
پایه هشتم
دوره ی اول متوسطه پیش حرفه ای 

(بخوانیم)



2

نام کتاب:   ادبیات فارسی)بخوانیم( پایه هشتم دوره ی اول متوسطه پیش حرفه ای- کد 58031                                 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور                                 پدیدآورنده:   
معاونت برنامه ریزی آموزشی و توان بخشی مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:    

عشرت لطفی، محبوبه ضرغام پور، هاجر عمل صالح، شهربانو میرزایی، معصومه والی،  شناسه افزوده برنامه ریزی وتألیف: 
آزیتا محمودپور )        اعضای گروه تألیف(

ادارۀ چاپ و انتشارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور          مدیریت آماده سازی هنری:   
زهرا محمد نظامی )امور فنی و آماده سازی( ـ حمید ثابت کالچاهی، ناهید خیام باشی             شناسه افزوده آماده سازی: 
)امور فنی رایانه ای( ـ گلنار ثروتیان، پریسا ملکی )تصویرگران( ـ مریم کیوان )طراح 

جلد( ـ حسین وهابی )طراح گرافیک و صفحه آرا( 
تهران: خیابان انقالب، خیابان برادران مظفر، شماره 66، تلفن: 66970455،                              نشانی سازمان:  

کد پستي : 1416935684،   
مخصوص کرج   ـ  ـ کیلومتر 17 جادۀ  تهران  ایران :  شرکت چاپ   و   نشرکتاب هاي  درسي                                            ناشر :   

ـ 44985161،    دورنگار: 44985160،  خیابان61 )دارو پخش( تلفن :5 
صندوق پستي: 139ـ 37515   

                                      چاپخانه:   شرکت چاپ  و  نشر کتاب هاي درسي ایران »سهامي خاص«
چاپ هشتم 1398              سال انتشار و نوبت چاپ:   

برای دریافت فایل pdf کتاب های درسی به نشانی www.chap.sch.ir مراجعه نمایید.  

وزارت آموزش و پرورش
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان آموزش و پرورش استثنایی 
است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در 
پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است 

و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

ISBN  978 - 964 -  05 - 1655-4     978 - 964 -05 - 1655-4 شابک



3



بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

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 بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است، سعی شده تا 
مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی دانش آموزان برای درک 
و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر 
انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی 
است، 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 ساز دستیابی 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 کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و گروه های 
تألیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی 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 درخواست 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 
ــتيم كارتهّيه و توليد كتاب فارسى را براساس آخرين دستاوردهاى آموزشى به  ــپاس مى گوييم كه توانس خدا را س
انجام برسانيم، اميـدواريم كه ره آورد آموزش اين كتاب ها بهبود رشد و اعتالي آموزش اين گروه از دانش آموزان 

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

ــده  ــتن) به يك ميزان توجه ش ــخن گفتن، خواندن و نوش 1- در كتاب به هر چهار مهارت زباني (گوش دادن، س
ــامل دو كتاب بخوانيم و بنويسيم است و اهميت هيچ يك كمتر از ديگرى  ــت و به همين دليل كتاب فارسى ش اس

نيست بنابراين در تدريس هردوكتاب توجه و دقت يكسان الزم است.
ــاختار حول موضوعات (تحميديه ، نهادها، اخالق فردى و  ــت. كه س ــده اس 2- درهرفصل دو درس گنجانده ش

اجتماعى ، نام ها و يادها ، سرزمين من ،اّطالعات و ارتباطات و نيايش) شكل گرفته است. 
3- در هردرس فّعالّيت هاي مختلفي پيش بيني شده كه عبارتند از : درك و دريافت ، ببين و بگو ، بگردوپيداكن، 

واژه آموزي، نكته ، جمله سازي، فعاليت ويژه شامل: (لطيفه ، جدول ، چيستان و...) 
ــط آنان در اين كتاب از دو نوع خط  ــي توس 4- به منظور كمك به تقويت خط دانش آموزان و توانايي خوانانويس
استفاده شده است يكي خط خواندن و ديـگري خط نوشتن. خط خواندن همان خطي است كه بسياري از كتاب هاى 
درسى با آن نـوشته مي شود و خط نوشتن خطي است كه نوشتن تحريرى را به دانش آموزان آموزش مى دهد. براي 
ــت. بلكه مبناي تمرين عملي دانش آموز و نمونه بردارى از روى  ــتن خط تحريري نياز به آموزش جداگانه نيس نوش

كتاب است.  بنابراين ضرورتي براي برگزاري كالس آموزش خط نيست. 
ــت مهارت خواندن  ــت صرفًا براى تقوي ــده اس ــاى روان خوانى كه در بخش آخر هرفصل منظور ش ــن ه 5- مت
دانش آموزان و به منظور تشويق ايجاد انگيزه براى مطالعه است بنابراين امالء و رونويسى ، تمرين ، پرسش امتحانى 

از اين متن ها به عمل نمى آيد. 
ــفـاهى  ــادل نظرگروهى و تقـويت مهارت هـاى ش ــور بحث و تبـ ــم فقط به منظ ــاب بخـواني ــت كتـ 6- فّعالّي

دانش آموزان است و نياز به نوشتن پاسخ آنها در كتاب نيست . 
7- از همكاران محترم در خواست مي شود قبل از تدريس كتاب، كتاب راهنماي معلم را به دقت مطالعه نمايند. 

8- 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. 

كه دراز است ره قصد و من نوسفرم  هّمتم بدرقه راه كن اي طاير قدس   



درس اّول : خداي بي همتا.....................................................................................9

فصل اّول       نهــادهـا

درس دّوم : بانك ............................................................................................... 15 
درس سوم : زنگ ورزشي ...................................................................................21
روان خواني : ستاره ............................................................................................26

فصل دّوم       اخالق فردي و اجتماعي

درس چهارم : امانتداري  ....................................................................................29
درس پنجم : درخت صبور ..................................................................................35
روان خواني : خدا ، بهار و گل ها .........................................................................41

فهرست



فصل سوم        نام ها و يادها

درس ششم : محّمد بن زكرياي رازي   ................................................................47
درس هفتم : پروين اعتصامي ..............................................................................53
روان خواني : گنبد امام رضا (ع)............................................................................58

فصل چهارم       سرزمين من   

درس هشتم : ميهماني خدا   .............................................................................. 61
درس نهم : كرمان ..............................................................................................67
روان خواني : اّولين افطار .....................................................................................72

فصل پنجم       اطالعات و ارتباطات     

درس دهم : عضويّت در كتابخانه  ....................................................................... 75
درس يازدهم : كانون    ...................................................................................... 81
روان خواني : كتاب شعر.......................................................................................87
درس دوازدهم : نيايش .......................................................................................88





1
اي خدا! اي خداي پاك و بزرگ !

اي خدا ! اي خداي بي همتا *!
اي خداوند آسمان و زمين 

اي خداوند دّره و دريا 
من فقط بنده و مطيع* تواَم 
اي خداونِد قادر*  و دانا 

از َرِه * لطف * و مهرباني خود 
تو به من راه راستي بنما* 

«حجّتي كرماني »

خداي بي همتا 
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درك و دريافت

بگرد و پيدا كن

1- چند نمونه از آفريده هاي خدا را كه دراين درس آمده است نام ببريد . 

2- چند صفت از صفات خداوند را كه در اين درس آمده است را بگوييد؟ 

3- منظور از« بنده و مطيع خداوند بودن» چيست ؟

4- شما چگونه با خدا حرف مي زنيد؟ 

- كلمه هاي تازه ي درس را پيدا كنيد و بخوانيد. 
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ببين وبگو

به تصويرهاي زير نگاه كنيد و درمورد نعمت هاي خداوند در كالس صحبت كنيد . 
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فّعالّيت ويژه

- درباره ي اين تصوير، دو جمله بنويسيد . 

- يكي از نعمت هاي خداوند را نّقاشي كنيد.

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

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

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

.....................................................................
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فصل اّول نهاد ها





بانك 2



ــد. ــك رفتن ــه بان ــادرش ب ــين و م آن روز حس
ــتگاه  ــادر بعد از اين كه حقوق خود را از دس م
ــك گرفت، به داخل بانك رفت تا براي  عابربان
ــاب پس انداز باز كند. از دستگاه  ــين حس حس
ــر ماندند.  ــد و منتظ ــماره گرفتن ــت گير ش نوب
حسين به ديگران نگاه كرد، بعضي از آن ها به 
ــد و بعضي هم پول  ــول تحويل مي دادن بانك پ
ــه قبالً به بانك نيامده  دريافت مي كردند. او  ك
ــيد : بانك براي  ــادر پرس ــا تعّجب از م ــود ، ب ب

مردم چه كاري مي كند ؟
مادر جواب داد : بانك براي رفع* نيازهاي 
مردم وظايف * زيادي برعهده* دارد. مثالً 

به آن باجه نگاه كن ! 
مردم قبض هاي* آب، برق، گاز و تلفن را 

آن جا پرداخت مي كنند. 
ــاي ديگري هم براي پرداخت  البّته راه ه
قبض ها وجوددارد. ما مي توانيم قبض ها 
را از طريق باجه هاي  خود پرداز پرداخت 

كنيم. 

صندوق پس انداز
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17
دفترچه پس انداز

ــاب پس انداز  ــت و ادامه داد: اگر حس ــار باجه پس انداز رف ــاب به كن ــادر براي بازكردن حس م
ــته باشي، مي تواني مقداري از پول خود را پس انداز كني و هر وقت به آن نياز  ــنه داش قرض الحس

داشتي از حسابت پول برداشت كني. 
ــين از اين كه صاحب حساب پس انداز  ــاب از بانك خارج شدند. حس آن ها بعد از بازكردن حس

شده بود، خيلي خوش حال بود. 
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1- مادر حسين براي چه كاري به بانك رفته بود ؟ 

2- چند نمونه از وظايف بانك  را بگوييد. 

3- چرا مادر براي حسين حساب پس انداز قرض الحسنه باز كرد؟ 

4- پس انداز كردن چه فايده اي دارد ؟ 

درك و دريافت

نكته 

به كلمه هاي زير توّجه كنيد. 

مجلس  مجالس                                              نياز     نيازها 
حق       حقوق                                                 مكان  مكان ها 
عضو     اعضا                                                    قبض  قبض ها

                                                                          باجه   باجه ها    
 

حاال بگوييد : 
وظيفه  ....................                                        شماره   .....................

فكر     ....................                                        حساب  .....................  
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دستگاه هاي زير چه كارهايى را انجام مى دهند؟

ببين وبگو
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فّعالّيت ويژه

- به همراه آموزگار يا والدين خود به يكي از دستگاه هاي عابربانك مراجعه كنيد. و از 
نزديك آن را ببيند و در كالس درباره ي آن گفت و گو كنيد. 

بگرد و پيدا كن
- كلمه ي «بانك»  چند بار در درس تكرار شده است ؟  

- كلمه ي «پس انداز» چند بار در درس تكرار شده است ؟ 



زنـگ ورزش 

3
آن روز در حياط مدرسه ، معلّم ورزش پيشنهاد* 
ــكيل دهند  كرد كه دانش آموزان دو گروه تش
ــغول بازي  ــا همه مش ــكيل گروه ه ــس از تش پ

شدند. اّما مينا در هيچ گروهي نبود. 
ــه ي حياط به تماشاي  معلّم مينا را ديد كه گوش
ــيد:  ــار او رفت و پرس ــته بود. كن ــا نشس بّچه ه
«دخترم، تو چرا بازي نمي كني؟» مينا با ناراحتي 
ــتم.هيچ  ــاق و كم تحّرك* هس ــت : « من چ گف
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گروهي مرا به عضويّت * خود قبول نمي كند.»
ــا ورزش كردن الغر و  ــي تواني ب ــكلي نيســت. م ــا مهرباني گفت : « دخترم ، اين كه مش ــم ب معلّ
پرتحرك شوي؛ چون ورزش موجب* نشاط*، شادابي و سالمتي انسان مي شود. رشته هاي ورزشي 
گوناگوني وجوددارد: شنا، فوتبال، واليبال ، دوچرخه سواري و... تو مى توانى يكى از اين ورزش ها 

را انتخاب كنى.»
مينا گفت : « خانم معلّم ، همه ي اين ورزش ها به وسايل و مكان هاي خاّصي نياز دارد و من امكان 

22



استفاده از آن ها را ندارم.»
معلّم جواب داد: تو مى توانى پياده روى كنى، «پياده روي يكي از سالم ترين و ارزان ترين ورزش ها 
است. به وسيله يا مكان خاّصي هم احتياج ندارد. مي تواني هرروز با نيم ساعت پياده روي قوي تر* 

بشوي . پياده روي باعث تحّرك بيش تر و كاهش* وزن مي  شود. 
خوش بختانه در گوشه و كنار شهرهاي ما پارك هاي زيبايي ساخته شده است و ما مي توانيم براي 

پياده روي به آن جا برويم. »
ــروع به بازي كرد . بعد از  ــد و با دوستانش ش ــي عضو ش ــپس مينا در يكي از گروه هاي ورزش س

چندماه، او ديگر آن دختر كم تحرك  و گوشه گير* نبود. 
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1- چرا هيچ گروهي مينا را به عضويّت خود قبول نكرد؟

2-  نام چند رشته ي ورزشي را بگوييد . 

3- يك رشته ي ورزشي نام ببريد كه وسيله ي خاّصي الزم نداشته باشد. 

4- پيام اصلي اين درس چيست ؟ 

درباره ي تصوير زير چند جمله بگوييد. 

درك و دريافت

ببين وبگو
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جمله هاي زير را با كلمه هاي داده شده كامل كنيد. 

1- پدرم هرروز سركار ......................
2- خواهرم با عروسكش بازي .......................

3- من هميشه او را در خيابان ....................
4- بّچه ها با سرو صداي زياد از پلّه ها باال ...................

نكته 

مي رود ،  مي بينم ، مي روند ، مي كند

فّعالّيت ويژه

- به كمك دوستانتان در كالس يك گزارش ورزشي ارائه دهيد. 

بگرد و پيدا كن
- كلمه هايي را كه حرف «گـ گ» دارند پيدا كنيد و بگوييد. 

- جمله هايي را كه نشانه ي « : » دارند پيدا كنيد و بگوييد.
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روان خوانى
ستــاره 

باد آسمان را 
ديشب تكان داد 

سه تا ستاره 
در دستم افتاد 

بودند آن ها     
بسيار زيبا     

يك دانه اش را     
دادم به با با     

آن ديگري را        
دادم به مادر        

ديدم كه مانده        
يك دانه ديگر        

آن را به باال           
پرتاب كردم           
اين كارها را           

در خواب كردم            

«ناصر كشاورز» 
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فصل دوم 

اخالق فردى و اجتماعى





4
وقتي  اميد از مدرسه برگشت به مادرگفت : «چرا بعضي ها اين قدر خسيس* هستند؟»

مادرگفت : « مگر چه شده ؟ » اميد گفت : امروز، در زنگ تفريح با هادي بودم او خوراكي اش را 

امـانت داري 



به من داد كه آن را برايش نگه دارم و رفت تا دست هايش را بشويد. بعد از رفتن هادي، من كمي 
از خوراكي او را خوردم . وقتي برگشت خيلي ناراحت شد و تا آخر زنگ با من حرف نزد.» 

مادر گفت : «پسرم !  به نظرخودت كاري كه انجام دادي درست بود ؟» 
اميد گفت : « بله چون من خيلي گرسنه بودم. » 

مادرگفت : «درست است كه تو گرسنه بودي ؛ ولي خوراكي ، دردست تو امانت بود و نبايد بدون 
اجازه آن را مي خوردي.»

ــادي خوراكي خود را به ديگران تعارف*  مي كند و من هم  ــت : « مادر ،  بعضي وقت ها ه ــد گف امي
فكر كردم كه او از اين كار ناراحت نمي شود.» 

مادرگفت : « بله پسرم، درست است كه هادي گاهي اوقات*  خوراكي هايش را به ديگران تعارف 
مي  كند. اّما آيا هادي آن را به تو تعارف كرده بود؟» « اميد گفت : « نه »

مادرادامه داد: «پس خوراكي  امانت بود وتو بايد از آن به خوبي نگه داري مي كردي. »
ــده بود،  به مادرگفت : « به نظرشما حاال چه طور اشتباهم را جبران  ــتباه خود ش اميدكه متوّجه اش

كنم؟»
ــعي كن بعد از اين  ــادي را ديدي از او عذرخواهي* كن و س ــخ داد : فردا صبح وقتي ه ــادر پاس م

امانت دار خوبي باشي.»

30
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به كلمه هاي كه زير آن ها خط كشيده شده ، توّجه كنيد. 

غذا را نبايد تند تند بخوريم. 

او آهسته آهسته حرف مي زند. 

قطره قطره جمع گردد، عاقبت دريا شود. 

1- چرا اميدفكر مي كرد كه هادي خسيس است؟ 

2- اشتباه اميد چه بود ؟ 

3- پيشنهاد مادر براي جبران اشتباه اميد چه بود؟ 

4- اگر شما جاي اميد بوديد، چه مي كرديد؟

درك و دريافت

نكته 
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براي تصويرهاي زير يك داستان چند جمله اي بگوييد.

ببين وبگو
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فّعالّيت ويژه

-  ازاين درس چه نتيجه اي گرفتيد؟ به طور خالصه براي دوستان خود توضيح دهيد. 

بگرد و پيدا كن

- كلمه هايي را كه با حرف « خـ » شروع شده، پيدا كنيد. 
- جمله هايي را كه نشانه ي «؟» دارند پيدا كنيد و بگوييد. 
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درخت صبـور*  
روزي، روزگاري در يك جنگل بزرگ، درخت زيبايي زندگي مي كرد. اين درخت با يك سنجاب 
ــنجاب هم ماجراهايي* را كه  ــنجاب تكان مي داد و س دوســت بود. درخت برگ هايش رابراي س

ديده بود، براي درخت تعريف مي كرد. آن ها روزهاي خوبي باهم داشتند؛ تا اين كه 
ناگهان آسمان ابري شد و بادتندي وزيد. سنجاب كه ترسيده بود، جايي 

پنهان شد. 
ــد*،  بادتن وزش  از  شــب  آن 

ــاخه هاي درخت شكست.  ش
ــد، سنجاب  وقتي صبح ش

5
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ــد. او با  ــيار غمگين ش ــتش بس ــته ي دوس ــاخ و برگ هاي شكس به ديدن درخت آمد و با ديدن ش
ــراغ جنگلبان* رفت تا او را براي كمك به درخت بياورد. وقتي جنگلبان آمد، شاخه ها  عجله به س
ــاي نرم به تنه ي درخت بســت. وقتي  ــته را با برگ ه ــاخه هاي شكس ــي نگاه كرد و ش ــي يك را يك
درخت شاخه هاي شكسته ي خود را درآب رودخانه ديد، خيلي ناراحت شد. جنگلبان به او گفت: 
ــاخه هاي زيادي داري؛ شاخه هايي كه هم  ــاخه هاي تو شكسته است، ولي هنوز ش درســت است ش
ــتند و هم برگ هاي زيبايي دارند. مهم اين اســت كه از حاال به بعد ، خودت را همان طور  قوي هس
ــتي ، ببيني و دوســت داشته باشي.  او ادامه داد:« مطمئن باش تو با صبر و تحّمل* در مقابل  كه هس

مشكالت موّفق مي شوي.»
درخت به اميد آن كه در بهار ، زندگي دوباره اي را شروع كند، به خواب 

زمستاني رفت. 
ــنجاب از  با آمدن فصل بهار، س
النه اش بيرون آمد و با سرعت 
پيش درخت رفت. اّما با ديدن 

كرد؛  ــب*  تعّج ــي  خيل ــت  درخ
ــاال يك درخت  چون دوســت او ح
ــده بود و شاخ و برگ هاي  زيبا ش
شادابي* داشت. سنجاب به خاطر 
ــجاع  ــن دوســت ش ــتن چني داش

ــودش  ــه خ ــوري ب و صب
مي باليد*.
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كلمه هاي زير را بخوانيد و به « بان» آخر آن توّجه كنيد. 
جنگلبان يعني كسي كه از جنگل نگه داري مي كند. 
مرزبان يعني كسي كه از مرزها نگه داري مي كند. 

حاال بگوييد:
باغبان :
دربان : 

1- چرا شاخه و برگ هاي درخت شكست ؟

2- جنگلبان چه كمكي به درخت كرد؟

3- جنگلبان به درخت چه گفت ؟

4- اگر شما جاي درخت بوديد، چه مي كرديد؟  

درك و دريافت

نكته 
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براي تصويرهاي زير يك داستان بگوييد. 

ببين وبگو
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فّعالّيت ويژه

آيا هفته ي گذشته به كسي كمك كرده ايد؟ خاطره ي آن را براي دوستان خود تعريف كنيد. 

بگرد و پيدا كن

- كلمه هايي را كه با « ها » جمع بسته شده اند، پيدا كنيد. 
- كلمه هايي را كه « عـ  ـ   ـعـ   ـ   ـع   ـ ع» دارند ، پيدا كنيد. 
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روان خوانى
 خدا ، بهار و گل ها

در يك روز زيباي فروردين، نرگس براي رفتن به مدرسه، از خانه بيرون آمد.  هوا نه سرد و نه 
ــه دور و برنگاه مي كرد. منظره ي يك روز بهاري  ــرم بود. نرگس همان طور كه راه مي رفت ، ب گ

براي او تماشايي بود. 



به باغچه ي وسط ميدان محلّه رسيد. براي تماشاي گل هاي بنفشه ، ياس هاي زرد و سفيد و درخت 
پرگل اقاقيا، لحظه اي ايستاد. او هرروز، اين منظره هاي زيبا را تماشا مي كرد و لّذت مي برد. 

در كالس درس، آموزگار درباره ي شكرگزاري از خداوند يكتا صحبت مي كرد. او از بّچه هاپرسيد: 
« از خداوندي كه بهار زيبا را آفريده است ، چگونه تشّكر مي كنيد؟»

ــي زيبايي گل ها را  ــكرگزاري از خداوند اســت. من وقت نرگــس جواب داد : «نماز بهترين راه ش

42
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مي بينم، خدا را نزديك تر حس مي كنم. براي همين، نماز مي خوانم تا از خداوند تشّكركنم.»
ــر از راه هاي  ــد از آن هم، يكي ديگ ــادت اســت و دعاهاي بع ــروع عب ــت : «نماز ش ــوزگار گف آم
ــكرگزاري ازپروردگار است. اميدوارم خداوند، توانايي انجام دادن اين عبادت را براي هميشه  ش

به ما بدهد.»

44
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فصل سوم 

نام و يادها





6
ــه دنياآمد.  ــهرري ب ــر زكريّا در ش محّمد ، پس
ــروش بود، اّما پســرش  ــر و طالف ــا تا ج زّكري
ــغل او را ادامه دهد. محّمد  دوســت نداشت ش
ــه و خواندن كتاب  ــي به مطالع ــان كودك از هم

عالقه مند بود.
ــعر  ــيقي و ش ــي به آموختن موس او در نوجوان

محّمد بن زكريّاي رازي   
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پرداخت؛ اّما چون پدرش او را از اين كارمنع* كرد. محّمد، به ناچار موسيقي را كنارگذاشت، ولي 
از مطالعه دست برنداشت . 

محّمد با اصرار* پدر به كارگاه او رفت . آن جا با بعضي از مواّد شيميايي آشنا شد و آزمايش هاي 
مختلفي انجام داد و در يكي از همين آزمايش ها توانست الكل را كشف كند. 

الكل ماّده اي ضّدعفوني* كننده است كه در علم پزشكي از آن استفاده هاي زيادي مي شود. 
ــال در آن جا ماند، تا اين كه پزشــك ماهري* شد.  محّمد براي تحصيل به بغداد رفت و پانزده س

سپس به شهرري بازگشت و با كمك مردم بيمارستاني ساخت و به مداواي* بيماران پرداخت. 
محّمد رازي در طول زندگي خود كتاب هاي بسياري درباره ي علم پزشكي نوشت و آزمايش هاي 

زيادي انجام داد و در اثر همين آزمايش ها چشم هايش ضعيف شد و 
در اواخر* عمر نابينا گشت. 

ــه مداواي  ــه ب ــيار مهرباني بود و هميش محّمد پزشــك بس
ــت. به همين دليل بيمارانش  او  بيماران فقير مي پرداخ

را خيلي دوست داشتند و به او احترام مي گذاشتند. 
رازي در سّن 77 سالگي در گذشت. ولي بايد گفت: 
كساني كه به مردم خدمت مي كنند، هميشه در يادها 

خواهند ماند. 
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براي هر تصوير يك جمله بگوييد. 

پدرم     پدرمن                                                پدرمان  پدرما 
پدرت   پدرتو                                                 پدرتان   پدرشما 

پدرش  پدر او                                                 پدرشان  پدر آن ها 

حاال تو بگو : 
دستم                                                              دستمان 

دستت                                                             دستتان   
دستش                                                            دستشان  

1- محّمِد رازي از كودكي به چه كاري عالقه داشت ؟ 

ّ اي را كشف كرد؟  2- رازي چه ماده 

3- محّمِد رازي در چه رشته اي تحصيل مي كرد؟ 

4- رازي چگونه به بيماران فقير كمك مي كرد ؟ 

درك و دريافت

نكته 



51

به تصويرهاى زيرنگاه كنيد و براى هركدام يك جمله بگوييد. 

ببين وبگو
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- كلمه هايي از درس را  كه در آخر هرخط آمده است،  پيدا كنيد و بگوييد. 
- نام شهرهايي را كه در درس آمده است ، پيدا كنيد و بگوييد. 

- با كمك دوستان خود درباره ي زندگي محّمد رازي يك روزنامه ي ديواري تهّيه كنيد. 

فّعالّيت ويژه

بگرد و پيدا كن
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اي مرغك ُخرد ز آشيانه                                     پرواز ُكن و پريدن آموز
 تا كـي حـركات كودكانـه                                    در باغ چمن چميدن*آموز

ــم* نبود كه دختران  ــهرتبريز به دنيا آمد. در آن روزگار رس ــال 1285 در ش پروين اعتصامي س
ــوزش و تربيت  ــنده ي معروف* بود، به آم ــه خود يك نويس ــا پدر پروين ك ــد؛ اّم درس   بخوانن
دخترش پرداخت و ادبّيات فارسي و عربي رابه او آموخت؛ به طوري كه پروين از هشت سالگي 

شروع به شعرگفتن كرد. 
ــود. وقتي به تهران  ــفرها همراه او ب ــت، در بيش تر س ــه عالقه ي زيادي به پدرش داش ــن ك پروي
عزيمت* كردند؛ وارد مدرسه ي دختران شد و آن جا شروع به تحصيل كرد و اّولين ديوان* خود 
ــال بعد پدرش را از دست داد و خود  ــه س ــاند. س ــال 1314 به كمك پدرش به چاپ رس را در س

7

پـرويـن اعتصـامي 
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ــالگي ، در حالي كه هنوز داغدار مرگ پدرش بود، در اثر بيماري از دنيا رفت.  ــن 35 س نيز در س
آرامگاه پروين در حرم حضرت معصومه (س) در شهر قم قراردارد. 

پروين اعتصامي بسيار پاك دامن، راستگو و صبور بود. او هيچ چيز را بهتر از عّفت* و پاكدامني 
ــلمان ايراني بود. گفتار و رفتار پروين مي تواند براي ما  نمي دانســت و نمونه ي كامل يك زن مس

الگو و راهنما باشد. 
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به كسي كه اهل ايران است، « ايراني »  مي گويند . 
به وسيله اي كه از چوب درست شده باشد. « چوبي » مي گويند. 

به كسي كه اهل تهران است، «تهراني» مي گويند. 
حاال بگو : 

شيرازي يعني : 
سنگي يعني : 

آهني يعني :

1- پروين اعتصامي در كدام شهر به دنيا آمد ؟ 

2- چه كسي در آموزش و تربيت پروين نقش مهّمي داشت ؟ 

3- پروين از چه سني شروع به شعر گفتن كرد؟ 

4- رفتار و گفتار پروين چگونه مى تواند براى ما الگو و راهنما باشد؟ 

درك و دريافت

نكته 
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ببين وبگو

به تصويرهاي زير نگاه كنيد و در مورد هركدام يك جمله بگوييد. 

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

....................................................................................................
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- كلمه هايي را كه حروف (صـ ص )  دارند، از درس پيدا كنيد. 
- كلمه هايي را كه حرف آخرشان (ي)  است از درس پيدا كنيد.  

- از ديوان پروين اعتصامي چند شعر زيبا انتخاب كنيد و در كالس بخوانيد.  

فّعالّيت ويژه

بگرد و پيدا كن
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روان خوانى
گنبــد امـام رضـا (ع)

غرق نور است و طال 
گنبد زرد رضا 

بوي گل، بوي گالب 
مي رسد از همه جا 

                              مثل يك خورشيد است 
                              مي درخشد از دور 

                              شده از اين خورشيد 
                              شهر مشهد پر نور 

                                                         چشم ها خيره به او 
                                                         قلب ها غرق دعاست 

                                                         برلب پير و جوان 
                                                         يا رضا رضاست 

                                                                                      اي خدا كاش كه من 
                                                                                      يك كبوتر بودم 

                                                                                     روي يك گنبد زرد
                                                                                     شاد مي آسودم 

                                                                                                               مي زدم بال و پري 
                                                                                                               دور تا دور حرم 
                                                                                                               از دلم پرمي زد

                                                                                                               ماتم و غّصه و غم 
«شكوه قاسم نيا»
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فصل چهارم 

سرزمين من





خستـه و گرسنـه به خانه رسيدم . هرچه منتظر ماندم، خبري از نـاهـار نبـود. به مـادرگفتـم: 
ــما غذا  ــتيم، ولي براي ش ــفره ي غذا را پهن كنم ؟»  مادرگفت : « نه عزيزم! ما امروز روزه هس « س
ــال من هم  ــدار نكرديد؟ مگر نگفتيد امس ــس چرا مرا بي ــا ناراحتي گفتم : «پ ــرده ام.»  ب ــاده ك آم

مي توانم روزه بگيرم ؟ »
مادربزرگ گفت : «پسرم ، ما امروز به پيشباز* ماه مبارك رمضان رفته ايم. تو هم مي تواني از فردا 
با ما روزه بگيري .» با اين كه دوست داشتم مانند آن ها روزه بگيرم،  به حرف مادرگوش كردم و 

بعد از خوردن غذا به سراغ* تكاليفم رفتم تا براي شب كاري نداشته باشم. 
قبل از اذان مغرب، با كمك خواهرم سفره ي افطار را پهن كرديم. بعد كنار مادربزرگ نشستيم 

8
ميهماني خدا
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ــدن او گوش داديم . درهمين  و به قرآن خوان
ــاي  اذان از تلويزيون بلند  ــداي زيب ــگام ص هن
ــرم را  ــن و خواه ــزرگ صورت م ــد، مادرب ش
ــيد و گفت : «مي دانيد خداوند روزه داران  بوس
را چه قدر دوست دارد؟ خداوند براي پذيرايي 
ــاه، درهاي رحمت* را  ــش در اين م از ميهمانان
به روي آن ها  مي گشايد.»  خواهر كوچكم آن 
شب وقت خواب گفت : « راستي كه ماه رمضان 
خيلي دوســت داشتني اســت.  خوش به حالت 
ــردا روزه بگيري.»  من  ــي ! تو مي تواني از ف عل
ــحر و اّولين روزه اي  هم در  روياي*شيرين س

كه مي توانستم بگيرم، به خواب رفتم. 
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1- چرا آن روز خبري از سفره ي ناهار نبود ؟ 

2- مادربزرگ قبل از اذان چه كار مي كرد؟

3- در ماه رمضان چه كساني ميهمان خداوند هستند ؟ 

4- چگونه مي توانيم روزه دار خوبي باشيم ؟ 

درك و دريافت

نكته 

- در هنگام دعا با خدا حرف مي زنيم. 
    

                                                                       با خدا حرف مي زنيم ؟    

- در ماه رمضان به ديگران كمك مي كنيم. 

                                                                      در ماه رمضان به ديگران كمك مي كنيم؟ 

چگونه

چه طور
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ببين وبگو

به تصويرهاي زير نگاه كنيد و براي هر كدام يك جمله بگوييد. 
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بهشتتشهب
راطفا
نامهـيم
نا ضمر
تروص

در جدول زير 5 كلمه وجود دارد. كه در درس آمده است . آن ها را پيدا كنيد و بگوييد. 

ــلمانان پايان ماه مبارك رمضان را با كدام عيد جشــن مي گيرند؟ در مورد آن با دوستانتان  - مس
صحبت كنيد. 

فّعالّيت ويژه

بگرد و پيدا كن
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پدر ، شادوسرحال به خانه آمد و گفت : «مژده مژده* ! امروز توانستم بليت قطاررا بگيرم. ساعت 
حركت پنج بعدازظهر فردا است.

مادرگفت: «چه خوب ، ما هم يك روز وقت داريم تا وسايل سفرمان را جمع كنيم.»
ــاعت قبل از حركت، به  ــفرآماده كرديم. يك س من و برادرم با خوش حالي، خود را براي اين س
ايستگاه راه آهن رفتيم و سوار قطار شديم. صبح روز بعد به كرمان رسيديم و به خانه ي دوست 

پدرم آقاي احمدي رفتيم. خانواده ي آقاي احمدي با خوش رويي از ما استقبال* كردند.
آن شب، از ديدن آسمان پرستاره ي كرمان بسيار لّذت برديم. 

ــه ديدن مجموعه ي تاريخي گنج علي خان رفتيم  روز بعد، همه باهم ب
ــه و حّمام داشــت. درحّمام گنج علي خان  ــجد، مدرس كه مس

مجسمه ها و نّقاشي هاي زيبايي ديديم كه بسيار طبيعي 
و واقعي به نظرمي رسيدند. 

ــم. مادر، يك  ــّنتي كرمان رفتي بعد به بازار س
رو تختي پته دوزي* و مقداري زيره خريد. 

9
كرمان



هنگام بازگشت به خانه، آقاي احمدي يك بناي خشتي بزرگ را به ما نشان داد و گفت : « به اين 
بنا، «يخدان» مي گويند. يخدان شبيه به يك حوض بزرگ است كه با يك گنبد پوشيده مي شود. 
در گذشته ، يخ ها را در تمام فصل هاي سال در اين يخدان نگه داري مي كردند و در فصل تابستان 

از آن يخ ها استفاده مي كردند. 
برادرم پرسيد: « آن اتاقك ميله اي، كه باالي بعضي از خانه ها وجوددارد، چيست؟» 

ــته از  آقاي احمدي گفت : آن يك بادگيراســت. آب و هواي كرمان گرم اســت و مردم در گذش
بادگيرها براي خنك كردن هواي داخل ساختمان استفاده مي كردند.

ــتيم، آن ها برايمان يك غذاي كرماني درســت كرده  ظهر، وقتي به خانه ي دوســت پدرم برگش
بودند كه خيلي خوش مزه بود. 

ــاهزاده»  ــهر خوش آب و هواي ماهان رفتيم و از مكان زيبايي به نام « باغ ش فرداي آن روز به ش
ــوي آن ، حوض هاي پله پله  ــمت جل ــاختماني وجوددارد كه در قس ــدن كرديم در اين باغ، س دي 68



ــارهاي كوچك و زيبايي را به وجودآورده است . پس از ديدن باغ شاهزاده به  ــاخته اند كه آبش س
شهركرمان برگشتيم. 

ــت: «ارگ بم  ــم. «خواهرم گف ــم ديدن كني ــتيم از ارگ بم ه ــم:  «كاش مي توانس ــه پدرگفت ــن ب م
چيست؟» 

ــده  ــاخته ش ــكل قلعه اى* س ــهر قديم بم اســت كه به ش آقاي احمدي گفت : « ارگ بم، همان ش
ــينّيه ، حّمام و قسمت هاي گوناگون ديگري وجودداشت كه  ــه ، بازار، حس بود. دراين قلعه مدرس

متأسفانه* مقدار زيادي از آن براثر زلزله از بين رفته است. 
پدرگفت : ولي ما ديگر فرصتي براي ديدن ارگ بم نداريم. 

صبح روز بعد، موقع خداحافظي ، خانواده ي آقاي احمدي، شيريني مخصوص كرمان را كه ُكلمپه 
نام دارد به ما سوغات دادند و گفتند: بازهم به ديدن ما بيايد. ما به خاطرميهمان نوازي و زحماتي 
ــّكر و از آن ها دعوت  ــيده بودند، تش ــتان كرمان كش كه براي معرفي مكان هاي زيبا و تاريخي اس

كرديم تا در اّولين فرصت* به ديدن ما بيايند. 
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سه جمله ي زير را بخوانيد.

پدر علي از سفربرگشت.
پدر علي از سفربرگشت ؟
پدر علي از سفربرگشت !

آيا سه جمله ي باال را مثل هم مي خوانيد ؟

ــانه ي (؟) ، جمله را  ــه دّوم با توجه به نش ــدن درجمله ي اّول عادي اســت . اما در جمل ــن خوان لح
سؤالي مي خوانيم و در جمله سوم با توّجه به نشانه (!) جمله را با تعّجب و توّجه مي خوانيم . پس، 

هرجمله را با توّجه به نشانه اي كه بعد از آن مي آيد ، بهتر مي توان خواند. 

1- مجموعه ي گنج علي خان چه بخش هاي دارد؟ 
 

2- چرا مردم كرمان در ساختمان هايشان از « بادگير»  استفاده مي كردند ؟

3- نام چند اثر تاريخي كرمان را بگوييد. 

4- از رفتار خانواده ي آقاي احمدي چه چيزهايي مي توان يادگرفت؟ 

درك و دريافت

نكته 
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ببين وبگو

به تصويرهاي زير نگاه كنيد و براي هركدام يك جمله بگوييد.

- كلماتي را كه در درس عالمت  * دارند ، پيدا كنيد و بخوانيد. 
- كلماتي را كه حرف (حـ ح ) دارند، از درس پيدا كنيد و بخوانيد. 

سه تصوير از آثار تاريخي استان كرمان تهّيه كنيد و به كالس بياوريد. 

فّعالّيت ويژه

بگرد و پيدا كن
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روان خواني 
اّولين افطـار 

وقت اذان رسيده
امروز، روز خوبي است

پربارتر زامروز
در زندگاني  ام نيست

* * * *
پَر مي كشد دل من
تا آسمان مسجد

پُركرده آسمان را
بوي اذان مسجد

* * * *
گلدسته هاي مسجد

بوي جوانه دارد
گويي درون آن ها
گل آشيانه دارد

* * * *
چون روزه بوده ام من

بسيار شادمانم
برسفره ي خداوند

امروز ميهمانم

                                                                                                   «مصطفي رحماندوست» 
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فصل پنجم 

اطالعات و ارتباطات





ــان ، آموزگار از آنان  ــود را خواندند. در پاي ــاهاي خ ــا بود. دانش آموزان به نوبت انش ــگ انش زن
خواســت كه براي هفته ي آينده، يك كتاب داستان بخوانند و خالصه* آن را در دفتر انشاي خود 

بنويسند. 
مهري گفت : «خانم، من كتاب داستان ندارم.» آموزگار جواب داد:« دخترم،  تو مي تواني باعضويّت 

10
عضويّت در كتابخانه  
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در كتابخانه ي مدرسه، كتاب امانت* بگيري.» 
ــوزگار او را راهنمايي كرد و  ــتم .» آم ــري گفت: « من عضو كتابخانه نيس مه
ــدن، مشّخصات خود را به همراه يك قطعه عكس به  گفت كه براي عضو ش

مسئول كتابخانه بدهد و كارت عضويّت خود را تحويل بگيرد. 
ــغول مطالعه  ــه رفت. همه مش ــري به كتابخانه ي مدرس ــرداي  آن روز، مه ف
ــيرين كتابخانه را مي شكست، صداي ورق  ــكوت ش بودند. تنها صدايي كه س
ــري ، در حالي كه به  ــدن صندلي ها بود. مه ــا يا جابه جا ش ــوردن كتاب ه خ
ــگاه مي كرد، با خود فكركرد كه بهتر اســت پس از  ــه هاي پراز كتاب ن قفس
ــپس  ــه، هرروز ، زماني را به مطالعه اختصاص* دهد. س ــت در كتابخان عضويّ
ــت را به او  ــدارك الزم براي عضويّ ــئول كتابخانه رفت و م ــته نزد مس آهس

تحويل داد. 
ــخصات كامل او برروي آن  ــدار، كارت عضويّت مهري را كه مش ــم كتاب خان
ــته شده بود به او داد. مسئول كتابخانه به او گفت: « دخترم مواظب باش  نوش
كتاب هايي را كه به امانت مي گيري، پاره ، كثيف و يا ُگم نشوند. پس از پايان 
ــردان تا دانش آموزان  ــم كتاب ها را به كتابخانه برگ ــده ه مهلت*  تعيين ش
ــاب يك كتاب  ــري بعد از انتخ ــتفاده كنند. » مه ــد از آن ها اس ــر بتوانن ديگ

داستان، از مسئول كتابخانه تشّكر كرد و به كالس رفت. 
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به اين كلمه ها توّجه كنيد. 
ساعت   ساعات 

خاطره   خاطرات 
جمله     جمالت 
امانت    امانات 

ــته خوانديم كه درخت ها و درختان يعنى چند درخت، ميوه ها يعنى  ــال گذش همان طور كه در س
چند ميوه وقتى مى گوييم خاطرات يعني چند خاطره  

1- آموزگار چه تكليفي را براي دانش آموزان مشخص كرد؟ 

2- چگونه مي توانيم عضو كتابخانه شويم؟

3- وقتى كتابي را از كتابخانه به امانت گرفتيم، چه بايد بكنيم؟ 

4- خواندن كتاب چه فايده اي دارد؟ 

درك و دريافت

نكته 
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ببين وبگو

به تصاوير زير نگاه كنيد و براي هر كدام يك جمله بگوييد.
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1- كلمه هاي ستاره دار درس را پيدا كنيد. 
2- جمله هايي را كه در آن ها كلمه ي «عضويّت» به كار رفته است ، پيدا كنيد. 

- مشخصات كامل خود را در كارت زير بنويسيد.

باسمه تعالي 
وزارت آموزش و پرورش 
سازمان آموزش و پرورش 
كارت عضويّت كتابخانه 

نام : ............................................. نام خانوادگي : ............................................................ 
تاريخ تولّد : روز ........................... ما ه : .............................. سال : ..................................

نام پدر : .............................. 
نشاني منزل : ...................................................................................................................
نشاني مدرسه : .................................................................................................................

فّعالّيت ويژه

بگرد و پيدا كن

محل الصاق 
عكس



81

ــتان مي گذشت ؛ اّما من هنوز برنامه اي براي گذراندن اوقات* فراغت*  چند روز از تعطيالت تابس
ــنيده بودم كه دركانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ،  ــتم. بارها از معلّم خود ش خود نداش
ــي  ــد عالوه برمطالعه ي كتاب، از برنامه ها و كالس  هاي گوناگون هنري و آموزش ــا مي توانن بّچه ه

استفاده كنند و رشته هاي مختلف هنري را يادبگيرند. 
به مادرم گفتم : «اجازه مي دهيد دركالس هاي كانون ثبت نام كنم؟»

ــتم تو در يكي از رشته هاي  ــيار خوبي اســت . من هميشه دوست داش مادرم جواب داد: «فكر بس
هنري فّعالّيت داشته باشي.» 

11
كــانون



 روز بعد، من و مادرم به كانون رفتيم و از مسئول كانون، درباره ي كالس هاي آموزشي و هنري، 
سئواالتي پرسيديم. مسئول كانون درباره ي كالس هاي گوناگون و زمان تشكيل آن ، توضيحاتي 
ــعرخواني،  ــي، ش ــي، خوش نويس ــفال گري ، نّقاش داده و فّعالّيت هاي هنري بّچه ها ، از جمله : س
ــما مي توانيد درهركالسي كه  ــيقي را معّرفي كرد. او گفت : « ش ــي ، بازيگري و موس داستان نويس
ــتيد ، ثبت نام كنيد. ما تالش مي كنيم كه همه ي بّچه ها اوقات فراغت خوبي  به آن عالقه مند هس

داشته باشند و بتوانند استعدادهاي خود را پرورش دهند. »
ــي ثبت نام كردم. بعد به همراه  ــفال گري و نّقاش ــورت* با مادرم، در كالس هاي س من پس از مش
ــيار زيبايي  ــفال گري رفتم. در آن جا بّچه ها با ِگل ُرس چيزهاي بس ــئول كانون به كالس س مس

مي ساختند. من هم در كنار آن ها نشستم و مشغول كار شدم. 
عصر آن روز، وقتي به خانه برمي گشتم، از اين كه توانسته بودم براي تعطيالت تابستان برنامه ي 

مناسبي داشته باشم بسيار خوش حال بودم. 
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به اين جمله ها خوب توّجه كنيد. 
«چند روز از تعطيالت تابستان مي گذرد.  علي با دوستانش در مورد گذراندن اوقات فراغت خود 

صحبت كرده و با آن ها مشورت مي كند. 
حاال به كلمه هايي كه پررنگ شده اند، نگاه كن و در جاهاي خالي، هرجا الزم است، يكي از آن ها 

را بگذار.  
«چند روز ............ تعطيالت تابستان مي گذرد.  علي ...... دوستانش .......... مورد گذراندن اوقات 

فراغت خود صحبت كرده و .......... آن ها مشورت مي كند. 

1- دراين درس دانش آموز براي اوقات فراغت خود چه تصميمي گرفت ؟  

2- بّچه ها دركانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان چه مي كنند ؟ 

3- فّعالّيت هاي هنري كانون را نام ببريد. 

4- شما اوقات فراغت خود را چگونه مي گذارنيد؟ 

درك و دريافت

نكته 
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ببين وبگو

به تصاوير زير نگاه كنيد و براي هركدام يك جمله بگوييد. 
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1- جمله هايي كه فّعالّيت هاي هنري كانون را معرفي مي كند ، پيدا كنيد. 

2- كلمه هاي تشديددار درس را پيدا كنيد و بگوييد. 

ــتانتان  ــتان امانت بگيريد و خالصه ي آن را براي دوس ــه،  يك كتاب داس - از كتابخانه ي مدرس
تعريف كنيد. 

فّعالّيت ويژه

بگرد و پيدا كن
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روان خواني 
كتـاب شعـر 

ُهما از مدير مدرسه اش، يك دفتر خاطرات زيبا هديه گرفت. او در يكي از صفحه هاي اين دفتر 
نوشت. «روزهاي هفته ي كتاب و كتاب خواني، براي من بهترين روزهاي سال بود. در آن روزها، 
ــتم از كتاب فروشي ها و نمايشگاه هاي كتاب، كتاب هايي را كه دوست دارم،  انتخاب كنم.  توانس

اّما از بين آن همه كتاب، انتخاب يك يا چند كتاب، كار سختي بود.»
ــنا  ــي خوانم تا درس هايم را بهتر بفهمم و با زندگي و محيط خودم آش ُهما نوشــت : «من كتاب م

شوم. هيچ سرگرمي به اندازه ي خواندن كتاب، براي من لّذت بخش نيست.» 
ــن عالقه پيدا كرده اســت . اّولين  ــعر گفت ــعر، به ش ــد از خريدن و خواندن يك كتاب ش ــا بع ُهم

شعرش را باهم مي خوانيم و آرزو مي كنيم كه شعرهاي بهتري بگويد. 

دويدم و دويدم 
كتاب خوبي ديدم 

* * * *       
گرفتم و نشستم 
در اتاق را بستم 

* * * *       
چون عاشق كتابم 

براي آن بي تابم 
* * * *       

بابا اين را مي داند
او هم كتاب مي خواند 
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پروردگارا ! 
از تو سپاس گزاريم كه به ما اين همه نعمت دادي .

به ما دست دادي تا نام تو را بنويسيم .
زبان دادى تا شكر تو را بگوييم .

پا دادي تا راه تو را بپيماييم. 
ــان مي كنند تا بتوانيم كارهاي  ــا ، به ما پدر و مادر داده اي كه ما را دوســت دارند و كمك م خداي

خودمان را انجام دهيم. 
ــه بياييم و در كنار  ــال را هم به مدرس ــه به ما امكان دادي تا امس ــكر مي گوييم ك ــا تو را ش خداي

معلّم هاي مهربانمان،  محّبت و دوستي را ياد بگيريم.
خدايا ! كمك كن تا بهتر بفهميم و بهتر زندگي كنيم .

پروردگارا ! ما را سالمتي و آرامش عطا فرما ، « آمين »

12
نيـايش
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واژه نامه





درس اّول 

(خداي بي همتا) 
 بي همتا  :بي مانند 
مطيع : فرمانبردار

قادر :توانا 
َره : مخفف راه 
لطف : مهرباني

بنما : نشان بده  

درس دوم 

(بانك)
رفع نياز : برطرف شدن احتياج ها 

وظايف: جمع وظيفه ، كارها 
قبض : سندي براي دريافت مالي 

برعهده : وظيفه
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 درس سوم
(زنگ ورزش)

پيشنهاد : نظر ، عقيده   
تحّرك  : حركت داشتن 

عضويّت : يكي از اعضاي گروه بودن 
موجب:  باعث  
نشاط : شادي  
قوي : زورمند 

كاهش : كم شدن 
گوشه گير :  كناره گير 

درس چهارم 

(امانتداري)
خسيس: فرومايه ، پست   

تعارف  : معرفي كردن 
اوقات : جمع وقت

عذرخواهي : پوزش خواستن   
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درس پنجم 

(درخت صبور)
صبور:  با حوصله  
باد تند : باد شديد

ماجرا  : آنچه اتّفاق افتاده   
جنگلبان: كسي كه از درختان جنگل مراقبت 

مي كند  
تحّمل  : بردباري كردن  

تعّجب  : حيرت 
شاداب : تر و تازه  

مي باليد: افتخار مي كرد 

درس ششم

( محّمد بن زكريّاي رازي) 
منع كرد : جلوگيري كرد 

اصرار : پا فشاري 
ضّدعفوني: پاك كردن چيزي از ميكروب 

ماهر : با تجربه 
مداوا : درمان 

اواخر: جمع آخر 



94

درس هفتم 

( پروين اعتصامي)
چميدن : با ناز را ه رفتن 

معروف : شناخته شده 
رسم : آداب 

عزيمت : بازگشتن  
ديوان :كتاب شعر  

عّفت: پاكدامني 
رويا : خيال، آن چه انسان در خواب 

يا خيال مى بيند.

درس هشتم 

(مهماني خدا)  
پيشباز: به استقبال رفتن 

به سراغ : به دنبال 
رحمت: مهرباني
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درس نهم  

(كرمان) 
مژده  : خبرخوش 

استقبال : پيش آمدن 
پته دوزي : نقش و نگار دوختن 

برروي پارچه ي پشمي  
قلعه: ساختماني كه اطراف آن 

ديوارهاي بلند كشيده باشند 
متأسفانه: بدبختانه

فرصت: وقت مناسب براي كاري  
درس دهم 

(عضويّت در كتابخانه) 
خالصه : مختصر 

امانت : امين بودن ، راستي و درستكاري  
اختصاص : خاص كردن 

مهلت : وقت تعيين شده 
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درس يازدهم

( كانون ) 
اوقات : جمع وقت ، زمان 

فراغت : آسودگي 
مشورت : هم فكري  




