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همکار گرامی
آخرین  براساس  را  فارسی  کتاب  تولید  و  تهیه ّ کار  توانستیم  که  می گوییم  سپاس  را  خدا 
دستاوردهای آموزشی به انجام برسانیم. امیدواریم که رهاورد آموزشی این کتاب ها بهبود، 
و  تازه  افق های  شما،  بلند  همت  و  باشد  دانش آموزان  از  گروه  این  آموزش  اعتالی  و  رشد 

روشنی ر ا فرا روی ما بگشاید.
هنگام استفاده از این کتاب که با ساختار و رویکردی نو تألیف شده است به نکات زیر توجه 

کنید:
یک  به  نوشتن(  و  خواندن  گفتن،  سخن  )گوش  دادن،  زبانی  مهارت  چهار  هر  به  کتاب  در  ١ـ 

میزان توجه شده است.
٢ـ در هرفصل دو درس گنجانده شده است که ساختار آن حول موضوعات )تحمیدیه، نهادها، 
سرزمین من، ادبیات پایداری، ادبیات حماسی، ادبیات تعلیمی، ادبیات جهان و نیایش( شکل 

گرفته است.
خودآزمایی  از:  عبارت اند  که  است  شده  پیش بینی  مختلفی  فعالیت های  درس  هر  در  ٣ـ 

شفاهی، خودآ زمایی کتبی و کار گروهی.
دو  از  نویسی،  خوانا  توانایی  و  دانش آموزان  خّط  تقویت  به  کمک  به منظور  کتاب  این  در  ٤ـ 
خطی  همان  خواندن  خّط  نوشتن.  خّط  دیگری،  و  خواندن  خّط  یکی،  است؛  شده   استفاده  خط  نوع 
است که بسیاری از کتاب های درسی با آن نوشته می شود و خّط نوشتن خطی است که نوشتن 
جداگانه  آموزش  به  تحریری  خّط  نوشتن  برای  می دهد.  آموزش  دانش آموزان  به  را  تحریری 
نیازی نیست. بلکه مبنا، تمرین عملی دانش آموز و نمونه برداری از روی کتاب است؛ بنابراین، 

ضرورتی برای برگزاری کالس آموزش خط نیست.
٥  ـ از همکاران محترم درخواست می شود قبل از تدریس کتاب، کتاب راهنمای معلم را به 

دقت مطالعه کنند.
٦  ـ در حین ارزش یابی در طول سال تحصیلی، به هر چهار مهارت به یک میزان توجه شود تا 

ارزش آن ها به یک نسبت حفظ شود.
تا  کنند  آشنا  آن  آموزش  وش های  ر  و  کتاب  با  را  خانواده ها  گرامی،  دبیران  است  الزم  ٧ـ 

هماهنگی آموزشی بین خانه و مدرسه ایجاد شود.
ّهمتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس                 که دراز است ره مقصد و من نوسفرم                 
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خدا را می شناسمخدا را می شناسم

من از گل هاي رنگين
ز شبنم هاي سيمين*

خدا را مي شناسم

من از امواج* دريا
ز كوه و دشت و صحرا

خدا را مي شناسم

من از باد بهاران
كنار چشمه*  ساران
خدا را مي شناسم

من از شب هاي زيبا
به باغ آسمان ها

خدا را مي شناسم

من از انجير و زيتون
انار سرخ گلگون*
خدا را مي شناسم

درس اّولدرس اّول

شاعر: محمد مراد مردانى
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فصل اّول :فصل اّول :  

نهادهانهادها
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معلّم روي تابلوي كالس نوشت: شهرداري در زندگي ما چه نقشي دارد؟ و از دانش آموزان خواست 
در مورد اين سؤال با هم بحث و گفت گو كنند و نظرات* خود را بگويند.

تا  كند  فرش  سنگ  را  پياده روها  و  آسفالت  را  خيابان ها  دارد  وظيفه  «شهرداري  گفت:  حميد 
اتومبيل ها و رهگذران* هنگام رفت و آمد با مشكلي روبه رو نشوند.»

خيابان ها  كنار  از  را  زباله ها  روز  هر  تا  مي كند  مأمور  را  بسياري  رفتگران*  شهرداري،  گفت:  علي 
و داخل جوي ها جمع آوري كنند. اين كار در حفظ نظافت و جلوگيري از گسترش بيماري ها و 

آلودگي در سطح شهر بسيار مؤثر است.»

شهر ما، خانه ی ما

درس دومدرس دوم
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اميد گفت: » مأموران شهرداري با كاشت نهال و ايجاد فضاي سبز مي كوشند، تا شهري زيبا و 
هوايي سالم براي مردم فراهم آورند.«

آرش گفت: » نصب و رنگ آميزي جدول ها، و نرده هاي خيابان ها، و ساخت بزرگ راه ها و پل ها نيز بر 
عهده ي شهرداري است. كارگران شهرداري باغچه هاي كنار و وسط خيابان ها را گُل كاري مي كنند 
و با ساختن آب نماهاي* زيبا و تزيين ميدان ها، خّرمي و طراوت* را به شهرها مي آورند. هم چنين، 
با ايجاد پارك هاي زيبا و كتاب خانه هاي بزرگ و كوچك و زمين هاي بازي كمك مي كنند مردم 

اوقات* فراغت خوبي را بگذرانند.«
معلّم گفت: »آفرين! همه ي شما اّطالعات خوبي در مورد شهرداري داريد. اّما يكي ديگر از فّعالّيت هاي 
مهّم شهرداري، حمل و نقل مسافران در خيابان هاي شهر است. مردم روزانه با استفاده از اتوبوس، 
به  وابسته  مي كنند. شركت هاي  آمد  و  رفت  ديگر شهر  به جاي  جايي  از  تاكسي،  و  ميني بوس 
شهرداري، مانند اتوبوس راني، تاكسي راني و ... از جمله شركت هايي هستند كه وظيفه ي حمل و 

نقل عمومي مردم را به عهده دارند.
سپس يكي از دانش آموزان پرسيد: »وظيفه ي ما نسبت به شهرمان چيست؟« معلّم گفت: »همان طور 
كه كاركنان زحمتكش شهرداري شبانه روز در تالش هستند تا شهر را زيبا نگه دارند، ما هم نسبت 

به شهرمان وظايفي داريم. براي مثال: 
زباله هاي خود را در خيابان ها و جوي آب نريزيم و آن ها را در كيسه هاي مخصوص قرار دهيم.

در باغچه هاي منزل و مدرسه ي خود درخت و گل بكاريم و از آن ها به خوبي مراقبت* كنيم.
از وسايل حمل و نقل* عمومي به درستي استفاده كنيم.

با انجام اين كارها ما مي توانيم شهرمان را همانند خانه مان پاكيزه و زيبا نگه داريم.«
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درك و دريافت
1 ـ چند وظيفه ي مهم شهرداري را بگوييد؟

2 ـ شما براي داشتن شهري سالم و پاكيزه چه مي كنيد؟

3 ـ وسايل حمل و نقل عمومي را نام ببريد؟

4 ـ شما درانجام چه كارهايي مي توانيد با شهرداري همكاري كنيد؟

1 ـ جمع كلمه هاي زير را مانند نمونه بنويسيد.

وظايف وظيفه
وسيله
مركز
منطقه

2 ـ نامه اي به يكي از افرادى كه براي پاكيزگي محل زندگي شما زحمت مي كشند، بنويسيد.

3ـ نقطه چين ها را كامل كنيد.

زمايي كتبي زمايي كتبيخودآ خودآ

زمايي شفاهيرررك ووو دررريييافترررك ووو دررريييافتدددد زمايي شفاهيخودآ خودآ



13

4ـ مانند سرمشق، بنويسيد.

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

چيستانچيستان

كار گروهيكار گروهي

آن چيست كه هم در جنگل، هم در باغ وحش و هم در خانه هاست؟

با هم مشورت كنيد و بنويسيد، براي اين كه هواى پاكيزه داشته باشيم:
الف) چه كارهايي بايد انجام دهيم؟

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

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

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

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

ب) چه كارهايي نبايد انجام دهيم؟
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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درس سّوم

امدادگر

و  فراگرفت  را  جا  همه  باريد. سيل  ما  در شهر  باران شديدي  بهار،  فصل  در  پيش  سال  چند 
خانه هاي بسياري خراب شدند. مردم سيل زده زير باران مانده و بّچه ها از گرسنگي و سرما گريه 

مي كردند.
گروهي به شهر آمدند كه به آن ها »امدادگر« مي گفتند. آن ها به مردم پتو، چادر، غذا و دارو 
مي دادند. گروهي از مردم هم، در برپا كردن چادرها و تقسيم پتو و غذا، به امدادگران كمك 

مي كردند.
شب كه همه دور آتش نشسته بوديم، من از امدادگر جواني پرسيدم: »امدادگر يعني چه؟« او 
با لبخند پاسخ داد: »امداد يعني كمك و ياري، و امدادگر كسي است كه به مردم ياري و كمك 

مي رساند.«
او ادامه داد: سال ها قبل يك سازمان بين المللي تأسيس* شد كه وظيفه اش كمك و ياري به 
مردمي است كه جان و مالشان در خطر نابودي* قرار گرفته است. در اين سازمان، افرادي براي 
كمك به مردم آموزش مي بينند كه به آن ها امدادگر مي گويند. امدادگران هنگام وقوع* حادثه*، 
براي نجات مردم به كمك آن ها مي روند و وسايل الزم را در اختيارشان مي گذارند. 
در كشور ما »كميته ي امداد امام خميني، نيز هنگام نياز، به 

مردم كمك مي كند.«
پايان  به  جوان  امدادگر  وقتي صحبت هاي 
برايشان  و دوستانش  او  از  تشّكر  با  رسيد، 

سالمتي و موفقّيت* آرزو كردم.
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1ـ در اين درس چه حادثه ي مهّمي اتّفاق افتاده بود؟

2 ـ به چه كساني امدادگر مي گويند؟

3 ـ در كشور ما چه سازمان هايي هنگام نياز به مردم كمك مي كنند؟

4 ـ شما هنگام وقوع حادثه چه مي كنيد؟

1ـ كلمه هايي را كه در درس با »ها« و »ان« جمع بسته شده اند، پيدا كنيد و بنويسيد.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

2 ـ منظور از عبارت »برپا كردن چادرها« چيست؟
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

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

زمايي شفاهي خودآ

زمايي كتبي خودآ
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.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

3 ـ به تصويرهاي زير نگاه كنيد و داستاني براي آن ها بنويسيد.
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كار گروهي

4 ـ هم معني كلمه هاي زير را بنويسيد.

امدادگر: ………………………… 

حادثه: …………………………

كمك: …………………………

نابودي: …………………………

نياز:…………………………… 

وقوع: ……………………….…

درباره ي نشانه هاي زير با دوستانتان صحبت كنيد.
 

كميته ي امداد امام خميني )ره(                  سازمان صليب سرخ     سازمان هالل احمر  


