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                                 باسمه تعالي

" و من احیاها فكانّما احیا الّناس جمیعا "  )مائده آیه 23(

فرآیند تولید برنامه ي درسي مجموعه فعالیت هاي نظام مند و طرح ریزي شده اي است، که تالش دارد ابعاد چهارگانه زیر نظام 
برنامه درسي )طراحي، تدوین، اجرا و ارزشیابي( را در یک بافت منسجم و هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمي 

ساما ندهي نماید.
در تدوین محتواي کتب دانش آموزان با نیازهاي ویژه که بخشي از فرآیند برنامه درسي است، سعي شده تا مالحظات 
ساحت هاي تربیتي حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندي دانش آموزان براي درک و فهم دانش پایه و 
عمومي، کسب مهار ت هاي دانش افزایي، به کارگیري شیوه تفکر علمي و منطقي، توان تفکر انتقادي، آمادگي جهت بروز 
خالقیت و نوآوري و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه براي بهبود کیفیت زندگي است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا 
با فراهم نمودن فرصت هاي مناسب برنامه ی درسي ضمن تأکید بر انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگري و توجه به 
هوّیت ویژه مربیان با نیازهاي خاص، زمینه ساز دست یابي دانش آموزان به کسب شایستگی هاي الزم )توانمندي ها، مهار ت ها( 
مي باشد. امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامي با بهر ه گیري از این کتاب بتوانند فراگیران را 

در دستیابي به صالحیت هاي فردي و اجتماعي یاري نمایند.
  این کار بزرگ حاصل همکاري صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایي و گروه هاي تالیف کتا ب هاي درسي 
می باشد، شایسته است از تالش و مساعي تمامي این عزیزان و همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي وزارت متبوع که 

در مراحل چاپ و آماده سازي ما را یاري داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه ی همکاران و صاحب نظران درخواست مي نمایم، تا نظرات و پیشنهادهاي خود را در خصوص این محتوا به 

این سازمان منعکس نمایند.
                                                                                                                                 دکتر مجید قدمي

                                                                                                             معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور



خدا
تو یگانه اي و دانا تو خداي بي نظیري 

تو كه پاكي و توانا تو چه خوب و مهرباني 

كه از آسمان ببارد تو به گوش ابر خواندي 

به زمین قَدم گذارد تو به آفتاب گفتي  

زدل زمیِن بجوشد تو به چشمه یاد دادي 

كه از آب آن بنوشد به گیاه تشنه گفتي 

گل و سبزه را كشیدي به هزار نقش زیبا 

همه را تو آفریدي شب و روز و كوه و دریا 

ستایش



 درس اّول: باران

 درس دوم: لک لک ها برمی گردند

فصـل اّول



2

با صداي قطره هاي باران كه به شيشه مي خورد از خواب بيدار شدم. به كنار پنجره رفتم و 

حياط را نگاه كردم: زمين خيس و نمناك شده بود. چترم را از داخل اتاق برداشتم و به حياط 

آمدم. من هميشه قدم زدن زیر باران را دوست داشتم. 

كنار حوض ایستادم، بوي خاك باغچه، فضا را پر كرده بود و صداي ُشرُشر آب از ناودان به 

گوش مي رسيد. به آسمان نگاه كردم. ابرهاي زیادي آسمان را پوشانده بود و خورشيد، پشت 

ابرها پنهان شده بود. ناگهان همه جا روشن شد. صداي غّرش رعد و برق به گوش مي رسيد 

و بارش باران بيش تر مي شد. 

حوض خانه پر ازآب شده بود. ماهي ها تندتر از هميشه شنا مي كردند مثل این كه آن ها هم 

از بارش باران لّذت مي بردند.

2

درس اّول
بـاران



3

از خانه بيرون آمدم، صدای جيک جيک گنجشک ها كه خود را در ميان برگ های درختان پنهان 

كرده بودند، به گوش می رسيد.باران، مزرعه ها و دشت ها را سرسبز و شاداب تر كرده بود. 

مّدتي گذشت باد شروع به وزیدن كرد و ابرها را در آسمان پراكنده ساخت، بارش باران قطع 

شد، خورشيد از پشت ابرها بيرون آمد و رنگين كمان زیبایی در آسمان آبی نمایان شد.

آن روز، به هر سو نگاه مي كردم؛ قدرت خدا را مي دیدم و لطف و رحمت او را بيشتر احساس 

مي كردم.

اي خداي بزرگ، تو را دوست دارم و به خاطر تمام نعمت هایت از تو سپاسگزارم.
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بوي گل فضاي خانه را پر كرده بود.

حوض خانه پر از آب شده بود.

معني واژه هاي زیر را از »واژه نامه« پيدا كنيد و بگوئيد.

غّرش: نمناك:       

نمایان شد: پراكنده ساخت:      

سپاسگزارم: هر سو:      

واژه ي »نمناك« و »غّرش« را در درس پيدا كنيد و بخوانيد.

1-درآن روز باراني چه صداهایي به گوش مي رسيد؟

2- بعد از تمام شدن باران در آسمان چه چيزي نمایان شد؟

3- با دیدن نعمت هاي خداوند به چه چيزي پي مي برید؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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جمله هاي زیر را مي خوانم، به دّقت گوش كنيد. 

قّد علي از قِدّ محّمد بلند تر است. 

قّد علي از قِدّ فرید بلند تر است. 

علي بلند ترین دانش آموز كالس است. 

                             

شهر كرمان از شهر كاشان بزرگ تر است.

شهر كرمان از شهر اراك بزرگ تر است.

شهر كرمان بزرگ ترین شهر است.

                             

قّد زهرا از قِدّ فاطمه كوتاه تر است. 

قّد زهرا از قِدّ ترانه كوتاه تر است. 

زهرا كوتاه ترین دانش آموز كالس است. 

دانش زباني



6

به تصویر باال نگاه كنيد. 

 براي تصویر باال یک موضوع انتخاب كنيد. 

 در مورد موضوع انتخاب شده با دوستانـتان گفت و گو كنيد. 

تصویر خواني



هوا كم كم سرد شده و زمان مهاجرت پرندگان فرا رسيده است. زمين در جنگل بلوط پر از 

برگ هاي رنگارنگ درختان شده است، درختاني كه كم كم به خواب زمستاني مي روند. در 

نزدیكي این جنگل زیبا، رودخانه اي است كه لک لک هاي زیادي در كنار آن زندگي مي كنند. 

با سرد شدن هوا، همه ي آن ها، آماده ي سفر مي شوند.

لک لک ها پرندگانی هستند كه زندگي اجتماعي دارند آن ها در كنار هم زندگي مي كنند و 

به صورت گروهي غذا مي خورند. آن ها روی درختان و بام های بلند روستاهای نزدیک جنگل 

النه می سازند. زمان مهاجرت لک لک ها كه فرا مي رسد همه در كنار هم جمع مي شوند و به 

صورت دسته جمعي پرواز مي كنند. آن ها به سرزمين هاي گرم درجاهاي دوردست مي روند 

تا بتوانند براي خود غذا تهيّه كنند و از سرماي زمستان در امان بمانند.

درس دوم
لک لک ها بازمی گردند

7
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در این سفر طوالني ممكن است، خطرهاي زیادي براي آن ها به وجود بياید. از این خطرها مي 

توان به حمله ي پرندگان شكاري و خطر باد و باران اشاره كرد. اّما بيشتر آن ها، این سفر 

پرخطر را به سالمت پشت سر مي گذارند.

لک لک ها، نخستين پرندگاني هستند كه با نزدیک شدن بهار، به آشيانه هاي خود باز مي گردند. 

بازگشت این پرنده ها، براي مردم نشانه ي آمدن نوروز، رویيدن گل و سبزه و پایان فصل سرما 

است.

بازگشت لک لک هاي مهاجر به آشيانه هاي خود یكي از نشانه هاي قدرت خداوند است.
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-لک لک ها در فصل پایيز مهاجرت مي كنند. 

- آن ها سفري بي خطر در پيش دارند.

معني واژه هاي زیر را از »واژه نامه« پيدا كنيد و بگویيد.

در امان بمانند: مهاجرت:       

اشاره كرد: رنگارنگ:      

واژه ي »لک لک ها« چند بار در درس تكرار شده است؟ بگویيد.

-چرا لک لک ها مهاجرت مي كنند؟

- چه خطرهایي در راه براي لک لک ها وجود دارد؟

- چه پرندگاني را مي شناسيد كه مانند لک لک ها مهاجرت مي كنند؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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جمله هاي زیر را مي خوانم، به دّقت گوش كنيد. 

من  به بازار رفتم.

تو به بازار رفتي.

او به بازار رفت.

ما به بازار رفتيم.

شما به بازار رفتيد.

آن ها به بازار رفتند.

دانش زباني

من                 رفتم.

تو                  رفتی.

او                  رفت.

ما                   رفتيم.

شما                رفتيد.

آن ها             رفتند.
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به تصویر باال نگاه كنيد. 

 براي تصویر باال یک موضوع انتخاب كنيد. 

 در مورد موضوع انتخاب شده با دوستانـتان گفت و گو كنيد.

تصویر خواني
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نّقـاش دنيـا

با هم بخوانیم

در باغ زیبایيدیروز مي گشتم

بَه به! چه گل هایي!آنجا پر از گل بود

باران صفا مي دادبرگ درختان را

بلبل شفا مي داددلتنگي گل را

این نقش ها از كيست؟گفتم به گوش باغ

نّقاشي اش عالي استپيداست استاد است

نقاش این دنياآن باغ زیبا گفت

آن خالق یكتاتنها خداوند است



پروانـه ی زیبـا
با یک  در یک دشت سرسبز درخت بزرگي بود كه كرم كوچكي روي آن زندگي مي كرد. او 

بازي  با هم  بود، آن مورچه در زیر درخت بزرگ النه داشت، آن ها هر روز  مورچه دوست 

مي كردند و دوستان خوبي براي هم بودند.

یک روز صبح وقتي مورچه از خواب بيدار شد دوستش را ندید خيلي ناراحت شد هر چه 

دنبال كرم گشت او را پيدا نكرد.

بخوان و بیندیش

13



دانه ي گندم  بردِن  از كرم كوچک خبري نشد، یک روز كه مورچه مشغول   ، مّدتي گذشت 

به النه اش بود، ناگهان سایه اي باالي سرخود احساس كرد، ایستاد و به باالي سرش نگاه 

كرد،پروانه ي زیبایي را دید كه به او لبخند مي زند. پروانه گفت: »آیا مرا مي شناسي؟«

مورچه با تعّجب گفت: »من تا به حال تو را ندیده ام!« پروانه ادامه داد:  دوست عزیزم! من 

همان كرم كوچكي هستم كه هر روز با تو بازي مي كردم، من براي خود پيله اي ساختم و چند 

روزي در آن ماندم و با قدرت خداوند به پروانه اي زیبا تبدیل شدم. 

مورچه از این كه دوست خود را پيدا كرده بود خيلي خوشحال شد و خدا را شكر كرد.

1-چرا مورچه ناراحت شد؟

2- كرم كوچک به كجا رفته بود؟

3- داستان را براي دوستان خود تعریف كنيد.

درک و دریافت

14



 درس سّوم: مهربانی پیامبر)ص(

 درس چهارم: مرد و روباه

فصـل دّوم 
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درس سوم

هنگامي كه پيامبر)ص( در شهر مّكه زندگي مي كرد، همسایه اي داشت كه او را بسيار اذیّت 

مي كرد. هر وقت كه پيامبر)ص( از كنار خانه ي آن ها مي گذشت، آن مرد همسایه به حضرت 

محّمد )ص( بي احترامي مي كرد. یاران پيامبر)ص( از این كار مرد بسيار عصباني مي شدند، 

ولي هر بار پيامبر)ص( آن ها را آرام مي كرد. 

چند روزي بودكه از مرد همسایه خبري نبود، پيامبر)ص( حال او را از دیگران پرسيد و متوّجه 

شد كه مرد همسایه بيمار شده است.

مهرباني پيامبر)ص(
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پيامبر)ص( براي آن مرد همسایه، هدیه اي تهيّه كرد و به عيادت او رفت.

همسایه با دیدن پيامبر)ص( بسيار خجالت كشيد و گفت: »اي رسول خدا من هيچ وقت با شما 

رفتار خوبي نداشتم ولي شما هميشه با من مهربان بودید و حاال هم به دیدن من آمده اید.

پيامبر)ص( با خوش رویی فرمود:  »  چند روزي بود كه از تو خبري نداشتم به عيادت تو آمدم 

تا حالت را بپرسم.«

مرد همسایه به خاطر رفتارهاي بد خود از پيامبر)ص( عذرخواهي كرد و از آن روز به بعد از 

یاران نزدیک حضرت محّمد)ص( شد.
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-مرد همسایه به پيامبر)ص( احترام مي گذاشت.

- پيامبر)ص( به عيادت مرد همسایه رفت.

معني واژه هاي زیر را از »واژه نامه« پيدا كنيد و بگویيد.

عيادت:                                            عذرخواهي:     

یاران:

واژه هایي كه نشانه ي )هـ  ـهـ  ـه ه( را در درس پيدا كنيد و بخوانيد.

1-رفتار مرد همسایه با پيامبر)ص( چگونه بود؟

2- چرا پيامبر)ص( به خانه ي مرد همسایه رفت؟

3- در مورد مهرباني پيامبر)ص( چه مي دانيد؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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جمله هاي زیر را مي خوانم، به دّقت گوش كنيد. 

حضرت محّمد )ص( پيامبر ما مسلمانان است.

حضرت محّمد- )صلّي اهلل عليه وآله(- پيامبر ما مسلمانان است.

                             

-حضرت علي )ع( امام اّول شيعيان است.

حضرت علي- )عليه الّسالم(- امام اّول شيعيان است.

                             

-حضرت فاطمه )س( دختر پيامبر ما مسلمانان است.

حضرت فاطمه- )سالم اهلل عليها(- دختر پيامبر ما مسلمانان است.

                             

)ص(     صلّي اهلل عليه وآله        سالم خدا بر او و خانواده اش باد

) ع (     عليه الّسالم                    بر او سالم باد

)س(     سالم اهلل عليها              بر او سالم باد

دانش زباني
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به تصویر باال نگاه كنيد. 

 براي تصویر باال یک موضوع انتخاب كنيد؟

 در مورد موضوع انتخاب شده با دوستانتان گفت و گو كنيد؟ 

تصویر خواني
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مثل نسيم

با هم بخوانیم

با روي پرخنده و شادپيامبر عزیز ما

به هر كسي سالم مي دادهميشه و در همه جا

هميشه بود شنيدنيسالم هاي قشنگ او

ناز و لطيف و چيدنيمثل گل محّمدي

سالم و خنده جاري بوداز آسمان لب هایش

از سالمش بهاري بودهواي كوچه هاي شهر

مثل نسيم، بي صداخنده ي او هميشه بود

ميان باغ الله هامثل عبور شاپرك
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درس چهارم

مردي در نزدیكي جنگل زندگي مي كرد. او هر روز براي جمع كردن هيزم به جنگل مي رفت. 

یک روز روباهي را دید كه دست و پا ندارد. او با خود فكر كرد كه این روباه چگونه زندگي 

مي  كند و غذاي خود را از كجا به دست مي آورد؟

مرد در همين فكر بود كه ناگهان یک شير، شغالي را شكار كرد و خورد . روباه  بي دست و پا 

هم باقي مانده ي غذاي آن شير را خورد.

فرداي آن روز هم این ماجرا تكرار شد. او با خود گفت: »چه خداي مهرباني داریم كه به این 

روباه بي دست و پا هم روزي مي رساند. پس من هم از امروز، كار نمي كنم و یک گوشه مي نشينم 

تا خدا به من هم روزي برساند.« 

مرد و روباه



23

چند روز گذشت، مرد در كنار یک دیوار نشست و منتظر شد تا مردم به او كمک كنند مردم 

از كنارش مي گذشتند و به او توّجهي نمي كردند.

یک روز كه مرد از شّدت گرسنگي، ضعيف و ناتوان شده بود و حال خوبي نداشت با خود گفت: 

»چه كار اشتباهي كردم! به جاي تالش كردن، منتظر ماندم تا دیگران به من روزي برسانند، باید 

مثل آن شير باشم كه هم روزي خود را به دست مي آورد و هم به آن روباه، روزي مي رساند.«

از آن روز به بعد، مرد تصميم گرفت به دنبال كار برود و دست از تالش بر ندارد تا خدا هم 

در كارها به او كمک كند، كه بزرگان گفته اند: »از تو حركت، از خدا بركت«

برگرفته از بوستان سعدی
با اندكي تغییر
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-مرد روباهي را در حال شكار دید.

- مرد تصميم گرفت مانند شير باشد.

معني واژه هاي زیر را از »واژه نامه« پيدا كنيد و بگوئيد.

ضعيف: ماجرا:       

بركت: روزي:      

بزرگان:

واژه هایي كه نشانه ي »شـ ش« دارند را از متن درس پيدا كنيد و بخوانيد.

1-مرد در جنگل چه چيزي را دید؟

2- مرد با دیدن روباه چه فكري كرد؟

3- »از تو حركت، از خدا بركت« یعني چه؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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عبارت هاي زیر را مي خوانم، به دّقت گوش كنيد.

از تو حركت، از خدا بركت

مرغ همسایه غاز است

جوینده، یابنده است

جوجه را آخر پایيز می شمارند.

به این عبارت ها »ضرب المثل« مي گویند.

ضرب المثل »از تو حركت، از خدا بركت« یعني »اگر انسان تالش و كوشش كند خداوند حتماً 

به او روزي مي رساند«

 ضرب المثل »مرغ همسایه غاز است.« یعني »كسي قدر آن چه را كه دارد نمي داند و فكر 

مي كند آن چه را كه دیگران دارند، بهتر است.«

ضرب المثل »جوینده، یابنده است« یعني »كسي كه تالش مي كند به هدف خود مي رسد.«

ضرب المثل »جوجه را آخر پایيز مي شمارند.« یعني »نتيجه ي هر كاري در آخر مشخص مي شود.«

دانش زباني



26

تصویر خواني

به تصویرهای باال نگاه كنيد. 

 براي تصویر باال یک موضوع انتخاب كنيد؟

 در مورد موضوع انتخاب شده با دوستانـتان گفت و گو كنيد؟ 
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امان از حرف مردم
مردي با پسرش در یک روستا زندگي مي كرد، آن ها روزي تصميم گرفتند به شهر بروند، 

آن ها به راه افتادند، مرد سوار بر االغ بود و پسرش پياده در كناِر او راه مي رفت. بعد از 

چند ساعت به یک آبادي رسيدند، در آن جا تعدادي از مردم مشغول كشاورزي بودند. وقتي 

دیدند كه مرد سوار االغ است و پسرش در كنار او پياده راه مي رود، ناراحت شدند و گفتند: 

»این مرد چه كار بدي انجام مي دهد كه خودش سواِر االغ است و پسرش پياده.« مرد از االغ 

پياده شد و فرزندش را سوار كرد آن ها به راه خود ادامه دادند تا به روستایي رسيدند. 

مردمي كه آن ها را دیدند گفتند: »این مرد چه پسر بدي را تربيت كرده است كه سوار االغ 

شده و پدر پيرش پياده راه مي رود.« 

حکایت
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مرد با شنيدن حرف هاي مردم خودش هم سوار شد و به راه خود ادامه داد. یک ساعت بعد 

به روستاي دیگری رسيدند، مردم آن ده با دیدن آن ها متعّجب شدند و گفتند: »این دو نفر 

چه كار بدي كردند كه هر دو سوار یک االغ شدند و به این حيوان رحم نمي كنند!« با شنيدن 

این حرف ها، هر دو از االغ پياده شدند و به راه خود ادامه دادند، تا به شهر رسيدند باز 

هم مردم گفتند: »چرا هر دو پياده حركت مي كنند در حالي كه االغ در كنارشان است، آن ها 

االغ را بيشتر از خودشان دوست دارند.« در این هنگام، مرد رو به فرزندش كرد و با لبخند 

گفت: »پسرم تو امروز خودت دیدی و شنيدی كه مردم هر گونه كه مي بينند حرف مي زنند، 

از قدیم گفته اند: در دروازه را مي توان بست اّما در دهان مردم را نمي توان بست.

كدام یک از موارد زیر به معني ضرب المثل حكایت اشاره دارد؟

الف( اگر تالش كني به هدف خود مي رسي.

ب( هر كاري كه انجام دهيم، نمي توانيم همه مردم را راضي كنيم.

ج( نتيجه كارها در آخر مشخص مي شود.

درک مطلب



 درس پنجم: كتاب و كتاب خوانی

 درس ششم: راه تحقیق

فصـل سـّوم 
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درس پنجم

كتاب بهترین دوست ما انسان ها است، كه از صفحه ي اّول تا آخر با ما سخن مي گوید و ما را 

با دنياي اطراف خود آشنا مي كند. خواندن كتاب باعث افزایش دانش و اّطالعات ما مي شود و 

مي تواند به خيلي از پرسش هاي ما پاسخ دهد. هر كتاب درس تازه اي به ما مي دهد اّما باید 

به این نكته توّجه كنيم كه همه كتابها براي خواندن مناسب نيستند ما مي توانيم براي انتخاب 

یک كتاب خوب از بزرگترها كمک بگيریم یا به كتابخانه برویم. 

كتاب ها انواع گوناگوني دارند كه مي توان به كتاب هاي داستاني، علمي، مذهبي و تاریخي 

اشاره كرد.

كتاب و كتاب خواني
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كتاب هاي داستاني، كتاب هایي هستند كه قّصه هاي جالب و شنيدني براي ما بازگو مي كنند. 

با خواندن كتاب هاي علمي، شناخت بيشتري از جهان به دست مي آوریم و به قدرت و بزرگي 

خداوند پي مي بریم.

كتاب هاي مذهبي ما را با زندگي پيامبران، امامان آشنا مي كنند و راه درست زندگي را به ما 

یاد مي دهند.

مطالعه ي كتاب هاي تاریخي، به ما كمک مي كند تا با زندگي مردم و آداب و رسوم آن ها در 

گذشته آشنا شویم.

در آخر مي توان گفت، كتاب خوب یار مهرباني است كه به ما یاد مي دهد كه چگونه فكر كنيم 

و چگونه زندگي كنيم.
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كتاب بهترین دوست ما انسان ها است.

مطالعه ي كتاب علمي ما را با زندگي مردم در گذشته آشنا مي كند.

معني واژه هاي زیر را از »واژه نامه« پيدا كنيد و بگویيد.

افزایش: اّطالعات:       

بازگو:

واژه ي »كتاب« چند بار در درس تكرار شده است؟ بگویيد.

1-با مطالعه ي كتاب هاي مذهبي با چه چيزهایي آشنا مي شویم؟

2- كتاب خوب چه چيزهایي را به ما یاد مي دهد؟ )دو مورد(

3- نام چند كتاب كه خوانده اید را بگویيد؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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جمله هاي زیر را مي خوانم به دّقت گوش كنيد.

كتاب، بهترین دوسِت ما انسان ها است.

كتاِب خوب، یار مهرباني است كه به ما یاد مي دهد چگونه فكر كنيم.

مطالعه ي كتاب هاي تاریخي، به ما كمک مي كند با زندگي مردم در گذشته آشنا شویم.

جمله هاي زیر را با دّقت بخوانيد.

از انواع كتاب ها مي توان به كتاب هاي داستاني، علمي و مذهبي اشاره كرد.

كتاب هاي مذهبي ما را با زندگي پيامبران، امامان و بزرگان دین آشنا مي كند.

كتاب هاي داستان، قّصه هاي خوب، شنيدني و جالب براي همه بازگو مي كند.

 این عالمت » ، « عالمت مكث در خواندن است كه به آن عالمت ویرگول 

یا كاما گفته مي شود.

اگر بخواهيم بين سه كلمه یا بيشتر عالمت ویرگول »،« بگذاریم، باید

قبل از آخرین كلمه به جاي ویرگول )و( قرار دهيم.

دانش زباني
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به تصویر باال نگاه كنيد. 

 براي تصویرهاي باال یک موضوع انتخاب كنيد؟

 در مورد موضوع انتخاب شده با دوستانـتان گفت و گو كنيد؟

تصویر خواني
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علم و دانش
علم و دانش هر كسي دارد سر است

در زمين و در زمان ها برتر است

گوش و دل را بر معلّم مي دهد
هر كسي كه علم او افزون تر است

با كتاب علمش فراوان مي شود
چون كه دانش در وجودش برتر است

در ادب از هر كسي او برتر است.
آشنا با هر كتاب و دفتر است.
خوبي و نيكي در او ساكن شود.

چون كه وقتش با نوشتن ها پر است.
او بگوید آنچه داند از علوم

این چنين او دیگران را سرور است.

با هم بخوانیم
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درس ششم

آن روز آموزگار، در مورد كشور ایران و جاهاي مختلف آن صحبت كرد. سپس از ما خواست 

كه در مورد آداب و رسوم یكي از شهرهاي ایران تحقيق كنيم.

وقتي به خانه آمدم، به این فكر مي كردم كه چگونه مي توانم درباره ي این موضوع اّطالعات 

جمع آوري كنم. تصميم گرفتم با پدر و مادرم مشورت كنم و از آن ها بخواهم تا مرا راهنمایي 

كنند.

شب كه همه در اتاق نشسته بودیم، موضوع را به آن ها گفتم. مادرم گفت: »یكي از راه هاي 

جمع آوري اّطالعات، خواندن كتاب است. من در كتابخانه، یک كتاب درباره ي آداب و رسوم 

كشور ایران دارم. تو مي تواني از این كتاب استفاده كني.«

راِه تحقيق 
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اّطالعات، جست و  جو دراینترنت  به  راه هاي دسترسي  ترین  از آسان  یكي  »امروزه  پدر گفت: 

مي باشد. ما با كمک آن مي توانيم تصویرهاي زیبا و مطالب خوبي را پيدا كنيم.«

من با استفاده از رایانه و مطالعه ي كتاب، اّطالعات خوبي درباره ي آداب و رسوم یكي از شهرهاي 

كشورمان به دست آوردم من آن اّطالعات را یادداشت كرده و در كالس خواندم.

از آن روز به بعد یاد گرفتم كه چگونه درباره ي موضوع هاي مختلف تحقيق كنم.
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آموزگار از ما خواست در مورد كوه هاي ایران تحقيق كنيم.

یكي از آسان ترین راه هاي دسترسي به اطالعات، اینترنت است.

معني واژه هاي زیر را از »واژه نامه« پيدا كنيد و بگویيد.

مطالب: تحقيق كردن:       

یادداشت كردم: مشورت:      

واژه هایي كه نشانه ي »ط« دارند را از متن درس پيدا كنيد و بخوانيد.

1-موضوع تحقيق دانش آموزان چه بود؟

2- دو راه دسترسي به اّطالعات را نام ببرید؟

3- شما چه راه هاي دیگري براي بدست آوردن اّطالعات مي شناسيد؟ نام ببرید.

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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جمله هاي زیر را مي خوانم به دّقت گوش كنيد.

علي مي خواد به خونه ي دوستش بره.

علي مي خواهد به خانه ي دوستش برود.

من صبحونه خوردم و به مدرسه اومدم.

من صبحانه خوردم و به مدرسه آمدم.

مادرجون  بَرام كتاب داستان خوند.

مادرجان  براي من كتاب داستان خواند.

دانش زباني

ما هنگام صحبت كردن با دیگران، بعضي از كلمه ها را به گونه اي

بيان مي كنيم كه با نوشتن و خواندن آن ها فرق مي كند.

مانند: »صبحانه كه هنگام گفت و گو با دیگران »صبحونه« گفته مي شود.«
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تصویر خواني

به تصویرهای باال نگاه كنيد. 

 در مورد تصویرها با دوستانـتان گفتگو كنيد. 

باال را  از روش هاي  یا روستاي خود تحقيق كنيد، كدام یک  اگر بخواهيد در مورد شهر   

انتخاب مي كنيد؟ چرا؟ 
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سه ماهي
در بركه ي كوچكي، سه ماهي با هم زندگي مي كردند. ماهي سفيد به خواندن كتاب عالقمند بود 

و دوست داشت اّطالعات زیادي از اطراف خود بدست بياورد. دوستش ماهي قرمز بازیگوش 

بود. اّما هميشه به داستان هایی كه ماهی سفيد می خواند گوش می كرد ماهي نارنجي تنبل 

بود و فقط به فكر خوردن بود.

روزي، دوماهيگير از كنار بركه عبور مي كردند. آن ها با دیدن ماهي ها، با هم قرار گذاشتند 

تا فردا تور خود را بياورند و ماهي ها را بگيرند.

سه ماهي، حرف هاي ماهيگيران را شنيدند. ماهي سفيد به دوستانش گفت بهتر است زودتر 

با هم فرار مي كنيم سپس رفتند و  نارنجي گفتند فردا  اّما ماهي قرمز و ماهي  فرار كنيم 

مشغول بازي شدند. ماهي سفيد كه همه جاي بركه را مي شناخت، از فكر خود استفاده كرد 

و از راه باریكي كه به رودخانه مي رسيد فرار كرد.

حکایت
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فردای آن روز ماهيگيران به بركه آمدند و آن ها با تور ماهيگيري، راه بركه به رودخانه را 

بستند. ماهي قرمز كه تازه متوّجه خطر شده بود، از اینكه به حرف ماهي سفيد گوش نداده 

است ناراحت شد. با خود فكر كرد باید زودتر كاري كند ناگهان به یاد یكی از داستان هایی كه 

ماهی سفيد برایش خوانده بود افتاد. به همين خاطر خود را به مردن زد و به روي آب آمد.

ماهيگيران فكر كردند كه او مرده است. پس او را گرفتند و به داخل رودخانه انداختند. 

اّما ماهي نارنجي كه هميشه به فكر خوردن بود نتوانست از فكر خود استفاده كند و به دام 

ماهيگيران افتاد.

1-ماهيگيران چه تصميمي گرفتند؟

2- چرا ماهي نارنجي به دام ماهيگيران افتاد؟

درک مطلب



 درس هفتم: من ایرانم

 درس هشتم: درس آزاد

 درس نهم: سرود مّلی

فصـل چهـارم 
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درس هفتم

من ایرانم، كشوري پهناور با كوه ها و دشت هاي زیبا، جنگل هاي سرسبز و كویرهاي سوزان.

من ایرانم، با خليج هميشه فارس، دریاهاي بزرگ و وسيع، رود كارون و الوند. 

من ایرانم، سرزمين گندم   زارها، شالي   زارهاي سرسبز و نخلستان هاي پر ازخرما.

من ایرانم، وطن زنان و مردان دليري كه با شجاعت در راه آزادي و سربلندي من جنگيدند. 

من ایرانم با فرزنداني شاد و پر تالش كه با درس خواندن باعث افتخار مي شوند.

من ایرانم
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كه  بزرگ  دانشمندان  سرزمين  ایرانم،  من 

زنده  تاریخ  در  مرا هميشه  نام  اند  توانسته 

نگه دارند، مانند ابوعلي سينا و رازي.

شاعران  و  ها  نویسنده  ي  خانه  ایرانم،  من 

بزرگي چون سعدي و شهریار.

كوش،  سخت  مردمان  سرزمين  ایرانم،  من 

به  كه  زحمتكش  كشاورزان  و  دالور  عشایر 

فكر استقالل و آباداني كشور هستند.

من ایرانم، سرزميني هميشه آزاد و آباد.



46

ایران، كشوري كوچک است.

ایران سرزميني آباد و آزاد است.

معني واژه هاي زیر را از واژه نامه پيدا كنيد و بگویيد.

ایرانم:            سوزان:

پهناور:                      وسيع: 

    

واژه ي »افتخار« و »سخت كوش« را از درس پيدا كنيد و بخوانيد.

1-ایران به چه كساني افتخار مي كند؟

2- نام دو شاعر ایراني را بگویيد؟

3- شما چگونه مي توانيد به سربلندي و سرافرازي كشور كمک كنيد؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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به كلمه هاي زیر توّجه كنيد.

نویسنده    كسي كه مطلبي مي نویسد.

خواننده    كسي كه چيزي را مي خواند.

دونده               كسي كه مي دود.

شنونده            كسي كه چيزي را مي شنود.

جمله هاي زیر را به دّقت بخوانيد.

جملهكلمه

بابک یک خواننده است.خواننده

دوست من یک دونده است.دونده

علي یک راننده است.راننده

دانش زباني

یعنی

یعنی

یعنی

یعنی
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به تصویرهای باال نگاه كنيد. 

 براي تصویر باال یک موضوع انتخاب كنيد. 

 در مورد موضوع انتخاب شده با دوستانتان گفت وگو كنيد. 

تصویر خواني
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درس هشتم
درس آزاد
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.......................................................................................
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......................................................................................

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

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

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

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

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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.....................................................................................................................

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

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

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

دانش زباني
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تصویر خواني

به تصویر باال نگاه كنيد. 

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

 ....................................................................................... 
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وطنم
                              اي سالمم، اي سرودم            اي نگهبان وجودم

                              اي غمم تو، شادي ام تو          سایه آزادي ام تو

                              اي وطن!                                  اي دليل زنده بودن

                              اي سرودي صادقانه                اي دليل زنده ماندن

                              جان پناهي جاودانه                  اي وطن!

با هم بخوانیم
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درس نهم

آیا مي دانيد چرا هر كشور، یک سرود ملّي دارد؟

سرود ملّي نشانه ي عظمت و بزرگي هر كشور است.

مردم به سرود ملّي خود افتخار مي كنند و هنگام شنيدن سرود ملّي به احترام آن از جاي خود 

بلند مي شوند.

سرود ملّي هر كشور، پيام هایي از تاریخ آن كشور دارد. یكي از پيام هاي سرود ملّي كشور 

ما درباره ي جمهوري اسالمي است كه در بهمن سال هزارو سيصد و پنجاه و هفت به رهبري 

امام خميني )ره( به پيروزي رسيد.

سرود ملّي
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حاال همه با هم سرود ملّي ایران را مي خوانيم.

سرزد از افق مهرخاوران
فروغ دیده ي حق باوران

بهمن فّر ایمان ماست پيامت اي امام
استقالل  آزادي  نقش جان ماست

شهيدان پيچيده در گوش زمان، فریادتان
پاینده ماني و جاودان، جمهوري اسالمي ایران
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سرود ملّي كشور نشانه ي عظمت و بزرگي آن كشور است.

انقالب اسالمي ایران در فروردین هزار و سيصد و پنجاه و هفت به پيروزي رسيد.

معني واژه هاي زیر را از واژه نامه پيدا كنيد و بگویيد.

خاوران: سرزد:      عظمت:    

پاینده: فّر:      فروغ:    

جاودان:

واژه ي »سرود ملّي« چند بار در درس تكرار شده است؟بگویيد.

1-چرا مردم هنگام شنيدن سرود ملّي از جاي خود بلند مي شوند؟

2- انقالب اسالمي ایران به رهبري چه كسي به پيروزي رسيد؟

3- پيام شهيدان در سرود ملّي چيست؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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كلمه هاي زیر را مي خوانم به دّقت گوش كنيد.

نيكو + كار         نيكو كار         كسي كه كار نيک و خوب انجام مي دهد.

ورزش + كار      ورزشكار       كسي كه ورزش مي كند.

ستم + كار         ستمكار         كسي كه ستم مي كند.

مدد + كار          مدد كار        كسي كه به دیگران كمک مي كند.

جمله هاي زیر را با دّقت بخوانيد.

دانش زباني

جملهكلمه

علي ورزشكار است، او هر روز ورزش مي كند.ورزشكار

مریم مددكار است، او به دیگران كمک مي كند.مددكار

محسن سواركار است، او اسب سواري مي كند.سواركار

یعنی

یعنی

یعنی

یعنی
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تصویر خواني

به تصویرهای باال نگاه كنيد. 

 به تصویرهاي باال با دقت نگاه كنيد. 

 درمورد تصویرهاي باال با دوستانـتان گفت و گو كنيد. 
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سردار ایراني
سورنا یكي از سرداران شجاع ایراني بود، زماني كه سربازان رومي به نزدیكي مرزهاي ایران 

رسيده بودند و قصد داشتند به كشور حمله كنند، پادشاه ایران به سورنا، فرمان داد تا با 

سربازان خود به جنگ با دشمن برود.

تعداد  شد،  آغاز  روم  و  ایران  بين  سختي  جنگ  كرد،  حركت  ایران  مرزهاي  طرف  به  سورنا 

سربازان دشمن از سربازان ایراني بيش تر بود و به همين خاطر فكر مي كردند كه مي توانند 

بر لشكر ایران پيروز شوند.

حکایت
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مّدتي از جنگ گذشت، سربازان شجاع ایراني كه تصميم گرفته بودند با جان و دل از كشور 

خود دفاع كنند، با تمام نيرو با دشمن جنگيدند و سرانجام توانستند در این جنگ پيروز شوند 

و دشمن را از مرزهاي كشور دور كنند.

وقتي سورنا و سربازانش از جنگ برگشتند تعداد زیادي از مردم به استقبال آن ها رفتند و 

از شجاعت و دالوري آن ها قدرداني كردند.

1-سورنا كه بود؟

2- پادشاه از سورنا چه خواست؟

3- به نظر شما چرا مردم از سورنا و سربازانش قدرداني كردند؟

درک مطلب



 درس دهم: پهلوان بزرگ

 درس یازدهم: باغچه بان مهربان

فصـل پنجـم 
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درس دهم

نزدیک اذان صبح بود. پهلوان بزرگ شهر، از خانه بيرون آمد، از ميان كوچه هاي تنگ و باریک 

شهر گذشت و به مسجد نزدیک شد.

صداي اذان صبح از گلدسته ها به گوش مي رسيد. پهلوان پوریا، وارد مسجد شد، وضو گرفت 

و مشغول راز و نياز با خدا شد. فردا روز مهّمي براي پوریاي ولي بود. او باید با قوي ترین 

پهلوان هندي كشتي مي گرفت.

بعد از خواندن نماز، هنگامي كه مي خواست از مسجد خارج شود، صداي گریه ي پيرزني را شنيد.

او با خود گفت: »حتماً این پيرزن تنگدست و نيازمند است.« پهلوان به پيرزن نزدیک شد و 

با مهرباني گفت: »مادر جان چرا گریه مي كني؟«

پهلوان بزرگ
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آن پيرزن گفت: »پسرم، بزرگ ترین پهلوان هند است. قرار است فردا با پهلوان پوریا كشتي 

بگيرد. مي ترسم پسرم از او شكست بخورد و از ناراحتي نتواند به شهر خود برگردد. از خدا 

مي خواهم كه به پسرم كمک كند تا در این مسابقه پيروز شود.«

پيرزن ادامه داد: »آیا پوریاي ولي را مي شناسي؟«

پهلوان پوریا گفت: » او را مي شناسم. مادر جان نگران نباش، خدا، دعاي مادران را مي شنود 

و اجابت مي كند.«

روز مسابقه فرا رسيد. مردم زیادي به ميدان شهر آمده بودند.

مسابقه شروع شد. پهلوان هندي از همان ابتدا فهميد كه نمي تواند پوریا را شكست دهد. 

ولي نمي دانست كه پوریا چه تصميم بزرگي گرفته است.

پس از مّدتي، پهلوان پوریا خود را به زمين انداخت، تا پهلوان هندي پيروز شده و دل مادرش 

شاد شود. پوریاي ولي، یكي از پهلوانان بزرگ ایران است. او بسيار جوانمرد و مهربان بود و به 

همه كمک مي كرد. نام او هميشه به عنوان یک پهلوان بزرگ در یاد مردم باقي مي ماند.
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پيرزن براي پيروزي پسرش دعا مي كرد.

پوریاي ولي پهلوان هندي را شكست داد.

معني واژه هاي زیر را از »واژه نامه« پيدا كنيد و بگوئيد.

اجابت مي كند: پهلوان:       

: جوانمرد: تنگدست:      

واژه هاي  »حتماً، پهلوان، تصميم« را از متن درس پيدا كنيد و بخوانيد.

1-چرا پيرزن گریه مي كرد؟

2- پوریاي ولي چه تصميمي گرفت؟

3- چرا مردم پهلوانان را فراموش نمي كنند؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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جمله هاي زیر را مي خوانم، به دّقت گوش كنيد.

پيرزن در گوشه اي نشسته بود.

پيرمرد روي صندلي نشست.

پوریاي ولي یک بزرگ مرد است.

دانش زباني

این شكل »اً« در پایان كلمه ها صداي )ــَ ن( مي دهند.

پيرزن       زِن پير

پيرمرد       مرِد پير

بزرگ مرد  مرِد بزرگ

كلمه هاي زیر را مي خوانم، به دّقت گوش كنيد.

لطفاً، حتماً،   
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تصویر خواني

به تصویرهای باال نگاه كنيد. 

 براي تصویرهاي باال یک موضوع انتخاب كنيد. 

 درمورد موضوع انتخاب شده با دوستانتان گفت و گو كنيد. 
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درس یازدهم

آن روز شور و نشاطی در حياط كودكستان برپا بود. تعداد زیادی ازمردم شهر تبریز در حياط 

جمع شده بودند. آن ها منتظر بودند تا از نزدیک ببينند كه كودكان ناشنوا، چگونه حرف می زنند، 

چه  طور می خوانند و چگونه می نویسند؟

وقتی آزمون شروع شد، سكوت همه جا را فرا گرفت. مادران بّچه های ناشنوا هيجان زیادی 

داشتند و می خواستند كه همه بدانند فرزندان آن ها هم می توانند بخوانند و بنویسند.

كودكان ناشنوا شروع به خواندن و نوشتن كردند. همه با تعّجب به آن ها نگاه می كردند. 

مادران بّچه های ناشنوا از شادی در پوست خود نمی گنجيدند. هيچ كس تا آن زمان، فكر نمی كرد 

كه یک كودك كروالل بتواند حرف بزند، بخواند و بنویسد.

باغچه بان مهربان 
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ها  بّچه  این  مهربان  آموزگار  به  و  كردند.  به تشویق  آزمون، همه شروع  تمام شدن  از  بعد 

آفرین گفتند.

جبّار باغچه بان، اّولين كودكستان را در شهر تبریز ایجاد كرد. او بعد از مّدتی در كودكستان 

معلّم  این  پرداخت.  ها  آن  آموزش  به  و  داد  تشكيل  ناشنوا  كودكان  برای  را  كالسی  خود، 

مهربان، با صبر و تالش و یاری خداوند توانست به كودكان سرزمين خود خدمت كند و زندگی 

پر از اميد و نشاطی را برای دانش آموزان ناشنوا فراهم كند. 
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باغچه بان اّولين كودكستان را در تبریز ایجاد كرد.

باغچه بان در تبریز یک بيمارستان ساخت.

معنی واژه های زیر را از واژه نامه پيدا كنيد و بگویيد.

نشاط: ایجاد كرد:     آزمون:     

تعّجب: ناشنوا:     

واژه های »كودكستان« و »باغچه بان« را از درس پيدا كنيد و بگویيد.

1-چه كسی اّولين كودكستان را در شهر تبریز ایجاد كرد؟ 

2- چرا مردم در حياط كودكستان جمع شده بودند؟

3- به نظر شما چرا جبّار باغچه بان یک معلّم دلسوز و مهربان بود؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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به كلمه های زیر با دّقت نگاه كنيد و آن ها را بخوانيد.

نا + بينا                نابينا               كسی كه نمی بيند

نا + آشنا              ناآشنا             كسی كه آشنا نيست

نا + درست          نادرست          چيزی كه درست نيست

نا + آرام              ناآرام             كسی كه آرام نيست

جمله های زیر را با دّقت بخوانيد.

دانش زباني

جبّار باغچه بان به كودكان ناشنوا خواندن و نوشتن ناشنوا

آموخت.

كودكان نباید با افراد ناآشنا حرف بزنند.ناآشنا

ما نباید از لطف خداوند نااميد شویم. نااميد

هوای تهران ناسالم است.ناسالم

یعنی

یعنی

یعنی

یعنی
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تصویر خواني

به تصویر باال نگاه كنيد. 

 برای تصویر باال یک موضوع انتخاب كنيد. 

 در مورد تصویر با دوستانـتان گفتگو كنيد.
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درس دوازدهم

سال ها پيش وقتی كه دشمن به كشور حمله كرد، خلبانان شجاع ایرانی در كنار مردم از كشور 

خود دفاع كردند، عبّاس دوران، یكی از این خلبانان دالور بود، او برای نشان دادن قدرت 

نيروی هوایی ایران آماده ی حمله به بغداد شد تا جلسه ی مهّم دشمن را برهم بزند.

دشمن فكر می كرد كه هيچ خلبان ایرانی قدرت آن را ندارد كه به آسمان بغداد نزدیک شود 

در روز برگزاری جلسه، چند هواپيمای جنگی، به سمت بغداد پرواز كردند.

آن ها از مرز عبور كردند و به نزدیكی بغداد رسيدند. دشمن با دیدن هواپيماهای ایرانی 

شروع به تيراندازی كرد.

دالور آسمانی
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چند گلوله به هواپيمایی كه عبّاس دوران خلبان آن بود، برخورد كرد و باعث از كار افتادن 

موتور هواپيما شد. اّما عبّاس با شجاعت هواپيما را به سمت پاالیشگاه برد و آن جا را بمباران 

كرد. پس از آن به مسير خود ادامه داد و به سمت محّل برگزاری جلسه رفت. در حالی كه 

قسمت عقب هواپيمای او در آتش می سوخت او با دالوری و از خود گذشتگی هواپيمای خود 

را به طرف ساختمان جلسه هدایت كرد و با برخورد هواپيما به آن ساختمان، از برگزاری جلسه 

جلوگيری كرد و خود نيز در این راه، به شهادت رسيد.

شهيد عبّاس دوران با این كار، به دشمن نشان داد كه مردم ایران برای سربلندی كشور از 

جان خود می گذرند و از دشمن هيچ ترسی ندارند.
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عبّاس دوران با تانک به دشمن حمله كرد.

عبّاس دوران در راه دفاع از ميهن به شهادت رسيد.

معنی واژه های زیر را در »واژه نامه« پيدا كنيد و بگویيد.

دالور:      بغداد:  

از خود گذشتگي:

واژه های »خلبان، جلسه، دشمن« را در متن درس پيدا كنيد و بخوانيد. 

-نظر دشمن درباره ي نيروي هوایي ایران چه بود؟ 

- عبّاس دوران چگونه به شهادت رسيد؟

- نام چند خلباني را كه در راه دفاع از ميهن به شهادت رسيدند بگویيد؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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ـ به تركيب هاي زیر با دّقت نگاه كنيد و آن ها را بخوانيد.

ایران + )ي(             ایراني                كسي كه اهل ایران است.

یزد + )ي(                یزدي                  كسي كه اهل یزد است.                  

تهران + )ي(            تهراني                كسي كه اهل تهران است.       

ـ جمله های زیر را مي خوانم به دّقت گوش كنيد.

دانش زباني

تبریزي

شهریار، تبریزي است.

شهریار، اهل تبریز است.

شيرازي

حافظ، شيرازي است.

حافظ، اهل شيراز است.

یعنی

یعنی

یعنی
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تصویر خواني

به تصویر نگاه كنيد. 

 براي تصویر یک موضوع انتخاب كنيد. 

 در مورد موضوع انتخاب شده با دوستانـتان گفت وگو كنيد.



77

با هم بخوانیم

شهدا خورشيدند
ساعت انشا بود

و چنين گفت معلّم با ما:
»بّچه ها گوش كنيد

نظر من این است
شهدا خورشيدند«

مرتضی گفت:
»شهيد چون شقایق، سرخ است.«

دانش آموزي گفت:
»چون چراغی است كه در خانه ي ما می سوزد.«

و كسی دیگر گفت:
»شهيد داستانی است پر از حادثه و زیبایی.«

مصطفی گفت:
»شهيد مثل یک نمره بيست

داخل دفتر قلب من و تو می ماند.«
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سحرخيز باش تا كامروا باشي
در زمان هاي قدیم، پادشاهي به نام انوشيروان زندگي مي كرد او عادت داشت كه صبح ها 

دیر از خواب بيدار شود. وزیر او كه مرد دانایی بود، هر روز به پادشاه می گفت: » سحرخيز 

باش تا كامروا باشي «

انوشيروان از این حرف وزیر ناراحت مي شد. به همين دليل، روزي به سربازان خود دستور 

داد تا صبح خيلي زود به وزیر حمله كنند و كفش و لباس او را بگيرند. سربازان فرمان پادشاه 

را اجرا كردند، وزیر مجبور شد به خانه برگردد تا لباس دیگري بپوشد. 

حکایت
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زماني كه وزیر نزد پادشاه آمد، انوشيروان پرسيد: »چرا امروز دیر آمدي؟« وزیر ماجرا را 

براي او تعریف كرد.

انوشيروان خندید و گفت: »تو كه هر روز مي گفتي: سحر خيز باش تا كامروا باشي« وزیر 

جواب داد: »امروز دزدان زودتر از من از خواب بيدار شدند، پس آن ها موّفق شدند. «

پادشاه از این سخن درست وزیر، خجالت زده شد و با خود گفت: »سحرخيز باش تا كامروا باشي.«

-پادشاه به سربازان چه فرماني داد؟ 

- ضرب المثل سحرخيز باش تا كامروا باشي یعني چه؟

درک مطلب
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 درس سیزدهم: فردوسی

 درس چهاردهم: دوكاج

فصـل  ششـــم
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فردوسي یكي از شاعران بزرگ ایران است كه در شهر توس به دنيا آمد. فردوسي از همان 

كودكي به آموختن علم و دانش پرداخت. او داستان هاي قدیمي را مطالعه مي كرد.

به زبان فارسي و  او  تاریخ و آداب و رسوم گذشتگان عالقه  مند بود. همين عالقه ي  به  او 

فرهنگ ایران باعث شد كه داستان هاي قدیم ایران را جمع آوري كرده و در یک كتاب به 

صورت شعر بنویسد. نام این اثر بزرگ شاهنامه است.

شاهنامه با شعرهاي زیبا ي خود زبان فارسي را دوباره زنده كرد. 

فردوسي
درس سيزدهم

81
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بزرگ  پهلوان  این  ي  درباره  زیادي  هاي  داستان  است.  رستم   ، شاهنامه  قهرمانان  از  یكي 

ایراني، در این كتاب آمده است.

از داستان هاي شاهنامه مي توان به هفت خان رستم اشاره كرد. كه در آن رستم، بعد از 

از زندان دیو  را  مازندران  مّوّفق مي شود شاه  از هفت مرحله ي مشكل و سخت،  گذشتن 

سفيد آزاد كند.

از دیگر داستان هاي شاهنامه، مي توان به رستم و سهراب، زال و سيمرغ و آرش كمانگير 

اشاره كرد.
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فردوسي كتاب گلستان را نوشت.

نام یكي از داستان هاي شاهنامه، زال و سيمرغ است.

معنی واژه های زیر را در »واژه نامه« پيدا كنيد و بگویيد.

آموختن:              رسوم:    

سيمرغ: هفت خان:    

واژه ی »فردوسي« چند بار در درس تكرارشده است؟ بگویيد. 

1- فردوسي در كدام شهر به دنيا آمد؟

2- نام یكي از قهرمانان شاهنامه را بنویسيد؟

3- آیا مي دانيد شهر توس در كجا قرار دارد؟ 

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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*همان طور كه در سال هاي قبل خواندیم، یكي از عالمت هاي جمع )ان( است كه در پایان 

بعضي از كلمه ها مي آید مانند:

درخت + ان                درختان                  درخت ها

مرد + ان                    مردان                   مردها

دانش آموز+ ان         دانش آموزان        دانش آموزها  

  

*حاال به آخر كلمه هایي كه آخر آن ها نشانه ي )ه( دارد )ان( را اضافه مي كنيم.

نویسنده + ان            نویسندگان            نویسنده ها

پرنده + ان                 پرندگان                پرنده ها

راننده + ان                رانندگان               راننده ها   

ستاره + ان                ستارگان                ستاره ها

دانش زباني
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تصویر خواني

به تصویر باال نگاه كنيد. 

 داستان تصویر باال را براي دوستانـتان بگویيد.



86

با هم بخوانیم

سبزه زاران رفته رفته زرد گشتباد سرد آرام بر صحرا گذشت

زرد شد آن چتر شاداب و قشنگتک درخت نارون شد رنگ رنگ

باغ و بوستان ناگهان در خواب شدچشمه كم كم خشک شد بي آب شد

بار دیگر چون بهاران مي شودفصل پایيز و زمستان مي رود

سبز گردد شاخساران كهنبرگ نو آرد درخت نارون

باز مي سازد در این جا آشيانباز مي آید پرستو نغمه خوان

رقص باد
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در نزدیكی روستای آبادی، دو كاج كنار هم رویيده بودند. هر كسي كه از آن جا می گذشت 

آن ها را مانند دو دوست مهربان می دید.

در یكی از روزهای پایيزی كه طوفان شدیدی شروع به وزیدن كرد. یكی از كاج ها در اثر باد و 

طوفان خم شد و به دوستش تكيه داد، او با ناراحتی به كاج سالم گفت: »ای دوست خوبم، مرا 

ببخش، ریشه هایم از خاك بيرون آمده است و ممكن است روی زمين بيفتم، اگر می توانی 

چند روز مرا تحّمل كن.«

كاج همسایه با مهرباني گفت: »ای دوست خوبم، من به تو كمک خواهم كرد تا ریشه هایت در 

خاك محكم شود.«

دو كاج
درس چهاردهم
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چند روز گذشت، كم كم ریشه های كاج در خاك محكم شد و كاج توانست دوباره درجای خود، 

بایستد.

با گذشت زمان، از دانه های آن دو كاج، كاج های زیادی در زمين رشد كردند كه باعث زیبای 

آن روستا شدند، به همين دليل مردم روستا تصميم گرفتند نام آن روستاي زیبا را كاجستان 

بگذارند.
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یكی از كاج ها بر زمين افتاد و ریشه هایش از خاك بيرون آمد.

یكی از كاج ها براثر باد و طوفان خم شد و به دوستش تكيه داد.

معني واژه هاي زیر را از واژه نامه پيدا كنيد و بگویيد.

طوفان: رویيده بود:    

تحّمل:               كاجستان:

واژه هاي »كاجستان« و »بيفتم« را در درس پيدا كنيد و بخوانيد.

1-در چه فصلی، طوفان شدیدی شروع به وزیدن كرد؟

2- چرا كاج به دوستش تكيه داد؟

3- به نظر شما اگر كاج به دوستش كمک نمی كرد چه اتّفاقی می افتاد؟

واژه یابی 

درک مطلب

درستـ  نادرست 
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به كلمه های زیر با دّقت نگاه كنيد و آن ها را بخوانيد.

كاج + ستان        كاجستان         جایی كه درخت كاج زیادي وجود دارد.

كوه + ستان        كوهستان        جایی كه كوه زیادي وجود دارد.

َسرو + ستان      سروستان        جایی كه درختان سرو زیادي دارد.

گل + ستان        گلستان           جایی كه گل هاي زیادي دارد.

جمله های زیر را با دّقت بخوانيد.

دانش زباني

كودكان به كودكستان می روند.كودكستان

مردم نام آن روستاي زیبا را كاجستان گذاشتند.كاجستان

در گلستان گل هاِی زیادی وجود دارد.گلستان

دوست من در شهرستان زندگی مي كند. شهرستان

یعنی

یعنی

یعنی

یعنی
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تصویر خواني

به تصویر باال نگاه كنيد. 

 براي تصویر یک موضوع انتخاب كنيد. 

 در مورد موضوع انتخاب شده با دوستانـتان گفت و گو كنيد.
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جنگ رخش با شير
به دست دیو سفيد اسير شده است، تصميم گرفت  ایران،  پادشاه  رستم وقتي شنيد كه 

همراه با اسب خود كه رخش نام داشت براي نجات پادشاه به جنگ دیو برود.

راه سخت و طوالني در پيش داشت. با اسب خود به راه افتاد. چند روز در راه بودند تا به 

دشت بزرگي رسيدند. شب شده بود و همه جا تاریک بود. رستم به خواب رفت و اسب در 

كنارش مشغول خوردن علف شد.

در آن دشت، شير بزرگي بود كه روزها براي شكار مي رفت و شب ها به خانه ي خود باز مي گشت. 

شير وقتي رستم و اسب را دید، با خود فكر كرد كه اوّل اسب را از بين ببرد و سپس رستم را بكشد.

شير با این فكر، به سمت رخش حمله كرد. رخش با دیدن شير، عصباني شد و با پاهاي خود 

بر سر شير كوبيد و شير از درد ناله اي كرد و بر زمين افتاد.

حکایت



رستم با شنيدن فریاد و ناله ي شير از خواب بيدار شد و با تعّجب دید شيري بزرگ در كنار 

رخش افتاده است. رستم با ناراحتي به رخش گفت:

»چرا مرا بيدار نكردي؟ اگر كشته مي شدي من چگونه مي توانستم به تنهایي به جنگ دیو 

سفيد بروم و پادشاه را نجات دهم؟«

بعد از آن رستم همراه رخش خود براي آزاد كردن شاه مازندران به راه خود ادامه داد. 

آن ها از هفت مرحله ي سخت به سالمتي عبور كردند و توانستند پادشاه ایران را از زندان دیو 

سفيد آزاد كنند.

-نام اسب رستم چه بود؟ 

- چرا رستم از كار رخش ناراحت شد؟

درک مطلب
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از همه نزدیک تر
اي خداي مهربان

هرگاه به آسمان و زمين،
به كوه هاي بلند و رودهاي پرآب

سایه ی درختان و گل هاي رنگين نگاه می كنم.
تو را سپاس مي گویم.

اي خداي مهربان
تو را سپاس مي گویم

كه جهان را با تمام نعمت هایش آفریدي
تو كه مالک آسمان و زميني

و به وجود آورنده ي همه موجودات
اي خدایي كه

ازهركس به من نزدیک تر
و از هر دوستي با من آشناتري

به تو ایمان دارم
و از تو مي خواهم كه مرا هدایت كني

تنها از تو یاري مي خواهم
و به تو تكيه مي كنم.

نیایش
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واژه نامه 

الف
آزمون: امتحان

آموختن: یاد گرفتن 
از خود گذشتگي: فداکاري

افزایش: زیاد شدن
اجابت می کند: قبول می کند

اشاره کرد: بیان کرد، گفت
اّطالعات: جمع اّطالع، دانسته ها

ایجاد کرد: به وجود آورد
ایرانم: ایران هستم

ب
بازگو: دوباره گفتن

برکت: نعمت فراوان
بزرگان: افراد بزرگ

بغداد: پایتخت کشور عراق
پ

پاینده: جاودان، همیشگی
پراکنده ساخت: پخش کرد

پهلوان: دالور
پهناور: گسترده

ت
تحقیق کردن: بررسي کردن

تحّمل: صبر کردن
تعّجب: شگفتي
تنگدست: فقیر

جـ ج
جاودان: همیشگي
جوانمرد: بخشنده 

خـ خ
خاوران: مشرق

د
در امان بمانند: حفظ شوند

دالور: شجاع
ر

رسوم: جمع رسم، رسم ها
رنگارنگ: رنگ هاي مختلف

روزي: غذاي روزانه
روییده بود: رشد کرده بود



96

مـ م
ماجرا: حادثه

مشورت: همفکري
مطالب: جمع مطلب، موضوع ها

مهاجرت: کوچ کردن، از جایي به جاي دیگر رفتن
نـ ن

ناشنوا: کسي که نمي شنود
نشاط: شادابي

نمایان شد: آشکار شد
نمناک: مرطوب

و
وسیع: گشاد، پهن
هـ ـهـ ـه ه
هر سو: هر طرف

هفت خان: هفت مرحله
یـ ي

یادداشت کردم: نوشتم
یاران: دوستان

سـ س
سپاسگزارم: سپاسگزار هستم، تشّکر می کنم

سرزد: طلوع کرد
سیمرغ: پرنده اي افسانه اي

سوزان: گرماي زیاد
ضـ ض

ضعیف: ناتوان
طـ

طوفان: باد شدید
عـ ـعـ ـع ع

عذرخواهي: معذرت خواهي
عظمت: بزرگي

عیادت: به دیدن بیمار رفتن
غـ ـغـ ـغ غ

غّرش: صداي ترسناک و بلند
فـ ف

فّر: شکوه
فروغ: روشنایي

کـ ک
کاجستان: جایي که درخت کاج زیادي در آن جا 

وجود دارد.


