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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.
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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 و 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 
ــتن تحريرى را به دانش آموزان آموزش مى دهد.  ــته مي شود و خط نوشتن خطي است كه نوش ــى با آن نـوش درس
براي نوشتن خط تحريري نياز به آموزش جداگانه نيست. بلكه مبنا تمرين عملي دانش آموز و نمونه بردارى از روى 

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 مقصد و من نوسفرم  هّمتم بدرقه راه كن اي طاير قدس   
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دوست دارم خوب باشم 
صاف و ساده مثل آب 

مثل خورشيدى كه دارد 
نور گرم و آفتاب 
*  *  *

دوست دارم پاك باشم 
بهتر از گل هاى ناز 
صورتم شبنم* بگيرد

صبح ها وقت نماز 
*  *  *

دوست دارم دوست باشم 
با خداى مهربان 

دست هايم را بگيرم 
رو به سوى آسمان 

ناصر كشاورز

با خداى مهربان
1

درس
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1-  شاعر دوست دارد چه چيزهايى باشد؟
2-  شاعر براى اين كه با خداى مهربان دوست باشد، چه مى كند ؟

3-  شعر با خداى مهربان از كيست؟ 
4-  خداوند چه كسانى را بيش تر دوست دارد؟

درك و دريافت

ببين و بگو 
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كلمه ى «دوست» چند بار در درس تكرار شده است؟

در مورد نعمت هايى كه خداوند به شما داده است، با دوستان خود صحبت كنيد. 

بگرد و  پيدا كن 

فّعالّيت ويژه 
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فصل اّول فصل اّول 

نهاد هانهاد ها
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روز هفدهم مهرماه بود. دانش آموزان همراه با معلّم خود سوار مينى بوس شدند. آن ها از اين 
كه براى بازديد*به اداره ى پست مى رفتند، خوش حال بودند. 

معلّم از دانش آموزان خواست  به گفته هاى آقاى مرادى، كارمند* اداره ى پست توّجه كنند. وقتى 
به اداره ى پست رسيدند، آقاى مرادى با خوش رويى*جلو آمد و به بّچه ها سالم كرد و خوش آمد 
ــيد: ((آيا مي دانيد امروز چه روزي اســت ؟))  بّچه ها گفتند: (( هفدهم  گفت. او از بّچه ها پرس
مهر ماه روز جهانى پســت است.)) آقاى مرادى گفت: (( آفرين به شما، بله من مى خواهم امروز 

شما را با بعضي از وظايف* 
اداره ى پست آشنا كنم.)) 
ــمت هاى  ــا از قس ــه ه بّچ
پســت  اداره ى  ــف  مختل
ديدن كردند سپس آقاى 
آموزان  ــش  دان از  مرادى 
ــك از  ــدام ي ــيد: ((ك پرس
ــف اداره ى  ــا وظاي ــما ب ش

پست آشنا هستيد؟))
رساندن  داد:  جواب  زهرا 
ــى به جاى  ــا از جاي نامه ه
اداره ى  ــده ى  برعه ديگر 

پست است.
ــت « بله  ــاى مرادى گف آق
دخترم رساندن قبض هاى 
ــن  ــاز، تلف ــرق، گـ آب، بـ
وتحويل بسته* هاى پستى 

روز جهانى پست2
درس



به مردم نيز از كارهايى است كه پست انجام مى دهد.»
ــا تلفن تماس بگيرند تا  ــريع تر* انجام گيرد، مى توانند ب ــم چنين اگر مردم بخواهند كارها س ه
مأموران پستى به منزل آن ها مراجعه* كرده، بسته يا نامه هاى آن ها را دريافت كنند. هم چنين 
ــتفاده از پســت تصويرى* نيز مى توان در ز مان كوتاه تصوير نامه ها را به طور هم زمان به  با اس

شهرهاى بسيار دور فرستاد. 
در پايان بازديد آقاى مرادى تمبر روز جهانى پست را به عنوان يادگارى به دانش آموزان داد و 
ــال به مناسبت روز جهانى پســت تمبرى چاپ مى شود.» بّچه ها از اين كه با وظايف  گفت: «هر س

اداره ى پست بيش تر آشنا شده بودند، از آقاى مرادى تشّكر كردند.

15
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1- روز جهانى پست چه روزى است؟
2- چند نمونه از وظايف اداره ى پست را بگوييد.

3- پست تصويرى به ما چه كمكى مى كند؟ 
4- اگر پست وجود نداشت، ما با چه مشكالتى روبه رو مى شديم؟ 

براى هر تصوير يك جمله بگوييد.

درك و دريافت

ببين و بگو 
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خوش + حال  خوش حال

خوش + رويى  خوش رويى 

حاال تو بگو: 

پست + خانه  

گل + فروش  

1- كلماتى را  كه با «مى» شروع مى شود، از درس پيداكنيد.
2- آقاي مرادي در آخرين جمله به بّچه ها چه گفت؟

ــاهده  ــال و دريافت پســت تصويرى را مش دانش آموزان به اداره ى پســت بروند و مراحل ارس
كنند.

نكته

فّعالّيت ويژه 

بگرد و  پيدا كن 



3
شما هرروزكه از خانه بيرون مى آييد، ممكن است با صحنه هاى*مختلفى روبه رو*شويد؛ مانند:

- چند ماشين كه با هم برخورد كرده اند. 
- موتور سوارانى كه با سرعت زياد باعث* ترس و نگرانى مردم مى شوند. 

- وسايل نقلّيه اى كه با عابران پياده تصادف كرده اند. 
به نظر شما دليل به وجود آمدن اين اتّفاق ها چيست؟

ــكالت زيادى در عبورومرور و برقرارى نظم در جامعه ايجاد  ــايل نقلّيه، مش با افزايش تعداد وس
شده است. 

ــد؛ اّما بدون كمك مردم  ــه دارد نظم را در جامعه برقرار كن ــى وظيف ــى و رانندگ اداره ى راهنماي
نمى تواند موّفق شود. 

مقّررات عبور و مرور 
درس
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مهم ترين وظايف اين اداره عبارت است از:
- رفت وآمد وسايل نقلّيه را در سراسر كشور كنترل مى كند. 

- رانندگانى كه مقّررات عبور و مرور را رعايت نمى كنند؛ شناسايى و  جريمه مى كند. 
- هم چنين از افرادى كه مى خواهند گواهى نامه ى رانندگى بگيرند، امتحان مى گيرد و درصورت 

قبولى به آن ها گواهى نامه مى دهد. 
- در مكان هاى مختلف عاليم و تابلوهاى راهنمايى نصب*مى كند. 

- از رفت وآمد وسايل نقلّيه ى  دودزا و آلوده كننده جلوگيرى مى كند. 
- با استفاده از صدا و سيما، روزنامه و... مقّررات رفت و آمد را به مردم آموزش مى دهد. 

ــالمت و  ــى و رانندگى به ما كمك مى كند ، با س ــت كردن به مقّررات راهنماي ــه و رعاي ــس توّج پ
آرامش رفت و آمد كنيم. 
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1- شما در خيابان ممكن است چه صحنه هايى را ببينيد؟
2- چند وظيفه اداره ى راهنمايى و رانندگى را بگوييد. 

3- داشتن چه مدركى براى رانندگى الزم است ؟
4- چگونه مى توانيم به برقرارى نظم در جامعه كمك كنيم؟ 

براى هر تصوير يك جمله بگوييد.

درك و دريافت

ببين و بگو 
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درد +  ناك   دردناك 
غم + ناك   غمناك 

حاال تو بگو: 
خطر + ناك   

ترس +  ناك   
.................. + ناك    وحشتناك 

 نم  +  ..................    نمناك  

1- كلمه هايي را كه در آخر آن ها «ات» و «ها» وجود دارد، پيدا كنيد. 
2- كلمه هاي ستاره دار درس را پيدا كنيد. 

نمايش عبور از خط عابر پياده را با استفاده از چراغ راهنمايى و پليس در كالس اجرا كنيد. 

نكته

فّعالّيت ويژه 

بگرد و  پيدا كن 



ــد فرياد مي زد و  ــردى را ديدند كه باصداي بلن ــدند. م ــين و مادرش از بانك خارج ش وقتي حس
مى گفت: «موتورم نيست. من آن را اين جا پارك كرده بودم. موتورم را دزديدند.» 

با سروصداي آن مرد، عّده اي دور او جمع شدند. يك نفرگفت:«برو به كالنتري خبر بده!»
حسين از مادر پرسيد: «چرا بايد به كالنتري برود؟»

روان خوانى

كالنتري 

22
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ــد بالفاصله به كالنتري محل خبر داد تا مأموران با  ــود باي مادر گفت:«اگر چيزي گم يا دزديده ش
جست وجو كساني را كه دزدي كرده اند، دستگيركنند.»

حسين گفت:«اگر كسي هم گم شود؛ به كالنتري خبر مي دهند؟»
ــم يكى ديگر از وظايف مأموران كالنترى اســت.  ــده ه ــادر گفت: «بله، پيدا كردن افراد گم ش م
ــا مأموران انتظامي  ــه ب ــي و كالنترى، نظم جامعه را به عهده دارند. ما بايد هميش ــوران انتظام مأم

همكاري كنيم. حسين در دلش دعا كرد كه هرچه زودتر موتورآن مرد پيدا شود.
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فصل دوم فصل دوم 

اخالق فردى و اجتماعىاخالق فردى و اجتماعى



25



26

4
ــت، به اتاق پدر بزرگ رفت و گفت: «كاش من يك فرشته  ــه برگش آن روز وقتي مريم از مدرس
ــى.» مريم  ــته در روى زمين باش بودم.»  پدربزرگ فكري كرد و جواب داد: «تو مى توانى يك فرش
ــته شدن، راه هاي زيادي وجود  با خوش حالي گفت: «واقعاً !» پدربزرگ گفت: «بله، اّما براي فرش

دارد. از اين به بعد با دّقت به اطرافت نگاه كن و درباره ي همه  چيز خوب فكركن.»
ــعي كرد با دّقت به اطرافش نگاه كند. در اتاق  ــد؛ س صبح روز بعد وقتي مريم از خواب بيدار ش
همه چيز مانند هميشه بود. اّما بيرون باران مي باريد و پنجره ى اتاق خيس شده بود. مريم با خود 
فكركرد، چه قدر باران پاك و زيباست و به ياد حرف مادربزرگ افتاد كه هميشه مي گفت: «باران 
رحمت*خداست».مريم آماده شد تا به مدرسه برود. در راه مدرسه زن فقيري*را ديد كه كودكي 
ــه همان جا مي نشست؛ اّما اّولين بار بود كه مريم با دّقت به آن  ــت، آن زن هميش در آغوش*داش
ــه  زن نگاه مي كرد و مى خواســت پولي به او بدهد. ناگهان به ياد حرف خانم معلّم افتاد كه هميش
مي گفت: «به هركسي كه از شما پول درخواست مي كند، كمك نكنيد؛ چون باعث مى شود آن ها 
ــد.» مريم به كودكي كه در آغوش زن بود نگاه  ــي نكنن به دنبال كار نروند و هيچ تالش و كوشش

كرد، آن كودك مي گفت: «گرسنه ام!» 
مريم بيسكويت و سيبي را كه همراه داشت به او داد. كودك آن ها را گرفت و شروع به خوردن 
ــه با هم  ــت. زنگ تفريح، همه ي بّچه ها در حياط مدرس ــه رف ــرد. مريم با خوش حالي به مدرس ك
بازي مي كردند. اّما يكي از دانش آموزان تنها روي پلّه نشسته بود. مريم هرروز او را مي ديد.ولي 

توّجهى به او نداشت.  
او كنار دختر رفت و گفت: «اسم من مريم است، اسم شما چيست؟» او جواب داد: «عاطفه» مريم  
ــكان داد و به مريم  ــرش را ت ــويم؟» عاطفه با خوش حالي س گفت: «مي خواهي با هم دوســت ش

ــد  زد.   لبخن
بعد از ظهر مريم هرچه را ديده بود؛ براي پدربزرگ تعريف كرد و گفت: «پدربزرگ امروز براي 

من روز خوبي بود؛ چون با همه ى روز هاى ديگر فرق داشت.»
ــردي و با دختري  ــدي؛ كودكي را خوش حال ك ــروز لطف* خداوند را دي ــزرگ گفت:«تو ام پدرب

يك روز خوب 
درس
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دوست شدي.» مريم نفس بلندي كشيد و همان جا كه نشسته بود به آسمان نگاه كرد. ابرها كنار 

رفته بودند و آسمان آبي، بيش تر از هميشه به او آرامش مي بخشيد. 
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1- آرزوي مريم چه بود؟ 
2- پيشنهاد پدربزرگ به مريم چه بود؟ 

3- مريم چه كمكى به آن كودك گرسنه كرد؟
4- اگر جاي مريم بوديد چه آرزويي مي كرديد؟

براى هر تصوير يك جمله بگوييد.

درك و دريافت

ببين و بگو 
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در كلمه هاي خندان، خنديدن، لبخند، خنده،كلمه ي «خند» مشترك است.
در كلمه هاي راه بندان، راه رفتن، چهارراه ، كلمه ي « راه» مشترك است. 

حاال بگو:  دركلمه هاى زير، كدام كلمه ها، مشترك است؟
بو                                                         سر سبز خوش  
خوش حال                                                        سردرد 
خوش بخت                                                       سرباز 

1- جمله هايي را كه نشانه ي «         » دارند؛ پيدا كنيد. 
2- جمله هايي را كه نشانه ي « : » دارند، پيدا كنيد.

داستان درس را به صورت يك نمايش اجرا كنيد. 

نكته

فّعالّيت ويژه 

بگرد و  پيدا كن 
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5

روزي مردي درشــت اندام* با صورتي آفتاب 
ــورده، از بازار مي گذشــت. عّده اي در  خ

ــته بودند. يكى از آن ها  كنار هم نشس
ــتانش را بخنداند،  ــراي آن كه دوس ب

روي  از  ــده  گندي ــبزي  س ــتي  ُمش
ــرف عابر  ــن برداشــت و به ط زمي
پرتاب كرد. مرد عابر بدون آن كه 
ناراحت شود، همان طور با قدم هاي 

محكم*به راه خود ادامه داد. همين 
ــتان آن  ــي از دوس ــد، يك كه دور ش

ــناختي؟  ــه او گفت: «آيا او را، ش مرد ب
ــتر فرمانده ى سپاه مسلمانان  او مالك اش

اســت.» مرد بازاري به شّدت ترسيد و گفت: 
ــتور خواهد داد تا مرا تنبيه كنند. همين  «اآلن*دس

ــپس به دنبال  حاال مي روم و از او عذرخواهي*مي كنم. س
ــد. مالك به نماز  ــجد مي رفت، دوي ــتر، كه به طرف مس مالك اش

ــا خجالت و  ــالم، ب ــا او نمازش را تمام كند. بعد از س ــد ت ــود. مرد منتظر ش ــتاده ب ايس
ــي هستم كه به شما سبزي پرتاب كردم.  ــرمندگي خود را معّرفي كرد و گفت:((من همان كس ش

از كار بد خود خجالت مي كشم و از شما مي خواهم كه مرا ببخشيد.)) 
مالك گفت:(( من تو را بخشيدم. به خدا قسم به مسجد آمدم تا براي تو دعا كنم و از خدا بخواهم 

تو را هدايت*كند تا باعث ناراحتي ديگران نشوي.)) 

مرد بـازاري و عـابر 

درس
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1- مرد بازارى چه رفتارى با مالك اشتر كرد؟
2- مالك اشتر به كجا رفت؟ 

3- چرا مالك اشتر براي آن مرد دعا كرد؟ 
4- اگر شما جاي مالك اشتر بوديد، چگونه برخورد مي كرديد؟ 

براى هر تصوير يك جمله بگوييد.

درك و دريافت

ببين و بگو 
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براي شمارش هرچيز، كلمه ي مخصوص آن را به كار مي بريم؛ مثالً وقتي مي گوييم سه دستگاه 
تلفن؛ يعني سه عدد تلفن. 

وقتي مي گوييم چهار تخته فرش؛ يعني چهار عدد فرش. 
حاال بگو اين كلمه ها را براي شمارش چه چيزهايي به كار مي برند؟

جلد
جفت
دست

1- ده كلمه از درس را كه بي نقطه هستند، پيدا كنيد و بگوييد. 
2- سه كلمه از درس راكه پنج نقطه دارند، پيدا كنيد و بگوييد. 

خالصه ي درس را بگوييد. 

نكته

فّعالّيت ويژه 

بگرد و  پيدا كن 
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قلّك سفالي ام دگر 
غرق سّكه است و اسكناس 

                   مي شود چه چيزها خريد!
                   دفتر و خوراكي و لباس ...

                              تا كه بشكند به دست من 
                               مي ِكشد مرا به سوي خود 

                                         يعني: اي پسر، رسيده اي 
                                         عاقبت به آرزوي خود!

                                                   من براي جمع كردنش 
                                                   رنج بي شمار برده ام 

                                                             كاركرده ام دِم دكان 
                                                             كيك و بستني نخورده ام

                                                                        قلّك سفالي من است 
                                                                        شاهد تالش و كار من 

                                                                                   عاقبت ولي به سررسيد 
                                                                                    روزهاي انتظار من 

                                                                                               حال، مي روم دِم دكان 
                                                                                                هديه اي قشنگ مي خرم 

                                                                                                             هديه اي كه آرزوم بود
                                                                                                              هديه اي براي مادرم 

روان خوانى

قّلك سفالي ام

شاعر : افشين عالء
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فصل سوم فصل سوم 

نام ها و ياد هانام ها و ياد ها
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از  ــي  يكـ ـــيـنا  س ــى  ابـوعلـ
بزرگ ترين دانشمندان ايراني 
ــال هاي كودكي را به  اســت. س

آموختِن قرآن و ادبّيات گذراند. در ده سالگي حافظ قرآن شد. سپس 
به آموختن علوم ديني پرداخت. 

ــكي را نيز آموخت*. او بيش تر عمر خود را  ــت، علم پزش ــينا با،هوِش زيادي كه داش ابوعلى س
ــت تا با  نماز  ــجد مي رف ــئله اي را نمي فهميد به مس ــه و يادگيري كرد. هرگاه مس ــرف مطالع ص
خواندن، خداوند فهم آن موضوع را برايش آسان كند. او كتاب هاي زيادي درباره ي علم پزشكي 

نوشت؛كه ازآن جمله، دو كتاب« شفا» و «قانون» است. 
ابوعلي سينا در دوران زندگي خود بيماران زيادي را مداوا* كرد. يكي از بيماران او اميرزاده اي* 
بود كه فكر مي كرد گاو اســت. غذا نمي خورد و اصرار*داشــت تا او را بكشند. هيچ طبيبي* تا آن 
زمان نتوانسته بود وى را معالجه كند. ابوعلي سينا براي درمان اميرزاده لباس قّصاب ها را به تن 
ــتور داد تا دســت هاي او را ببندند. سپس كارد را برگلوي  كرد و كاردي در دســت گرفت و دس
ــد؛ اّما ناگهان گلوي اميرزاده را رها كرد،  بيمار گذاشــت و وانمود* كرد كه مي خواهد او را بكش

از ــي  كـ
ن ايراني

دكي را به 

6
ابوعلي سينا

درس



دستي بر بازوهايش كشيد و گفت:« اين گاو خيلي الغر است و به درد كشتن نمي خورد به او آب 
ــود، شروع به خوردن غذا كرد. ابوعلي  ــود.» امير زاده براي اين كه چاق ش و غذا دهيد تا چاق ش

سينا توانست از اين راه داروها ى الزم را به او بدهد بعد از مّدتي اميرزاده حالش خوب شد. 
ــاران پرداخت و كتاب هاي زيادي  ــينا بعدها به همدان رفت و در آن جا به مداواي بيم ــى س ابوعل

نوشت و در سن پنجاه و هشت سالگي در همان شهر درگذشت.*

39
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1-  ابوعلي سينا چه علومي را فراگرفت؟ 
2- نام دو كتاب ابوعلي سينا را بگوييد.

3- ابوعلي سينا براي مداواي اميرزاده چه كار كرد؟ 
4- نظر شما درباره ى ابوعلى سينا چه مى باشد؟ 

براى هر تصوير يك جمله بگوييد.

آرامگاه بابا طاهرآرامگاه بوعلى سينا

درك و دريافت

ببين و بگو 
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خوب دّقت كنيد. 
 من  از خانه تا مدرسه پياده مي روم. 

 محّمد  به  خانه ي برادرش رفت. 
 من در مدرسه درس مي خوانم.

 مينا  براي دوستش هديه خريد. 
حاال  تو  بگو: 

 گرگ ..... شير ضعيف تر است. 
 رضا .....تهران زندگي مي كند. 

 امير .....دوستش ..... مدرسه رفت. 
 فاطمه ...... مادرش هديه خريد. 

1- كلمه هايي را كه ( صـ ـ ص ـ ط ) دارند، از درس پيدا كنيد و بگوييد. 
2- كلمه هايي را كه (عـ ، ـعـ ، ـع ، ع ) دارند، از درس پيدا كنيد و بگوييد. 

به كتا بخانه ى مدرسه مراجعه كنيد، دو كتاب علمى انتخاب كنيد و نام كتاب و نام نويسنده آن ها 
را به دوستانتان بگوييد

نكته

فّعالّيت ويژه 

بگرد و  پيدا كن 



ــيراز بود. او دوران كودكي و  ــعدي اهل ش س
ــيراز گذراند و براي ادامه ي  نوجواني را در ش
ــعدى به جاهاي  ــداد رفت. س ــل* به بغ تحصي
ديگري؛ مانند: سوريه، لبنان و روم سفر كرد. 
ــه ى خدا به مّكه  ــم چنين براي زيارت* خان ه
ــى و پنج سال سفر  ــرانجام پس از س رفت. س
ــيراز برگشــت و از خاطرات سفر خود  به ش
ــتان  و شعرهايى نوشت كه حاصل آن دو  داس

ــتان» اســت. اين كتاب ها از افتخارات* ملّي و مذهبي ما ايرانيان  ــتان»  و «بوس كتاب بزرگ «گلس
است. 

ــور ما از گذشته تا كنون با آثار  ــنايي كامل داشت. مردم كش ــعدي با قرآن و احاديث* نيز آش س
ــتند و در سخن گفتن از جمالت شيرين او استفاده مي كنند. بسياري  ــاعر بزرگ آشنا هس اين ش

از مردم دنيا نيز اشعار سعدى را با عالقه مي خوانند. 
اگر روزي به شيراز رفتيد، حتماً ازآرامگاه* سعدي ديدن كنيد.    

ــته هاي سعدي بسيار زيبا است. او در كوتاه ترين نوشته ها بهترين داستان ها را بيان كرده  نوش
است. بيش تر داستان هاي او  همراه با پند و اندرز* است. 

7
سعدى

درس
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حكايت هايى از گلستان سعدي 

ــان در نظرم  ــي؟» گفت:« از بي ادبان، هرچه از ايش ــم* را گفتند: «ادب از كه آموخت ــان حكي «لقم
ناپسند* آمد، پرهيز* كردم.» 

* * *                       * * * 
دو كس رنج بيهوده* بردند و سعي* بي فايده كردند. يكي آن كه اندوخت* و نخورد و ديگر آن 

كه آموخت و نكرد. 
علم چندان كه بيش تر خواني              چون عمل در تو نيست ناداني* 
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1- موضوع درس درباره ى چه كسى است؟  
2- سعدي براي ادامه ى تحصيل به كجا رفت؟ 
3- نام دو كتاب از كتاب هاي سعدي را بگوييد.

4- از حكايت هاى سعدى چه چيزهايى ياد گرفته ايد؟ 

براى هر تصوير يك جمله بگوييد.

درك و دريافت

ببين و بگو 

آرامگاه حافظآرامگاه سعدى

دروازه قرآن



ــاندويج فروشي  روزي مردي به س
ــابه  ــت:« لطفاً يك نوش ــت و گف رف
بدهيد.»  فروشنده گفت: «نوشابه ها 
گرم است.» مرد گفت: «توي نعلبكي 

مي ريزم تا خنك شود.»

ــي و بوستان سعدي فقط شعر هستند. بعضي كتاب ها  ــاهنامه ى فردوس بعضي كتاب ها، مانند ش
هم به صورت نثر هستند. نثر نوشته اي است كه به صورت شعر نباشد؛ اّما كتاب هايي نيز هست 

كه در آن نثر و شعر با هم آمده است؛ مانند: گلستان سعدي. 

كلمه ي «سفر» چند بار در درس آمده است؟ پيدا كنيد و بگوييد. 
- كلمه ها ي ستاره دار درس را پيدا كنيد و بگوييد.

- يك حكايت ديگر از سعدي انتخاب كنيد و در كالس بخوانيد. 

نكته

فّعالّيت ويژه 

باهم بخنديم

بگرد و  پيدا كن 
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ــعر و  ــهر تبريز به دنيا آمد. او كودكي كنجكاو  و فّعال بود. در كودكي به ش جّبار باغچه بان در ش
نّقاشي عالقه زيادي داشت. 

ــبب بعد از پايان تحصيلش در  ــيار دوست داشت، به همين س ــغل آموزگاري را بس باغچه بان ش
يك مدرسه مشغول به كارشد. سپس در شهر تبريز كودكستاني ايجاد كرد و نام آن را «باغچه ي 

اطفال» گذاشت. 
ــنوا اســت  و دلش  يك روز، مادري كودك خود را به باغچه ي اطفال آورد و گفت:« فرزندش ناش
ــه اي نمي توانند به او خواندن و نوشتن بياموزند.»  ــه برود، ولي در هيچ مدرس مي خواهد به مدرس
ــودكان آغاز كند و  ــت كار تازه اي براي آموزش اين ك ــان با ديدن كودك تصميم گرف ــه ب باغچ

توانست براي اّولين بار خواندن و نوشتن را به دانش آموزان ناشنوا ياد دهد. 
سپس در تهران مدرسه ي بزرِگ باغچه بان را ايجاد و با اين كار به بّچه هاي ناشنوا كمك بزرگي 

كرد. 

روان خوانى

جّبار باغچه بان
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ــال، درمدارس ناشنوايان، برنامه هايي به ياد جّبار باغچه بان، معلّم دلسوز و دوست خوب  هر س
بّچه ها برگزار مي شود و ياد او را گرامي* مي دارند. 
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فصل چهارم فصل چهارم 

سرزمين منسرزمين من
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8
ــركـت  ــي آورم روزي را كه قـرار بـود با يـك ش ــه يـاد م ب

گردشگري بـه اصفهان بـرويم. خيـلي خوش حال بودم.
راهنماي گردشگري در ابتداي سفر از شهر تاريخي اصفهان 

و ديدني هاي آن و برنامه ى سفر براي ما صحبت كرد.  
ــهر تاريخي  خوش حال بودم كه مى توانم از نزديك اين ش
را ببينم؛ چون تا آن روز مطالب زيادي درباره ى اصفهان و 

ديدني هايش شنيده بودم. 
ــدان نقش جهان رفتيم. آب نماي*بزرگي   ابتدا به ديدن مي
ــافران  ــكه هايي كه مس ــم چنين درش ــدان بود. ه ــط مي وس
ــد را دور ميدان مي گرداند. دراين ميدان، عمارت*  عالقه من
بسيار زيباي عالي قاپو و مسجد تاريخي شيخ لطف اهللا توّجه 

هر بيننده اي را به خود جلب مي كرد. 
ــارت تمامي ميدان نقش  ــو هدايت كرد. از ايوان اين عم ــا را به طرف عمارت عالي قاپ ــا، م راهنم
جهان ديده مي شد و من در آن جا، هنرمنداني كه اين بناي زيبا را به يادگار گذاشته اند، تحسين* 

كردم. 
ــش جـهان بود رفتـيم و  ــان كـه دور تـا دور ميـدان نـقـ ــتـي اصفـه ــپس بـه بـازار صـنايـع دس س
ــتـي زيـبايى؛ مانند: خاتـم كاري، ميـنياتـور، منّبت كـاري، قلـم زنـي، سـفره هاي  از كـارهاي دس

قلم كار و ...  ديدن كرديم.
هنرهاي دستي اصفهان براي همه ي مسافران ايراني و خارجي جالب بود. 

ــراردارد،  ــه ي زاينده رود ق ــه روي رودخان ــل ك ــه پ ــي و س ــذا  ازپل تاريخي س ــد ازصرف*غ بع
ديدن كرديم. فرداي آن روز به ديدن كاخ چهل ستون رفتيم. اين كاخ يك ايوان بزرگ و بيست 
ستون داردكه وقتي تصوير همان بيست ستون در آب حوض مقابل عمارت مي افتد، چهل ستون 

اصفهان

درس
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به نظر مي رسد. 
هم چنين نّقاشي هاي زيبايي روي ديوارهاي كاخ وجود دارد كه باعث عظمت* و زيبايي آن كاخ 
شده است. در اطراف عمارت چهل ستون درختان سبز و گل هاي رنگارنگ، چشمان گردشگران* 

را به خود خيره مي كند.
ــهر اصفهان حتماً از آثارديدني ديگر  ــت، با خود فكر مي كردم در سفر بعدي به ش در راه برگش

مانند: منارجنبان، باغ پرندگان، پل خواجو و... ديدن خواهم كرد.
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1- نام چند جاي ديدني شهر اصفهان را بگوييد. 
2- نام چند نمونه از صنايع دستي اصفهان را بگوييد. 

3- نام رودي را كه از اصفهان مي گذرد، بگوييد.
4- چه آثار تاريخي ديگري از اصفهان مي شناسيد؟ 

براى هر تصوير يك جمله بگوييد.

درك و دريافت

ببين و بگو 
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ــورد مي گويد: «چه  ــد. وقتي پولكي را مي خ ــي رود. برايش پولكي مي آورن ــه اصفهان م ــردي ب م
چيپس شيريني!» 

به جمله هاي زير دّقت كنيد. 
احمد غذايش را خورد.

احمد غذايش را نخورد. 
اين انار ترش است.

اين انار ترش نيست. 
حاال تو بگو:

ديشب باران تندي مي باريد. 
.....................................................................

فريده مسابقه را بُرد.
.....................................................................

همه ي شاگردان در كالس هستند. 
.....................................................................

1- شش كلمه از درس را كه با حرف «ر» شروع شده است، پيدا كنيد و بگوييد.  
2- شش كلمه از درس را كه آخر آن «ن» باشد، پيدا كنيد و بگوييد.

تا حاال به كدام يك ازجاهاي ديدني ايران سفر كرده ايد، درباره ي آن با هم ديگر صحبت كنيد.

نكته

فّعالّيت ويژه 

باهم بخنديم

بگرد و  پيدا كن 
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ــتوها از دور دســت ها باز مي گردند. زمين از خواب بيدار  بهار در راه اســت. با آمدن بهار پرس
مى شود، شاخه هاي به خواب رفته جوانه مي زنند، باغ ها، دشت ها و كشتزارها سرسبز مي شوند، 
رودها پـرآب مـي شـونـد. درخـتـان گـل و شـكوفـه مي دهنـدو جـانـوران از خـواب زمـستـانـي 

برمى خيزند*. حاال مي توان آمدن فصل بهار را احساس كرد. 
ــال جديد خود را مانند ما ايرانيان  ــياري از مردم جهان، اّولين روز س ــال اســت كه بس هزاران س
ــتين روز سال نو در كشور ماســت. اين روز را نوروز  جشــن مي گيرند. روز اّول فروردين، نخس

مي گويند. 
نوروز يكي از قديمي ترين و قشنگ ترين اعياد* ايراني ها است. هنگام تحويل سال نو*مردم در 

كنار سفره هفت سين مي نشينند و با خواندن قرآن به استقبال*سال جديد مي روند.
ــنايي و  ــبزي، زندگي، بركت، روش ــانه هايي از ايمان، پاكي، سرس ــين براي ما نش ــفره هفت س س

شادكامي*به همراه دارد. 
در نوروز مردم لباس نو مي پوشند و براي ديد و بازديد به ديدار يك ديگر مي روند. كوچك ترها 

نوروز

درس
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ــدي مي گيرند. مردم با آمدن عيد نوروز غّصه ها را  ــه ديدن بزرگ ترها مي روند و از آن ها عي ب
دور مي ريزند و به استقبال شادي ها مي روند. 

در همين ايّام، مردم به زيارت آرامگاه شهيدان و درگذشتگان خود مي روند. 
ــروع كنيم تا نوروزي زيباتر و  چه خوب اســت همه ي ما، نوروز را با خوش حال كردن ديگران ش

قشنگ تر داشته باشيم.
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1- نخستين روز سال نو را در كشور ما چه مى گويند؟  
2- سفره ي هفت سين براي مردم ايران چه نشانه هايي به همراه دارد؟ 

3- مردم در عيد نوروز چه كار مي كنند؟ 
4- چگونه مي توان در عيد نوروز مردم را خوش حال كرد؟ 

براى هر تصوير يك جمله بگوييد.

درك و دريافت

ببين و بگو 
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دّقت كنيد. 
مي توانيم با اضافه كردن يك كلمه به كلمه ي ديگر، كلمه ي جديد درست كنيم.

باغ + سبز    باغ سبز

مثال: باغ سبز ـ  باغ بزرگ ـ باغ قشنگ ـ  باغ كوچك ـ  باغ زيبا ـ باغ من – باغ گيالس
  

با كلمه هاى «گل» و «روز»؛ مانند نمونه چهار كلمه ى جديد بسازيد.
گل 

روز  

1- كلمه هايي را  از درس كه «ها» دارند پيدا كنيد و بگوييد. 
2- كلمه هايي را  از درس كه « تر ، ترين » دارند پيدا كنيد و بگوييد. 

در محّل زندگي شما نوروز چگونه برگزار مي شود؟ در مورد آن دركالس صحبت كنيد. 

نكته

فّعالّيت ويژه 

بگرد و  پيدا كن 



مدرسه ها كه تعطيل شد، من براي گذراندن تعطيالت تابستاني به منزل مادربزرگم 
ــان زندگي مي كند. من هميشه از ديدن  ــتاهاي نزديك كاش رفتم. او در يكي از روس
او خوش حال مي شوم. مادربزرگم زن هنرمندي است و درتمام مّدت مشغول انجام 

كارهاي مختلف است.
ــى زيبايى  ــم: «چه قال ــه او گفت ــي ديدم. ب ــزرگ قال ــك دار ب ــزرگ ي ــاق مادرب در ات

مى بافيد؟»
ــرم، من روزها كه فرصت پيدا مي كنم قالي مي بافم. گاهي  مادربزرگ گفت:«بله پس
عّمه فاطمه هم به من كمك مي كند.قالي بافي يكي از هنرهاي قديمي ايرانيان اســت.

قالي هاي ايران در دنيا معروف است.»
من گفتم:«مادربزرگ، من در مدرسه كمي قالي بافي ياد گرفته ام آيا مي توانم به شما 

كمك كنم؟»
ــتي، مي تواني در بافتن  ــد و گفت:« تا وقتي كه اين جا هس مادر بزرگ خوش حال ش

قالي به من كمك كني.»

روان خوانى

هنر قالى بافى

58



59



فصل پنجم فصل پنجم 

اّطالعات و ارتباطاتاّطالعات و ارتباطات
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10

ما انسان ها موجوداتي كنجكاو و پرتالش هستيم و مي خواهيم همه چيز را بدانيم. براي مثال: به 
ــا مي كنيم و هر روز خبرهاي تازه اي  راديو گوش مي دهيم، روزنامه مي خوانيم، تلويزيون تماش
را مي شنويم كه جديد و شگفت انگيز* هستند؛ خبرهايي در باره ى اختراعاتي كه انجام شده  يا 
ــيده اســت. يكي از اختراعات بزرگ انسان ها  رايانه  آزمايش هايي كه به نتايج موّفقّيت آميز رس

ــا كامپيوتر اســت. آيا دوســت داريد با اين  ي
اختراع بزرگ بيش تر آشنا شويد؟ 

ــته انسان ها  همان طور كه مي دانيد در گذش
ــز  ــر چي ــفند و ه ــمارش گاو، گوس ــراي ش ب
ــتفاده  ــتان دســت خود اس ــري از انگش ديگ
ــايل  ــم آموختند از وس ــد؛ اّما كم ك مي كردن
ــمارش را  ــه كه كار ش ــري، مانند چرتك ديگ
ــتفاده كنند. امروزه به  ــان تر مى كرد، اس آس
ــريع تر*  كمك رايانه ها مي توانيم كارها را س
ــون را حل  ــئله هاي گوناگ ــم، مس ــام دهي انج
كنيم، نامه بنويسيم، كتاب و روزنامه بخوانيم، 
ــيم، فّعالّيت هاي مفيد و سرگرم  نّقاشي بكش
كننده اى انجام دهيم و خبرها و اّطالعات الزم 

را به دست آوريم. 
ــا،  بانك ه ــد:  ؛مانن ــاغل*  مش از  ــياري  بس در 
ــه ها، خانه ها و ... براى  ــگاه ها، مدرس فروش

رايانه*

درس



انجام كارها از رايانه استفاده مى شود.
ــت وصل كرد و  ــبكه ي اينترن ــيد. رايانه را مي توان به ش ــنيده باش ــايد كلمه ي «اينترنت» را ش ش

تازه ترين خبرها را درباره ي اختراعات* و اكتشافات* از گوشه و كنار جهان به دست آورد. 
هركسي مي تواند در خانه ي خود با استفاده از اينترنت، اّطالعات مورد نياز خود را در زمينه هاي 

مختلف آموزشي، هنري، ورزشي ـ پزشكي و... به دست آورد. 
ــيله اي جديد است. آيا به نظر شما رايانه ها مي توانند روزي به جاي  ــان هنوز وس رايانه براي انس

ما كارها را انجام دهند؟ 
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1- نام يكي از اختراعات بزرگ انسان را كه در اين درس آمده بگوييد.  
2-  در گذشته انسان ها براي شمارش از چه وسايلي استفاده مي كردند؟ 

3- به كمك رايانه  چه كارهايي را مي توانيم انجام دهيم ؟ 
4- فكر كنيد رايانه اي داريد كه همه كار مي كند . شما چه كارهايي از او مي خواهيد؟

براى هر تصوير يك جمله بگوييد.

درك و دريافت

ببين و بگو 
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ــه تو را   ــتم و گرن ــير هس ــير گفت: «حيف كه س ــوا مي كنند. س ــاز باهم دع ــك پي ــير و ي ــك س ي
مي خوردم.»

من روزنامه           مي خوانم. 
تو روزنامه             مي خواني.  
او روزنامه              مي خواند. 

ما  روزنامه           مي خوانيم. 
شما  روزنامه        مي خوانيد.  
آنها روزنامه         مي خوانند. 

1- كلمه هايي از درس راكه با (ش) شروع مي شوند، پيدا كنيد و بگوييد. 
2- جمله هايي از درس راكه در آن كلمه ي (اينترنت) آمده است، پيدا كنيد و بگوييد.

آيا شما با رايانه آشنا هستيد؟ چه استفاده اى از آن مى كنيد؟ توضيح دهيد؟

نكته

فّعالّيت ويژه 

باهم بخنديم

بگرد و  پيدا كن 

توّجه كنيد.
                            مفرد                                                                  جمع 

كلمه هاي «مي خوانم، مي خواني و مي خواند» فقط به يك شخص نسبت داده مي شود. كلمه اي را 
كه به يك شخص نسبت مي دهيم، « مفرد» مي گوييم.

ــخص نسبت داده مي شود. كلمه اي را كه  كلمه هاي «مي خوانيم، مي خوانيد، مي خوانند» به چند ش
به چند شخص نسبت مي دهيم. «جمع» مي گوييم.
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ــي رّد و بدل* كردن  ــود. ارتباطات؛ يعن ــا صرف ايجاد ارتباط مي ش ــش ترين دوران زندگي م بي
ــتيم؛ مانند  ــات و دانش. مي توان گفت براي انجام هر فّعالّيت ناچار به برقراري ارتباط هس اّطالع
ــه ي يك كتاب و حّتي  ــت، مطالع ــه صحبت هاي يك معلّم، گفت وگو با يك دوس ــوش دادن ب گ
ــيارى از مطالب را از طريق برقرارى ارتباط ياد مي گيريم و بر دانش  ــاي تلويزيون. ما  بس تماش

خود مي افزاييم* تا زندگي بهترى داشته باشيم.
استفاده از كلمات و تصاوير از قديمي ترين راه هاي ارتباطي است. به طوري كه ما  از طريق اين 
كتاب با شما ارتباط برقرار مي كنيم و  شما هم براي برقراركردن ارتباط با ديگران از نامه، تلفن، 

پست تصويرى و... استفاده مي كنيد. 
ــاط بين دو نفر؛ مانند  ــتنده و يك گيرنده نياز داريم. ارتب ــراي برقراري هر ارتباط به يك فرس ب
ــتگان، يا ارسال* نامه به يك دوست،  گفت وگوي تلفني با يكي از بس

ارتباطات
درس
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ارتباط شخصى ناميده مى شود؛ اّما اگر بخواهيم 
ــاني كنيم به وسايل  به افراد بيش تري اّطالع رس
ــاب، راديو،  ــد روزنامه، كت ــي؛ مانن ــاط جمع ارتب

تلويزيون، رايانه و... نياز داريم. 
ــت،  ما انسان ها  ــتي اگر ارتباط وجود نداش راس
ــس بياييد چند  ــى كرديم؟! پ ــه زندگى م چگون

ــم در مورد اهّمّيت و ارزش  لحظه باه
ــم، آن وقت خواهيم  ــاط فكر كني ارتب
ــاي علمي،  ــرفت ه ــه ي پيش ــد هم دي
ــي و... را از برقراري  ــكي، ورزش پزش
ارتباطات خوب به دست  آورده ايم.
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1- ارتباط يعني چه؟   
2- نام قديمي ترين وسيله ى ارتباط جمعي را بگوييد.

3- نام چند وسيله ي ارتباط جمعي را بگوييد.
4- شما چگونه از وسايل ارتباط جمعي استفاده مي كنيد؟

براى هر تصوير يك جمله بگوييد.

درك و دريافت

ببين و بگو 
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- چه كسي از ُگل بدش مي آيد؟
- آن چيست كه سه چشم و يك پا دارد؟

1- كلمه هايي را كه در آن ها حرف «ط» آمده است، پيدا كنيد وبگوييد. 
2- جمله ى آخر درس را پيدا كنيد و بگوييد.

تصوير چند وسيله ى ارتباط جمعي را پيدا كنيد و در جاهاي خالي بچسبانيد.

نكته

فّعالّيت ويژه 

چيستان

بگرد و  پيدا كن 

كلمه هاي زير را بخوانيد. 
تشنه   تشنگي                            گرسنه   گرسنگي                   شايسته   شايستگي 

هميشه   هميشگي                       بّچه   بّچگي                             همه   همگي 
حاال تو بگو: 

نماينده                             زنده                                    راننده 



معلّم وارد كالس شد، تصويرى را روى ديوار نصب كرد. پايين تصوير نوشته بود:«هفته ي كتاب 
را گرامي مي داريم.»

ــود. در اين هفته،       ــروع مي ش ــروز هفته ي كتاب ش ــوزان گفت:«از ام ــم به دانش آم ــپس معلّ س
ــود. علي پرسيد«: نمايشگاه كتاب چه جور جايى است؟ معلّم  ــگاه هاي كتاب برگزار مي ش نمايش

روان خوانى

 نمايشگاه كتاب 
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ــگاه كتاب جايي اســت كه كتاب هاي مختلف و جديد در آن جا به نمايش گذاشته    گفت: «نمايش
ــگاه كتاب مي توانيم كتاب-هاي داستاني، ِعلمي و  ــود تا مردم آن ها را ببينند. ما، در نمايش مي ش

هنري را با قيمت ارزان تر بخريم.»
اُميد پرسيد: « هركس چند جلد كتاب مي تواند از نمايشگاه بخرد؟

معلّم گفت:«هرچند جلد كتاب كه بخواهيد مي توانيد از نمايشگاه بخريد.» 
سپس گفت:«اگر بخواهيد مي توانيم از يكي از نمايشگاه هاي كتاب كه در شهرمان  برگزار شده، 

ديدن كنيم. 
دانش آموزان خوش حال شدند و از معلّم خود تشّكر كردند.
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12
نيايش

درس

خداوندا، وقتى كه دست هايم را به سوى آسمان آبى دراز 
ــى زنم، آن قدر نام زيبايت را تكرار  ــى كنم و تو را صدا م م

مى كنم تا مطمئن شوم كه صدايم را شنيده اى.

ــود ما هم به ما  ــن خوب مى دانم كه تو از خ ــروردگارا، م پ
ــى اگر چيزى هم نگوييم، از هر آن چه  نزديك ترى و حّت

در دلمان هست آگاهى.

ــب،  ــا هر روز و هر ش ــارى مان كن* ت ــو خود ي ــا، ت خداي
ــود و تو را صدا  ــعادت* با تو سخن گفتن نصيبمان* ش س
ــه ى خداى  ــه خان ــان براى هميش ــا دل كوچك م ــم ت بزني

بزرگمان باشد.
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 درس اّول
با خداى مهربان

ــه روى گل و  ــبنم : قطره هاى آبى ك ش
برگ مى نشيند.

درس دوم 
روز جهانى پست

بازديد: ديدار كردن
كارمند: كسى كه در اداره يا سازمانى كار مى كند.

خوش رويى: با مهربانى با مردم روبه رو شدن
وظايف: جمع وظيفه – كارها

تحويل بسته: دادن بسته
سريع تر: تندتر

مراجعه: رجوع كردن – آمدن – برگشتن
پست تصويرى : فرستادن نامه به وسيله ى دستگاه هاى الكترونيكى
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درس سوم 
مقّررات عبور و مرور

صحنه: زمين هموار – جاى وسيع – محّل نمايشى 
ــاخانه ( در اين درس به معنى اتّفاقات  در تماش

ديدنى است )
ــه رو: مقابل ( در اين درس به معنى برخورد  روب

كردن  است) 
باعث: برانگيزنده – سبب – علّت – انگيزه

نصب كردن: آويزان كردن

درس چهارم

يك روز خوب
رحمت: مهربانى

فقير: تنگدست – محتاج – درويش
آغوش: بغل

لطف: مهربانى

درس پنجم

مرد بازارى و عابر
درشت اندام: هيكل و اندام بزرگ

محكم: استوار
االن: همين حاال 

عذرخواهى: پوزش خواهى، معذرت خواهى  
هدايت كند: راهنمايى كند.
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 درس ششم
ابوعلى سينا

آموخت: يادگرفت
مداوا: درمان 

امير زاده :فرزند امير
اصرار: پافشارى
طبيب: پزشك

وانمود كردن: نشان دادن
درگذشت: فوت كرد

درس هفتم 
سعدى

ــه دســت آوردن ( در اين درس به  ــل: ب تحصي
معنى درس خواندن)

زيارت: ديدار
ــردن –  ــر ك ــار - فخ ــع افتخ ــارات: جم افتخ

نازيدن
احاديث: جمع حديث – سخن

آرامگاه: جاى آرميدن – محّل آسايش – گور– 
مزار – مقبره

اندرز: پند – نصيحت
حكيم: صاحب حكمت – دانا – دانشمند 

ناپسند: زشت

پرهيز: دورى
بيهوده: بى فايده 

سعى: تالش
اندوخت: پس انداز كرد

نادان: احمق



7977777977777777777777777777777777777777

درس نهم

نوروز
برمى خيزد: بلند مى شود

اعياد: جمع عيد
ــال نو: تمام شدن سال قبل و شروع  تحويل س

سال جديد
استقبال: به پيشباز آمدن

شادكامى: شادى – خوش حالى 

درس دهم

رايانه
رايانه : كامپيوتر

شگفت انگيز : تعّجب آور
سريع تر : تندتر

مشاغل : جمع شغل
اختراعات: جمع اختراع – آفريدن

اكتشافات: جمع كشف – آشكار ساختن

درس هشتم 
اصفهان

ــى كه درخانه يا در  ــا: حوض يا جوى آب آب نم
وسط ميدان قرار دارد.

عمارت: ساختمان
تحسين: آفرين گفتن

صرف غذا: خوردن غذا 
عظمت: بزرگى 

گردشگران: كسانى كه از جاهاى ديدنى ديدن 
مى كنند.
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 درس يازدهم
ارتباطات

رّد و بدل كردن: دادن و گرفتن
مى افزاييم: اضافه مى كنيم

ارسال: فرستادن

درس دوازدهم 
نيايش

يارى مان كن: كمك مان كن
سعادت: خوش بختى

نصيب: قسمت


