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بسمه تعالی
فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، 
که تالش دارد ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( 
را در یــک فعالیت منســجم، هماهنــگ با غایت و اهــداف نظام تعلیم و تربیت رســمی 

سازماندهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی 
درســی است، سعی شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت 
که ناظر بر رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و عمومی، کسب 
مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شــیوه تفکر علمــی و منطقی، توان تفکر انتقادی، 
آمادگــی جهــت بروز خالقیــت و نوآوری و نیز کســب دانــش، بینش و تفکــر فناورانه 
برای بهبود کیفیت زندگی اســت، مــورد توجه قرار گیرد. این محتــوا با فراهم نمودن 
فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری 
و توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ســاز دســتیابی دانش آموزان به 

کسب شایستگی های الزم )توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 
امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری 
از این کتاب بتوانند فراگیران را در دســتیابی بــه صالحیت های فردی و اجتماعی یاری 

نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان 
استثنایی و گروه های تألیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی 
این عزیزان و همکاران ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی وزارت متبوع که در 

مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای 

خود را در خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نماید.
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آموزش و پرورش استثنایی کشور



همكار گرامي 

خدا را ســپاس می گوییم که توانســتیم کارتهیّه و تولید کتاب فارســی را براســاس 
آخرین دســتاوردهای آموزشــی به انجام برسانیم، امیـــدواریم که ره آورد آموزش این 
کتاب ها بهبود رشد و اعتالي آموزش این گروه از دانش آموزان باشد و همت بلند شما 

افق هاي تازه و روشني را فرا روي ما بگشاید. 
در اســتفاده از این کتاب که با ســاخت، رویكردي نو تألیف شــده اســت  به نكات زیر 

توّجه کنید:  
1- در کتاب به هر چهار مهارت زباني )گوش دادن، ســخن گفتن، خواندن و نوشــتن( 
به یك میزان توجه شــده است و به همین دلیل کتاب فارسی شامل دو کتاب بخوانیم و 
بنویسیم است و اهمیت هیچ یك کمتر از دیگری نیست بنابراین در تدریس هردوکتاب 

توّجه و دقت یكسان الزم است.
2- درهرفصل دو درس گنجانده شــده است. که ســاختار حول موضوعات )تحمیدیه، 
نهادهــا، اخــالق فــردی و اجتماعی ، نام ها و یادها، ســرزمین من، اّطالعــات و ارتباطات و 

نیایش( شكل گرفته است. 
3- در هردرس فّعالیّت هاي مختلفي پیش بیني شده که عبارتند از : درك و دریافت ، 
ببین و بگو ، بگردوپیداکن، واژه آموزي، نكته ، جمله سازي، فعالیت ویژه شامل: )لطیفه، 

جدول، چیستان و...( 
4- به منظور کمك به تقویت خّط دانش آموزان و توانایي خوانانویسي توسط آنان در این 
کتاب از دو نوع خّط استفاده شده است یكي خّط خواندن و دیـگري خط نوشتن. خّط خواندن 
همان خّطي است که بسیاري از کتاب های درسی با آن نـوشته مي شود و خّط نوشتن خّطي 
اســت که نوشتن تحریری را به دانش آموزان آموزش می دهد. براي نوشتن خّط تحریري 
نیاز به آموزش جداگانه نیســت. بلكه مبناي تمریــن عملي دانش آموز و نمونه برداری از 

روی کتاب است.  بنابراین ضرورتي براي برگزاري کالس آموزش خّط نیست. 
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5- متــن هــاى روان خوانى كه در بخش آخر هرفصل منظور شــده اســت صرفًا براى 
تقويت مهارت خواندن دانش آموزان و به منظور تشويق ايجاد انگيزه براى مطالعه است 

بنابراين امالء و رونويسى ، تمرين ، پرسش امتحانى از اين متن ها به عمل نمى آيد. 
6- فّعالّيــت كتـــاب بخـوانيــم فقــط به منظــور بحث و تبـــادل نظرگروهــى و تقـويت 
مهارت هـاى شفـاهى دانش آموزان است و نياز به نوشتن پاسخ آن ها در كتاب نيست . 
7- از همكاران محترم در خواســت مي شود قبل از تدريس كتاب، كتاب راهنماي معلم 

را به دقت مطالعه نمايند. 
8- الزم است دبيران گرامى، خانواده ها را با كتاب و روش هاى آموزش آن آشنا كنند 

تا هماهنگى آموزشى بين خانه و مدرسه ايجاد شود. 

كه دراز است ره قصد و من نوسفرم  هّمتم بدرقه راه كن اي طاير قدس 
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درون سينه ي ماست
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خدا مثل اناري
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درس اّولدرس اّول
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درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو

نكتهنكته

1 ـ از كجا مي فهميد كه خدا مهربان است؟

2 ـ چند آفريده ي ديگر خداوند را كه مي شناسيد، بگوييد؟

3 ـ چرا از خدا سپاس گزار هستيد؟

علي بلند است.                              
قد علي بلندتر از رضا است.         
هندوانه بزرگ است.                   
هندوانه بزرگ تر از سيب است.        

حاال بگوييد:

مهربان  مهربان تر
زيبا         

دور       
گرم       
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كلمه ي خدا چند بار در درس تكرار شده است؟

حمد و ستايش خداوند را در كالس نمايش دهيد.

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه
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فصل اّول :فصل اّول :  

نهادهانهادها
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درس دومدرس دوم
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آن روز سر سفره ي صبحانه، پدر مژده اي* داد كه همه ي ما را خوش حال كرد. او گفت: 
مادربزرگ  كه  وقتي  تا  كنيد  سعي  مي آيد.  جا  اين  به  مادربزرگتان  ظهر  امروز  بّچه ها! 

ميهمان ماست، به او خوش بگذرد.
مادربزرگ من در روستا زندگي مي كند و گاهي به ما سر مي زند. وقتي پدر به اداره 
رفت، من و برادرم اميد هم از خانه بيرون رفتيم. اميد مرا به مدرسه رساند. سپس 

خودش به دانشگاه رفت.
سر كالس فقط به فكر مادربزرگ بودم. دلم مي خواست هر چه زودتر به خانه برگردم. 

باالخره مدرسه تعطيل شد و من با خوش حالي تا خانه دويدم.
در، نيمه باز بود. صداي صحبت* و خنده از داخل خانه شنيده مي شد. ديگر صبر نكردم 
و وارد خانه شدم. مادربزرگ در اتاق نشسته بود و با عمو و عّمه صحبت مي كرد. او 
لباس گشاد و پرچيني به تن داشت كه پر از گل هاي درشت و قشنگ بود. به همگي 
و  گرفت  آغوش  در  مرا  گرمي  به  او  رفتم.  مادربزرگ  طرف  به  شوق  با  و  كردم  سالم 
احوالم را پرسيد. در اين موقع، مادر با يك سيني چاي وارد شد. سيني را از مادرم 

گرفتم و به ميهمان ها تعارف* كردم.
مادربزرگ درباره ي همه چيز و همه جا صحبت مي كرد. خواهر كوچكم آرزو، چشم به 
فكر  خود  من با  مي داد.  گوش  او  حرف هاي  دّقت به  دوخته بود و با  مادربزرگ  دهان 
مثل  را  صورتش  كه  پرخنده،  لب هاي  و  مهربان  چشم هاي  آن  با  مادربزرگ  مي كردم، 

فرشته ها كرده بود، چه قدر شادماني و صفا* به خانه ي ما آورده است.
غروب آن روز، پدر و برادرم به خانه برگشتند. مادربزرگ از ديدنشان خيلي خوش حال 

شد و با آن ها روبوسي كرد.
بعد از شام، مادربزرگ چمدانش را باز كرد و سوغاتي *هايي را كه برايمان آورده بود، 

به ما داد. همگي خوش حال شديم و از او تشّكر كرديم.

مژدهمژده
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درك و دريافتدرك و دريافت

1 ـ مژده ي پدر چه بود؟

2 ـ چرا پدر و اميد از خانه بيرون رفتند؟

3 ـ وقتي مهمان به منزل شما مي آيد، چه طور از او پذيرايي مي كنيد؟

ببين و بگوببين و بگو
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نكتهنكته

حاال بگوييد:

به كلمه هاي زير توّجه كنيد. از چند قسمت تشكيل شده اند؟
كار + گاه = كارگاه  كارگاه يعني محل كار كردن، از دو قسمت كار  و گاه 

تشكيل شده است.

آرايش + گاه =                                 آموزش + گاه = 

- هم معني كلمه ي «صحبت»«صحبت» را از درس پيدا كنيد و بگوييد.

- چند كلمه در درس تشديد دارند؟ آن ها را بگوييد.

در  دوستانتان  براي  مهمان،  از  كردن  پذيرايي  درباره ي  كوتاه  داستان  - يك 
كالس تعريف كنيد.

- يك اسم خوب براي اين درس پيدا كنيد و بگوييد.

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه
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درس سومدرس سوم
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مسجد مسجد 
شهرهاي  و  روستاها  تمام  در  است.  مسلمانان  براي  مقّدس*،  مكاني  مسجد 
كشور ما ايران، مسجد وجود دارد. بعضي از مسجدها دو مناره* و يك گنبد*زيبا 
دارند كه مردم با شنيدن صداي خوش اذان از مناره هاي آن، براي خواندن 
نماز جماعت به مسجد مي روند. مسلمانان در مسجد، هم خدا را عبادت مي كنند 
و هم از حال خواهران و برادران ديني خود با خبر مي شوند. در مسجد، امام 
جماعت دستورهاي ديني را به مردم ياد مي دهد. هم چنين مردم در اين مكان 
و  سخنراني  عزاداري،  دعا،  مانند  برنامه هايي  در  و  مي آموزند  قرآن  مقّدس، 

جشن هاي مذهبي شركت مي كنند.
بسياري از مساجد در تابستان، برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و تفريحي برگزار* 

مي كنند.
مسلمان، براي رفتن به 

مسجد، بايد پاكيزه 
و خوش بو باشد و 

مسجد را مانند 
خانه ي خود تميز 

نگه دارد.
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درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو

1 ـ در مسجد، نماز به چه صورتي برگزار مي شود؟

2 ـ امام جماعت در مسجد چه كارهايي را به مردم ياد مي دهد؟

3 ـ نام مسجد محّله ي شما چيست؟ در آن جا چه كارهايي انجام مي شود؟
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نكتهنكته

حاال بگوييد:

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

به كلمه هاي زير توّجه كنيد:
مردان يعني چند مرد  مردها

درختان يعني چند درخت  درخت ها

............ ............    زنان يعني ............ چشمان يعني ............ 

- كلمه هايي كه در درس با «هاها» و «انان» آمده اند را پيدا كنيد.

 
- خاطره اي از رفتن به مسجد را در كالس تعريف كنيد.
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روان خواني فصل اولروان خواني فصل اول

22
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مسجد مامسجد ما
در ميان كوچه ي ما

مسجدي خوب و قديمي است
جاي خوب و باصفايي است
ساده است، اّما صميمي است

در حياط كوچك آن 
يك درخِت پير گردو است 
بّچه هاي كوچه جمع اند
دور حوض آب، گاهي 
بّچه ها دارند هر يك

توي آن يك دانه ماهي 
توي اين مسجد هميشه
حرف ما از مهرباني است
جاي خوب آشتي هاست
كينه توي قلب ما نيست

شاعر: ناصر كشاورز
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فصل دوم :فصل دوم :

  اخالق فردي و اجتماعياخالق فردي و اجتماعي
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درس چهارمدرس چهارم

اتوبوساتوبوس
امير در ايستگاه* منتظر* اتوبوس بود. چند دقيقه كه گذشت، اتوبوس رسيد 
و همه سوار شدند. امير روي يكي از صندلي هاي خالي نشست. از اين كه روي 
صندلي نشسته بود، احساس راحتي مي كرد. اتوبوس به حركت خود ادامه داد. 

او از پنجره ي اتوبوس، مردم را در خيابان ها و مغازه ها تماشا مي كرد.
اتوبوس دوباره ايستاد و مسافر*هاي تازه اي سوار شدند. بين آن ها پيرمردي 
از  يكي  دسته ي  پيرمرد  كرد.  حركت  اتوبوس  مي رفت.  راه  سختي  به  كه  بود 
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صندلي ها را گرفته بود تا نيفتد. امير با ديدن پيرمرد، از جا بلند شد و گفت: 
«آقا بفرماييد روي اين صندلي بنشينيد.»

پيرمرد با خوش حالي گفت: «پسرم، خيلي ممنون، خدا به تو خير* بدهد.» بقّيه ي 
راه را، امير در كنار پيرمرد ايستاد.

زنگ مدرسه زده شد و بّچه ها با صف به كالس رفتند. آقاي معّلم وارد كالس شد. 
شاگردان به احترام او از جايشان بلند شدند. آقاي معّلم سر جاي خود نشست 
و گفت: «بّچه هاي خوب من! امروز قبل از شروع درس، مي خواهم ماجراي كار 

خوبي را كه يكي از دوستان شما انجام داده است، برايتان تعريف كنم.»
آقاي معّلم از جاي خود بلند شد و در حالي كه قدم مي زد، ماجراي آن روز صبح را 
كه در اتوبوس ديده بود، تعريف كرد. سپس آهسته به طرف امير رفت و دستش 

را روي شانه ي او گذاشت و گفت: «آن پسر مهربان، دوست شما، امير است.» 
خيلي  كه  او  مي زد*.  برق  شادي  از  امير  چشم هاي  كردند.  نگاه  امير  به  بّچه ها 
خوش حال بود، از آقاي معّلم تشّكر* كرد. آقاي معّلم گفت: «ما بايد به بزرگ ترها، 
مخصوصًا *افراد پير احترام بگذاريم. اگر ما كارهاي خوب انجام دهيم، خداوند از 

ما راضي مي شود.»
بّچه ها براي امير دست 

زدند. 
امير با خود فكر كرد كه 
هميشه مي تواند كارهاي 

خوب انجام دهد.
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درك و دريافتدرك و دريافت

 1ـ امير از پنجره ي اتوبوس چه چيزهايي را مي ديد؟

2ـ امير با ديدن پيرمرد در اتوبوس چه كرد؟

3ـ چگونه به پيرها و بزرگ ترها احترام مي گذاريد؟

ببين و بگوببين و بگو
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حاال بگوييد:نكتهنكته
به جمله هاي زير توجه كنيد:

نااميد يعني كسي كه اميد ندارد.
ناآشنا يعني كسي كه آشنا نيست.

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

ناراحت يعني:
ناآگاه يعني:

ناراضى يعني:

جمله ي مناسب هر تصوير را به آن وصل كنيد.

مترو به ايستگاه رسيد.                                   

آن ها در صف نانوايي ايستاده بودند.

بّچه ها با صف وارد كالس شدند.

آن مرد براي سوار شدن به اتوبوس بليت داد.

- نمايشي از سوار اتوبوس شدن و نشستن بر روي صندلي را در كالس اجرا 
كنيد.
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درس پنجمدرس پنجم

 
رسم دوستيرسم دوستي

مادر طوري به من نگاه مي كرد، انگار مي دانست خبري شده است. نمي خواستم 
بفهمد كه من و زهره  با هم قهر هستيم. البّته مي دانستم اگر تا يكي دو ساعت 
است،  بهتر  كردم  فكر  مي پرسد.  را  موضوع  و  مي آيد  جلو  خودش  نزنم،  حرفي 
ماجرا* را برايش بگويم. گفتم: «شايد تقصير عاطفه بود كه من و زهره با هم قهر 

كرديم. اگر او چيزي نمي گفت، اين اّتفاق نمي افتاد.
ديروز كه هوا باراني بود، من چترم را به مدرسه بردم. بعد از زنگ تفريح وقتي به كالس 
برگشتم چترم وسط كالس افتاده بود؛ اّما چه چتري! يك جاي سالم هم نداشت. مادر، شما 
كه مي دانيد من چترم را چه قدر دوست داشتم؟! وقتي چترم را شكسته ديدم، خيلي 
ناراحت شدم. زهره جلو آمد تا مرا آرام كند. در همين موقع عاطفه گفت: زهره! چترش 

را شكسته اي، حاال آمده اي ساكتش كني؟
اصًال باورم نمي شد. از زهره پرسيدم: عاطفه 

راست مي گويد، تو اين كار را كرده اي؟
عاطفه گفت: معلوم است كه  راست 

مي گويم.  وقتي در  ساعت تفريح 
براي برداشتن ليوانم به كالس 

برگشتم، زهره 
چترت را باز و بسته 

مي كرد.
زهره گفت: 
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نرگس جان باور كن من چتر تو را نشكسته ام.
ولي من آن قدر ناراحت بودم كه نمي توانستم به حرف هاي زهره اعتماد* كنم. 

تصميم گرفتم ديگر با او حرف نزنم.»
كه  مي كني  كارهايي  اوقات*،  گاهي  بگويم!  چه  نمي دانم  «واقعًا  گفت:  مادر 
دل  و  كردي  عجله  بيندازي،  كار  به  را  فكرت  اين كه  جاي  به  است!  خجالت آور 

بهترين دوستت را شكستي!»
بزند.  را  حرف هايش  تا  مي دادم  فرصت  زهره  به  بايد  مي گفت:  راست  مادرم 

زيرا چتر، هر قدر هم با ارزش بود، از زهره براي من عزيزتر نبود.
دوست داشتم اشتباهم را جبران كنم. فكري به ذهنم رسيد، گفتم: 

«مادر! مي خواهم با 
پول هاي قلكم، هديه اي 
براي زهره بخرم. همراه 

من مي آيي تا به خانه ي 
آن ها برويم؟»

مادر با خوش حالي قبول 
كرد و ما بعد از خريد يك 
هديه و جعبه اي شيريني، 

به سوي خانه ي زهره 
حركت كرديم.

در طول راه به اين فكر 
مي كردم كه: آيا زهره مرا 

خواهد بخشيد؟
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درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو

1ـ براي چتر نرگس چه اّتفاقي افتاده بود؟

2ـ  نرگس براي جبران اشتباهش چه فكري كرده بود؟

3ـ اگر به جاي نرگس بوديد، چه كار مي كرديد؟
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برگزار كردن يعني: انجام دادن و به جا آوردن
ما جشن دهه ي فجر را برگزار مي كنيم.
ما جشن دهه ي فجر را انجام مي دهيم.

ما نماز را در مسجد برگزار مي كنيم.
ما نماز را در مسجد به جا مي آوريم.

- جمله اي از درس را كه در آن تركيب «زنگ تفريح» آمده است، بخوانيد.

- در اين درس، از كدام جمله بيش تر خوشتان آمده است؟ آن را بگوييد.

- داستاني را با موضوع دوستي تهّيه كنيد و در كالس براي دوستانتان بخوانيد.

- نام ديگري براي اين درس بگوييد.
 

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

نكتهنكته
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روان خواني فصل دومروان خواني فصل دوم



3535

سال ها پيش، كنار جوي آبي، دو درخت زندگي مي كردند: يكي از آنها درخت توت 
بود و ديگري درخت چنار.

هر سال بهار، هر دو درخت، برگ در مي آوردند و سبز مي شدند. اما درخت توت 
عالوه بر برگ، توت هم مي داد و بّچه ها براي خوردن توت، به آن جا مي آمدند. آن ها 
از درخت باال مي رفتند و روي شاخه هايش مي نشستند. گاهي هم براي ريختن 
وقت ها،  اين طور  مي كردند.  پرتاب  شاخه هايش  طرف  به  سنگ  و  چوب  توت ها، 
ناراحتي  مي ديد،  را  بّچه ها  شادي  و  خنده  وقتي  اّما  مي شد،  ناراحت  توت  درخت 

خود را فراموش مي كرد.
يك روز چند بّچه ي شيطان، كنار درخت توت آمدند. از درخت باال رفتند تا توت 
بخورند. اّما چند تا از شاخه هاي درخت را شكستند و برگ هاي آن را هم كندند 

و بعد از مدتي، به خانه هايشان رفتند.
شب شد. جاي شاخه هاي كنده شده ي درخت توت، خيلي درد مي كرد. گريه اش 
گرفت و با صداي بلند، شروع كرد به گريه كردن. درخت چنار گفت: «چي شده 

همسايه؟»
درخت توت با گريه گفت: «مگر نديدي امروز چند تا بّچه آمدند و شاخه هايم را 

شكستند؟! االن جاي شاخه هاي شكسته ام خيلي درد مي كند.»
چنار گفت: «مثل من باش! ميوه نمي دهم، اّذيت هم نمي شوم.»

درخت توت فكري كرد و گفت: «يعني ميوه دادن بد است؟»
چرا  پس  شكستند؟  را  شاخه هايت  و  آمدند  بّچه ها  نمي گويي  «مگر  گفت:  چنار 

كسي شاخه هاي مرا نمي شكند؟»
چنار ادامه داد: «اگر مي خواهي راحت شوي، سال بعد ميوه نده! ديگر كسي كاري 

درخت چنار و درخت توتدرخت چنار و درخت توت
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به كارت ندارد.»
مّدت ها گذشت. يك روز، دو نفر نّجار كنار جوي آب آمدند و نگاهي به درخت ها 
كردند. نّجار اّولي گفت: «چه درخت هاي خوبي! مي شود از چوب آن ها چند تا در 

و پنجره ساخت.»
نّجار دومي گفت: «اين درخت توت حيف است، ميوه مي دهد. تازه، برگش هم 

خوراك كرم ابريشم است. اين را نُبريم، همان درخت چنار كافي است.» 
بعد با اّره ي بزرگشان به طرف چنار رفتند. چنار آهي كشيد و گفت: «خداحافظ 

درخت توت! من اشتباه كردم. ميوه دادن اصًال بد نيست.»
گفت:  و  داد  تكان  خداحافظي  براي  را  برگ هايش  و  شاخه ها  هم  توت  درخت 
«خداحافظ! حاال اين قدر ناراحت نباش! در و پنجره شدن هم خيلي بد نيست. 
هر روز چيزهاي زيادي مي بيني و زندگي جديدي پيدا مي كني. شايد يك روز، 

باز هم در جايي همديگر را ببينيم.»
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فصل سوم :فصل سوم :  

نام ها و يادهانام ها و يادها
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درس ششمدرس ششم

روز روز پيروزيپيروزي
روز دوازدهم بهمن ماه، به مناسبت ورود امام خميني (ره) به ايران، جشن بزرگي 
آن ها  از  شيريني  و  شربت  با  و  بودند  شاد  همه  دانش آموزان  بود.  شده  برپا 
پذيرايي مي شد. مدير مدرسه براي دانش آموزان سخنراني مي كرد. او مي گفت: 
«فرزندانم! شما مي دانيد كه امروز روز بسيار بزرگي براي ما است. در سال هايي 
آزادي  آوردن  به دست  براي  ايران  مردم  بوديد،  دنيا* نيامده  به  هنوز  شما  كه 
مبارزه كردند. به دستور* شاه، امام خميني (ره) پانزده سال از ايران دور بود. 
مردم از امام خميني (ره) مي خواستند تا به ايران بازگردد و از نزديك، مبارزات 
آن ها را رهبري كند. از روز دوازدهم بهمن سال هزار و سيصد و پنجاه و هفت 
به  روز  هر  مردم  بهمن،  دوم  و  بيست  روز  تا  آمد  ايران  به  امام خميني (ره)  كه 
راه پيمايي مي رفتند و بر ضد شاه شعار مي دادند. مثًال مي گفتند: «تا خون در رگ 

ماست، خميني رهبر ماست». يا: «توپ، تانك، مسلسل، ديگر اثر ندارد».
باالخره روز بيست و دوم بهمن، انقالب اسالمي ايران به رهبري 

ما امام خميني (ره) به پيروزي رسيد. اكنون* كه امام در بين 
جشن  روزها،  اين  در  هميشه  ايران  مردم  نيست، 

دهه ي فجر* را برپا مي كنند.»
پس از پايان سخنان مدير، يكي از دانش آموزان 

گفت: «خانم! درست است كه ما در آن موقع 
نبوديم، ولي در اين روزها، بسيار خوش حال 
را  آزادي  و  پيروزي  اين  قدر  و  هستيم 

مي دانيم.»
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درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو

1ـ امام خميني (ره)، چه روزي به ايران بازگشتند؟

2ـ انقالب اسالمي ايران چه روزي به پيروزي رسيد؟

3 ـ اگر در روزهاي پيروزي انقالب بوديد، چه كارهايي انجام مي داديد؟
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باسواد يعني: كسي كه سواد دارد.
باسليقه يعني: كسي كه سليقه دارد.
باارزش يعني: چيزي كه ارزش دارد.

حاال بگوييد:

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

با حوصله يعني: 
با ايمان يعني:

با مزه يعني:

نكتهنكته

- شعارهايي را كه در درس آمده اند، پيدا كنيد و بگوييد.

- در درس چند بار كلمه «امام» به كار رفته است؟ پيدا كنيد.

- درباره ي روزهاي انقالب، با كمك هم كالسي هايتان نمايشي اجرا كنيد.
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خورشيد بهمن
خورشيد زيبا
برگشته امروز
در باغ گل ها

شد ديو ُغّصه
از ما فراري 
هر روز ما شد
سبز و بهاري

ُعمر زمستان
ديگر َسر آمد
ُشد قلب ما شاد
چون َرهبر آمد

با هم بخوانيمبا هم بخوانيم

خورشيد بهمنخورشيد بهمن

شاعر: مهري ماهوتي
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درس هفتمدرس هفتم
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 سال ها پيش كودكي به دنيا آمد كه پدر و مادرش نام او 
را توماس گذاشتند. او خيلي كنجكاو بود و عالقه* بسياري 
به آزمايش كردن* داشت. براي همين، در زيرزمين خانه ي 

خودشان آزمايشگاه كوچكي درست كرده بود.
توماس براي خريد وسايل آزمايشگاه خود، در باغچه ي خانه 
بيش تر  او  مي فروخت.  همسايه ها  به  و  مي كاشت  سبزي 
وقت خود را در آزمايشگاه مي گذراند. مي خواست وسايلي 
اختراع* كند تا مردم راحت تر زندگي كنند. به فكر افتاد كه 
از نيروي برق، روشنايي ايجاد كند و شب هاي تاريك را كه تا 
آن هنگام با چراغ هاي نفتي روشن مي شدند، با چراغ برقي 

روشنايي دهد. پس المپ برق را اختراع كرد.
را  صوت  ضبط  و  گرامافون  مانند  ديگري  وسايل  اديسون 
گوش  صوت  ضبط  به  مردم  كه  زماني  تا  كرد.  اختراع  نيز 
مي دهند و يا با زدن كليد كوچكي، اتاق هاي تاريك را چون 
روز، روشن مي سازند، نام «اديسون»، اين مخترع* بزرگ را 

از ياد نخواهند برد.

اديسوناديسون
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 1ـ توماس براي خريد وسايل آزمايشگاه خود چه كار مي كرد؟

2ـ چه كسي المپ برق را اختراع كرد؟

3ـ اگر شما مخترع بوديد، چه چيزهايي را اختراع مي كرديد؟

درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو

بگرد و پيدا كن
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نكتهنكته

حاال بگوييد: توّجه كنيد:
دانشمند يعني: كسي كه دانش دارد.
ثروتمند يعني: كسي كه ثروت دارد.

نيازمند يعني: كسي كه نياز دارد.
دردمند يعني: كسي كه درد دارد.

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

هنرمند يعني:
زورمند يعني:

قدرتمند يعني:

- كلمه هايي را كه سه نقطه دارند، از درس پيدا كنيد.

- كلمه هايي را كه با «ها» آمده پيدا كنيد.

- با مقوا در خانه، راديويي بسازيد و به كالس بياوريد.
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روان خواني فصل سومروان خواني فصل سوم
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روزي مردي کشاورز با گاوش از رودخانه اي عبور مي کرد که ناگهان جریان تند 
آب گاوش را برد. کشاورز که از این حادثه خیلي ناراحت شده بود، در ساحل 
رودخانه نشست و مشغول گریه و زاري شد. در این وقت، یك پري دریایي سر 

از آب بیرون آورد و از مرد پرسید: چرا گریه مي کني؟ 
کشاورز گفت: »براي این که آب، تنها گاوم را با خودش برد. حاال جواب زن و 

بّچه ام را چه طور بدهم؟!«
پري دریایي لبخندي زد و گفت: »غّصه نخور، درست مي شود!« بعد زیر آب رفت 
و لحظه اي بعد با یك گاو طالیي از آب بیرون آمد و گفت: »ببینم، گاو تو همین 

است؟«
پري  نیست،  این  من  گاو  »نه،  گفت:  و  کرد  طالیي  گاو  به  نگاهي  کشاورز  مرد 
دریایي دوباره زیر آب رفت و این بار با گاو نقره اي بیرون آمد و پرسید: »گاو 
تو این است؟« کشاورز دوباره نگاهي به گاو کرد و گفت: »نه، این هم گاو من 

نیست!«
پري دریایي براي بار سوم زیر آب رفت و این بار با گاِو مرد روستایي بیرون آمد 

و گفت: »ببینم، نكند این گاو توست؟!«
مرد روستایي با خوش حالي از جا بلند شد و گفت: »بله خودش است! گاو من 

همین است!«
پري دریایي خندید و گاو کشاورز را به او داد و گفت: »آفرین، تو مرد راست گو 

و درست کاری هستي و من باید به تو پاداش بدهم!«
بعد دوباره زیر آب رفت و این بار با گاو طالیي و گاو نقره اي باال آمد و هر دوي 
از پري دریایي تشّكر کرد و همراه  به مرد کشاورز بخشید. کشاورز  را  آن ها 

مرد کشاورز و پري دریایي
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روز،  آن  فرداي  برگشت.  خانه  به  بود،  گرفته  كه  گران بهايي  پاداش  با  گاوش، 
مي كرد،  تعريف  همسايه هايش  براي  را  عجيب  داستان  اين  كشاورز  مرد  وقتي 
يكي از آن ها به طمع افتاد و با خودش گفت: «اگر پري دريايي پاداش مي دهد، 

چرا من نگيرم؟!»
با اين فكر، گاو خود را برداشت و به ساحل رودخانه رفت و حيوان بي چاره را در 
آب غرق كرد. و بعد هم در ساحل نشست و شروع به گريه و زاري كرد. ناگهان 

پري دريايي از آب بيرون آمد و گفت: «چه شده؟ چرا گريه مي كني؟»
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مرد گفت: «گاوم را آب برده است بدبخت و بي چاره شدم!»
پري دريايي گفت: «غّصه نخور! گاوت را برايت پيدا مي كنم!» بعد زير آب رفت 

تو  گفت: «گاو  و  آمد  بيرون  طاليي  گاو  يك  با  بعد  لحظه اي 
اين است؟»

مرد روستايي با ديدن گاو طاليي با خوش حالي 
از جا پريد و گفت:«بله، همين است! گاو 

من همين است! آن را به من بده!»
پري دريايي، با اخم نگاهي به مرد 

روستايي كرد و گفت: «تو فقط يك 
دروغ گو طمع كار هستي و بس!»

اين را گفت و با گاو طاليي زير آب 
رفت و ديگر هيچ وقت بيرون 

نيامد! و به اين ترتيب، مرد 
طمع كار نه تنها صاحب گاو 

طاليي نشد، بلكه گاو 
خودش را هم از 

دست داد!
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فصل چهارم :فصل چهارم :  

سر زمين منسر زمين من
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درس درس هشتمهشتم

پرچمپرچم
برنامه ي  تا  مي ايستيم  صف  در  اّول  كالس،  به  رفتن  از  قبل  صبح،  روز  هر 
پرچم  به  كردن  نگاه  با  مدرسه،  درحياط  دوستانم  و  من  شود.  صبحگاهي*انجام 

سه رنگ كشورمان، سرود ملي را مي خوانيم.
سر زد از افق مهر خاوران
فروغ ديده ي حق باوران

هر كشوري پرچمي دارد. پرچم هر كشور، نشانه ي استقالل* آن كشور است. هر كدام 
از رنگ هاي پرچم، يك نشانه است. رنگ سبز باالي پرچم ايران، نشانه ي سرسبزي 
است. رنگ سفيد وسط نشانه ي صلح*، دوستي و آرامش، و رنگ سرخ پايين پرچم، 

نشانه ي شجاعت* و مبارزه است و اين كه ما از ميهن* خود دفاع* مي كنيم.
كلمه ي اهللا به شكل گل الله در وسط پرچم ايران قرار دارد. گل الله، يادآور خون 

وقتي  است.  شهيدان 
در  ايران  زيباي  پرچم 
با  همراه  مدرسه،  حياط 
وزش باد، تكان مي خورد، 
از  ايراني  هر  مثل  من 
مي برم  لّذت  آن  تماشاي 
و به خود افتخار مي كنم.
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1ـ رنگ سرخ پرچم ايران نشانه ي چيست؟

2ـ در وسط پرچم ايران، چه نشانه اي وجود دارد؟

3ـ از پرچم در چه مكاني هايي استفاده مي شود؟

درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو
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- كلمه ي پرچم چند بار در درس تكرار شده است؟

را  آن  از  بعد  و  قبل  كلمه ي  است؟  آمده  درس  خّط  چندمين  در  دفاع  - كلمه ي 
بگوييد.

دوستانتان  به  و  بياوريد  كالس  به  را  ديگر  كشورهاي  پرچم  از  تصوير  - چند 
نشان دهيد.

- سرود مّلي يكي ديگر از نشانه هاي ميهن ماست. در كالس با دوستانتان آن را 
بخوانيد. 

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

نكتهنكته

حاال بگوييد:

كتاب خانه: جايي كه در آن كتاب نگه مي دارند.
نمازخانه: جايي كه در آن نماز مي خوانند.

گل خانه يعني:
داروخانه يعني:

كارخانه يعني:

به كلمه هاي زير دّقت كنيد:
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درس درس نهمنهم

جايي كه خورشيد باال مي آيدجايي كه خورشيد باال مي آيد
من در ايران زندگي مي كنم. ايران، خانه ي بزرگ ماست و ديدني هاي فراواني 

مثل: كوه ها، دشت ها، درياها، جنگل ها، زيارتگاه *ها و بناهاي تاريخي* دارد.
كشور ايران، داراي استان هاي زيادي است. نام يكي از استان هاي شرقي كشور 

ما، خراسان است. خراسان، به معني جاي باال آمدن خورشيد است.
مركز استان خراسان رضوي شهر مّقدس «مشهد» است. اين شهر، بزرگ ترين 
زيارتگاه در ايران است. هر سال بسياري از مردم كشور ما و ديگر مسلمانان 

جهان، براي زيارت حرم* مطهر* امام  رضا (ع)، به اين شهر مي روند.
بزرگ  شاعر  آرامگاه  كه  دارد  قرار  توس  كوچك  شهر  مشهد،  شهر  نزديكي  در 
فردوسي درآنجاست. عالوه بر فردوسي، بسياري از دانشمندان و بزرگان كشورمان 
نيز، در خراسان به خاك سپرده شده اند مثل: عّطار نيشابوري (شاعر)، خّيام (شاعر 
و رياضي دان)، كمال الملك (نّقاش). گردش گاه ها و مكان هاي ديدني بسياري در 
داخل و اطراف* مشهد وجود دارند. مانند: مجموعه ي تفريحي كوه سنگي، روستاي 

طرقبه، باغ وكيل آباد و ...
بسياري از كشاورزان خراساني، 

زعفران مي كارند. زعفران 
خراسان بهترين نوع زعفران 

دنيا است. قند، زرشك و 
كشمش، از ديگر محصوالت 

خراسان است.
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1ـ آرامگاه امام رضا (ع) در كدام شهر ايران قرار دارد؟

2ـ نام دو مكان ديدني استان خراسان رضوي را بگوييد؟

3ـ تا به حال به كدام يك از شهرهاي ايران سفر كرده ايد؟

درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو

بگرد و پيدا كن
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نكتهنكته

به جمله هاي زير توّجه كنيد:
قد علي بلند است.

قد علي بلندتر از امير است.
علي بلندترين دانش آموز كالس است.

 
حاال دّقت كنيد:      زيبا  زيباتر  زيباترين

هر وقت چيزي را با چيز ديگري مقايسه مي كنيم، «تر» به كار مي بريم. اّما هر وقت 
بخواهيم آن را با بّقيه ي چيزها مقايسه كنيم، از «ترين» استفاده مي كنيم.

- كلمه هاي تشديددار را از متن درس پيدا كنيد.

- كلمه هاي بي نقطه درس را پيدا كنيد.

- اگر به مشهد سفر كرده ايد، خاطره ي آن را تعريف كنيد.
 

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه



5858

روان خواني فصل چهارمروان خواني فصل چهارم

امان از حرف مردمامان از حرف مردم

روزهاي  آن ها  مي كردند.  زندگي  آبگيري  كنار  الك پشتي،  همراه  به  مرغابي  دو 
خوبي را با هم مي گذراندند، تا اين كه آب آبگير تمام شد و مرغابي ها تصميم 
گرفتند به آبگير ديگري بروند. آن ها آن قدر با هم دوست و صميمي شده بودند 
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كه دل كندن از هم ديگر برايشان خيلي سخت بود.
مرغابي ها به الك پشت گفتند: «براي ما خيلي سخت است. مگر مي شود به همين 

سادگي از تو دل بكنيم و برويم؟! ما دلمان برايت تنگ مي شود.»
الك پشت گفت: «دل تنگي من از شما دو نفر بيش تر است. چون باز هم شما دو 
نفر با هم هستيد، ولي من بايد تنها و بدون آب بمانم. مجبورم پياده راه بيفتم 
و آن قدر راه بروم تا در پشت كوه ها، به جايي كه آب دارد، برسم. شايد در راه 

تلف شوم. از اين گذشته، چه طور مي توانم شما را فراموش كنم؟»
الك پشت فكري كرد و گفت: «آهان، فهميدم... درست است كه من بالي براي 
خودتان  با  هم  مرا  و  كنيد  كمكم  مي توانيد  داريد.  كه  شما  اّما  ندارم،  پرواز 

ببريد.»
كمك  او  به  مي توانستند  آن ها  نبود.   بدي  فكر  كردند.  نگاه  هم  به  مرغابي  دو 
كنند. مرغابي ها گفتند: «آفرين، چه فكر خوبي! ما آماده ايم. براي بردن تو، فقط 
دهانت، وسط  داريم. ما دو سر چوب را مي گيريم، تو هم با  به يك چوب نياز 

چوب را بگير. شرط اين است كه يك كلمه هم نبايد حرف بزني!»
دو مرغابي رفتند و چوبي پيدا كردند و دوباره پيش الك پشت برگشتند. سپس 
هر سه به آسمان پرواز كردند. از باالي روستاي كوچكي مي گذشتند. مردم را 
ديدند كه با تعّجب الك پشت را به هم نشان مي دادند و مي گفتند: «الك پشت 

را ببينيد كه دارد پرواز مي كند!»
الك پشت ديگر نتوانست تحّمل كند. دهانش را باز كرد و گفت: «تا كور شود 
هر آن كس كه نتواند ديد!» اّما چوب از دهانش رها شد و بيچاره از آسمان به 

زمين افتاد.
مرغابي ها خيلي ناراحت شدند و هر چه گشتند، نتوانستند الك پشت را پيدا 

كنند. تا امروز هم، هيچ كس نمي داند او كجا افتاده است.





فصل پنجم :فصل پنجم :  

اطالعات و ارتباطاتاطالعات و ارتباطات
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درس درس دهمدهم
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 داستان كتاب داستان كتاب
بّچه ها سالم! من كتابم. شما مرا مي شناسيد. من در اندازه ها و رنگ هاي مختلف* 

هستم. ولي به هر شكل و اندازه كه باشم، دوست شما هستم.
چاپ خانه  در  مي كند.  نّقاشي  مرا  تصوير*هاي  نّقاش  و  مي نويسد  مرا  نويسنده 

مرا چاپ مي كنند، ورق هايم را مي چسبانند و برايم جلد درست مي كنند.
مي بينيد كه براي تهّيه من زحمت زيادي كشيده مي شود، تا بتوانم براي شما 

قّصه ها، شعرها و دانستني هاي خوب و شيرين بگويم.
دلم مي خواهد، قدر مرا بدانيد و در حفظ و نگهداري من دّقت كنيد تا شما و 

دوستانتان بتوانيد از من بهتر و بيش تر استفاده كنيد. پس يادتان باشد:
ـ كتاب خود را جلد كنيد.

ـ كتاب را در آفتاب  يا جاي مرطوب* نگذاريد.
ـ با دست خيس و كثيف، از كتاب استفاده نكنيد.

ـ پس از خواندن 
كتاب، آن را در جاي 

مناسبي بگذاريد.
ـ كتاب را از دسترس 

بّچه هاي كوچك دور 
نگاه داريد.
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درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو

 1 ـ كتاب در كجا چاپ مي شود؟

2 ـ از كتاب خود چگونه نگهداري مي كنيد؟

3 ـ چرا كتاب دوست ماست؟

بگرد و پيدا كن
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نكتهنكته

حاال بگوييد:

به جمله هاي زير توّجه كنيد:
آرايش + گر  آرايشگر، يعني: كسي كه آرايش مي كند.
رفتگر، يعني كسي كه ُرفت و روب مي كند. ُرفت + گر 

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

كار + گر                                 ستايش + گر  

- چند كلمه از درس پيدا كنيد و مخالف آن ها را بگوييد.

- راه هاي نگهداري از كتاب را از درس پيدا كنيد و بگوييد.

- نام آخرين كتابي كه خوانده ايد چه بود؟

- نويسنده ي كتاب چه كسي بود؟

- موضوع كتاب چه بود؟
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درس درس يازدهميازدهم
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روزنامهروزنامه
روزنامه يكي از وسايل ارتباط* جمعي است. مردم با خواندن آن مي توانند، از 

آخرين اخبار* رويدادهاي* شهر و كشور خود و همه ي دنيا با خبر شوند.
روزنامه از يك تا چند ورق كاغذ درست شده است و هر روز چاپ مي شود. 
كار  بايد  زيادي  افراد  برسد،  ما  دست  به  و  شود  چاپ  روزنامه  اين كه  براي 

كنند.
خبرنگارها* اخبار را از تمام كشورهاي جهان جمع آوري مي كنند. عّكاس ها هر 
جا حادثه* يا اّتفاق جالبي روي دهد، عكس مي گيرند. سپس خبرها و عكس ها 
را به دفتر روزنامه مي فرستند و سردبير*، خبرها و عكس هاي جالب را، براي 

چاپ در روزنامه انتخاب مي كند.
هر روز، روزنامه هاي مختلفي در كشور چاپ مي شوند. شما مي توانيد با خواندن 

روزنامه، از اخبار كشور و جهان با خبر شويد.
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1 ـ يكي از وسايل ارتباط جمعي را نام ببريد؟

2 ـ مردم با خواندن روزنامه ها چه اّطالعاتي به دست مي آورند؟

3 ـ چه روزنامه هايي را مي شناسيد؟

درك و دريافتدرك و دريافت

ببين و بگوببين و بگو

بگرد و پيدا كن
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حاال بگوييد:نكتهنكته

بگرد و پيدا كنبگرد و پيدا كن

فعاليت ويژهفعاليت ويژه

روز + نامه = روزنامه
ماه + نامه = ماه نامه

سفر + نامه =
هفته + نامه = 
زيارت + نامه =

- كلمه هايي را كه حرف (خ  - خ) و (جـ - ج) دارند، از درس پيدا كنيد.

- كلمه هايي را كه حرف (چ  - چ) دارند، از درس پيدا كنيد.

دوستانتان  براي  كالس  در  و  كنيد  پيدا  جالب  خبر  يك  مجّله،  و  روزنامه  - از 
بخوانيد.

- يك روزنامه و يك مجله به كالس بياوريد و سپس در مورد تفاوت  آن ها در 
كالس با دوستانتان صحبت كنيد.
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روان خواني فصل پنجمروان خواني فصل پنجم
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مرغ ماهي خوار، لب بركه نشسته بود و به ماهي هاي ريز و درشت داخل آب 
نگاه مي كرد. ماهي خوار ماهي ها را مي ديد و حسرت مي خورد، چون آن قدر پير 
و ناتوان شده بود كه ديگر نمي توانست حتي كوچك ترين ماهي را هم بگيرد 
و بخورد. ماهي خوار در اين فكر و خيال بود كه صدايي شنيد. به طرف صدا 
برگشت. خرچنگ بود كه به طرفش مي آمد. خرچنگ، وقتي نزديك ماهي خوار 
شد، سالمي كرد و گفت: »چرا اين قدر ناراحتي؟« ماهي خوار گفت: »مّدت هاست 
كنار اين بركه زندگي مي كنم. امروز دو جوان كه فكر مي كنم ماهيگير بودند، 
گفتند: عجب ماهي هاي بزرگي! بهتر است همه ي آن ها را بگيريم و بفروشيم تا 

پول خوبي به دست آوريم.«
خرچنگ گفت: »چه خوب شد تو را ديدم و اين خبر را شنيدم! تا دير نشده بايد 

بروم و به ماهي ها خبر بدهم، شايد بتوانند كاري كنند.«
بعد خداحافظي كرد و وارد بركه شد. ماهي ها را ديد كه شاد و بي خيال مشغول 
بازي هستند. پيش ماهي پير رفت كه كنار تخته سنگي، داشت دمش را تكان 

مي داد. آن چه را شنيده بود برايش تعريف كرد.
با  خبر مهّمي است كه خرچنگ دارد  ماهي ها از پچ پچ آن ها فهميدند كه حتماً 

ماهي پير حرف مي زند.
همه از شنيدن حرف هاي خرچنگ به وحشت افتادند. يكي از ماهي ها گفت: »حاال 
چه طور از اين بركه بيرون برويم؟ ما كه خودمان نمي توانيم اين كار را بكنيم!« 
ماهي خوار  مرغ  كند،  كمك  ما  به  مي تواند  كه  »تنها كسي  گفت:  ديگري  ماهي 
است. بايد به سراغ او برويم.« يكي ديگر از ماهي ها گفت: او دشمن ماست. 

نبايد از او كمك بگيريم.«

خرچنگ و مرغ ماهي خوار
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ما  باشيد!  ساكت  همه  كنيد،  گفت: «گوش  پير  ماهي  مي زد.  حرفي  كسي  هر 
دو راه بيش تر نداريم. يا بمانيم تا گرفتار تور صيادان بشويم، يا از اين جا 

برويم. تنها كسي هم كه مي تواند به ما كمك كند، مرغ ماهي خوار است.»
كمك  ماهي خوار  از  كه  كردند  قبول  بعد  ولي  داشتند،  ترديد  اّول  ماهي ها 

بگيرند. سپس همگي به سراغ او رفتند.
روز  دو  يكي  تا  گفت: «ماهيگيرها  و  شد  خوشحال  آن ها  ديدن  از  ماهي خوار 

ديگر بر مي گردند. شما مي خواهيد چه كار كنيد؟»
ماهي پير گفت: «آيا تو حاضري به ما كمك كني؟» ماهي خوار گفت: «بله، درست 
است كه ما با هم دشمنيم، ولي وقت گرفتاري بايد به همديگر كمك كنيم. 
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كمي دورتر از اين جا، بركه اي است. اّما من چون پير و ضعيف هستم نمي توانم 
همه ي شما را با هم به آن جا ببرم. اين كار يكي دو روز طول مي كشد.«

ماهي ها قبول كردند. مرغ ماهي خوار دست به كار شد. او ماهي ها را مي برد 
و دور از چشم خرچنگ و ماهي هاي ديگر مي خورد و استخوان هايشان را به 

گوشه اي مي انداخت.
شده  تنگ  دوستانم  براي  دلم  »خيلي  گفت:  ماهي خوار  به  خرچنگ  روز  يك 

است. مرا به نزد آن ها مي بري؟« 
ماهي خوار گفت: »بله بيا و بر پشتم سوار شو!«

خرچنگ پشت ماهي خوار سوار شد. او همين طور كه مشغول صحبت كردن 
با ماهي خوار بود، از باال چشمش به استخوان هاي ماهي ها افتاد. فوراً فهميد 
ماهي خوار ماهي ها را خورده است در يك لحظه چنگال هاي قوي خود را دور 
گردن او انداخت و آن قدر فشار داد كه ماهي خوار بر زمين افتاد و ديگر هيچ 

وقت بلند نشد.
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درس درس دوازدهمدوازدهم
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اي خداي مهربان!اي خداي مهربان!

اي خداي مهربان!
ستارگان  و  تابان  خورشيد  آبي،  آسمان  كه  سپاس  را  تو 

درخشان را آفريده اي.
تو را سپاس كه پرندگان زيبا، گل هاي رنگارنگ و دشت هاي 

سرسبز را آفريده اي.
انجام  توانايي  من  به  و  آفريده اي  مرا  كه  سپاس  را  تو 

كارهاي خوب داده اي.
آموزگاري  مهربان،  مادري  و  پدر  من  به  كه  سپاس  را  تو 

دلسوز و دوستاني خوب داده اي.
سپاس  آفريده اي  كه  نعمت هايي  همه ي  خاطر  به  را  تو 

مي گويم.
اي خداي مهربان! مرا كمك كن تا هميشه به ياد تو باشم 

و به دستورهاي تو عمل كنم.
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درس دوم: مژدهدرس دوم: مژده

درس سوم: مسجددرس سوم: مسجد

درس چهارم: اتوبوسدرس چهارم: اتوبوس
مه
ه  نا
واژ

76

مقّدس: پاك و پاكيزه
مناره: محل اذان گفتن

گنبد:
برگزار كردن: انجام دادن و به جا آوردن

مژده: خبر خوش
صحبت: گفت و گو

تعارف كردن: كسي را به مهماني و يا گرفتن چيزي دعوت كردن
سوغات: هديه

صفا: روشني، پاكي

ايستگاه: محل توّقف
منتظر: چشم به راه، كسي كه به 

انتظار كسي يا چيزي است.
مسافر: كسي كه به سفر مي رود.

خير: خوبي  
برق: درخشندگي 

تشّكر: سپاس گزاري
مخصوصًا: به خصوص، به ويژه



777777

درس پنجم: رسم دوستيدرس پنجم: رسم دوستي

درس ششم: پيروزيدرس ششم: پيروزي

درس هفتم: اديسوندرس هفتم: اديسون

عالقه: دوست داشتن، دوستي
آزمايش كردن: امتحان كردن

اختراع: ساختن چيزي جديد، به وجود آوردن
مخترع: اختراع كننده، كسي كه چيزي مي سازد كه تا آن زمان كسي 

نساخته باشد.

به دنيا آمده بود: متولد شده بود
دنيا: جهان

دستور: فرمان
اكنون: حاال، االن

فجر: روشنايي قبل از طلوع خورشيد

اوقات: وقت ها
اعتماد: درست كاري و راست گويي كسي را قبول داشتن

ماجرا: اّتفاق



787878

درس هشتم: پرچمدرس هشتم: پرچم

درس نهم: جايي كه خورشيد باال مي آيددرس نهم: جايي كه خورشيد باال مي آيد
مه
ه  نا
واژ

زيارتگاه: محل زيارت
بناهاي تاريخي: ساختمان هاي قديمي

حرم: محل امن
مطهر: پاك

اطراف: طرف ها، گوشه ها، كنارها

صبحگاه: صبح زود
استقالل: صاحب اختيار بودن، اختيار داشتن

صلح: دوستي
شجاعت: دليري، دالوري

ميهن: كشور، وطن
افتخار: سرافرازي، سربلندي

دفاع: ايستادگي كردن در برابر حمله يا خطر، در مقابل دشمن                 
          از خود يا وطن خود حمايت كردن



797979

درس دهم: داستان كتابدرس دهم: داستان كتاب

درس يازدهم: روزنامهدرس يازدهم: روزنامه

ارتباط: ربط دادن
اخبار: خبرها
رويداد: ماجرا

خبرنگار: كسى كه خبر واطالعات را جمع آورى 
مى كند

حادثه: اّتفاق
سردبير: مدير دفتر روزنامه و مجّله

مختلف: متفاوت، گوناگون
تصوير: عكس، شكل

مرطوب: نم دار






