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سخنی با فارسی آموزان

فارسی  آموزان عزیز، خوشحالیم که کتاب فارسی آموز 1 را با موفقیت خواندید و با نشانه های فارسی 
آشنا شدید. اکنون که می توانید بخوانید و بنویسید، با کتاب فارسی آموز 2  می توانید توانایی خواندن 
و نوشنت خود را تقویت کرده و با ساختمان واژگان و جمالت فارسی بیشتر آشنا شوید و با مهارت زیاد 
متون زبانی و ادبی بخوانید و بنویسید. مجموعه کتاب های فارسی  آموز برای شما فرصت های  مناسبی  
را ایجاد می کند تا با مترین بیشتر، فارسی  را به خوبی  بیاموزید. هر یک از کتاب های  این مجموعه، 

در برگیرنده نكته ها، واژگان، مكامله، تلفظ، خوانش و فعالیت های  متنوع خواندنی  و نوشتنی  است. 
سطح  آموز1؛  فارسی  مقدماتی:  سطح  است:  شده  تدوین  سطح  چهار  در  آموز  فارسی  کتاب های  
ابتدایی: فارسی آموز2 ؛ سطح میانی: فارسی آموز 3 ؛ سطح پیشرفته : فارسی آموز 4 . در هر سطح 
برای تقویت مهارت خواندن و نوشنت دو کتاب اصلی  و در مجموع هشت کتاب وجود دارد. محتوای 
برنامۀ درسی  فارسی  آموز با توّجه به مهارت های  زبانی ، در دو جلد سازماندهی شده است: الف( 

کتاب فارسی  آموز خواندن، ب( کتاب فارسی آموز نوشنت. 
هر کتاب متناسب با یک دوره و سه پایه حتصیلی  است. فارسی  آموزان می توانند هر بخش را در یک 
پایه و هر کتاب را در یک دوره بگذرانند. کتاب های خواندن و نوشنت هر سطح شامل سه بخش، هفت 

درس و مجموعًا  بیست و یک درس است. 
این  برای  حتقق  است.  فرهنگی   انتقال  رویكرد   ، آموزی  فارسی   برنامه درسی   بر  رویكرد حاکم 
رویكرد در متامی محتوا تا حد امكان سعی  شده ، جلوه ها و آموزه های  فرهنگ فارسی  به کار گرفته 
شود تا از این رهگذر خواننده با زبان و ادب فارسی آشنا شود. کتاب فارسی آموز )خواندن( برپایه ی 
است.  شده  سازماندهی  استدالل(  و  تفّكر  خواندن،  گفنت،  سخن  دادن،  )گوش  گفتاری  مهارت های 
درآموزش فارسی ، کتاب خواندن بر رویكرد کلّی  و کتاب نوشنت، بر رویكرد جزئی  تأکید دارد اّما با 

توجه به نگاه ترکیبی ، در مراحلی  از آموزش به هر دو رویكرد نیز توّجه شده است.
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 در بخش اول، دوم و سوم فارسی آموز 2 )خواندن(، هر درس از یک منت ساده و کوتاه با عنوان 
بخوان ، چهار تصویر درباره عنوان درس با عنوان ببنی و بگو ، واژگان ، گوش کن و بگو ، تصویر بزرگ، 
نكته های زبانی و ادبی، فكر کن و بگو ، گفت و گو )مكامله( ،روان خوانی، شعر ، بازی و ضرب املثل 
تشكیل شده است. در پایان کتاب برای تسهیل در خواندن واژگان منت درس ها ، بخش واژه نامه قرار 
دارد . در این بخش واژگان در جدول های سه ستونی با عناوین واژه ، تلفظ فارسی با خط التنی و معادل 
انگلیسی آن واژه آمده است. عالوه بر این منت فعالیت های "گوش کن و بگو" بیست و یک درس نیزدر 
آخر کتاب درج شده است. در صورتی که لوح فشرده)سی دی( گوش کن و بگو را در دسترس نداشتید، 

از این منت ها در آموزش هر درس استفاده کنید.    
برای تقویت و توانایی خوانانویسی و خّط خوش فارسی آموزان، در سازماندهی محتوای کتاب های 
چهارسطحی ، سه نوع خط به کار گرفته شده است: الف( خّط نسخ که سرمشق خواندن بوده و خّطی 
است که منت درس های فارسی آموز به آن خط چاپ شده است. ب( خط حتریری که سرمشق نوشنت 
بوده و خطی است که منت بخش "زیبا بنویسیم" کتاب نوشنت با آن نوشته شده است. مبنای بهره گیری 
از خّط نوشتاری یا حتریری، مشق نظری، دست ورزی و مترین عملی است. پ( خّط نستعلیق ساده 
با  آموزان  فارسی  آشنایی  هدف  با   4 و   3 خواندن  کتاب  های  شعرخوانی  در  فقط  نستعلیق،  شبه  یا 

جلوه های خوش نویسی فارسی و پرورش حّس زیبایی شناسی به کار گرفته شده است.
در تهیه و گزینش شعرها و روان خوانی ها به سطح پیشرفت فارسی آموزان توّجه شده است. هدف 
اصلی این متون آشنایی با متون زیبای نظم و نثر فارسی است. از این رو، تكرار و مترین در خواندن این 

منت ها، به رشد مهارت خواندن و پرورش توانایی درك آنان کمک خواهد کرد.
امیدوارمي از کتاب های فارسی آموز لذت برده و با این کتاب ها بتوانید با زبان و ادبیات فارسی انس 

بگیرید. برای شما فارسی آموزان آرزوی سالمت، موفقیت و شادکامی دارمي.
                                                                                         

                                                                                    دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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بخــــوان

واژه ها

حیوان - النه - پرنده - گنجشک  - باغ وحش - گوشت خوار -  یوز پلنگ

حیوان

حیوانات در آب یا خشكی زندگی می کنند،  بعضی 
از آن ها گیاه خوار یا گوشت خواراند و بعضی اهلی یا 
روی  برخی  می دوند،  آن ها  از  برخی  هستند.  وحشی 

زمنی می خزند و برخی هم پرواز می کنند.
دارد.  تفاوت  یكدیگر  با  حیوانات  زندگی  محل 
گروهی در آب، گروهی در جنگل و گروه دیگر دربیابان 
زندگی می کنند. مثاًل ماهی ها در آب، شیر در جنگل و 
شتر در بیابان زندگی می کنند. ما انسان ها از حیوانات 

استفاده های زیادی می کنیم.
ما از محیط زیست و حیوانات مراقبت می کنیم.

نگاه کن      بگو

1
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1- غذای یوزپلنگ  چه چیزی است؟ .....................................................................................................................................
2- چرا تعداد یوزپلنگ ها روز به روز کمتر می شود؟ .................................................................................................

الف گل ها یعنی چند گل        موجودات یعنی چند موجود         درختان یعنی چند درخت

در زبان فارسی برای جمع بسنت کلمه ها از نشانه های " ها- ان - ات " استفاده می کنیم.

ب  به کلمه های زیر توجه کنید:
خواهر - خواهش- خواب- استخوان

پ  کار+ گر = کارگر، یعنی کسی که کار می کند.
سفال + گر= ..................................   یعنی  .................................. 
زر + گر= ..........................................   یعنی ................................... 

گوش کن     بگو

نکته
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ین پرنده چقدر 
زرگ و جالبی! ا

چه باغ وحش ب

قشنگه!

ها را می دونی؟
اسم این حیوان 

نگه داری آن ها 
من، اما در محّل 

 بعضی ها را بدو
شاید

شون را نوشنت.
اسم

حّل تولّد و سّن 
د اگر نوع غذا، م

یلی خوب می ش
خ

 هم می نوشنت.
آ نها را

 رو پیدا نکردمی
گر اطّلعات الزم

یا برمی ببینیم، ا
ب

ما « می پرسیم.
از» راهن

لی عالیه! برمی.
خی

قشنگ استقشنگه
می دانیمی دونی

بدامنبدومن
می نوشتندمی نوشنت

بروميبرمي

نوشتاری گفتاری

فکر کن      بگو

1- ما باید با حیوانات چگونه رفتار کنیم؟..............................................................................................................................

2-کدام حیوان را بیشتر دوست داری؟ .................................................................................................................................

3- نام چند حیوان وحشی و اهلی را بگو. ...........................................................................................................................
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بزرگمهر، وزیر دانشمند و فهمیده ی خسرو 
انوشیروان، پادشاه ساسانی بود. او به 

سحر خیزی عادت داشت و همیشه 
صبح زود در دربار انوشیروان 

ساسانی سر کارش حاضر می شد. 
اما پادشاه، برخالف وزیرش، اهل 

خوش گذرانی و عیش و نوش 
شبانه بود و هر روز تا نزدیک 

ظهر می خوابید.
بزرگمهر روزی به این رفتار پادشاه 
اعتراض کرد و به او گفت: »پیران 

گفته اند که سحرخیز باش تا کامروا 
باشی. رمز پیروزی و موفقیت در این است 

که انسان شب ها زود بخوابد تا صبح زود از خواب 
بیدار شود.«

انوشیروان از این نصیحت بزرگمهر ناراحت شد و این حرف وزیر دانشمند خود را نوعی توهنی به 
خود تلقی کرد.

از آن روز به بعد، انوشیروان در صدد بود تالفی این حرف وزیرش را در بیاورد و به بزرگمهرگوشمالی 
بدهد. او به این نتیجه رسید که روزی چند راهزن را بر سر راه بزرگمهر قرار دهد تا صبح زود، هنگامی 

که بزرگمهرقصدآمدن به دربار پادشاه را دارد، راه او را سد کنند و لباس های او را از تنش در بیاورند.
دزدان طبق نقشه و همان گونه که شاه دستور داده بود، صبح زود بر سر راه بزرگمهر قرار گرفتند،  

لباس های گران قیمت او را از تنش درآوردند،  پول هایش را دزدیدند و فرار کردند.
بزرگمهر برای پوشیدن لباس هایی دیگر مجبور شد دوباره به خانه برگردد. به خاطر همنی، دیرتر از 

روزهای گذشته به دربار رسید.
انوشیروان وقتی دید بزرگمهر دیر به دربار آمد، علّت را از او سؤال کرد. بزرگمهر مجبور شد ماجرا را 

برای او تعریف کند.
انوشیروان خندید و به وزیرش گفت:

»ای وزیر دانشمند، تو که این قدر از سحرخیزی صحبت می کردی، حاال نتیجه ی  آن را دیدی؟«
بزرگمهر لبخندی زد و گفت:

»بله، چون دزدان از من سحرخیزتر بودند، کامرواتر از من شدند و  زودتر نتیجه ی کار خود را گرفتند!«

روان خوانیسحر خیز باش تا کامروا باشی
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 به دو تصویر زیر نگاه کنید و تفاوت ها را نشان دهید.  

بـــازی
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دوستی اش دوستی خاله خرسه است.
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بخــــوان

واژه ها

آش- آشپزخانه - پرده - سبزی - خیس-کاسه -  نخود - لوبیا  

آشپز خانه

جا  آن  مادرم  است.  حیاط  به  رو  ما  آشپزخانه ی 
است.  آراسته  چوبی  وسایل  و  رنگارنگ  پرده  ای  با  را 
و  زیبا  منظره ی  بالكن  روی  شمعدانِی  گلدان های 

باصفایی را به وجود آورده اند.
آش  غذاهای خوشمزه ای مثل  مادرم  درآشپزخانه، 
می پزد. او ابتدا سبزی آش را می شوید و خرد می کند. 
را  سبزی  هم  بعد  و  می پزد  را  لوبیا  و  نخود  سپس 
و  داغ  نعناع  آش،  رشته ی  بعد  کمی  می کند.  اضافه 
پیاز داغ را نیز به آن اضافه می کند. برای این که آش 
خوشمزه تر شود، کمی کشک هم در آن می ریزد. حاال 
ناهار آماده است. من و پدرم در کارهای خانه به مادرم 
سفره  سر  همه  خوردن  غذا  وقت  به  می کنیم.  کمک 
تشّكر  مادر  از  و  دعا می خوانیم  آخر  در  و  می نشینیم 

می کنیم.

نگاه کن      بگو

2
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S P

1- چند وسیله نام ببرید که در آشپزخانه کاربرد بیشتری دارند. ..................................................................

2- چرا روی دیوارها قفسه نصب می کنند؟ ....................................................................................................................

الف  به کلمه های زیر توجه کنید:

نخود – خورشید – نوک – خود

ب  به مثال زیر توجه کنید:

شهر شهردار، شهروند، شهرسازی، شهر نشنی

 در متام این کلمه ها "شهر" به کار رفته و کلمه ای جدید ساخته شده است.

حاال کلمه هایی بگویید که در آن ها "کار" به کار رفته باشد.

کارگر کار

پ  دسِت من        باِغ پُرگل           گِل شمعدانی

النه ی گنجشک      مدرسه ی بزرگ      لوله ی آب

گوش کن     بگو

نکته
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ه هم ریخته است؟ چرا هیچ 
چرا این جا این قدر ب

چیز سر جای خودش نیست؟

چیز سر جای خودش نیست.
درسته، هیچ 

مه چیز را سر جای خودش 
 بیا با کمک هم، ه

بگذارمی و منّظم کنیم.

    موافقم. 

ّم می گفت: » شما باید   نظم و 
یادت هست خامن معل

را در همه جا رعایت کنید؟«
انضباط 

ما باید محل زندگی خود را 
آره، راست می گفت. 

متیز و مرتب نگه دارمی.

فکر کن      بگو

1-  کدام وسایل در آشپزخانه به صورت شش تایی )یک دست( هستند؟.....................................................

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

2-   در آشپزخانه معمواًل چه کارهایی اجنام می شود؟..............................................................................................
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شعر خوانی

روی انگشت بهار
شاپرک می خندد
بال هایش را باز
می کند، می بندد
شاپرک می داند

که بهار آمده است
برسر کوه، نسیم
باز چادر زده است
شاپرک می داند
هست آغاز بهار
شاپرک بالش را
حلظه ای می بندد
عکس او در چشمه
 مثل گل می خندد

شاپرک

» جعفر ابراهیمی«



2020

بـــازی

کلمه هایی بسازید که حروف داده شده در اول آن ها قرار بگیرند.

ق:  

س:

 آ:

ص: 

م: 

ع: 
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آشپز که دو تا شد غذا یا شور می شه یا بی نمک
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بخــــوان

واژه ها

حیاط - زنِگ تفریح - آفتاب - دفتر- ناظم - مدرسه

مــدرســه

زنگ تفریح بود. تعدادی از بّچه ها در حیاط مدرسه بازی 
پاییزی  رنگ  کم  آفتاب  زیر  در  نیز  عّده ای  و  می کردند 
ایستاده بودند تا گرم شوند. چند نفر از بّچه های کالس 
هنوز  هم  برخی  بودند.  خوراکی  خریدن  درحال  ششم 
لباس ورزشی به تن داشتند و در زمنی بازی می دویدند. 
که  دوستامن  با  و  بروم  که  می کردم  فكر  این  به  هم  من 
بلند شدن  با  اما  کنم.  بازی  بودند،  آن طرف حیاط  در 
نداشتم.   بازی  برای  فرصتی  دیگر  کالس،  زنگ  صدای 
چون ناظم از دانش آموزان خواست با نظم و ترتیب به 

کالس های خود بروند.

نگاه کن      بگو

3
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1-  حیاط مدرسه چگونه جایی است؟ .......................................................................................................................................

2-  چرا مدرسه خاطره انگیز است؟ .............................................................................................................................................

الف 

علی از رضا بلند تر است.

علی بلندترین دانش آموز کالس است.

یوز پلنگ از اسب سریع تر می دود.

یوز پلنگ سریع ترین حیوان دونده است.

ب   

پرنده + ان                     پرندگان

گوینده + ان                  گویندگان

راننده + ان                   

بینندگان

    

گوش کن     بگو

نکته
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 ایستادی؟! تازه واردی؟ 
 چرا این جا تنها

بیا برمی بازی کنیم.

رسه اومدم و با هیچ کس 
آخه من تازه به این مد

دوست  نیستم.

وستان زیادی پیدا می کنی
ت نباش!  در این مدرسه د

ناراح

 باشه، خوشحال می شم.

نت به کلس،تو را با همه ی 
نگران نباش. تا قبل از رف

 کلس سوم آشنا می کنم.
بّچه های

ن، حاال حّس بهتری دارم.
ممنو

فکر کن      بگو

1-  بچه ها در ساعات تفریح در حیاط مدرسه چه کارهایی اجنام می دهند؟.............................................

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

2- فرق حیاط مدرسه با حیاط خانه چیست ؟..............................................................................................................

بروميبرمي
تازه وارد هستیتازه واردی

آمده اماومدم
باشدباشه

می شوممی شم

نوشتاری گفتاری
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روان خوانی

هوشمندی
جنگلی  در  بود.  روزگاری  بود،  روزی 
می کردند.  زندگی  زیادی  حیوانات  سرسبز، 
در کنار این جنگل سبز روستایی بود که اهالی آن 

حیوانات اهلی زیادی داشتند.
روباهی طمع کار در جنگل زندگی می کرد که تعریف های زیادی از مرغ وخروس های روستا شنیده 
به  چشمش  شد،  روستا  راهی  خوشمزه  حیوانات  آن  از  یكی  خوردن  طمع  به  روباه  که  روز  یک  بود. 

خروسی افتاد که مشغول دانه خوردن بود.
خروس با دیدن روباه فورًا به باالی دیوار پرید. روباه که متوجه شد خروس دستش را خوانده  است، 
تصمیم گرفت از راه مكر و حیله وارد شود تا شاید بتواند خروس را به دام بیندازد. او به خروس گفت: 
»دوست عزیز، چرا از من ترسیدی و به باالی دیوار پریدی؟ از دیروز سلطان جنگل دستور داده است 
که دیگر متام حیوانات باید با هم دوست باشند و هیچ کس به دیگری ظلم و ستم نكند. شیر همچننی 
گفته است که هیچ حیوان درنده ای حق ندارد برای سیر کردن شكم خود به حیوانات دیگر حمله کند 
و از گوشت آن ها شكم خود را سیر کند«. خروس که حیوان بسیار زیرك و با جتربه ای بود، بعد از این که 

روباه این حرف ها را زد، سرش را به آن سمت دیوارچرخاند و به راه نگاه کرد.
روباه که متوّجه رفتار خروس شده بود به او گفت:

»دوست عزیز، مگر چیزی دیده ای که توّجهت را جلب کرده است؟«.
خروس در جواب روباه گفت: »چیز مهمی نیست، انگار جانوری را می بینم که جّثه اش چند برابر گرگ 

است و گوش های بزرگی هم دارد. او دارد با سرعت به طرف ما می آید. فكرکنم سگ باشد«.
روباه وقتی این خبر را شنید، حسابی ترسید و تصمیم گرفت پا به فرار بگذارد. خروس وقتی دید روباه 
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در حال فرار است، به او گفت: »دوست عزیز، مگر قرار نبود از این به بعد حیوان ها دوست هم باشند و 
از دعوا و دشمنی خبری نباشد؟ از چه کسی فرار می کنی؟«.

 روباه مكثی کرد و گفت: »می ترسم این سگی که تو نشانی اش را گفتی، مثل تو قانون شیر را نشنیده 
باشد و به من حمله کند«.

روباه که دید خروس بسیار زرنگ تر از این حرف هاست، تصمیم گرفت تا بالیی بر سر خودش نیاورده، 
پا به فرار بگذارد و به همان جنگلی که در آن بود، برگردد.
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بـــازی
  پنج کلمه ی بی نقطه پیدا کن و بنویس.

)کلمه ها سه یا چهار حرفی باشند(

-1

-2

-3

-4

-5

کفگیرش به ته دیگ خورده



2828

بخــــوان
یک هفته است که به خانه ی جدید اسباب کشی کرده امي 
و هنوز فرش نخریده امي. مادر می گوید باید فرش را از بازار 
سّنتی بخرمي. من تا به حال بازار سّنتی را ندیده ام و خیلی 
دوست دارم بدامن چگونه جایی است. پدر می گوید بازار 
تهران خیلی قدمیی است و بنای زیبایی دارد. در داخل 
که  دارند  وجود  حجره  نام  به  کوچكی  اتاقک های  بازار 
هستند.  مشغول  فروش  و  خرید  به  آن ها  در  فروشندگان 
در تهران و سایر شهرهای ایران، بازار در مرکز شهر قرار 
بازارهای  از  تا دسترسی به آن آسان باشد. بعضی  گرفته 
سّنتی ایران سقف های گنبدی شكل بلندی دارند، مانند 

بازار طال فروش ها، فرش فروش ها، لباس فروش ها و ...
راستی چرم شهرهای تبریز و مشهد هم خیلی مشهور 
است و مادرم قول داده که یک کیف چرمی برامي بخرد. 
بازارهای سّنتی شهرهایی مانند تهران، اصفهان، کاشان، 

تبریز، شیراز و یزد شهرت جهانی دارند.

نگاه کن      بگو

بــــــازار4

واژه ها

مغازه - بازار - خرید - سّنتی - تیمچه - راهرو 
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1- بازار چگونه جایی است؟...........................................................................................................................................................

2- دوتا از بازارهای معروف ایران را معرفی کنید. ......................................................................................................

گوش کن     بگو

الف  دانش + مند                                             دانشمند )کسی که دانش دارد.( 
هنر + ........................................                                                                ......................................................................................................
نیاز +  .......................................                                                                ......................................................................................................

حاال تو هم چند منونه از این کلمه ها بگو.   
..........................................................................................................................................................................................................   

ب  کلمه های زیر را بخوانید و چند مثال دیگر بنویسید.

 مثاًل  - معمواًل  -  اصاًل  -  ....................................  -  .................................... 

نکته
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ممكن استممكنه
کدامکدوم
طرف استطرفه

قسمت استقسمته

نوشتاری گفتاری

فکر کن      بگو

1- چند بازار معروف  تهران را نام ببرید. ...........................................................................................................................

2- یكی از مراکز خرید شهر خود را معرفی کنید........................................................................................................

د بازار از کدوم طرفه؟
ممکنه راهنمایی کنی

ت بازار؟ طل فروش ها؟
بازار! کدوم قسم

ش ها یا فرش فروش ها؟
 لباس فرو

ی، مستقیم تا ته همنی 
 ازاین جایی که ایستاد

خب

بازار برو.

 تیمچه کدوم قسمته؟
بازار

سط رسیدی، به سمت  
قسمت بازار را که به و

همنی 

چپ برو.
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شعر خوانی

در چشم های مادر
صد دشت آفتابی

صد کوهسار پر برف
صد آسمان آبی

در چشم های مادر
خوبی و مهربانی

در چشم های مادر
آواز باد و باران

شادابی َهزاران
گلزار در بهاران

در چشم های مادر
اّمید و شادمانی

 

مهربانی

" محمود کیانوش"
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 با حروف داده شده چند کلمه ی معنی دار بنویس. 

د:  

م:

س:

بـــازی

بــــــازار
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نو که اومد به بازار کهنه می شه دل  آزار



3434

بخــــوان

واژه ها

پنجره - دّره - روستا - دیوار - گیلن -  شمعدانی

این جا  ماسوله است، روستایی پلكانی در قلب جنگل های 
پر  و  سرد  زمستان های  و  خنک  تابستان های  با   ، گیالن 
ماسوله  در  یكدل.  و  مهربان  و  صفا  با  مردمی  اما  برف، 
حیاط خانه های باالیی، پشت بام خانه های پایینی است؛ 
گلدان های  کدام  هر  از  که  زیبا  پنجره های  با  خانه هایی 
شمعدانی آویزان است. زنان مهربان ماسوله، پیراهن های 
بلند و چنی دار رنگی به تن می کنند. آن ها عروسک های 
زیبایی می بافند و در بازارهای سّنتی شهرشان می فروشند. 

ماسوله با این عروسک ها دیدنی تر می شود.
اگر سفری به ماسوله داشتی، حتمًا سری به دکان های 
کوچک، ساده و متیز آن جا بزن. همه چیز خواهی یافت از 
عروسک ها و جوراب های رنگی تا شیرینی های خوشمزه ی 
خانگی. طبیعت ماسوله را پشت سر می گذارمي و به دیدن 
از شقایق فصل بهار و جنگل های سرسبز  پر  دشت های 
خود  با  و  می رومي  کوهستانی  بلند  قلّه های  و  تابستانی 

زمزمه می کنیم"چه زیباست این سرزمنی!".

نگاه کن      بگو

5
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1- شهر ماسوله در کدام استان ایران واقع شده است؟.............................................................................................

2- معروف ترین صنایع دستی ماسوله را نام ببرید. .......................................................................................................

 

گوش کن     بگو

الف   جمله های زیر را کامل کن.
پدرم هر روز سر کار ......................................................................
من او را در خیابان ........................................................................

خواهرم کتاببچه ها را .................................................................
در خیابان بازی ...............................................................................

 کلمه ای که جمله با آن کامل می شود"فعل"نام دارد.
 ب  همه + ی   همگی

زنده  + ی    زندگی
بنده  + ی    بندگی

................+ .................                                            خانگی 

نکته
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گیالن استگیالنه
خانه هایشخانه هاش

دیگر استدیگست
بگذردبگذره

نوشتاری گفتاری

فکر کن      بگو

1- چرا ماسوله به روستای پلكانی معروف است؟ .......................................................................................................

2- مردم در این روستا به چه کارهایی مشغول اند؟...................................................................................................

3- ماسوله در کدام قسمت ایران قرار دارد؟ ................................................................................................................

ه روستای 
ی خواهیم ب

خانواده ام م
فردا من و 

سفر کنیم.
" ماسوله " 

 کجاست؟
 !  ماسوله

ی "ماسوله"
روستا

 گیلنه که 
های زیبای

ی از روستا
ماسوله یک

ه پله است.
انه هاش پل

خ

عنی چی؟
پله است، ی

ه هاش پله 
خان

ی دیگست
 خانه ی یک

انه، حیاط
ت بام هر خ

یعنی پش

ش بگذره.
یدوارم خو

 جالب! ام
چه
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روان خوانی

موش کم عقل

یكی بود، یكی نبود. در دل یک دشت بزرگ و با صفا 
موشی  می کردند،  که  حیوانات   جور  واجوری  زندگی 
دنیا  موش های  همه ی  از  می کرد  فكر  که  بود  مغرور 
راه  با غرور  این موش همیشه  داناتر است.  و  تر  عاقل 

بود  منتظر  می رسید،  دیگری  موش  به  وقتی  و  می رفت 
آن موش به او سالم کند و احترام بگذارد و تا دیگران به او سالم 

منی کردند، او با آن ها صحبت منی کرد. روزی از روزها، چشمش به شتری 
افتاد که افسارش رها شده بود و از علف های سبزه زار می چرید.

موش مغرور با خود گفت: »من که عقل و هوش بسیار دارم، خیلی راحت می توامن با ترتیب دادن 
نقشه ای آن شتر را بدزدم و مال خود کنم. اگر این شتر مال من شود خیلی به درد من می خورد. با 
کمک او می توامن آذوقه ی یک سال خودم را یک شبه جمع کنم. همه ی این ها به کنار، وقتی موش های 
دیگر ببینند که من توانسته ام چه شتر با ارزشی را بدزدم، به قدرت و عقل و هوش من پی خواهند 

برد«.
موش با این فكر، پاورچنی پاورچنی خود را به شتر رساند.  افسار شتر را محكم با دندانش گرفت 
بدون  درد سر منی گشت،  و  دعوا  دنبال  و  بود  و صدا  بی سر  بیچاره که حیوانی  و حرکت کرد. شتر 
هیچ مخالفتی به دنبال موش راهی شد تا ببیند موش چه کاری می خواهد اجنام دهد و او را به کجا 
رسید.  رود خانه ای  به  تا  رفت  و  رفت  بو د،  گرفته  دندان  به  را  شتر  افسار  که  موش  ببرد.  می خواهد 

رودخانه عمیق بود و موش به هیچ وجه منی توانست از آن عبور کند.
شتر که این صحنه را دید، خنده کنان به موش گفت: »تو که افسار مرا در دست گرفته ای، پس چرا 

از آب عبور منی کنی؟!«.
موش تازه فهمیده بود که شتر قصد شوخی کردن با او را دارد و به همنی خاطر به دنبالش آمده است. 

با خجالت به شتر جواب داد: »از آب می ترسم، چون عمقش زیاد است و ممكن است مرا غرق کند.«
شتر که خنده اش بیشتر شده بود به موش گفت: »ولی این رود خانه که عمقی ندارد«.

بعد چند قدمی داخل آب رفت و گفت: »ببنی چه قدر کم عمق است. آب تا زانوی من بیشتر نیست. 
بیا و ترس را کنار بگذار«.
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موش با شرمندگی و خجالت بیشتر گفت: »اما ای شتر عزیز، زانوی تو با زانوی من فرق دارد. تو 
خیلی بزرگ تر از من هستی و نباید خود را با من مقایسه کنی!«.

شتر گفت: »پس چرا افسار مرا گرفتی و مثل کسی که صاحب شتر است از جلو حرکت کردی و مرا 
از پشت سر به این جا کشاندی؟«.

 موش که از طرفی فهمیده بود شتر برای چه دنبال او آمده  است و از طرف دیگر حتمًا  باید از آب 
عبور می کرد گفت: »من اشتباه کردم و از تو به خاطر اشتباهم معذرت می خواهم. حاال اگر ممکن است 

لطف کن و منتی بر سرم بگذار و مرا به آن طرف رود خانه ببر«.
و روی  بیا  باال  او گفت: »خیلی خب.  به  و  آمد  به رحم  را شنید، دلش  التماس های موش   شتر که 

کوهان من بنشنی«.
 وقتی شتر، موش را به آن طرف رودخانه می برد با نصیحت به موش گفت: »ای موش کوچک، در 
زندگی هیچ وقت مغرور نشو و بیهوده دست به هر کاری نزن! سعی کن کارهایی را اجنام بدهی که 
در توان و قدرت تو است. من از وقتی که به دنبالت راه افتادم می دانستم که تو منی توانی از عهده ی 
اداره ی من بر آیی، چون این کار در توان تو نیست. از این ماجرا درس عبرت بگیر و همیشه سعی کن به 

اندازه ی دهانت لقمه برداری!«.
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30 + مرغ : سیمرغ                             

30 + نی: 

30 + نا:                                            

30 + ما:

بـــازی

دیوار موش داره  موش هم گوش  داره

 کامل کن. 
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بخــــوان

واژه ها

فرش - گلیم - نخ - چارچوب - دار- الیاف - قیچی- تار- قّلب - هنرمند 

هنر هستی؟ دلت می خواهد چیزهایی  و  اهل ذوق   
را ببینی که با ارزش و زیبا هستند؟ گلیم یكی از صنایع 
دستی ایران است. گلیم نوعی فرش بدون پرز است که 
با طرح هایی به شكل ترجن یا سرو خمیده بافته می شود. 
اگر به استان های آذربایجان شرقی و غربی، کرمان، یزد، 
همدان و ... سفر کنی، در بازارها یاخانه های آن ها حتمًا 
دوست  اگر  می بینی.  زمنی  روی  یا  دیوار  بر  گلیم هایی 
آماده کن.  دار  بگیری، یک  یاد  را  بافی  داری هنر گلیم 
بافند. یک  آن می  روی  را  گلیم  که  است  دار،چارچوبی 
شانه ی مخصوص برای محكم کردن بافت ها، قیچی برای 
بریدن نخ، قالب برای جلو کشیدن تارهای بافت و الیاف 
یا نخ هم الزم داری. پس دست به کار شو. لوازم را تهیه 
هنرمند  شما  بگیر.  یاد  هستند  بلد  که  کسانی  از  و  کن 

خوبی خواهی شد!

نگاه کن      بگو

گلیم 6
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1-  از گلیم در چه جاهایی استفاده می کنند؟.........................................................................................................................

2- معمواًل گلیم ها به چه شكل هایی بافته می شوند؟..........................................................................................................

گوش کن     بگو

الف  کلمه های زیر با هم مخالف هستند.     
  تاریک - روشن                               زود - دیر                               صبح - شب                      

مخالف کلمه های زیر را بگو.
باال ......................................................................................            

گرم ................................................................................... 
دوست ............................................................................. 

ب  دروازه + بان                   دروازه بان: یعنی کسی که از دروازه مراقبت می کند.
باغ + بان                               باغبان: یعنی کسی که از باغ مراقبت می کند.

میز + .............                                         میزبان: یعنی .................................................................................................
در + ................                                                  ...... ........... :یعنی .................................................................................................

نکته
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فکر کن      بگو

1- چه طرح هایی روی گلیم بافته می شود؟...........................................................................................................................

2- چند منونه از هنرهای دستی روستاییان را نام ببرید..............................................:................................................

3- کدام گروه از مردم روستا بیشتر به گلیم بافی می پردازند؟.................................................................................

چه رنگی! چه طرحی! چه هنری!
در باره ی چی با خودت حرف می زنی؟

در باره ی هنرهای زیبایی مثل گلیم و فرش بافی، سوزن دوزی 
وخیلی چیزهای دیگر.

به نظر تو در همه جای دنیا، هنرهای سّنّتی و دستی وجود 
داره؟

دیگر  بعضی  و  دستی  صنایع  هنر  کشورها  بعضی  بله. 
هنرهای دیگر دارند.

دیگر  کشورهای  سّنّتی  هنرهای  در باره ی  هم  با  بیا 
اطالعاتی جمع آوری کنیم.
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شعر خوانی

دیشب پدر بزرگم
آمد به خانه ی ما

باز او مرا بغل کرد
بوسید صورتم را
مادر برای او زود

یک چای تازه آورد
او خسته بود و پایش

انگار درد می کرد
با خنده باز از من

پرسید: در چه حالی؟
کردم تشّکر از او

گفتم که خوب و عالی
در دست پیر او بود

باز آن عصای زیبا
خندید و قلقلک داد

با آن عصا دلم را 

پدر بُزرگ
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 با دقت به جدول نگاه کن و جای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.

سرما - آب بازی -  کاله - شال گردن - شنا     

بـــازی

زمستان                   تابستان
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پا را به اندازه ی گلیم باید دراز کرد.
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بخــــوان

واژه ها

جشن - آداب و رسوم - سّنت - شعر - شادمانی - لبخند - بوته

نگاه کن      بگو

 7

زردی من از تو     سرخی تو از من
ایران باشی، می توانی جشن  نو در  اگر نزدیک سال 
کدام  در  ندارد  فرقی  ببینی.  را  سوری  چهارشنبه 
از  را  سال  چهارشنبه ی  آخرین  شب  فقط  باشی،  شهر 
می گذرد.  خوش  خیلی  تو  به  باش  مطمئن  نده.  دست 
کوچه  یا  خانه  حیاط  به  خورشید،  غروب  نزدیک  اگر 
بروی، سرخی آتش، تو را به سمت خود می کشد. شب 
و مرد،  از زن  و  پیر و جوان  از  چهار شنبه  سوری، مردم 
همه دور هم جمع می شوند و از روی آتش می پرند، آجیل 
می خورند و قاشق زنی می کنند و این شعر را می خوانند:

زردی من از تو     سرخی تو از من

مردم  سّنتی  رسوم  و  آداب  از  یکی  سوری  چهار شنبه 
ایران است.
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1-  چرا در قاشق زنی، قاشق را به کاسه می کوبند؟ ............................................................................................... 

2- قاشق زن چه چیزهایی هدیه می گیرد؟ .................................................................................................................. 

گوش کن     بگو

الف  من به مدرسه می روم.                     ....................   به مدرسه می رومي.

...................... به مدرسه می روی.                  شما به مدرسه........................................ .

...................... به مدرسه می رود.                    ..................... به مدرسه می روند.  

ب  من و علی هم قد هستیم.                               حق با توست.

 من هم قد علی هستم.                                         این حِقّ توست.

حق  حِقّ من                 

قد   قِدّ من

خط  خطِّ من  

نکته
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چهارشنبه سوری استچهارشنبه سوریه
جالب استجالبه

چه خبر است؟چه خبره؟

نوشتاری گفتاری

فکر کن      بگو

1- چهارشنبه سوری در چه موقع از سال برگزار می شود؟ ...................................................................................

2- سرخی تو از من، زردی من از تو، به چه معناست؟..............................................................................................

3- یكی دیگر از جشن های باستانی ایرانیان را نام ببرید؟ ...................................................................................

ه مردم روشن 
ن آتیش چیه ک

خبره امشب! ای
 چه 

د و می گویند: 
روی آن می پرن

؟ چرا مردم از 
کرده اند

ل خوشمزه ای!
از تو؟ چه آجی

ن، زردی من 
سرخی تو از م

رشنبه سوریه.
شب شب چها

 منی دانی؟ ام
مگه

ی یعنی چی؟
چهار شنبه سور

رشنبه سوری 
هر سال را چها

 چهارشنبه ی 
شب آخرین

 آتیش روشن 
ران باستان با

دم ایران از دو
می گویند.  مر

شن می گیرند.
 این شب را ج

جیل خوردن،
کردن و آ

م دیگری هم 
شن ها و مراس

ه! ایرانی ها ج
خیلی جالب

دارند؟    

 پیروزی و ....
ن نوروز، جشن

بله، جش
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روان خوانی

هنرمندان رومی و چینی

در زمان های قدمي سلطانی بود بسیار هنردوست که برای هنر احترام زیادی قائل بود. دربار او پر بود 
از هنرمندان و هنرجویان که در رشته های مختلف ماهر و استاد بودند و هنرشان را به پادشاه نشان 

می دادند. پادشاه هم از دیدن آثار هنری آن ها لّذت می برد و به آن ها هدایای خوبی می داد.
دربار پادشاه، عالوه بر هنرمندان مملكت خودش، از رفت و آمد هنرمندان خارجی که از کشورهای 
همسایه به قصر او می آمدند خالی نبود. دراین میان، هنرمندان رومی وچینی در نظر پادشاه از هنرمندان 

کشورهای دیگر ماهرتر به نظر می آمدند.
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سلطان یک روز هنرمندان چینی و هنرمندان رومی را در قصرش جمع کرد وبه آن ها گفت:  »من 
می خواهم شما را امتحان کنم تا ببینم کدام یک در هنر برترید«.

چینی ها و رومی ها باهم به رقابت پرداختند. چینی ها گفتند: »ما نّقاش ترمي ومعلوم است که این 
مسابقه راخواهیم برد«.

اما رومی  ها درجواب آن ها گفتند: »ما در کار خویش استادمي و همگان می دانند که در علم و دانش 
سر آمد جهان هستیم.  پس هیچ عجیب نیست که در هنر نیز سرآمد اقوام دیگر باشیم« .

  چینی ها به پادشاه پیشنهاد دادند یک خانه در اختیار آن ها و یک خانه در اختیار رومی ها قرار دهد 
که روبه روی هم باشند. آنگاه هنر این دو گروه را امتحان کند. رومی ها هم قبول کردند و پادشاه نیز به 
خواسته ی آن ها احترام گذاشت و دو خانه را که روبه روی هم بودند، در اختیار آن ها قرار داد. چینی ها 
از شاه صد رنگ  متنّوع خواستند. شاه دستور داد درخزانه ی رنگ ها را به روی نّقاشان چینی باز کنند تا 
آنان هرگونه رنگی را که می خواهند انتخاب کنند. آن ها هر روز از خزانه رنگ های گوناگون می گرفتند و 
به خانه می بردند و با آن ها نّقاشی می کردند. اما رومی ها گفتند:» نه نقش به کار ما می آید و نه رنگ. ما 
روش خاّص خودمان را دارمي. روش ما پاك کردن زنگارها از در و دیوارهاست.«  آن ها درخانه رابستند 
و روی خانه پرده ای کشیدند و مشغول صیقل کاری 
مانند  خانه  دِر  روبه روی  دیوار  که  آجنا  تا  شدند 
برق می زد.  آینه  مثل  و  و ساده شد  آسمان صاف 
و  شد  متام  کارشان  هفته  چند  از  بعد  چینی ها 
هنگامی که کار نّقاشی متام شد ساز و دهل زدند و 
شادی کردند. پادشاه به خانه ی چینی ها رفت تا هنر آن ها 
زیادی  انصافًا زحمت  نزدیک مشاهده و قضاوت کند. چینی ها  از  را 
کشیده بودند و نقش هایی روی در و دیوارهای خانه به وجود آورده بودند که هوش از سر آدم می برد. 

پادشاه با دیدن هنر چینی ها انگشت به دهان شد و حسابی آن ها را حتسنی کرد.
بعد از آن که پادشاه هنر چینی ها را دید، نوبت به رومیان رسید. رومی ها پرده را از روی خانه باال 
کشیدند و در خانه را باز کردند، منظره ی بسیار جالب توجه و خیره کننده ای بود. آن ها آن قدر در و 

دیوار آن خانه را صیقل داده بودند که تصویر نّقاشی های چینی ها بر دیوار صیقلی افتاده بود. 
انگار هر چه درخانه ی چینی ها بود در خانه ی رومی ها بهتر و زیباتر جلوه می منود. این جا بود که پادشاه 

فهمید صیقل دادن، هنری با ارزش تر و به مراتب زیباتر از نّقاشی کردن است.
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 کلمه ها را کامل کن، حرف ها را بچسبان و کلمه ی جدید بنویس.

خو......... حال .............................................................................

د ...... وار .......................................................................................

س ........ د ....................................................................................

بـــازی

هیچ دودی بی آتش نیست.



 فارسی آموز 
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بخــــوان

واژه ها

دریا - ساحل - تور - ماهیگیر - ماهیگیری - کشتی - اسکله - بابلسر

نگاه کن      بگو

 1

شمال،  به  سفر  برای  مادرم  و  پدر  که  بود  هفته  یک 
فاطمه  کوچک ترم،  خواهر  و  من  می کردند.  ریزی  برنامه 
خیلی خوش حال بودمي. با این که تا به حال به این منطقه 
از کشور ایران سفر نكرده بودمي، ولی تعریف های زیادی 
از سرسبزی، خّرمی و هوای دلپذیرش شنیده بودمي. من 
و مادرم وسایل سفر را آماده کردمي و با پدر قرار گذاشتیم 
ساعت شش و نیم صبح روز بعد حرکت کنیم. پدر گفت: 
و  دربابلسر می مانیم  را هم  روز  دو  و  در ساری  را  روز  دو 
را می بینیم. مادر خیلی دوست  این شهرها  نقاط دیدنی 
داشت که میدان ساعت و بازار روز ساری را ببیند. بعد از 
رسیدن به ساری، کمی استراحت کردمي و به بازار رفتیم 
تا چند ماهی تازه بخرمي. بعد از آن به جنگل های اطراف 
رفتیم. برای ناهار هم ماهی ها را کباب کردمي و خوردمي. 
البته زباله هامیان را هم داخل کیسه ای پالستیكی ریختیم 
تا محیط زیست را آلوده نكند. نزدیک به غروب خورشید 
قدم می زدند  در ساحل  مادرم  و  پدر  رفتیم.  کنار ساحل 
و من و خواهرم شن بازی می کردمي. مردم شمال ایران، 
مردمانی مهمان دوست و با محبت هستند. این سفر برای 

ما بسیار دلپذیر و به یادماندنی بود.

دریا
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1- کشتی ها در کجا توّقف می کنند؟ ................................................................................................................................. 

2- در ساحل دریا چه چیزهایی را می توان دید؟ .....................................................................................................

نکته
الف  به این جمله ها توجه کنید: 

 1-  امروز هوا بسیار خوب است. .....................................................................................................................................

 2- آیا به مسافرت می روی؟...................................................................................................................................................

های پایان هر جمله دقت کنید. در جمله ی اّول نشانه ی نقطه ).( و در جمله ی دوم نشانه ی  به نشانه 

پرسش )؟( گذاشته شده است.

 ب   آفرید + گار         آفریدگار                     
   آموز + گار        .......................................

................................ + ..............................   پروردگار

گوش کن     بگو
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فکر کن      بگو

1- معروف ترین دریاها و دریاچه های ایران را معرفی کن. ...............................................................................

2- مهم ترین دریا یا دریاچه های کشورخودت را معرفی کن. ..........................................................................

می کندمی کنه
می آیی برویممی یای بریم

داردداره
خلیج فارس استخلیج فارسه

نوشتاری گفتاری

ت! مخصوصًا وقتی 
ی بینی چقدر زیباس

 م

شید غروب می کنه!
خور

ی آبی، طل پاشیده 
ر خورشید روی دریا

 بله می بینم. انگا

است.

قدر زیبا گفتی! طل!
چ

می طل جمع کنیم؟
نده( می یای برمی ک

)با خ

 آبی رنگ چی بود؟
تی! اسم این دریای

راس

کره ی زمنی ارتباط 
ا متام آب های روی 

 اسم این دریا که ب

داره، خلیج فارسه.

ی مونه، خلیج فارس!
خلیج فارس! یادم م
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طوطی سخنگو رو با یه قفس طالیی گرون قیمت و تاب و سرسره و کلّی وسایل شهربازیِ توش آورده 
بودن کلینیک. طوطی چند وقتی بود که لب به غذا منی زد.

همه حسابی نگران سالمتی اش شده بودند. دکتر دامپزشک از پشت میزش بلند شد و اومد کنار قفس 
طوطی. طوطی غمگنی بود. یه قطره اشک گوشه ی چشاش حلقه زده بود.

دکتر گفت: »سالم!«
طوطی گفت: »سالم!«

دکتر پرسید: »حالت خوبه؟ تو رو برای چی آوردنت دکتر؟«.
طوطی گفت: »تو رو برای چی آوردنت دکتر؟«.

این گفت و گوی عجیب و غریب چند دقیقه ادامه داشت، تا اینكه دکتر فهمید چیزی از این شرح 
تقویتی سر کاری  تا شربت  و چند  برداشت  میزش. خودکارو  نشست سر  و  اومد  گیرش منی آد.  حال 
براش نوشت. طوطی حتی یه کلمه از مشكلش رو نتونست به دکتر بگه. آخه اصالً مشكلش همنی بود که 

اون  قدر حرف های مردم رو تقلید کرده بود که دیگه حتّی یه کلمه هم حرفی از خودش نداشت. 
طوطی روزگار خوبی داشت. همه دوسش داشنت و همش بهش خوراکی های خوشمزه می دادن. ولی 

اون متام آرزوش این بود که بتونه یک کلمه، آره فقط یک کلمه، از خودش حرف بزنه!

طوطی سخنگو

روان خوانی
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بـــازی

 جدول را کامل کن.
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سحرخیز باش تا کامروا  باشی.
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بخــــوان

واژه ها

سفره - غذا - مهمان - میزبان -  آشپز - مهمانی

نگاه کن      بگو

سفره

اعضای  و  می کنند  پهن  میز  یا  فرش  روی  را  غذا  سفره ی 
می خورند.  غذا  و  می نشینند  آن  دور  مهمانان  یا  خانواده 
سفره های ایرانی از نظر تنوع و رنگ و بوی غذا کم نظیرند. در 
روزهای خاصی مانند عیدها، عزاداری ها یا مهمانی های بزرگ، 
سفره ها به شكل هایی زیبا و دیدنی آراسته می شوند. غذاهایی 

که غالبًا در سفره های ایرانی دیده می شوند، عبارت اند از:
بادمجان،  سبزی،  قورمه  قیمه،  مثل  خورشت  انواع   -

آلواسفناج و فسنجان.
- انواع کباب، مثل جوجه کباب، کوبیده، برگ و چنجه.

- انواع ساالد، مثل ساالد کاهو، ساالد شیرازی و ساالد کلم.
- انواع ترشی، مثل لیته، سبزیجات و نازخاتون.

- انواع کتلت، شامی کباب، کوکوی سبزی و سیب زمینی.
-انواع دمله، مثل دمله ی بادمجان، دمله ی فلفل، دمله ی 

برگ مو و دمله ی کلم.
- انواع مربّا ،مثل به، هویج، آلبالو، گل سرخ.

- انواع شربت ها، مثل آبلیمو، پرتقال، سكنجبنی و آلبالو.
پنیر،  خوردن،  سبزی  مثل  دیگر  خوردنی های  وخیلی   -

ماست و خیار و خرما.
که گرسنه ام شد،  گفتم  از خوردنی های خوشمزه  قدر  آن 

بروم ببینم چه چیزی برای خوردن پیدا می کنم.

2
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1- سفره ای که در غروب ماه رمضان پهن می شود، چه نام دارد؟ ...................................................... 

2-کدام غذای ایرانی را بیشتر از همه دوست داری؟ ...........................................................................................

گوش کن     بگو

الف  به این جمله ها توّجه کنید: 

 1-   مادِر مرمي آمد.                                                2- مادر، مرمي آمد.

نشانه ی"،"باعث می شود ما جمله های اول و دوم را مثل هم نخوانیم و در جمله ی دوم بنی کلمه ها ی 

مادر و مرمی فاصله ی کوتاهی بدهیم و مکث کنیم. به این نشانه "ویرگول" می گوییم. 

ب  گفت + و + گو        گفت و گو               

رفت + و + آمد    رفت و آمد

   جست + و +   ...............................................    ...............................................

  بانوان پ   خدا + ان   ............................................... خدایان                          بانو + ان 

بینا + ان .................................................................                           زانو + ان      .................................   

آشنا + ان ................................................................                          آهو + ان        .................................  

نکته
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فکر کن      بگو

1-  چند نوع غذای سّنتی ایرانی را می شناسی؟ ...................................................................................................

2- معمواًل چه چیزهایی درسفره گذاشته می شود؟ ..............................................................................................

3- منظور از" سفره ی رنگنی " چیست؟ ......................................................................................................................

 به به! چه بویی! چه رنگی! چه مزه ای!

 می بینی؟ با استفاده از مواد طبیعی و کمی خالّقیت 

می شه غذاهای رنگینی درست کرد.

 بله، قورمه سبزی، زرشک پلو، کشک بادمجان، 

فسنجان.

 اّما خوشمزگی غذاها فقط به رنگشون نیست.

 می دونم، باید آشپز ماهری هم باشد تا غذای 

خوشمزه ای پخته شود.

هر کشوری غذاهای مخصوص به خودش را دارد.
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شعر خوانی

سعدی شیرین سخن
گفت به فصل بهار
برگ درختان سبز
با خط رخشان سبز

»هر ورقش دفتری است معرفت کردگار«
معرفت کردگار

دیدن این عالم است
زنده ی بیدار باش

چشم خریدار باش
خوب، جهان را ببین

هرچه ببینی کم است
بر ورق سبز برگ
خط خدا را بخوان

زمزمه ی آفتاب
نغمه ی شیرین آب
نثر دل انگیز خاک
شعر هوا را بخوان

»برگ درختان سبز در نظر هوشیار«
آیینه ی رازهاست

جلوه ی روی خداست
»هر ورقش دفتری است ، معرفت کردگار«

»محمود کیانوش«

برگ درختان سبز
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بـــازی

 کلمات زیر را دو به دو مرتب کن و کلمات جدید بساز:

لغت

سرنوشت

ترین

جمع

بزرگ

ساز
هم

آوری

نامه

کار
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دل سفره نیست که پیش هر کسی باز کنی.
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واژه ها

ورزش -  سلمت -  قهرمان -  پیرو ز -  کشتی -  فوتبال -  تیم ملّی

نگاه کن      بگو

3   ورزش

بخــــوان

یک روز شگفت انگیز
را  درسی  زنگ  کدام  ما  دبستان  بچهّ های  می دانید 

بیش از همه دوست دارند؟ زنگ ورزش.
متام  است.  مدرسه  زنگ  محبوب ترین  ورزش  زنگ 
روزهای هفته همه منتظرمي روز ورزش فرا برسد. آن روز 
جشن بزرگی است. اگر فوتبال داشته باشیم، همه به فكر 
گل زدن هستند و اگر نرمش و دو داشته باشیم، همه به 
شگفت انگیز ترین  از  یكی  دیروز  هستند.  شدن  اّول  فكر 
از  یكی  شد؟  چه  می دانید  داد.  رخ  ورزش  زنگ های 
مدرسه  حیاط  به  ما  و  آمد  ما  مدرسه ی  به  دروازه بانان 
و  دروازه بانی  درباره ی  او  از  تا  ماندمي  در کالس  نرفتیم. 

فوتبال سؤال بپرسیم. 
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1- کدام ورزش یكی از ساده ترین و راحت ترین ورزش ها است؟ ...............................................................

2- ورزش چگونه فعالیتی است؟ .......................................................................................................................................

گوش کن     بگو

  من کارهامي را خوب اجنام دادم.

  تو کارهایت را خوب اجنام دادی.

 او کارهایش را خوب اجنام ...............................

 ما ....................... را خوب اجنام دادمي.

 شما ................... را خوب اجنام دادید.

 آن ها  .................. را خوب اجنام ..................................

نکته
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 فکر کنم توی ُکشتی استعداد بیشتری داشته باشم.خیلی عالیه! ولی تو باید یکی را انتخاب کنی.من ُکشتی، شنا و تیراندازی را بیشتر از همه دوست دارم. باید ببینیم که در چه رشته ای بیشتر استعداد دارمی.کلس ورزش! خیلی خوبه، ولی چه رشته ای؟ برمی کلس ورزش ثبت نام کنیم؟

1- شما به کدام ورزش عالقه مندید؟ ..................................................................................................................................

2- درباره ی مسابقات املپیک چه می دانید؟ ...............................................................................................................

3- پنج حلقه ی املپیک نشانه ی چیست؟........................................................................................................................

فکر کن      بگو
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روان خوانی

یكی بود، یكی نبود. در زمان های قدمي، پیرمرد کشاورزی بود که توی مزرعه اش گندم، جو، نخود، 
لوبیا، کلم، کاهو، ترب، هویج و خالصه همه چیز می کاشت. یک روز متوجه شد یكی از ترب ها،  بوته اش 
سبز شده و دارد حلظه به حلظه بزرگ تر و درشت تر می شود. پیرمرد کشاورز هم خیلی تعجب کرد و  هم 

خیلی خوشحال شد.
چند روز بعد، ترب آن قدر درشت شد که پیرمرد تصمیم گرفت آن را از خاك بیرون بكشد. این بود که 
بوته ی ترب را با دو دستش محكم گرفت و کشید. کشید و کشید، اما هر کاری کرد، نتوانست آن را از 
زیر خاك بیرون بیاورد. برای همنی، رفت و پیرزن را هم صدا کرد تا بیاید و به او کمک کند. پیرزن آمد 
و از پشت، پیرمرد را محكم گرفت و کشید. پیرمرد هم بوته ی ترب را کشید. کشیدند و کشیدند، ولی 

باز هم نتوانستند ترب را از خاك بیرون بیاورند.
و  پدربزرگ  کمک  به  آمد  هم  نوه  کند.  کمكشان  و  بیاید  تا  کردند  صدایش  داشتند.  نوه  یک  آن ها 
مادربزرگش. وقتی ترب گنده را دید، تعجب کرد. آن وقت رفت و از پشت، مادربزرگش را محكم چسبید 

تُرب
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و کشید، نوه پیرزن را کشید، پیرزن پیرمرد را و پیرمرد ترب گنده را. کشیدند و کشیدند، ولی باز هم 
نتوانستند ترب گنده را بیرون بیاورند.

آن ها یک سگ سیاه داشتند. او را هم صدا کردند تا به کمكشان بیاید. سگ دوان دوان آمد و رفت 
پشت سر نوه ایستاد. بعد با دندان لباس او را گرفت و کشید. سگ سیاه نوه را کشید، نوه پیرزن را، 
پیرزن پیرمرد را و پیرمرد ترب گنده را. کشیدند و کشیدند، ولی باز هم نتوانستند ترب گنده را از خاك 

بیرون بیاورند.
همان نزدیكی، گربه ای داشت موش چاقالویی را دنبال می کرد. سگ سیاه گربه را صدا کرد. گربه 
را.  ترب گنده  پیرمرد  و  را  پیرمرد  پیرزن  را،  پیرزن  نوه  را،  نوه  را کشید، سگ سیاه  و سگ سیاه  آمد 

کشیدند و کشیدند، ولی باز هم نتوانستند ترب گنده را از خاك بیرون بیاورند.
موش چاقالو که توی یک سوراخ قامي شده بود، هر چه صبر کرد دید از گربه خبری نشد. این بود که 
حوصله اش سر رفت و آمد بیرون که ببیند گربه چه کار می کند. همنی که گربه را در حال کشیدن دم 
سگ دید، جیغ کشید و خواست فرار کند، ولی گربه صدا زد: »آهای موشه، نترس. بیا به ما کمک کن 

این ترب را بیرون بكشیم.«
موش کمی جلوتر رفت و دید که پیرمرد، پیرزن، نوه، سگ سیاه و گربه دارند زور می زنند تا ترب 
شاید  کنم.  امتحان  را  خودم  زور  کمی  بروم  حاال  گفت  خودش  با  منی توانند.  اما  بكشند،  بیرون  را 
راستی راستی با کمک من ترب گنده از زیر خاك بیرون بیاید. موش چاقالو این را گفت و دوید پشت 
سر گربه و با دندان های ریز و تیزش دم گربه را گرفت و کشید، گربه هم دم سگ سیاه را، سگ سیاه هم 
نوه را، نوه مادربزرگ را و مادربزرگ پدربزرگ را، پدربزرگ هم بوته ی ترب گنده را کشیدند و کشیدند تا 
این که یكهو ترب گنده قرچ صدا کرد و از زیر خاك بیرون آمد. آن وقت پدربزرگ، مادربزرگ، نوه، سگ 

سیاه،گربه و موش چاقالو پرت شدند به گوشه ای و همه خندیدند.
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 هر کلمه را بر عکس بنویس.

رود .......................................................................

راز  ........................................................................

روز  .......................................................................

 زاغ  ......................................................................

بـــازی

آب منی بینه و گرنه شناگر قابلیه.
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واژه ها

باغ ایرانی -  نرده -  چشمه سار- استراحت -  با صفا -  تفریح -  میوه

نگاه کن      بگو

4   باغ

بخــــوان
در زبان فارسی باغ مكانی است که در آن درختان 
داری  باغ  مردم  از  بعضی  شغل  می شود.  کاشته  میوه 
باغ  میوه های  فروش  از  را  خود  زندگی  آنان  است. 
مصنوعی  باغ  نوعی  بزرگ،  شهرهای  در  می گذرانند. 
می سازند که به آن بوستان می گویند. درختان بوستان، 
درخت میوه نیستند، بلكه درختانی زیبا و پرسایه اند که 
برای استراحت در زیر سایه ی آن ها می نشینند.  مردم 
درقدمي، باغ های ایرانی اطراف کاخ شاهان و حاکمان 
با  بزرگ  حوض هایی  آن ها  واغلب  می شدند  ساخته 
داشتند.  شده  گل کاری  باغچه های  و  آب  جوی  فّواره، 
امروزه این باغ ها محّل تفریح و استراحت مردم هستند. 
سازمان  جهانی  فهرست  در  ایران  در  باغ  نُه  کنون  تا 
ارم،  باغ  پاسارگاد،  باغ  است:  رسیده  ثبت  به  یونسكو 
شازده،  باغ  عباس آباد،  باغ  فنی،  باغ  چهلستون،  باغ 
از  باغ دولت آباد، باغ پهلوان پور و باغ اکبریه. هر یک 

باغ های ایرانی داستانی جّذاب و حیرت انگیز دارند.
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1- به شكوفه های انار چه می گویند؟ ..................................................................................................................................

2- میوه ی انار چه شكلی است؟ ..............................................................................................................................................

 به مثال های زیر توّجه کنید:
الف  من لباس پوشیدم.         کارگران مشغول کارند.            مجید کتابش را خواند.

 ب  خود+ کار= خودکار      ساخت + مان= ساختمان        خوش+ حال= خوشحال

کلمه های زیر با هم مخالف هستند: پ 
 با ادب   ........................................    بی ادب
با دقت   ........................................      بی دّقت

باحوصله .....................................  بی حوصله

گوش کن     بگو

نکته
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امروز معلّم ما را به یک باِغ زیبا برد.

 آن باغ چگونه جایی بود؟

با! یک جای پر از درخت، با یک چشمه ی آب 
باِغ زی

و پرندگان خوش آواز بود.

س بگو یک جای خوش آب و هوا، پر از درختان 
پ

هلو! زردآلو! گیلس!

آره، درسته، پر از درختان میوه بود.

ای کاش برای من هم می آوردی!

فکر کن      بگو

1- نام چهار میوه از میوه های کشور خود را بگو. ...............................................................................................

2- نام چند باغ معروف ایرانی را بگو.  .......................................................................................................................
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به دست خود درختی می نشامن           
کمی تخم چمن بر روی خاکش
درختم کم کم آرد برگ و باری

چمن روید در آجنا سبز و خرم 
مناید رو  گرما  که  تابستان  به 

ز سایه                  را  آجنا  خنک می سازد 

به پایش جوی آبی می کشامن
می فشامن یادگاری  برای   

 بسازد بر سر خود شاخساری
 شود زیر درختم سبزه زاری

درختم چتر خود را می گشاید
می رباید                را  رهگذر  هر   دل 

درخت کاری

»عباس میینی شریف«

شعر خوانی
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نامگلیاستکهباحذفکردنحرفاّولشرویآبشناورمیماند. 

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

بـــازی



7777

شغال که  از باغ قهر کنه  به  نفع  باغبونه!
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واژه ها

شهر - میدان - کوچه - خیابان - بزرگراه - چهارراه -  موزه - البرز

نگاه کن      بگو

5   تـهـران

بخــــوان
این  است.  جهان  شلوغ  شهرهای  از  یكی  تهران 
شهر همیشه پر از سر و صدا و هیاهوست. تهران را 
باید در نیمه ی شب از باال ببینید، باید آن همه نور و 
حرکت را از فراز آسمان ببینید تا عظمت و شكوهش 
البرز  ایران در جنوب رشته کوه  پایتخت  دریابید.  را 
واقع شده است. در این شهر حدود 3۰ موزه وجود 
دارد؛ مانند:موزه های کاخ گلستان، مردم شناسی و 
و غرب  مترو شمال، جنوب، شرق  آبگینه.  چندخط 
تهران را به هم وصل کرده اند  و بزرگراه هایی مانند: 
این  در  و نقل  حمل  هّمت،  و  مدّرس  چمران،  صدر، 

شهر بزرگ را آسان تر می کنند.



7979

1- دو مكان تاریخی در شهر تهران و یا اطراف آن را معرفی کنید. ...............................................................

2- نام چند بوستان در شهر تهران را بگویید.................................................................................................................

گوش کن     بگو

الف   به مثال های زیر توّجه کنید:

هر جمله از دو قسمت درست شده است. به قسمت های اّول و دوم جمله ها خوب توّجه کنید.

 ب  ایست + گاه                    ایستگاه

  فرود + گاه                   فرودگاه

قسمت دوم قسمت اّول

درس می خواند  علی
خوش حال بودند بّچه ها

به قلّه رسیدند کوهنوردان ایرانی

نکته
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ّچه ها به موزه برمی.
 قراره با ب

ی! چه موزه ای برمی.
راست

یکی  از  محلّه های 
ران باستان «که در  

فکر کنم  موزه ی » ای

ی  و  مرکزی  تهرانه.
قدمی

جّسمه های باستانی 
ه اشیای قدمیی و م

شنیده ام در این موز

نگه داری می شود.
و مرد منکی 

» راهنما « می پرسم.
موزه رفتم، حتمًا از 

درسته! وقتی به 

م که مرا به یکی  از 
به پدر و مادرم می گ

من هم 

زه های تهران ببرند.
مو

1- در تهران چه مكان های دیدنی وجود دارد؟ ..........................................................................................................

2-  تا کنون به چه موزه هایی رفته ای؟ ............................................................................................................................

3- شما در کدام کشور زندگی می کنید؟ .......................................................................................................................

فکر کن      بگو
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روان خوانی

روزی مردی سوار بر االغش به یک جالیز خربزه رسید. خسته و تشنه، زیر سایه ی درخت گردویی که 
کنار جالیز بود، رفت و آجنا دراز کشید. او که از دیدن بوته های خربزه و درخت گردو به فكر فرو رفته 
بود، پیش خودش گفت: »درخِت گردکان با این بلندی، درخت خربزه اهلل اکبر، من که از کار خدا هیچ 
سر در منی آورم؛ آخر چگونه خربزه ی به آن بزرگی را روی بوته ای به آن کوچكی و گردوی به این کوچكی 

را روی درختی به این بزرگی آفریده است!«.
در همنی فكر بود که ناگهان گردویی از شاخه جدا شد و به پیشانی اش خورد.

مرد به خود آمد و دست به دعا برداشت و گفت: خدایا شكرت، حاال می فهمم که اگر خربزه ای به 
آن بزرگی را روی درخت قرار داده بودی و اکنون به جای گردو، آن خربزه به سرم خورده بود، چه بالی 

وحشتناکی به سرم می آمد!
 حكایتی که خواندید، با مفهوم کدام یک از مثل های زیر ارتباط دارد؟

الف( سحرخیز باش تا کامروا باشی.
ب( دست باالی دست بسیار است.

پ( ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.
ت( مرغ همسایه غاز است.

ث( عقلش به چشمش است.
ج( جوجه ها را آخر پاییز می شمارند.

درخِت گردو
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بـــازی

  با حروف زیر دو واژه ی چهارحرفی و  دو واژه ی  پنج حرفی  بسازید.

5 حرفی 5 حرفی 4 حرفی 4 حرفی

غ ب ل م

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

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

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

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

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

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

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

......................
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چیزی که عوض داره گله نداره.
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بخــــوان

واژه ها

پارچه-لباس-نقش-کارخانه-اصفهان-کارگاه-حجره-الیاف

نگاه کن      بگو

   پـارچـه
از سفر پارسال اصفهان، بیشتر از همه، چاپ قلمکار و بریانی 
اصفهان  بازار  در  را  همه  مادر  است.  مانده  یادم  در  اصفهانی 
آن قدر به دنبال خودش به این طرف و آن طرف برد که حسابی 
سّنتی  بازار  بودم.  پدرم  و  برادر  خواهر،  با  من  شدمی.  خسته 
اصفهان که سقف زیبایی هم دارد، خنک بود و از هر طرف بوی 
به مشام می رسید، همنی که گفتم من خسته شد ه ام  خوشی 
هم  بعد  اینجاست.  آهان!  گفت:  مادر  می نشینم،  جا  همنی  و 
به طرف یکی از حجره ها رفت و با سالمی وارد شد. ما هم به 

دنبالش رفتیم.
کارگاه اتاق خیلی بزرگی بود که چند میز اطراف آن گذاشته 
کار  پارچه ای  روی  و  بود  ایستاده  فردی  میز  هر  پشت  بودند. 
می کرد. وسایل فلزی کوچک و بزرگی را که به آن ُمهر می گفتند، 
ونقش  می کوبیدند  پارچه  روی  می کردند،  فرو  رنگ  در ظرف 
زیبایی  روی پارچه می افتاد. به مهری که روی پارچه می زدند، 
کلیشه یا قالب می گفتند. این مهر از جنس چوب درخت گالبی 
بود. پدر و مادرم داشتند از پارچه های قلمکار اصفهانی رومیزی 

سفارش می دادند.
 برادرم به بیرون کارگاه رفته بود و خواهرم نیز یکسره سؤال 
چاپ  نحوه ی  از  کالسی اش  کار  برای  می خواست  او  می کرد. 

روی پارچه گزارشی تهیه کند. 
وقتی کار مادر و پدر متام شد، به رستورانی در همان بازار 
را که غذای سّنتی  اصفهانی  بریانی مخصوص  و  رفتیم  سّنتی 

آنان است، نوش جان کردمی و لّذت بردمی.

6
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1- نام دو نوع از انواع  پارچه را بگو؟ ....................................................................................................................................

2- چاپ پارچه به چه روش هایی اجنام می شود؟ .......................................................................................................

گوش کن     بگو

الف   بنی آدم اعضای یک پیكرند               که در آفرینش ز یک گوهرند

        چو عضوی به درد آورد روزگار               دگر  عضوها   را   مناند  قرار
 

نوشته ی باال را شعر می گویند شعر، وزن ، آهنگ و قافیه دارد.
شعر باال دو بیت و چهار مصراع دارد و هر بیت از دو مصراع درست شده است.

 ب  گل + ستان                    گلستان )جایی که پر از گل باشد.(

نخل + ستان                 نخلستان )جایی که پر از درخت خرما باشد.( 

نارجن + ستان                نارجنستان )جایی که پر از درختان نارجن باشد.(

نکته



8686

فکر کن      بگو

1-  کارخانه ی بافت پارچه چه نام دارد؟ .....................................................................................................................

2-  از پارچه چه استفاده هایی می شود؟ ....................................................................................................................

3- پارچه ها را چگونه طرح دار می کنند؟..................................................................................................................

وی پارچه نشان 
در باره ی چاپ ر

یزیون برنامه ای 
دیشب تلو

برنامه را دیدی؟
می داد، آن 

وضیح می دهی؟
درباره اش برامی ت

 نه، 

مصر  کشور  به 
ازچاپ،  مانده   

باقی مدرک  ین 
قدمیی تر  

می رسد.

ود داشته است؟
ر چاپ پارچه وج

قط در این کشو
یعنی ف

ایی مثل ایران، 
ارت، به کشوره

 مصر، از راه جت
 نه، بعد از

د هم رفته است.
چنی و هن

هایی یاد گرفتی؟
ی چاپ چه چیز

یه! دیگه  درباره 
 خیلی عال

دستی  و  سنتی 
به صورت  ابتدا 

پارچه  چاپ  که 
فهمیدم   

اجنام  ماشینی   
به صورت چاپ، 

دستگاه  ختراع 
ا از  بعد  و 

می شده  است.

سفید  زمینه ی 
روی  را  دخلواه 

طرح  و  رنگ   
شنیده ام

ا رنگ می کنند.
کشند و بعد آن ر

می 
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شعر خوانی

جویبار
یک روز چشمه ساری

باریک چون نواری
از کوه سر درآورد 

گردید جویباری

با خنده و ترانه
با کوه شد روانه

از مارپیچ دّره
می رفت شادمانه

راهش که تنگ می شد
خیلی زرنگ می شد

با سنگ های سرسخت
مشغول جنگ می شد

خود را به سنگ می زد
در خاك چنگ می زد

بر آن تن زاللش
از خاك رنگ می زد

راهش گشاد می شد
آبش زیاد می شد

از دیدن علف ها
بسیار شاد می شد

هر دره داشت جویی
هر جو روان به سویی

همراه آرزویی
می کرد جست و جویی

آن جویبار مغرور
بانگی شنید از دور 

آمد به دیدن آن
امیدوار و  پر شور

از نبش دّره پیچید
رقصان دوید و خندید

شد غرق در خجالت
تا رودخانه را دید

بیچاره رفت از هوش
افتاد گنگ و خاموش

تا رود مثل مادر
بر او گشود آغوش

وقتی که ترس او ریخت
با موج ها درآویخت

هی پخش  و  پخش تر شد
با آب رود در آمیخت

از کوهسار رد شد
از کشتزار رد شد

از شهرهای آباد
با افتخار رد شد

با آرزوی دریا
می رفت سوی دریا
دیگر نداشت کاری

جز جست و جوی دریا

این سرنوشت او بود
دریا بهشت او بود

می رفت و باز می رفت
رفنت سرشت او بود

چون  روز  و  شب  روان شد 
کوشید و پر توان شد

آن جویبار کوچک
دریای بی کران شد

»محمود کیانوش «
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  یک سیب زمینی را متیز بشور و از وسط دو نیمه کن. سپس با چاقو یک شكل   
دخلواه مثل ستاره یا گل روی آن در آور. آن را در مقداری رنگ فرو کن و بعد روی 

کاغذ یا پارچه ای بزن. حاال شكل خودت را با شكل های دوستانت مقایسه کن.

بـــازی
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یه سیخ جگر سفره ی قلمکار منی خواد.
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واژه ها

مسافرت - کاسه  - دعا  - سلمتی  - زیارت - همسایه - خانواده - سربازی  - حبوبات 

نگاه کن      بگو

7   آش

بخــــوان
بهاره هم کالسی من است. او فردا با پدر و مادرش به 
شیراز می روند. مادر بزرگ بهاره به من گفت: »دخترم! 
فردا با مادرت به خانه ی ما بیایید و به من کمک کنید تا 
آش پشت پا بپزم.« روز بعد، من و مادرم با هم به خانه ی 
او رفتیم. مادر بزرگ بهاره یک قابلمه ی بزرگ آش درست 
کرده بود. من و مادرم کمک کردمي تا کاسه های آش را 
بنی همسایه ها پخش کنیم. مادربزرگ می گوید: »خوب 
به  او  که  کنیم  دعا  و  بپزمي  آش  مسافر  سر  پشت  است 
سالمت برگردد.« خانواده ی بهاره یک هفته بعد، از سفر 

برگشتند. به آن ها خیلی خوش گذشته بود.
یک هفته بعد، ما دوباره آش پشت پا خوردمي. چون 
بزرگش  و مادر  بود  رفته  به خدمت سربازی  بهاره  برادر 
سالمت  به  او  تا  بود  پخته  پا  پشت  آش  برایش  دوباره 
برگردد. من هم دوست دارم هر وقت به سفر رفتم، برای 

سالمتی ام آش پشت پا بپزند.
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1- آش رشته در چه مواردی پخته می شود؟  .................................................................................................................. 

2- چند نوع آش می شناسی؟ نام ببر. ................................................................................................................................ 

گوش کن     بگو

الف  به چیزی که مخصوص پسران باشد، پسرانه  می گو ییم.

به چیزی که مخصوص دختران باشد، دخترانه  می گو ییم.

به چیزی که مخصوص کودکان باشد،کودکانه می گو ییم.

به چیزی که مخصوص مردان باشد، مردانه می گو ییم.

می توانیم  ما  می ماند.  باقی  خاطره   و  یاد  در  مدت ها  که  می دهد  روی  ما  برای  اتّفاقاتی  گاهی  ب   

خاطرامتان را برای خودمان بنویسیم و با خواندن این نوشته ها، خاطرات را یادآوری کنیم. به این کار 

»خاطره نویسی« می گویند.

مثاًل: صبح روز جمعه بود. مادرم مرا از خواب بیدار کرد و گفت: »عزیزم بیدار شو! امروز خیلی کار دارم 

و تو باید به من کمک کنی.« من که خواب آلود بودم، حرف های مادرم را منی فهمیدم. گفتم: »مگر چه 

شده است؟ چه اتّفاقی افتاده؟«.

ما  خانه ی  به  مادربزرگ  و  پدربزرگ  نبود  قرار  مگر  رفت؟  یادت  زودی  این  »به  گفت:  لبخند  با  مادر   

بیایند؟«.

 از رختخواب پریدم، صورمت را شستم و بعد از خوردن صبحانه به مادرم کمک کردم. خیلی لّذت بخش 

بود. تا ظهر مشغول بودمي. من بی صبرانه منتظر آمدنشان بودم. 

آن روز، جمعه ی خیلی خوبی داشتیم چون آن ها همراه خودشان یک سبد صفا و صمیمیت آورده بودند.

نکته
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ت، مادرم پشت سر 
 دایی به سفر می رف

 دیروز وقتی

او  آب ریخت.

داره می ره سفر آب 
شت سر یک نفر که 

راستی، چرا پ

می ریزن؟

 سالم بره و برگرده.
ی اینکه اون شخص

برا

 رسوم ایرانی است. 
یکی دیگر از آداب و

 این هم 

 به سفر بری، پشت 
ل می دم که هر وقت

منم به تو قو

سرت آب بریزم.

ش که خیسم نکنی!
شه، فقط مواظب با

با

دارد می رودداره می ره 
می ریزندمی ریزن

برود و برگرددبره و برگرده
برویبری

نوشتاری  گفتاری

فکر کن      بگو

1- منظور از آش پشت پا چیست؟ ............................................................................................................................................

2- شما کدام آش را بیشتر از همه  دوست دارید؟ .........................................................................................................

3- خاطره ی کوتاهی از پدربزرگ یا مادربزرگ خود بگویید. ...................................................................................
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روان خوانی

آورده اند که اسكندر مقدونی، جهان گشای معروفی بود.  او عالوه بر پادشاهی روم، بقیه ی سرزمنی های 
جهان را به تصّرف خود درآورد. وقتی اسكندر خواست به کشور هند لشكرکشی کند، در نامه ای، به 

پادشاه هند چننی نوشت: »گمان می برم که تو از اشرار و بدکاران باشی.«
پادشاه هند در جواب او نوشت: »فقط انسانی بدکار است که نسبت به دیگران گمان بدکرداری و شرارت 
می برد. تو چون خودت شرور و بدکردار هستی، دیگران را این گونه می بینی. از قدمي گفته اند: » آدم بد 

همه را بد می بیند«.

آدم بد همه را بد می بیند.
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بـــازی

 آن چیست که شیرین است ولی طعم ندارد؟

 حرف دوم کلمه های زیر را به ترتیب کنار هم قراربده تا جواب سؤال باال به دست آید. 

کمتر
مسواک

باز

مفید

حرف

آتش

.............................................
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آش نخورده دهن سوخته! 



 فارسی آموز 
2/3

 فارسی آموز 
2/3
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بخــــوان

واژه ها

بهار- تابستان - پاییز - زمستان - شکوفه - برف - باران - آفتاب

نگاه کن      بگو
از  یكی  کرده اید؟  فكر  فصل ها  مورد  در  حال  به  تا  آیا 
تغییر  می دهد،  رخ  من  طبیعت  در  که  تغییرهایی  زیباترین 
دنیا هستم،  از کشورهای چهارفصل  یكی  من  فصل هاست. 
چون در یک زمان، فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 
را باهم دارم. هنگامی که در شهرهای جنوبی من مثل: اهواز 
درجه ی  پنج  و  چهل  هوا  دمای  مثاًل  است،  گرم  خیلی  هوا 
سانتی گراد باالی صفر است، بدون دستگاه های خنک کننده 
همان  در  که  حالی  در  کرد؛  حتّمل  را  روز  گرمای  منی توان 
زمان، در برخی مناطق مانند: آذربایجان، بدون وسایل گرما زا 
منی توان زندگی کرد. در این مناطق، گاهی دمای هوا به چند 
کوهستانی  استان های  بعضی  می رسد.  هم  صفر  زیر  درجه 
ایران هم در فصل بهار سرمای زمستانی دارند. اّما در همان 
زمان که استان های شمالی کشور آب و هوای معتدل دارند، 
استان های جنوبی مانند: هرمزگان و خوزستان آب و هوایی 
گرم دارند. من این همه تنوع فصل ها را به خاطر این دارم که 

سرزمینم از نظر جغرافیایی گسترده است.

   چهار فصل1
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1-  پدر از پسرانش چه درخواستی کرد؟   .................................................................................................................. 

2- چرا نظر پسران با یكدیگر تفاوت داشت؟ ............................................................................................................

الف  به این جمله ها توّجه کنید: 

 1- من االن به کتابخانه ی ملّی می روم.

 2- من دیروز به کتابخانه ی ملّی رفتم.

 3- من فردا به کتابخانه ی ملّی خواهم رفت.

ب   بنی + ـَـ نده = بیننده: یعنی کسی که می بیند.  

گوی+ ـَـ نده = گوینده: یعنی کسی که می گوید.   

پ   صبح + گاه                   صبحگاه :یعنی هنگام صبح

شام +گاه                      شامگاه :یعنی هنگام شب

سحر +.......................     .......................  یعنی ....................................    

گوش کن     بگو

نکته
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 به طور کامل 
چهار فصل« را

کدام کشورها»
فکر می کنی 

جتربه می کنند؟
در سال 

دل قرار دارند 
ر منطقه ی معت

شورهایی که د
فکر کنم ک

جتربه می کنند.
چهار فصل"را 

"

م و نه چندان 
ی نه چندان گر

سبز بهار با هوا
 فصل 

ی زیباست، نه؟
سردش خیل

ه خیلی گرمه، 
ویی؟ درسته ک

ستان را منی گ
چرا فصل تاب

انی پیدا کنی.
یوه ها را می تو

ن فصل انواع م
ولی در ای

ن پیدا می شه؟
در فصل تابستا

ل و نارنگی هم 
 یعنی پرتقا

س، شلیل و آلو.
مثل: هلو، گیل

نه! میوه هایی 
 

 پاییز هم یکی 
ختان در فصل

 شدن برگ در
رنگ به رنگ

طبیعت است.
از زیبایی های 

دیگه 

ش خیلی زیبا 
یدی و سردی ا

م با همه ی سف
بله زمستان ه

است.

1- فصل های سال را به ترتیب نام ببر. .............................................................................................................................

2-گرم ترین فصل سال کدام است؟ ماه های آن را به ترتیب بگو. ....................................................................

3- شما کدام فصل را دوست داری؟ چرا؟ ...................................................................................................................

فکر کن      بگو
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روان خوانی شیر و پشه
جنگل ساکت و تاریک بود. شیر، سلطان حیوانات، نیمه شب از خواب بیدار شد. خمیازه ای کشید و 
شروع کرد به نعره زدن و غّرش کردن. حیواناتی که در النه هایشان خوابیده بودند، با وحشت از خواب 
پریدند. پرندگان نزدیک بود از روی شاخه ها بیفتند. حشرات کوچک از ناراحتی روی زمنی این طرف 
و آن طرف می رفتند. پشه ای که توی بیشه خوابیده بود، از خواب پرید و با عصبانیت گفت: »چه  حیوان 
بی تربیتی! چه طور جرئت کرده نیمه شب نعره بكشد و مرا از خواب بیدار کند؟ باید حسابی ادبش 
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آن  به  خیلی  که  داشت  تیزی  نیش  پشه  کنم.« 
می بالید. همیشه می گفت: »نیش من مثل شمشیر 
با  بود،  بیدار شده  از خواب  که  و حاال  است.«  تیز 
ادب چه  بی  این شیر  با  »می دامن  خودش گفت: 
کار کنم. با این شمشیر تیزم حسابش را می رسم«. 
در همنی موقع شیر داشت از کنار پشه می گذشت. 
پشه فریاد زد: »ای بی تربیت! خجالت منی کشی که 
بیدار  خواب  از  را  همه  و  می کشی  نعره  شب،  وقت  این 
می کنی«؟ شیر با تعّجب دور و برش را نگاه کرد. با خودش 
گفت: »عجب! مثل این که کسی سر من داد کشید. اّما خودش 
کجاست؟« و با صدای بلندتری پرسید: »تو کی هستی؟ برای چه سر من 

جیغ می کشی؟«
پشه گفت: »خوب چشم هایت را باز کن! این من بودم که سرت داد کشیدم«.

افتاد و گفت: »تو؟! تو فسقلی چه طور جرئت کردی سر من داد بزنی؟ مگر  به پشه  شیر چشمش 
منی دانی که من از همه ی حیوانات قوی ترم و اگر دلم بخواهد تو را زیر پامي له می کنم«؟

مسخره ای  حرف   چه  تری؟  قوی  همه  از  تو  گفته  کی  »چه گفتی؟  کشید:  داد  و  شد  عصبانی  پشه 
می زنی«!

االن  درازی هستی!  زبان  پشه ی  »عجب  داد کشید:  و  کرد  را گشاد  با عصبانیت چشم هایش  شیر 
نشانت می دهم«. و به طرف پشه خیز برداشت. اّما پشه وزوزی کرد و به سرعت پر زد، چرخی خورد 
و توی بینی شیر رفت. شیر اّول قلقلكش آمد، اّما بعد بینی اش شروع کرد به سوخنت و خاریدن. شیر 
سرش را چند بار تكان داد، بعد دست و پا زد، باال و پاینی پرید، غرش کرد و نعره کشید. اما منی توانست 
کاری بكند. پشه با خیال راحت در بینی شیر باال و پاینی می رفت و نیش می زد. باالخره شیر خسته شد. 
گوشه ای افتاد و با ناله گفت: »پشه ی عزیزم! مرا ببخش! اشتباه کردم. معذرت می خواهم«. پشه که قند 
توی دلش آب می شد، گفت: »خب! حاال شدی یک شیر با ادب. فهمیدی که از تو قوی تر هم هست. حاال 
می توانی بروی و بخوابی، اما یادت باشد، دیگر نیمه شب هوس غرش کردن به سرت نزند«. پشه این 
را گفت و از بینی شیر بیرون آمد. شیر ناراحت و سرافكنده به راه افتاد. پشه پرواز کرد و در حالی که 
پُز می داد، به همه گفت: »من خودم به تنهایی شیر را شكست دادم. او خودش از من معذرت خواست. 

من از همه قوی ترم«.
گیج  سرش  که  چرخید  و  خواند  قدر  آن  می خواند.  آواز  و  می چرخید  می پرید،  خوشحالی  از  پشه 
رفت و ناگهان در دام عنكبوتی گرفتار شد. پشه ی مغرور دیگر منی توانست به کمک نیش تیزش از دام 

عنكبوت جنات پیدا کند.
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  آن چیست که یک چشم و یک پا دارد؟
  با ترکیب نشانه های زیر جواب را پیدا کن.  

و   -   س   -   ز      -     ن
..................................................................................................................................................................................................    

بـــازی

سالی که  نکوست  از بهارش  پیداست.
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بخــــوان

واژه ها
لباس - پیراهن -کت - شلوار - پوشاک - مراسم -  فرهنگ - موزه

نگاه گن      بگو

در بسیاری از کشورها تنّوع آب و هوایی وجود دارد. 
پوشاك  نیست.  و هوا در همه جا یكسان  نوع آب  یعنی 
رنگ  و  جنس  شكل،  نظر  از  مختلف،  نواحی  در  مردم 
تهران  شناسی«  مردم   « موزه ی  در  می کند.  فرق  هم  با 
می توان انواع پوشش محلّی را مشاهده کرد. پوشاکی که 
از این سرزمنی است.  تاریخی  هر کدام نشان دهنده ی 
جشن های  یا  مراسم  در  غالبًا  محلّی  لباس های  امروزه 
یا  شهرها  بعضی  ساکنان  البّته  می شود.  پوشیده  خاص 
روستاها امروزه هم لباس های محلّی می پوشند و به آن ها 

افتخار می کنند.

   لـباس2
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1- چرا با تغییر فصل نوع پوشش نیز تغییر می کند؟ .......................................................................................                   

2- چرا در تابستان غالبًا لباس های روشن می پوشیم؟ .................................................................................           

گوش کن     بگو

الف   گل+ خانه = گلخانه

کتاب + خانه = کتابخانه

 لغت + نامه = لغت نامه

 ماه + نامه = ماه نامه

ب   گل+ زار= گلزار ) جای پر از گل ( 

شن+ زار = شنزار ) جای پر از شن ( 

 

خراسان

بندر عباس

گیلن

قشقایی

بلوچستان

کردستان

نکته



106106

ام به تولّد دختر خاله ام برم، ولی 
 امروز می خو

منی دومن چه لباسی بپوشم؟

ی را انتخاب کنی که طرح و رنگ 
 خوب می تونی لباس

قشنگی داشته باشه.

خریدم که طرح » بته جّقه « داره و 
آره، یکی از اصفهان 

خیلی قشنگه!

» بته جّقه « دیگه چیه؟

نقش سرو داره و به شکل برگه.

چقدر جالبه! من منی دونستم.

 لباس در این مورد حتقیق کردم.
 من هم بعد از خرید

ه های صنایع دستی این پارچه را 
 فکر کنم در فروشگا

دیده باشم... یا.

1- پوشش ما در روزهای گرم و سرد چه تفاوتی دارد؟ ...................................................................................................................

2- چرا لباس های مردم مناطق مختلف با هم فرق دارند؟ ......................................................................................................

فکر کن      بگو
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شعر خوانی

ز دانش دل پیر، بُرنا بودتوانا ُبوَد هر که دانا بوَد

که او باد، جان تو را رهنمایبه دانش فَزای و به یزدان گرای

بیابی ز هر دانشی، رامشیبیاموز و بشنو ز هر دانشی

ز دانش میفکن، دل اندر گمانمیاسای از آموخنت، یک زمان

که بهره ندارد ز دانش، بسیچه ناخوش بوَد، دوستی با کسی

به بی دانشان بر، بباید گریستکه بیکاری او ز بی دانشی است 

که نادان به هر جای، بی رامش استتن ُمرده، چون َمرِد بی دانش است 

    »شاهنامه، فردوسي«

ِخَرد و دانش

107
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 با ترکیب حروف زیر، نام یکی از  شهرهای تاریخی ایران ساخته می شود.
در چند سطر این شهر را معرفی کنید.

ا
ا

 ن فه ص

بـــازی

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 لنگه کفشی در بیابان نعمت است.
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بخــــوان

واژه ها

معلّم -  دانش آموز -  مدرسه - کلس- کتاب - احوالپرسی -  فرهنگ نامه -  ابن سینا

بودمي. نگاه کن      بگو معلّم  خامن  منتظر  بسیار  هیجان  با  بود.  اّول  زنگ 
می دانستیم که قرار است آن روز در باره ی بزرگان کشورمان صحبت 
کنیم.  آموزگار به کالس آمد و بعد از سالم و احوالپرسی سؤال کرد: 
آیا به موضوع امروز فكر کرده اید؟ بردیا دستش را بلند کرد و گفت: 
»من می خواهم در باره ی ابن سینا اطالعاتی به دست آورم، چگونه 
می توامن این کار را اجنام دهم؟ دیشب دراخبار شنیدم که برای 
مراسم بزرگداشت این دانشمند ایرانی، بزرگان زیادی از گوشه و 

کنار دنیا به همدان یا همان هگمتانه آمده اند«.
گفت:  می داد  گوش  بردیا  حرف های  به  دقت  با  که  معلّم   
»بچه ها، همگی در باره ی ابن سینا حتقیق کنید. می توانید به 
کمک  فرهنگ نامه ها  و  املعارف ها  دایرة  از  و  بروید  کتابخانه 
بگیرید. همچننی می توانید از آشنایان و اقوام خود در این باره 

سؤال کنید.«
به گروه هایی تقسیم کرد. قرار  را  آموزان  خامن معلّم دانش 
شد افراد مطالب را جمع آوری کنند و بعد از آماده شدن کار 
پژوهشی، آن را در کالس بخوانند. بچه ها با شور و شوق فراوان 
کار خود را آغاز کردند. هر گاه که با مشكلی رو به رو می شدند، 

از معلّم  کمک می گرفتند.

   مـعـلّم3
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1- وظیفه ی ما در مقابل معلّمان چیست؟ ...........................................................................................................................

2-  به چند مورد از شغل هایی که در اطراف خود می بینید یا می شناسید اشاره کنید......................

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

3 - شما کدام شغل را دوست دارید؟.......................................................................................................................................

الف  همان طور که قباًل  آموختیم، هر جمله از دو بخش درست شده است: بخش اّول نهاد و بخش دوم گزاره 

نام دارد. به مثال های زیر توّجه کنید:

 

ب  کلمه های زیر با هم مخالف اند.

گرسنه، سیر                      بلند،کوتاه                   غروب، طلوع

 زود،  دیر                         تشنه، سیراب                پیر، جوان

گزاره نهاد

به بازار می رود. مادرم

با شادی به کلس رفتند. دانش آموزان

گوش کن     بگو

نکته

روز معلم مبارك 

روز معلم مبارك 
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فکر کن      بگو

1- چرا به معلمان باید احترام بگذارمي؟ ......................................................................................................................

2- چه شغل هایی را می شناسید؟ ...................................................................................................................................

3-کدام شغل ها در زیبا کردن محیط زندگی نقش مهّمی دارند؟ .............................................................

نوشتاری  گفتاری

یعنی کسی که علم زیادی داره.
معلّم! چه کلمه ی زیبایی! 

استی می دونی باغچه بان کیه؟
ر

 اطّلعات خوبی به دست آوردم.
 بله، از دایرة املعارف مدرسه

تی که باغچه بان هم معلّم بوده؟
 تو می دونس

نی کسی بود که الفبای ویژه ی 
نه، ولی می دونستم اّول

ناشنوایان را ابداع کرده است.

به ناشنوایان کمک کرد تا آن ها 
 در حقیقت او با این کارش 

هم بتونن بخونن و بنویسن.

ه ی لهجه ها هم حتقیق کنم. تو 
می دونی، می خواهم دربار

کمکم می کنی؟

ارم، بیا برمی پیش معلّم تا روش 
حتمًا. خیلی دوست د

کار را  از او بپرسیم.

چه کسی استکیه
داردداره 

می دانستیمی دونستی
بتوانندبتونن

بخوانندبخونن
بنویسندبنویسن

برویمبریم
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روان خوانی

خرگوش از زورگویی های فیل 
و اسب آبی خسته شده بود.

 هر سه ی آن ها در جزیره ای زندگی می کردند.
 فیل و اسب آبی مرتّب به خرگوش بیچاره

 دستورهای  ریز و  درشت می دادند. 
جزیره هم آن قدر کوچک بود

 که خرگوش منی توانست از دست آن ها 
به گوشه ای فرار کند.

برای همنی تصمیم 
گرفت از راهی آن ها را ادب کند. 

خرگوش اّول به وسط جزیره رفت و متام روز را به تاباندن پیچک ها مشغول شد. بعد طنابی محكم و 
بلند با آن ها ساخت و در حالی که آرام می خندید، به سراغ فیل رفت. او را در قسمت شرقی جزیره پیدا 
کرد. فیل خرطومش را از آب پر کرده بود و با آن دوش می گرفت. خرگوش از فیل پرسید: »فكر می کنی 
تو زورت بیشتر است یا من؟«. فیل از سؤال خرگوش خنده اش گرفت؛ جوری که یكهو متام آبی را که 
در خرطومش جمع کرده بود، بیرون پاشید و خرگوش را سرتا پا خیس کرد و روی زمنی انداخت! بعد 
گفت: »این چه سؤال احمقانه ای است که می پرسی؟ خب معلوم است که من قوی تر هستم. می خواهی 
در  »نه، می توانی  ثابت شود؟«. خرگوش گفت:  تو  به  تا حرفم  کنم  لورده ات  و  له  پامي  زیر  همنی حاال 

مسابقه ی طناب کشی حرفت را به من ثابت کنی!«.
فیل خنده ی بلندی سر داد و گفت: »شكی ندارم که برنده ی مسابقه کسی جز من نیست«.

 خرگوش گفت: »حاال بیا سر این طناب را بگیر و به یكی از پاهایت محكم گره بزن و تا من با سه بار 
کشیدن طناب عالمت نداده ام، آن را نكش؛ ولی وقتی عالمت دادم، متام نیرویت را به کار بگیر«. 

خرگوش فیل را- که طناب را محكم به پایش گره زده بود- در این طرف جزیره رها کرد و به آن طرف 
جزیره، به سراغ اسب آبی رفت. همان طور که خرگوش حدس می زد، اسب آبی لب آب نشسته بود و 
حمام آفتاب می گرفت. خرگوش از فاصله ای دور- جوری که مطمئن باشد جانش به خطر منی افتد- 

گفت: »سالم اسب آبی! به نظر تو، من پر زورتر هستم یا تو؟«.
 اسب آبی در حالی که دهان بزرگ و قرمزش را باز کرده بود و خمیازه می کشید، گفت: »این چه 

سؤالی است که می کنی؟ معلوم است که من قوی ترم. دوست داری یک لقمه ات کنم و بخورمت؟«.  
خرگوش داد زد و گفت: »نه. می توانی  در مسابقه ی طناب کشی حرفت را  ثابت کنی!«.

مسابقه
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اسب آبی گفت: »این کار وقت تلف کردن است. چون من می توامن تو را به آسانی در آب بیندازم.«
اّما خرگوش آن قدر اصرار کرد که اسب آبی قبول کرد طناب را به دور بدنش ببندد. 

خرگوش به او هم گفت: »تا زمانی که عالمت نداده ام طناب را نكش«.
خرگوش به طرف دیگر جنگل دوید و خودش را از دید هر دو حیوان پنهان کرد. بعد وسط طناب را 
گرفت و سه بار کشید. کسی منی داند که فیل چقدر نعره زد و اسب آبی چقدر خرناس کشید، اّما از آجنا 
که هر دوی آن ها هم زور بودند، هیچ کدام از آن ها منی توانست دیگری را به طرف خودش بكشد. اّول 
اسب آبی کمی از آب به طرف خشكی کشیده شد. او که به خشم آمده بود، خیلی زور زد. بعد از او، نوبت 
فیل بود که روی خاك کشیده شود. جنگ طناب کشی روزها طول کشید. خرگوش ماجرا را می دید و 

حسابی لذت می برد تا اینكه عاقبت وسط طناب را برید. بعد از آن غرش ترسناکی به گوش رسید!
خرگوش از کاری که کرده بود، بسیار خوشحال و شاد بود. اسب آبی و فیل هم که فكر می کردند او 

حیوانی قوی است، دیگر جرئت نداشتند اذیتش کنند.
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 با حروف جدول کلمه های جدید بساز.

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

بـــازی

درس معلّم ار بود زمزمه ی محبتی
جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را

ع و ن س

ی د ر ز

و ق ه ط

ق ذ آ ب
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بخــــوان

واژه ها

هواپیما - خلبان - فرودگاه - مسافر - مهمان دار- تاکسی - پرواز

نگاه کن      بگو
با خودم گفتم: »خدایا توی این شهر به این شلوغی و 

پر ترافیک کی می خواهم به فرودگاه برسم؟«.
کمی  »اگر  گفت:  می  که  افتادم  مادرم  حرف  یاد  به 
زود برسی، بهتر از این است که دیر برسی«. حاال معنی 
تاکسی  باالخره  رامی فهمیدم. خیلی نگران بودم.  حرفش 
به فرودگاه رسید. هر کسی از طرفی می رفت تا شماره ی 
پرواز خودش را پیدا کند. بلندگو مرتّب اعالم می کرد که 
چه پروازهایی در حال اجنام شدن هستند. وقتی بلند گوی 
فرودگاه مهر آباد اعالم کرد که پرواز تهران- تبریز با کمی 
تأخیر اجنام می شود، آه از نهادم برآمد. خیلی عجله کرده 
بودم. همان طور که در سالن نشسته بودم، مهمان داران و 
خلبان را دیدم که به سمت در خروجی می رفتند تا سوار 
هواپیما شوند. برای چند حلظه چشمم را بستم و خودم 
را جای یكی از مهمان داران گذاشتم. با صدای بلندگو 
که مرتّب اسمم را صدا می زد، از جامي پریدم و به طرف 

در خروجی فرودگاه رفتم.

  فرودگاه4
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1-  فرودگاه چگونه جایی است؟ ..............................................................................................................................................

2-  قدمیی ترین فرودگاه ایران چه نام دارد؟ .................................................................................................................

گوش کن     بگو

الف  به این جمله ها توّجه کنید:
 استاد محمود فرشچیان نّقاش بزرگی است. )جمله ی خبری(

 آیا امروز به گردش می روید؟ )جمله ی پرسشی(
 یک لیوان آب بیاورید. )جمله ی امری(

در جمله ی اّول درباره ی استاد محمود فرشچیان خبری داده شده  است. به این جمله، جمله ی خبری می گوییم.

در جمله ی دوم درباره ی چیزی یا کسی از شما سؤال شده است. به این جمله، جمله ی پرسشی می گوییم.

در جمله ی سوم اجنام کاری از کسی خواسته شده است و به آن جمله ی امری می گوییم.

ب   

در کلمه های گروه الف جزء اّول و در کلمه های گروه ب جزء دوم ثابت است.
پ  به نام خداوند خورشید و ماه            که دل را به نامش ِخرد داد راه

» ماه« و  »راه « هم قافیه اند.

جز او را مدان کردگار سپهر             فروزنده ی ماه و ناهید و مهر
» سپهر« و »مهر« هم قافیه اند.

بند دل رسان پیام

بند پیش آور پیام

بند دست گیر پیام

بند سر بر پیام

بالف

نکته
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غی! چه قدر مسافر!
 چه جای شلو

نن؛ یکی برای کار و 
ن ها می خوان سفر ک

 همه ی ای

یکی برای تفریح.

 اینا مسافر هستند؟
یعنی همه ی

نه، یکی با اتوبوس، 
ک وسیله سفر می ک

 بله! هر کسی با ی

ار و یکی با هواپیما.
یکی با قط

پیما سفر کنند، نه؟
ها می خواهند با هوا

 پس این 

وی کشتی هم فرود 
ی بعضی هواپیماها ر

بله! راستی می دون

میان!

   
1- دو فرودگاه معروف تهران را نام ببرید. ..........................................................................................................................

2- حمل و نقل یا مسافرت از چه راه هایی اجنام می شود؟ ........................................................................................

3- فرودگاه معروف شهر یا کشور شما چه نام دارد؟ ....................................................................................................

فکر کن      بگو
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شعر خوانی

بـاد سرد آرام بــر صحـــرا گذشت                                    
تک درخـت نـارون شد رنـگ رنـگ                               
برگ برگ گل به رقص بــاد ریخـت                               
چشمه کم کم خشک شد بی آب شد                          
کرد دهقـان دانــه هـا در زیـر خــاک                               
فصـــل پاییـــز و زمستـــان مــی رود                                   
از زمیــن خشـک مــی رویــد گیـــاه                                   
بـــرگ نـــو آرد درخـــت نــــارون                                         
گل بخنــدد بر سر گلبـــوتـــه هــــا                                       
باز مـی آیــد پرستـــو نغمــه خــوان                                     

 سبزه زاران رفته رفته زرد گشـت
 زرد شد آن چتر شـاداب قشنــگ
رشته های بید بن از هم گسیخــت
باغ و بستان ناگهان در خواب شـد
کرد کوته شاخه ی پیچـــان تــاک
بار دیگر چـون بهـاران مـی شـــود
چشمه جوشد آب می افتـد بــه راه
سبــز گـــردد شــاخسـاران کهـن
پــر کنـــد بــوی خوش گل باغ را

باز می ســـازد در اینجـــا آشیـــان 

» پروین دولت آبادی«

پرستو
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 اسم و فامیل:

نام میوه نام حیوان نام غذا نام شهر نام دختر نام پسر حرف

ر

س

بـــازی
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بسیار سفر باید تا پخته شود خامی
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واژه ها

زیارت - مشهد -  سوغات - گنبد - آرامگاه - مذهبی

نگاه کن      بگو

  مـشهـد5

بخــــوان
به  برسد  چه  است،  دور  خیلی  تهران  از  مشهد 
اصفهان، شیراز، تبریز یا اهواز! با این حال، وقت رفنت 
به مشهد، فاصله خیلی کم به نظر می رسد. زیرا شوق 
امام رضا   زیارت  به  و  و ذوق داری که زودتر برسی 
بروی. روی نقشه که جست و جو کنی، مشهد را تقریبًا 
در شرق ایران می بینی. کتابخانه ی بزرگ آستان رضوی  
امام رضا  از حیاط های حرم  یكی  و در  این شهر  در 
قرار دارد. جمعیت آن حدود سه میلیون نفر است، ولی 
ساالنه بیش از سی میلیون نفر برای زیارت امام رضا 

به مشهد می روند.
است.  رضوی  خراسان  استان  مرکز  مشهد  شهر 
نام  به  نقل هایی  و  نبات  زرشک،  زعفران،  آن  سوغات 

شكر پنیر است.
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1-کدام پهلوانان شاهنامه ی فردوسی را می شناسی؟  .............................................................................................

2- آرامگاه فردوسی در کجا واقع شده است؟  .............................................................................................................

 

الف  به جمله های زیر توّجه کنید: 

به به! چه هوای خوبی!

چه نّقاشی زیبایی!

 عجب هنرمند ماهری!

ب  کلمه های زیر هم خانواده اند:

نقش، نّقاش، نقشه، ...........................................

شغل، شاغل، مشغول،......................................

مشهد، شاهد، شهادت،....................................

نکته

گوش کن     بگو
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 چه گنبد زرد قشنگی!

شید از باالی اون طلوع کرده.
 انگار که خور

اقش را دیدی؟ به کاشی ها و 
 داخل حرم رفتی؟ ط

ه کاری شده اش دست زدی؟
دیوارهای آیین

 برای زیارت به مشهد می رمی.
 بله! ما سالی یک بار

دوسی در توس و نزدیک شهر 
 من شنیده ام آرامگاه فر

مشهد قرار داره.

پارک کوه سنگی، موزه ی باغ 
من می تومن طرقبه، 

د جامع گوهر شاد را هم به تو 
نادری و مسج

معرفی کنم.

، فکر کنم شهر نیشابور خیلی 
 در استان خراسان

زیباتر باشه.

 علوه بر سنگ معدن فیروزه، 
 من اوجنا هم رفتم.

های محلّی خوشمزه، آرامگاه 
محلّه های سّنتی و غذا

مللک هم در اون جا قرار داره.
عّطار و کمال ا

1- مشهد مرکز کدام استان است؟ .........................................................................................................................................

2- چرا مردم به مشهد سفر می کنند؟..................................................................................................................................

 3- آرامگاه کدام شاعر در شهر توس قرار دارد؟ ..........................................................................................................

فکر کن      بگو
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روان خوانی

در  قدمي،  زمان های  در  که  گویند 
شهر مرو، خّیاطی زندگی می کرد که 
قبرستان  دروازه ی  کنار  در  مغازه اش 

و  انسان سخت کوش  بسیار  او  بود. 
با زحمت  بود. هر روز  زحمت کشی 
لباس  مردم  برای  فراوان  تالش  و 

می دوخت و مزد کمی هم به خاطر این 
راضی  خیلی  او  از  مرو  شهر  مردم  می گرفت.  کار 

بودند.
با انصافی بود، فرصت سر خاراندن نداشت! مرد خّیاط آن قدر سرش   او به خاطر این که کاسب 
شلوغ بود که مجبور شد برای اداره ی مغازه  چند شاگرد بگیرد. از بس سفارش ها زیاد بود، شاگردان 
هم از صبح تا شب مشغول خّیاطی بودند و منی توانستند حّتی سرشان را بخارانند. مرد خّیاط قّصه ی 
ما، با این همه مشغله ی  کاری، عادت عجیبی داشت. عادت خّیاط این بود که کوزه ای را به میخی در 
مغازه اش آویزان کرده بود و از سر هوس، برای هر جنازه ای که از شهر به قبرستان می بردند، سنگ 
کوچكی در آن کوزه می انداخت. او آخر هر ماه سنگ ها را از کوزه بیرون می آورد و می شمرد. به این 

ترتیب، آمار مرده های شهر مرو را می دانست.
خیلی از مردم شهر عادت او را می دانستند و خیلی از مشتری های او، وقتی به مغازه اش می آمدند، 
بعد از سالم و احوالپرسی از او سؤال می کردند که در این ماه چند نفر از دنیا رفته اند؟ مرد خّیاط هم 

با خوشحالی جواب می داد که مثاًل در این ماه، فالن تعداد جنازه را از دروازه وارد قبرستان کرده اند.
او سالیان درازی این کار را اجنام می داد. هر ماه به تعداد هر جنازه یک سنگ به داخل کوزه می انداخت 
و آخر ماه آن ها را خالی کرده و می شمرد تا اینكه بعد از چند سال، خّیاط پر تالش و زحمت کش قصه ی 

ما عمرش به سر آمد و عزرائیل باالخره دِر خانه ی او را هم زد.
یكی از شاگردان باهوش خّیاط، روی تكه کاغذی نوشت: »عاقبت خّیاط هم در کوزه افتاد.« و آن را 
به در مغازه چسباند. خیلی از مشتری های خّیاط با خواندن آن جمله فهمیدند که خّیاط زحمت کش 
شهرشان مرده است، چون داستان سنگ در کوزه انداخنت خّیاط را می دانستند. اما بعضی از مشتری ها 

خّیاط



126126

هم منی دانستند که داستان از چه قرار است.
یک روز یكی از مشتری های خّیاطی که تازه ساکن شهر مرو شده بود، با خواندن نوشته ی روی در 
مغازه کنجكاو شد و از شاگرد داستان را پرسید. او گفت: »معنی اینكه خّیاط در کوزه افتاد چیست؟ آیا 

کوزه ا ی هست که آن قدر بزرگ باشد که خّیاط در آن بیفتد؟«.
و  کرد  تعریف  را  خّیاط  انداخنت  کوزه  در  سنگ  داستان  وارد  تازه  مشتری  برای  و  خندید  شاگرد 
گفت: »خّیاط در این ماه ُمرد و ما هم به خاطر عادت استادمان، سنگی را به نشانه ی مردن او در کوزه 

انداختیم.«



127127

  با هر دسته از حروف زیر کلمه ای بسازید 

)طوری که حرفی که زیر آن خط کشیده شده است در آخر کلمه به کار رود(.

ر  ی   ش    ز      ا

ی   ن   ا   ب   ر  م   ه

بـــازی 

از هفت خان رستم گذشنت

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

........................................................................................................................................................................................................
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واژه ها

حصیر -  سبد - بافنده - نی - صنایع دستی - خوزستان - خرما

نگاه کن      بگو

 حصیر بافی6

بخــــوان
جنس  از  بلندی  رشته های  به  حصیر  بافنت  برای 
را  آن ها  تا  دارمي  نیاز  گیاهان  نازك  شاخه های 
تقسیم  بندی کنیم و در هم ببافیم. حصیر بافی یكی 
دیگر  و  ایران  هنرمندان  دستی  صنایع  و  هنرها  از 
کشورهای جهان است. در شمال ایران، با ساقه های 
برجن و گندم و در جنوب ایران از الیاف درخت خرما، 
انواع سبد، ظرف، سفره و زیر انداز حصیری می بافند.
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1- چرا در استان خوزستان حصیربافی رایج است؟....................................................................................................

2- حصیر از چه مّوادی بافته می شود؟ ................................................................................................................................

الف   باد ابرها را برد.   
من گل زیبایی را از باغچه چیدم.

 
همان طور که می بینید بعد از کلمه های » ابر ها« و »گل زیبایی« نشانه ی » را« آمده است

» را « نشانه ی مفعول است. به کلمه هایی که قبل از » را« بیاید، » مفعول « می گویند. 
         

کلمه های زیر هم قافیه اند.   ب 
ساز- باز - ناز- راز     تاب - ناب - قاب

گلستان - نیستان - نخلستان
پ  غم + گنی = غمگنی                                   خشم + گنی = خشمگنی                         

 غم + ناك = غمناك                                         خشم + ناك = خشمناك

ت  بعضی از داستان ها یا مطالب، طوالنی و بلند هستند و ما می توانیم آن ها را خالصه کنیم. در خالصه نویسی 
به نكات زیر توّجه می کنیم:

1- داستان یا مطلب را با دّقت می خوانیم.2- زیر نكته های مهم با مداد خط می کشیم. 3- جمله های بلند 
را کوتاه می کنیم. 4- جمله های کوتاه و مهم را به هم ربط می دهیم و دوباره آن ها را می نویسیم.

نکته

گوش کن     بگو
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 از بافنت ساقه ی 
ی از صنایع دستی

یک

. آیا می شناسی؟
ن به دست می آید

گیاها

ت حصیربافیه، نه؟
فکر کنم منظور

ن منونه  ی حصیر 
ی دونی قدمیی تری

درسته! اّما م

رین و آفریقاست.
منطقه ی بنی النه

مربوط به 

ا، ساقه ی گندم، 
 برگ درخت خرم

مروزه هر جا که »
ا

یر بافی می کنن.
سترس باشد، حص

نی و ترکه« در د

ی و خانگی بسیار 
فی از صنایع دست

صیربافی و سبدبا
ح

ی ایران هستند.
و بعضی استان ها

رایج در روستاها 

ی کاربردی داره، 
 اینکه استفاده ها

حصیر، علوه بر

 تزیینی هم داره.
جنبه ی هنری و

   

1- مردم کدام منطقه بیشتر به کار حصیربافی مشغول اند؟ ...............................................................................

2- از صنایع دستی مردم روستانشنی ایران به دو منونه اشاره کنید. .........................................................

3- دو منونه از صنایع دستی کشور خود را معرفی کنید. ..................................................................................

فکر کن      بگو
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شعر خوانی

باز باران،
با ترانه،

با گهرهای فراوان
می خورد بر بام خانه

یادم آرد روز باران
گردش یک روز دیرین،

خوب و شیرین
توی جنگل های گیالن
کودکی ده ساله بودم

شاد و خرم
نرم و نازك

چست و چابک

باران 
با دو پای کودکانه

می دویدم همچو آهو   
می پریدم از لب جو

دور می گشتم ز خانه
می شنیدم از پرنده 
داستان های نهانی

از لب باِد وزنده   
رازهای زندگانی

بس گوارا بود باران
به! چه زیبا بود باران ...!

                                                   » گلچنی گیالنی «
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  آن چیست که قسمت اّولش در گلستان  و 

قسمت  دومش رنگ  آسمان است؟

بـــازی

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

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

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

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

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
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هم خدا را می خواهد و هم خرما را
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بخــــوان

واژه ها

نذری -  غذا -  مسلمان -  هدیه -  مسجد - کلیسا -  شمع

نگاه کن      بگو

 نـذری7

مردم  جهان  کشورهای  از  بسیاری  در  و  ایران  در 
آن ها  شدن  برآورده  برای  که  دارند  نیازهایی  و  آرزوها 
فرهنگ ها  بعضی  در  مثاًل  می دهند.  اجنام  کارهایی 
و  پزند  می   غذا  دیگر  بعضی  در  می کنند،  روشن  شمع 
خوب  کارهای  این  به  می کنند.  کمک  نیازمندان  به  یا 
تصمیم  انسان  که  است  آن  نذر  معنی  می گویند.  »نذر« 
اجنام  خیری  کار  خواسته اش،  به  رسیدن  برای  بگیرد 
مثل  دارند،  رواج  خیلی  ایران  در  نذرها  بعضی  بدهد. 
پخنت غذای نذری  و  پخش کردن آن بنی مردم. یكی 
روز  در  که  است  پلو«  قیمه  نذری»  معروف  غذاهای  از 
، پخته می شود. عاشورا، سالگرد شهادت امام حسنی 
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1- مردم ایران  بیشتر در چه ماه هایی نذری می دهند؟........................................................................................                     
2- نذرتان قبول باشد یعنی چه؟ ..........................................................................................................................................   

الف  چشم + ه = چشمه                                    دست + ه = دسته

 هفت + ه = هفته                                                 گوش + ه = گوشه

ب   چوب + ی = چوبی: چیزی که از جنس چوب باشد.             چوب + ین= چوبنی

 آهن+ ی = آهنی: چیزی که از جنس آهن باشد.                            آهن+ین= آهننی

پ  داستان ها از سال های دور، سینه به سینه، به صورت شفاهی نقل شده و با افزوده شدن شاخ 

و برگ های بسیار به ما رسیده اند. در بعضی از داستان ها، قهرمانان موجوداتی خیالی مثل غول و 

دیواند. به این داستان ها افسانه  می گوییم.

ا

نکته

گوش کن     بگو
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 چه بوی خوبی!

 این روزها کوچه پس کوچه های شهر چه حال و 

هوای خوبی داره!

می دونی چرا؟ چون همه جا نذری می دن.

 این هم یکی دیگر از سّنت هاست، نه؟ مثل پختن 

آش پشت پا.

 آره! راستی فقط قیمه و قورمه سبزی و حلوا 
نذریه؟

نه، هر شهری سّنت مخصوص به خودش را داره.

   
1- در چه زمان هایی از سال نذری درست می کنند؟...........................................................................................

2- آیا در فرهنگ مردم شما هم نذری یا شبیه آن وجود دارد؟ .....................................................................

3-  آیا تا به حال در ایران نذری خورده اید؟  ........................................................................................................... 

فکر کن      بگو
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روان خوانی

یكی بود، یكی نبود. در روزگاران خیلی پیش، مردی بود به نام عمو نوروز. عمو نوروز سالی یک مرتبه، 
روز اّول بهار، از سِر کوه پاینی می آمد. او که کالهش مندی بود، زلف و ریشش را حنا می بست، قدك 
آبی داشت. گیوه ای تخت نازك و شلواری حریر به پا داشت. عصا زنان به سمِت دروازه ی شهر می آمد. 
بیرون دروازه باغچه ای بود، پر از دار و درخت. از هر میوه ای که بخواهی درختی داشت. وقت آمدن 
عمو نوروز درخت ها پر از شكوفه بودند، و دور تا دور باغچه هم هفت جور گل، گل های رنگ به رنگ 
سبز می شد. گل سرخ، گل نرگس، گل بنفشه، گل همیشه بهار، گل زنبق، گل الله و گل نیلوفر. صاحب 
باغچه پیرزنی بود، که عاشق عمو نوروز بود. پیرزن روز اّول بهار، صبح زود بیدار می شد، رختخوابش را 
جمع می کرد و اتاق و حیاط را جارو می زد و زیباترین فرش خانه اش را می آورد و توی ایوان پهن می کرد.  
در یک سینی هفت سنی می چید. سیر، سرکه، سماق، سنجد، سیب، سبزی و سمنو. در سینی دیگر 
هفت جور میوه ی خشک با نقل و نبات می گذاشت و یک شمع هم توی شمعدان، دم سینی می گذاشت.  
و  سر  به  مشک  و  عنبر  و  عود  می کرد.  تن  به  زیبا  شلیته ای  و  قرمز  تنبان  ترمه،  تنه ی  نیم  پیرزن،  ننه 
صورت و گیس هایش می زد و منقِل آتش را هم درست و آماده می کرد و یک کیسه ی کوچولوی اسفند 

عمو نوروز
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هم پهلوش می گذاشت. کوزه و قلیان را هم آب گیری می کرد، اّما روی سر قلیان، آتش منی گذاشت و 
چشم به راِه عمو نوروز می نشست. همنی جور که نشسته بود، پلِک چشم هایش سنگنی می شد و یواش 
یواش، خواب او را با خودش می برد.  عمو نوروز قدم زنان از راه می رسید و می دید که ننه پیرزن مثِل 
همیشه خوابیده است. با خودش می گفت: »بنده ی خدا چه تدارکی دیده، چقدر زحمت کشیده، البد 
از خستگی خوابش برده.« و دلش منی آمد که ننه پیرزن را از خواب بیدار کند. می آمد کنار ننه پیرزن 
می نشست، گل همیشه بهاری از باغچه می کند و روی سینه ی ننه پیرزن می گذاشت، از منقل هم آتشی 
روی سر قلیان می گذاشت و چند پُک به قلیان می زد. نارجنی را از میان دو پاره می کرد، یک پاره اش 
 را با قند و آب می خورد و آتش های منقل را برای اینكه از بنی نرود با خاکستر می پوشاند و می رفت. 

آفتاب یواش یواش باال می آمد و بر ایوان می تابید. پیرزن از خواب بیدار می شد. اول، چیزی دستگیرش 
منی شد. یک کم که هوش و حواسش به سرجا می آمد، می دید ای داد بیداد، به همه چیز دست خورده، 
قلیاِن آتش به سرش آمده، نارجن از میان دو تا شده، آتش ها زیر خاکستر رفته است. آن وقت می فهمید 
که عمو نوروز آمده و رفته است. می گویند ننه پیرزن همه ی سال در انتظار عمو نوروز می ماند و همه ی 
سال برای روز نوروز تدارك می بیند تا روز اول سال عمو نوروز به دیدنش بیاید، اما هر سال پیش از 
رسیدِن عمو نوروز خوابش می برد.می گویند اگر عمو نوروز و ننه پیرزن، همدیگر را ببینند دنیا به آخر 
می رسد و چون هنوز دنیا به آخر نرسیده است، عمو نوروز و ننه پیرزن همدیگر را منی بینند و هیچ وقت 

هم نخواهند دید.
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اولم آخر پلنگه، که زیبا و قت جنگه
دومم آخر شیره که بر جنگل امیره

سومم میان اَبره، چو طوفان و چو ابره
آخرم، آخر گریه است، عاقبت مایه ی خنده است.

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

بـــازی

جوجه رو آخر پاییز می شمرن
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گوش کن   بگو

انواع  می توانیم  طبیعت  در  می دهند.  تشكیل  را  انسان ها  زندگی  از  بخشی  حیوانات 
حیوانات مهره دار و بی مهره را ببینیم. یكی ازاین مهره داران یوزپلنگ ایرانی است. یوزپلنگ 
سریع ترین حیوان روی خشكی است و می تواند با سرعت بیش از صد کیلومتر در ساعت 
بدود. این جانور در مناطق بیابانی زندگی می کند. امروزه زندگی یوز ایرانی با خطر جدی 
روبه رو شده است. زیرا محّل زندگی این حیوان به دلیل گسترش زمنی های کشاورزی و 

کاهش منابع غذایی مثل آهو و گوزن، در حال از بنی رفنت است.

باشد  داشته  جریان  آن  داخل  در  هوا  که  می شود  ساخته  چنان  خوب  آشپزخانه ی  یک 
وگرما و بوی غذا به بیرون برود. معمواًل درآشپزخانه قفسه هایی را روی دیوار نصب می کنند 

تا وسایلی مانند بشقاب، فنجان، قابلمه و ... در آن قرار گیرند.
امروزه  دارند.  وجود  نیز  ظرفشویی  و  یخچال  گاز،  اجاق  مانند  وسایلی  آشپزخانه  در 
بیشترآشپزخانه ها منایی باز دارند و دیگران به راحتی می توانند با کسی که در آشپزخانه 
است گفت و گو کنند. یكی دیگر از وسایل پرکاربرد در آشپزخانه میز و صندلی است که هر 

کس بنا به سلیقه ی خود آن ها را می چیند.

1
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گوش کن   بگو

حیاط مدرسه محّل مناسبی برای اجرای مراسم صبحگاهی است. در قسمتی ازحیاط، 
اتاقكی هست که در آن خوراکی های بهداشتی، صبحانه و میوه فروخته می شود. دانش آموزان 
بعد از هر جلسه ی درسی برای استراحت و تفریح،  به حیاط می روند تا برای جلسه ی دوم 
آماده شوند. وقتی دانش آموزان ورزش دارند، با شور و نشاط فوتبال، بسكتبال، والیبال و ... 
بازی می کنند. گاهی نیز دو کالس یا دو گروه با هم مسابقه می دهند. معمواًل دانش آموزان 

خاطره های به یاد ماندنی  دوران مدرسه را فراموش منی کنند.

 بازار واژه ای فارسی و به معنای مكان قیمت ها ست. واژه ی بازار معمواًل در هر زبانی کاربرد 
دارد. در بازار مردم می توانند کاالهای مورد نیاز خود را بخرند. در کشور ایران بیشتر بازارها 
سرپوشیده هستند و منایی سنّتی دارند، مانند بازارتبریز که از بزرگ ترین  بازارهای ایران و 
آسیا به شمار می رود ودر فهرست میراث جهانی یونسكو به ثبت رسیده است. بازار اصفهان 
نیز یكی از زیباترین بازارهای قدمیی و سنّتی دنیاست که در اطراف میدان نقش جهان قرار 
گرفته است. همه ساله گردشگران زیادی از سراسر دنیا برای دیدن این زیبایی ها به ایران 

سفر می کنند.
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 شهر ماسوله در استان گیالن روبه دره ای زیبا واقع شده است. اطراف ماسوله پوشیده 
از جنگل است. این شهر کهن و زیبا در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی و طبیعی به 
ثبت رسیده است. یكی از زیباترین صنایع دستی استان گیالن که زبانزد همه است، 
عروسک های کاموایی ماسوله است. زنان و کودکان این شهر جلوی در منزل و یا روی 

سكویی در نزدیک منزل این عروسک ها را به مسافران و گردشگران می فروشند.

بافته  گوسفند  پشم  یا  و  بز  موی  ابریشم،  از  که  است  دستی  صنایع  انواع  از  یكی  گلیم   
استفاده  باربر  روانداز حیوانات  یا  و  دیوار  پوشاندن زمنی،  برای  گلیم  در گذشته  می شود. 
می شد ، ولی امروزه به عنوان زیرانداز  درخانه های شهری استفاده می شود. معمواًل رنگ 
و پوست گردو  با چای  را  بیشتر،  گلیم  زیبایی  برای  گلیم های سنتی گیاهی است. گاهی 
شست و شو می دهند. گلیم در اندازه های متفاوت و  به شكل مربع یا مستطیل بافته می شود.

5

6

 چهارشنبه سوری یكی از جشن های ایرانی است که یكی از آداب آن قاشق زنی است. 
در این شب، افراد یک قاشق و یک کاسه ی مسی به دست می گیرند و به در منزل اقوام و 
تا صاحب خانه  به کاسه ضربه می زنند  با قاشق  را زدند،  آشنایان می روند. وقتی زنگ در 
بنابراین  است.  آمده  هدیه  گرفنت  برای  کسی  که  می داند  او  صدا،  این  شنیدن  با  بشنود. 

چیزی مانند میوه یا آجیل یا جوراب را در کاسه می گذارد و در را می بندد.
 مردم ایران این رسم باستانی را دوست دارند.

7
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هنگام طلوع و غروب خورشید که در ساحل دریا می ایستی و به دوردست ها نگاه می کنی، 
نزدیكی آسمان به دریا را زیباتر از همیشه می بینی. گاهی تكه های ابر را مانند پرندگانی 
گاهی  دید.  دریا  در  را  آن ها  تصویر  می توان  و  می کنند  پرواز  آرام  آسمان  در  که  می بینی 
کنار  و  بندرگاه  در  یا  می کنند  حرکت  دریا  در  که  می بینی  را  بزرگ  و  کوچک  کشتی های 
آن ها  بر  زیادی  عده ی  که  می بینی  را  تفریحی  کشتی های  گاهی  می اندازند.  لنگر  اسكله 
سوار شده اند تا در دریا گردش کنند و از دیدن زیبایی های دریا لذت ببرند. گاهی نیز مرد 
و در  انداخته  را در دریا  و قالب ماهیگیری  را می بینی که در گوشه ای نشسته  ماهیگیری 
انتظار گرفنت ماهی است. همه ی این زیبایی ها دیدنی و دلنشنی است و به انسان آرامش 

می دهد.

1

یكی از سفره های بسیار زیبا و رنگینی که در ایام روزه داری ایرانیان پهن می شود، سفره ی 
در  سنت هایشان  و  رسوم  و  آداب  اساس  بر  ایران،  منطقه ی  هر  مردم  معمواًل  است.  افطار 
انواع  آن ها  در  که  می کنند  پهن  رنگینی  آفتاب  سفره های  غروب  هنگام  در  و  رمضان  ماه 
خوردنی های لذیذ و مقوی دیده می شود. ازجمله ی این خوردنی ها می توان به حلوا، آش، 
کرد.  اشاره  شیرین  چای  و  پنیر  نان،  خوردن،  سبزی  زولبیا،  خرما،  شیربرجن،  شله زرد، 
پلو،  باقالی  پلو،  شیرین  پلو،  زرشک  مانند:  رنگینی  غذاهای  افطار  سفره ی  در  همچننی، 

خوراك مرغ و خوراك ماهیچه گذاشته می شود. 
دعا  خدا  از  سپاسگزاری  برای  پایان  در  و  کنیم  می  شروع  خدا  نام  با  را  خوردن  غذا  ما 

می خوانیم. در ماه رمضان مردم دوست دارند سر سفره ی افطار از دیگران پذیرایی کنند.

2
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َورزش به فّعالیت های فیزیكی بدن گفته می شود که به صورت منّظم اجنام می شود. ما 
برای حفظ سالمتی خود، به ورزش نیاز دارمي و گاهی هم می توانیم از ورزش برای سرگرمی 
و تفریح استفاده کنیم. پیاده روی یكی از ساده ترین و راحت ترین ورزش هاست؛ فّعالیتی 
است که در هر زمان و هر جا و هر سّنی می توان به آن پرداخت. برای پیاده روی می توانیم 

از مكان های مناسبی که شهرداری به این منظور در نظر گرفته است، استفاده کنیم.

انواع  درآن  و  کشیده اند  دیوار  را  آن  دور  که  است  زمینی  قطعه  و  فارسی  واژه ای  باغ 
درختان میوه دیده می شود. یكی از این درختان، درخت انار است. درخت انار در مناطق 
نیمه گرمسیری می روید. این درخت شكوفه های قرمز رنگ و بی بویی دارد که به آن ها گلنار 
می گویند. میوه ی انار گرد است و پوست آن معمواًل قرمز و گاهی زرد رنگ است. درخت انار 

از گیاهان بومی ایران به شمار می آید و رشد بسیار سریعی دارد.

3
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تهران پایتخت ایران است. این شهر به بیست و دو منطقه تقسیم شده است. مناد شهر 
و  آسیا  غرب  شهرهای  بزرگ ترین  از  یكی  شهر  این  است.  میالد  برج  و  آزادی  برج  تهران 
جزء بیست و هفت شهر بزرگ دنیا است. در تهران و اطراف آن اماکن تاریخی و مذهبی 
تهران  چهل  سیصدو  و  هزار  دهه ی  از  قرار گرفته اند.  وکنیسه ها  کلیساها  مساجد،  نظیر 
مرکز جذب مهاجران زیادی از سراسر ایران بوده است. در تهران دیدنی های زیادی مانند 
منطقه ی دربند و درکه و بوستان هایی مثل بوستان ملت، نیاوران و چیتگر بر زیبایی این 
شهر افزوده اند. در سال های اخیر، پلی زیبا به نام پل طبیعت روی بزرگراه مدرس ساخته 
شده است. این پل بوستان آب و آتش را به بوستان طالقانی وصل می کند. مردم می توانند 

در حنی تفریح و عبور از روی این پل مناظر زیبای تهران را ببینند.

پارچه الیه ای نرم است که از نخ یا الیاف طبیعی و مصنوعی تشكیل شده است. نوع الیاف 
و نحوه ی قرار گرفنت آن ها در کنار هم، در جنس پارچه تأثیر می گذارد.  پارچه ها از نظر 
مّواد به کار رفته، انواع گوناگون دارند؛ از جمله: پنبه ای، پشمی، ابریشمی و غیره. چاپ 
پارچه یا به صورت دستی و سنّتی اجنام می شود یا به صورت ماشینی. یكی از روش های 
با شابلون، رنگ و قلم مو، رنگ  چاپ پارچه، چاپ کالفه ای است در این روش، پارچه را 

می کنند.  

5
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آش  این  است.  ایران  بومی  آش های  ترین  مزه  و خوش  معروف ترین  از  یكی  رشته  آش 
آش  به  می توان  آش ها  انواع  از  می شود.  پخته  متفاوت  روش های  به  ایران،  شهرهای  در 
شله  قلمكار، آش دوغ، آش جو و آش انار اشاره کرد. آش رشته را معمواًل در ماه رمضان، در 
مهمانی ها، برای سالمتی مسافر، به عنوان نذری و در کنار غذای اصلی می پزند. روی آن را 

با پیاز داغ، نعناع داغ و کشک تزینی می کنند.

در  که  فرستاد  گالبی  درخت  یک  سراغ  به  ترتیب  به  را  آن ها  داشت.  پسر  چهار  مردی 
سومی  بهار،  در  دومی  زمستان،  در  اّول  پسر  بود:  روییده  خانه شان  از  دور  فاصله ای 
فراخواند  را  همه  پدر  سپس  رفتند.  درخت  کنار  به  پاییز  در  چهارم  وپسر  تابستان  در 
اّول گفت:  پسر  کنند.  توصیف  را  درخت  بودند،  دیده  آنچه  اساس  بر  آن ها خواست  از  و 
سرشار  بود  درختی  نه،  گفت:  دوم  پسر  پیچیده.  هم  در  و  خمیده  بود؛  زشتی  درخت 
دیده ام.  امروز  تا  که  بود  صحنه ای  باشكوه ترین  این  وعطرآگنی.  زیبا  شكوفه های   از 

پسر سوم گفت: نه! درخت بالغی بود پربار از میوه؛ پر از زندگی و زایش!
زمنی  وروی  شده  زرد  آن  برگ های  متام  که  دیدم  درختی  من  ولی  گفت:  چهارم  پسر 
ریخته بودند. به راستی اندوهی بر دلم نشست.مرد لبخندی زد وگفت: همه ی شما درست 

گفتید، اما هر یک از شما فقط یک فصل از زندگی درخت را دیده اید!

7
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آیا می دانید در سراسر دنیا با تغییرات آب و هوا، نوع پوشش نیز تغییر می کند؟
در  و  می پوشیم   ... و  دستكش  کاله،  ژاکت،  پالتو،  تیره،  لباس های  زمستان،  فصل  در 
فصل تابستان از لباس های روشن، نخی و سبک استفاده می کنیم. هر منطقه لباس محلّی 
مخصوص به خود دارد و ما باید با توّجه به فرهنگ و آداب و رسوم کشورمان لباس بپوشیم.

2

3

در فرهنگ فارسی عمید آموزگار یا معلّم با واژه هایی مانند تعلیم دهنده، آموزنده یا استاد 
معنی شده است. در بعضی فرهنگ ها معلّم به کسی می گویند که تدریس می کند. یعنی 
یک یا چند درس را به دانش آموزان می آموزد. در ایران و در بعضی کشورها یک روز خاص 

را برای قدردانی از معلّم جشن می گیرند.
در کشور ما بعضی از مردم مرز نشنی کوچ می کنند. در این مناطق، معلّم نیز همراه با 
دانش آموزان از جایی به جای دیگر می رود تا به بچه های عشایر آموزش دهد. در شهرها 
و روستاهایی که بّچه ها به زبان محلی صحبت می کنند، معلّم باید به هر دو زبان محلّی و 

رسمی تسلط داشته باشد تا بتواند درس را به خوبی به دانش آموزان یاد دهد.
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فرودگاه محلّی است برای نشسنت و برخاسنت هواپیماها. در حالی که فرودگاه های 
کوچک ممكن است از باندهای پروازی کوچک خاکی و یـــا شنی ساختـــه شده باشند، 
فرودگاه های بزرگی که برای پروازهای بنی املللی یا شهری استفــــاده می شوند، معمواًل 

باندهای بزرگی دارند که طول آن ها به چندین کیلومتر می رسد.
فرودگاه مهرآباد قدمیی ترین فرودگاه ایران به شمار می رود که در حال حاضر پروازهای 
داخلی از آجنا صورت می گیرند. از جمله ی فرودگاه های بزرگ ایران، به فرودگاه بنی املللی 

امام خمینی می توان اشاره کرد.

4

5

نزدیكی مشهد، شهر  در  تفریحی است.  و  و هوا، مذهبی  آب  زیبا، خوش  مشهد شهری 
این شهر زندگی می کرد.  ایران در  بزرگ  قرار دارد. فردوسی، شاعر  نام توس  به  کوچكی 
این مرد بزرگ به مدت سی سال به سرودن اشعار کتاب شاهنامه مشغول بود. او در این اثر، 
به معرفی قوم ایرانی و زندگی پادشاهان نامدار پرداخته است. در شاهنامه، رستم پهلوانی 
جاودانی است که همیشه در برابر هجوم دشمنان از ایران دفاع می کند. برای آشنایی بیشتر 
با رستم و دیگر پهلوانان ایرانی، می توانیم داستان های شاهنامه را بخوانیم. مردمی که برای 

زیارت امام رضا به مشهد می روند، سری به آرامگاه فردوسی نیز می زنند.
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در استان خوزستان، در بیشتر مناطق روستایی و عشایری، به واسطه ی وجود درختان 
خرما، حصیربافی رواج دارد. با  نی های باتالقی نیز حصیر می بافند. از این نوع حصیر در 
و  قدمیی ترین  از  یكی  حصیربافی  می شود.  استفاده  پنجره  جلوی  آویخنت  برای  شهرها 
کهن ترین صنایع دستی این استان به شمار می آید و بافته ها در منایشگاه های متعددی به 
منایش گذاشته می شوند. خوزستان همواره یكی از مراکزی بوده که زنان و مردان آن در 

زمینه ی هنرهای سنتی و صنایع دستی به خوبی درخشیده اند.

6

7

مردم ایران در بعضی از ماه های سال، مانند محّرم، صفر و رمضان، نذری می دهند. نذر 
یعنی چیزی را هدیه کنی و در راه خداوند بدهی. مردم خیلی از کشورها شمع نذر می کنند 
و آن را در مكان های مذهبی مانند مسجد وکلیسا روشن می کنند. در بعضی کشورها غذا 
می پزند یا نُقل و شكالت می دهند. تقریبًا در همه ی شهرهای ایران در این ایّام غذاهایی مثل 
خورشت قیمه، قورمه سبزی، حلوا و شله زرد پخته می شود. مردمی هم که غذا می گیرند، 

می گویند » نذرتان قبول باشد«.



152152

 فارسی آموز 
2/3

واژه نامه



153153



154154

معادل انگلیسیتلفظواژه

  HeyvānAnimalحیوان

LāneNes t-lairالنه

ParandeBirdپرنده

Bāghe vahshZooباغ وحش

AhliTameاهلی

VahshiWildوحشی

          ShotorCamelشتر

BiyābānDesertبیابان

AnvāeKindsانواع

MohredārVertebrateمهره دار

MantagheAreaمنطقه

KhatarDangerخطر

JeddiSeriousجّدی

Gos tareshSpreadگسترش

KeshāvarziFarmingکشاورزی

KāheshDecreaseکاهش

ManābeResourcesمنابع

SarieFas tسریع

درس1حیوان2/1
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معادل انگلیسیتلفظواژه

DāneshmandScientis tدانشمند

ĀdatHabitعادت

Sahar khizEarly riserسحرخیز

KhābSleepخواب

NasihatAdviceنصیحت

TohinInsultتوهنی

Geran gheymat Expensiveگران قیمت

dozdidanStealدزدیدن

درس1حیوان
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معادل انگلیسیتلفظواژه

ĀshpaziCookingآشپزی

SabziVegetableسبزی

ĀmādeReadyآماده

Āshpaz khāneKitchenآشپزخانه

KāseBowlکاسه

KomakHelpکمک

TasvirPictureتصویر

HayātYardحیاط

GhafasseShelfقفسه

ManzareViewمنظره

PardeCurtainپرده

KhoshmazeDeliciousخوشمزه

BoshghābPlateبشقاب

Ezāfeh kardanAddاضافه کردن

Nāhārlunchناهار

YakhchālRefrigeratorیخچال

ZarfshooyiWashing machineظرفشویی

PorkārbordUsefulپرکاربرد

درس2آشپزخانه
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معادل انگلیسیتلفظواژه

ShahrCityشهر

BāghGardenباغ

ForoodgāhAirportفرودگاه

Be ham rikhteMissyبه هم ریخته

MovāfeghAgreeموافق

AngoshtFingerانگشت

LahzeMomentحلظه

saligheTas tesسلیقه

درس2آشپزخانه
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معادل انگلیسیتلفظواژه

Zange tafrihPlay timeزنگ تفریح

ĀftābSunآفتاب

KharidanTo buyخریدن

Lebāse varzeshiSport wearلباِس ورزشی

ForsatChanceفرصت

SobhCneBreakfastصبحانه

MivehFruitمیوه

Es terChatRes tاستراحت

KhātereMemoryخاطره

BolandtarTallerبلندتر

FarghDifferenceفرق

negarānWorryنگران

HooshmandWiseهوشمند

MorghHenمرغ

KhoroosRoos terخروس

ForanImmediatelyفورًا

tasmimDecisionتصمیم

Makr/ hilehCheatمكر/ حیله

TarsidanFearترسیدن

ZirakWiseزیرك

درس3مدرسه
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معادل انگلیسیتلفظواژه

daevāQuarrelدعوا

FarārEscapeفرار

maksPauseمكث

mohemImportantمهم

درس3مدرسه
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معادل انگلیسیتلفظواژه

MaghāzehStoreمغازه

Kharid va forooshSale and buyخرید و فروش

SonnatiTraditionalسنتی

MehrabānKindمهربان

RāhroCorridorراهرو

Asbāb keshiMovingاسباب کشی

FarshCarpetفرش

MaemoolanUsuallyمعمواًل

GhadimiOldقدمیی

BanāBuildingبنا

Gonbadi sheklDomicalگنبدی شكل

GardeshgarTouristگردشگر

TalāGoldطال

LebāsClothلباس

Mash hoorFamousمشهور

AtrāfAroundاطراف

MasalanFor exampleمثاًل

momkenPossibleممكن

درس4بازار



161161

معادل انگلیسیتلفظواژه

RoustāVillageروستا

DivārWallدیوار

Tābes tānSummerتابستان

SākhtemānBuildingساختمان

mashghoolBusyمشغول

BāftanTo knitبافنت

HatmanSsureحتمًا

Shirini Pas tryشیرینی

TabiatNatureطبیعت

Koohes tānMountainکوهستان

fehres tLis tفهرست

MosāferTravelerمسافر

Sanāyea das tiHandicraftsصنایع دستی

KhiyābānStreetخیابان

GhesmatPartقسمت

Joor vā joorDifferentجور واجور

MaghroorProudمغرور

MontazerWaitمنتظر

HooshIntelligenceهوش

Oboor kardanCrossعبور کردن

SharmandegiEmbarrassmentشرمندگی

SāhebOwnerصاحب

Ozr khāhiApologyعذرخواهی

درس5ماسوله
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معادل انگلیسیتلفظواژه

GelimKind of Carpetگلیم

NakhFiberنخ

chārchoobFrameچارچوب

GheychiScissorsقیچی

HonarmandArtistهنرمند

LāzemNecessaryالزم

GoosfandSsheepگوسفند

MorabaeSquareمربع

Mos tatilRrectangleمستطیل

TārikDarkتاریک

RoshanLightروشن

DirLateدیر

ZoodSoonزود

SobhMmorningصبح

ShabNightشب

Darvāzeh bānGatekeeperدروازه بان

EttelāātInformationاّطالعات

DishabLas t nightدیشب

khasteTiredخسته

KhandeLaughخنده

TashakkorThankتشّكر

درس6گلیم
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معادل انگلیسیتلفظواژه

MizbānThe hostمیزبان

DoostFriendدوست

DeghghatCareدّقت

Pedar bozorgGrand fatherپدربزرگ

KolāhHatکاله

درس6گلیم
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معادل انگلیسیتلفظواژه

ShādemaniHappinessشادمانی

JashnCelebrationجشن

sonnatTraditionسّنت

Adāb va rosoomCultureآداب و رسوم

LabkhandSmileلبخند

NazdikNearنزدیک

Motmaen bāshBe sureمطمئن باش

toــJam shodanGatherجمع شدن

ParidanJumpپریدن

AghvāmRelativesاقوام

Banā barinThereforeبنابراین

soltānKingسلطان

māherSkillfulماهر

ehterāmRespectاحترام

lezzatEnjoyلّذت

KhazāneTreasureخزانه

zahmatTroubleزحمت

TahsinAdmirationحتسنی

Seyghal dādanPolishصیقل دادن

درس7چهارشنبه
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معادل انگلیسیتلفظواژه

sāhelBeachساحل

toorNetتور

māhigirFishermanماهیگیر

KashtiShipکشتی

EskeleWaterfrontاسكله

MantagheAreaمنطقه

KhorramiFreshnessخّرمی

DelpazirPleasantدلپذیر

Noghate didāniSightsنقاط دیدنی

MeydānSsquareمیدان

ZobāleGarbageزباله

Mohite zistEnvironmentمحیط زیست

ĀloodeInfectedآلوده

Bāzāre roozDaily marketبازاِر روز

EsterāhatRelaxationاستراحت

ShenSandشن

Be yād māndaniMemorableبه یاد ماندنی

TolooeRiseطلوع

GhoroobSunsetغروب

دریـا 2/2
درس1
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معادل انگلیسیتلفظواژه

Doordas tRemoteدوردست

ĀrāmCalmآرام

TasvirImageتصویر

BandargāhHarborبندرگاه

LangarAnchorلنگر

GhollābHookقاّلب

DelneshinPleasantدلنشنی

ĀrāmeshFelicityآرامش

TavaghghofStopتوّقف

NeshāneSignنشانه

AfaridgārCreatorآفریدگار

AmoozegārTutorآموزگار

MaeroofFamousمعروف

DaryācheLakeدریاچه

MohemImportantمهم

KeshvarCountryکشور

MakhsoosanSpeciallyمخصوصًا

koreye zaminThe globeکره ی زمنی

SokhangooSpeakingسخنگو

GhafasCageقفس

Gerān gheymatExpensiveگران قیمت

NegarānConcernedنگران

درس1دریـا
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معادل انگلیسیتلفظواژه

SalāmatiHealthسالمتی

GhamginSadغمگنی

GhatreDropقطره

AshkTearاشک

Ajibo gharibWeirdعجیب و غریب

Sharhe hālBiographyشرح حال

Sharbate taghviatiTonic syrupشربت تقویتی

MoshkelProblemمشكل

TaghlidImitationتقلید

RoozegārTimeروزگار

KhorākiEdibleخوراکی

KhoshmazeDeliciousخوشمزه

JāyezeAwardجایزه

ĀrezooWishآرزو

FelezMetalفلز

GolābiPearگالبی

GodālPitگودال

TekrārRepeatتكرار

MokhaffafAbbreviationمخّفف

ShāhKingشاه

AtrāfAroundاطراف

RoodkhāneRiverرودخانه

KāmravāFortunateکامروا

درس1دریـا
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معادل انگلیسیتلفظواژه

ghazāFoodغذا

MihmānGues tمیهمان

ĀshpazCookآشپز

MihmāniPartyمیهمانی

ĀrasteAdornedآراسته

KhoreshtStewخورشت

TorshiPickleترشی

BadenjānEggplantبادجنان

FelfelPepper/ Paprikaفلفل

KalamCabbageکلم

MorabbāJamمربّا

Sabzi khordanGreen  Vegetablesسبزی خوردن

PanirCheeseپنیر

MāstYogurtماست

KhiyārCucumberخیار

KhormāDateخرما

GorosneHungryگرسنه

Rooze dāriFas tingروزه داری

LazizDeliciousلذیذ

MoghavviTonicمقّوی

درس2سفـره
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معادل انگلیسیتلفظواژه

KoshtiWres tlingکشتی

DoRunningدو

Shegeft angizAmazingشگفت انگیز

Darvaze bānGoalkeeperدروازه بان

Khande rooSmilingخنده رو

MonazzamOrderedمنّظم

SargarmiAmusementسرگرمی

TafrihRecreation/ funتفریح

Piyādeh raviWalkingپیاده روی

ShenāSwimmingشنا

Tir andāziShootingتیراندازی

درس3ورزش
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معادل انگلیسیتلفظواژه

Ba safāPleasantباصفا

ShoghlJobشغل

KākhPalaceکاخ

FavvāreFountainفّواره

JahāniWorldwideجهانی

JazzābAttractiveجّذاب

Heyrat angizAmazingحیرت انگیز

ShekoofeBloomشكوفه

CheshmeFountainچشمه

ZardālooApricotزردآلو

GilāssCherryگیالس

ShoghālJackalشغال

ChamanLawnچمن

PasserــRah gozarByرهگذر

درس4باغ
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معادل انگلیسیتلفظواژه

ShahrCityشهر

KhiyābānStreetخیابان

Bozorg rāhHighwayبزرگراه

Chahār rāhCrossroadچهارراه

MoozeMuseumموزه

Nimeh shabMidnightنیمه شب

AzematGreatnessعظمت

ShokoohGloryشكوه

Reshte koohMountainsرشته کوه

PāyetakhtCapitalپایتخت

MetroSubwayمترو

ShomālNorthشمال

JonoobSouthجنوب

SharghEas tشرق

GharbWestغرب

Hamlo naghlTransportationحمل و نقل

Kooh navardMountaineerکوه نورد

GholleSummitقلّه

MojassameStatueمجّسمه

BāstaniAncientباستانی

RāhnamāGًuideراهنما

درس5تهران
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معادل انگلیسیتلفظواژه

PārcheClothپارچه

KārkhaneFactoryکارخانه

AlyāfFibersالیاف

PārsālLast yearپارسال

SafarTripسفر

Booye khoshScentبوی خوش

MohrStampُمهر

Roo miziTableclothرومیزی

DāyerehCircleدایره

GozāreshReportگزارش

TabieeNaturalطبیعی

MasnooieArtificialمصنوعی

PanbeieCottonپنبه ای

PashmiWoolenپشمی

AbrishamiSilkyابریشمی

Ghalam mooBrushقلم مو

Tarh dārPatternedطرح دار

MesrEgyptمصر

ChinChinaچنی

HendIndiaهند

درس6پارچه
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معادل انگلیسیتلفظواژه

ZamineFieldزمینه

Josto jooSearchجست و جو

mowjWaveموج

Sar neveshtFateسرنوشت

BeheshtParadiseبهشت

Bi karānInfiniteبی کران

Sib zaminiPotatoسیب زمینی

ChāghooKnifeچاقو

SikhSkewerسیخ 

درس6پارچه
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معادل انگلیسیتلفظواژه

MosāferatTravelمسافرت

KāseBowlکاسه

DoāPrayدعا

ZiyāratPilgrimageزیارت

HamsāyehNeighborهمسایه

KhānevādehFamilyخانواده

SarbāziMilitary serviceسربازی

HoboobātBeanحبوبات

GhāblamehPotقابلمه

Piyāz dāghFried onionپیاز داغ

Naenā dāghFried mintنعناع داغ

KashkCurdکشک

Khāb āloodSleepyخواب آلود

Lezzat bakhshEnjoyableلّذت بخش

Bi sabrāneImpatientlyبی صبرانه

JomaeFridayجمعه

SamimiyatIntimacyصمیمیت

DāyiUncleدایی

KhisWetخیس

gholPromiseقول

sookhteBurnedسوخته

درس7آش
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معادل انگلیسیتلفظواژه

TabiatNatureطبیعت

OstānProvinceاستان

KoohestāniMountainousکوهستانی

MoetadelModerateمعتدل

TanavvoeDiversityتنّوع

TosifDescriptionتوصیف

Atr āginFragrantعطرآگین

BāleghMatureبالغ

ZāyeshProcreationزایش

AndoohGriefاندوه

ShalilNectarineشلیل

NekooGoodنکو

درس1چهار فصل



176176

معادل انگلیسیتلفظواژه

MarāsemCeremonyمراسم

FarhangCultureفرهنگ

SarzaminLandسرزمنی

TirehDarkتیره

PoosheshCoverپوشش

GolkhānehGreenhouseگلخانه

Loghat nāmehDictionaryلغت نامه

māh nāmehMonthlyماهنامه

GolzārFlower gardenگلزار

ShenzārSabulousشنزار

TarhPatternطرح

SarvCedarسرو

SarāHouseسرا

SahlEasyسهل

KhoshnoodiGratificationخشنودی

NeamatBlessingنعمت

درس2لباس
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معادل انگلیسیتلفظواژه

Ahvāl porsiGreetingاحوالپرسی

Farhang nāmehLexiconفرهنگ نامه

Dāyeratol maārefEncyclopediaدایرة املعارف

Marz neshinFrontiersmanمرزنشنی

KoochMigrationکوچ

Ghadr dāniAppreciationقدردانی

AshāyerNom-adsعشایر

SarbāzānSoldiersسربازان

SirābWateredسیراب

NāshenavāDeafناشنوا

LahjehAccentلهجه

ZamzamehMurmurزمزمه

TeflChildطفل

درس3معلّم
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معادل انگلیسیتلفظواژه

MehmāndārHostessمهمان دار

ParvāzFlightپرواز

TaekhirDelayتأخیر

KheradWisdomخرد

KerdegārGodکردگار

SepehrSkyسپهر

Māhmoonماه

NāhidVenusناهید

MehrSunمهر

NārvanElmنارون

DehghānFarmerدهقان

TākVineتاك

BidbonWillowبیدبن

ShākhsārBranchesشاخسار

KohanAncientکهن

Gol bootehBush of flowersگل بوته

Parasپرستو tooSwallow

درس4فرودگاه
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معادل انگلیسیتلفظواژه

GonbadDomeگنبد

ĀrāmgāhMausoleumآرامگاه

MazhabiReligiousمذهبی

HaramShrineحرم

ZāerPilgrimزائر

ZereshkBarberryزرشک

NāmdārFamousنامدار

ShāerPoetشاعر

TāghVaultطاق

درس5مشهد



180180

معادل انگلیسیتلفظواژه

hasirMatحصیر

gandomWheatگندم

Zir andāzGround clothزیرانداز

SofrehTableclothسفره

NeyReedنی

BātlāghReedباتالق

MafoolObjectمفعول

NakhlestānPalmetumنخلستان

KhashmginAngryخشمگنی

Roostā neshinVillagerروستانشنی

RāyejCommonرایج

GoharJewelryگوهر

BāmRoofبام

DirinBygoneدیرین

ChostQuickچست

ChābokAgileچابک
JooyStreamجوی

NahāniUnderhandنهانی

GovārāSalubriousگوارا

درس6حصیر بافی
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معادل انگلیسیتلفظواژه

Sham.Candleشمع

ĀrezooWishآرزو

KheyrGoodخیر

HaftehWeekهفته

ĀhanIronآهن

AfsānehLegendافسانه

ToofānStormطوفان

palangPanterپلنگ

amirSultanامیر

درس7نذری
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مازندران
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نقاشی
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 نقاشی


