درس دوازدهم :ایران عزیز

درس سیزدهم :درس آزاد

درس چهاردهم :ایران آباد
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آ�ه ا�ی�ان ع ز� �ی ز�!

س ز��م ی�ن ز�ر ز�� ی ز�!

ت�و چ�ه ز� ی� ب�ا هس ت�ی!
چ�ه �ز� ی� ب�ا هس ت�ی!
٭
زا� دو سو �ب� رد�یا
راه �زود �ب زا� � ک ز�ی
س� ب�ه رد�یا ز�دهای
�چا ب�ه رد�یا �ک�دی
�
ت�وی رد�یاها�ی ت
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هس �ع
�� ،بس ی�ار
� زم ت
ت
ت�وی رد�یای �ز ز�ر

ب �
� ز�ی ب��� ،که ب ُ� َود ز�ام دلا ز��گ� ی ز� ش� ز�ارس
�یا �که رد آ�

�
ز�ام ز� ی� ب�ای م ت� ّدس� ،که َ�ب ز
�ا� ز�ده ت�� زا� ه� ز�امی اس ت
� یز��
�
ت�ا ب�هان �با�تی و رد�یا و ب �ی �با ت� ی�س ت
٭
آ�ه ا�ی�ان ع ز� �ی ز�!

و� �زود ا ی�ن م�دم � ب
زو�
دادهای ب�ای رد آ� ز� ش
م�دمی � ب
زو� و ص ب�ور
عا شس ت� م ی�هن �زود

عا شس ت� � شک�ور ا�ی�ان ع ز� �ی ز�

س ز��م ی�ن ز�ر ز�� ی ز�!

ی
� �ک�د
س ز��م� ز�ی �که ب�ه �ز�ه ز�گ ب�هان ز�دم ت
ب�ه ه�ز� رو ز� ت� داد

عل
گس��د
م و دا�ز ش� � ت

مولوی ،سعدی و �ا ز� ز� چ��ورد

ز�اد �ز�دوسی را
ز�اد و چ��ورد ب�ه دامن ،ز� ی�ّام
ز�اد ب��ی�و� زی را ،ب�وعلی س ی� ز�ا را
٭
ا ی�ن ز�م ی�ن �چاکان
ز�ادگاه م�دان
ا� ا�ی�ان
ا� �چ ک
ز� ک

�با دهانهای �� ی�ص

�که ا�گ� � ب
زوا� ب�ما ز��ی م ،ز� ما می�گ�ی� ز�د
می ُر�با ی� ز�د ب�ه ز�ور

�
�
آ�ن چ�ه دار یم و �ب�ای �زود ماس ت

�
مال ما� ،یک �یک ا�ی�ا� زیهاس ت

ح
س�ی
�
�زه�ا م �ب�ای ز� ز� ت

ز��زط� �یا م شسکل

آ�ه ،ا�ی�ان ع ز� �ی ز�!
س ز��م ی�ن ز�ر ز�� ی ز�!

ت�و چ�ه ز� ی� ب�ا هس ت�ی!
چ�ه �ز� ی� ب�ا هس ت�ی!

عبّاس یمینی شریف

�که همه چ� ش�م طمع دو ز��تها ز�د
�ع
ها�
� ش
ب�ه همه ز م ت
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درست و نادرست
 1کشور ایران ،از شمال و جنوب به دریا ختم میشود.
 2ایران زادگاه دانشمندان و شاعران بسیاری است.
درك مطلب
 1به نظر شاعر ،کشور ایران چگونه به رونق و پیشرفت علم ،خدمت کرده است؟
 2وظیفهی دانشآموزان در سربلندی کشور ایران چیست؟
.

3

واژهآموزي
به این عبارات د ّقت کن.
نمکدان ،یعنی جای نمک
یخدان ،یعنی جای یخ
حاال تو بگو:
شمعدان ،یعنی . ...............................
 ،.............یعنی جای گل
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صندلی صمیمیت
کوچک کردن موضوع :به موضوعی که معلّم انتخاب میکند ،خوب فکر کن و آن را به
موضوعهای کوچکتر تقسیم کن.
انتخاب موضوع کوچک و تف ّکر :حاال یکی از موضوعهای کوچک را انتخاب کن و در مورد
آن فکر کن .سعی کن موضوعی را انتخاب کنی که در مورد آن ّاطالعات بیشتری داری.
گفتار :هر وقت آماده بودی ،روی صندلی معلّم بنشین و رو به دوستانت ،فقط در مورد بخشی
که انتخاب کردهای ،صحبت کن .یادت باشد ،زمان صحبت تو خیلی طوالنی نباشد تا برای
شنیدن حرفهای دوستانت هم وقت داشته باشی.

بیاموز و بگو
گاهی برای بیان عواطف واحساسات از نوشتههای زیبایی استفاده میشود که اغلب
دارای آهنگ است .این گونه نوشتهها را شعر میگویند .متن درس «ایران عزیز» شعر
است .خواندن شعر به روح انسان آرامش میدهد .کشور ایران شاعران زیادی دارد .آیا
شعرهای دیگری را به یاد داری تا برای دوستانت بخوانی؟
گوش کن و بگو
با د ّقت به این داستان کوتاه گوش کن و کارهای درست و نادرستی که در آن بیان
میشود را به خاطر بسپار.
حاال به صورت گروهی در مورد مطالبی که به خاطر سپردهاید ،گفت وگو کنید .نیمی
از گروهها در مورد کارهای درست و نیم دیگر در مورد کارهای نادرستی که در متن
داستان وجود دارد ،با هم مشورت کنید.
حاال پاسخهایتان را در کالس بررسی کنید.
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صندلی صمیمیت

گوش کن و بگو

100

بخوان و حفظ کن
ن

ما

همه

لکودکان

ا�ی�ا ز��ی م

�
ملک ا�ی�ان ی�لکی گلس ت�ا�زس ت
ِ
�و�زوا ز�دنردس
کار ما ز
ور� ش�اس ت

�چ ون ز� ی�ا کا ِ
ن �باس ت�ا� زی �زو�ی ش�

� و وط ز��ی م
همه رد ز��ک� م ّ� ت

��ی
�لگوی و شس� ی� ز�
همه �چا ک م و راس ت

ه
� و ه�ز� ی�م
ملگی اهل ص ز�ع ت

�ا� ی�ا،

ب�ه� ِ

ا ز� ت� ز�ار

وطن

ِ
مارد

�زو�ی ش�

را

ز��گه ب�ا ز��ی م

ما گل س� ز� ا ی�ن گلس ت�ا ز��ی م
همه

زا�

ت� ز� ب�لی

�گ� �ی ز�ا ز��ی م

� چ� ی�ما ز��ی م
�لگوی و ردس ت
راس ت

همه رد ب� ز�د د ی�ن و ا ی�ما ز��ی م

ب�ی ز��ب� زا� ردو ز� و ب ُ�ه ت�ا ز��ی م

هملگی اهل ز��ی� و ا�سا ز��ی م
ما شس ب
رو� ردس می�زوا ز��ی م
�و ز
مح ّمد تقی بهار (ملکالشعرا)
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در

سچ
هارد

هم

رو� ،مو ز�وع ردس ما «م ی�هن» ب�ود .رسم کالس ما ا ی�ن ب�ود �که ه�
آ�ن ز
�یک زا� �گ�وههای دا�ز ش� آ�م زو�ان ،ا ب� ت�دا چ� ز�د د�ت ی� ت�های رد�بارهی مو ز�وع
ه
� ولگو می�ک�د ز�د.
ردس �با م م ش� ت
ور� و � گ ز� ت

س
� .ا ی�ن �بار هم ب�ه
ب�عد �یک �ز ز�� ب�ه �زما ی� ز�د �گی زا� ط ز ِ
�� �گ�وه ،ز�ن می� گ ز� ت
ب�
ه
� رد�بارهی «م ی�هن» چ��دا ز� ت��ی م.
شسکل �گ�وهی ب�ه م ز��ک�ی و ح ش
ب
ز ُ� ُ
�چ
�:
� �زما ی� ز�دهی �گ�وه «ح ز��ا ز� ی�ا» � گ ز� ت
� زا� � گ ز� ت
� ولگوی �گ�وهی� ،زس ت
« ب�ه ز�طز � ما ،همهی �کسا� زی �که رد م ز�اط ت� م ز��ی م ی�هن ز� ز�د �گی می� ک ز� ز�د؛

ال�
ز��گه ب�ان اصلی وطن هس ت� ز�د .ما م ز��� شزس ی� ز�ان را �که ا�زسانها ی�ی چ�� ت� ش
� دار ی�م».
هس ت� ز�د ،ز� ی�لی دوس ت

ی�
�« :ما ز��ک� می� ک ز��ی م
زا� م ی�ان �گ�وه ت
� و � گ ز� ت
«�ار ز�» ،ی�لکی �ب� ز�اس ت
�که همهی م�دم� ،با�ید �گ زد شس�ته و ت�ار ی� زِ� م ی�ه ِ
ن �زود را � ب
زو� �ب شس ز�اس ز�د؛ زا�
ت�ار ی� ز� ،ردس ِ
�».
های ز��یادی می ت�وان آ�مو ز� ت

��« :ب� ز�ی زا� ما رد م ز�اط ت� مح تز�ل ز� � شک�ور،
�زما ی� ز�دهی �گ�وه ز
«��بان» � گ ز� ت
م؛��بانهای م� ّلی� ،گ ز� بح�ی�زهای
ب�ه ز��بان ماردی و م� ّلی �زود � ز
�� می ز� ز��ی ز
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� و �برای ح ظ� ظ� م ی�هن� ،بس ی�ار
�ب ظ
اار� ش� هس ت� ظ�د ولی ظ��بان ظ�ارسی ،ظ��بان م ّلی ما ا�یرا ظ� ی�ان اس ت
ه
�».
� اس ت
�باا مّ ی� ت

� مه
�
� رد
� :آ
«� ظ پ��ه �برای �یک شک�ور ،م اس ت
�؛ پ� ی� ش�ر�ظ ت
ظا� �گروه «دا ظ ش�» ،ی�لکی ب�ل ظ�د ش�د و � گ ظ� ت
عل
� � ک ظ��ی م ،م ی�هن ما همه ب�ا
ظ�م�ی�ظه های علمی و �ک شس ظ
اور�ی اس ت
� .ا�گر ما رد م و ص ظ�ع ت
� پ� ی� ش�ر�ظ ت
رو� و سر ب�ل ظ�د می ش�ود».
مع ظ

هم�
ی
�« :دوس ت�ان! ما ظ��کر می� ک ظ��ی م پ�� ی ظری �که ب� ی� شس ت�ر ظا� همه
رد ا�ن ه ظ�گام� ،ظما ی� ظ�دهی �گروه « بس ت�لگی» � گ ظ� ت
می
�
� �که �باع ش
� ،ت�لک ی�ه ب�ه � آتر�ن و ا�الم و پ��یروی ظا� ره�بر اس ت
�برای �پا�داری ظا� �هن ظال�م اس ت
ی
ا تّ�حاد مردم می ش�ود .ما ا�گر هم ی� شسه �یاور هم �با شس�ی م و ظا� ظ�دای �ب ظر گر� �یاری ب ب��و��ی م ،مو ظ ّ� ت� می ش�و ی�م».
ص
ه�ی
� � ک ظ��ی م �که رد طول
�« :ما می�ظوا م رد�بارهی ظر�م ظ�دگا� ظی ح ب� ت
ی�لکی ظا� اع ظ�ای �گروه «ال�ه» � گ ظ� ت
اعا�ه ب� ظ�لگ ی�د ظ�د و ظا� وطن د ظ�اع �کرد ظ�د .ش�ا�ید ش�ما هم ما ظ� ظ�د من،
� �ال د ظ�اع م ت� ّدس ،ش� بح ظ
ه شس ت
ب
� �بدا ظ� ی�د� :ظل ب� ظا�ا� ظی ما ظ� ظ�د ش�ه ی�دان ع ب�اس �با�با ی�ی،
دوس ت
� دار�ید رد آ� ی� ظ�ده �ظل ب�ان ش�و�ید � .ته�ر اس ت
مصط ظ�ی اردس ت�ا� ظی ،علیا�ک�بر شس�یرودی ،احمد � شک�وری و ع ب�اس دوران،
روا� �کرد ظ�د و
دالورا�ه پ� ظ
ظ
� ظا� ظ� ک م ی
ا� ظا�ه ظ�داد ظ�د � تّ�ی �یک و ب� ب
م ی�هن را ح ظ� ظ� �کرد ظ�د .آ�نها ب
� د ش�من
ا� �هن ب�ه دس ت
ب� ی� ظ� ت�د».

ع ب�اس ب�ا ب� یا�ی

ع ب�اس دوران

ک ش
علی ا� ب�ر � ی�رودی

ص
ّ
ظو��الی،
گو� میداد� ،با � ش
�های ب پ��ّهها � ش
� و عال ت�ه ب�ه ح ب� ت
آ�م ظو�گار �که ت�ا آ�ن ه ظ�گام� ،باد�ت ت
مه
ب
� �که هر ا�یرا� ظی ،ب�ه �ظو ب�ی ب�ه و ظ� ی� ظ�هی
� « :ب پ��ّههای ع ظر �ی ظر! �بس ی�ار م اس ت
�لوی کالس آ�مد و � گ ظ� ت
�ظود عمل � ک ظ�د؛ ت�ا �با همد لی و همکاری ،ا�یرا� ظی آ��باد دا شس�ته �با شس�ی م».
� هم ده�ی م ب�ه مِهر
� رد دس ت
دس ت

م ی�ه ِ
ن �ظو�ی ش� را � ک ظ��ی م آ��باد
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درست و نادرست
 1زبان فارسی ،زبان ملّی ایرانیان است.
 2شهید عباس دوران از شهدای نیروی دریایی است.
درك مطلب
 1دانشآموزان برای سربلندی میهن خود چه وظیفهای دارند؟
 2آیا از دالوریهای خلبانان در دفاع مق ّدس ،چیزی میدانی؟ دربارهی این موضوع
با همکالسیهایت گفتوگو کن.
.

3

واژهآموزي
توجه کن.
به این جملهها ّ
خیاطی محل کار اوست.
خیاط کسی است که لباس میدوزد و ّ
ّ

عکاس کسی است که عکس میگیرد و ّ
ّ
عکاسی محل کار اوست.
حاال تو بگو:
نانوا کسی است که نان میپزد و ّ ....................
محل کار اوست.
قصاب کسی است که گوشت میفروشد و ّ .......................
محل کار اوست.
ّ
ب ّزاز کسی است که  ...................و ّ .....................
محل کار اوست.
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صندلی صمیمیت
کوچک کردن موضوع :به موضوعی که معلّم شما انتخاب میکند ،خوب فکر کن و آن را به
موضوعهای کوچکتر تقسیم کن.
انتخاب موضوع کوچک و تف ّکر :حاال یکی از موضوعهای کوچک را انتخاب کن و در مورد
آن فکر کن .سعی کن موضوعی را انتخاب کنی که در مورد آن ّاطالعات بیشتری داری.
گفتار :هر وقت آماده بودی ،روی صندلی معلّم بنشین و رو به دوستانت ،فقط در مورد بخشی
که انتخاب کردهای ،صحبت کن.
داوری دربارهی سخن گفتن :بعد از گوش دادن به صحبت هر دانشآموز ،همراه دوستانت
در گروه خود ،در مورد سخن گفتن او داوری کنید.

بیاموز و بگو
به این جملهها د ّقت کن و درباره ِی آنها با همکالسیهایت گفتوگو کن.
علی
نرگس
مادرم
بچهها
ّ
دانشآموزان
دوقلوها

علی رفت.
نرگس رفت.
مادرم رفت.

رفت

خندیدند

بچهها خندیدند.
ّ
دانشآموزان خندیدند.
دوقلوها خندیدند.

حاال تو بگو:
.................
.................

.................
آمد

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

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

گوش کن و بگو
به داستان گوش کن و آن را به خاطر بسپار.
حاال خالصهی آن را بگو.
به نظر تو بهترین عنوان برای این داستان چیست؟
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بخوان و بیندیش

امیر و دوستانش در کوچه بازی میکردند .از بلندگوی مسج ِد کنا ِر خانهی آنها،
آهنگی پخش میشد .امیر میدانست که این ،همان آهنگی است که در روزهای جنگ
پخش میشده است .پدرش این موضوع را به او گفته بود.
بچهها کمک کردند
در همین وقت ،پدر امیر از راه رسید .او چند جعبه سیب خریده بودّ .
و جعبهها را به خانه بردند .پدر امیر ،مثل هر سال ،سر کوچه ،یک میز بزرگ گذاشت .او
خرمشهر بود .در باالی تصویر ،این
تابلویی را روی میز گذاشت .تابلو تصویری از مسجد ّ
بچهها،
جمله با ِّ
«خرمشهر را خدا آزاد کرد ».مادر با کمک امیر و ّ
خط زیبا نوشته شده بودّ :
سیبها را شست .چند نفر هم آنها را خشک کردند .مادر سیبها را توی ظرف چید .امیر
و دوستانش ظرفها را بردند و روی میز چیدند .دو طرف میز هم ،دو گلدان شمعدانی
بچهها لیوانها را آنجا
گذاشتند .مادر سماور بزرگی آورد و آن را در گوشهی میز گذاشتّ .
بچههاست».
چیدند .پدر امیر ،برای همه چای ریخت و گفت« :ا ّول نوبت شما ّ
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بزرگ شیرینی آورد .همسایهی دیگر
کمکم همسایهها هم آمدند .یکی از آنها ،یک جعبهی
ِ
یک سینی بزرگ حلوا و دیگری خرما آورد .همه از پدربزرگ حرف میزدند و میگفتند که امیر
خیلی شبیه پدربزرگش است .امیر به عکس پدربزرگ ،که روی میز بود ،نگاه کرد و با خودش گفت:
«همسایهها راست میگویند .من خیلی شبیه پدربزرگم هستم».
خرمشهر است .روزی است که دشمن از ما شکست
پدر امیر به ّ
بچهها گفت« :امروز ،روز آزادی ّ
خورد».
بچهها به امیر گفت« :دیشب پدربزرگ من ،از پدربزرگ تو حرف میزد .آنها با هم
یکی از ّ
دوست صمیمی بودند .پدربزرگم از شجاعت او حرف میزد و میگفت او و دوستانش شجاعانه
خرمشهر آزاد شد».
جنگیدند ،تا ّ
خرمشهر را جشن میگیرند .هر سال دربارهی شجاعت
امیر میدانست که مردم ،هر سال ،روز آزادی ّ
بقیهی رزمندگان حرف میزنند .با خودش فکر کرد که ای کاش پدربزرگ زنده بود.
پدربزرگ و ّ
بچهها سیبی برداشت .سیب دیگری قِل خورد و لبهی باغچه ایستاد .توی باغچه پر از گل
یکی از ّ
یاس بود .بوتههای یاس بلند بودند و تمام دیوار را گرفته بودند .باالی بلندترین یاس ،اسم کوچه را نوشته
بودند .امیر برای چندمین بار نام کوچه را خواند« :کوچهی شهید رستمی» .او فکر کرد با آنکه اکنون
سالهاست که دیگر پدربزرگ در میان آنها نیست ،بیشتر مردم شهر او را میشناسند .او میدانست
که همسایهها هر روز که از کوچه میگذرند و نام او را میبینند ،به روح بلند او درود میفرستند.
امیر کنار بوتهی یاس رفت ،سیب را برداشت .آن را بو کرد .سیب ،بوی یاس میداد .چند پروانه
دور گلدانهای شمعدانی و بوتههای یاس ،پرواز میکردند.
«بچهها بروید بازی کنید .اینجا خسته میشوید».
بابا گفتّ :
بچهها بازی کند.
امیر باز هم اسم پدربزرگ را خواند و رفت تا با ّ
								
مژگان بابامرندی

درك و دريافت
خرمشهر را جشن میگیرند؟
 1چرا هر سال ،روز آزادی ّ
توجه به متن دو ویژگی او را بگو.
 2پدر بزرگ امیر چه ویژگیهایی داشتهاست؟ با ّ
 3کلمهی «آنجا» ،در بند دوم متن ،به کجا اشاره میکند؟
 4کلمهی «اینجا» ،در انتهای متن ،به کجا اشاره میکند؟
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در روزگاران قدیم ،جنگی میان ایران و یکی از کشورها درگرفت .فرماند ِه
سپاه دشمن ،نز ِد فرماند ِه سپاه ایران آمد .او کیسهای پر از ارزن با خود آورده
بود .وقتی به مالقات فرماند ِه سپاه ایران رفت ،س ِرکیسه را باز کرد و ارزنها
را روی زمین ریخت و گفت« :سپاهیان ما مانند دانههای ارزن بسیارند و در
اندک زمانی به شما حملهور میشوند».
فرماند ِه سپاه ایران وقتی این صحنه را دید ،کمی اندیشید
و دستور داد؛ خروسی آوردند و کنار ارزنها رها کردند.
خروس فوراً مشغول خوردن ارزنها شد.
فرماند ِه سپاه ایران رو به فرماند ِه دشمن کرد و گفت:
«دیدی که خروس ایرانی چه بر س ِر ارزنهای شما آورد!»
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