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! �ی�ز ه ا�ی�ان ع�ز �آ

! ی�ز ر�ز� م�ین �ز س��ز

ا هس�تی! �ب �ی و �چه �ز �ت

ا هس�تی!                 �ب �چه �ز��ی

          ٭

ا�ز دو سو �ب� رد�یا

ود �با�ز �ک�زی راه �ز

ده ای س� �به رد�یا �ز

�چا �به رد�یا �ک�دی

�توی رد�یاها�ی�ت

ار ، �بس�ی هس�ت �زعم�ت

ر �توی رد�یای �ز�ز

ارس ی�ز�ش �ز �گ� َُود �زام دل ا�ز ، �که �ب �ب ��ی �ب �ز �یا �که رد �آ

�زده �ت� ا�ز ه� �زامی اس�ت ّدس، �که �بَ�ا�ز �بای م�ت �ی �زام �ز

�یس�ت  ی �با�ت �ب ��ی هان �با�تی و رد�یا و �ز ا �ب �ت

            ٭           

! �ی�ز ه ا�ی�ان ع�ز �آ

و�ب ود ا�ین م�دم �ز و�ش �ز �ز ای رد �آ داده ای �ب

ور و�ب و ص�ب م�دمی �ز

ود هن �ز �ت م�ی عاسش

�ی�ز ور ا�ی�ان ع�ز �ت �ک�ش عاسش

  درس دوازدهم
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! ی�ز ر�ز� م�ین �ز س��ز

دم�ت �ک�د هان �ز گ �ب م�ی�زی �که �به �ز�ه�ز س��ز

�ت داد �به ه�ز� رو�ز

علم و دا�ز�ش �گس�ت�د

�ز �چ�ورد مولوی، سعدی و �ا�ز

اد �ز�دوسی را �ز

ّام اد و �چ�ورد �به دامن، �ز�ی �ز

ا را �ز ی�و�زی را، �بوعلی س�ی � اد �ب �ز

                ٭  

م�ین �چاکان ا�ین �ز

ادگاه م�دان �ز

ا�ک �چا�ک ا�ی�ان �ز

م طمع دو�ز�ته ا�زد �که همه �چ�ش

�به همه �زعم�ت ها�ش

�با دهان های ���یص

�زد ی� م، �ز ما می �گ� ما�ز�ی وا�ب �ب �که ا�گ� �ز

ور د �به �ز �ز می ُر�با�ی

ود ماس�ت ن �چه دار�یم و �ب�ای �ز �آ

مال ما، �یک  �یک ا�ی�ا�زی هاس�ت

�ت �ز م �ب�ای ح�ز �زه�اس�ی

کل ط� �یا مسش �ز �ز

! �ی�ز ه، ا�ی�ان ع�ز �آ

! ی�ز ر�ز� م�ین �ز س��ز

ا هس�تی! �ب �ی و �چه �ز �ت

ا هس�تی! �ب �چه �ز��ی

    عبّاس یمینی شریف
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    درست و نادرست

1 کشور ایران، از شمال و جنوب به دریا ختم می شود. 

2  ایران زادگاه دانشمندان و شاعران بسیاری است.

   درك مطلب

1 به نظر شاعر، کشور ایران چگونه به رونق و پیشرفت علم، خدمت کرده است؟

2   وظیفه ی دانش آموزان در سربلندی کشور ایران چیست؟

.  3

  واژه آموزي

 به این عبارات دّقت کن. 
   نمکدان، یعنی جای نمک

   یخدان، یعنی جای یخ
 حاال تو بگو:

   شمعدان، یعنی ............................... .
   .............، یعنی جای گل
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   صندلی صمیمیت

به  را  آن  و  انتخاب می کند، خوب فکر کن  معلّم  به موضوعی که    کوچک کردن موضوع: 

کن.  تقسیم  کوچک تر  موضوع های 

  انتخاب موضوع کوچک و تفّکر: حاال یکی از موضوع های کوچک را انتخاب کن و در مورد 

آن فکر کن. سعی کن موضوعی را انتخاب کنی که در مورد آن اّطالعات بیشتری داری.

  گفتار: هر وقت آماده بودی، روی صندلی معلّم بنشین و رو به دوستانت، فقط در مورد بخشی 
که انتخاب کرده ای، صحبت کن. یادت باشد، زمان صحبت تو خیلی طوالنی نباشد تا برای 

شنیدن حرف های دوستانت هم وقت داشته باشی.

  بیاموز و بگو

اغلب  استفاده می شود که  زیبایی  نوشته های  از  بیان عواطف واحساسات  برای    گاهی 
دارای آهنگ است. این گونه نوشته ها را شعر می گویند. متن درس »ایران عزیز« شعر 
است. خواندن شعر به روح انسان آرامش می دهد. کشور ایران شاعران زیادی دارد. آیا 

شعرهای دیگری را به یاد داری تا برای دوستانت بخوانی؟

   گوش کن و بگو

  با دّقت به این داستان کوتاه گوش کن و کارهای درست و نادرستی که در آن بیان 
می شود را به خاطر بسپار.

  حاال به صورت گروهی در مورد مطالبی که به خاطر سپرده اید، گفت   و گو کنید. نیمی 
از گروه ها در مورد کارهای درست و نیم دیگر در مورد کارهای نادرستی که در متن 

داستان وجود دارد، با هم مشورت کنید.
 حاال پاسخ هایتان را در کالس بررسی کنید.
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 درس سیزدهم

درس سیزدهم

درس سیزدهم

درس سیزدهم
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  درست و نادرست

                                                                       

 درك مطلب

 واژه آموزی
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 گوش کن و بگو

صندلی صمیمیت
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م ا�ی�ا�ز�ی لکودکان  همه  مما  ا�ز�ی �گه�ب �ز را  و�ی�ش  �ز مارِد 

ا�زس�ت گلس�ت کی  ل �ی ا�ی�ان  مملک  ا�ز�ی گلس�ت ا�ین  س�   �ز  گل  ما 

وا�زدن ردس �ش اس�ت و �ز مکاِر  ما   ور�ز �گ��ی�زا�ز�ی لی  �ز�ب �ت ا�ز  همه 

و�ی�ش �ز ا�زی  �باس�ت ا  کاِن  �ی �ز ون  م�چ ما�ز�ی �ی �چ ردس�ت  و  راس�ت لگوی 

م وط�ز�ی و  مّ��ت  ک�  � �ز رد  مهمه  ما�ز�ی ا�ی و  د�ین  د  �ز �ب رد  همه 

��ی�ز و سش م و راس�ت لگوی  �چا�ک�ی مهمه  ا�ز�ی ُه�ت �ب و  ردو�ز  ا�ز  ب�  ی �ز� �ب

م ه�ز�  �ی و  ص�زع�ت  اهل  گی  مهمل ا�سا�ز�ی و  ی�  �ز� اهل  گی  همل

وطن ار  �ز ا�ز�ت ه�ِ  �ب ا،  م�ا��ی وا�ز�ی می �ز رو�ز ردس    و  �ب  ما سش
  

 محّمد تقی بهار )ملک الشعرا(

ن  بخوان و حفظ کن
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 درس چهاردهم

درس چهاردهم

هن« �بود. رسم کالس ما ا�ین �بود �که ه�  وع ردس ما »م�ی ، مو�ز ن رو�ز �آ
وع  ه ای رد�باره ی مو�ز �ت د د�ت�ی �ز دا �چ �ت ان، ا�ب مو�ز �یک ا�ز �گ�وه های دا�ز�ش �آ

ور�ت و �گ�ز�ت   و لگو می �ک�د�زد.  ردس �با هم م�ش

ن �بار هم �به  . ا�ی ِ �گ�وه، س�زن می �گ�ز�ت گی ا�ز ط��ز د� �ز �زما�ی � �به  �ز�ز �بعد �یک 

م. �ی هن« �چ�دا�ز�ت ح�ش رد�باره ی »م�ی �ک�ی و �ب کل �گ�وهی �به هم �ز سش

 : �گ�ز�ت ا«  �ز�ا�ز�ی �گ�وه »حب ده ی  �ز �زما�ی �زُس�ت  ُ �ز �گ�وهی،  �گ�ز�ت   و لگوی  ا�ز  �چ� 

د؛  �ز می �ک�ز گی  �زد� �ز هن  م�ی ی  م��ز اط�ت  م�ز رد  �که  �کسا�زی  همه ی  ما،   � طز �ز »�به 
�چ��تال�ش  ی  ا�زسان ها�ی �که  را  ان  �ز �ی �زسش م��ز ما  د.  هس�ت�ز وطن  اصلی  �گه�بان  �ز

لی دوس�ت دار�یم.« د، �ز�ی هس�ت�ز

م می �ک�ز�ی ک�  � �ز »ما   : �گ�ز�ت و  اس�ت  �ب��ز کی  ل �ی  ،» �ز »�تار �ی �گ�وه  م�یان   ا�ز 
ا�ز  د؛  اس�ز �ز �بسش و�ب  را �ز ود  هِن �ز م�ی  ِ �ز �تار �ی و  �ته  سش �گدز �با�ید  م�دم،  �که همه ی 

». مو�ز�ت وان �آ �یادی می �ت ، ردس هاِی �ز �ز �تار �ی

ور،  �ک�ش ل�ز  �ت اط�ت محز ی ا�ز ما رد م�ز : »�ب��ز �گ�ز�ت �بان«  �گ�وه »�ز ده ی  �ز �زما�ی

ی�زه ا ی  � حب گ�ز
� �بان های م�ّلی،  م؛�ز �ز�ی ود ���ز می �ز م�ّلی �ز و  �بان ماردی  �ز �به 
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ی ا�ی ا�ب اس �ب ع�ب

اس دوران ع�ب

رودی �ی
ر �ش �ب

علی ا�ک

ار  �بس�ی هن،  م�ی �ظ  �برای ح�ظ و  �یان اس�ت  ا�یرا�ظ ما  مّلی  �بان  �ظ ارسی،  �ظ �بان  �ظ ولی  د  �ش هس�ت�ظ �باار�ظ
». �بااهمّ�ی�ت اس�ت

ر�ظ�ت رد  �ی�ش �پ ؛  ور،مهم اس�ت �ک�ش �یک  �برای  ه  �پ �ظ : »�آ �گ�ظ�ت و  د  د �ش ل�ظ �ب کی  ل �ی  ،» �گروه »دا�ظ�ش ا�ظ 
ا  هن ما همه �ب م، م�ی ر�ظ�ت �ک�ظ�ی �ی�ش . ا�گر ما رد علم و ص�ظع�ت �پ ی اس�ت اور�ظ ی�ظه های علمی و �کسش م� �ظ

ود.« د می �ش ل�ظ �ب معرو�ظ و سر

�تر ا�ظ همه  �یسش ی �که �ب یرظ � م �پ �ی کر می �ک�ظ � ان! ما �ظ : »دوس�ت گی« �گ�ظ�ت ل ده ی �گروه »هم�بس�ت �ظ رد ا�ین ه�ظگام، �ظما�ی
بر اس�ت �که �باع�ش  �یروی ا�ظ ره� ن و ا�الم و �پ لک�یه �به �تر�آ ، �ت م اس�ت هن ال�ظ �برای �پا�داری ا�ظ م�ی

و�یم.« ّ�ت می �ش م، مو�ظ �ی و�ی �ب ر�گ �یاری �ب دای �برظ م و ا�ظ �ظ �ی ه �یاور هم �باسش ود. ما ا�گر هم�یسش حاد مردم می �ش ا�تّ

م �که رد طول  �ی دگا�ظی صح�ب�ت �ک�ظ م�ظ م رد�باره ی ر�ظ واه�ی : »ما می �ظ ای �گروه »ال�ه« �گ�ظ�ت کی ا�ظ اع�ظ ل �ی

د من،  �ظ ما هم ما�ظ ا�ید �ش �کرد�ظد. �ش اع  د�ظد و ا�ظ وطن د�ظ لگ�ی �ظ اعا�ظه �ب حب ّدس، �ش اع م�ت �ت �ال د�ظ هسش

ه�یدان ع�باس �با�با�یی،  د �ش �ظ ا�ظا�ظی ما�ظ ل�ب د: �ظ �ی ه�تر اس�ت �بدا�ظ و�ید. �ب ل�بان �ش ده �ظ �ظ �ی دوس�ت دار�ید رد �آ
و  �کرد�ظد  �پروا�ظ  دالورا�ظه  دوران،  ع�باس  و  وری  �ک�ش احمد  �یرودی،  سش بر  علی ا�ک� ا�ظی،  اردس�ت ی  مصط�ظ

من  هن �به دس�ت د�ش ا�ک م�ی �ب ا�ظ �ظ �ظداد�ظد ��تّی �یک و�ب ه  ا�ظ ن ها ا�ب �کرد�ظد. �آ �ظ  هن را ح�ظ م�ی

د.« �ت �ظ �ی �ب

و�ش �الی،  ّه ها �گو�ش می داد، �با �ظ �پ ن ه�ظگام، �باد�تّ�ت و عال�ته �به صح�ب�ت های �ب گار �که �تا �آ مو�ظ �آ
ه ی  �ظ �ی ی �به و�ظ و�ب ار مهم اس�ت �که هر ا�یرا�ظی، �به �ظ ! �بس�ی �یرظ ّه های عرظ �پ : »�ب مد و �گ�ظ�ت لوی کالس �آ �ب

م.« �ی �ته �باسش �باد داسش ا �با همدلی و همکاری، ا�یرا�ظی �آ د؛ �ت ود عمل �ک�ظ �ظ

م �به مِهر     دس�ت رد دس�ت هم ده�ی   

�باد  م �آ �ی و�ی�ش را �ک�ظ هِن �ظ م�ی   
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    درست و نادرست

1 زبان فارسی، زبان ملّی ایرانیان است. 

2  شهید عباس دوران از شهدای نیروی دریایی است.

   درك مطلب

1 دانش آموزان برای سربلندی میهن خود چه وظیفه ای دارند؟

2  آیا از دالوری های خلبانان در دفاع مقّدس، چیزی می دانی؟ درباره ی این موضوع 

 با هم کالسی هایت گفت و گو کن.
.  3

  واژه آموزي

 به این جمله ها توّجه کن.
 خّیاط کسی است که لباس می دوزد و خّیاطی محل کار اوست.

 عّکاس کسی است که عکس می گیرد و عّکاسی محل کار اوست.
 حاال تو بگو:

 نانوا کسی است که نان می پزد و .................... محّل کار اوست.
 قّصاب کسی است که گوشت می فروشد و ....................... محّل کار اوست.

 بّزاز کسی است که ................... و ..................... محّل کار اوست.
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   صندلی صمیمیت

کوچک کردن موضوع:  کوچک کردن موضوع: به موضوعی که معلّم شما انتخاب می کند، خوب فکر کن و آن را به 
موضوع های کوچک تر تقسیم کن.

  انتخاب موضوع کوچک و تفّکر: حاال یکی از موضوع های کوچک را انتخاب کن و در مورد 
آن فکر کن. سعی کن موضوعی را انتخاب کنی که در مورد آن اّطالعات بیشتری داری.

  گفتار: هر وقت آماده بودی، روی صندلی معلّم بنشین و رو به دوستانت، فقط در مورد بخشی 
که انتخاب کرده ای، صحبت کن.

  داوری درباره ی سخن گفتن: بعد از گوش دادن به صحبت هر دانش آموز، همراه دوستانت 
در گروه خود، در مورد سخن گفتن او داوری کنید.  

  بیاموز و بگو

 به این جمله ها دّقت کن و درباره ِی آن  ها با هم کالسی هایت گفت و گو کن.
علی رفت. علی         

نرگس رفت. رفت       نرگس     
مادرم رفت. مادرم            

     بّچه ها       بّچه ها خندیدند.
دانش آموزان   خندیدند    دانش آموزان خندیدند.  

دوقلوها      دوقلوها خندیدند.      

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

................. .................       آمد       

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

   گوش کن و بگو

  به داستان گوش کن و آن را به خاطر بسپار.
 حاال خالصه ی آن را بگو.

 به نظر تو بهترین عنوان برای این داستان چیست؟
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آن ها،  خانه ی  کناِر  بلندگوی مسجِد  از  می کردند.  بازی  کوچه  در  دوستانش  و  امیر 
آهنگی پخش می شد. امیر می دانست که این، همان آهنگی است که در روزهای جنگ 

پخش می شده است. پدرش این موضوع را به او گفته بود.
در همین وقت، پدر امیر از راه رسید. او چند جعبه سیب خریده بود. بّچه ها کمک کردند 
و جعبه ها را به خانه بردند. پدر امیر، مثل هر سال، سر کوچه، یک میز بزرگ گذاشت. او 
تابلویی را روی میز گذاشت. تابلو تصویری از مسجد خّرمشهر بود. در باالی تصویر، این 
جمله  با خِطّ زیبا نوشته شده بود: »خّرمشهر را خدا آزاد کرد.« مادر با کمک امیر و بّچه ها، 
سیب ها را شست. چند نفر هم آن ها را خشک کردند. مادر سیب ها را توی ظرف چید. امیر 
و دوستانش ظرف ها را بردند و روی میز چیدند. دو طرف میز هم، دو گلدان شمعدانی 
گذاشتند. مادر سماور بزرگی آورد و آن را در گوشه ی میز گذاشت. بّچه ها لیوان ها را آنجا 

چیدند. پدر امیر، برای همه چای ریخت و گفت: »اّول نوبت شما بّچه هاست.«

  بخوان و بیندیش
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کم کم همسایه ها هم آمدند. یکی از آن ها، یک جعبه ی بزرِگ شیرینی آورد. همسایه ی دیگر 
از پدربزرگ حرف می زدند و می گفتند که امیر  یک سینی بزرگ حلوا و دیگری خرما آورد. همه 
خیلی شبیه پدربزرگش است. امیر به عکس پدربزرگ، که روی میز بود، نگاه کرد و با خودش گفت: 

»همسایه ها راست می گویند. من خیلی شبیه پدربزرگم هستم.«
پدر امیر به بّچه ها گفت: »امروز، روز آزادی خّرمشهر است. روزی است که دشمن از ما شکست 

خورد.«
یکی از بّچه ها به امیر گفت: »دیشب پدربزرگ من، از پدربزرگ تو حرف می زد. آن ها با هم 
دوستانش شجاعانه  و  او  و می گفت  او حرف می زد  از شجاعت  پدربزرگم  بودند.  دوست صمیمی 

آزاد شد.« تا خّرمشهر  جنگیدند، 
 امیر می دانست که مردم، هر سال، روز آزادی خّرمشهر را جشن می گیرند. هر سال درباره ی شجاعت 

پدربزرگ و بقّیه ی رزمندگان حرف می زنند. با خودش فکر کرد که ای کاش پدربزرگ زنده بود.
یکی از بّچه ها سیبی برداشت. سیب دیگری ِقل خورد و لبه ی باغچه ایستاد. توی باغچه پر از گل 
 یاس بود. بوته های 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: »کوچه ی شهید رستمی«. او فکر کرد با آنکه اکنون 
سال هاست که دیگر پدربزرگ در میان آن ها نیست، بیشتر مردم شهر او را می شناسند. او می دانست 

که همسایه ها هر روز که از کوچه می گذرند و نام او را می بینند، به روح بلند او درود می فرستند.
امیر کنار بوته ی یاس رفت، سیب را برداشت. آن را بو کرد. سیب، بوی یاس می داد. چند پروانه 

دور گلدان های شمعدانی و بوته های یاس، پرواز می کردند.
بابا گفت: »بّچه ها بروید بازی کنید. اینجا خسته می شوید.«

    امیر باز هم اسم پدربزرگ را خواند و رفت تا با بّچه ها بازی کند. 
          مژگان  بابامرندی

1 چرا هر سال، روز آزادی خّرمشهر را جشن می گیرند؟

2 پدر بزرگ امیر چه ویژگی هایی داشته است؟ با توّجه به متن دو ویژگی او را بگو.

3 کلمه ی »آنجا«، در بند دوم متن، به کجا اشاره می کند؟

4 کلمه ی »اینجا«، در انتهای متن، به کجا اشاره می کند؟
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در روزگاران قدیم، جنگی میان ایران و یکی از کشورها درگرفت. فرماندِه 
سپاه دشمن، نزِد فرماندِه سپاه ایران آمد. او کیسه ای پر از ارزن با خود آورده 
بود. وقتی به مالقات فرماندِه سپاه ایران رفت، سِرکیسه را باز کرد و ارزن ها 
را روی زمین ریخت و گفت: »سپاهیان ما مانند دانه های ارزن بسیارند و در 

اندک زمانی به شما حمله ور می شوند.« 
فرماندِه سپاه ایران وقتی این صحنه را دید، کمی اندیشید 

و دستور داد؛ خروسی آوردند و کنار ارزن ها رها کردند. 
خروس فوراً مشغول خوردن ارزن ها شد. 

به فرماندِه دشمن کرد و گفت:  ایران رو  فرماندِه سپاه 
»دیدی که خروس ایرانی چه بر سِر ارزن های شما آورد!«

حکایت


