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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 یک فعالیت منسجم، هماهنگ با غایت و اهداف نظام 

تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشــی از فرایند برنامه ریزی درسی است، سعی شده تا 
مالحظات ســاحت های تربیتی حاکم بر فلســفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک 
و فهم دانش پایه و عمومی، کســب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شــیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر 
انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کســب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی 
اســت، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا 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 دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناســان ســازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و گروه های 
تألیف کتاب های درســی می باشد، شایسته اســت از تالش و مســاعی این عزیزان و همکاران سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی 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 درخواســت می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص این 

محتوا به این سازمان منعکس نماید.
دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور



همكار گرامي 
خدا را سپاس مى گوييم كه توانستيم كار تهّيه و توليد كتاب فارسى را بر اساس آخرين دستاوردهاى آموزشى به 
ــانيم، اميدواريم كه ره آورد آموزش اين كتاب ها بهبود رشد و اعتالي آموزش اين گـروه از دانش آموزان  انجام برس

باشد و همت بلند شما افق هاي تازه و روشني را فرا روي ما بگشايد. 
در استفاده از اين كتاب كه با ساخت، رويكردي نو تأليف شده است  به نكات زير توجه كنيد:  

ــتن) به يك ميزان توجه شده  ــخن گفتن، خواندن و نوش 1- در كتاب به هر چهار مهارت زباني (گوش دادن، س
است.

ــاختار حـول موضوعات (تحميديه، نهادها، سرزمين من،  ــت. كه س ــده اس 2- در هر فصل دو درس گنجانده ش
ادبّيات پايدارى، ادبّيات حماسى، ادبّيات تعليمى، ادبّيات جهان و نيايش) شكل گرفته است. 

ــفاهى، خودآزمايى كتبى،  ــه عبارتند از: خودآزمايى ش ــده ك ــردرس فعاليت هاي مختلفي پيش بيني ش 3- در ه
كارگروهى.

ــن كتاب از دو نوع  ــط آنان در اي ــي توس ــور كمك به تقويت خّطّ دانش آموزان و توانايي خوانانويس ــه منظ 4- ب
ــتن. خّط خواندن همان خّطي است كه بسياري از  ــت يكي خّط خواندن و ديگري خّط نوش ــده اس ــتفاده ش خّط اس
ــتن تحـريـرى را بـه دانش آموزان  ــته مي شود و خّط نـوشتن خّطي است كه نـوش ــى با آن نـوش كتـاب هاى درس
آموزش مى دهد. براي نوشتن خّط تحريري نياز به آموزش جداگانه نيست. بلكه مبناي تمرين عملي دانش آموز و 

نمونه بردارى از روى كتاب است. بنابراين، ضرورتي براي برگزاري كالس آموزش خّط نيست. 
5- از همكاران محترم در خواست مي شود قبل از تدريس كتاب، كتاب راهنماي معلم را به دقت مطالعه نمايند. 
ــود تا ارزش آن ها به  ــال تحصيلي، به هر چهار مهارت به يك ميزان توجه ش 6- در حين ارزش يابي در طول س

يك نسبت حفظ شود. 
7- 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. 

           هّمتم بدرقه ى راه كن اي طاير قدس                             كه دراز است ره مقصد و من نوسفرم 
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به مادرگفتم : «آخر، اين خدا كيست ؟ 
كه هم در خانه ى ما هست و هم نيست . 

تو گفتى مهربان  تر از خدا نيست . 
دمى* از بندگان خود جدا نيست .
چرا هرگز نمى  آيد به خوابم ؟
چرا هرگز نمى  گويد جوابم ؟ 
نماز صبحگاهت* را شنيدم . 

خدا درس اّول 
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تو را ديدم، خدايت را نديدم.»
به من آهسته مادر گفت : «فرزند! 
خدا را در دل خود جوى* يك چند 

خدا در رنگ و بوى گل نهان* است. 
بهار و باغ  و گل از او نشان است. 
خدا در پاكى و نيكى است، فرزند! 

پروين دولت آبادىبُوَد* در روشنايى  ها خداوند.»
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فصل اّول 

نهادها



بيمه 

درس دوم 

ــا خانه اى را ديدند كه در  ــم و خانواده اش به اخبار تلويزيون نگاه مى كردند. آن ه آن شــب مري
آتش مى سوخت و افراد آن خانه، با اندوه* خاموش كردن آتش را نگاه مى كردند.  مريم بسيار 
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ناراحت شد و از پدرش پرسـيد: « حـاال، ايـن خـانواده كه خانـه ى 
ــوختـه است، چه كـار مى كنند؟» پدر پاسخ داد:  آن ها در آتـش س
ــكل  ــند، مش «دخترم، اگر آن ها قبالً خانه ى خود را بيمه كرده باش
ــت؛ چون بيمه خسارت هاى* آتش سوزى را  كم ترى خواهند داش

به آن خانواده پرداخت مى كند.»
مريم پرسيد:« بيمه يعنى چه ؟» پدر گفت: « بيمه مانند قلّكى است 
ــان را در آن پس انداز مى كنند تا روزى كه به  كه مردم پول هايش
ــد؛ با اين تفاوت  ــتفاده كنن ــتند، بتوانند از آن اس آن پول نياز داش
ــركت هاى بيمه  وجود دارد  ــاى قلّك در همه جاى دنيا ش ــه به ج ك
ــايل زندگى را  ــين و حّتى وس ــردم مى توانند خود، خانه، ماش كه م
ــد، بنابراين، اگر اتّفاقى  ــال بيمه كنن با پرداخت مقدارى پول در س
ــارت حوادث* را از آن شركت دريافت  بيفتد آن ها مى توانند خس

كنند.»
ــان داد  ــه ى حوادث دانش آموزى مريم را به او نش پدر كارت بيم
ــه،  ــان در مدرس ــه ى والدين هنگام ثبت نام فرزندش ــت: «هم و گف
ــال تحصيلى  ــّدت يك س ــود را به م ــى فرزند خ ــا پرداخت مبلغ ب
ــه ى* درمان را از  ــا در صورت بروز*، حادثه* هزين بيمه مى كنند ت
ــنيدن صحبت ها ى پدرش  ــركت بيمه دريافت كنند.» مريم با ش ش
ــد و از خدا خواســت تا خانواده اى كه خانه ى خود را  خوش حال ش

در آتش سوزى از دست داده بودند، قبالً بيمه شده باشند . 
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خود آزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى

1- مريم و خانواده اش از اخبار تلويزيون چه صحنه اى را ديدند؟
2- شركت هاى بيمه چه نوع خسارت هايى را پرداخت مى كنند؟

3- دانش آموزان از چه نوع بيمه اى استفاده مى كنند ؟ 
4-  به نظر شما، بيمه چگونه به افراد كمك مى كند؟ 

1- چهار جمله از درس را انتخاب كنيد و بنويسيد. 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

2- كلمه هاى زير را مانند نمونه بنويسيد. 

نمونه:   وظيفه    وظايف

حادثه  ..................
خبر  ..................

موقع  ..................
 فكر ....................



15

خانواده ى شما از چه بيمه هايى استفاده مى كنند؟ در مورد آن ها با دوستانتان گفت وگو كنيد.

كار گروهى

3- با شنيدن كلمه ى « بيمه » به ياد چه چيزهايى مى افتيد؟ آن ها را بنويسيد.
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
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بهزيستى 

درس سوم 

به مناسبت هفته ى «بهزيستى» از طرف مدرسه براى بازديد* به نمايشگاه سازمان 
ــتى رفتيم. راهنماى نمايشگاه، ما را با تاريخچه و هدف هاى اين سـازمان  بهزيس

آشـنا كرد. او گفـت :
ــازمان بهزيستى در سال 1359 با تالش شهيد دكتر فّياض بخش تشكيل شد  «س
ــه نيازمندان، خانواده هاى بى سرپرســت و افراد معلول*  ــدف آن، خدمت ب و ه
ــه راه افتاديم. مردم زيادى  ــپس همراه  راهنما براى ديدن غرفه ها*ب اســت.» س
ــتى  ــد. در برخى از غرفه ها، كارهاى دس ــگاه آمده بودن ــد به نمايش ــراى بازدي ب
ــازمان بهزيستى ، به نمايش گذاشته شده بود. هم چنين،  افراد تحت حمايت* س
ــتى ؛ مــانند  ــازمان بهزيس ــترهايى* بود كه خدمات س در بعضى از غرفه ها پوس
پيشگيرى از معلولّيت ها و اعتياد، خدمات گفتاردرمانى، مشاوره هاى خانوادگى، 
ــى داد. ما، دانش آموزان  ــان م مددكارى اجتماعى و آموزش هاى حرفه اى را نش
ــغول  ــه ى قالى بافى رفتيم. در آن جا چند نفر مش ــا به غرف ــراه راهنم كالس، هم
بافتن فرش زيبايى بودند. راهنما گفت : «سازمان بهزيستى با آموزش حرفه ها و 
ــرايطى را به وجود مى آورد تا افراد تحت حمايت اين  فراهم آوردن امكانات، ش

سازمان بتوانند زندگى خوبى داشته باشند.»
ــتى، پرداخت  ــازمان بهزيس هم چنين او در ادامه گفت: «از فّعالّيت هاى ديگر س
ــت،  معلول و  ــى به دانش آموزان بى سرپرس ــك هزينه ى تحصيلى و آموزش كم
ــايل ضرورى  ــه ى ازدواج، تهّيه ى وس ــكن، هزين ــى مانند وام مس ــاى مال كمك ه

زندگى براى افراد نيازمند است.» 
ــتى  ــازمان بهزيس آن روز براى ما دانش آموزان روز به يادماندنى بود؛ چون با س
ــازمان تالش مى كند  با همكارى و همدلى* زندگى بهترى را  ــنا شديم. اين س آش

براى انسان ها فراهم كند.
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي كتبى

1- نمايشگاه به چه مناسبتى برگزار شده بود؟
2- دانش آموزان از چه غرفه اى بازديد كردند؟

3- دو مورد از فّعالّيت هاى سازمان بهزيستى را نام ببريد.
4- نظر شما در مورد سازمان بهزيستى چيست ؟ 

1- به تصوير زير نگاه كنيد و در مورد آن چند جمله بنويسيد. 

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

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

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

............................................................................................................................................
2- معنى كلمه هاى زير را بنويسيد. 

هزينه : .................. همدلى : ..................   غرفه :  ..................   
حوادث : ..................  خسارت : ..............   

1- به تصوير زير نگاه كنيد و در مورد آن چند جمله بنويسيد.
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ــه تان برويد و گزارشى كوتاه از بازديد  ــتى نزديك مدرس به همراه معلّم خود، به اداره ى بهزيس
خود بنويسيد. .....................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

3- براى هر كلمه دو جمله بنويسيد. 
نمايشگاه : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................
شهيد : ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
قالى بافى : ..............................................................................................................................
...............................................................................................................................................

نقطه چين ها را ، كامل كن.

كار گروهى
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فصل دوم

 سرزمين من



خوزستـان  درس چهارم 

امروز قرار است ما دانش آموزان به استان خوزستان سفر كنيم، البّته نه با اتوبوس و قطار، بلكه با 
ديدن فيلـمى از شـهرهاى استـان خوزستان . اين سـفر شروع بسيار زيبايى داشـت. دشـت هايى 
پـر ازگل نرگس، رودهـاى طوالنى و پرآب ، كشتـزارهاى نيشـكر و نخـلستان هاى* خرما توّجه  

همه ى ما را به خود جلب كرده بود.
ــهر آشنا شديم.  در فيلم با بندر* بزرگ خرمش
اين بندر با كشورهاى ديگر جهان ارتباط دارد. 
ــه چاه هاى نفت و  ــه ما را ب ــم در ادامه توّج معلّ
ــب كرد و  ــى و ميگو جل ــد ماه ــتى هاى صي كش
ــتان به دليل داشتن منابع*  گفت:« بّچه ها اين اس
نفت و گاز، يكى از استان هاى مهّم  ايران است. 
ــتان به دليل پر آبى و سرسبزى،  ــتان خوزس اس
ــّم دام پرورى ايران اســت.  ــه مراكز مه از جمل
هم چنين بناى زيبا و قديمى آرامگاه* دانيال نبى 

آرامگاه دانيال نبى

نخلستان خرما
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ــپس به شهر دزفول سفر  ــوش قرار دارد. س ــتان اســت كه در تّپه ها ى ش از آثار تاريخى اين اس
كرديم، اين شهر با درختان تنومند* و سرسبزش زيبايى خاّصى* به استان بخشيده است.

ــهر و... را كه  ــادان، خرمش ــهرهاى آب ــهرهاى زيادى از جمله ش ــر فيلم، ش ــمت هاى ديگ در قس
ــتان  ــده* بودند، را ديديم. در اين لحظه، معلّم گفت: «بّچه ها، مردم خوزس ــر جنگ ويران ش براث

ــختى هاى زيادى را در جنگ ايران و  س
عراق  تحّمل كردند*، اّما آن ها با تالش 
و پشتكار توانستند اين استان را دوباره 
ــجاعت، نام آن را براى  آباد كنند و با ش
هميشه در تاريخ زنده نگاه دارند.» بعـد 
از پـايـان يافتن فيـلم، همه ى بّچـه ها به 
ـــتانـى بـا ايـن همـه  داشتـن چنـين اس
دالور*،  ــان  مردم و  ــت  نعمـ ــى،  زيبـاي

افتخار كردند.

بندر خرمشهر در زمان جنگ 

بندر خرمشهر بعد از جنگ 
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي كتبى

1- چرا خوزستان يكى از استان ها ى مهّم ايران است؟
2- بناى زيبا و قديمى آرامگاه دانيال نبى دركدام شهر قرار دارد؟

3- دو شهر از شهرهاى  استان خوزستان را نام ببريد. 
4- شما چگونه مى توانيد به پيشرفت كشور خود كمك كنيد؟

1- جمله ها با توجه به كلمه ى داده شده، مانند نمونه تغييردهيد. 
نمونه : پنج شنبه ها درس فارسى داريم.  (كى)

           كى درس فارسى داريم ؟

  من دو خواهر دارم. (چند) 
............................................................................. ؟

  ديروز با على و حسن به سينما رفتيم. (كجا )
............................................................................. ؟

  سارا به مدرسه نيامد. (چرا ؟)
............................................................................. ؟ 

2- مانند نمونه، كلمه هاى جديد بسازيد.
نمونه: كار + گر   كارگر
          كار + گاه    كارگاه

دانش + ..................    ......................                   نماز+ ..................     ...........................

دانش + ..................    .....................                   نماز+ ..................     ............................

آرايش + ................    .....................                   توان + ................     ............................

آرايش+ .................    .....................                   توان + ................     ............................

مند ـ گر ـ خانه ـ گزار ـ گاه
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3- مخالف كلمه هاى زير را بنويسيد.

............................ پايان :  

 ............................. پر آب: 

ويران : .............................

ثروتمند : ...........................

............................. دشمن : 

............................. سختى:  

از روى نقشه ى ايران شهرهاى خوزستان را پيدا كنيد، آن ها را بنويسيد و در كالس بخوانيد. 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

كار گروهى



يزد
درس پنجم 

ــته بودند و  ــراوان دور يك ميز نشس ــوق* ف ــور و ش بّچه ها با ش
روزنامه ى ديوارى درست  مى كردند.  زينب، مريم و زهرا جزء 
ــغول نوشتن  گروه اّول بودند؛ زينب كه خّطّ زيبايى داشــت مش
آيه اى از قرآن بود، مريم هم در گوشه اى از روزنامه نّقاشى هاى 

زيبايى مى كشيد و زهرا در مورد شهر خود اين طور نوشت:
ــهرهاى ايران  ــاك و مقّدس. يزد يكى از اّولين ش ــزد يعنى» پ ــزد يعنى»«ي «ي
ــلمان شدند. مردم يزد در منطقه ى كويرى  بود كه مردم آن مس
ــه چگونه در  ــا يادگرفته اند ك و خشــك زندگى مى كنند. آن ه
ــردم يزد با  ــم آبى زندگى كنند . م ــواى گرم و خشــك و با ك ه

ايجاد قنات، آب را از كيلومترها دورتر به محّل زندگى 
خود مى آورند. قنات يك راه زيرزمينى اســت كه 

ــتا تــا نزديكى مناطق* كوهستانى ادامه  از روس
ــيرين از  ــب، آب ش ــن ترتي ــه اي ــد و ب مى ياب

دامنه ى كوه به روستا مى رسد. 
ـــدن از گرمـا و  مــردم يــزد بـراى دور ش
ــتفاده از هواى خنـك، در ساختمـان ها  اس
ــد. بادگيرباعث  ـــت مى كنن بادگير* درس
خنك شدن هواى داخل ساختمان مى شود 
با وجود بادگير، افراد خانه ديگر به پنكه 
و كولر نيازى ندارند. مردم يزد طبيعت 
گرم وخشــك و بى آب اين منطقه را به 
ــكونت* براى  ــا و قابل س ــى با صف محيط
ــا با گل و  ــر داده اند. آن ه ــى تغيي زندگ
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خاك بهترين و زيباترين ساختمان ها را ساخته اند؛ زيرا خشت* و گل تنها مصالحى* است كه در 
مقـابل آب و هواى خشك يـزد مقاومت مى كند*. 

ــفال گرى اســت. مردم يزد، در پختن شيرينى  ــتى مردم يزد ترمه بافى، قالى بافى و س صنايع دس
ــيرينى هاى خوش مزه ى يزد مى توان  «باقلوا»، «ُقّطاب» و «پشــمك»  مهارت* زيادى دارند. از ش

ــهر يزد  ــرا بعد از معّرفى ش ــام برد. زه را ن
ــا به او داده  ــاى زيبايى را كه بّچه ه عكس ه
ــباند. وقتى  بودند، در روزنامه ى ديوارى چس
روزنامه ى ديوارى تمام شد، بّچه ها از تالش 
ــال بودند.  ــا يكديگر خوش ح ــكارى ب و هم
آن ها اميدوار بودند كه گروه شان در مسابقه 

برنده شود.
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي كتبى

1- بّچه ها در حال انجام دادن چه كارى بودند؟ 
2- مردم يزد چگونه آب شيرين را به شهر خود مى آورند؟ 

3-  چند شيرينى معروف يزد را نام ببريد.
4- نظر شما در مورد شهر يزد چيست؟ 

1- كلمه هاى زير را مانند نمونه كامل كنيد. 
نمونه:كتاب + مريم   كتاِب مريم  

شهر + .............  .................................. 
آب  + .............  .................................. 
ديوار  + .............   ............................... 

2- جمله ها را با « اگر» به هم وصل كنيد، سپس تغييرات الزم را انجام دهيد. 

مثال :   1- پول هايت را جمع كن. 
                                               اگر پول هايت را جمع كنى مى توانى يك توپ بخرى.

2-  مى توانى يك توپ بخرى.   

1- تمرين هايت را حل كن. 
 . ...................................................................................                                                       

2- درس را ياد مى گيرى.

1- تالش كن . 
 . ..................................................................................                                                       

2- موّفق مى شوى. 

يزد ـ خانه ـ مريم ـ ميوه 
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با كمك دوستانتان دركالس، يك روزنامه ى ديوارى در مورد شهرى كه در آن زندگى مى كنيد، 

درست كنيد.

كار گروهى

3- با ديدن تصوير زير،  به ياد چه چيزهايى مى افتيد؟

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

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

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

4- نقطه چين ها را كامل كن.
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فصل سوم

ادبّيات پايدارى
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سفره ى رنگين 

درس ششم 

حاج* هّمت 
ز  ا ــته  خس

ــا  ب و  ــيد  رس راه 
هم رزمانش* كنار سفره 

نشســت تا غذا بخورد. اّولين 
ــق غذا را كه  برداشت، پرسيد:  قاش

ــام چه مى خورند؟» يكى از  «بسيجى* ها ش
ــكوت  ــت :« با قالى پلو» حاجى كمى س بّچه ها گف

ــى كه غذا را آورده  كرد و گــفت :« با تُـن ماهى؟» كس
ــه آن ها تن ماهى  ــردا براى ناهار ب ــود، گفت : «قرار اســت ف ب

ــق غذا را داخل ظرف خالى  ــنيد، قاش بدهند.» حاجى تا اين جمله را ش
كرد و گفت:« پس من هم فردا تن ماهى مى خورم.»

ــهر قمشه واقع در استان  اين رزمنده ى* بزرگ، محّمد ابراهيم نام داشــت: او در ش
ــالگى نماز خواندن را آموخت و  ــان در خانواده اى مذهبى به دنيا آمد. محّمد در پنج س اصفه

ــالگى به مدرسه رفت. او مجبور بود براى تــأمين* مخارج* تحصيلش كار كند. محّمد  در هفت س
ــال ها بود كه با امام و عقايد* ايشان آشنا شد.  ــربازى رفت. در همين س بعد ازگرفتن ديپلم به س
او پس از سربـازى، شغـل معلّمى را انتخاب كرد و از هـر فـرصتى* براى معـّرفى امـام و انقالب 

بـه دانش آموزان استفاده مى كرد. 
ــكر 27  ــمن به جبهه* رفت و فرمانده ى لش ــال 1361 بــراى مبارزه با دش ــهيد* هّمت در س ش
محّمدرسول اهللا (ص) شد. سرانجام، اين سردار دالور در آخرين روزهاى سال 1362 در عمليات 
خيبر به شهادت رسيد. او با جوانمردى ها*، دالورى ها و از خودگذشتگى هايش* براى هميشه در 

دل مردم ايران جاودانه* خواهد ماند.  
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي كتبى

1- اين درس در مورد زندگى كدام شهيد است؟
2- شهيد هّمت در چه شهرى به دنيا آمد؟

3- شهيد هّمت بعد ازپايان سربازى به چه كارى مشغول شد؟ 
4- شما چگونه مى توانيد از زحمات شهدا تشّكر كنيد؟ 

1- جمله را مانند نمونه تغييردهيد. 
نمونه : تو خوب درس نمى خوانى.       تو خوب درس مى خوانى. 

تو موّفق نمى شوى.                                        ...................................... .      
تو به ديگران احترام نمى گذارى.                   ...................................... .      

2- كلمه ى مناسب را در جاى خالى بنويسيد.

 شهيد هّمت ................... لشكر 27 محّمدرسول اهللا (ص) شد. 
 شهيد هّمت در عمليات ................... به شهادت رسيد. 

 او پس از سربازى ................. شد. 
 حاج هّمت تازه از راه رسيد و ................... بود. 

خسته ـ  فرمانده ـ معلّم ـ خيبر
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در مورد شهداى شهر خود در كالس گفت و گو كنيد. 

كار گروهى

3- هم معنى كلمه هاى زير را بنويسيد. 
كنار : ................................

عقيده : ............................ 

فرصت : ............................ 

مؤمن : ............................ 

جاودانه : ........................... 

همراه : ........................... 



اى آزادى درس هفتم 

روى دفترهايم، 
روى ميز تحريرم، روى درختان 

روى ماسه، روى برف 
نام تو را مى نويسم 

     *   *   *
روى همه ى صفحه هاى خوانده شده 

روى صفحه هاى سفيد
روى سنگ و خون و كاغذ يا خاك 

نام تو را مى نويسم 
     *   *   *

روى همه ى تّكه پاره هاى آسمان آبى 
روى مرداب* 

روى رودخانه، اين ماه ِ زنده 
نام تو را مى نويسم

     *   *   *
من براى شناختن و ناميدن تو 

پا به جهان گذاشته ام *
اى آزادى*

از شعر بلند «اى آزادى»
شاعر: پُل الوار( فرانسوى)
مترجم: مّحمد تقى غياثى
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي كتبى

1- شاعر كلمه ى آزادى را روى چه چيزهايى نوشته است؟ 
2- شاعر براى شناختن چه چيزى پا به جهان گذاشته است؟ 
3- شاعر بر روى ماسه، برف و دفتر چه كلمه اى را نوشت؟ 

4- شما در مورد آزادى چه مى دانيد؟ 

1- به تصويرهاى زير نگاه كنيد و براى هركدام جمله اى مناسب بنويسيد. 

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

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

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

2- مانند نمونه  انجام دهيد.
نمونه : آسمان      آسماِن آبى  

گل هاِى         .................. 
ماِه                 ..................         
صفحه هاِى    ..................         
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كار گروهى

3- درباره ى آزادى چند جمله بنويسيد. 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

4- نقطه چين ها را كامل كن.

ــالمى  براى به دســت آوردن آزادى چه كار كردند؟ در مورد آن  مردم ايران در زمان انقالب اس
با دوستانتان گفت و گو كنيد.
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فصل چهارم

ادبّيات حماسى



ضّحاك ماردوش (1)

درس هشتم 

ــه ديدم؟ فردا بايد  ــود گفت : « اين چه خوابى بود ك ــد و با خ ــاك با ترس از خواب بيدار ش ضّح
خواب گزاران* و بزرگان كشور را جمع كنم تا خوابم را تعبير* كنند.»

ــام  تم روز،  آن  ــرداى  ــاه روى تختش ف ــدند. پادش خواب گزاران در كاخ ضّحاك جمع ش
ــه* تعريف نشسته بود و مى كوشيد*  ــش را اين گون ــد. او خواب ــان كن ــى اش* را پنه نگران

كرد:
ــرد  م ــه  س ــدم  دي ــواب  «خ
ــه  ــن حمل ــه م ــو* ب جنگ ج
كردند، كوچك ترين مبارز* 
كه به او فريدون مى گفتند، 
ــبيه به كلّه ى  با گرزى* ش
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گاو به سرمن كوبيد كه من بر اثر آن گيج شدم و به زمين افتادم؛ آن گاه مرا با بندى چرمى بست 
و كشان كشان به طرف كوه دماوند برد.»

شاه ساكت شد و منتظر جواب ماند؛ ولى خواب گزاران فقط به همديگر نگاه مى كردند، هيچ كس 
ــم فرياد زد: «من جواب  مى خواهم!» يكى  جرأت* نداشــت حرف بزند. تا اين كه ضّحاك با خش
ــاه تعظيم* كرد و گفت: «اگر اجازه دهيد من عرض* مى كنم. تعبير  از خواب گزاران، در برابر ش
ــما شورش* مى كند  خوابتان اين اســت كه فردى به نام فريدون به دنيا خواهد آمد. او در برابر ش

و حكومت شما را سرنگون* مى سازد.» 
ــمان ضّحاك  ــخنان، چش ــنيدن اين س با ش

ــه  ــت و از روى تخــت ب ــياهى رف س
زمين افتاد . وقتى به هوش آمد، 

به سربازانش دستور داد تا اگر 
ــّخصات فريدون  كودكى با مش

به دنيا آمد، فورى* او را بكشند. 
چندين سال از آن ماجرا گذشت و 
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ــال ها، حّتى يك شــب با آرامش نخوابيد. او  هنوز از فريدون خبرى نبود. ضّحاك در تمام اين س
سعى مى كرد با خوش گذرانى و تفريح از فكر و خيال بيرون بيايد. 

ضّحاك آشپز زبر دستى* داشت.  او هرروز برايش غذاهاى تازه و خوش مزه مى پخت. 
ــال ها براى شما آشپزى كرده و در  ــپز نزد ضّحاك آمد، تعظيم كرد و گفت: « من س يك روز آش
ــما مى خواهم تنها آرزوى مرا بر آورده كنيد.  ــته ام. اكنون از ش ــما نخواس اين مّدت چيزى از ش

مى خواهم اين افتخار را به من بدهيد كه شانه هاى شما را ببوسم.» 
همين كه آشپز شانه هاى او را بوسيد، ناگهان ناپديد شد*. اّما از محّل بوسه هاى او، دو  مار سياه 

بيرون آمدند. شاه كه خيلى ترسيده بود، دستورداد فوراًًً * پزشكان را خبر كنند.
ــا، مارهاى ديگرى بيرون  ــرمارها را قطع كردند، اّما هر بار به جاى آن ه ــكان چندين بار س پزش
ــنهاد مى داد اّما مشكل حل نمى شد. در اين ميان، پزشك  ــكان روشى پيش آمدند. هريك از پزش
ــه ى ابليس* بيرون آمده اند و  ــه او گفت: « اين مارها از محّل بوس ــزد ضّحاك آمد و ب ــى ن ناشناس
ــِر دو جوان را به اين  نمى توان آن ها را نابود كرد. خوراك آن ها مغز اســت. بايد هرروز مغِز س

مارها بدهيد تا به پادشاه آسيبى نرسانند.»
از آن روز به بعد، هرروز مغز سر دو جوان را به مار ها مى دادند.
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خودآزمايي شفاهي 

خود آزمايي كتبى

1- چرا ضّحاك خواب گزاران و بزرگان كشور را جمع كرد؟
2- آرزوى آشپز ضّحاك چه بود؟ 

3- پزشك ناشناس در مورد مارها به ضّحاك چه گفت؟
4- از اين درس چه نتيجه اى مى گيريد؟

1- معنى كلمه هاى زير را بنويسيد. 
فرمانروايى:                                                         سرنگون:  

خواب گزاران:                                                    جنگ جو:
شورشى:                                                             ناپديد:  
تعبير:                                                                 تعظيم:  

ابليس: 
  

2- به كلمه هاى زير «باز» اضافه كنيد و با آن جمله بسازيد. 

     داشت  بازداشت : .................................................................................. . 
باز                يافت   ........................ : ......................................................................... .
                           گشت  ....................... : ......................................................................... .
                           پرداخت   ................... : ......................................................................... .
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ضّحاك ماردوش (2)

درس نهم

ــاليان سال به همين ترتيب گذشــت. جوانان زيادى كشته شدندو  س
مغزشان خوراك مارها شد. يك روز ناگهان، فرياد مردى به گوش 
ضّحاك رسيد. اين مرد عصبانى، توانسته بود خودش را به قصر شاه 
برساند. او كاوه ى آهنگركاوه ى آهنگر بود؛ آهنگرى زحمت كش كه ضّحاك تمام 
فرزندانش را به خاطر مارها كشته و اكنون آخرين فرزندش را هم 

گرفته بود تا مغز او را براى مارها آماده كنند.
ضّحاك كه اصالً انتظار چنين اعتراضى* را نداشت، دستور داد تا پسر 
كاوه را آزاد كنند. به دستور شاه كاوه بايد در مقابل آزادى پسرش، 
ــاهى   ــته بود« ضّحاك پادش ــه اى* را امضا مى كرد كه در آن نوش برگ
عادل* است.» ولى كاوه نمى خواست شهادت* دروغ بدهد؛ بنابراين، 
ــت. كاوه پيش بند  ــم از كاخ بيرون رف ــرد و با خش ــه را پاره ك برگ
ــرنيزه زد و از مردم خواســت به نزد  ــرى اش را بر س ــى آهنگ چرم
فريدون بروند تا به فرماندهى او با ضّحاك مبارزه كنند. مردم كه از 
ظلم و ستم ضّحاك خسته شده بودند، دور كاوه جمع شدند و همراه 
او به دنبال فريدون  رفتند. كاوه مى دانست كه فريدون سال ها قبل، 
ــتايى دور به دنيا آمده و اكنون  ــاه در روس ــم مأموران ش دور از چش

جوانى برومند* است. او مى دانست كه فريدون كجاست.
خواب ضّحاك تعبير شده بود! كاخ باشكوه او در برابر مردم، قدرت 
ــته  ــى فريدون، ضّحاك را دســت و پا بس ــتادگى* نداشــت. وقت ايس
ــادى و هياهوى* مردم  ــان به حياط كاخ آورد ، صداى ش وكشان كش
ــد. فريدون ، ضّحاك را به كوه البرز برد و در غارى* تنگ و  بلند ش

تاريك، زندانى كرد. 
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1- جمله هاى زير را با كلمه هاى داده شده ، مانند نمونه، تغيير دهيد.

نمونه: امروزامروز روز خوبى است است .( ديروز)
          ديروزديروز  روز خوبى بود بود.                    

امروز آسمان ابرى است. ( فردا) 
. ..................................................................................

ديشب باران باريد. ( امشب) 
. .................................................................................

2- مرتّب كنيد.
ضّحاك – هرشب – ادامه داشت- خواب ها ى بد

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

شهادت دروغ – نمى خواست – كاوه – بدهد 
. ................................................................................

خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي كتبى

1- مردى كه خود را به قصر شاه رساند چه كسى بود؟ 
2- ضّحاك در مقابل آزادى فرزند كاوه ى آهنگر از او چه خواست ؟

3- كاوه ى آهنگر وقتى پيش بند چرمى آهنگرى اش را بر سر نيزه زد، از مردم چه خواست؟
4- اگر كسى به شما ظلم كند، چه مى كنيد؟
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ــت، نّقاشى كنيد. سپس در مورد  عكس مردى را كه دو مار بر روى دوش هاى آن قرار گرفته اس

نّقاشى خود توضيح دهيد. 

كار گروهى

3- مانند نمونه، در جاى خالى كلمه ى مناسب بنويسيد.

جوينده
نوازنده
فرزانه
راننده
آينده

جويندگان
-------
-------
-------
-------

4- نقطه چين ها را كامل كن.

+گان
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فصل پنجم

ادبّيات تعليمى
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روباه بى دست و پا درس دهم

روزى ، روزگارى مردى از صحرايى مى گذشــت كه چشــمش به روباهى بى دست و پا، اّما چاق و 
چلّه* افتاد. مرد تعّجب كرد و با خود گفت:« اين روباه غذاى خود را چه طور* به دست مى آورد 

و زندگيش را چگونه مى گذراند؟»
ــيرى مى دويد. در مقابل  ــان از راه رسيد. به دنبالش، ش ــغالى، ترس در اين فكر بود كه ناگهان ش
چشمان مرد، شير،شغال را گرفت، دريد* و از گوشت او خورد تا سير شد. بعد هم از آنجا رفت. 
ــغال مانده بود، خورد تا سير شد.  ــيد و هرچه از الشه ى* ش روباه بى دســت و پا، خود را جلو كش
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مرد  گفت: « من از قدرت و بخشــش خداوند در حيرتم* كه چه طور غذاى اين روباه بى دســت و 
پا را رساند؟» 

ــته  اتفاقاً روز بعد، مرد باز هم از آن جا گذشــت كه همان روباه را ديد و ماجرايى مثل روز گذش
ــد. مرد به فكر فرو رفت  ــير ش اتّفاق افتاد. روباه، باقى مانده ى غذاى حيوان ديگرى را خورد و س
و با خود گفت: «خداوند آن قدر بخشنده و مهربان است كه هيچ موجودى را گرسنه نمى گذارد. 
اگر من هم مثل اين روباه گوشه اى بنشينم و منتظر لطف* خداوند بمانم ، گرسنه نخواهم ماند.»                
پس به شهر بازگشت، دست از كار و تالش كشيد و در گوشه اى نشست و منتظر ماند تا خداوند  

غذايش را برساند. 
ــيد. مرد با خود گفت: « نبايد از بخشش خدا نااميد شوم .  ــاعت ها گذشــت اّما غذايى به او نرس س
ــتند و چون مى ديدند  ــم منتظر مى مانم.» اّما انتظار او بى نتيجه بود. مردم از كنارش مى گذش بازه

كه او سالم و سرحال است، به او كمكى نمى كردند.
ــم ها يش را رو به آسمان گرفت و  ــنگى الغر و ضعيف* شد، چش ــت، مرد از گرس چند روز گذش
ــنه نگذاشتى اّما چرا به من  گفت: «خدايا ! آيا من از آن روباه بى دســت و پا كم ترم؟ تو او را گرس
ــى از درونـش گـفت: « اى مـرد! تـو ســالم و قوى بـودى   كمـك نمـى كنى؟ نـاگهان انـگار* كـس
مى توانستى با كار و تالش، غذايت را به دست بياورى و از زور بازويت نان بخورى. تو مى توانستى 
مثل همان شيرى باشى كه غذاى خود را به دست مى آورد و حّتى تكه اى هم براى روباه محتاج*باقى 
مى گذارد. مرد از جا برخاست 
و به سراپاى خود نگاه كرد. 
ــالم بود؛  او هنوز صحيح و س
بنابراين،  او تصميم گرفت به 
دنبال كار برود و با تالش خود 
لقمه اى نان به دست بياورد. 
ــكر كرد و به  ــس خدا را ش پ
ــراى گذراندن  راه افتاد تا  ب
زندگى خود زحمت بكشد و 
اگر توانست، به آن هايى هم 

كه محتاج اند، كمك كند.

«برگرفته از بوستان سعدى»
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي كتبى

1- وقتى مرد روباه بى دست و پا را ديد چه كار كرد؟
2- چرا كسى به آن مرد كمك نكرد؟

3- مرد پس از اين كه از گرسنگى الغر و ضعيف شد، چه تصميمى گرفت ؟
4-  براى اين كه محتاج كسى نباشيم، چه كار بايد بكنيم ؟

1- مانند نمونه انجام دهيد.                             
نمونه: دختر+ك       دخترك يعنى دختر كوچك 

پسر      +   ...................     .........................  يعنى ........................................................
شلوار   +   ...................     .........................  يعنى  .......................................................

مرغ      +    ..................     .........................  يعنى ........................................................   

2- مانند نمونه تركيب كنيد و با كلمه ى ساخته شده جمله بسازيد. 

نمونه : ورزش  +   گاه =  ورزشگاه               من امروز به ورزشگاه رفتم .
كوه       +  ..............   =  ..................           ............................................. .
. ............................................... آموز      +  ..............   =   ................          
هنر        +  .............    =  ................            ............................................. . 
 . ............................................. آموزش  +  .............    =   ...............           
 . .............................................. چمن       +  ..............   =  ................          

گاه ـ مند ـ گار ـ زار ـ نورد
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ــتانتان  ــى كه به ديگران كرده ايد و يا مى خواهيد انجام دهيد، با دوس ــورد كارها و كمك هاي در م
گفت وگو كنيد.

كار گروهى

3- جمله هاى زير را مانند نمونه كامل كنيد. 
به كسى كه مى شنود، شنونده مى گويند. 

به كسى كه مى بيند، ...................................... مى گويند. 
به كسى كه مى خواند، ................................... مى گويند. 
به كسى كه مى نويسد، .................................. مى گويند. 
به كسى كه مى گويد، .................................... مى گويند. 



خواب حاكم*
درس يازدهم

ــيار دانا و مهربان بود و  ــورى حكومت مى كرد. او مردى بس در زمان هاى قديم، حاكمى بر كش
ــن و با احترام رفتار كردن،  ــخن گفت ــر جمع آورى پو ل و ثروت نبود. حاكم به خوب س در فك
ــيار اهّمّيت مى داد.يك شــب حاكم خوابى ديد كه او را نگران* كرد. او در خواب ديده بود  بس
كه همه ى دندان هايش افتاده است. صبح كه بيدا رشد، نتوانست مشغول كار شود؛ چون به ياد 

خوابش مى افتاد و در فكر فرو مى رفت. 
ــم صبحانه اش را   ــت، اّما حاك ــه آورد و پيش روى حاكم گذاش ــل هرروز صبحان ــكار* مث خدمت
ــب* را خبر كرد. وزير و  ــد و به وزير اّطالع داد*. وزير با عجله طبي ــورد خدمتكار نگران ش نخ
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ــوم ! چه كسالتى* پيدا كرده ايد؟»  ــيد: « قربانت ش طبيب به نزد حاكم رفتند. وزير با نگرانى پرس
ــما براى چه به اين جا آمده ايد؟» وزير گفت: «به  ــيد: « ش حاكم با تعّجب به آن ها نگاه كرد و پرس
ــتيد.»  حاكم گفت: «كدام ناخوشى؟ چه كسى چنين حرفى زده  ــما نا خوش هس ما خبر دادند كه ش
است ؟» طبيب گفت:« قربان، حاال اجازه دهيد شما را معاينه كنم.» حاكم پذيرفت*. طبيب پس از 
معاينه گفت: «حاكم به سالمت باد! شما هيچ گونه بيمارى نداريد ولى به نظر مى رسد كه از چيزى 
نگرانيد.» حاكم از تخت برخاست وگفت: «آفرين بر تو اى طبيب، من نگرانم.» سپس خوابش را 

براى آن ها تعريف كرد و قرار شد كه روز بعـد، خواب گزاران*به نزد حاكم بيايند.
ــد ، دو خواب گزار نزد حاكم آمدند. حاكم خواب گزار اّول را به اتاق دعوت* كرد.  ــح روز بع  صب
اومردى از كشور همسايه بود، در مورد خوبى هاى حاكم زياد شنيده بود اّما نمى دانست كه حاكم 
ــالم  كرد و جلو  ــد،  به حاكم س ــخن گفتن اهّمّيت مى دهد. وقتى وارد اتاق ش چه قدر به خوب س
ــالمت باد! تعبير خواب* شما  رفت. حاكم خوابش را تعريف كرد. خواب گزار گفت: «حاكم به س

اين است كه همه ى نزديكانتان پيش از شما  مى ميرند و غير از خود شما كسى زنده نمى ماند.»
ــد اّما هيچ نگفت. خواب گزار دوم را به اتاق دعوت كرد.  ــنيدن اين حرف، حاكم ناراحت ش با ش

ــتاد و حاكم خواب خود را براى او نيز تعريف  ــالم، در كنار حاكم ايس خواب گزار دوم پس از س
كرد. او گفت: «تعبير خواب شما اين است كه عمرى طوالنى خواهيد كرد حّتى بيش تر از همه ى 
نزديكانتان.» حاكم از اين سخن خوش حال شد. سخن خواب گزار اّول را به ياد آورد. تعبير هر 
دو مثل هم بود اّما اّولى او را ناراحت و دّومى او را خوش حال كرده بود. پس دستور داد تا خواب 

گزار اّول را از قصر بيرون كنند و به دومى پاداش دهند. 58
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي كتبى

1- خواب حاكم چه بود؟ 
2- خواب گزار اّول خواب حاكم را چگونه تعبير كرد؟

3- خواب گزار دوم خواب حاكم را چگونه تعبير كرد؟ 
4- شما از اين درس چه نتيجه اى مى گيريد؟  

………………………………………………………………………………
...………………………………………………………………………………

2- از متن درس جمله هايى را كه نشانه هاى زير را دارند، پيدا كنيد و بنويسيد. 
                                             ؟               «              »                :

...………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
...………………………………………………………………………………

1- تصوير هاى زير را باهم مقايسه كنيد و در مورد هر يك از آن ها  چند جمله بنويسيد.
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ــاى مؤدبانه را بگويند،  ــوند. آن گروه كه بيش ترين جمله ه ــيم ش دانش آموزان به دو گروه تقس
برنده مى شوند.

كار گروهى

3- مانند نمونه كامل كنيد.

آشنا              آشنايان 
دانا                .............
جنگجو          .............

گيسو          گيسوان 
بازو             .…......
ابرو            ...…….

فرزانه        فرزانگان
آزاده         ...........
راننده        ...........

4- نقطه چين ها را كامل كن.
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فصل ششم

ادبّيات جهان
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پسر فداكار
درس دوازدهم

ــدهاى* زيادى وجوددارد. پدر  ــور هلند بود. در هلند س ــجاع از كش ــرى كوچك و ش پِتُرس پس
ــى* سد  ــد و بـه سركش ــدها بود. او هرروز صبح از خانه خارج مى ش پِتُرس نگهبان يكى از اين س
ــد بازديد* كند؟» مادر  ــدرم هر روز بايد از س ــيد: «چرا پ ــت. روزى پِتُرس از مادرش پرس مى رف
ــوراخى بچكد؛ دراين صورت، چيزى  گفت: «اگر اين كار را نكند، ممكن اســت قطره اى آب از س
نخواهدگذشت كه «اندك اندك* خيلى شود و قطره قطره سيلى» سوراخ كم كم  بزرگ مى شود و 
ــر من و تو و همسايگان و اهل شهر چه  آب همه جا را مى گيرد. بعد از آن، معلوم اســت كه بر س
خواهد آمد.» پِتُرس پرسيد: «اگر رخنه اى* در سد پيدا شود و پدرم نباشد، چه كسى مى تواند آن 

را ببندد؟» مادر به شوخى گفت: «پسركى با انگشت خود.» 
ــتان كه در  ــتين بهار، مادر پِتُرس او را براى كارى به خانه ى يكى از دوس در يكى از روزهاى نخس
ــفيد را  ــد راه مى رفت و گاهى ابرهاى س ــتاد. پِتُرس در كنار س دهكده ى نزديك آن ها بود، فرس
ــم به درختان مى دوخت كه اندكى  ــا مى كرد و گاهى چش ــمان حركت مى كردند، تماش كه در آس
ــده بودند و از آمـدن فصـل بهـار خبـر مى دادنـد. نـزديك غروب آفتاب بود و  پِتـُرس  ــبز ش س
بـه خـانه برمى گشــت. هوا هر لحظه تاريك تر مى شد. پِتُرس به نزديكى سد رسيد. ناگاه صداى 
چكيدن قطره هاى آب را شنيد. به سد كه نزديك شد، ديد سوراخى در سد پيدا شده است و آب 
ــود و  ــره از آن مى چكد. بى درنگ* به ياد گفته ى مادرش افتاد كه «اندك اندك خيلى ش قطره قط
قطره قطره سيلى و آب همه جا را مى گيرد.» نگاهى به دور و برخود كرد، كسى را نديد. انگشت 
خود را در سوراخ فرو برد؛ ديگر آب نچكيد. با خود گفت :« بزودى  عابرى* از اين جا گذر خواهد 
ــت، كسى از آن جا عبور نكرد*. ِمه* همه  كرد*. به او مى گويم كه به پدرم خبر دهد.» مّدتى گذش
ــد. اّما پِتُرس جرأت  جا را فرا گرفت. پرندگان به خواب رفتند. دســت پِتُرس كم كم بى حس ش
نداشــت* كه انگشت خود را از سوراخ سد بيرون آورد. او فريادكرد: «پدرجان، پدرجان زود بيا! 
اّما جوابى نشنيد.» با خود گفت: « تا جان در بدن دارم، دست بر نمى دارم. اگر دستم را از سوراخ 
ــاعت ها گذشــت. هنوز انـگشت پِتـُرس در  ــد بيرون بياورم، آب همه جا را فرا مى گيرد*. » س س
ــوراخ سـد بود. پدر و مادر پِتــُرس زياد نگــران* نبودند؛ زيــرا فكر مى كردند پسرشان شب  س
ــه، پدر پِتُرس به سركشى سد رفت. هنوز راهى  را در دهكده مانده اســت. صبح زود، مثل هميش
نرفته بود كه از دور چشمش به طفلى* افتاد كه بر سد تكيه زده بود. نزديك رفت و پِتُرس را ديد 
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كه رنگش پريده و انگشت در سوراخ سد فرو برده است. پدر با تّعجب پرسيد: «پسرم اين جا چه 
كار مى كنى؟» پترس گفت: « پدر جان، جلوى آب را گرفته ام.» پدرسوراخ سد را  بست. پسرش 
ــر دوش گرفت  را ب
ــرد.  ب ــه  خان ــه  ب و 
ــه  ك ـــايـگان  همس
سرگذشــت پِتُرس 
را شنيدند، به پدر و 
مادر پِتُرس به دليل 
داشتن چنين فرزند 
فداكارى  و  ــجاع  ش

آفرين گفتند. 
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خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي كتبى

1- پتُرس اهل كدام كشور بود؟ 
2- چرا پدر پترس هرروز به بازديد سد مى رفت ؟ 

3- پترس چه كار شجاعانه اى انجام داد؟ 
4- به نظر شما، اگر پترس اين فداكارى را نمى كرد چه مى شد؟  

1- براى هر تصوير جمله اى بنويسيد. 

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

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

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

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

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

.......................................................................................
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4- مخالف جمله هاى زير را مانند نمونه بنويسيد. 

نمونه:

آن پيرمرد بسيار غمگين بود. ........................................................................... . 
امير با عجله از خانه خارج شد. .......................................................................... .
پترس سوراخ كوچكى در سد ديد. .................................................................... .

به جمله ى زير توّجه كنيد :
«سالى كه نكوست از بهارش پيداست » معنى اين جمله : وقتى كسى كارى را خوب 

شروع كند، معلوم است كه پايان خوبى هم دارد در اين وقت مى گويند سالى كه 
نكوست از بهارش پيداست. 

به اين جمله «ضرب المثل» مى گويند. 

- حاال شما درباره ى ضرب المثل زير با همديگر بحث و گفت و گو كنيد و معنى آن را بنويسيد. 
«اندك اندك خيلى شود و قطره قطره سيلى»

كار گروهى

2- به نظر شما، زيباترين جمله ى درس كدام است؟ آن را بنويسيد. 
...………………………………………………………………………………

3- با شنيدن كلمه هاى زير به ياد چه چيزهايى مى افتيد؟ 

آب

كشور

من هر روز زود به مدرسه مى روم.  من هر روز دير به مدرسه مى روم . 



سه آرزو
درس سيزدهم

ــكنى با همسر خود زندگى مى كرد. آن ها هيچ پولى  در كلبه ى* كوچك و فقيرانه*، مرد هيزم ش
نداشتند. يك روز صبح، مرد هيزم شكن به جنگل رفت تا چوب تهّيه كند. او در راه با خود گفت: 
ــنه ايم و غذايى براى   ــرم گرس ــام روز كار مى كنم اّما بيش تر وقت ها من و همس ــداى من، تم «خ
خوردن نداريم.» در همان لحظه* فرشته اى در برابر چشمان مرد هيزم شكن حاضر شد و گفت: 
«چـيزهايـى را كـه تو گفـتى، شنـيدم؛ براى همـين، مى خـواهـم به تو كمـك كـنم . از همين حاال   

مى توانى سه آرزو بكنى. قول مى دهم* هر سه آرزوى تو را بر آورده كنم.»  
ــر  ــكن با خوش حالى به طرف خانه دويد و ماجرا را براى همســرش تعريف كرد. همس هيزم ش
ــه آرزوى خود را  ــده بود، گفت: «بهتر اســت سر سفره، س ــيار خوش حال ش ــكن كه بس هيزم ش
ــه آش و مقدارى نان خشك در سفره گذاشت.  ــفره را پهن كرد* و يك كاس انتخاب كنيم.» او س
ـــرش  حرف او را قطع كرد* و  ــكن گفت: «مى توانيم پول زيادى آرزو كنيم ... .» اّما همس هيزم ش
گفـت: «مى توانيم خانه ى بزرگ و خوبى آرزو كنيم.» مرد خنديد و گفت: «ما مى توانيم ده فرزند 
ــر.» آن ها مشغول گفت و گو بودند. مرد كاسه ى آش خود را  ــته باشيم، پنج دختر و پنج پس داش
ــر كشيد و  نگاهى به نان خشك انداخت و گفت: «اى كاش يك ماهى خيلى بزرگ در سفره ى  س
ــد. همســرش  ــفره حاضر ش ــيار بزرگى در س ــده بود كه ماهى بس ما بود.» هنوز حرفش تمام نش
ــتن اين ماهى بزرگ، يكى از سه آرزو را انتخاب  ــيد: « مرد چه كار كردى؟ تو با خواس فرياد كش 68
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كردى. حاال فقط دو آرزو باقى مانده اســت. يك ماهى بزرگ براى تو مهم تر از يك 
خانه ى بزرگ، پول و ده فرزند اســت.» زن مرتّب مى گفت: «تقصير*تو بود، تقصيرتو 
ــكن تمام شد وگفت: «از حرف هايت خسته شدم، اى كاش  بود. ناگهان صبر هيزم ش
ــكن اين حرف را زد، ماهى بزرگ به  ــبيد! تا هيزم ش اين ماهى، نوك دماغت مى چس
ــروع به شكايت كردو گفت:«  ــبيد.»  اين با ر زن با صداى بلندى ش نوك دماغ زن چس
ــتى كه  ــتباهى كردى! بار اّول اين ماهى بزرگ را آرزو كردى و اين با ر خواس چه اش
ــكن  ــود. حاال فقط يك آرزو باقى مانده اســت.»  هيزم ش ماهى به دماغ من آويزان ش
گفت: «با آرزوى سوم، مى توانيم ثروت* زيادى بخواهيم.» زن گفت: «با اين ماهى كه 
ــت، ثروت زياد به چه درد من مى خورد؟ هميشه بايد يك  ــده اس از دماغم آويزان ش
ــد.» زن اين حرف ها را گفت  ــى آن را نبين ــه ى بزرگ دور صورتم ببندم تا كس پارچ
ــد. هيزم شكن كه از گريه ى همســرش ناراحت شده بود،  و اشــك هايش سرازير ش
ــه آرزوى آن ها  گفت: «آرزو مى كنم اين ماهى از صورت تو بيفتد.» به اين ترتيب س
بر آورده شد. اّما آن ها نه تنها خانه، طال، پول و فرزندى به دست نياوردند، حّتى يك 

ماهى هم براى خوردن نداشتند.
70
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12345

رساندم.به خانه اشعلى را ديروز من 

رساند. به مدرسه ...........ديروز ...........

برديم.......................به سرعت ما 

........... . ...........على را آرام آرام حسين 

خودآزمايي شفاهي 

خودآزمايي كتبى

1- مرد هيزم شكن در را ه چه كسى را ديد؟
2- فرشته به مرد هيزم شكن چه قولى داد؟

3- آيا هيزم شكن و همسرش به آرزوهايشان رسيدند؟
4- شما چه آرزو هايى داريد؟ 

2- نام ديگرى براى درس انتخاب كنيد. 

3- در مورد ضرب المثل زير چند جمله بنويسيد. 
«هركس كه خربزه بخورد، پاى لرزش هم مى نشيند. »

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

1- جدول را كامل كنيد. 
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ــه كتاب داستانى را به امانت بگيريد و خالصه ى آن را بنويسيد، سپس آن را   از كتابخانه ى مدرس
در كالس براى دوستانتان تعريف كنيد.

كار گروهى

4- نقطه چين ها را كامل كن.



نيايش درس چهاردهم

خدايا، روزها آمدند و رفتند، روزهايى پر از زمزمه هاى* شيرين درس، پر از خنده ها و خاطره ها؛ 
خدايا، يك سال ديگر دانش اندوختيم* و درس زندگى آموختيم*. 

يك سال، پاى درس معلّمان عزيزمان نشستيم و با خوبى ها و زيبايى ها بيش تر آشنا شديم. 
ما را موّفق كن تا از آموخته هاى خويش استفاده كنيم و قدردان معلّمان خود باشيم.

خدايا، ما را يارى كن تا علم و عمل را با هم همراه كنيم، هرگز به دانسته هايمان مغرور* نشويم 
و در راه دانستن و فهميدن لحظه اى از پا ننشينيم*. 

ــتى را  ــم زندگى، پاكى، و دوس ــان ها از آن راه و رس اى خدايى كه به پيامبران كتاب دادى، تا انس
بياموزند، ما را در كسب خوبى و درستى و رسيدن به آينده اى بهتر و موفق تر يارى فرما*.

ــيد اّما راه دانش به پايان نرسيده است؛ دل و جان و اراده ى ما  ــال تحصيلى به پايان رس  خدايا، س
را براى ادامه ى اين راه استوار گردان*.

                                                       خدايا، چنان كن سرانجام  كار* 
                                                                                                   توخشنود*باشى و ما رستگار*

74



75

كلمه ها و 
تركيب هاى 

جديد 
هردرس
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درس چهارم : خوزستان 
نخلستان : محّل كاشت درختان خرما

بندر : محّل توّقف كشتى ها
منابع : جمع منبع

آرامگاه : محّل آرميدن
تنومند : قوى ، محكم

خاّص : مخصوص
ويران شدن : خراب شدن

ــت  ــردن ، طاق ــارى ك ــردن : بردب ــل ك تحّم
آوردن

دالور : شجاع

درس اّول :خدا
دمى : لحظه اى

صبحگاه : هنگام صبح ، وقت صبح  
جوى : جست و جو كن

نهان : پنهان
بَُود : هست ، باشد، بودن

درس دوم : بيمه 
اندوه : غم ، ناراحتى
خسارت : ضرر، زيان
حوادث : حادثه ، اتّفاق

بروز : اتّفاق
هزينه : مخارج ، خرج ها

درس سوم : بهزيستى 
بازديد: ديدن

معلول : كسى  كه دچار نقص جسمى و حركتى باشد.
غرفه : باال خانه؛ اطاقى كه باالى اطاق ديگر ساخته شود.

تحت حمايت : زير پوشش
پوستر : عكس ، تصوير

همدلى : فهميدن ديگران ، درك كردن ديگران

نيايش
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 درس پنجم : يزد
شور و شوق : عالقه
مناطق : جمع منطقه

بادگير : راهى كه براى جريان هوا در سقف يا 
ميان ديوار اطاق درست كنند.

قابل سكونت : شايسته  ى زندگى
خشت: آجرخام، آجر نپخته

مصالح : آن  چه براى ساختمان الزم است مانند 
سنگ ، چوب ، آجرو ....

 مقاومت مى كند: ايستادگى مى كند
 مهارت : ماهر بودن دركارى

درس ششم : سفره ى رنگى 
ــى كه خانه ى خدا را زيارت كرده  حاجى : كس

باشد.
هم رزم : هم نبرد

ــركت  ــادى كه در جنگ ش ــيجى: مردم ع بس
مى كنند.

رزمنده : جنگ جو
تأمين : فراهم

مخارج : خرجى
عقايد: عقيده ، نظر

فرصت : وقت
شهيد : كسى كه در راه خدا كشته شود

جبهه : محّل جنگ
جوانمرد :  بخشنده

از خود گذشتگى : فداكارى 
جاودانه : هميشگى
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درس هفتم : اى آزادى 
مرداب : جايى كه آب در آن ساكن باشد.

پا به جهان گذاشتن: به دنيا آمدن
آزادى : رهايى

درس هشتم : ضحاك مار دوش (1 ) 
ــر  ــواب را تعبي ــه خ ــى ك ــزار : كس ــواب گ خ

مى كند.
تعبير كنند: معنى كنند

مى كوشيد : تالش مى كرد.
نگرانى : ناراحتى

اين گونه : به اين صورت
جنگ جو: كسى كه مى جنگد.

مبارز : جنگ جو
ــه از چوب يا  ــيله ى جنگى ك ــرز: نوعى وس گ
ــود و سرآن بيضى شكل يا  آهن ساخته مى ش

گلوله مانند است.
جرأت : پردلى ، دلير شدن
تعظيم كردن : دوال شدن
عرض كردن : بيان كردن
شورش كردن: قيام كردن

سرنگون ساختن : از بين بردن
فورى : خيلى زود
زبردست : ماهر

ناپديد شدن : گم شدن ، پنهان شدن
فوراً: خيلى زود
ابليس : شيطان



درس يازدهم:  خواب حاكم
حاكم : پادشاه

نگران : ناراحت 
خدمتكار : كسى كه در جايى كار مى كند. 

اّطالع دادن : خبر دادن 
طبيب : دكتر، پزشك

كسالت: بيمارى 
پذيرفتن : قبول كردن 

خواب گزار: كسى كه خواب را تعبير مى كند.
دعوت كردن : پذيرفتن 

تعبير خواب : معنى خواب

درس نهم : ضحاك مار دوش (2) 
اعتراض كردن : مخالفت كردن

برگه : كاغذ
عادل : كسى كه طالب حق باشد.

شهادت : بيان كردن ، گواهى دادن
برومند : خّرم و شاداب

ايستادگى : مقاومت
هياهو : داد و فرياد

غار : شكاف بزرگ و عميق در كوه يا زمين 
درس دهم : رو باه بى دست و پا 
چاق و چلّه : تنومند ، تندرست

چه طور : چگونه
دريد : پاره كرد

الشه : جسد حيوان مرده
در حيرتم : در تعّجبم

لطف : مهربانى
ضعيف : ناتوان

انگار : مثل اين  كه
محتاج : نيازمند
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سيزدهم : سه آرزو 
كلبه :خانه ى كوچك 

فقير : بى چيز
همان لحظه : همان موقع، همان وقت

قول مى  دهم : به حرف خود عمل مى  كنم
پهن كرد: باز كرد

ــردن، در كارى كوتاهى و  ــر : كوتاهى ك تقصي
سستى و خّطاكردن

ثروت : مال ، سرمايه ، پول زياد

درس چهاردهم : نيايش 
زمزمه : زير لب سخن گفتن

اندوختن : جمع كردن 
آموختن: ياد گرفتن
مغرور : خود خواه

از پا نشينيم: بيكار نباشيم، حركت كنيم
يارى فرما : كمك كن

استوار گردان : محكم كن
سرانجام كار : آخر كار

خشنود : خوشحال
رستگار : آزاد ، رها ، آسوده

درس دوازدهم :  پسر فداكار
سد : جايى كه آب پشت آن جمع مى شود.

سركشى : بازديد كردن، ديدن
بازديد: ديدن كردن
اندك اندك : كم كم

رخنه : سوراخ
بى درنگ : فوراً ، خيلى زود

عابر: رهگذر؛ كسى كه از جايى رد مى شود.

گذر كردن: عبور كردن ، رد شدن
عبور نكرد : رد نشد، نرفت

مه : ابر نزديك به زمين
جرأت نداشت: دلير نبود، مى ترسيد

فرا مى  گيرد : پر مى  كند
نگران : ناراحت
طفل : كودك




