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فصل دوم : 

سرزمين من



20

درس چهارم

عشاير ايران
زنگ اّول بود. ما با هيجان* بسيار، در انتظار* خانم معلّم بوديم. آن روز قرار بود، زينب مطالبى* را 

كه در مورد زندگى عشاير تهّيه كرده است، براى ما بخواند.
خانم معلّم به كالس آمد، با دانش آموزان سالم و احوال  پرسى كرد و پرسيد: «آماده هستيد تا 

زينب نوشته هايش را براى شما بخواند؟»
فارس  استان  عشاير  دختران  از  يكى  كرد: «من  شروع  اين طور  زينب  و  بوديم  منتظر  ما  همه ى 



21

نواحى  در  كه  هستند  مردمانى  عشاير  كرده ام.*  سپرى  آن جا  در  را  كودكى ام  دوران  كه  هستم 
كوهستانى و دشت ها و صحراها زندگى مى كنند و چادرهاى خود را كنار هم برپا مى دارند. آن ها 
براى اين كه بتوانند آسان تر از جايى به جاى ديگر بروند، در سياه چادر زندگى مى كنند. سياه 

چادر را از موى بُز مى بافند.
به  منطقه  يك  از  مرتّب  طور  به  چراگاه،  يافتن  براى  عشاير  است.  دام پرورى  عشاير  اصلى  شغل 
منطقه اى ديگر كوچ مى كنند. كوچ* تابستانى عشاير را ييالق مى گويند. زندگى در ييالق سخت 
ولى زيباست. آن ها براى رسيدن به ييالق، از كوه هاى بلند و رودهاى خروشان عبور مى كنند. به 
كوچ زمستانى عشاير قشالق مى گويند. هنگام سفر، همه ى وسايل عشاير بر پشت االغ ها، اسب ها 

و شترها حمل مى شود. البّته امروزه گاهى از وسايل نقلّيه ى موتورى نيز استفاده كنند.
زيبا  گليم هاى  و  قالى  آن ها  با  و  مى كنند  درست  نخ  خود  دام هاى  موى  و  پشم  از  عشاير  زنان 
مى بافند. عشاير محصوالتى مانند پشم، گوشت و انواع لبنّيات* را از دام هاى خود تهّيه مى كنند. 

آن ها مردمانى دلير* و مهربان هستند.» 
بعد از اين كه  زينب نوشته هايش را خواند، همه او را به خاطر مطالبى كه تهّيه كرده بود، تشويق 

كرديم.
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زمايي كتبي خودآ

زمايي شفاهي خودآ

1ـبهچهكسانیعشایرگفتهمیشود؟
2ـچراعشایردرسیاهچادرزندگیمیكنند؟

3ـشغلاصلیعشایرایرانچیست؟
4ـبهنظرشما،بّچههایعشایرچگونهدرسمیخوانند؟

 
1ـدربارهیهرتصویریكجملهبنویسید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................
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كار گروهي

٥ـمانندسرمشق،بنویسید.

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

باتوّجهبهتصاویرصفحه20،زندگیشهریوروستاییراباهممقایسهكنیدودركالسبه
بحثوگفتوگوبپردازید.

2ـكدامتصویرمحّلزندگیشمارانشانمیدهد؟
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

3ـمحّلزندگیخودرادردوسطرمعّرفیكنید.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

4ـنقطهچینهاراكاملكنید.
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درس پنجم

تخت جمشید

»پسكیمیرسیم؟«اینچندمینباربودكهعلیاینسؤالراازپدرشمیپرسیدوپدرهم
هربارمیگفت:»دیگرچیزینمانده.«وقتیاتوبوسبهپایانهیمسافربری*رسید،پدرتاكسی
گرفتوآنهابهمنزلیكیازدوستانخودرفتند.مریموعلیدرتمامراهباكنجكاوی*به
اطرافنگاهمیكردند.وقتیرسیدند،مادرگفت:»بّچهها،امروزبعدازكمیاستراحت،بهزیارت
شاهچراغوبازدیدازآرامگاهسعدی،حافظوباغارمخواهیمرفت.فرداهمازتختجمشید

دیدنمیكنیم.«
مریمباخوشحالیگفت:»چهخوب!چهقدردلممیخواهدتختجمشیدراازنزدیكببینمو

عظمت*آنرابیشتردرك*كنم.«
فردایآنروز،بّچههازودترازهمیشهازخواببیدارشدند.آنهابرایرفتنبهتختجمشید
لحظهشماریمیكردند.وقتیبهآنجارسیدند،جمعّیتزیادیرادیدندكهازپلّكاندوطرفهای

باالمیرفتند.
آپادانا« بهطرف،»كاخ ملل، دروازهی دیدن از بعد است.« ملل* دروازهی »اینجا، پدرگفت:
حركتكردند.كاخآپادانابزرگترینكاختختجمشیداست.مریمپرسید:»آیاتختجمشید
كاخدیگریهمدارد؟«مادرگفت:»بله،كاخصدستونكهدومینبنای*بزرگتختجمشید

بهشمارمیرود.«
همانطوركهمریموعلیهمراهپدرشانازقسمتهایگوناگونتختجمشیددیدنمیكردند،
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چشم على به نوشته هاى روى سنگ هاى تخت 
اين ها  پرسيد: «پدرجان  پدر  از  افتاد.  جمشيد 

چيست؟»
نوشته هايى  دست  «اين ها  داد:  جواب  پدر 
به خّط ميخى هستند كه در مورد ساختن 
زمان  آن  رسوم*  و  آداب  و  جمشيد  تخت 
توضيحاتى داده اند. بايد بدانيد كه تخت 

جمشيد از مشهورترين بناهاى تاريخى 
اين كه   وجود  با  و  است  جهان 

امروز تنها قسمت هايى از آن 
باقى مانده است، ولى هر ساله 
تعداد زيادى از مردم ايران و 
ديگر،  كشورهاى  گردشگران 
تاريخى  بناى  اين  ديدن  به 

مى آيند.»
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درك و دريافت

ببين و بگو

زمايي كتبي خودآ

زمايي شفاهيدرك و دريافتدرك و دريافت خودآ

1 ـ على و مريم در شهر شيراز از چه مكان هايى ديدن كردند؟
2 ـ دو كاخ بزرگ تخت جمشيد را نام ببريد.

3 ـ دست نوشته هاى روى سنگ هاى تخت جمشيد درباره ى چه چيزهايى هستند؟
4 ـ چگونه مى توانيم آثار تاريخى كشورمان را حفظ كنيم؟

1 ـ جدول را كامل كنيد.   

1. معنى كلمه ى «درك».
2. باغى در شيراز

3. دست نوشته هاى روى سنگ تخت جمشيد به اين خط است.
4. نام يكى از كاخ هاى تخت جمشيد است.
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2 ـ مانند نمونه انجام دهيد.
بازديد    باز + ديد

بازگشت  ..................... + .....................                       
بازپرس  ..................... + .....................

يكى از آثار تاريخى استان خودتان يا يكى از استان هاى ديگر كشورمان را معّرفى كنيد.

كار گروهي
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فصل سوم : 

ادبّيات پايدارى        



30

درس ششم

پاسخ

تو چرا مى جنگى؟          
پسرم مى پرسد!

من تفنگم در مشت

كوله بارم* بر پشت          
بند پوتينم را محكم مى بندم

مادرم
آب و آيينه و قرآن در دست
روشنى در دل من مى بارد*  

        
پسرم بار دگر مى پرسد:

تو چرا مى جنگى؟
با تمام دل خود مى گويم:*
تا چراغ از تو نگيرد دشمن

             شاعر: محّمدرضا عبدالملكيان



31

زمايي كتبي خودآ

زمايي شفاهي خودآ
1ــ موضوع اين شعر چيست؟

2ــ در اين درس، منظور از «بند پوتين را محكم بستن» چيست؟
3ــ نام شاعر شعر اين درس را بگوييد.

4ــ چگونه مى توان به وطن خود خدمت كرد؟

1ــ در جاى خالى كلمه ى مناسب بنويسيد.
ايران هميشه ……… است. (پايانده ــ پاينده)

ايرانيان تا پاى جان در مقابل ……… ايستادگى مى كنند. (دشمنان ــ دشمنانان)
قهرمانان وطن آثارى از شجاعت را براى ……… به يادگار گذاشتند. (آينده ــ آيندگان)

2ـ داستان اين تصاوير را بنويسيد.
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..........................................................................................................................................

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

1ـ نقطه چين ها را كامل كنيد.

2ـ پُر رنگ كنيد.

3ـ مانند سرمشق، بنويسيد. 

خوش نويسى

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

..........................................................................................................................................
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جمله ى زيبايى در مورد دفاع از ايران و انقالب اسالمى بگوييد.

كار گروهي
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درس هفتم

چشمان مادر بزرگ
دانههای و بود تكیهداده بهپشتی مادربزرگ بود. پیچیده اتاق ُغلُغلسماوردرفضای صدای
ازمحسن انارقرمزیرادانهمیكرد، انگشتانشمیچرخاند.مادرهمانطوركه تسبیحرابین

پرسید:»درسهایتراخواندهای؟امشبمهمانداریم.كمكمعمووبّچههاازراهمیرسند!«
محسنگفت:»درسهایمراخواندهاممادر!دارمسرودیراحفظمیكنمكهقراراستدردههی
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فجراجراكنیم.«
مادربزرگپسازاینكهدانهیآخرتسبیحراانداخت،صلواتبلندیختمكرد*وگفت:»عجب

زمستانیبود!«
محسنپرسید:»كدامزمستانمادربزرگ؟«

مادربزرگگفت:»زمستانیكهعمو،زنعمووبّچههابهراهپیماییرفتهبودندوخواهرتزهرا
نیزهمراهآنهابود.«

مادرگفت:»بله،آنروزصبح،حالخوشینداشتموبامادربزرگدرخانهبودم.نزدیكغروب،
خدابهماپسریدادكهاسمشراگذاشتیم...«درهمینموقعمحسنوزهرایكصداگفتند:

»محسن!«
مادربزرگگفت:»اگرچهچهارماهبیشترازشهادت*پدرتاننمیگذشت،ولیمنازبهدنیاآمدن
توخیلیخوشحالشدم.انگارپسرمجواددوبارهمتولّدشدهبود.اواسمتوراقباًلانتخابكرده
بود.محسنجانفقطپدرتونبودكهدرراهپیروزیانقالبشهیدشد،بلكهجوانانزیادیدر

اینراهشهیدشدند.«
دراینموقع،چشمهایمادربزرگپرازاشكشد.اّمامحسنازاینكهفرزندشهیدوهمسنو
سالانقالببود،دردلشاحساسافتخارمیكرد.مادربزرگدستیبهسرمحسنكشیدوگفت:
»همیشهسربلند*باشوازانقالبیكهپدرتدرراهآنشهیدشد،دفاع*كن.«دراینهنگامزنگ
خانهبهصدادرآمد.مادركهداشتدركاسهیانار،گالبمیریختوباقاشقآنراهممیزد،

گفت:»محسندررابازكن،مهمانهاآمدند.«
محسنبهطرفدردوید.بویخوشگالبفضایاتاقراپُركردهبود.
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زمايي كتبي خودآ

زمايي شفاهي خودآ
1 ـ آن روز قرار بود چه كسانى به خانه ى محسن بيايند؟
2 ـ در چه زمانى قرار بود محسن سرود خود را اجرا كند؟
3 ـ مادربزرگ از چه خاطره اى براى محسن صحبت كرد؟

4 ـ شهيدان چه فداكارى هايى كرده اند؟

1 ـ با شنيدن هر يك از كلمه هاى زير به ياد چه چيزى مى افتيد؟ مانند نمونه بنويسيد.
انقالب: آزادى، استقالل، تظاهرات،شهيد

انار: ..................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................ تسبيح: 
شهيد: ............................................................................................................................................... 

  
     

2 ـ جدول زير را كامل كنيد.
1. نشانه ى يك كشور                                  

2. مخالف شكست
3. در اين كشور زندگى مى كنيم.
4. عشاير در آن زندگى مى كنند.

5. سفره ى نوروز
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يك  آن  براى  و  كنيد  نگاه  مقابل  تصوير  به  3ــ 
داستان بنويسيد.

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

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

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

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

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

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

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

               

جمله زيبايى در مورد دفاع از ايران و انقالب اسالمى بنويسيد.
 ..........................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................................................

كار گروهي




