
فصل ششم
ملّی و ميهنی



درس شانزدهم

ان، اي وطن  اي ا
دو  را    ، وه٭  خا ي  اي  ان،  ا اي 

دارم.
ان  شا ن٭  ز   ، وطن٭  اي  ان،  ا اي 
در  رت.  لوي٭  و  حا  دي،   ، دو د  رگ 
ي  ّ ، چون ا      ٭، محّمد زك ر ان  ن  دا دا

. ه ا ورش  اىب٭  وىن٭ و دك ريحان  رازي٭، ا
اي  تختي٭  و  ر  ري٭،  كا آرش  چون  ىن  لوا
دان    ، ان  . اي ا ي٭  فداكري   كده ا
اي  خدا  راه  در  ك  ه اي  ورا را  كودكىن   ّ و  ن  ز و 

  ١٢٣ 



و   كده  اىن٭  جان   ، آزادي  و  الل٭  ا
. ده ا ادت ر

٭؛  اىي   را دو دارم  مهه ي ز
ن٭  ي  آب  مشال،  ي    
ه ي  ف  و  ي   كوه  رس،  ج٭  خلي
ور.    و  ع٭  و ي  كو و  ٭  الو و  و  د
را  ي   لستان  نخ و  ٭  ار ك ٭،  ار شال
دم  دارم   دو  را  دارم.   دو 
دان   و  ن  ز  ، و  سخت كوش٭ 
.  را   دو  دارم       ور٭ و   اميا
ون  ل  د،  ( ع ) در  م  ىي٭  ا

رس. ٭   در   ان   و   ختت   در   ا
ك  و دلريي   ن  ز ان، اي  اي ا
،  خداي  ن  ز ار  ك  .  اي    ا

دو

وىن ريحان  ا

دي

لوي

  ١٢٤ 



د كدن   دم ك در راه آ ان٭   د و  خود 
دم خوب و آزاده ات   . و از جان و دل 
امب   و     ان   ر ارم،      را    دو    
وز  دىل  ، ا ن  ز ن  بجنگم. اي  دمش
ش  ك  اط٭ درس  خوامن و  د و   از ا
٭،   ه  ش ر  ، ا اىن ز ده ا  در آ

. ه  د دا و آ
را  ود  ا  ه  امن  دو و   

:  خوا

حا

ا 

ي رازي٭ ّ  زك

خترت
  ١٢٥ 



گوش كن و بگو

درست، نادرست

واژه آموزى

١ــ چه چيزهاى ديدنى و زيبايى در ايران ما وجود دارد؟
٢ــ مردم ايران چگونه افرادى هستند؟

٣ــ كدام شاعران و نويسندگان بزرگ در ايران پرورش يافته اند؟
٤ــ چرا بايد وطن خود را دوست داشته باشيم؟

٥ــ ............................................................................................... .

شكارچى در جست و جوى شكار بود كه به غارى در دل كوه رسيد.
آيا كوه دل دارد؟ دل كوه يعنى چه؟

كسى كه دلش درد مى گيرد، در كدام قسمت از بدنش احساس درد مى كند؟
ــ وقتى مى گويى دلم سيب مى خواهد، منظورت از «دلم مى خواهد» چيست؟

ــ «او دل به دريا مى زند»، يعنى چه؟
ــ كسى كه دلش مى شكند، چه اتّفاقى برايش افتاده است؟ 

همان طور كه مى بينى، دل چند معنى دارد. هم قسمتى از بدن است و هم به معنى داخل 
يك چيز است و هم معنى هاى ديگرى دارد.

 حاال بگو:
دلم مى خواهد يعنى ............................................................................ .
از دل كسى خبر داشنت يعنى ................................................................. .

١ــ در همه جاى ايران كوه وجود دارد.
٢ــ فقط در جنوب ايران دريا هست.

٣ــ اگر خوب درس بخوانيم، مى توانيم در آينده ايرانى آزاد و آباد داشته باشيم.
٤ــ ............................................................................................... .

فّعالّيت ها

  ١٢٦ 



نكته

ببني و بگو

بگرد و پيدا كن
١ــ نام بزرگانى را كه در درس آمده است.

٢ــ نام جاهاى سياحتى و زيارتى را كه در درس مى بينى.
٣ــ  كلمه ى تازه اى را كه در درس آمده است.

٤ــ  .................................................................................. .

 اين زنان و مردان در كدام قسمت ايران زندگى مى كنند؟

وقتى مى گوييم زبان كودكانه يعنى: حرف زدن مخصوص كودك.
وقتى مى گوييم لباس مردانه يعنى: لباس مخصوص مردها.

 حاال بگو:
دبستان دخترانه يعنى: …....................….........
آموزشگاه پسرانه يعنى: …….............................
محّبت مادرانه يعنى: ……................................

  ١٢٧ 



به دوستانت بگو

بازى، بازى، بازى

كتاب خوانى

با هم بخندمي

١ــ چه جاهاى ديدنى ديگرى در ايران مى شناسى؟
٢ــ نام كشورهايى را كه همسايه ى ايران هستند.

٣ــ در محلّ  زندگى شما چه جاهاى ديدنى و زيارتى وجود دارد؟
٤ــ  ................................................................................................ .

مادر: «دخترم، ماهى زياد بخور؛ چون 
ماهى هوش آدم را زياد مى كند.»

آدم  هوش  ماهى  گوشت  «  اگر  دختر: 
را زياد مى كند، چرا خودش كم هوش بوده و 

توى دام افتاده است؟»

دانش آموزان به چند گروه تقسيم مى شوند. آموزگار از آن ها مى خواهد كه با كلمه ى «دست» 
جمله هايى بنويسند كه در آن ها كلمه ى «دست» معناهاى مختلفى داشته باشد.

گروهى كه جمله هاى بيش ترى بنويسد، برنده است.

١ــ تا حاال چند كتاب خوانده اى؟ نام پنج تا را بگو.
٢ــ از داستان كتاب چه نتيجه اى گرفتى؟

٣ــ  فكر مى كنى چرا نويسنده اين نام را براى كتاب انتخاب كرده است؟
٤ــ  ................................................................................................ .

  ١٢٨ 



آزاد

درس هفدهم

  ١٢٩ 



نكته

گوش كن و بگو

واژه آموزى

درست، نادرست

افّعالّيت ها

  ١٣٠ 



 منايش

به دوستانت بگو

بگرد و پيدا كن

ببني و بگو

  ١٣١ 



خا ي  خا ي  باهم بخوانيمباهم بخوانيم

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

٭  ٭  ٭

ه اي       روي    خاك
ك رگ    و    خا اي     

ّه       و       كو كوه     و       
كودك    و    جوان    و   

ر    خون        
    و          و     

ره       ه    را       دو
:      اي        وطن  

اي       ب            
جان             فداي     

ره           ك        دو
ه اي         ك         شود

ه         ك روي         
ن ن                      د

غ           ال             ك 
ار ا                        

سه            ك ق          
در             كر             خا ام

د ه                          
خا ي                       

كي 

  ١٣٢ 



معلّم فلسطينى

وقتى سربازها دور خالد حلقه زدند، دوستانش همه فرار كرده بودند و او تنها 
مانده بود. هنوز خيلى كوچك بود. شش سال بيش تر نداشت.

مثل يك گنجشك كوچك بود كه با دو بال نرم، تازه مى خواست پرواز ياد بگيرد. 
از بقّيه عقب مانده و به دام افتاده بود.

يكى از سربازها به او گفت: «هنوز سنگ در دست دارى؟ بدجنس! ديگر منى توانى 
 ١٣٣  انكار كنى.»



هم  به نظر  منى كند.  گريه  كن!  «نگاه  گفت:  خود  بغل دستى  به  ديگر  سرباز 
منى رسد ترسيده باشد. فكر مى كنى ترسيده است؟»

ديگرى جواب داد: «منى دايم؛ تو چه فكر مى كنى؟»
سرباز او   ّلى جواب نداد؛ لوله ى تفنگ خود را به طرف خالد گرفت و داد زد: «بگو 
اين جا  مى كشم.  را  تو  نگويى،  اگر  بزنى؟  سنگ  با  را  ما  كه  است  داده  ياد  تو  به  كى 
ها،  شده اى.  كشته  تو  كه  منى فهمد  هم  كسى  بگيرد.  عكس  كه  نيست  هم  دوربني 

بگو، كى به تو ياد داده است ما را با سنگ بزنى؟»
خالد با زبان كودكانه گفت:

ــ «برادرم، برادرم محّمد.»
ــ «آفرين پسر، برادرت كجاست؟»

ــ «در خانه است.»
ــ «ما را به خانه مى برى؟»

ــ «مى... مى برم.»
در همني موقع، افسر اسرائيلى از راه رسيد. يكى از سربازها ماجرا را براى او 
تعريف كرد. افسر اسرائيلى گفت: «فكر مى كنم سرنخى گير آورده باشيم. اگر برادرش 
را دستگير كنيم، حتمًا يك عّده از خراب كارها هم با او گير مى افتند. مواظب باشيد 

اين پسر فرار نكند.»
افسر اسرائيلى پيشاپيش همه حركت مى كرد. سربازها هم پسرك را در ميان 
گرفته بودند و پشت سر افسر حركت مى كردند. پسرك راه را به آن ها نشان مى داد. 

كمى بعد، پسرك به خانه اى اشاره كرد و گفت: «اين خانه ى ماست.»
افسر  كردند.  محاصره  را  خانه  بعد  كردند.  آماده  را  تفنگ هايشان  سربازها 
اسرائيلى با بى سيم صحبت مى كرد و با خوش حالى و افتخار اّدعا مى كرد او   ّلني افسرى 

است كه سرنخى به دست آورده و پناهگاه خراب كارها را كشف كرده است.
آن ها زنگ در را به صدا درآوردند. پدر خالد و بعد هم مادرش از خانه بيرون 

آمدند.
مادر وقتى پسر خود را در محاصره ى سربازها ديد، دويد تا او را از چنگ آن ها 

نجات دهد اّما سربازها مانع شدند و او را عقب زدند.   ١٣٤ 



افسر اسرائيلى گفت: «ما محّمد 
به  را  او  كه  وقتى  تا  مى خواهيم.  را 
آزاد  را  پسر  اين  ندهيد،  حتويل  ما 

منى كنيم.»
لبخندى بر لب هاى پدر نشست. 
به داخل خانه رفت. بعد در حالى كه 
خردسالى را گرفته بود،  دست پسر 

بيرون آمد.
به  تعّجب  با  اسرائيلى  افسر 
پدر  سر  بر  بعد  و  كرد  نگاه  سربازها 

داد زد: «محّمد كجاست؟»
«همني  داد:  جواب  آرام  پدر 
بّچه ى   پسر،  دو  اين  جز  من  است. 
است.  همني  محّمد  ندارم.  ديگرى 

سه سال دارد.»
خالد، در يك چشم به هم زدن، 
از محاصره ى سربازها بيرون جست 
و برادر خود را در آغوش گرفت. بعد 
بيا  ما  با  هم  تو  بار  «اين  گفت:  او  به 
نترسى ها!  بزن.  سنگ  با  را  آن ها  و 

خوب؟»
گفت:  و  داد  تكان  سر  محّمد 
سنگ  با  را  آن ها  تا  مى آمي  هم  «من 

بزنيم.»
در همني موقع، افسر اسرائيلى 
شهادت  به  را  او  گلوله ای  باشليك 

 ١٣٥  رساند. 



  ۱۳۶ 

فصل هفتم
طبيعت



  ۱۳۷ 

درس هجدهم

، ا  ي آن از    ا  . شا  ا ش  ردي  ه اي از كوه  ّ   ك هيچ 
د  خوا  د ك  آ راه    ل٭  . حاال ا  و اده راه  ي  ا ك   
كش  ج   ا ردي  كوه  اي  ارد.   ٭  اصالً     ك  ردي   مي  كوه  را    مشا 
ن٭،  يخ  ٭،  ّه،  اّو ي  ك  جع ي  اب٭،  داري  م،  اِس  كوه،  مخصوص 
ك دارمي  ي  ه و چادر٭ اغ  ا ،  ب منا، آب،  ا٭،  ه، را ن٭،  كول اك

وا آن  را  را محل ك. ك 

ردي كوه 

  ١٣٧ 



  ۱۳۸ 

ك   ردي   كوه  اي  دارم،  سؤاىل  مشا  از  ك،  از  ل  ٭؟  حا   خوب 
د؟ سخت  د كوه  ك  گو و   . ل ا ك  سؤال آساىن ا ؟…  ر

. ار  ٭  ه  ّ د ك از  يت٭    گو ا شد؟ كوه  ار
وًال   ٭  ه    ّ . در كر  ذرمي   كوه   ّه   .  از   خوب، راه 
ردي   كوه  از  ت  ا   . ه   كوه   از  ك  جاري   ىي  رود
ه٭  شد،  ه  ي  وجود دا ه  و رود  ّ ً ا كر كوه و  . مخ لّذت  ا

ا  شود.  ز
. حال  ال   جاي كوه ا ه  ّ  . ٭ د ه٭ ادا ّ الي  ردميان را   د كوه  ا
د  ا  دورد  را  اىي٭! آدم   ه ي ز   . ه ك اف  ال    ا از ا 

د. و لّذت٭

  ١٣٨ 



  ۱۳۹ 

ون  ك. حاال قدري  ك و مت ا و  را از   ار  الي كوه  اي 
وز  ل ا ك   . ي     ش  اف لّذت  ه ي ا احت ك و از  ، ا ي
د.  اىن ك در راه     .  ٭مبا  مهه ي دو ده ا امنان  د  از دو

. اون٭ و مهكري الزم ا ردي  ا در كوه   
و  دور  ي  ه   ّ ردي،  كوه  ري  از  ىي  ت  ك  ه  اف  ا   ّ د ك  
، ا در اي٭  در  ه  شو ار د ا و ك ، رو غ  ،   و  ، رود د
اي سال  رد  ا  شود. كوه  ه ي كوه  ز شد،  ه    دورد  وجود دا
ون  از   را  متاشاىي   ه ي    . كوه  رو ا   ز ٭  ا ا  ن  د و 

د! ا  ك.  
دمي؟ د  مشا   خوا

  ١٣٩ 



واژه آموزى

درست، نادرست

فّعالّيت ها

١ــ كوه و تّپه را با هم مقايسه كن.
٢ــ براى كوه نوردى به چه وسايلى نياز دارمي؟

٣ــ چرا در كوه نوردى تعاون و همكارى الزم است؟
٤ــ ............................................................ .

گلزار يعنى: جايى كه گل هاى فراوان دارد.
الله زار يعنى: جايى كه الله هاى فراوان دارد.

 حاال بگو:
كشتزار يعنى: ……............................................ .
منكزار يعنى: ……............................................. .
شنزار يعنى: …….............................................. .

حاال تو هم چند منونه ى ديگر بگو.

١ــ براى رسيدن به كوه از تّپه ها مى گذرمي.
٢ــ در كوه فقط كوه نوردى مى كنيم.

٣ــ هميشه در قلّه ى كوه، هوا سرد است.
٤ــ   فقط در كوه نوردى بايد تعاون و همكارى داشته باشيم.
٥ــ   ............................................................ .

گوش كن و بگو

  ١٤٠ 



ببني و بگو

نكته

به دوستانت بگو

بگرد و پيدا كن

در درس پنجم خواندمي كه آموزگار از هر گروه خواست خوب به اطراف نگاه كنند؛ هرچه را 
مى بينند و مى شنوند، يادداشت كنند و با هم فكرى، يك نوشته يا گزارش بنويسند. 

به  وقتى  مى خوانيم.  يا  مى بينيم  يا  مى شنومي  كه  چيزهايى  نوشنت  يعنى  يادداشت بردارى 
ديده ها،  و  باشيد  داشته  همراه  يادداشت  دفتر  است  خوب  مى رويد،  علمى  گردش  يا  مسافرت 
شنيده ها يا چيزهايى را كه به  فكرتان رسيده است، در آن يادداشت كنيد. شما با منظّم كردن اين 
يادداشت ها، مى توانيد نوشته، گزارش يا خاطرات خود را بنويسيد. بسيارى از نويسندگان بزرگ، 

با استفاده از يادداشت هاى خود كتاب نوشته اند.

١ــ جمله هايى را كه در آن ها نام وسايل كوه نوردى آمده است.
٢ــ كلمه هايى را كه اّولني بار در درس خوانده اى.

٣ــ پنج كلمه كه بيش از يك جزء دارند؛ مانند يخ شكن، زيباتر، كشتزار.
٤ــ ............................................................................................... .

. 

١ــ كدام كوه هاى ايران را مى شناسى؟
٢ــ كوه ها چه فايده هايى دارند؟

 ١٤١  ٣ــ ............................................................................................... .



بازى، بازى، بازى

كتاب خوانی

با هم بخندمي

١ــ در كتابى كه خواندى، نام چه چيزهايى بود كه در طبيعت ديده مى شوند؟
٢ــ داستان در كجا اتّفاق افتاده بود؟

٣ــ موضوع داستان چه بود؟
٤ــ ................................................................................................ .

دانش آموزان به چند گروه تقسيم مى شوند. آموزگار كلمه اى را روى تخته ى كالس مى نويسد. 
اعضاى هر گروه با هم فكرى با آن جمله مى سازند. گروهى كه بتواند جمله ى طوالنى تر و معنى دارترى 

بسازد، برنده است.

اّو  لى: «در شهر ما كوهى وجود دارد كه وقتى در آن جا فرياد مى زنى، صداى خودت را سريع 
مى شنوى؛ مثًال وقتى مى گويى حميد، زود مى شنوى حميد!»

مى شنوى  زود  حميد،  مى زنى  فرياد  وقتى  كه  دارد  وجود  كوهى  ما  شهر  در  «ولى  دومى: 
كدام حميد؟!»

  ١٤٢ 


