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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
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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  
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فصل دوم : 

سرزمين من
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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 
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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        
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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
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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
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فصل چهارم : 

ادبّيات حماسى
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درس هشتم

داستان زال و سيمرغ (1)
سام، پهلوان ايراني، سال ها در آرزوي داشتن فرزندي بود. سرانجام همسرش پسري به دنيا آورد 
كه چهره اش مثل خورشيد، درخشان و زيبا، ولي موهايش، مانند موي پيران*، سفيد بود. تا آن 
ناراحت  بسيار  سام  خانواده ي  دليل،  همين  به  بود.  نديده  سفيد  موهاي  با  كودكي  كسي  زمان، 
شدند، اّما جرأت نمي كردند اين خبر را به گوش سام برسانند. عاقبت* دايه ي* كودك كه زني 
شجاع بود، نزد سام رفت و مژده داد كه خداوند مهربان به او پسري داده كه صورتش مانند گل 
زيبا، ولي موي سرش سفيد است. سام با اشتياق* به ديدن فرزندش رفت، اّما وقتي موي سفيد او 

را ديد، غمگين شد.
پس از آن جا با خشم به عّده اي از سربازانش فرمان داد، كودك را از پيش چشمش دور كنند و 

به جايي ببرند كه هيچ كس او را نبيند.
خارج از شهر، كوهي بلند به نام «البرز» بود و بر سر آن كوه پرنده اي به نام سيمرغ* آشيانه* 

داشت. سربازان كودك را پاي كوه گذاشتند و نزد سام برگشتند.
كودك تنها و دور از پدر و مادر، از گرسنگي انگشتان خود را مي مكيد و فرياد مي زد. در اين هنگام، 
كند.  پيدا  غذايي  جوجه هايش  براي  تا  كرد  پرواز  خود  آشيانه ي  از  سيمرغ 
وقتي به پايين كوه رسيد، نوزادي را ديد كه زير آفتاب گرم و سوزان 

روي سنگي افتاده است و فرياد مي كشد.
خداوند، دل سيمرغ را نسبت به كودك مهربان كرد. او با 
چنگال هايش، به آرامي بّچه را از بين سنگ ها برداشت و به 
آشيانه ي خود برد. جوجه هاي سيمرغ هم از ديدن كودك 

شاد شدند. سيمرغ نام كودك را دستان گذاشت.
دستان با بّچه هاي سيمرغ بزرگ شد.
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1 ـ خداوند به سام چگونه پسري داده بود؟
2 ـ نام پرنده ي افسانه اي كه بر كوه بلند آشيانه داشت، چه بود؟

3 ـ سيمرغ نام آن پسر را چه گذاشت؟
4 ـ اگر سيمرغ نوزاد را پيدا نمي كرد، چه مي شد؟

1 ـ با كلمه هاي زير جمله بنويسيد.
جرأت:.......................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... افراد پير:
 ......................................................................................................................................................... آشيانه:
 .............................................................................................................................................................. النه:

2ـ براي تصوير دو جمله بنويسيد.   
 ............................................................................................
 ............................................................................................
 ............................................................................................

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

زمايي شفاهي خودآ

زمايي كتبي خودآ
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4ـ پر رنگ كن:

5 ـ مانند سرمشق، بنويس:

3ـ نقطه چين ها را، كامل كن:

كار گروهي

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

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

در مورد جمله ى زير بحث و گفت و گو كنيد و نتيجه را در يك جمله بنوسيد.

عاقبت، جوينده يابنده است.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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داستان زال و سيمرغ (2)
روزي، كارواني* از كنار كوه البرز مي گذشت. مسافران كاروان، جوان قد بلندي را با موهاي سفيد 
ديدند كه كنار غاري* ايستاده بود. اين خبر را به گوش سام رساندند. همان شب سام به خواب 
ديد، كسي به او مژده مي دهد كه پسرش سالم و نيرومند* است. سام از كاري كه با فرزند خود  

كرده بود، پشيمان شد و از خداوند خواست او را ببخشد. 
كه  رسيدند  قلّه اي  دامنه ي  به  وقتي  افتادند.  راه  به  البرز  كوه  سوي  به  او  سپاه  و  سام  بعد،  روز 
آشيانه ي سيمرغ بر باالي آن بود، جواني را ديدند كه اطراف آشيانه راه مي رفت. سام و همراهان 

او راهي پيدا نكردند تا از كوه باال بروند و خود را به آشيانه ي سيمرغ برسانند.
در اين هنگام،  سيمرغ از باالي كوه مردم را ديد و فهميد كه براي يافتن پسر آمده اند. پس رو 
به «دستان» كرد و گفت: «تا كنون مثل دايه اي مهربان از تو مواظبت كرده ام. حاال كه پدرت به 

سراغ تو آمده، بهتر است نزد او بروي.»
فكر جدايي از سيمرغ دستان را ناراحت كرد و گفت: «مرا از خود دور مي كني؟! مگر از من خسته 

شده اي؟»
كه  مي فهمي  ببيني،  را  او  قصر  بزرگي  و  عظمت  و  بروي  پدرت  با  گفت: «اگر  پاسخ  در  سيمرغ 
آشيانه ي من ديگر جاي تو نيست. من تو را دوست دارم و مي خواهم كه مرد بزرگي بشوي. اكنون 
اين چند پر مرا بگير و هميشه با خود داشته باش. هر وقت به ياري* من نياز داشتي، يكي از آن ها 

را در آتش بينداز. من خيلي زود به كمك تو خواهم آمد.»

درس نهم
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سپس سيمرغ پسر را برداشت و به پاي كوه نزد پدرش برد. سام، جوان نيرومندي را با موهاي 
سفيد ديد. از ديدن او شاد شد و خدا را شكر كرد كه فرزندش را به او بازگردانده است. سام نام 
فرزند خود را زال گذاشت، لباسي گران قيمت به تن او كرد و با سربازانش به راه افتادند. در راه 

بازگشت، همراهان سام با فريادهاي بلند و صداي طبل، شادي مي كردند.
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زمايي شفاهي خودآ

زمايي كتبي خودآ

1 ـ سام در خواب چه ديد؟
2 ـ چرا سيمرغ از دستان خواست، آشيانه ي او را ترك كند؟

3 ـ چرا سام از خدا طلب بخشش كرد؟
4 ـ نظر خود را در مورد اين درس بگوييد.

1 ـ هر يك از كلمه هاي زير تو را به ياد چه چيزهايي مي اندازد؟
مژده:................................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. آشيانه:
قصر:.................................................................................................................................................................. 

2 ـ معني كلمه هاي زير را بنويسيد.
 ......................................................... دايه: عظمت:.................................................  
 .................................................. نيرومند:   .................................................. آشيانه:
عاقبت:.....................................................  سيمرغ:.................................................  

3 ـ مرتّب كنيد.
نيرومندي – جوان – سام – بود............................................................................................................... 
قدبلندي – جوان – مسافران كاروان – را – ديدند.............................................................................. 

قّصه اي كوتاه از شاه نامه انتخاب كنيد و در كالس بخوانيد.

كار گروهي
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فصل پنجم :فصل پنجم :  

ادبّيات تعليمىادبّيات تعليمى
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مرواريد*
پنبه  خانه  در  زن  مي گذراند.  را  فقيرانه اي  زندگي  زنش  با  نيكوكاري*  مرد  قديم،  زمان هاي  در 
مي ريسيد* و نخ درست مي كرد. مرد نخ ها را به بازار مي برد و مي فروخت و با پول آن ها نان و 
مقداري پنبه مي خريد. يك روز مرد نخ ها را به بازار بُرد و فروخت. مي خواست نان و پنبه بخرد 
كه يكي از دوستانش را ديد. دوستش وضع بدي داشت و گرسنه بود. پول را به او داد و دست 
خالي به خانه برگشت. ماجرا را براي زنش تعريف كرد و با ناراحتي گفت: »بايد چيزي پيدا كنيم و 
بفروشيم تا با پول آن نان و پنبه بخريم.« به اطراف خود كه نگاه كردند، فقط يك كاسه ي شكسته 
و كوزه اي ِگلي را ديدند. مرد آن ها را برداشت و به بازار رفت. ساعت ها در انتظار مشتري ماند، اّما 
هيچ كس آن ها را از او نخريد. وقتي مي خواست به خانه برگردد، مردي را ديد كه ماهي كوچكي 

براي فروش داشت. ماهي فروش گفت: »حاضري كاسه و كوزه ات را با ماهي من عوض كني؟«
مرد گفت: »حاضرم« سپس آن ها را به او داد و ماهي را گرفت و به خانه برگشت. ماهي را به زنش 

داد و گفت: »اين ماهي را سرخ كن تا بخوريم.«
هنگامي كه زن ماهي را پاك مي كرد، يك مرواريد* درخشان* داخل شكمش ديد. زن خوش حال 

شد و گفت: »اين هديه اي است كه خداوند برايمان فرستاده است.« 
آن ها خدا را شكر كردند. بعد مرد مرواريد را برداشت و به بازار برد و به قيمت خوبي فروخت. 
وقتي به خانه بر مي گشت، پيرمرد فقيري را ديد. پيرمرد به او گفت: »اي مرد! گرسنه و محتاجم*، 

به من كمك كن.«
مرد نيكوكار گفت: »پدر جان! من هم مثل تو فقير و محتاج* بودم، اّما به لطف* خداي مهربان، 

ثروتمند شده ام. حاال هر چه را كه خدا به من بخشيده است، با تو نصف مي كنم.«

درس دهم
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پيرمرد لبخندى زد و گفت: «خدا مرا براى امتحان تو فرستاده است. تو در اين امتحان سربلند و 
موّفق شدى. پس با اين پول، زندگى خوب و راحتى را براى خود و همسرت فراهم كن.»

مرد نيكوكار باز هم خدا را شكر كرد و با خوش حالى به خانه رفت.
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زمايي شفاهي خودآ

زمايي كتبي خودآ

1 ـ مرد براي گرفتن ماهي چه چيزي هايي را به مرد ماهي فروش داد؟
2 ـ زن در شكم ماهي چه يافت؟

3 ـ مرد با مرواريد چه كرد؟
4 ـ به نظر شما، چرا خداوند مرواريد گران قيمت را به آن ها هديه كرد؟

جمله بسازيد.
مرواريد درخشان:........................................................................................................................................... 
مرد نيكوكار:.................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................... كوزه ي گلي:

1ـ نقطه چين ها را، كامل كن:

خوش نويسى
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2ـ پر رنگ كن:

3ـ مانند سرمشق، بنويس:

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

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

دو مورد از كارهاى خوبى را كه انجام داده ايد، بنويسيد و در كالس بخوانيد.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

كار گروهي
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كيسه ی سربسته
روزي بازرگاني* نزد حاكم* رفت و با ناراحتي گفت: »چند وقت پيش، دو هزار سّكه ي طال در 
كيسه اي گذاشتم و به عنوان امانت*، به قاضي* شهر سپردم. سپس براي تجارت* به هندوستان 
رفتم. در راه، دزدها به من حمله كردند و همه ي وسايلم را دزديدند. به ناچار به شهر خود بازگشتم 
و براي گرفتن كيسه ي طالهايم نزد قاضي رفتم. وقتي كيسه را باز كردم، با تعّجب ديدم كه به 
جاي سّكه هاي طال، سّكه هاي مس در كيسه است. پيش قاضي برگشتم و ماجرا را به او گفتم. 
قاضي با خشم گفت: تو وقتي اين كيسه را به من دادي، نگفتي داخل آن چيست. در كيسه محكم 
بسته بود. من هم آن را همان طور به تو برگرداندم. به من ارتباطي ندارد كه سّكه هاي داخل كيسه 

مسي هستند. حاال اي حاكم، من پيش شما آمده ام تا سّكه هايم را از قاضي بگيريد!«
حاكم گفت: »برو و كيسه را بياور!«

مرد رفت و كيسه را براي حاكم آورد. حاكم با دّقت همه جاي كيسه را نگاه كرد، اّما كيسه سالم 
بود. با خود گفت: »حتماً كيسه را شكافته اند، سّكه ها را برداشته و بعد آن را رفو* كرده اند.« آن 
شب حاكم با خنجر خود، پارچه ي چند بالش را شكافت و فرداي آن روز، بدون آن كه به كسي 
چيزي بگويد، براي شكار از قصر خارج شد. وقتي به قصر برگشت، با تعّجب ديد كه روبالشي ها 
كاماًل سالم هستند. ماجرا را از خدمتكار خود پرسيد و فهميد كه در شهر رفوگر*ماهري* است كه 

او شكاف روبالشي ها را تعمير كرده است.
حاكم دستور داد رفوگر را به قصر آوردند. از او پرسيد: »تو در اين مّدت يك كيسه ي سبز رنگ 

را تعمير كرده اي؟«
رفوگر گفت: »بله. يك روز به خانه ي قاضي شهر رفتم و كيسه ي سبز رنگي را كه شكافته بود، 
تعمير كردم.« حاكم دستور داد مرد بازرگان و قاضي را به قصر آوردند. سپس به قاضي گفت: 

درس یازدهم
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«تو به جاي اين كه  امانت دار مردم باشي، در امانت خيانت كرده و سّكه هاي طالي اين مرد را 
برداشته اي؟»

قاضي با تعّجب گفت: «من اين كار را نكرده ام!» اّما وقتي مرد رفوگر را در قصر ديد، ماجرا را فهميد 
و از ترس به همه چيز اعتراف كرد*. سپس طالهاي مرد بازرگان را به او برگرداند. حاكم دستور 

داد قاضي را تنبيه كنند، چون در امانت خيانت كرده بود.                            
«سياست نامه» نوشته ي خواجه نظام الملك
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زمايي شفاهي خودآ

زمايي كتبي خودآ

1 ـ چرا مرد بازرگان كيسه ي طالهايش را نزد قاضي گذاشت؟
2 ـ مرد بازرگان وقتي در كيسه را باز كرد، چه ديد؟
3 ـ حاكم چگونه فهميد كه قاضي دروغ گفته است؟

4 ـ «امانت دار» به چه كسي گفته مي شود؟

1 ـ در مورد شعر زير بحث و گفت گو كنيد و نتيجه را در يك جمله بنويسيد.
           در نااميدي بسي اميد است   پايان شب سيه سپيد است

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

2 ـ جاهاي خالي را با كلمه هاي داده شده كامل كنيد.
امانت – خيانت – رفو

خداوند كسي را كه در ………… خيانت كند، دوست ندارد.
هرگز نبايد در امانت ………… كنيم.

فرش و لباس هاي كهنه و پاره را مي توان ………… كرد

3 ـ متن درس را بخوانيد و زيباترين و مهم ترين جمله ي آن را بنويسيد.
 ......................................................................................................................................................... زيباترين:
 ........................................................................................................................................................ مهم ترين:

امانت داري و دروغ گويي را با هم مقايسه و در كالس بحث كنيد.

كار گروهي



فصل ششم :فصل ششم :  

ادبّيات جهانادبّيات جهان



سخت كوشی

نمي توانست بفهمد در اطرافش چه مي گذرد. تندخو*، لجباز* و ناآرام شده بود. با ديگران رفتار 
بدي داشت. شايد با خود فكر مي كرد كه چون نمي تواند اشيا* را ببيند، بايد آن ها را از بين ببرد 

و به دليل كر و الل بودن، ديگران حق ندارند مانع* كارهاي او شوند. 
پدر و مادر هلن هيچ وقت او را براي كارهاي بدش تنبيه نمي كردند، زيرا هم او را خيلي دوست 
داشتند و هم مي دانستند كه هلن گناهي ندارد و اگر دست به اين كارها مي زند، براي آن است 
كه دنياي اطراف خود را نمي شناسد. هر چند آن ها اميدي نداشتند كه هلن چيزي ياد بگيرد، ولي 
تصميم گرفتند برايش معلّمي بياورند. وقتي خانم ساليوان، معلّم هلن، به خانه آن ها آمد، نه تنها 

درس دوازدهم
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از لجبازي هلن كم نشد، بلكه شديدتر از قبل به سرپيچي* و خودسري* ادامه داد. خانم ساليوان 
به پدر هلن پيشنهاد كرد كه او و هلن براي مّدتي دور از خانواده، در خانه ي ديگري نزديك آن ها 

زندگي كنند تا او راحت تر بتواند، هلن را به حرف شنوي و تعليم وادار كند.
در خانه ي جديد، غوغايي* برپا شد. هلن حاضر نبود از مقاومت خود دست بردارد. با آن كه به 
هفت سالگي رسيده بود، اّما نمي دانست هر چيز براي خود اسمي دارد. فقط دو سه كلمه را بدون 

آن كه با مفهوم آن ها آشنا باشد، ياد گرفته بود.
يك روز بعد از كشمكشي* طوالني، خانم ساليوان او را براي گردش به باغ برد. مستخدم مشغول 
تلمبه زدن آب بود تا ظرفي را پر كند. معلّم، دست هلن را زير فشار آب گرفت و به آهستگي، 
انگشتان معلّم جلب  توّجه هلن به حركات  اسم آن را روي دست ديگر هلن هجي كرد*. تمام 
شد. گويي* آهسته آهسته به راز* شگفت انگيزي* پي مي برد*. دستش را بيش تر در آب فرو برد و 

ناگهان از خوش حالي فرياد كشيد و خود را در آغوش* معلّم انداخت.
حاال ديگر او به راز اسم ها و زبان پي برده بود و مي دانست مفهوم* آب، همان خنكي است كه 
آن را روي دستش حس كرده است. ديگر راه براي آموختن* همه چيز باز شده بود: معلّم، مادر، 

عروسك و...
هلن كلر را حاال همه مي شناسند و مي دانند، او همان زن بااراده اي است كه تا لحظه ي مرگ، از 
آموختن، آن هم فقط به كمك دستانش، غافل* نشد. او به اندازه اي تالش كرد كه به مدارج* عالي 
رسيد و حّتي چند كتاب نوشت. او خوب فهميده بود كه چه طور بايد از آن چه دارد، بيش ترين 

بهره* را ببرد و از آن چه ندارد، مأيوس* نشود.
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زمايي شفاهي خودآ

زمايي كتبي خودآ

چيستان

1 ـ هلن كلر به وسيله ي كدام يك از حواس خود با جهان خارج ارتباط داشت؟
2 ـ پدر و مادر هلن با او چگونه رفتار مي كردند؟

3 ـ خانم ساليوان چگونه مفهوم آب را به هلن آموزش داد؟
4 ـ اگر هلن تالش نمي كرد، چه مي شد؟

جاهاي خالي را با كلمه هاي مناسب پر كنيد.
با، به، و

براي موّفق شدن بايد تالش كرد. ما مي توانيم……… تالش……… كوشش بر مشكالت غلبه 
كنيم و……… سوي هدف خود گام برداريم.

آن چيست كه پاييز با آن تمام و زمستان با آن شروع مي شود؟



59

1ـ نقطه چين ها را، كامل كن:

خوش نويسى

2ـ پر رنگ كن:

3ـ مانند سرمشق، بنويس:

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

..........................................................................................................................................
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4ـ از هر كلمه، دو مرتبه بنويسيد.

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

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

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

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

5 ـ مانند سرمشق بنويسيد.

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

نام دو تن از كساني را كه با وجود مشكالت جسماني، دست از تالش برنداشته و در زندگي موّفق 
شده اند، بنويسيد.

كار گروهي
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ما می توانيم
دونا، معلّم مدرسه ي كوچكي بود و من هم به عنوان بازرس* در كالس ها شركت مي كردم.

آن روز به كالس دونا رفتم و روي آخرين نيمكت ته كالس نشستم. شاگردان سخت مشغول پر 
كردن اوراقي* بودند. به ورقه ي شاگرد كنار دستم نگاه كردم و ديدم ورقه اش را با جمالتي كه 

همه با «نمي توانم» شروع مي شد، پر كرده است:
- من نمي توانم درست به توپ فوتبال ضربه بزنم.

- من نمي توانم عددهاي داراي بيش از سه رقم را تقسيم كنم.
نصف ورقه را پر كرده بود و هنوز داشت به اين كار ادامه مي داد. از جا بلند شدم و روي كاغذ 
همه ي شاگردان نگاهي انداختم. همه ي كاغذها پر از «نمي توانم ها» بود. تصميم گرفتم نگاهي هم 

به ورقه ي معلّم بيندازم. او سخت مشغول نوشتن «نمي توانم» بود:
- من نمي توانم مادر آليس را وادار كنم* به جلسه ي معلّم ها بيايد.

- من نمي توانم آلن را وادار كنم به جاي مشت از حرف استفاده كند.
سر درنمي آودم* كه چرا اين شاگردها و معلّم شان از جمله هايي استفاده مي كنند كه «نمي توانم» 

دارد. سعي كردم* آرام بنشينم و ببينم عاقبت* كار به كجا مي كشد.
بعد از مّدتي، معلّم از بّچه ها خواست كاغذهايشان را تا كنند و يكي يكي نزد او بروند. روي ميز 

معلّم يك جعبه ي خالي كفش بود. بّچه ها كاغذهايشان را داخل جعبه انداختند.
با  همراه  و  گذاشت  بغلش  زير  را  آن  بست،  را  جعبه  در  دونا  شدند،  جمع  كاغذها  همه ي  وقتي 
شاگردان از كالس بيرون رفت. من هم پشت سر آن ها راه افتادم. بين راه معلّم، بيلي را از حياط 
مدرسه برداشت. وقتي به انتهاي* حياط رسيدند، زمين را كندند و جعبه ي «نمي توانم ها» را در 

گودال* گذاشتند و به سرعت* روي آن خاك ريختند.

درس سيزدهم
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سي ويك شاگرد دور قبر «نمي توانم» 
ايستاده بودند. در اين موقع* دونا 

دست هاي  «بّچه ها  گفت: 
همديگر را بگيريد و حلقه اي 

تشكيل دهيد.»
«بّچه ها،  گفت:  سپس 

شده ايم  جمع  امروز  ما 
خاطره ي*  و  ياد  تا 

گرامي  را  نمي توانم 
جا  هر  متأسفانه*  بداريم. 
را  او  نام  مي رفتيم،  كه 
مدرسه،  در  مي شنيديم؛ 

ميان  در  حّتي  و  ادارات،  در 
«نمي توانم»  ما  اينك  بزرگان! 

خاك  به  ابدي اش*  جايگاه*  در  را 
سپرده ايم. البّته ياد او در وجود خواهر و برادرهايش، يعني مي توانم، خواهم توانست و همين حاال 

شروع مي كنم، باقي خواهد ماند.»
هنگام شنيدن صحبت هاي او به اين فكر مي كردم كه اين شاگردان، هرگز چنين روزي را فراموش 
نخواهند كرد. هنوز كار معلّم تمام نشده بود. در پايان مراسم، شاگردانش را به كالس برگرداند. 
آن ها با شيريني و آب ميوه، مجلس ترحيم* «نمي توانم» را برگزار كردند. سپس معلّم، اعالميه ي* 

ترحيم را باالي تخته ي كالس آويزان كرد تا در تمام طول سال، به ياد بّچه ها بماند.
حاال سال ها از آن روز گذشته است و من هر وقت مي خواهم به خودم بگويم كه «نمي توانم»، به 

ياد مراسم* دفن «نمي توانم» مي افتم.                                   
كليك مورمان



63

زمايي شفاهي خودآ

زمايي كتبي خودآ

1 ـ دانش آموزان چه جمله هايي روي برگه هاي خود نوشته بودند؟
2 ـ وقتي همه ي كاغذها به جعبه ريخته شدند، معلّم چه كرد؟

3 ـ چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود كه نمي توانم هاي خود را بنويسند؟

1 ـ با كلمه هاي زير جمله بسازيد.
................................................................................................................................................................... ورق: 
................................................................................................................................................................. مراسم:

2 ـ جمله هاي زير را كامل كنيد.
 ................................................................................................................................................... من مي توانم: 
 ................................................................................................................................................... من مي توانم: 
 ................................................................................................................................................... من مي توانم: 

3 ـ كلمه هاي زير را مانند نمونه به هم وصل كنيد.
خاطره     سال ها 
ورق     جمالت
اداره     ادارات
جمله     اوراق

بزرگ     بزرگان
سال     خاطرات
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فهرستي از «نمي توانم هاي» خودتان را در برگه اي بنويسيد و سپس با كمك معلّم، برگه ها را هر 
طور كه مايليد از بين ببريد.

 

كار گروهي



65

نيايش

درس چهاردهم

اي خداي مهربان!
كتاب را با نام تو آغاز كرديم* و با ياد تو به پايان مي بريم. ياري مان كن تا در پايان سال 

تحصيلي، به تالشي بزرگ تر و كوششي پرشورتر بينديشيم*.
خدايا! كيست كه نيازمند* تو نباشد؟ به ما كمك كن تا راه راستي و درستي را بپيما*ييم. 

ياري مان كن كه جز راست نگوييم و جز رضا*ي تو نجو*ييم.
خدايا! تو دوست دار پاكي، اميدواري، دانايي و آگاهي هستي. به ما جان هاي پاك، دل هاي 

پر از اميد و نشاط*، و انديشه هاي روشن عنايت* فرما!
خدايا! ما را قدرداِن كساني قرار بده كه به ما انديشيدن و خوب زيستن* را مي آموزند!

خدايا! تو را به خاطر نعمت هاي بي پاياني كه به ما ارزاني كرده اي، شكر مي گوييم.
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درساّول)خداراميشناسم(

سيمين:آن چه سفيد و به رنگ نقره باشد.

امواج: موج ها )جمع موج(، جنبش و چين خوردگي سطح 

آب كه در اثر وزش باد و طوفان ايجاد مي شود.

چشمهساران: زميني كه در آن چشمه بسيار باشد.

گلگون: مانند گل، به رنگ گل

درسدّوم)شهرما،خانهيما(

نظرات: جمع نظر، پيشنهادها

رهگذران: كساني كه از راهي مي گذرند.

كارشان  كه  شهرداري  مأموران  رفتگر،  جمع  رفتگران: 

روفتن و جارو كردن خيابان ها و كوچه هاست.

آبنما:حوض يا جوي آب در خانه و باغ كه آب آن نمايان 

باشد.

طراوت: شادابی

اوقاتفراغت: وقت های بی كاری

مراقبت: مواظبت، نگه داري

از  را  اشيا  يا  افراد  كه  وسيله اي  نقل:  و وسيلهيحمل

جايي به جاي ديگر منتقل مي كند.

درسسّوم)امدادگر(

بينالمللی: بين ملّت های مختلف

تأسيس:بنياد كردن، بنا نهادن

نابودي:نيستي، از ميان رفتن

وقوع: روي دادن، رخ دادن

حادثه: رويداد، واقعه

موّفقّيت: پيروزي

درسچهارم)عشايرايران(

هيجان: جوش و خروش

انتظار: چشم به راه بودن

مطالب:جمع مطلب، موضوع

سپريكردن: به پايان رساندن، تمام كردن

لبنّيات: مواّدي كه از شير تهّيه مي شوند.

دلير: شجاع، دالور

كوچكردن: از جايی به جايی رفتن

درسپنجم)تختجمشيد(

ترمينال: پايانه، ايستگاه مركزي

كنجكاوي: جست جو، دقيق شدن

عظمت: بزرگي

درككردن: فهميدن

ملل: جمع ملّت،ملّت ها

بنا: خانه، ساختمان

آدابورسوم: عادات و روش هاي زندگي
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درس ششم (ادبّيات پايداري)
كوله بار: كوله پشتي، باري كه روي دوش حمل كنند.

روشني در دل من مي بارد: دل من مثل روز روشن است.

با تمام دل خود مي گويم: با همه ي وجود خود مي گويم.

درس هفتم (چشمان مادربزرگ)
و  سالم  او  ياران  (ص)و  محّمد  بر  كردن:  ختم  صلوات 

درود فرستادن
شهادت: در راه خدا كشته شدن

سربلندي: افتخار
دفاع: از كسي حمايت كردن

درس هشتم و نهم (زال و سيمرغ)
پيران: افراد پير، مانند پيرها

عاقبت: پايان هر چيزي، سرانجام
دايه: زني كه بّچه ي كس ديگري را شير بدهد.

سيمرغ: مرغي افسانه اي كه گويند بسيار بزرگ بوده و در 
كوه قاف آشيانه داشته است.
آشيانه: النه، النه ي پرندگان

كاروان: عده اي مسافر كه با هم سفر كنند.
غار: شكاف وسيع و عميق در كوه يا زمين

نيرومند: زورمند، توانا
ياري: دوستي، كمك

درس دهم: (مرواريد)
مرواريد: گوهري است سفيد و درخشان كه درون صدف 

مرواريد به وجود مي آيد.
نيكوكار: كسي كه كار خير مي كند.

ريسيدن: تابيدن
درخشان: روشن، تابان

محتاج: نيازمند
لطف: نرمي، مهرباني

درس يازدهم: (كيسه ي سربسته)
بازرگان: تاجر

حاكم: فرمانده، فرمانروا
آن  از  تا  بسپارند  كسي  به  كه  چيزي  يا  مالي  امانت: 

نگه داري كند.
قاضي: حكم كننده، دادرس
تجارت: داد و ستد كردن

رفو  را  فرش  يا  جامه  زدگي  و  پارگي  كه  كسي  رفوگر: 
مي كند.

ماهر: استاد، زبردست
اعتراف كردن: اقرار كردن

درس دوازدهم: (سخت كوشي)
تندخو: عصبانى
لج باز: ستيزه كار

اشيا: چيزها، جمع شيء
68
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مانع: سد، مزاحم، بازدارنده
سرپيچي: نافرماني

خودسري: خودكامگي، خودرأي
غوغا: داد و فرياد

كشمكش: جنگ و دعوا
هجي كردن: بخش كردن
گويي: پنداري، ظاهراً، انگار
راز: مطلب پوشيده و پنهان

شگفت انگيز: عجيب و حيرت آور
پي بردن: فهميدن

آغوش: بغل
مفهوم: معنا و مقصود
آموختن: ياد گرفتن
غافل: ناآگاه، بي خبر

مدارج: درجه به درجه، مرحله به مرحله
بهره: سود، فايده
مأيوس: نااميد

درس سيزدهم
به  كه  شود  مأمور  اداره اي  طرف  از  كه  كسي  بازرس: 

كارهاي آن اداره و كارمندان رسيدگي كند.
اوراق: جمع ورق، برگه ها

وادار كردن: مجبور كردن
سر در نياوردن: متوجه نشدن

سعي كردن: تالش كردن
انتها: پايان

عاقبت: سرانجام، آخر
به سرعت: به تندي

گودال: چاله، جاي گود
دفن: به خاك سپردن

در اين موقع: در اين زمان 
خاطره: ديده ها و شنيده هاي گذشته

متأسفانه: با اندوه و رنج
جايگاه: محل، منزل
ابدي: براي هميشه

مجلس ترحيم: جاي كه عده اي از مردم جمع مي شوند تا 
براي كسي كه فوت شده طلب آمرزش كنند.

منتشر  جمعيتي  يا  كسي  طرف  از  كه  ورقه اي  اعالميه: 
شود و مطلبي را به اطالع عموم برساند.
مراسم: جمع مرسوم، آداب و آيين ها

درس چهاردهم: (نيايش)
آغاز كردن: شروع كردن

انديشيدن: فكر كردن، خيال كردن
نيازمند: محتاج

پيمودن: رفتن، طي كردن
رضا: خشنودي

جوييدن: جستجو كردن
نشاط: خوش حالي، شادي

عنايت: توجه به چيزي، قصد كردن
زيستن: زندگي كردن
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