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�ب اس�ت م می رود، �آ ا �چ�ش �ب هر �ک

، همه رد�یاس�ت ا ا�ف�ت ا�ف ا�ف�ت �ت

اور ه�ف ی�فه ای اس�ت �چ � �ی ، �آ �ب �آ

�یداس�ت ن �چ سمان، رد �آ ِ �آ صور�ت

�ید ورسش ِن �ف ده ی �گرم و رو�ش �ف�ف
�ب می ر�یرفد �بر �تِن سرِد �آ

�ید ِ مو�ب می �آ �ت مو�ب ا�ف �چ�ش
یرفد ِ مو�ب می �ف� �ی�ش مو�ب رد �چ

  درس پانزدهم
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، دام�ف�ش را �فرم �ب د �آ می �ک�ش

ود �بر �تِن �چا�ک ماسه های �ک�ب

�ب ِ �آ �ش وا�ف �ت ا�ف �ف می �بََرد لدفّ

لود وا�ب �آ اِل �ف ی �ف�ی ساحِل �ب

وطه �فم �ف اد و می �ف وم سش می �ش

الل �بِ �ف ل ماهی، م�یان �آ م�ش

ا و رد�یا رام سمان دل �گ�ش �آ

و�ش حال �بان و من �ف د�گی مهر �ف �ف

 محمود کیانوش
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    درست و نادرست

1 نور خورشید باعث شوری آب دریا می شود.  

2  موج ها به آرامی ماسه های ساحل را می شویند. 

   درك مطلب

1 شاعر دریا را مثل »آیینه ی آسمان« دیده است. تو دریا را مثل چه می بینی؟

2  هنگام شنا کردن در دریا، چه نکاتی را رعایت می کنی؟

.  3

  واژه آموزي

 به جمله های زیر توّجه کن.
 من زبان دارم؛ اّما قفل زبانه دارد.

 من چشم دارم؛ اّما کوه چشمه دارد.

 من گوش دارم؛ اّما کالس گوشه دارد.
 حاال تو بگو:

 من دندان دارم؛ اّما شانه ........................... .
 من دهان دارم؛ اّما غار   ............................ .

 من پا دارم، اّما میز ............................... .
 من دست دارم؛ اّما صندلی ......................... .
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   صندلی صمیمیت

 در درس های قبل، شیوه ی سخن گفتن را آموختی. حاال وقتی بخواهی درباره ی موضوعی 
صحبت کنی، می دانی که باید آن را محدود کنی و در زمانی کوتاه، به طور صحیح سخن بگویی. 

اکنون به صحبت های دوستانت گوش کن و درباره ی آن ها داوری کن.
یادت باشد، برای داوری کردن به سه چیز توّجه کنی: 

الف( یک بخش از موضوع کلّی انتخاب شود و فقط درباره ی آن صحبت شود.  
ب( مطالب به صورت منّظم یکی پس از دیگری دنبال هم بیایند و با هم ارتباط داشته باشند.  

ج( زمان سخن گفتن طوالنی نباشد.    

  بیاموز و بگو

 به این قسمت از شعر، توّجه کن.
»آب آیینه ای است پهناور«، یعنی آب مثل آینه است.    

شاعر برای زیبایی شعر خود، از شباهت آب و آینه استفاده کرده است. 

تو می توانی نمونه ی دیگری بگویی؟

   گوش کن و بگو

 به داستان گوش کن و آن را برای دوستانت تعریف کن.
از این داستان، چه درسی گرفتی؟
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یرف  ود. گاه �ف� �ف�یده می �ش �فگل، سش ای �ب م رد همه حب رام �ف��ی . صدای �آ �باس�ت �ی اور و �ف ه�ف �فگل �چ �ب

د. �ک�ف �فگل را می سش ا�فوران، س�کو�ت �ب ه ی حب و�ف �فُّر�ش و �ف

گاه  �که  �ی�فی  می �ب �گ��ترده  و  ا  �ب �ی �ف  ، برف ی س� �فر�ش ری،  �ب�گدف �فگلی  �ب �باالی  ا�ف  ما  �ی �با هوا�چ ی  رو�ف ا�گر 
گی  ل ��ف ا�ید �چ م. سش رد؟ �فمی دا�ف�ی �فگل ها �چه می �گدف . رد ا�ین �ب ا�فده اس�ت م�ین را �چوسش �وم�تر ا�ف �ف صدها �ک�ی
ول  �ف ا�فه ها م�ش ، �بر سش ی لگو�ش مون های �با�ف ا�ید م�ی د. سش س�ته �باسش کم�ین �ف�ش ا�فه ی رد�ف�تی، رد � �بر سش

�فگل  �ب ا�ف  �که  د  �ف �باسش ا�فه ای  رودحف رد  �فی  �ب �ت �آ ول  �ف م�ش �کر�گدن ها  و  �ف�یل ها  ا�ید  سش د.  �ف �باسش ی  �با�ف
واده ها�یی سر�گرم  ا�ف �فگل، حف �یه ی �ب ا�ید هم رد حاسش رد. سش می �گدف

د.  �ف ح و اس�ترا��ت �باسش �ی ر �ت�ف

؛  د مع�وم اس�ت �ی �گو�ی ا�ید �ب د؟ سش ود؛ �چه می سش �ب �فگل �ف ا�گر �ب
 ، دف کا�ف ره،  �ب �ف �چ و  کمد، رد  � و  وا�ب  �ف�ت �ف د�ی،�ت و ص�ف یرف  م� �گر  د�ی
ی  و�ب �چ له ی  وس�ی هرفاران  و  �تی  �ک�ش و  �ت  ا�ی �ت �فگلی،  �ب ا�فه های  حف
. ا�گر  �فگل اس�ت ا�یده های �ب ی ا�ف �ف �ف�ش ود؛ اّما ا�ین ها �ب �ب �گر �ف د�ی
ود و مواّد  ا�ف ا�ف�ان �فراهم �فمی �ش �ی ن مورد �ف یرش د، ا�ک�� اسش �ب �فگل �ف �ب

�ین �فمی رود. سمّی هوا ا�ف �ب

�ب�ین  و�ید و ا�ف  ا�ک را می �ش �باران حف د؛  اسش �ب �ف �فگل  ا�گر �ب
را  یرف  � �چ مم�کن اس�ت همه   �فد  �که می و�ف دی  �ف �ت �بادهای  می �برد. 

  درس شانزدهم



115

�ین م�ل های اس�ترا��ت و  ه�تر کی ا�ف �ب ل د، �ی اسش �ب �فگل �ف د. ا�گر �ب �ف و�یران �ک�ف
ود. �گرد�ش ا�ف ا�ف�ان �گر�ف�ته می �ش

�ین �فرو�فد.  ان ا�ف �ب �ت م �که رد�ف �ی م و مرا�ت�ب �باسش �ی �ف �ک�ف �فگل ها را ح�ف �با�ید �ب
ی  ان ها�ی م داس�ت وا�ف�ی �ت �ف �گر  د�ی ده  �ف �ی �آ ا�ید رد  م، سش �ک�ف�ی �ف �ب�ت  �فگل موا�ف �ب ا�ف  ا�گر 
حچ �ک�  دا ه�ی یر ا�ف حف � ود. �ف �ب کی �ف ل کی �بود �ی ل و�فد: �ی ا�ف می �ش �ف �ین �آ �ف م �که �چ وا�ف�ی �ف �ب

ا و دور...   . �ب �ی �فگل �ف گاری رد �یک �ب ی رو�ف ود. رو�ف �ب �ف

 سیاوش  شایان
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    درست و نادرست

1 جنگل ها باعث از بین رفتن مواِدّ سّمی هوا می شوند.    

2  تنها صدایی که در جنگل شنیده می شود، غّرش حیوانات است.

   درك مطلب

1 منظور نویسنده از »فرش سبز« چیست؟

2  تو برای حفظ جنگل ها چه می کنی؟

.  3

  واژه آموزي

 به این جمله ها دّقت کن.
 حادثه ی خطرناک، یعنی حادثه ای که خطر دارد.

 خاک نمناک، یعنی خاکی که نم دارد.
 آواز سوزناک، یعنی آوازی که سوز دارد.

 حاال تو بگو:
 نگاه .......................، یعنی نگاهی که غم دارد.

 زخم دردناک، یعنی ..............................

   صندلی صمیمیت

موضوعی  درباره ی  و  بنشیند  صمیمیت  صندلی  روی  بر  کنید  خواهش  آموزگارتان  از   

برایتان صحبت کند. به صحبت های ایشان گوش کنید و در گروه، درباره ی آن داوری کنید. 
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  بیاموز و بگو

 به این جمله ها دّقت کن و درباره ِی آن ها  با هم کالسی هایت گفت و گو کن.

محّمد معلّم را دید. معلّم را         
محّمد پدرش را دید. محّمد   پدرش را    دید    

حامد را               محّمد حامد را دید.    

   
سیب ها را                     بّچه ها سیب ها را خوردند.    

خوردند   بّچه ها غذا را خوردند.  بّچه ها     غذا را                   
خوراکی هایشان را              بّچه ها خوراکی هایشان را خوردند.      

 حاال تو بگو:
 ..................................................      ................    

.................................................. مریم   ................    شست.    

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

  گوش کن و بگو

 به بخش اّول داستان گوش کن و ادامه ی آن را تو بگو. 

  حاال به بخش دوم داستان گوش کن و آن را با ادامه ی داستانی که خودت ساخته ای، 
مقایسه کن.
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  بخوان و حفظ کن

هاری �ب �باِد  هم  د�با�ف  ان سش ا و�ف ادمان هر حب سش

مد �بر�آ ان  وسش �ب مه ای  د�چ�ش سش روان  ص�را  �بردِل 

�فّرم و  برف  س� هار  �ب وا�ف  َرس�ت �چَ َرد  می �آ ده  ُمرش

ا�ید می �گ�ش �چَر  ادمان  ن �وسش گاه �آ ا�ین �و،  گاه 

�ش وا�ف �ف دس�ت  د  گُلمی �ک�ش هره ی  �چ �بر  ا�چر�ک  سش

ان �ت رد�ف  ِ ا�ف سش سرِ  ��بلا�ف  �ب وای  �آ می رسد 

  بیوك ملکی
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  درس هفدهم
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هن  �ت �بام،�چ �چ�ش روی  را  �براردم  و  وا�ب من  ر�ف�ت �ف ماردم  و�ت�تی  ان،  ا�ب��ت �ت �ب های  سش
اره ها �با  سمان صا�ف اس�ت و س�ت �ت می �برم. معمواًل �آ اره، لدفّ سمان �چُرس�ت ای �آ د؛ ا�ف �تماسش می �ک�ف
ک و  ورا�فِی لکوحچ طه های �ف ن �ف�ت ودم می �چرسم، ا�ی ه ا�ف �ف راس�ته ا�فد. هم�ی�ش ن را �آ ا�یی، �آ �ب �ی �ش �ف رد�ف�ش

د؟  د، �چه ه��ت�ف �ف �ف مک می �ف ن �باال �به ما �چ�ش ر�گ �که ا�ف �آ �برف
م. ی می سا�ف ا��ب کل های حب ن ها �به هم، سش وم و �با وصل �کردن �آ یره می �ش اره ها �ف� گاهی �به س�ت

و  ک  لکوحچ اره ای  س�ت گهان  �فا� �که  �بودم  سمان  �آ ای  �تماسش �فر�ت  ه،  هم�ی�ش ل  م�ش هم  �ب  ن سش �آ
ا�فد و �بُرد. ود �ف�ش ورا�فی دس�تم را �گر�ف�ت و روِی �ف �ف

ی �فها�ی�ت �بود! ر�گ و �ب در �برف �ت سمان حچ ی! �آ ا��ب یرف و حب �گ� �بان ا�ف �چه �چروا�ف ه�ی
؟ �یده اس�ت وا�ب �یا او �ف د را �گر�ف�تم. �چرس�یدم �آ �ی ورسش اره، سرا�ف �ف ا�ف س�ت

 ، ا�فه رو�ف �ب . رد هر سش ا�فی اس�ت ورا�ف�ش ول �ف �ف ه م�ش وا�بد و هم�ی�ش د هر�گرف �فمی �ف �ی ورسش :  »�ف اره �گ�ف�ت س�ت
یرد، رو�ف  �ترار می �گ� د  �ی ورسش و�ت�تی رو�به روی �ف  ، ر�ف�ش �چ ا�ین  د. رد  رحف ود می �چ م�ین �یک �بار دور �ف �ف
اره ای اس�ت �که  د س�ت �ی ورسش وا�فی �با او ا�وال �چر�ی �ک�فی. �ف �ی�فی و می �ت د را می �ب �ی ورسش و �ف ود و �ت می �ش
 ، �بان اس�ت داو�فد مهر ا، �که هد�یه ی حف �ب �ی هار �فصل �ف د. �چ رحف ن می �چ م�ین، سا�ی �یک �بار، دور �آ �ف

». �کوه اس�ت م و �باسش �ی ر�ف�ش ��ف ه ی ا�ین �چ �ب �ی �ت �ف

ا �کرد،  ا�به حب ود حب اره، من را روی �ف در �گ��ترده و وس�یع �بود! س�ت �ت سمان حچ �تم. �آ ی داسش �ی�ب حالِ ع�ب
�ت�یا�ت و  . اسش ادمان اس�ت ار سش ورده، �ب��ی ی �آ ا�ی ِ �فصف لکه من را �به ا�ین م�ا�فر�ت �ف مع�وم �بود ا�ف ا�ی

�ف�ش ا�ین همه  �فر�ی ر�گ �برای �آ دای �برف �فم و ا�ف حف واس�تم �فر�یاد �برف ودم را �فرا  �گر�ف�ته �بود. می �ف اط، و�ب �ف�ش
ر �ک�فم.  کّ � م�ت �ت�ش ا�یی و ��ف �ب �ی �ف

کمی  ورد. اّول � ود �آ گهان صدا�یی، من را �به �ف ود �بودم، �فا� ا�ی �ف ر �ف�ی ان �که �فر�ت رد س�ف �ف هم�چ

س�ته اس�ت  �ت �بام �ف�ش ی �بر ��به ی �چ�ش ولو�ی ا و لکو�چ �ب �ی گاه �کردم، د�یدم �گر�به ی �ف و�ب �که �ف �ترس�یدم؛ اّما �ف
د.  و می �ک�ف وم�ی و م�ی
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    درست و نادرست

1 یک سال طول می کشد تا زمین یک بار دور خود بچرخد. 

2  خورشید یک سیاره ی در حال حرکت است. 

   درك مطلب

1 چرا در طول روز، خورشید را می بینیم؟ 

2   از مشاهده ی آسمان باشکوه و زیبا به یاد چه می افتی؟

.  3

  واژه آموزي

 به جمله های زیر، دّقت کن.
 روسری، پوشاک زنانه است.

 نشستن روی ستاره  و سفر در آسمان، رؤیای کودکانه است.

 فّعالیت های گروهی در کالس، نوعی رابطه ی دوستانه است.
 حاال تو بگو:

 دامن، لباس................... است. 
 ُکشتی، ورزش ................  است.
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   صندلی صمیمیت

 هفته ِی گذشته، معلّم شما موضوعی را انتخاب کرد و از شما خواست درباره ی آن موضوع 
یا  کتاب  و  باشی  رفته  کتابخانه  به  تو  شاید  آورید.  دست  به  کافی  اّطالعات  و  کنید  تحقیق 
مجلّه ای را در مورد آن موضوع مطالعه کرده باشی. شاید هم از بزرگ ترها پرسیده باشی و یا 
به کمک رایانه در مورد موضوع جست و جو کرده باشی. حاال روی صندلی صمیمیت بنشین و 
در مورد آن موضوع صحبت کن و توضیح بده که این اّطالعات را از کجا به دست آورده ای. 

  بیاموز و بگو

 در درس سوم خواندیم که آموزگار از هر گروه خواست خوب به اطراف خود نگاه کنند. 
بعد هرچه را می بینند و می شنوند، یادداشت کنند و با همفکری، یک نوشته یا گزارش بنویسند.

یادداشت برداری، یعنی نوشتن چیزهایی که می شنویم، می بینیم یا می خوانیم. وقتی به مسافرت 
و  دیده ها  و  باشی  داشته  همراه  یادداشت  دفترچه ِی  است  خوب  می روی؛  علمی  گردش  یا 
یادداشت ها  آن  منّظم کردن  با  نشوند. سپس  فراموشت  تا  یادداشت کنی،  آن  را در  شنیده ها 
می توانی نوشته، گزارش یا خاطرات خود را بنویسی. بسیاری از نویسندگان بزرگ، با استفاده از 

نوشته اند. یادداشت های خود کتاب 
دوستانت  برای  آن  مورد  در  کرده ای؟  یادداشت برداری  علمی  گردش  هنگام  در  تاکنون  آیا 

کن. صحبت 

  گوش کن و بگو

 به بخش اّول داستان، گوش کن و ادامه ی آن را تو بگو. 
حاال به بخش دوم داستان گوش کن و آن را با ادامه ی داستانی که خودت ساخته ای، 

کن. مقایسه 
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اوایل فصل بهار بود. هوا گرم و گرم تر می شد. حیوانات جنب و جوش و تالش 
را از سر گرفته بودند.

ملخ سوت زنان و شادی کنان به  این طرف و آن طرف می جهید و می خندید. 
او با خودش گفت: »چه هوای خوبی! بهتر است به دیدن دوستم بروم و با هم، از 

این هوای خوب لّذت ببریم.«
وقتی  به طرف خانه ِی دوستش راه  افتاد؛ در مسیر، پایش لیز خورد و نتوانست 

درست راه برود و یک دفعه روی زمین افتاد.
در این لحظه عنکبوت از راه رسید. او با دیدن ملخ که روی زمین پهن شده 
بود، حسابی خنده اش گرفت، طوری که نمی توانست جلوی خنده اش را بگیرد. ملخ 

خیلی ناراحت شد و گفت: »عنکبوت، زمین افتادن خنده دارد؟« 
عنکبوت خودش را جمع و جور کرد و گفت: »نه دوست من، از من ناراحت نشو! 

  بخوان و بیندیش
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من تو را مسخره نمی کنم. اصاًل به من بگو ببینم چه کسی اینجا را لیز 
کرده  است تا خودم حسابش را برسم؟«

ناگهان خود عنکبوت هم لیز خورد و افتاد.  هر دو به هر زحمتی که بود، 
از زمین بلند شدند و به راه  افتادند. 

همین طور که می رفتند به جانور عجیبی رسیدند و گفتند:»این دیگر 
چیست؟«

او گفت: »سالم! اسم من حلزون است.«
آن دو هم صدا گفتند: » از کجا پیدایت شده؟ تا حاال کجا بودی؟«

حلزون گفت: »از اّول  هم اینجا بودم، زمستان را داخل خانه ام خوابیده 
بودم! حاال که بهار آمده،  از خواب بیدار شده ام.« 

آن ها گفتند: »ولی ما که خانه ای  نمی بینیم!« 
است،  حلزون گفت: »همین صدفی که پشت من 

است.« من  خانه ی 
لیز  را  زمین  »چرا  گفتند:  اخم  با  آن ها 

کردی؟«  را  کار  این  چطوری  کرده ای؟ 
برای  مجبورم  »من  گفت:  حلزون 

زمین  روی  را  لغزنده  مایع  این  کردن،  حرکت 
بپاشم و روی آن بخزم؛ چون مثل شما پا ندارم، 
این مایع لغزنده در خزیدن به من کمک می کند.«

آن ها گفتند: »ما نمی دانستیم که تو با چه زحمتی راه می روی! از تو 
معذرت می خواهیم. رفتارمان بد بود!«

حلزون گفت: »نه، اینکه گفتم »مجبورم«، برای این نبود که بخواهم 
بگویم دارم زحمت می کشم؛ نه، خدا مرا این طور آفریده و این مایع لغزنده 
را هم در اختیار من قرار داده  است. وسیله ی راه رفتن شما، پاهایتان است 

ولی من برای حرکت کردن می خزم. همیشه هم خدا را شکر می کنم.«
ملخ و عنکبوت گفتند: »ما باید جلوی پایمان را خوب نگاه کنیم، تا 

زمین نخوریم و کسی را هم سرزنش نکنیم.«
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بعد با تعّجب پرسیدند: »حلزون جان، تو که دندان نداری! چطوری این همه برگ 
و سبزی را می جوی؟«

حلزون جواب داد: »خدا به من بیش از هزار دندان داده  است که در پشت زبانم 
هستند.«  مخفی 

آن ها از تعّجب به هم نگاه کردند و گفتند: »وای! چقدر دندان!«
همین طور که آن ها در حاِل صحبت کردن بودند، ناگهان خروس طالیی را دیدند 
که  نوک زنان به طرف آن ها می آمد. ملخ و عنکبوت پا به فرار گذاشتند؛ ولی حلزون 
نمی توانست به تندی آن ها بدود. آن ها پشت یک بوته پنهان شدند و به حلزون نگاه 
کردند. خروس به حلزون که رسید، چند نوک به  او زد. بعد هم از آنجا دور شد. آن ها 
نگاه کردند و دیدند خانه ی حلزون، صحیح و سالم آنجاست؛ ولی از خود حلزون خبری 

 نیست. ناراحت شدند و زدند زیِر گریه. 
حلزون فریاد زد: »من زنده و سالمت هستم. چرا گریه می کنید؟ فراموش کرده اید 

که  این صدف، از من محافظت می کند؟«
عنکبوت گفت: »تو چطور توی این صدف پر پیچ و خم، جا می شوی؟«

حلزون با لبخندی بر لب، گفت: »من بدن نرمی  دارم. خودم را به شکل صدفم 
در می آورم و راحت توی آن، جا می شوم. می بینید! این هم یکی دیگر از شگفتی های 
وجود من است. در آفریده های خداوند، چیزهای عجیب و شگفت انگیزی وجود دارد.«

از آن روز به بعد عنکبوت و ملخ و حلزون دوستان خوبی برای  هم بودند.

1 حلزون چگونه راه می رود؟

2 آیا عنکبوت و ملخ، مهربان بودند؟ برای پاسخ خود، دو دلیل از متن بیاورید.

3 کلمه ی »این«  در بند هفتم، به چه کسی اشاره دارد؟

4 کلمه ی »این کار« در بند سیزدهم، به چه کاری اشاره دارد؟

  درك و دريافت
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روزی مردی نزِد حاکم
 رفت و گفت: »به دادم برسید. یک نفر 

به زور وارد خانه ِی من شده است و می گوید، این خانه، مال اوست.« 
حاکم دستور داد تا آن مرد را بیاورند. وقتی او را آوردند، حاکم از او پرسید: 

»چرا می خواهی به زور، خانه ِی این مرد را بگیری؟«
مرد جواب داد: »من از آسمان افتاده ام توِی

 آن خانه، پس خانه، ماِل من است.« 
حاکم دستور داد او را مجازات کنند.

مرد در حالی که ناله می کرد، گفت: »آخر برای چه مرا می زنید؟« 
حاکم پاسخ داد: »گفتم آن قدر تو را بزنند، تا حواست کاماًل سرجایش بیاید، 

که اگر بار دیگر خواستی از آسمان بیفتی، مواظب باشی 
در خانه ی دیگران نیفتی!«

 

حکایت
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�باد ا  �ک�ت �ی �کردگاِر  �بر  وا�فدن دادحَمد  ِ ردس �ف و�ت �که مرا �ش

ا�ب �ک�ت �به  ِم من  �کرد �چ�ش ا  �ف سش ِ �ف�یرم ا�ف هر �با�ب�آ �ت و�ف�ی داد �ت

�فهاد ادرد سرِ من هوای ردس  اس�ت  ِ ّ�ت م��ب من  دِل  رد 

                  ایرج میرزا

ن ا�ب �تر�آ و را س�چاس می لگو�یم �که �به ما �ک�ت �بان! �ت دای مهر  ای حف
�تی  �ف و�ش �ب گی �کردن و �ف �فد� ه�تر �ف ن، راِه �ب ما�یی های �آ ا �با راه�ف را دادی، �ت

م. اس�ی �ف را �ب�ش
و  دا�فا  معلّمی  �که  اس �گرفارم  س�چ و  �ت ا�ف   ! �یرف �رف و  و�ب  �ف دای  حف ای 

می �به من دادی. و�ب و صم�ی ا�فی �ف �بان و دوس�ت مهر
�تر  �ی�ش �ب م؛  �باسش �ته  داسش د�یده  �چ��ف اری  ر�ف�ت �تا  �کن  کمک  � �به من  دا�یا!  حف
ورم و �به  و�ب �ک�ش ده، �به مردم �ف �ف �ی ر�ف�ت �ک�فم �تا رد �آ �ی�ش وا�فم و �چ �ف ردس �ب
، �تو  �ش �ف�ش دم�ت �ک�فم. �برای ا�ین همه �فعم�ت و �ب هان حف همه ی مردم �ب

را س�چاس می لگو�یم.
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آب تنی: شست و شوی بدن در آب، شنا کردن.
آثار: جمع اثر، نشانه ها، عالمت ها.

آراسته اند: آرایش کرده اند، زیبا و مرتّب کرده اند.
آرامش: آرام بودن، آسودگی.

آرامگاه: قبر، مزار، محّل آرامش.
آسايش: راحتی.

آسیب: صدمه، زیان.
آشغال: ُزباله. 

آغاز: شروع.
آغوش: بََغل، میان دو دست.

آفرينش: آفریدن، خلقت.
آلودگی: کثیفی. 

آلودگی صوتی: هر صدای بدی که انسان را آزار می دهد. 
کرم  که  سفید  و  محکم  نازک،  بسیار  تاری  ابريشم: 
پارچه  تهّیه ی  برای  آن  از  می تند.  خود  دور  به  ابریشم 

استفاده می کنند.
اَحاديث: جمع حدیث، سخنان پیامبران و امامان.

اِحسان: نیکوکاری، نیکی کردن.
اَحوال پرسی: حال و احوال کسی را پرسیدن. 

بعضی  غذای  که  خوراکی  بّراق  و  ریز  دانه ی  اَرَزن: 
پرندگان است.

استوار: محکم، سخت، پایدار. 
اشتیاق: شوق و عالقه. 

اِشغال: جایی را به زور گرفتن. 
اضافه کردن: افزودن، زیاد کردن.

اطراف: دور و بر. 
افتخار: سربلندی.

افتخارآفرين: کاری که باعث سربلندی می شود. 
اُفق: کنار آسمان، اطراف آسمان.

اکسیژن: گازی در هوا که برای زنده ماندن موجوداِت 
زنده الزم است.

اَُمرا: جمع امیر، امیران، فرمانروایان.
اَُمرای عرب را: برای فرمانروایان عرب.

انتظار: شکیبایی، صبر.
اندر آن: در آن.

اهّمیت: با ارزش و مهم بودن.

 
باب: بخش، گونه، قسمت.

باشتاب: با عجله.
باستانی: کهن، بسیار قدیمی. 

باعث: دلیل، سبب.
بحث: گفت وگو. 

بَخشايش: بخشش و لطف.
بَدرقه کردن: کسی را همراهی کردن برای خداحافظی.

بَرازنده : مناسب ، شایسته .
بَّراق: درخشنده. 
بَرزگر: کشاورز.

برگزار شدن: برپا شدن، انجام شدن.
بزرگ هّمت تر: باگذشت تر و بخشنده تر.

بُلور: نوعی شیشه ی شفاف که برای ساخت ظرف به کار 
می رود. 

به بار آمدن: میوه دادن، نتیجه دادن
به حاجتی: برای کاری.

 آ ، ا

 ب
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بُهتان: ُتهمت، به دروغ چیزی را به کسی نسبت دادن.
بی اّدعا: کسی که اّدعایی ندارد.

بی انتها: پهناور و بزرگ، بی پایان.
بی خیال: خونسرد، بیش از حد آرام.

بیشه: جنگل. 

پاکزاد: از نژاد و نسل پاک.
پای کوبی: شادی کردن.

پَرورد: پرورش داد.
پَژُمرده: خشک، بی طراوت.

پُشته: تّپه، توده.
پونه ی وحشی: نوعی گیاه، سبزی خوش بو مثل نعناع. 

پهناور: گسترده، وسیع.
پیشَروی: به جلو رفتن، به پیش رفتن.

پیوسته: پی در پی، به دنبال هم.

برای  اتاق  دیوار  در  فرورفتگی  یا  برآمدگی  تاقچه: 
گذاشتن چیزها روی آن. 

مسلسل  که  جنگی  سنگین  و  بزرگ  خودروی  تانک: 
و توپ دارد و به کمک زنجیرهایی در زیر آن، قادر به 

حرکت در مکان های مختلف است.
ُتربَت: خاک، خاِک مزار.

تََرّقه: نوعی بُمب دست ساز کوچک.
ُتشکچه: ُتشِک کوچک.

تعبیرُکننده: کسی که چیزی را شرح و توضیح می دهد، 
تفسیر کننده، گزارش کننده.

یا  آب  آن  در  که  شیشه ای  یا  ُسفالی  پارچ  ُتنگ: 
نوشیدنی های دیگر می ریزند.

توفیق: موّفقیت.

ثَبت نام: نوشتِن اسم، نام نویسی.

جاودانه: همیشه و جاوید، چیزی که تا ابد بماند.
جبرئیل: فرشته ی وحی.

جلب نظرکردن: نگاه کسی را به سوی خود کشاندن، 
جلب توّجه کردن.

جلوگیری: پیشگیری.
جنب وجوش: تالش، جنبش.

از  صدام  حکومت  که  است  جنگی  تحمیلی:  جنگ 
کشور عراق، به مدت هشت سال، میهن عزیزمان،ایران را 
مورد حمله قرار داد ولی در پایان براثر ایستادگی جوانان  
دلیرسرزمین ما، ناگزیر به عقب نشینی و شکست شد.این 

جنگ از سال 1359 تا 1367 ادامه داشت.
جوان مردی: بخشندگی، مردانگی.

جوز: گردو.
جوی: گذرگاه باریکی که آب از آن می گذرد.

جویبار: جوی بزرگی که از جوی های کوچک تشکیل 
شده باشد.

 َجهیدن: پریدن.
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چشمه:جاییکهآباززیِرزمینبیرونمیآید.
چوب دستی:عصا،چوبیکهدردستمیگیرند.

چشم نواز:زیبا،َقشنگ.

حاتم طایی:شخصیکهبهبخشندگیُشهرتداشت.
حاجت:نیاز،احتیاج.
حاشیه:کناره،گوشه.
حاصل:نتیجه،سود.

حاضر:آماده،آنکهغایبنیست.
حالیا:اکنون،حاال،اینک.

َحتمی:قطعی.
حرفه ای:کسیکهدرکاریمهارتدارد،انجامکاردر

حّدخیلیخوبودقیق،عالی.
َحریص: طمعکار.

حفظ:نگهبانی،نگهداری.
حکایت:سخنکوتاهیکهپندواندرزیرابیانمیکند.

حکیم:انسانداناوخردمند.
حلوا: نوعیخوراکیکهبهوسیلهیآردوروغنوشکر

تهّیهمیشود.
َحمد:ستایش،شکرگزاری،ستودن.
حوض:جاییبراینگهداریآب.

حیرت:شگفتی،تعّجب.

خارَکن:کسیکهکارشَکندنخاراست.
خاص:ویژه،مخصوص.

خصوصی:ویژه،شخصی.
َخلق:آفرینش،مردم.

َخلیج:پیشرفتگینسبتًاوسیعآبدرخشکی.
َخلیفه:جانشین،نماینده،حاکم.

خنده رو:شاد،کسیکهخندهبهلبدارد.
خواب گزار:کسیکهخوابدیگرانراتوضیحمیدهد.

خودرو:ماشین.
خوش و بِش کردن:احوالپرسیکردن.

خویشان:جمعخویش،نزدیکان،وابستگان،اقوام.
خیره شدن:بادّقتبهچیزینگاهکردن.

دامنه ی کوه:بخششیبدارپایینکوه.
و عهد به که کسی درستکار، وفادار، ُدرست پیمان:

پیمان،پایبنداست.
درو:برداشِتکشت،چیدنگیاهانمثلگندموبرنج.

دفاع:نگهداریومحافظت،تالشبرایحفظخوددر
برابردشمن.

دل انگیز:خوبوزیبا.
دالورانه:شجاعانه.

دل پذیر:پسندیدهودلخواه.
دل ُگشا:جاییبزرگکهچشماندازیزیبادارد،خوش

منظرهوباصفا.
دل نشین:خوشایندوپسندیده.

 خچ

 ح

 د
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دلیرانه: شجاعانه.
ِده: روستا.

َدهانه: لبه، ورودی هر چیز یا هر جا.
ِدهقان: کشاورز.

رحمت: مهربانی.
َرزمنده: جنگجو، مبارز.

رو ان: رونده، جاری.
روزنامه دیواری: نوشته ای از مطالب گوناگون که معمواًل 
دانش آموزان در مدرسه، تهّیه و روی دیوار آویزان می کنند.

رونق: رواج.
ریزش: فرو ریختن.

زادگاه: محّل تولّد.
َزرخیز: دارای خاک حاصل خیز و معدن های باارزش.

َزعفران: گیاهی خوشبو که ارزش غذایی و دارویی دارد.
ُزالل: روشن و صاف.

زمزمه: صدای حرف زدن آهسته، پِـچ پِـچ.
زوزه: صدای بعضی از حیوانات.

بزرگان  و  امامان  آرامگاه های  از  کردن  دیدار  زیارت: 
دین و مکان های مقّدس.

زیان آور: چیزی که زیان می رساند، آنچه موجب آسیب 
شود.

ساخت   وساز: ساختن، درست کردن.
سخاوتمند: بخشنده.

سخت گیری: شّدت، سخت گرفتن بر دیگران.
سربلندی: احساس افتخار داشتن.

سرحال: با نشاط، شاد.

سعادتمند: خوشبخت.
ُسفالی: ظرف یا اشیا ِگلی، چیزی که از گل ُرس ساخته 

شده.
سکوت: خاموشی، بی صدایی.

ِسماط: ُسفره.
بال  دو جفت  با  تندپرواز  و  زیبا  َسنجاقک: حشره ای 

بلند و نازک، چشم های بزرگ و شاخک های بلند.
اثر  بر  معمواًل  که  آب  ناگهانی  و  شدید  جریان  سیل: 

بارش زیاد باران جاری می گردد.

شبیه: مانند، مثل. 
شریف: بزرگوار، دارای ارزش و اعتبار. 

شگفت انگیز: عجیب.
شگفتی: تعّجب. 

صبر: شکیبایی، بُردباری.
صفا: صمیمیت، پاکی.

َصمیمی: همدل و مهربان. 
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صنعت: فن و حرفه.  
َصنوبر: نام درختی زیبا، نامی برای دختران. 

ض

ضعیف: بی حال و ناتوان. 

طبیعت: بخشی از جهان هستی. 
طراوت: تازگی، شادابی. 

طَمع: حرص، زیاده خواهی.

عادت: آنچه بر اثر تکرار، رفتار همیشگی انسان می شود.
عاقبت: سرانجام، پایان چیزی. 
عبورکردن: گذشتن، گذرکردن.

عطر: بوی خوش، ماّده ی خوش بو.
عظمت: بزرگی. 

عظیم: بزرگ. 
عنکبوت: نوعی حشره که تار می تند. 

غایب: پنهان از چشم، آنکه در جایی حضور ندارد.
ُغّرش: صدای بلند و ترسناک.

َغرق شدن: فرو رفتن و خفه شدن در آب، غوطه ور 
شدن در آب یا هر چیز دیگر.

غروب: پایان روز و هنگام قرار گرفتن خورشید در افق 
مغرب.

ُغّصه: غم و اندوه.
غمناك: غمگین، دچار غم.

غوطه: فرو رفتن در آب.

فانوس: نوعی چراغ نفت سوز. 
خود  از  می کند،  فدا  را  خود  جان  که  کسی  فداکار: 

گذشته.
فراهم نهاده: آماده کرده.

فرمانروا: آنکه بر سرزمینی حکومت کند، حاکم.
ُفروغ: روشنایی، نور، پرتو.

َفریبا: بسیار زیبا.
ِفشفشه: نوعی اسباب بازی که در آن باروت می ریزند و 

هنگام سوختن به هوا می رود و نورافشانی می کند.
فضایی: مربوط به فضا.

فیروزه ای: به رنگ فیروزه، آبی متمایل به سبز.

قامت: َقد.
َقرض گرفتن: پول یا چیزی را از کسی گرفتن و بعد 

از مّدتی پس دادن.
ِقل خوردن: غلتیدن، چرخیدن دور خود روی زمین.

ُقلّه: نوک کوه یا تّپه.
قنّادی: شیرینی فروشی.
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کاموا: نوعی نخ که با آن لباس های زمستانی می بافند.
کبود: رنگ آبی تیره. 

کردگار: خداوند، آفریدگار
َکرگدن: جانوری خیلی بزرگ با پوست کلفت و با یک 

یا دو شاخ روی پوزه.
کسب: به دست آوردن.

کم شنوایی: ضعف در شنیدن.
حمله ی  برای  جایی  در  شدن  پنهان  کردن:  کمین 

ناگهانی.
ُکنجکاوی: عالقه مندی به دانستن چیزی.

کینه: دشمنی کسی را در دل داشتن.
کیهان: عالم، دنیا، جهان.

گردآمدن: جمع شدن.
گردش علمی: گردش  دسته جمعی دانش آموزان. 

گریزان بودن: فرار کردن از کسی یا چیزی، بیزار بودن.
گریست: گریه کرد.

گزارش: شرح و بیان کارهای انجام گرفته.
ُگسترد: پهن کرد.

گسترده: وسیع، بزرگ.
گودال: چاله، جایی فرو رفته در زمین.

گوش خراش: صدای بسیار شدید و آزار دهنده. 
گویا: رسا، روشن، آشکار.

لّذت: حالت خوشایند و خوب.
لطافت: نرمی.

لطیف: نرم و خوشایند.
لغزنده: لیز.

لیزخورد: ُسرخورد، لغزید.

مأمور: آنکه به فرمان کسی برای انجام کاری انتخاب 
می شود.

ماهرانه: با مهارت، استادانه.
ُمجازات: تنبیه.

محافظت: مواظبت کردن، نگهداری، مراقبت
محلّه: قسمتی از یک شهر یا روستا.
ُمحیط: مکان اطراف شخص یا چیز.

َمخفی: پنهان.
ُمراقب: نگهبان، مواظب.

ُمربّی: کسی که چیزی را یاد می دهد.
مرزنشینان: کسانی که در مناطق مرزی کشور زندگی 

می کنند.
ُمژده: خبر خوب.

َمسدود: بسته شده.
مشورت: نظر دیگران را خواستن.

مطالب: گفته ها، نوشته ها، موضوع ها.
معموالً: بیشتر وقت ها.

ِملک: سرزمین، کشور، آب و خاک.
ملّی: مربوط به همه ی مردم یک کشور.
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منتظر: چشم به راه.
ُمنّظم: مرتّب و با نظم.

مواِدّ َسّمی: مواّدی که به بدن ضرر می رسانند.
مور: مورچه.

موضوع: آنچه درباره ی آن گفت وگو می شود.
مهارت: توانایی انجام کاری به نحو شایسته.

َمیازار: آزار نده.
می ُربایند: می دزدند.

ناراضی: ناخشنود.
نارنجک: نوعی بُمب دستی. 

ناودان: لوله ای که آب پشت بام از داخل آن پایین می آید.
نخست: آغاز، ابتدا.

نرم نرمک: آرام آرام، آهسته.
نشاط: شادی، شادابی.

نظافت: پاکیزگی، تمیزی.
نَغمه: صدای خوش، سرود. 

نگران: دلواپس. 
نگریست: نگاه کرد.

کاری  گروهی،  یا  کسی  طرف  از  که  کسی  نماینده: 
انجام می دهد. 

نورافشانی: چراغانی کردن، ُپر نور کردن فضا و محیط.
نهال: شاخه و بوته ی کوچکی که تازه کاشته شده باشد.

نهراسیم: نترسیم.
نیازمند: فقیر، محتاج.

نیاکان: گذشتگان، پدران. 
نیایش: دعا، پرستش خداوند.

و
وارونه: به عکس.

واضح: آشکار، روشن.
واقعه: رویداد، اتّفاق.
وطن: میهن، کشور.

ویران: خراب.

ه

هراسان: ترسان، بیمناک.
هم بازی: دوست، یار.

همبستگی: همراهی، همدلی، اتّحاد.
همفکری: با هم درباره ی موضوعی فکر کردن.
هم نوعان: افرادی که از یک نوع هستند، هم جنس.

َهمهمه: سروصدا، شلوغی.

یقین بدان: شک نکن، تردید نداشته باش، مطمئن باش.
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