیدا کردند.
همه با هم به النهی حنایی رفتند .بدون اینکه او بداند ،فور ًا او را با نوکهایشان بلند کردند و
شروع کردند به پرواز کردن .حنایی هرچه تالش میکرد و بال و پر میزد ،فایدهای نداشت.
سرانجام به ِ
گودال آب رسیدند و حنایی را انداختند توی گودال .او خواست از گودال آب بیرون
بیاید که دوستش خالخالی را روبهروی خودش دید.
حنایی دوباره خواست از گودال بیرون بیاید که خالخالی با صدای بلندی گفت«َ :به َبه ،چقدر
زیبا و خوشگل شدی ،آفرین ،حاال زود خودت را بشوی و بیا که همه منتظر تو هستند».
حنایی با شنیدن این حرف ،خودش را خوب ُشست .بعد هم به کمک پرندههای دیگر به النه
برگشت .حنایی وقتی دید همه با او مهربانی میکنند و به او آفرین میگویند ،تصمیم گرفت که پس از
حمام برود تا همیشه پاکیزه و ِ
پیش همه عزیز باشد.
این ،زود زود به ّ

درک و دریافت

 .1در ابتدای داستان چرا همه از حنایی ،دوری میکردند؟
 .٢برای اینکه سالم و تندرست بمانی،چه کارهایی انجام می دهی؟
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