فصل ششم
ن من
ايرا ِ

درس سیزدهم

ا�یرا ِ
ن ز� ي� ب�ا
�
� .ما ،رد ا�یران ز� ن�د �گی می� ک ن��ی م .ما ا�یران
ن�ام شک�ور ما ،ا�یران اس ت
�
� .رد ا�یران ،د�ید�نیهای
� دار یم .ا�یران خ� نا�هی �ب ز� گر� ماس ت
را دوس ت
� ها ،رد�یاها ،ج� ن�گل ها ،ز��یار ت�گاهها
�فراوان و ج�ود دارد؛ م ث�ل �کوه ها ،د ش� ت
و ب� ن�اهای ق�د   ی�می .من ب�ه دا ش� ت�ن � شک�وری �با ا ی�ن همه ز� ی� ب�ا ی�ی ا ف� ت�خ�ار می� ک ن�م.
ال� و �باا ی�مان هس ت� ن�د .آ� ن�ان � شک�ور
مردان و ز� ن�ان ا�یرا� نی  ،پُ�ر ت� ش

�خود را زا� حملهی د ش�م ن�ان ح ف� ظ� می� ک ن� ن�د.
�قس
� ها ی�ی زا� ا�یران س ف�ر � ک ن��ی م.
ا� ک ن�ون ب� ی�ا ی� ی�د ب�ه م ت

مشهد
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ا ی� ن� ج�ا آ�رامگاه ف�ردوسی ،ش�اعر �ب ز� گر� ا ی�ران،
�.
رد ت�وس م ش�هد اس ت

ه
ر� ض
ر�ا (     ع    )
ا ی� ن� ج�اَ ،ح َر ِم امام ش� ت�م ،ح ض� ت
�.
رد ش�هر م ش�هد اس ت

�.
ا ی� ن� ج�ا آ�رامگاه حا�ف ظ� ش� ی� ز
را�ی اس ت
�.
ا ی� ن� ج�ا ،سی و سه پ�ل اص ف�هان اس ت

�.
ا ی�ن ،ق�لّ ه ی ز�� بی�ای دماو ن�د اس ت
80

ی�
�.
ا ن� ج�ا ،ماسوله ی �گ ی�الن اس ت
ا ی� ن� ج�اَ ،ا گ ِ
�.
ر� بَ�م �کرمان اس ت

ا ی�ن ،ت�صو ی�ری زا� ب��یس ت� ِ
�.
ون �کرما� شن�اه اس ت
�.
ا ی� ن� ج�ا ،ب�ُر ج� م ی�الد ت�هران اس ت

�.
� ف�ارس اس ت
ا ی� ن� ج�ا ،ت�� ت
خ� �ج م ش� ی�د رد مَر َود ش� ت
81

درست ،نادرست
اصفهان

شیراز

مشهد

تهران

گوشکن و بگو
 .١نام چند مکان تاریخی و دیدنی را بگو.
 .٢چرا ما کشور خود ،ایران ،را دوست داریم؟
 .٣در شهر شما چه مکان های تاریخی و دیدنی وجود دارد؟
……………………………… .٤
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واژه سازی
توجه کن:
به این جمله ها ّ
در ایران زیارتگاه های زیادی هست.
این شهر نمایشگاه دارد.
زیارتگاه یعنی ّ
محل زیارت.
نمایشگاه یعنی ّ
محل نمایش و نشان دادن.

حاال تو بگو
دانشگاه یعنی ……………
آزمایشگاه یعنی ……………
…………… یعنی ……………

بياموز و بگو
مردان یعنی چند مرد
زنان یعنی چند زن
…… یعنی ……

		
مردها
		
زن ها
……

چشمان یعنی چند چشم
درختان یعنی چند درخت
 ……...یعنی ….....

چشم ها
درخت ها
….........
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پیداکن و بگو
 .١کلمه هایی که « ها» دارند.
 .٢کلمه هایی که «ان» دارند.

فكر كن و بگو
 .١چرا سفر می کنیم؟
توجه کنیم؟
 .٢در سفر به چه چیزهایی باید ّ

بازی ،بازی ،بازی
آموزگار چند کارت برمیدارد و روی هریک ،کلمهای مانند خندیدن ،مطالعهکردن و ...
مینویسد .سپس هرکارت را به یکی از گروهها میدهد .اعضای آن گروه باید کلمهها را بخوانند   و
بقیه ی دانش  آموزان باید بگویند ،هرکس نقش چه کلمه ای را
نقش آن ها را بازی کنندّ .
بازی    می کند.
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بخوان و حفظ كن

ای خ� نا�ه ی ما

ی
خ� ب
و� و ع ز�� ز�ی
ی
ا� ِ
ران ز�ی� ب�ا
پ�ای� ن�ده ب�ا ش�ی

ت

ای خ� نا�ه ی ما
س ه
� س ت�م
من دو ت 
ی
ب
�
�ا ش�هرها� ت
�
ب
�
�ا ک�وه و د ش ت� ت
ی
ب
�
�ا ن�هرها� ت
خ�ور ش� ی� ِد اسالم
ی ب ِ ی
�ک �
ار د��گر
�اب� ی�ده زا� ت�و

ال ّله ا� ک ب�ر ! .....
�ج ی
�
رد هر ک �ا� ت
خ�ون ش�ه ی�دان

پ� ی
ج
�
�وس ت�ه �اری اس ت
ک ی
ای خ�
ا� ا�ران
ب
�ر ک�وی و ک�و چ�ه
ی
ب�
�
� ها� ت
ر د ش� ت
روی� ی�ده الله
ی
ج �
�.
�ا ن م ف�دا� ت

مصط� ح
�
ف یٰ ر ما ن�دوس ت
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درس چهاردهم

پ�ر�چ م
�
ِ
آ� ف� ت� ِ ب
و��ید
ا� �ق ش� ن�گ صُ ب�حگاهی می ت�ا ب� ی�د .نس�ی م آ�هس�ته می ز

و پ�ر چ�م ز� ی� ب�ای ا�یران را ت�کان میداد.
ّ
� ب�ه پ�ر چ�م ن�گاه می� ک ن�م،
�پدرم و ق� ت�ی د�ید �که من هر �بار �با د�ق ت
�
چ
�؟».
پ�رس ی�د« :ام ی�ن ج�ان ،میدا� نی پ�ر چ م �برای ��یس ت
�گ�
«�ه».
ف ت�م :ن
� « :پ�ر چ�م � شن� نا�هی آ� ز�ادی و سر ب�ل ن�دی �یک
�پدرم � گ ف� ت

�
� .هر � شک�ور �یک پ�ر چ�م دارد».
شک�ور اس ت
در�ان� ،چ را نر�گ پ�ر چ�م � شک�ورها �با هم �فر ق�
� گ ف� ت�م�« :پ ج

می� ک ن�د؟».

�پدرم ج� ب
وا� داد« :هر �کدام زا� نر�گهای پ�ر�چ م � شن� نا�هی
�؛ م ث� ًال پ�ر چ�م ا�یران سه نر�گ دارد .نر�گ س� ب ز�
چ�� زی�ی اس ت
� شن� نا�هی سرس� ب ز�ی ،نر�گ س ف� ی�د � شن� نا�هی صلح و دوس ت�ی و

86

می
�».
نر�گ ُسر    خ� � شن� نا�هی د ف�اع زا� �هن و آ� ز�ادی آ�ن اس ت
من دو�باره ب�ه پ�ر�چ م ،ن�گاه �کردم و پ�رس ی�دم:

ِ چ� چ
�؟».
«�پدر ج�ان � ،شن� نا�هی وسط پ�ر م ��یس ت

� �که ب�ه ش�کل گل
�« :کلمهی اللّ ه اس ت
�پدرم � گ ف� ت

الله هم د�یده می ش�ود .گل الله � ،شن� نا�هی �خون ش�ه ی�دان

�».
اس ت
ِ
رد ا ی�ن ه ن�گام زا� �پدرم خ�داحا ف� ظ�ی �کردم و وارد ح ی�اط
رو� �برا ی�م ز� ی� ب�ا ت�ر ش�ده
مدرسه ش�دم .پ�ر چ�م �ق ش� ن�گ ا�یران ،ام ز

� دارم
ب�ود .احساس می�کردم آ�ن را ب� ی� ش� ت�ر زا� �گ ش
�ذ��ته دوس ت
� م ی�برم.
و م ث�ل هر ا�یرا� ن ی د ی��گر ،زا� �ت ش
ما�ای آ�ن ل ّ�ذ ت
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درست ،نادرست
 .١رنگ سرخ پرچم ایران نشانه ی سرسبزی کشور است.
 .٢پرچم همه ی کشورها سه رنگ دارد.
 .٣پرچم نشانه ی آزادی و سربلندی هر کشوری است.
……………………………… .٤

گوشکن و بگو
 .١رنگ سبز پرچم ایران نشانه ی چیست؟
 .٢کدام رنگ پرچم ایران نشانه ی صلح و دوستی است؟
 .٣کلمه ی «اللّٰه» در وسط پرچم نشانه ی چیست؟
……………………………… .٤
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واژه سازی
خوب د ّقت کن
الف) من هر بار باد ّقت به پرچم نگاه می کردم.
کارگران بار را از کشتی خالی کردند.
ب) هروقت سیر باشیم نباید چیزی بخوریم.
سیر و پیاز غذا را خوش مزه می کنند.
ت) شیر از حیوانات وحشی است.
ما هر روز ،یک لیوان شیر می نوشیم.
ِ
شیر آب را باید محکم ببندیم تا آب هدر نرود.

بياموز و بگو
به کسی که اهل ایران است« ،ایرانی» می گویند.
به کسی که اهل یزد است« ،یزدی» می گویند.
به چیزی که از آهن درست شده باشد« ،آهنی» می گویند.
به چیزی که از چوب درست شده باشد« ،چوبی» می گویند.

حاال تو بگو

سیستانی یعنی ……
تبریزی یعنی……
سنگی یعنی……
فلزی یعنی ……
89

پیداکن و بگو
در جدول زیر ،پنج کلمه از کلمه های درس وجود دارد .آن ها را پیدا کن و بگو.

صـ

بـ

ح

لـ

ا
یـ

لـ

ـه

سـ

طـ

حـ

و

ا

طـ

فكر كن و بگو
 .١چرا باید به پرچم کشورمان ،احترام بگذاریم؟
 .٢تو چگونه از میهن خود دفاع می کنی؟
……………………………… .٣

بازی و منایش

داستان زیر را به صورت نمایش در کالس اجرا کنید.
موجودی فضایی به زمین آمده است و با چند کودک روبه رو می شود و کودکان با او صحبت
می کنند.
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بخوان و حفظ كن

پ
ب�ا �رس ت�وهای ش�اد

آ�سمان ،خ� ش
و� حال   و ف
صا�
پ
ب�ا
ش�اد
�رس ت�وهای
آ��ف� ب
ا�
را
خ� نا�هها
ت
ماردم
را
� شفر�ها

ِ
دور گلدان را چ�ه خ� ب
و�
ی�ک گلِ ز�ی� ب�ا و ُسر�خ
ماهی من ،ت�وی ِ ح ضو�
ب�اد

هم

ب�ا

ش�ا خ�ه ها

س ب� ز�

ش�ا خ�هها
می رسد

می ز� ن�د
م تی �کا نَ�د

ر ن�گ
من

و

ع ی�د

زا� راه،
ر� ِ
ن� ش�اط
گ
ن
ح ی�اط
رد

�کرده
ب ی
�را� ش�

آ� ب
� ب  � زا�ی
ت� ب
ا� ب  � زا�ی

س� یف�د

خ�واهرم
ب
می َ� َرم
می� ک ن�د
می� ک ن�د

محمود �پوروه ب
ّا�
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درس پانزدهم

ورو�
ن� ز

رو� سال ج�د�ید �خود را �ج ش�ن
مردم ج�هانّ ،اول ی�ن ز
می �گ�یر ن�د .همه ی ا ی�ن �ج ش�ن ها ز� ی� ب�ا هس ت� ن�د.
ن�
رو�ِ سا ِ
ل ن�و
رد � شک�ور ما ز
رو� ّاول �فرورد ی�ن� ،خس ت� ی�ن ز
ورو�» می �گو�ی ن�د.
رو� را « ن� ز
�  .ا ی�ن ز
اس ت
ورو� آ� غ� زا� ف�صل سرس�ب�ی و ز� ی� ب�ا ی�ی های ط ب
ی
�
�
ع
�
ن� ز
ت
ز
�.
اس ت
ورو� را
� �که ما ا�یرا ن� ی�ان ع ی�د ن� ز
ه ز�اران سال اس ت

�ج ش�ن می �گ�یر ی�م.
ورو� ،خ� نا�ه ت�کا�نی می � ک ن� ن�د ،رد �ج ش�ن
مردم ما ،پ� ی� ش� زا� ن� ز
ی
� می � ک ن� ن�د و �برای ت�حو ی� ِ
ل سال ،س ف�ره ی
ن���کوکاری ش�ر� ک ت
ل
� س ی�ن می چ� ی� ن� ن�د .ت�حو ی� ِ
� �که
ه ف� ت
ل سال ،ح ظ�ه ای اس ت
ل �که�نه ب�ه �پا�یان می رسد و سا ِ
سا ِ
ل ن�و ش�روع می ش�ود.

رد ا ی�ن ه ن�گام همه ی اع�ض ای خ�ا ن�واده � ک ن�ار س ف�ره ی
� س ی�ن می � شن� ی� ن� ن�د و دعا می �خوا ن� ن�د و زا� خ�داو ن�د
ه ف� ت
خو� و � ب
خال� آ�ن ها را � ب
خو� ت�ر � ک ن�د.
می �خواه ن�د �که ا� ق
� س ی�ن،
ب� ی� ش� ت�ر مردم م ی�هن ما   رد س ف�ره ی ه ف� ت 
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�
�
� آقر�ن ،آ� ی��نه ،ش مع های رو ش�ن و ه ف� ت
چ�� زی� �که ن�ام آ�ن ها �با «س» ش�روع

ی
� چ�� زی�
می ش�ود،می �گ�ذ ار ن�د .ا�ن ه ف� ت
ما� ،سم ن�و ،س ن� ج�د ،س�یر
س� ب ز�ه ،سر�که ،س ق

و س ی� ب
� هس ت� ن�د.
ب�
� س ی�ن،
ع ض�ی ن�� زی� رد س ف�ره ی ه ف� ت
�
ت خ�م مر غ� های نر�گ �کرده ،گل و ش��یر ی� ن�ی
ر� آ� ب�ی
هم می �گ�ذ ار ن�د .هم چ� ن� ی�ن ،ظ� ف

می �گ�ذ ار ن�د �که ماهی � چ
کو�ک �قرم ز�ی رد آ�ن

ش� ن�ا می � ک ن�د.
ورو�،مردم ب�ه د�ید و �ب زا�د�ید ی��کد ی��گر
رد ن� ز

می رو ن�د� .ب ز� گر� ت�ر ها ب�ه � چ
کو�ک ت�ر ها

ع ی�دی می ده ن�د.
رو�ها ،مردم ب�ه ج�اهای
رد ا ی�ن ز
ِ
�ذ� ت�گان ن�� زی�
ز��یار�تی ،آ�رامگاه ش�ه ی�دان و رد�گ ش

می رو ن�د.

� ش�ادا ب�ی ما
�ج ش�ن ن� ز
ورو� �باع ث
می ش�ود و ما را �برای کار و �کو ش� ش� و

سا خ� ت�ن ا�یرا�نی آ� ز�اد و آ��باد ،آ�ماده ت�ر

می � ک ن�د.
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درست ،نادرست
 .1سفره ی هفت سین را روز سیزده به در ،می چینیم.

 .  2تحویل سال وقتی است که سال نو شروع می شود.
 .  3مردم ایران در جشن نیکوکاری شرکت می کنند.

.................................... .  4

گوشکن و بگو
سال نو در کشور ما چه روزی است؟
روز ِ
 .1ا ّولین ِ
تحویل ِ
ِ
 . 2چرا به سفره ی
سال نو هفت سین می گویند؟

 . 3شما بر سر سفره ی هفت سین چه  چیزهایی می گذارید؟
...................................... . 4

واژه سازی
نیکوکار یعنی کسی که کار نیک انجام می دهد.
درست کار یعنی کسی که کار درست انجام می دهد.
ستم کار یعنی کسی که ظلم و ستم می کند.
َم َددکار یعنی کسی که به دیگرانَ ،م َدد و کمک می کند.
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حاال تو بگو
ورزش کار ...
خدمتکار ...

بياموز و بگو
تشنه +
گرسنه +
خسته +
دیده +
خفته +

ان = تشنگان
ان = گرسنگان
ان = خستگان
ان = دیدگان
ان = خفتگان

حاال تو بگو
فرشته 	  +ان =
گذشته  +ان =
زنده  +ان =
اگر در آخر کلمه ای ،حرف ( ه ـه) باشد و بخواهیم آن کلمه را با «ان» جمع ببندیم ( ،ه ـه) را
برمی داریم و به جای «ان»« ،گان» می گذاریم.
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پیداکن و بگو
 .١درس را بخوان و کلمه هایی را که با «سـ » شروع می شوند ،پیدا کن.
 .٢در درس کلمه هایی را که یکی از نشانه های « ﻋ ﻌ ﻊ ﻉ » دارند ،پیدا کن.

فكر كن و بگو
 .١درباره ی جشن نیکوکاری چه می دانی؟
 .٢تو در برگزاری ِ
جشن نوروز ،چگونه به بزرگ ترها کمک می کنی؟

کتاب خوانی
ِ
داستان هفته ی پیش را در سه بخش بیان کنند.
 .١سه نفر از دانشآموزان
 .٢با هم ِ
فکری اعضای گروه خود ،یک داستان تعریف کنید.
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بخوان و بينديش

عمو نوروز

پیرمرد ،باالی ّتپه ،رو به دروازهی شهر ایستاد .نفس نفس میزد .با خودش گفت« :من دیگر خیلی پیر شده ام!»
آن وقت کاله نمدی را دوباره روی سرش گذاشت ،شال کمرش را محکم کرد و به طرف شهر روانه شد.
بلبل ها با دیدنش شروع کردند به آواز خواندن .آن ها ّاولین کسانی بودند که از آمدن بهار باخبر می شدند.
عمونوروز ِ
نفس عمیقی کشید ،دستی برای بلبل ها تکان داد و گفت« :باشد ،باشد؛ حرفم را پس میگیرم!
آنقدرها هم پیر نشده ام .حاال زود باشید بروید توی شهر و به همه بگویید که بهار آمده است».
عمو نوروز هر سال ،روز ّاول بهار ،می آمد .همه ی مردم می دانستند که پیرمرد از راه دوری می آید.
صبح خیلی زود از خواب بیدار می شدند ،جلوی خانه شان را
می دانستند که خسته است .به همین دلیلِ ،
آب و جارو می کردند و با لباسهای نو ،دم در میایستادند .میدانستند عمونوروز خیلی وقت ندارد ،باید به همه
سر بزند ّاما هر کسی دوست داشت ،عمونوروز ،در سال نو ،چند لحظه ای مهمان خانه اش باشد ،می گفتند:
«قدمش خیر و برکت می آورد».
پیرمرد تا جایی که وقت داشت ،به مردم سرمیزد .دهنش را با نقل و نبات شیرین میکرد و به صاحبخانه عیدی
می داد و می رفت؛ ولی برای خوردن صبحانه ،خانه ی هیچ کسی نمی ماند .همه می دانستند که او برای صبحانه،
به خانه ی خواهرش می رود؛ به خانه ی ننه سرما.
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پیرزن ،چشم به راهش بود .تمامِ سال را منتظر می ماند تا روز ّاول بهار ،برادرش از راه برسد و او را
صبح زود از خواب بیدار می شد و حیاط کوچک خانه اش را آب و جارو می زد و سماورش را
ببیند .باید ِ
روشن می کرد .بعد هم درآوردن لباسهای نو از توی صندوقچه ،حنا بستن به موها و ناخنهاِ ،
چیدن سفرهی
هفتسین و آماده کردن آجیل و شیرینی و…  .
این کارها برای او کمی سخت و وقت گیر بود ّاما پیرزن از شوق دیدن برادرش ،همه ی این کارها را
تندتند انجام 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« :این بار دیگر نباید بخوابم .حاال چایی هم دم نمی کنم تا وقتی آمد ،چای تازه دم به او بدهم».
ننهسرما همینطور که زیر ِ
آفتاب مالیم بهار نشسته بود ،چشمهایش کمکم 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 ،یک شاخه
ِ
گل همیشه بهار چید و به طرف او رفت.

ای خواهر! دوباره خوابت برده!
پیرمرد دلش نیامد خواهرش را بیدار کند .آرام ،روی ِ
نوک پنجه ،از پلّه ها باال رفت و روی قالیچه
نشست .خودش چای را دم کرد و با نُقل و شیرینی خورد .بعد هم از توی ِ
سینی میوه ،یک پرتقال برداشت،
دو قسمت کرد؛ یک قسمتش را خورد و قسمت دیگرش را برای خواهرش گذاشت .کمی منتظر نشست؛
ولی خواهرش که از این  همه کار ،حسابی خسته شده بود ،بیدار نشد که نشد!
عمونوروز نگاهی به خورشید انداخت .خیلی دیر شده بود .داشت ظهر میشد و او باید می رفت تا ِ
آمدن
بهار را به ِ
گوش مردم شهرها و روستاهای دیگر برساند .مثل سال های گذشته ،آرام ،گ ُِل همیشه بهار را کنار
بالش خواهرش گذاشت و آهسته ،بیرون رفت.
پیرزن که بیدار شد ،دید قوری ،روی سماور است و کسی با استکان ،چای خورده و یک شاخه ِ
گل
همیشهبهار برای او چیده است .فهمید که امسال هم وقتی خوابش برده ،عمونوروز آمده و رفته است .خیلی
دلش سوخت! برای دیدن برادرش ،باید یک ِ
سال دیگر صبر می کرد.

درک و دریافت

 .١چرا هر سال عمونوروز به دیدن خواهرش ننه سرما می رود؟
 .٢چرا ننه سرما نتوانست برادرش عمونوروز را ببیند؟
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