
ت   گذارمي. ه  را  حاال از كوه    رومي، دا
ىي  گ  وه٭ شا  و  اور و ا ان  و  ؛  در ا جا  ا

. د  شو ور  خور ٭  ه  ك 
ه  شود.  ٭ در مهه جاي   . صداي آرام  ا ع و ز ، و

. وت٭ و آرا  را   ران،  ّش٭ و زوزه ي٭ جا ه  
ه  ىن ك  ده   ا و  ، ز ذري،   الي   ا از  ا ا روزي  
 . . در ا     گذرد  دا ه ا شا ن را  ٭ از ز صد   كلو
زي گوش٭  ي  ون  شد. شا  شا   شا ي درخت در كني  
در  آب   ل  كگدن٭   و  ل   شا  د.  زي  ل٭  شا    
ىي  اده  ,خا ه ي  حا در  شا   از   گذرد.  ك  د  رودخا اي 
وم  د  و شا  ود   شد؟  ا   د.  احت  ا و  ح٭  ي ر م 
ي،  ي  ، خا  جره، ك دىل، ختت خواب و كد، در و پن ا د  و 
٭  تق ي  اده  ّ ا  ا ود. ا اران و ي چوىب د  ٭ و كرت و 
اّد  ٭  شود و  ا ان  از٭ ا رد  ن  اشد، اك . ا   از  ا

ن  رود. ا از  ٭  ّ

اشد ا  

درس نوزدهم

  ١٤٣ 



  ١٤٤ 



  ١٤٥ 



دي  ي  د ن  رود.  ران   شود و از  اشد خاك   ا  
 . ان٭ ك ك  وز ممك ا مهه  را و

ه  ان  دش از ا احت و  ي ا اشد،  از  محل  ا  
 شود.

از  ا   . و ن  از  ان  در ك  ا   و  ك  را      
ىي خبوا ك  ا  ان  وا دا ده د  ، شا در آ ت٭  ا  
ري  ود. روزي روز ود.    از خدا هيچ ك  د     : ز  شو رت آ

ا و دور…… . در   ز
ن» اوش شا »

  ١٤٦ 



نكته

واژه آموزى

درست، نادرست

هافّعالّيت ها

١ــ چرا گاهى نور خورشيد به سطح جنگل منى رسد؟
٢ــ از جنگل چه استفاده هايى مى كنيم؟

٣ــ  .............................................................................. .

مى گوييم: يكى بود يكى نبود غير از خدا 
هيشكى نبود.

از  غير  نبود  يكى  بود  يكى  مى نويسيم: 
خدا هيچ كس نبود.

مى گوييم: دارم به خونه مى رَم.
مى نويسيم: دارم به خانه مى روم.

١ــ جنگل ها منى گذارند خاك به وسيله ى باران شسته شود.
٢ــ درست استفاده كردن از جنگل يعنى اصًال درختان جنگل را قطع نكنيم.

٣ــ   براى تهّيه ى كتاب فقط از چوب درختان جنگل استفاده مى كنند.
٤ــ ................................................................................ .

 حاال بگو:
مى گوييم: اونا دارن كتاب مى خونن.

مى نويسيم: ….......………………… .
چن تا  تا  دو  دو  گفتى،  اگه  مى گوييم: 

مى شه؟
مى نويسيم: …........……………… .

وقتى مى گوييم زر    ّين يعنى چيزى كه از 
جنس يا رنگ زر (طال) باشد.

يعنى  آهنني  ميله هاى  مى گوييم  وقتى 
ميله هايى كه از جنس آهن باشند.

 حاال بگو:
بلورين 

پشمني 
چوبني 

گوش كن و بگو

  ١٤٧ 



بگرد و پيدا كن

ببني و بگو

١ــ وسايلى را كه از چوب درست مى شود.
٢ــ كلمه هاى تازه اى را كه در درس آمده است.

٣ــ كلمه هاى تشديددارى را كه در درس مى بينى.
٤ــ ............................................................................................... .

١٢

٣٤

  ١٤٨ 



به دوستانت بگو

 منايش

كتاب خوانى

١ــ با شنيدن نام جنگل چه كلمه هايى را به ياد مى آورى؟
٢ــ اگر قرار باشد تابلوهايى در كنار جنگل نصب كنى، روى آن ها چه مى نويسى؟

٣ــ احساس خود را نسبت به كسانى كه جنگل را حفظ منى كنند.
٤ــ ............................................................................................... .

گفت و گوى دانش آموز با تخته ى كالس
دانش آموز: سالم، دوست جنگلى! حالت چه طوره؟

تخته سياه: سالم، دوست مهربان، خوش حالم كه به ياد من افتاده اى!
دانش آموز: من هميشه به ياد شما هستم. اّما راستش امروز به ذهنم رسيد كه بپرسم چند 

سال پيش در جنگل بوده اى؟ چند سال است كه به كالس ما آمده اى؟
تخته سياه: آه، ماجراى من خيلى طوالنى است …..........................................… . 

١ــ چه ماجراهايى در داستان اتّفاق افتاده بود؟
٢ــ پايان داستان چگونه بود؟

٣ــ بهتر بود ماجرا چگونه متام مى شد؟
 ١٤٩  ٤ــ  ............................................................................................... .



باهم بخوانيم

ك و  دو دارم ك شود 
ك ار س  مهه جا از 

دار دد  خاك از خواب 
٭   ٭   ٭

 دو دارم ك  از شور شوم
ان سد  و از در 

ن ك غ و چمن و  ل 
٭   ٭   ٭

ل ار 

  ١٥٠ 



ا  دو دارم ك 
ود ران   س از  من  كو 

ود ان  ز د ل آ
٭   ٭   ٭

ود ن  دو دارم ك ز
م ارد   ف  ىب صدا 
كو را  ك آرام آرام
٭   ٭   ٭

«  »

زه شود ان  دو دارم ك 
ز ه ي  ده ي   ز از 

ز ه  و ك ار آ  

  ١٥١ 



جشن نيكوكارى
برف گفت: «وقتى ببارم، كجا ببارم؟» كوه گفت: «همني جا.» زمني گفت: «همه جا.»
آفتاب گفت: «وقتى بتامب، كجا بتامب؟» برف گفت: «همني جا.» دريا گفت: «همه جا.»

گفت:  جويبار  مى روم؟»  كجا  من  بتابد،  كوهسار٭  برف  بر  آفتاب  «وقتى  گفت:  آب 
«همني جا.»

خاك گفت: «همه جا.»
جوانه گفت: « وقتى بهار بيايد، من كجا سبز مى شوم؟» نهال گفت: «همني جا.» دشت گفت: 

«همه جا.»
گفت:  «همني جا.»شاخسار٭  گفت:  مى خوايم؟»شكوفه  كجا  بخوايم،  «     وقتى  گفت:  بلبل 

«همه جا.»
شاخسار گفت: «     وقتى جوانه مى زيم، پرنده كجا النه مى سازد؟»گنجشك گفت: «  همني جا.»

درخت گفت: «همه جا.»
بهار گفت: « وقتى بيامي، كجا مى روم؟» روستا گفت: «همني جا.» 

دنيا گفت: «همه جا.»
٭ ٭ ٭ ٭

كودك به باغ نگاه كرد و گفت:«مادر! 
بيايدكجا  بهار  است!    وقتى  مهربان  چه  خدا 

مى رود؟» 
خواهرش گفت: «همني جا.»

مادرش گفت: «همه جا.»
دختر كوچك مرواريدى از گونه اش چكيد و گفت: «اّما وقتى عيد بيايد، 

كجا مى رود؟»
كودك مهربان گفت: «همني جا.»

دانش آموز نيكوكار گفت: «همه جا.»
فرشته گفت: «كودكان مهربان و نيكوكار كجا مى روند؟»

بهشت گفت: «همني جا! همني جا!»
                            «آسيه شريعتمداری»

  ١٥٢ 



فصل هشتم
هنر و ادب



ىي خارك٭ و حامت 
ه اي   د ان  در   (  ۲) مهّت  رگ  خود  از   :   ( را(۱  ىي٭  حامت 
ب  اي٭  ا دم  ىن     كده  ل   روز    ، ت:  ه اي؟ 
ه  ُ م  . خارك را د ون ر را(۳) و خود  گوشه ي صحرا  حاجتي(۴) 

ه    ىي      ۲ـ    گذ  و  ۱ـ    حامت 
اي كري     ب     ۴ـ    ن  ر اي   ۳ـ    

درس بيستم

  ١٥٤ 



ل خو خورد                     ن  از    ك   
م. دي از خود  د  او را  مهّت و جوان 

از  دي اهل   . دي ا ن  ، از كب  اىن ك خوا دا
از گذرا اّما از آن    ر  جواىن را در  د. او دوران كودك و 

٭  ٭  ٭

د ىي         ّت٭        حامت          

؟(٢  )   ه ا د آ ٭  مساط٭ او  وي ك  ا  اىن حامت    : ا اده(١   )  .   
ت: 

ع شده ا ده كده   ٢ـ   جم ١ـ آ
  ١٥٥ 



تحص  ادا ي  آن جا  در  و  ر  داد  دا   ا ريد.  د  ي  ش  ي   
رت  اي ز ني    . ن و روم ر  ، د: سور ي د  د  جا داد. 

ّه٭  كد. خا ي خدا  
 ، ا خا از  و  ت  از    ، سال   ۳۵ از  نجام   ا
ان٭  ن و  رگ  ٭ آن، دو كب  . حا   و  

. ر و خوش   ي ر ا ك         از  
. ان ا ا ّ و ادىب  ا ا كب  از افتخارات 

ه  دم كور  از گذ  . اىي ك دا ٭  آ آن٭ و احاد دي  
اده  ىت از مجالت  او ا ا  و در سخن  دي آ ر   كون  آ

د  ر او را  خوا ، آ ا  دم د اري از   .  ك
 . قه دار و  آن  

دي  ه٭  از ر حتماً   آرا ا روزي  
. را در ا  

دي 

  ١٥٦ 



نكته

واژه آموزى

درست، نادرست

فّعالّيت ها

١ــ  از حامت طايى چه پرسيدند؟
٢ــ  چرا حامت طايى، پيرمرد خاركن را از خودش جوان مردتر مى دانست؟

٣ــ  در كتاب گلستان و بوستان چه چيزهايى هست؟
٤ــ  ................................................................................................ .

١ــ  مرد خاركن دعوت حامت را پذيرفت.
٢ــ سعدى، گلستان و بوستان را در شيراز نوشت.

٣ــ   جوان مردى فقط به اين است كه بخشنده و مهمان نواز باشى.
٤ــ   سعدى از افتخارات ملّى و ادبی ما ايرانيان است.

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

حكايت ها، داستان هاى كوتاه يا بلندى هستند كه از خواندن يا شنيدن آن ها لّذت مى برمي و 
چيزهاى تازه اى ياد مى گيرمي. داستان حامت طايى و خاركن هم يك حكايت بود.

سال  روان خوانى هاى  در  حتمًا  هست.  فراوانى  حكايت هاى  سعدى  گلستان  و  بوستان  در 
گذشته و امسال، داستان هايى را خوانده ايد كه موجودات عجيب و غريب مانند ديو و اژدها در آن ها 

باشد به اين داستان ها افسانه مى گويند. آيا تا حاال كتابى خوانده اى كه افسانه باشد؟

بعضى كتاب ها مانند شاهنامه ى فردوسى و بوستان سعدى فقط شعر هستند. بعضى كتاب ها 
هم به   صورت نثر هستند. نثر نوشته اى است كه به صورت شعر نباشد. اّما كتاب هايى هم هست 
كه در آن نثر و شعر با هم آمده است مانند: گلستان سعدى. آيا در درسى كه خوانديد اين ويژگى 

را مى توان ديد؟

گوش كن و بگو

  ١٥٧ 



ببني و بگو

به دوستانت بگو

بگرد و پيدا كن
١ــ پاسخى را كه مرد خاركن به حامت داد.

٢ــ كلمه هايى را كه در پايان آن ها «ان» جمع آمده است.
٣ــ كلمه هاى تازه اى را كه در درس خواندى.

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

١ــ از داستان سعدى چه نتيجه اى مى گيرى؟
٢ــ درباره ى سعدى چه چيزهاى ديگرى مى دانى؟

٣ــ آيا شاعر ديگرى را مى شناسى؟
٤ــ .......................................................... .

آرامگاه سعدى در شيراز دروازه قرآن شيراز

  ١٥٨ 



كتاب خوانى

بازى، بازى، بازى

با هم بخندمي
غرور  با  كه  ديد  را  دوستش  پياده  مردى 
گفت:  او  به  مى رفت.  و  بود  شده  سوار  االغى  بر 
كه  « مى بينى  گفت:  دوستش  نباشى.»  «خسته 
خسته  باشد،  سواره  كه  كسى  و  االغم  سوار  من 
به  نبودم؛  شما  «با  گفت:  پياده  مرد  منى شود.» 

االغتان عرض كردم.»

١ــ نام كتاب چه بود؟
٢ــ چرا نويسنده اين نام را براى كتاب انتخاب كرده است؟

٣ــ نام كسانى كه در داستان بودند، چه بود؟
٤ــ ........................................................................................... .

اعضاى  مى دهد.  موضوعى  گروه  هر  به  معلّم  مى شوند.  تقسيم  گروه  چند  به  دانش آموزان 
گروه با مشورت، قّصه ى كوتاهى درباره ى موضوع مى سازند. گروهى كه بهترين قّصه را بسازد، 

برنده است.

  ١٥٩ 



آزاد

درس بيست   و يكم

  ١٦٠ 



ببني و بگو

نكته

واژه آموزى

درست، نادرست

هافّعالّيت ها
گوش كن و بگو

  ١٦١ 



كتاب خوانى

 منايش

به دوستانت بگو

بگرد و پيدا كن

  ١٦٢ 



باهم بخوانيم

ك زاد دو      ت:       خوش    
ري     ك     دا ك     ا ازار      »

ان     د    زور ن             
ان         ا     ز        
ا   ا ده    خدا  را     آن   

د ك    ك  رمحت       آن       
« ك جان  دارد  و جان  خوش ا
ر چو   ُا          در  روزي    ك   

ا   از           آ     ك  ا
ا آسا  وجودش در  ك  خ  از  

دي» »

ري ك دا ك ا ازار 

  ١٦٣ 



اد   ر 
 . ون آ ،   از آن  ه و  ي كو اد  قد٭ ز شد.  اد ر  درِ جع ي 

. ه٭ شد ي ر  آن  ٭ زد و    ا حل ّ دور 
ا اشاره اي٭  ّ .» آىب   ا  شده ا ّ ًا  ف٭ شد   ! وا ت: «  زرد 
دي ك در آمسان  ، خور ان آب شده ا ف  د كوه  ك   ! ت: « كد و 
، روي  جش د   ي ك  ان  ز و در جره ي  د    رگ   دد،  خا ي   
ك  رسه  ه٭  ي در منا ون ر آ ا  ّ . ا ا  ي آن   ا شا 

وس٭  خورم.» ك،   ا

درس بيست   و دوم

  ١٦٤ 



د ك ا طور٭  شد.» زرد  درش گوش كده  ي  ف  ت: «ا    
، آن قدر شوق٭ و ذوق دا ك اصًال   كد و  ا ي٭  اد  ك  ت: «
ش   حال٭   ت: «   بخورد.»   ا   ممك  ا  كد  ّ اط  در 
ر     ، ه  صحبت ك ت: «آ د.» آىب  ي   م  اس  ت  كد و  ا
ف  ك مشك٭  ىت ا  دار شود،   خوش٭ ا ممك ا از خواب  اد 
ت: «را  اي او كري ك.» زرد     . لت٭ ا دا آ  حل  شود. 
اشد.  ل٭  را   ت  ك و ىب د ا ه از   . او  اد دو   .  گو
ي  ا  ّ ت: « ريت  اده  ك.»  ازد و از  ا ومي،  را دور  ا ه  ّ ا  كو
.  و   شد ر  ز ه  ا اش را    و اي٭ ك دا ّ    كد. 

زه اي در  ك.» د و ر  د ر را    آ
ازد و  ، مجّله٭  كب  ا ّ م ك ك روي  ت: «  و  وه اي 
ه  ك و   را   افش  ت: « دّقت  ا د.»     ي را  ك ز ك   
ا  ل هيچ و  ن د ت: «  ش  آ  كد.»   ك دلش  خوا و  ذ
 «. ف  ان  ا اش  د ّ ا  و ي  ا  كد   ّ ت؛ چون ك ك 
ده شود.»   دا آ ه  اي منا اد  ا  ّ ؟  كري ك   ا  ت: «  آىب 
 . ا ر و د  كر شد ّ ادر    روي صفحه ي  ف،  ن ا 
ن طور ادا داد  مهه  ه را و  ي درخت و   كوه و خا را ر كد، د

ا ر شد.  ّ جاي 
  ١٦٥ 



د. ان  د مهان جا خوا اد  ر    شده 
ت:  د.  او   ختت  كر  درش  شد.  دار  خواب  از  اد  د  
ت: «خومب،   اد سالم كد و  ؟  شدي؟»  ٭  طور ا م حا «سالم 
ا اش ك  ّ ف  ن آ و   د از تخت خوا  وم.»  رسه  وامن   دا   ك 
.  ك خواب  ده اش  ا د  ّ ادر  را روي  . و  د ر روي  
ا ام را ر ك؟  ّ امن  د: حاال ك حامل خوب شده   درش  . از  ه ا د
ا  را در  ّ امي و  رسه ي مشا  ه      ن منا اي د م، و  ه  ت: « درش 
ع  و دا و  ادر  را  خندي زد.  اد  آن جا  خوش حال  شوم.» 

: ار. ا ّ ع  حه   الي  ي كد.   ر آ
  ١٦٦ 



نكته

واژه آموزى

گوش كن و بگو

درست، نادرست

او خيلى افسوس خورد.
او غذا خورد.

توپ به تور دروازه خورد.
شير فريب خرگوش را خورد.

آيا خورد در همه ى جمله ها به يك معنى است؟ آيا براى خوردن معناى ديگرى مى دانى؟
به نظر شما افسوس خوردن چه نوع خوردنى است؟

در درس مدادرنگى ها خوانديد كه مدادرنگى ها با هم گفت وگو مى كردند. خودشان نّقاشى را 
رنگ كردند و بعد هم خسته شدند و خوابيدند. آيا مدادرنگى هاى شما هم اين كارها را مى كنند؟

گاهى در داستان ها و شعرها چيزهاى بى جان مثل انسان ها حركت و گفت وگو مى كنند.
 حاال شما مى توانيد بگوييد اگر كيف شما حرف بزند، چه مى گويد؟

١ــ   از كدام قسمت درس مى فهمى كه نّقاشى بهزاد درباره ى بهار بوده است؟
٢ــ   چرا كسى كه نّقاشى مى كشد تنها نيست؟

٣ــ   ............................................................................................... .

١ــ   بهزاد براى بازى كردن به حياط رفته بود كه سرما خورد.
٢ــ   قرار بود بهزاد نّقاشى اش را به منايشگاه مدرسه ببرد.

٣ــ   بهزاد نّقاشى بهار را در فصل زمستان كشيد.
٤ــ   ............................................................................................... .

هافّعالّيت ها
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به دوستانت بگو

بگرد و پيدا كن

ببني و بگو

١ــ كلمه هاى تازه اى را كه در درس آمده است.
٢ــ جمله هايى كه مداد   رنگى ها از بهزاد حمايت مى كنند.
٣ــ   چهار كلمه را كه در اين درس و درس بيستم آمده اند.

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

١ــ شما بيش تر چه چيزهايى را نّقاشى مى كنى؟
٢ــ كدام رنگ ها را بيش تر دوست دارى؟

٣ــ   اگر وسايل رنگ آميزى نداشته باشى، نّقاشى ات را چگونه رنگ مى كنى؟
٤ــ   ............................................................................... .

 نام وسايل زير را كه با آن ها نّقاشى مى كنند.
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بازى، بازى، بازى

با هم بخندمي

كتاب خوانى

روزى ماشني بزرگى از وسط خيابان مى گذشت. چشم راننده به يك ماشني ژيان مى افتد 
كه جلوى آن نوشته شده است: «ميازار مورى كه دانه كش است.»

راننده ى ماشني بزرگ دلش به حال آن مى سوزد و اجازه مى دهد تا او رد بشود. وقتى كه 
ژيان رد مى شود، پشت شيشه ى عقبش نوشته بود: «فلفل نبني چه ريزه، بشكن ببني چه تيزه.»

١ــ در كتابى كه خواندى، چه رنگ هايى به كار رفته بود؟
٢ــ نام تصويرگر كتاب را بگو.

٣ــ  تصوير روى جلد درباره ى چه بود؟
٤ــ   ............................................................................................... .

گروه  سه  به  را  دانش آموزان  از  تعدادى  مى آورد.  كالس  به  رنگى  كارت  چهار  بيست و  معلّم 
تقسيم   مى كند.

هر گروه سه كارت را در سه رنگ انتخاب مى كند. گروهى كه تعداد بيش   ترى از رنگ ها را 
در طبيعت و دنياى اطراف خود بنويسد، برنده است.
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مشق مورچه

محسن بعد از اين كه ليوان آب را نوشيد به كتاب و مطالعه برگشت.
وسط اتاق دراز كشيد و دفتر مشق خود را همراه با كتاب فارسى اش باز 

كرد. مى خواست از روى شعر جديدى كه خوانده بود، بنويسد.
مدادش را تراشيد و شعر را بلند بلند تكرار كرد و مشغول نوشنت شد.

هنوز يك خط بيش تر ننوشته بود كه مورچه اى آمد روى دفترش و حواس 
او را پرت كرد.

دو  هنوز  اّما  نوشنت.  به  كرد  شروع  دوباره  و  زد  كنار  را  مورچه  محسن 
كلمه بيش   تر ننوشته بود كه دوباره سر و كلّه ى مورچه پيدا شد.

مورچه درست از بغل نوك مداد محسن رد مى شد و مزاحم نوشنت او 
مى شد. 

محسن به دفترش تكانى داد و مورچه افتاد روى فرش اّما وقتى خواست 
بقّيه ى شعر را بنويسد مورچه براى بار سو  م آمد و در حاشيه ى دفترش شروع 

كرد به راه رفنت.
او ديگر كالفه شده بود. نفسش را باال كشيد و اين بار با قدرت متام به 

مورچه فوت كرد.   ١٧٠ 



مورچه درست داشت روى بيت:
«ميازار     مورى     كه   دانه كش     است           كه جان دارد و جان شيرين خوش است.»

راه مى رفت.
محسن مداد را پايني آورد و به مورچه نگاه كرد. مورچه داشت شاخك هايش را 
تكان مى داد. محسن مى دانست كه النه ى مورچه كجاست. خودش بارها صف طوالنى 

آن ها را ديده بود كه به طرف النه شان كشيده شده بود.
كتاب را برداشت و مواظب بود مورچه از روى آن نيفتد به طرف النه ى مورچه ها 
حركت كرد. مورچه را جلوى النه اش پياده كرد، با او خداحافظى كرد و به طرف دفترش 

رفت و شروع كرد به   نوشنت:
چه     خوش    گفت    فردوسى   پاك زاد         كه    رحمت    بر    آن    تربت    پاك   باد

ميازار      مورى     كه     دانه كش     است             كه جان دارد و جان شيرين خوش است …
در همني موقع مورچه ى ديگرى آمد روى دفتر محسن و شروع كرد به راه رفنت …

«مهدی آذريزدی»

با فوت محسن مورچه پرت شد روى كتاب كه 
باالى دفترش بود. محسن كه ديگر عصبانى شده بود، مدادش را باال 

گرفت و مى خواست با نوك مدادش مورچه را له كند كه چيزى باعث خنده اش شد.
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ادي   ن را  ان و ا ا اس  گومي ك  ن،  را  اي خداي 
ي آن،  اىي  آن دادي   را .   كب  ز ا راه  ز كدن را    

ان  د آورمي. خوش بخرت را در ا 
ن   دادي   را  اميان و دا  ّمي دا و  ارم ك  اس   ، خدا

ا ك. ك  و 
اىن خوب و صميمي   ارم ك دو اس  اي خداي خوب و  ، از  

 دادي.
  ، ا را   كدي.   مي  دا  ، كدي.  دا مي  ا  ، ا   ، خدا

امي كدي. خودت آ
ش  درس خبوامن و   ، ه  ه دا د ري  ،   ك ك  ر خدا

ان خد ك. دم  دم خوب كورم و  مهه ي  ده       ك  در آ
اس  گومي. ش  را  ت و  اي ا مهه 

نيايش
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الف
آتش سوزى: آتش گرفنت، سوخنت جاها و چيزها 

كردن  خاموش  وظيفه اش  كه  اداره اى  آتش نشانى: 
آتش است.

نشانه هاى  سوختگى،  اثرهاى  سوختگى:  آثار 
سوختگى روى هر چيز
آرامش: آرام بودن، راحتی

آرامگاه: جايى كه مردگان را در آن جا مى گذارند، قبر
آرش كمانگير: يكى از پهلوانان و دليران زمان های 
ميهن  راه  در  را  خود  جان  كه  ايران  قدمي  بسيار 

فدا كرد.
آشغال: خاكروبه، چيزهايى كه دور مى اندازمي، چيز 

بيهوده
آغاز: ابتدا، اّول، شروع

آغوش: بغل: آغوش خود را براى من باز كرد.
آلودگى: آلوده شدن، كثيف شدن

آموزنده: ياد دهنده
آويزان: معلّق،  آويخته 

ابوريحان بيرونى: رياضى دان و دانشمند بزرگ ايرانى 
است. او كتاب هاى باارزشی به فارسى و عربى نوشته 
است. اين دانشمند تا حلظه ى مرگ دست از آموخنت 

بر نداشت.
ابوعلى سينا: يكى از دانشمندان بزرگ ايرانى است 

او  است.  كرده  زندگى  قبل  سال  هزار  حدود  كه 
كتاب هاى فراوانى نوشته است. آرامگاه او در شهر 

همدان است.
احاديث:حديث ها، سخنان پيامبر (ص)و امامان(ع)

احتياج: نياز، نيازمندى
ادامه: دنباله
اذيّت: آزار

ارتفاعات:  بلندی ها
استعداد: توانايى

استقالل: صاحب اختيار بودن، اختيار داشنت
اشاره: نشان دادن

اِشغال: معنی اين كلمه در درس دوازدهم :مشغول 
بودن، جايى را گرفنت
اِشكال: عيب، نقص
اطاعت: پيروى

اطراف: طرف ها، كناره ها، گوشه ها
افتخارآفرين : كار يا عملی كه باعث افتخار می شود.

افتخارات ملّى: چيزهايى كه مربوط به ملّت  ما هستند 
و ما به آن ها افتخار مى كنيم.
افسوس: دريغ، حسرت، اندوه

اآلن: حاال
الوند: نام يكى از قلّه هاى معروف ايران كه در شهر 

همدان است.

واژه ها و نام ها
توّجه : از پرسيدن معنی واژه ها، بيرون از جمله ها و منت های كتاب خودداری شود. 
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اُمرا: اميران، بزرگان، فرمانروايان
حادثه ى  در  كه  فداكارى  معلّم  حسن:  اميدزاده، 
آتش سوزى در  مدرسه جاِن دانش آموزان را نجات 

داد.
اميراملؤمنني: اميرمؤمنان، پيشواى اميان  داران، لقب 

حضرت على (ع) امام اّول شيعيان 
انبوه: زياد، فراوان، بسيار، پُر 
انتظار:  چشم به راه بودن

اوقات فراغت: زمان استراحت، وقت آزاد
انگار: مثل اين كه

اهّمّيت داشنت: مهم بودن، ارزش داشنت
ايجاد: به وجود آوردن
ايستگاه: محلّ   توّقف

اين طور: اين چنني، اين شكل

ب
باعث: سبب، موجب، علّت، انگيزه

باربر: كسى يا چيزی كه بار مى برد.
بازى گوش: كسى كه هميشه به فكر بازى و تفريح 

باشد. 
بخشنده: كسى كه چيزى مى بخشد.

بخش هاى مختلف: قسمت هاى گوناگون
برگزار شدن: انجام شدن، اجرا شدن
برق: الكتريسيته ، درخشندگى

بزرگوار: شريف، محترم
بلوط: نوعى درخت جنگلى كه ميوه ى آن خوردنى 

است.
بوستان: بُستان، گلستان، باغِ پرگل و ميوه، پارك

بَهانه: عذر، ايراد
به هرحال: در هر شكل، در هر وضع، در هر صورت

بى چاره: عاجز، درمانده، محتاج
بليت: تّكه كاغذ چاپ شده كه براى ورود به سينما، 

تئاتر، اتوبوس و قطار و… مى خرند.
بيت املال: محلّ  جمع آورى و نگهدارى اموال مردم، 

ماِل مردم
بى دليل: بدون علّت

پ
پاكيزگى: متيزى، نظافت، متيز بودن

پرت: دورافتاده
پرتو: نور، روشنايى، تابش
پرشكوه: بزرگ، با عظمت
پرورش دادن: تربيت كردن

پژمرده: چروكيده، بى حال، افسرده
پشتيبانى: كمك، يارى

پُشته: مقدارى هيزم و چيزهاى ديگر
پلنگ: جانورى درنده كه پوسِت بدنش خال ها  ى تيره 

دارد.
پونه هاى وحشى: نوعى گياه خودرُو شبيه نعنا ع

پيغام: پيام، خبر
پيشرفته: رشد كرده

ت
تاب دادن : پيچ دادن
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حسرت  خوردن،  افسوس  دريغ،  افسوس،  تأّسف: 
خوردن

تبر: وسيله اى از جنس آهن يا فوالد كه با آن درخت و 
چوب را قطع می كنند و می بُرند.

تّپه: برآمدگى زمني كه از كوه كوچك تر است.
تختى: غالم رضا تختی يكى از پهلوانان ايرانى و يكی از 

بزرگ ترين افتخارات ُكشتی ايران
تخت خواب: وسيله اى از چوب يا فلز كه بر روى آن 

مى خوابند.
مرودشت  در  واقع  است  تخت  جمشيد:  محلّی 
فارس. ازچند كاخ با شكوه تشكيل شده كه پايتخت 
شاهان هخامنشی (كوروش و داريوش وجانشينان 
او) بوده است. اسكندر مقدونی آن را به آتش كشيد. 
اكنون آثاری از آن به جا مانده كه بسيار ديدنی و 

شگفت انگيز  است.
تزيني: زينت دادن، آراسنت

تشّكر: سپاس گزارى
تعاون: هم كارى، يارى، كمك
تغيير: دگرگونى، عوض كردن

تفريح: خوشى يا شادمانى كردن، گردش كردن
تقصير: خطا، گناه، كوتاهى كردن

تكرارى: دوباره انجام شده
تكيه دادن:  پشت دادن به چيزی

متاشايى: ديدنى
تناور: تنومند، بزرگ

تولّد: به دنيا آمدن، متولّد شدن، زاده شدن

ث
ثرومتند: پول دار، دارا ، دارای اموال بسيار 

ج
ماشني ها و  عبور  زمينى كه براى  راه های  جاّده ها: 

وسايل نقليه و انسان ها ساخته مى شوند.
جالب: جلب كننده، خوب
جايزه: پاداش، انعام

جاودانه: جاويدان، ماندگار
جان فشانى: جان افشانى، جان فدا كردن، فداكارى

جديد: تازه، نو
جشن تكليف: يكى از جشن هاى مذهبى مخصوص 

كودكانى كه وظايف دينى آن ها تازه شروع مى شود.
جوانه: قسمتى از گياه يا برگ كه به درخت يا شاخه يا 

ساقه ى جديد تبديل خواهد شد.
جوان مرد: بخشنده، كرمي

جورواجور: گوناگون، مختلف

چ 
چادر: اتاقكى از جنس پارچه

دهان،  زير  يا  صورت  پايينى  فك  استخوان  چانه: 
پايني ترين قسمت  صورت

چشمِ بينا: چشمى كه با دّقت مى بيند.
چشمه: جايى كه آب از زمني بيرون مى آيد.

چه قدر: چه اندازه
چوب دستى: عصا

ح
حاضر: آماده، موجود

حالت: وضع، وضعّيت، حال
حاصل: نتيجه، ثمره، محصول
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معروف بود.
حسابى، دكتر محمود: از استادان و دانشمندان معاصر 

و  پدر علم فيزيك در ايران 
براى  كه  كلمه اى  پيشگاه،  حضور،  درگاه،  حضرت: 

احترام به كار مى رود.
حكايت: داستان

حلقه: هر چيز گرد و دايره اى شكل كه وسطش خالى 
يا سوراخ باشد.
حواس: حس ها

حيف: افسوس، دريغ

خ
خاطرات: يادها، خاطره ها

خارَكن : كسى كه خار   را مى كند و  مى فروشد ، خاركش
خجالت: شرمسارى، شرمندگى

خستگى: درماندگى، فرسودگى از كار زياد
خلق: مردم

خليج: پيش رفتگى آب در خشكى، قسمتى از دريا كه 
سه طرف آن را خشكى فراگرفته و تنها از يك طرف 

به دريا راه دارد. 
خالصه: فشرده، كوتاه شده، برگزيده

خواهش: خواست، درخواست، ميل، آرزو
خوش نويسى: خوش خطى

خوش رويى: با ديگران با چهره اى خندان و مهربان 
روبه رو شدن

خيره: سرگشته، حيران، سركش، خودسر

خواجوى، ريزعلى: دهقان فداكارى كه جان مسافران 
قطار را نجات  داد.

د
داستان نويسى: قّصه نويسى

دامنه ى كوه: كناره، حاشيه، پايني كوه
درياهاى وسيع: درياهاى پهناور

درس خوان:كسى كه خوب درس مى خواند.
درياچه: آب بسيار زيادى كه در ميان خشكى ها قرار 

گرفته و به  درياها و اقيانوس ها راه ندارد.
دفاع: حمايت كردن، در مقابل دشمن از خود يا وطن 
خود حمايت كردن، پاسخ حمله يا جنگ را دادن

دقيق: با دّقت، داراى دّقت
دلپذير: پسنديده، دل خواه

دماغ: بينى، عضوى در صورت
دل نشني: خوشايند، مؤثر

كاغذ  روى  بر  را  پيام  كه  است  وسيله اى  دورنگار: 
نوشته،  براى ديگران مى فرستد.

ذ
ذوق: سليقه، استعداد

ر
مشهور  پزشك  و  دانشمند  بن زكريا:   محّمد  رازى، 
ايرانى است كه الكل را كشف كرد. او حدود هزار 
رازى  مى كرد.  زندگى  ايران  در  پيش  سال  صد  و 

كتاب هاى فراوان نوشته است.
رأى: نظر، عقيده
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راهنما: رهبر، پيشوا، آموزگار، كسى كه انسان را با 
جايى يا چيزى آشنا مى كند، كسى كه ديگرى را هدايت 

يا رهبرى مى كند.
رضا: خشنودى، رضايت

روزنامه ديوارى: كاغذ يا مقوايى كه موضوعات مختلف 
ـ  ورزشى و هنرى را روى آن نوشته و به ديوار  آموزشى  ـ 

نصب مى كنند.
رستگار: خوش بخت

روييدن:منوّ كردن، رشد كردن، بزرگ  شدن

ز
زباله: خاكروبه، آشغال
زحمت: سختى، رجن

زرنگى: چاالكى، باهوشى، زيركى
زرّين: طاليى، چيزى كه از زر ساخته شده يا به رنگ 

زر است.
زنبور عسل: از انواع معروف زنبور كه موم يا عسل 

توليد مى كند.
زجنيرهاى تانك: حلقه هاى فلزى ر   يز يا درشت به 

هم پيوسته در  تانك
زوزه: صدا ى سگ يا گرگ، بانگ، آوا

زيبايى: قشنگى، خوشگلى
 

س 
سپهر: آسمان، (در درس پانزدهم نام پسری است)

سخت كوش: كسى كه خيلى زحمت مى كشد.
سرآغاز: مقّدمه، اّول هر چيز

سرمشق: الگو، منونه
سريع: تند، تند و تيز، چاالك

سرعت: تندى، شتاب
سرزمني: كشور، ميهن

سربلندى: سرافرازى، سرفرازى
سفالگرى: شغل يا هنر سفال سازى، ساخِنت وسايل 

با سفال (نوعى گِل رُس)
سكوت: خاموش شدن، خاموشى، بى حرف و بى صدا 

بودن
سنجاقك: حشره اى كه بدن باريك و بال هاى نازك 

دارد و  بيش تر روى گياهان و گل ها مى نشيند.
ِسماط: سفره

َسْمْت: جهت، سو
سهم: بهره، قسمت، نصيب

سينه سرخ: نام پرنده اى است.
سيراب: از آب سير شده

ش
شاخسار:  شاخه ی درخت
شايسته: اليق، محترم

شايستگى: لياقت، قابل احترام بودن
شاليزار: زمينى كه در آن برجن كاشته باشند؛ كشتزاِر 

برجن
شبيه: مانند، مثل
شجاع: دلير، دالور

شعله: روشنايى، تابش
شگفت زده: كسى كه بسيار تعّجب كرده است.

شلوغ: بى نظم، پر سروصدا
شناور: چيزى كه روى آب حركت مى كند.
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ص
صبور: صبركننده، بردبار، شكيبا
صحبت: گفت    و  گو، سخن گفنت

صفات: جمع صفت
صف طوالنى: رديف چيزها يا انسان های زياد كه پشت 

سر هم قرار گرفته باشند.
صورت: چهره

ض
ضرورى: واجب، الزم

ط
طناب: ريسمان

طول كشيدن: ادامه يافنت، به درازا كشيدن
طی كنيم: بپيماييم، برومي

ع
عادل: آن كه به عدالت رفتار كند، دادگر

عادت: آن چه كه بدان خو گرفته باشند، كار تكرارى
عجيب: شگفت آور

عرق ريزان:آن كه عرق از بدنش روان است.
عصبانّيت: خشم، ناراحتى

عضو: جزوى از بدن مثل دست، پا، سر (در درس 
چهارم به معنى يكى از اعضاى كتاب خانه مى باشد)

عالقه: دوست داشنت، دوستى
عمل: كار

عمر: مّدت زندگى

عهده: كارى را به گردن گرفنت، پذيرفنت كارى
عهد و پيمان: شرط بسنت، وفا كردن به وعده

غ
غّرش: غّريدن، غّرش كردن، غضبناك شدن

ُغلغله: شور و غوغا، فرياد، هياهو
غول پيكر: چيزى كه مانند غول (موجود افسانه اى) 

بزرگ باشد.

ف
فاكس: (دورنگار) وسيله اى است كه عالوه بر انتقال 

صدا، نوشته ها را نيز به گيرنده منتقل مى كند.
را  ديگران  جانبازى،  خودگذشتگى،  از  فداكارى: 

شايسته تر از خود دانسنت
فرشته: هر يك از موجودات آسمانى كه به شكرگزارى 

خداوند مشغولند.
فراهم: جمع شده، اندوخته شده، گرد آمده، آماده، 

مهّيا
فرمانروا: حكمران، پادشاه

به  سفينه،  مثل  وسيله اى  با  كه  كسانى  فضانوردان: 
آسمان پرواز مى كنند.
فضا: مكان، جا، هوا

فّعالّيت: تالش، كوشش
فهرست: نوشته ای كه در آن نام و مشّخصات افراد يا 

چيزها ذكر شده باشد. 
سيزده  بسيجى  نوجوان  فهميده،  محّمدحسني: 

ساله اى كه زير تانك دشمن رفته و شهيد شد.
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ق
را  آن  موتور  يا  و  پارو  با  كه  كوچكى  كشتى  قايق: 
مى رانند، وسيله ى كوچكى كه براى رفت و آمد روى 

آب ساخته شده است.
قد: قامت، اندازه
قدرت: توانايى، زور

قربانى: فدا، ُكشته، حيوانى كه در راه خدا كشته 
مى شود.

قرآن: كتاب دينى مسلمانان
قطارهاى باربرى: قطارهايى كه بار حمل مى كنند.

براى  قسمت بندى  گنجه،  قفسه،  جمع  قفسه ها: 
چيدن كتاب يا چيزهاى ديگر

قلّه: نوك كوه يا تّپه
قنبر: يكى از ياران حضرت على (ع) بوده است.

قول: سخن، گفتار، وعده، قرار

ك
از  جمعی  كه  است  جايى  فكرى:  پرورش  كانون 
در  نوجوانان  و  كودكان  نويسندگان  و  شاعران 
آموزشى  و  هنرى  گوناگون  به  فّعالّيت هاى  آن جا 

مى پردازند.
كارخانه: يك يا چند ساختمان كه در آن جا كااليى 
ساخته  كارگران  كمك  به  و  ماشني  به وسيله ى 

مى شود.
مى گيرد،  انجام  دست  با  كه  كارى  كاردستى: 
صنايع دستى و هنرى كه با دست و مهارت ساخته 

مى شود.
كتاب دار: كسى كه از كتاب نگهداری می كند.

كپسول اكسيژن: ظر ف هاى مخصوص نگهدارى 

گاز اكسيژن
كره ى زمني: از سّياره  هاى منظومه ى شمسى كه 

هر سال يك بار به دور خورشيد مى چرخد. 
كرِم شب تاب: حشره اى كه در شب مى درخشد.

كرات دوردست: كرات: جمع كره، كره هايى كه در 
فاصله ى دورى از زمني قرار دارند.

كرگدن: پستاندارى بزرگ و علف خوار كه در مناطق 
گرم زندگى مى كند و پوستى ضخيم دارد.

ِكشتى: وسيله اى بزرگ كه با آن روى آب رفت         و آمد 
مى كنند.

كشتزار: مزرعه، محّل ِكشت
كندو: خانه ى زنبور عسل
كوهسار:  كوهستان

كوهستان: جايى كه در آن جا كوه هست.
فصل  در  رفنت،  جايى  به  جايى  از  زمستانى:  كوچ 

زمستان به مناطق گرمسير رفنت
كوزه: ظرفى كه از ِگل ساخته مى شود و داراى گردن 

باريكى است و در آن آب نگهدارى مى كنند.
كويرهاى وسيع: زمني هاى كم ارتفاعى كه از شن 

و ماسه و منك پوشيده شده است.
كودكى: بچگى، دوران كودكى

كيلومتر: واحد اندازه گيرى طول كه برابر ١٠٠٠ متر 
است.

گ
گام: قدم، فاصله ى بني دو پا

گردش علمى: گردش براى ياد گرفنت
گردو: نوعى درخت كه ميوه ى آن خوردنى است.

گرفتار: دچار، مبتال
  ١٧٩ 



گذاشت: قرار  داد
گزارش گروهى: شرح و بيان دسته جمعى

ُگل سرخ: نوعى گل
گلستان: جاى پرگل، گلزار

گنبد طاليى: ساختمانى گرد و كره اى شكل كه از طال 
ساخته مى شود.

گودال  : جای عميق، چاله، زمني پست
گهواره: گاهواره، جايى كه نوزاد در آن مى خوابد.

ل
حلظه: يك چشم به هم زدن، زمان بسيار كوتاه

لّذت  و  خوشى  باعث  كه  چيزى  هر  لّذت بخش: 
مى شود. 

لّذت: خوشى
لطيف: نازك، نرم، ظريف

م
مانع: سدّ ، دشواری، مشكل

متأّسف: اندوهگني
متوّجه: توّجه كننده، فهميده

مجلّه: نشريه اى كه به طور مرتّب چاپ مى شود.
محيط: اطراف، پيرامون

محّبت: مهربانى
مخمل: نوعى پارچه ى پُرزدار
مخصوصاً: به خصوص، به ويژه

مختر       ع: اختراع كننده، كسى كه چيزى مى سازد كه 

تا آن زمان كسى مانند آن را نساخته باشد.
مسدود: بسته شده

مسير: راه
مسافر: كسى كه به سفر مى رود.

مستقيم: راست، مخالف كج
مشورت: با هم فكر و گفت و  گو كردن، نظر ديگران را 

نيز در كارى خواسنت
مشترك: هرچيزى كه براى چند نفر باشد.

مشّخصات:  نشانه ها
مشغول: كسى كه در حال انجام دادن كارى است.

مشكل: سخت، دشوار
معموالً : به طور معمول، هميشه

معذرت: عذرخواهى، پوزش خواسنت، پوزش
معاينه: بررسى، با دّقت نگاه كردن پزشك به بيمار 

معّطل: بيكاره، بيكار مانده، سرگردان 
مّكه: شهری در عربستان كه خانه ى خدا (كعبه)در 

آن قرار دارد.
منتظر: چشم به راه، كسى كه به انتظار كسى يا چيزى 

است.
منقار: نوك، نوك پرنده
منّظم: مرتّب، باانضباط
منظره: دورمنا، چشم انداز

مناظر: جمع منظره
مّنت: احسان، نيكويى، خوبى در مورد كسى كردن و 

به ُرخ او كشيدن
موجودات: جمع موجود، به وجود آمده، آن چه وجود 

دارد، چيزى كه هست 
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مولوى: نام يكى از شاعران بزرگ ايرانى است.
مواّد سمى: ماّده هاى خطرناك كه كشنده هستند.

مواظبت: مراقبت، نگهدارى، رسيدگى
مورد نياز: چيزهايى كه به آن ها احتياج دارمي.

مهمان نواز: مهمان دوست
ُمهلت: زمان، فرصت

مهم: كار بزرگ و قابل توّجه

ن
نازك و ظريف: لطيف

نارجنك: مببى كه بيش تر با دست و گاهى با تفنگ 
پرتاب مى كنند.

ناخوش: مريض، غمگني، ناراحت 
نخلستان: جايى كه در آن نخل (درخت خرما) زيادى 

كاشته باشند.
نسيم: باد مالمي 
نشاط: شادى
نظر: عقيده، فكر

نفس نفس زنان: درحال نفس زدن
نقشه: شكلى از ساختمان اصلى يك خانه يا كارخانه 

يا يك كشور
نيلگون: به رنگ آبى تيره، آبى رنگ، نيلى رنگ

مناينده ى كالس: مبصر كالس
منايش عروسكى: منايشى كه در آن به جاى انسان از 

عروسك استفاده مى كنند.
منونه: مقدار كمى از يك چيز

منايش  به  آن  در  را  چيزى  كه  محلّى  منايشگاه: 
مى گذارند. 

يم يم: كم كم، آرام آرام
نوازش: مهربانى، خوش رفتارى
نوجوان: دختر يا پسر خيلى جوان

و
واقعًا: درحقيقت، به راستى

واقعه: حادثه، پيشامد
ورق كاغذ: برگِ كاغذ

وسايل: وسيله ها، اسباب
وسيع: پهناور

وسيله: ابزار، چيزى كه با آن كارى انجام مى دهند.
وطن: محل تولّد، محل زندگى، سرزمني

انجام  بايد  انسان  كه  كارهايى  وظيفه ها،  وظايف: 
دهد. 

ويران: خراب، مخالفِ آباد

ه
هم كالسى: هم شاگردى

هواپيما: وسيله ى نقلّيه اى كه در هوا پرواز مى كند.
هيزم: چوب خشِك قابل سوخنت، هيمه

ى
يادداشت: نوشنت مطلبى براى به  خاطر سپردن

يادگارى: هديه، هديه اى براى يادبود به كسى دادن، 
اثر و نشانی كه كسى از خود بر جاى مى گذارد. 

يارى: كمك 
 ١٨١  يخ شكن: وسيله اى كه با آن يخ را مى شكنند.



فهرست كتاب های مناسب پايه ی سوم ابتدايی

ناشرنويسنده/ مترجمنام كتاب

١ــ دور از خانه
٢ــ گلى براى ساقه ى سبز

٣ــ عّمه قزى
٤ــ ماجراهاى آقاموشه (مجموعه كامل)

٥ ــ  دوستى شيرين است
٦  ــ دستمال خال خالى
٧ــ اسم من چفيه است

٨  ــ آخرين پرنده آخرين سنگ
٩ــ پدربزرگ من

١٠ــ آرزوى پرده ى حصيرى
١١ــ باغ مهربانى ها 

١٢ــ باباى من قشنگ است
١٣ــ روزى بود روزى نبود (مجموعه كامل)

١٤ــ كارى بايد كرد
١٥ــ گربه ستاره را خورد (مجموعه داستان) 

١٦ــ لحظه هاى انقالب (١) 
١٧ــ قّصه هاى سه رنگ 
١٨ــ شوخى مى كنى

١٩ــ جوجه زرد حسنی كجايی؟ (قّصه های شيرين برای بّچه ها)
٢٠ــ داستان راستان

٢١ــ قّصه هاى خوب ما (مجموعه كامل) 
٢٢ــ قّصه هايى از زندگى پيامبران

٢٣ــ ببارد باران نبارد باران
٢٤ــ آهوى ارغوانى

نادر ابراهيمی
داوودغّفارزادگان
افسانه شعبان نژاد

ترجمه: بهروز بيضايی
امير مراد حاصل
زهره پريرخ

مرتضی سرهنگی
سيدمهدی شجاعی
حسين سّيدی
اعظم تبّرايی

مصطفی رحماندوست
شهرام شفيعی
محمود ميركيانی
سيدمهدی شجاعی

ظريفه رويين
ابراهيم حسن بيگی

نّيره تقوی
پروين علی پور 
اسداللّه شعبانی

شهيد مرتضی مطهری
محّمد ميركيانی
غالمرضا  آبروی
رضا رهگذر

ترجمه: رضا افضلی

انتشارات آگاه
قديانی
محراب
قديانی

پيام آزادی
كانون

حوزه هنری
كانون
مدرسه
مدرسه
مدرسه
پيدايش

محراب قلم
محراب قلم

مدرسه 
نشر هماهنگ

اميركبير
آستان قدس رضوی
انتشارات قديانی

صدرا
مدرسه

پيام آزادی
مدرسه

آستان قدس رضوی



٢٥ــ توپ و فرفره
٢٦ــ قند و پروانه وخواب
٢٧ــ سيب جان سالم

٢٨ــ سه قّصه ى جهانى (موش روستايی و موش شهری)
٢٩ــ لباس عيد گنجشك
٣٠ــ رخت خوابى براى شير

٣١ــ خواب و تاب و بهار و نارنج
٣٢ــ قّصه ى خوب مريم
٣٣ــ پشت ديوار بلند

٣٤ــ جشن نه سالگى 
٣٥ــ گردن بند 

٣٦ــ راز بزرگ پسركوچولو  
٣٧ــ روباه زرنگ و بز نادان

٣٨ــ نان و نگاه 
٣٩ــ چشم عسلى 

٤٠ــ يادگارى دايى جواد
٤١ــ مملى غّصه نخور
٤٢ــ داركوب و كرگدن

٤٣ــ روباه و گربه ى وحشى و خودخواهى
٤٤ــ آزادى

٤٥ــ گربه ى ايران ما
٤٦ــ دخترك كبريت فروش
٤٧ــ مورچه ها و كلّه آهنى 

٤٨ــ شهر اسرارآميز در اعماق دريا 
٤٩ــ گربه ى دانا 

٥٠ــ قّصه ى گنج قارون
٥١ــ قّصه هاى آسمانى (مجموعه) 

٥٢ــ اگر گفتى آن كه خدا را دوست دارد چه مى كند؟    

ترجمه : كمال بهروز كيا
داوود لطف الله 
ناصر كشاورز
اثر ازوپ

مصطفی رحماندوست
مژگان محّمديان
پروين علی پور
حميد گروگان

مصطفی رحماندوست
اميرمراد حاصل
مهری ماهوتی
پريسا روستائيان

عبدالرحمن زرندی
جواد نيسی
مهری ماهوتی

وحيد نيكخواه آزاد
حميد هنرجو

فرهاد حسن زاده
عبدالرحمن زرندی
عبدالرحمن زرندی

فريبا كلهر
مريم بينايی
ليال سفری

ترجمه : مريم لشكری
ترجمه : مريم لشكری

قاسم كريمی
قاسم كريمی
مجتبی آموزگار

كارگاه نشر
انتشارات مدرسه

كانون
نشر افق

نشر آيه ی سبز
نخستين

آستان قدس رضوی
مدرسه 

محراب قلم
پيام نور 
پيام آزادی

رامين 
اشاره

پيام آزادی
مدرسه
امير كبير
پيام آزادی

آستان قدس رضوی (به نشر)
نشر اشاره
اشاره

كانون پرورش فكری
قديانی
برف
عابد
عابد

نشر آيه ی سبز
نشر آيه ی سبز

زيتون ــ واحد كتاب

  ١٨٣ 



talif@talif.sch.ir

Email




