ف
�
صل سوم

اخالق فردی ــ اجتماعی

درس پنجم

گ
ب�لدر چ� ی� و ب� ز��

رو�ها ب�ه د ن� ب�ال �غ�ذ ا ب�ه صحرا میر ف� ت� ن�د و ش� ب
ال�هی
دو ب�لدر�چ ی�ن �با ج�و ج�ههای �خود رد � شک� ت��ز اری ز� ن�د �گی می�کرد ن�د .ز
�ها ب�ه ن

�خود �برمی�گ ش� ت� ن�د.

رو� صاح ب
� � شک� ت��ز ار� ،پس شر� را ن��ز د همسا ی�هها �فرس ت�اد ت�ا زا� آ�نها ب� خ�واهد
ش��ب ی ج�و ج�هها ب�ه �پدر و مارد �خود � گ ف� ت� ن�د« :ام ز

�که �فردا �برای ردو ،ب�ه �کمک آ�نها ب� ی�ا ی� ن�د».
�« :ا�گر �فردا ا ی�ن � شک� ت��ز ار را ردو � ک ن� ن�د ،چ�ه � ک ن��ی م؟»
ی��کی زا� ج�و ج�هها �با ن��گرا� نی � گ ف� ت

�
ال�هی ما � ب
خرا� ن� خ�واهد ش�د».
� « :ن� ت�رس! �فردا �کسی �برای ردو ن خ�واهد آ�مد و ن
مارد ج�و ج�هها � گ ف� ت
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ش� ب
رو� هر چ�ه �ب زر��گر و �پس شر� ب�ه ان� ت� ظ�ار � شن�س ت� ن�د� ،کسی ن� ی�امد� .ب زر��گر� ،پسر را ن��ز د �خو�ی ش�ان
� دوم ،ج�و ج�هها � گ ف� ت� ن�د« :ام ز

�خود �فرس ت�اد �که �خواه ش� � ک ن�د �که �فردا ب�ه �کمک آ�نها ب� ی�ا ی� ن�د و �با هم � ،شک� ت��ز ار را ردو � ک ن� ن�د».
� « :ن� ت�رس ی�د! �فردا هم �کسی ن� خ�واهد آ�مد و آ� ش� ی� نا�هی ما� ،بر ج�ا �خواهد ما ن�د».
�پدر ج�و ج�هها � گ ف� ت

�
ش� ب
�
� سوم ،ج�و ج�هها � گ ف� ت� ن�د�« :خو�ی ش�ان �ب زر��گر هم �برای �کمک ب�ه او ن� ی�امد ن�د .ام ز
رو� ش� ن� ی�د یم �که �ب زر��گر ب�ه �پس شر� می� گ ف� ت
�که د ی��گر ن� ب�ا�ید ب�ه ا ن� ت� ظ�ار ا ی�ن و آ�ن ب�ما ن��ی م؛ �با�ید داسها را ت��ی�ز � ک ن��ی م و �فردا �خودمان � شک� ت��ز ار را ردو � ک ن��ی م».
ه
ال�هی ما � ب
خرا� می ش�ود� .با�ید هر چ�ه
�� .فردا ن
�پدر و مارد ج�و ج�هها ب�ه م ن�گاه �کرد ن�د و � گ ف� ت� ن�د« :د ی��گر ،ج�ای ما ن�دن ن� ی�س ت
ز�ود ت�ر ب�ه ف��کر آ� ش� ی� نا�هی د ی��گری �با ش��ی م».
ج�و ج�هها �تع ج�ّ ب
� �کرد ن�د و زا� آ�نها ،دل ی�ل ش� را پ�رس ی�د ن�د.
«�ا و ق� ت�ی �که ده ق�ان ب�ه ام ی�د د ی��گران � شن�س�ته ب�ود� ،برای ما �خطری ن� ب�ود و ما هم ن��گران ن� ب�ود ی�م؛ ّاما و ق� ت�ی
� :ت
مارد � گ ف� ت
� ت�صم�ی
خود� کار را ا ن� ج�ام دهد؛ �فهم ی�د ی�م �که ا ی� ن� ج�ا د ی��گر ج�ای ما ن�د ِ
�».
�� ش
ن ما ن� ی�س ت
ش� ن� ی�د یم او م �گر�ف�ته اس ت

درست و نادرست

1ــ صاحب کشتزار میخواست النهی بلدرچینها را خراب کند.
٢ــ وقتی قرار شد همسایهها به کمک دهقان بیایند ،بلدرچینها به فکر پیدا کردن آشیانهی جدید ،افتادند.

درک مطلب

بروند؟

1ــ چرا زمانی که برزگر تصمیم گرفت خودش کشتزار را درو کند ،بلدرچینها فهمیدند که باید از آنجا
٢ــ آیا تاکنون برای انجام کارهایت به امید دیگران بودهای؟ سرانجام چه شد؟
٣ــ .....................................................
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نگاه کن و بگو

34

واژهآموزی

توجه کن.
به این جملهها ّ
ــ ما خدا را شکر میکنیم.
ــ در چای شکر میریزیم.
ــ گاهی برای لطافت پوست از کرم استفاده میکنیم.
ــ کرم زیر خاک زندگی میکند.
ــ ما همیشه به لطف و کرم خدا امیدوار هستیم.
این کلمات را چگونه میخوانی؟
شش ،شش
گل ،گل
سم ،سم

بیاموز و بگو

«نام من پروین است و مثل تو دانشآموز پایه ی سوم هستم .االن مشغول خواندن داستانی زیبا هستم و
قصهی
هنگام مطالعه ،سعی میکنم؛ حواسمپرت نشود .با خود فکر میکنم چگونه یک نقاشی قشنگ برای این ّ
پُرماجرا بکشم».
همان طور که دیدی ،همهی جمله ها مربوط به اکنون (زمان حال) است.
حاال تو بگو :االن مشغول انجام چه کاری هستی؟

نمایش

ــ در زنگ هنر دانشآموزان در گروه ،صورتکهایی از بلدرچین و برزگر میسازند.
توجه به صورتکها ،نقشی میپذیرند و متن نمایش را تنظیم میکنند.
ــ هر یک از دانشآموزان در گروه ،با ّ
ــ دانشآموزان صورتکها را جلوی صورت میگیرند و نقش آنها را اجرا میکنند.
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درس ششم

ف� داکاران

ه
ا� ج�ان د ی��گران �یا �کمک ب�ه هم ن�وعان ،ج�ان �خود را ب�ه �خطر
م ی� ش�ه ا�نسانهای �ب�ز گر� و ف�داکار هس ت� ن�د �که �برای ن� ج� ت
دا� ن�د؛ ب�ه هم ی�ن س ب� ب
اودا�ه میما ن�د.
میا ن� ز
� ن�ام و �یاد ا ی�ن ا�فراد ف�داکار ،رد ذ�هن مردم ،ج� ن
زا� ا ی�ن� نگو�ه ا�نسانهای �ب گر� و ا ف� ت� خ� آ ی
�
� .رد � شک�ور �ب�ز گر� ا�یران ن��ی�ز مردان و
ار��فر �ن ،رد هر شک�وری� ،بس ی�ار هس ت
�ز
م
ی
وا�ا ِ
�.
ز� ن�ان ،ح تّ�ی �کودکان و ن�و ج� ن
ن ف�داکار� ،فراوا ن� ن�د .ز� ن�د �گی ا�ن ا�نسانها ،سر ش� ق� و �چ را غ� راه ماس ت
آ��یا ت�ا� ک ن�ون ن�ام ش�ه ی�د سهام �خ ی�ام ،ش�ه ی�د مح ّمدحس ی�ن �فهم ی�ده ،ر�ی�زعلی �خوا ج َ�وی و حسن ام ی� زد�اده را ش� ن� ی�دها�ید؟

و� ب�ود .سهام
سهام �خ ی�ام ،د�خ ت�ر ز
دوا�ده سالهای ب�ود �که رد ش�هر هو�ی�ز ه ز� ن�د �گی می�کرد .او د�خ ت�ری ردس�خوان و �باه ش
ّ
� آ� غ� زا�
� ن�ام �کرد؛ ولی ب�ه ع ّل ت
� ب�ه �پا�یان رسا ن�د و �با ا ش� ت� ی� قا� رد کالس ّاول راه ن�ما ی�ی ث� ب� ت
دورهی د�بس ت�ان را �با مو ف� ق� ی� ت
ت�ح
ا� را رد چ� ن�گ د ش�من مید�ید ،آ�رام
� ب�ه مدرسه �برود .سهام زا� ا ی� ن��که ش�هر و مدرسه ش
�ج ن�گ م ی�لی و ا ش� غ�ال ش�هر ،ن� ت�وا�نس ت
� و �با پ� تر� ب
ا� س ن�گ ،د ش�من را آ� ز�ار میداد .سرا ن� ج�ام رد �پا ن��ز دهم مهر ماه  ،1359ر�گ ب�ار گلولهی ا ش� غ�ال�گران،
و �قرار ن�دا ش� ت

و� خ�دا رسا ن�د.
سهام را ب�ه آ� غ� ش
�ه
م ح
� و رد ز��یر ز� ن� ج��یرهای ت� نا�ک د ش�من ،ج�ان �خود را ف�دا
ح ّمد س ی�ن ف م ی�ده ،ن�و ج�وان ف�داکاری ب�ود �که ن�ار ن� ج�ک ب�ه �مکر �بس ت
�
ِ
را�هی او پ �خ ش� ش�د ،امام � خم ی� ن�ی(ره)
�کرد ت�ا زا� پ� ی� ش�روی آ� ن�ان ب�ه سوی خ� ک
هاد� دل� ی ن
ا� ا�یران ج�لو�گ�یری � ک ن�د .ه ن�گامی �که �خ�بر ِ ش� ت
�
�».
�فرمود ن�د« :ره�بر ما آ�ن ط ف�ل ز
دوا�ده سالهای اس ت
� �که �با ن�ار ن� ج�ک� ،خود را ز��یر ت� نا�ک د ش من ا ن�دا�خ ت
رد غ� ب
رو� سرد �پا ی��ی�ز ی ،و ق� ت�ی ر�ی�زعلی �خوا ج َ�وی
رو� �یک ز
� ،م ت�و ج�ّه ش�د �که �بر ا ث�ر ر�ی�ز ش� �کوه،
زا� م�ز رعه ب�ه خ� نا�ه �برمی� شگ� ت
� .رد ا ی�ن ه ن�گام ،صدای
� �قطار� ،بس�ته ش�ده اس ت
مس�یر حر� ک ت
پ� ی�
� ،پ��یرا ن
ه� ش� را ب�ه
آ�مدن �قطار ،رد �کوه  چ� ی�د .ر�ی�زعلی ب�ه سرع ت
�چ ب
�،
� دا ش� ت
� ف�ا ن�وسی را �که ب�ه دس ت
�� ،ن ف� ت
و� دس ت�ی �بس ت
ی�
�
س
ِ
� �قطار دو�ید .را ن� ن�دهی
خ� و آ� ت ش� ز�د و ب�ه م ت
روی آ�ن ر � ت
�
� و ج�ان مسا�فران �قطار
�قطار� ،با د�یدن آ� ت ش�� ،قطار را ن��گه دا ش� ت
ح�
�.
زا� م گر� تمی ،ن� ج� ت
ا� �یا�ف ت

�
ا�
حسن ام ی� زد�اده ،معلّم ف�داکاری ب�ود �که رد �یک وا�قعهی آ��ت ش 
�س زو�ی ،ج�ان دا ن ش� آ�م زو�ان را ن� ج� ت
�
� و دود�ک ش� آ�ن ا ف� ت�اد ،دا�ن ش� آ�م زو�ان رد م ی�ا ِ
داد .و ق� ت�ی ب� خ� ِ
ن ش�علههای آ��ت ش� و
اری کالس ،آ� ت ش� �گر�ف ت
ی معلّ
� و ع ّدهای زا� دا�ن ش� آ�م زو�ان را
دود� ،گر ف� ت�ار ش�د ن�د .ا�ن م ش� ج�اع و ف�داکار ،ج�ان �خود را ب�ه �خطر ا ن�دا�خ ت
ا� داد.
ن� ج� ت
ما ب�ه ا ی�ن � نگو�ه دا�ن ش� آ�م زو�ان ،ده ق� نا�ان و معلّمان ف�داکار ،ا ف� ت� خ�ار می� ک ن��ی م؛ آ� ن�ان ا�نسانهای �ب�ز ر �گی
هس ت� ن�د .ا�گر ب�ه �کو چ�هها و �خ ی�ا�بانهای ش�هرها و روس ت�اها ن�گاه � ک ن� ی�د ،ن�ا م ا ی�ن ا�نسانهای ش�ر ی� ف� و ف�داکار را
می ب� ی� ن� ی�د.
ب��گ�یر ی�م.

ی
� دا ش� ت� ن�ی ،ا تح�رام می�گ�ذ ار ی�م و می�کو ش��ی م ت�ا زا� آ�نها سرم ش� ق�
ما ب�ه ا�ن ا�نسانهای �ب�ز گر� و دوس ت

درست و نادرست

1ــ ریزعلی چیزی برای آتش زدن نداشت.
٢ــ حسن امیدزاده ،اهل هویزه بود.

درک مطلب

1ــ رفتار شهید خیام و شهید فهمیده ،چه شباهتی با هم
داشتند؟
٢ــ غیر از افرادی که نام آنها در درس آمده ،چه کسانی را
میشناسی که با فداکاری خود ،به دیگران کمک کردهاند؟
٣ــ ..........................

نگاه کن و بگو

واژهآموزی

به جملههای زیر د ّقت کن و جاهای خالی را با کلمههای مناسب کامل کن.
ــ خطکش ،وسیلهای است که با آن ،خط میکشند.
ــ میخکش ،وسیلهای است که با آن ،میخ را از تخته بیرون میکشند.
حاال تو بگو:
ــ  ،..................وسیلهای است که دود را از خانه بیرون میکشد.
ــ بارکش ،وسیلهای است که ...............................

بیاموز و بگو

«دیروز با برادرم ناهار خوردم .او میلی به غذا نداشت و من غذای او را نیز خوردم .بعد ازظهر ،دلدرد
شدیدی گرفتم .مادرم با مهربانی به من دارو داد .من تصمیم گرفتم ،دیگر پُرخوری نکنم».
همان طور که دیدی ،بیشتر جملهها مربوط به دیروز (زمان گذشته) بود .حاال تو بگو دیروز چه کارهایی
انجام دادی.
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بخوان و حفظ کن
ش
کا� می ش�د م ث�لِ ب�اران می ش�د�ی م
مه ب
ر�ان و ت� زا�ه و ب�یادعا

وا�های ش�اد خ�ود
ن�رم ب�ا آ� ز
ر�ق ص می�کرد�ی م روی س ب� ز�هها

ِم
ث
�
ب
ِل �اران
پ
ک�و چ�هها و ب�امها ُ�ر می ش�د ن�د

زا� صدای پ�ای ک� بو�ی ی
ها�مان
س ب� ز�ه میروی� ی�د رد هر ب�ا چغ��ه
زا� ط
ت
راو�  های ج�ای پ� یا�مان

پ� ج�
ار�لود را
ن �رههای غ� ب� آ
�ب م �ی م ش ُ�س
�
�
ی
ت
وسه یداد م و ی م ز�ود
ُ ُ
وا�مان
زا� صدای ش�ر ش� ِر آ� ز
ی
ن�اودانها کا ش��کی ل ب�ر� ز� �بود
ش
کا� می ش�د � ک ی��نهای رد ما ن� ب�ود

ب�ا � شن�اط و پ� ک
ا� و خ� ن�دان می ش�د�ی م

مه ب
ر�ان و ت� زا�ه و ب�یادعا
ش
کا� می ش�د ،م ث�لِ ب�اران می ش�د�ی م

م
جم� ی�د مال ح ّمدی

درس هفتم

ِ ک
کار ن��ی�

� زا� حال همهی مردم� ،با�خ�بر �با ش�د� .برای
� دا ش� ت
رد ز�مانهای دور� ،فرما ن�روا ی�ی ز� ن�د �گی می�کرد �که �خ ی�لی دوس ت
ت�ص
� ب�ه ش�هرهای م� تخ�ل ف� �برود و ز� ن�د �گی مردم را زا� ن��ز د�یک ب� ب� ی� ن�د.
هم ی�ن� ،یک ز
رو� م�ی م �گر�ف ت
�
مع
� ت�ا ب�ه روس ت�ا ی�ی رس ی�د .روس ت�ا،
ل ب�اسی مولی پ�و ش� ی�د ت�ا کسی او را � شن� ن�اسد .آ�ن و�ق ت
� و ر�ف ت
� ب�ه راه ا ف� ت�اد و ر�ف ت
سرس�ب�ز و پُ�ر زا� رد�خ ت�ان م ی�وه ب�ود.
� « :ب�ه ب�ه! ع ج� ب
� روس ت�ا ی�ی! چ�ه م ی�وهها ی�ی! چ�ه ج�ای �باص ف�ا ی�ی!»
� گ ف� ت

ج
�.
�ها و س�ب�ز هها را ن�گاه می�کرد ،زا� دور پ��یرمردی را د�ید �که روی ز�م ی�ن ،کار می� ک ن�د� .لو ت�ر ر�ف ت
همانطور �که رد�خ ت

�.
د�ید پ��یرمرد رد حال کا ش� ت�ن �گردو اس ت
َ
ّ
ا� ن�رم،
� و روی آ�ن را �با خ� ک
�� ،گودالی رد ز�م ی�ن می� ک ن�د .ن
پ��یرمرد �با د�ق ت
دا�هی �گردو را رد �گودال می�گ�ذ ا ش� ت
و�ا ن�د.
می پ� ش
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� ،پ � ی�رمردی ید�د
ا ن�در آ�ن د ش� ت
ج
ی م
�
ن
دا�هی � زو� رد ز�م�ن یکا ش� ت

َ
� عمر او ،ز�ِ �ن َود
�که گ� ش
�ذ� ت�ه اس ت
ف�
�که ب�ه صل ب�هار ،س ب� ز� ش�ود
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�فرما ن�روا م ّد�تی آ� ن� ج�ا ا�یس ت�اد و کار�کردن پ��یرمرد را ن�گاه �کرد .س�پس� ،با �تع ج ّ� ب
«ا� ا ی�ن همه کار� ،خس�ته
� ،زا� او پ�رس ی�د :ز
�
� �گردو� ،ب�ز گر� ش�ود و م ی�وه �بدهد و آ�ن
نمی ش�وی؟ ا ی�ن کارها ،کار ج� ن
� .ت� زا�ه ،چ� ن�د سال طول می�ک ش�د ت�ا رد�خ ت
وا�ان اس ت
و�ق  ه
� ،ت�و ز� ن�ده �با ش�ی!»
� م �که معلوم ن� ی�س ت
ت
ج
ع
� زو� ،ده سال مر می خ�واهد                �که �ق وی �گردد و ب�ه ب�ار آ� ی�د
ب� ی�ل
� می�گو ی� ی�د .چ� ن�د سال طول می�ک ش�د �که ا ی�ن رد�خ ت�ان م ی�وه �بده ن�د و
� « :ب�له .ش�ما ردس ت
پ��یرمرد ب�ه ش� ت��ک ی�ه داد و � گ ف� ت
ش�ا�ید هم آ�ن ز�مان ،من ز� ن�ده ن� ب�ا ش�م».
ی
� ن� ی�س ت�ی؟»
� :آ
�فرما ن�روا � گ ف� ت
«��یا ت�و زا� ا�ن مو ض�وع ،ن�اراح ت
� �با ش�م؟»
��« :چ را ن�اراح ت
پ��یرمرد � گ ف� ت
ی
ب�
د ی��گران کا ش� ت� ن�د و ما خ�ورد�ی م                ما ب� �ی
کار م و د��گران خ�ور ن�د
ی
ی
�.
� و ب�ه ف��کر �فرو ر�ف ت
�فرما ن�روا �با ش� ن� ی�دن ا�ن ج�مله ،ب�ه پ��یرمرد آ��فر �ن � گ ف� ت

درست و نادرست

زمان میوه ِ
1ــ پیرمرد از اینکه ممکن بود تا ِ
دادن درختهایش ،زنده نباشد ،ناراحت بود.
٢ــ فرمانروا برای تفریح به شهرهای مختلف میرفت.

درک مطلب

1ــ فرمانروا با شنیدن کدام جملهی پیرمرد به فکر فرو رفت؟ چرا؟
٢ــ تاکنون چه کار نیکی انجام دادهای که به نفع دیگران بوده است؟
٣ــ ...............................................
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نگاه کن و بگو

واژهآموزی

«خرسکوچولو آن روز ،خیلی سرحال بود .او مشغول بازی در جنگل زیبا و سرسبز بود که صدایی
شنید .وقتی جلوتر رفت ،خرگوش کوچکی را دید که دستمالی را مانند سربند ،به سر بسته بود .انگار سردرد
داشت .خرس کوچولو به او کمک کرد تا نزد هُدهُ ِد دانا برود .او از این کار احساس نشاط و سربلندی
میکرد».
توجه تو را جلب کرد؟ آنها را بگو .اکنون درباره ِی معنای آنها با دوستانت گفتوگو کن.
کدام کلمههاّ ،

بیاموز و بگو

بچهها خواهم داد و شادی آنها را
نهال سیب با خود فکر میکرد« :وقتی بزرگ بشوم ،از سیبهایم به ّ
تماشا خواهم کرد و از خدا بهخاطر مهربانیهایش تشکّر خواهم کرد».
ِ
فکرهای ِ
نهال سیب ،مربوط به آینده بود .حاال تو بگو در آینده ،چگونه به دیگران
همان طور که دیدی،
خدمت خواهی کرد.
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بخوان و بیندیش

پَریکوچولو
یکی بود ،یکینبود .پری کوچکی بود که با مادرش در آسما ن زندگیمیکرد.
قصهی ما ،هنوز بال نداشت .برای همین ،نمیتوانست مثل
پریکوچولوی ّ
مادرش پروا ز کند .وقتی که مادرش
برای گردش در آسمان پرواز میکرد،
پری کوچولو در خانه میماند.
یک بار که مادر پریکوچولو،
میخواست به زمین بیاید ،پری کوچولو

دامن نقرهای او را گرفت و گفت« :مامان! مرا هم با خودت ببر!»
مادر پریکوچولو ،فکری کرد و گفت« :صبر کن!»
بعد یک تکّهابر پنبهای از آسمان کَند و آن را با بالهایش تاب داد .ابر پنبهای ،یک نخ سفید خیلی بلند
شد .مادر پریکوچولو یک ِ
سر نخ را به پای دخترش بست؛ سر دیگر آن را هم به گوشهی بال خودش گره زد.
بعد پرواز کرد و از آسمان پایین آمد؛ ّاما وقتی به زمین رسید ،اتّفاق بدی افتاد ،نخ پنبهای به چیزی گیر کرد و
قصه ِی ما ،فهمید که مادرش را گم کرد ه است .آن هم کجا؟ روی زمین که
پاره شد .خالصه ،پریکوچولوی ّ
بهاندازهیآسمان ،بزرگ بود!
گریهاش گرفت و اشکهایش روی زمین چکید و توی خاک فرو رفت.
پریکوچولو از جا بلند شد و شروع به جستوجو کرد .جستوجوی چی؟ سرنخ! کدام نخ؟ همان نخی
که به بال مادرش بسته شده بود .این طرف و آن طرف را گشت ،تا عاقبت ،چشمش به یک نخ سفید افتادِ .
سر  نخ
را گرفت و جلو رفت .رفت و رفت ،تا رسید به خاله خرگوشه که تک و تنها نشسته بود و با آن نخ سفید ،لباس
میبافت .پریکوچولو ،آهی کشید و از ُغ ّصه ،گریه کرد .اشکهایش روی زمین چکید و توی خاک فرو رفت،
خاله خرگوشه او را دید و پرسید« :چی شده؟ تو کی هستی؟ چرا گریه میکنی؟»
پریکوچولو گفت« :من پری هستم .مادرم را گم کردهامّ .اما شما که مادر من نیستید!»
بچهی من میشوی؟»
خاله خرگوشه ،آهی کشید و گفت« :خوب ،درست است؛ ّاما بگو ببینم ،تو ّ
بچهات میشوم ».و ِ
دختر
پریکوچولو دید که چارهای ندارد .برای همین ،قبول کرد و گفت« :بلهّ .
خاله   خرگوشه شد.
خاله خرگوشه ،لباسی را که میبافت ،تمام کرد .آن را به تن پریکوچولو پوشاند .بعد موهایش را شانه  زد.
ناگهان دید که از موهای دخترک ،طال و نقره میریزد .زود طالها و نقرهها را جمع کرد و کناری گذاشت.
پریکوچولو گفت« :مامان ،طالها و نقرههایم را چه کار کردی؟»
خاله خرگوشه گفت« :طال و نقره کجا بود؟ یک ُمشت آشغال بود که ریختم یک گوشه ».خاله خرگوشه
نمیدانست که هرگز نمیشود به پریها دروغ گفت.
پریکوچولو گفتِ :
«مادر من هیچوقت دروغ نمیگفت .من نمیخواهم دختر تو باشم!»
بعد هم خداحافظی کرد و از خانهی خاله خرگوشه بیرون رفت.
سر نخ دیگر پیدا کرد .خوشحال شدِ .
این طرف را گشت ،آن طرف را گشت تا یک ِ
سر نخ را گرفت و
رفت .رفت و رفت تا رسید به یک گربه .گربه داشت با یک گلوله کاموای سفید بازی میکرد .پریکوچولو آهی
کشید و گریه کرد .اشکهایش روی زمین چکید و توی خاک فرو رفت.

گربه سرش را بلند کرد و او را دید .پرسید« :آهای میو! ...تو کی هستی؟ اینجا چه کار داری؟»
پریکوچولو گفت« :من پری هستم .مادرم را گم کردهام».
گربه گفت« :خوب؛ اگر بخواهی من مادرت میشوم».
پریکوچولو دید که چارهای ندارد ،قبول کرد و ِ
دختر گربه شد .گربه ،با پری کوچولو بازی کردُ .دم
پشمالویش را هم روی او کشید ،تا سردش نشود .یک مرتبه ،چشم مامان گربهی پریکوچولو ،به یک ِ
موش
چاق و چلّه افتاد .از جا پرید و رفت و آقا موشه را گرفت و یک لقم ه کرد.
پریکوچولو این را دید و گفت« :مادر من هیچوقت ،کسی را اذیّت نمیکرد».
بعد هم خداحافظی کرد و رفت.
این طرف را گشت؛ آن طرف را گشت؛ هیچ ِ
سر نخی پیدا نکرد .خسته شد و از یک درخت بلند ،باال
رفت .روی بلندترین شاخهی آن نشست و تا صبح به آسمان نگاه کرد؛ چهقدر دلش برای مادرش تنگ شده بود!
صبح که شد ،باران بارید؛ ّاما پریکوچولو همان باال زیر باران ماند .شاید پریها زیر باران خیس نمیشوند!
باران تمام شد و آفتاب تابید .آن وقت ،یک رنگینکمان قشنگ درست شد .پریکوچولو داشت به
رنگینکمان نگاه میکرد که یک دفعه چیز عجیبی دید .پریکوچولویی ،هم قد خودش ،رنگینکمان را گرفته
قصهی ما ،با خوشحالی داد زد« :سالم دوست من! کجا میروی؟»
بود و از آن باال میرفت .پریکوچولوی ّ
پریکوچولوی دوم گفت« :سالم .دارم به آسمان ،پیش مادرم برمیگردم».
تعجب پرسید« :با رنگینکمان؟!»
پریکوچولوی ّاول ،با ّ
پریکوچولوی دوم گفت« :بله .چون به آسمان میرسد .بار دوم است که این پایین گم شدهام .دفعهی
قبل هم ،با رنگینکمان باال رفتم».
قصه ِی ما ،خوشحال شد .از روی شاخهی درختَ ،جستی زد و به طرف رنگینکمان
پری کوچولوی ّ
پرید .آن را گرفت و باال رفت تا به مادرش رسید.
ُشکوه قاسمنیا ،با اندکی تغییر

٭ درک و دریافت

 1ــ چرا مادر پریکوچولو نخی درست کرد و یک ِ
سر نخ را به پای او بست؟
 2ــ آیا خاله خرگوشه مامان خوبی برای پریکوچولو بود؟ چرا؟
 3ــ چرا پریکوچولو نمیتوانست به آسمان برگردد؟
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حکایت

بهانه
روزی مردی به خانهی بُـهلول رفت
و از او خواست که طنابش را برای ّمدتی به او
قرض دهد.
بهلول کمی فکر کرد و گفت« :حیف که
روی آن ارزن پهن کردهام ،و اگر نه حتماً آن را
به تو میدادم».
تعجب ،گفت« :مگر میشود
مرد ،با ّ
روی طناب ارزن پهن کرد؟»
بهلول گفت « :برای آنکه طناب را به تو
ندهم ،همین بهانه کافی است».
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�ف
صل چ�هارم
ِ
راه زندگی

درس هشتم

پ� ی� اه ِ ب�ه ش��ت

�� .پدر� ،برای زا� ج
ر� علی(ع) �یک پ��یراهن
دوا� او �با ح ض� ت
ح ض� ت
ر� ف�اطمه(س) پ��یراهن سادهای ب�ه ت�ن دا ش� ت
لط ی
� ت�ا چ� ن�د لح ظ�ه
ن�و ،ب�ه خ� نا�ه آ�ورد .ح ض� ت
� .آ�ن را � ک ن�ار �گ�ذ ا ش� ت
ر� ف�اطمه(س) ب�ه آ�ن ن�گاه �کرد� .پار چ�هی ن�رم و � ف�ی دا ش� ت
ب�عد ب� پ�و ش�د.

� ک ن�م».

ر� ف�اطمه(س) �فرمود « :چ�ه �کسی رد می ز� ن�د؟»
رد ا ی�ن ه ن�گام صدای رد ب�ه � ش
گو� رس ی�د .ح ض� ت
عی
�
�« :من ز�� نی � قف��یرم ،ل ب�اسی ن�دارم �که ب�ه ت�ن � ک ن�م».
کسی �با صدای�ض � ف�ی � گ ف� ت
«ا� خ� نا�هی رسو ِ
ل خ�دا �یک ل ب�اس �که�نه می�خواهم ت�ا ب�ه ت�ن
� :ز
ح ض� ت
ر� ف�اطمه(س) رد را �ب زا� �کرد .ز�ن � قف��یر � گ ف� ت

ر� ف�اطمه(س) ب�ه ردد آ�مد.
دل ح ض� ت
ن�
ه
� ب�ه پ��یراهن ن�و و ب�عد ب�ه پ��یراهن
ن�گا ش� �خس ت

سادهای �که پ�و ش� ی�ده ب�ود ،ا ف� ت�اد .ف��کر �کرد �کدام�یک

ا� ب�ود� .یاد
را �بدهد .پ��یراهن ن�و �برای عروسی ش
کالم خ�داو ن�د رد � آقر�ن ا ف� ت�اد �که می�فرما�ید« :هر�گ�ز
� �
� دار�ید
سعاد تم ن�د ن خ�واه ی�د ش�د م�گر چ��ی�ز ی را �که دوس ت
ب�
ب�ه ن� ی� زا�م ن�دان ب�� شخ� ی�د».
ر� ف�اطمه(س) ،ف�وری پ��یراهن ن�و
ح ض� ت
را �بردا ش�� ،ب�ه ط ف ِ
� و �با مهر �با� نی
ر� رد ر�ف ت
ت
چ
�
ر�
آ�ن را ب�ه ز�ن داد .ش�مهای ز�ن � قف��یر� ،ب ق
� و دعا
ز�د .صور�ت ش� را ب�ه ط ف
ر� آ�سمان �گر�ف ت
�.
�کرد .ب�عد �با � ش
خو�حالی ز��یاد زا� آ� ن� ج�ا ر�ف ت
ر� مح ّمد(ص)
و ق� ت�ی �خ�بر ب�ه ح ض� ت
ر� علی(ع) رس ی�د ،آ�نها زا� کار
و ح ض� ت

خو�حال ش�د ن�د.
ر� ف�اطمه(س) � ،ش
ح ض� ت
م
ب
ی
�
� .او
طولی  ن� ک ش� ی�د �که �ج �بر ئ��ل� ،فر ش��تهی �ب�ز گر� خ�دا ،ب�ه خ� نا�ه ح ض� ت
ر� ح ّمد(ص) آ�مد .خ� نا�ه ،ب�وی �ه ش� ت
� �گر�ف ت
�« :ای رسول خ�دا! خ�داو ن�د ب�ه ت�و سالم رسا ن�د و ب�ه من �فرمان داد
پ��یراهن س�ب�ز و ز� ی� ب�ا ی�ی ج�لوی ح ض� ت
� و � گ ف� ت
ر� �گ�ذ ا ش� ت
ر� ف�اطمه(س) سالم �برسا�نم و ا ی�ن ل ب�اس س�ب�ز ب�ه ش� ت�ی را �برای او ب� ی�اورم».
�که ب�ه ح ض� ت
ب�
ا�کها�ی ش� ج�اری ش�د .عطر ب�ه ش� ت�ی پ��یراهن �خ ی�لی
ر� ف�اطمه (س) ب�ه ل ب�اس س�ب�ز ه ش� ت�ی ا ف� ت�اد ،ش
و ق� ت�ی ن�گاه ح ض� ت
ر� ف�اطمه(س) �ک ش�ا ن�د.
ز�ود همه را ب�ه ت
ا� قا� ح ض� ت

درست و نادرست

1ــ زمانی که جبرئیل به خانهی رسول خدا آمد ،خانه بوی بهشت گرفت.
٢ــ جبرئیل برای مراسم عروسی حضرت فاطمه(س) ،یک پیراهن هدیه آورد.

درک مطلب

1ــ چرا زمانی که خبر بخشیدن پیراهن عروسی به حضرت محمد(ص) و حضرت علی(ع) رسید،
خوشحال شدند؟
٢ــ آیا تاکنون چیزی را که خیلی دوست داشتهای ،به دیگران بخشیدهای؟
٣ــ ..................................................
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نگاه کن و بگو

واژهآموزی

ــ انسان خوشقیافه ،کسی است که قیافهی خوبی دارد.
ــ انسان خوشحال ،کسی است که . .....................................
ــ غذای خوشمزه ،غذایی است که مزهی خوبی دارد.
ــ گل  ،.........................گلی است که بوی خوبی دارد.
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بیاموز و بگو

توجه کن.
به جملههای زیر ّ
1ــ حضرت فاطمه(س) در خانه یک پیراهن ساده داشت.
حضرت فاطمه ــ سالم الله علیهاــ در خانه یک پیراهن ساده داشت.
محمد(ص) آمد.
٢ــ جبرئیل به خانهی حضرت ّ
محمد ــ صلی الله علیه و آله ــ آمد.
جبرئیل به خانهی حضرت ّ
٣ــ حضرت علی(ع) از ازدواج با دختر رسول خدا خوشحال بود.
حضرت علی ــ علیهالسالم ــ از ازدواج با دختر رسول خدا خوشحال بود.

نمایش

عصبانیت ،شادی و غم در چهرهی افراد ،در نوع صحبت کردن و رفتار آنها با یکدیگر
حالتهایی مثل
ّ
تأثیر دارد .نمایشی ترتیب دهید و انواع حالتهای مختلف احساسات انسانها مانند نگاه عصبانی ،دوستانه،
غمناک و شاد را نشان دهید و تأثیر آن بر چگونگی گفتوگو را اجرا کنید.
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بخوان و حفظ کن

لح ظ�ی س ب� �ز دعا

چ
� ش�مهها رد ز�م ز�مه
ُ
� و ش�و
رودها رد ش�س ت 
هَ
م ج
و�ها رد مهَمه
ج
ج
ج
� و�و
�ویها رد �س ت 

س ن�گ ،پ�� ی ش�ا�نی ب�ه خ� ک
ا�
ب
ب
ا�ر ،سر �ر آ�سمان
ِ
م
َ
�
ب
�
 �
خ
ث
�
لِ گ ن�د ،م ش�ده
�ِ ر ن� گ� ی�ن � کمان
ق�ام ت

ب�ا�غ رد حا ِ
ل � یق�ام

ب
ِ
رد حال س ف�ر
ا�ر

ِ
ک�وه
رد حال ر ک�وع
ا� و ماه� ب
آ��ف� ب
ا�
ت
ت
رد غ� ب
رو� و رد طلوع

ر�ِ ک
آ�سمان ،غ� ق
و�
 س� ت
ب
�ر س ِر گلدس ت�هها
ُ�
ب� ِ
و�
ال مر�غ ان رد ق ن� ت
ی
�ق�صر ام ی�ن�پور  
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درس نهم

گ

ب�وی ن� �س

وا�ی دل� شن� ی�ن می�خوا ن�َد .ب� ته�ر ی�ن سرودها و
صدای �باد می آ��ید� .باران �بر �بامهای ُس ف�الی می�بارد .پ�ر ن�ده ،آ� ز
ِ
�
طب
� .سرود آ��ب ش�ار ،موس ی� ق�ی ج�و ی� ب�ار� ،ن�غ مهی پ�ر ن�دگان . ...
� ،اطرا فم را پ�ُر �کرده اس ت
�ن�غ مههای � ی�ع ت
س
� �که همهی صداها را می ش� ن�وم؛ ّاما صدای ت�و را �نمی ش� ن�وم!
خ� اس ت
چ�ه ق�در � ت
چ�
�� .کوه ،ب�ل ن�د و
گار�گ پ�ر ن�دگان ،ش�م ن� ز
� .پَ�رهای ر ن� ن
وا� اس ت
�ها ز� ی� ب�اس ت
رد�یا آ� ب�ی و ب�یا ن��تهاس ت
� .س�ب�ز ی رد�خ ت

�.
� اس ت
دور دس ت

ب
ب
س
� �که همه چ��ی�ز و همه �کس را می�� ی ن�م؛ ّاما ت�و را �نمی�� ی ن�م!
خ� اس ت
چ�ه ق�در � ت

�
� .هر ج�ا �که میروم ،ب�وی ب� ته�ر ی�ن عطرها را حس م ی� ک ن�م .ب�وی س�ب�ز ه ،ب�وی ن�ر�گس ،ب�وی
ب�وی گل ،اطرا فم را پُ�ر�کرده اس ت

�یاس ،ب�وی ن�ا ِ
ن ِ�ب ِر ش��ته ،ب�وی س ی� ب
ن خ�ورده ،ب�وی ز�ع ف�ران و ر ی�حان . ...
ا� �بارا 
�های سر خ� و س�ب�ز  ،ب�وی خ� ک
س
� �که ا ی�ن همه را حس می� ک ن�م؛ ّاما ب�وی ت�و را حس �نمی� ک ن�م!
چ�ه ق�در � ت
خ� اس ت
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خو� ب�و ت�ر ی�ن ،ای ع�ز �ی�ز ت�ر ی�ن غ�ا�ی ب
� ب� ی�ا!
ای ب� ته�ر ی�ن صدا ،ای ز� ی� ب�ا ت�ر ی�ن د�ید� نی ،ای � ش

ت�و آ��ف� ب
ا� و ف� یا�ی ،خ�دا � ک ن�د �که ب� ی� یا�ی                �فرو� ی
غ د�دهی یما�ی ،خ�دا � ک ن�د �که ب� ی� یا�ی
ت

کا�ا�نی)
( ش�عر زا� :صا ئ�م ش
ی
�فری� ب�ا   َکلهُر ،ب�ا �ت غ�� ی�ر

درست و نادرست

1ــ آن کسی که از نظرها غایب است و روزی ظهور خواهد کرد ،حضرت مهدی(عج) است.
بچهها نمیتوانند مثل بزرگترها از منتظران ظهور حضرت مهدی(عج) باشند.
٢ــ ّ

درک مطلب

1ــ اگر بخواهی با امام زمان(عج) صحبت کنی ،چه میگویی؟
٢ــ میدانی نیمهی شعبان چه روزی است؟ خاطرهای از آن روز ،برای دوستانت تعریف کن.
٣ــ .............................................................

صندلی صمیمیت

1ــ انتخاب موضوع :موضوع مورد عالقهات را انتخاب کن .این موضوع میتواند بیان یک خاطره
باشد؛ مثال ً خاطرهی ّاولین روز مدرسه ،یا خاطرهی سفر به مشهد یا هر خاطرهی دیگری که دوست داری.
٢ــ تفکّر :حاال که موضوع را انتخاب کردهای ،درباره ِی آن فکر کن.
٣ــ گفتار :هر وقت آماده بودیِ ،
روی صندلی معلّم بنشین و رو به دوستانت ،درباره ِی آن موضوع صحبت
کن .یادت باشد زمان صحبت تو خیلی طوالنی نباشد تا وقت داشته باشی صحبتهای دوستانت را هم بشنوی.

واژهآموزی

توجه کن .سپس
جملههای زیر را با د ّقت بخوان و به کلمههایی که زیر آنها خط کشیده شده استّ ،
درباره ِی معنای آنها با دوستانت گفتوگو کن.
ــ آواز دلنشین پرنده به گوش میرسید.
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ــ موضوع دلخواه من کتابخوانی است.
ــ صوت دلنواز قرآن در مسجد پیچیده بود.
٭ ٭ ٭
ــ تو جمعه نیامدی و غروب آن ،چه دلگیر بود.
ــ او از شکست دلخور بود؛ ّاما ناامید نبود.

بیاموز و بگو

به جملههای زیر د ّقت کن و بگو از چند کلمه تشکیل شدهاند؟ آیا معنی کاملی دارند؟
ــ رفتم.
ــ آمدند.
حاال به این جملهها د ّقت کن و بگو از چند کلمه تشکیل شدهاند؟ آیا معنی کاملی دارند؟
ــ دیروز من و همکالسیهایم در خیابان به سمت کتابفروشی
ــ هفتهی گذشته در مسجد محلّه ،علی را
در مورد تفاوت این جملههای کوتاه و بلند ،با همکالسیهایت گفتوگو کن.
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بخوان و بیندیش

حو ِ
ض فیروزهای
َح َسن،کنار پنجرهی اتاق نشسته است و به ِ
ماهی قرمز داخل تُنگ ،خیره شده است .او با انگشتانش به
دیوارهی تنگ ،ضربه میزند و ماهی را به این طرف و آن طرف میراندِ .
ماهی قرمز به سختی حرکت میکند و
گاهی روی آب ،بیحرکت میماند .حسن ،نگران ماهی است.
حسن فریاد میزند« :مادر! ...مادر!»
مادر به سرعت وارد اتاق میشود .کنار حسن مینشیند و به تُنگ ِ
ماهی او نگاه میکند.
مادر« :چی شده؟»
حسن« :ماهی قرمزم  ...مریض است  ...دیگر شنا نمیکند!»
مادر« :فکر میکنم این تنگ برای او کوچک باشد .باید او را به
جای بزرگتری ببری تا هم راحت شنا کند و هم دوستانی داشته باشد
که ُغ ّصه نخورد».
حسن با خود فکر میکند« :کجا ببرم؟ جایی که هم بزرگ باشد
و هم پر از ماهی قرمز».
مادر« :من میدانم کجا؛ حوض مسجد محلّه ،هم بزرگ است،
هم پر از ماهی .خادم مسجد هم ،حسابی به آنها میرسد».
حسن به سرعت ،تنگ را برمیدارد و به سوی در اتاق میرود.
مادر« :کجا با این عجله؟»

حسن« :میروم مسجد».
بچه که ده ساله به نظر میرسدِ ،
کنار
حسن با تنگ ماهی وارد حیاط مسجد میشود .چند مرد و یک پسر ّ
حوض ایستادهاند و وضو میگیرند .حسن به حوض نزدیک میشود.
حوض به رنگ آبی فیروزهای است و آبی زالل و تمیز دارد .ماهیهای ِ
قرمز فراوانی از این سو به آن
سوی حوض ،شنا میکنند .آنها به خوبی در آب دیده میشوند.
حسن تنگ را داخل حوض میکند و ِ
سر تُنگ را کمی خم میکند تا ماهی بتواند از آن ،خارج شود.
ماهی حسن از تنگ خارج میشود و به سرعت کنار ماهیهای دیگر میرود.
ماهی قرمز شاداب و سرحال است .حسن خوشحال میشود .لبخند میزند و همچنان شنا کردن ماهی
پسربچهای که کمی دورتر از حسن ایستاده بود و وضو میگرفت ،با لبخند به حسن
قرمز را تماشا میکند.
ّ
نزدیک میشود.
پسربچه« :سالم ،من عرفان هستم .اسم تو چیست؟ تا حاال تو را اینجا ندیده بودم!»
ّ
حسن« :من حسن هستم .آمده بودم این ماهی قرمز را توی حوض مسجد بیندازم».
حسن میخواهد از مسجد خارج شود .چند قدم به سوی ِدر مسجد برمیدارد .دوباره نگاهش به عرفان
میافتد .عرفان ِ
نزد یکی از دوستانش میرود که مشغول جفت کردن کفشهای نمازگزاران است .با او دست
میدهد و حالش را میپرسد.
حسن برمیگردد؛ کنار حوض میرود .نگاهش به ماهی قرمزش میافتد که خوشحال با ماهیهای دیگر
شنا میکند .لبخند میزند و شیر آب را باز میکند و وضو میگیرد .داخل مسجد میشود و کنار عرفان ،در
صف نماز مینشیند.
فاطمه سلحشور

٭ درک و دریافت

1ــ چرا مادر به حسن پیشنهاد کرد که جای ماهی را عوض کند؟
٢ــ چه چیز باعث شد که حسن تصمیم بگیرد در مسجد نماز بخواند؟
٣ــ کلمهی «آنها» ،که در متن مشخّص شده است ،به چه کسی یا چه چیزی اشاره میکند؟
4ــ کلمهی «او» ،که در متن مشخّص شده است ،به چه کسی یا چه چیزی اشاره میکند؟
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َمثَل

توجه کن.
داستان زیر را بخوان و به ضربالمثل آن ّ
خداوند به حضرت سلیمان(ع) تواناییهای زیادی بخشیده بود؛ مثال ً او میتوانست با حیوانات حرف بزند.
روزی از خداوند اجازه خواست مهمانی بزرگی برپا کُند و همهی موجودات را به ناهار دعوت نماید.
حضرت سلیمان(ع) ِ
کوه بزرگی از غذا آماده کرد.
ّاولین مهمان او ماهی بزرگی بود که سر از آب در آورد و گفت« :غذای مرا بده».
حضرت سلیمان(ع) گفت« :این همه غذا ،هر چه دوست داری ،بخور».
بقیه ِی غذای من چه میشود؟ هنوز
ماهی در یک چشم به هم زدن ،همهی غذا را بلعید و گفتّ « :
گرسنهام».
تعجب پرسید« :مگر تو روزی چهقدر غذا میخوری؟»
حضرت سلیمان(ع) با ّ
ماهی گفت« :روزی سه قورت .اینکه خوردم ،نیم قورت بود .هنوز دو قورت و نیمش باقیست».
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ف� ص پ� نج ��
ل م
هنر و ادب

درس دهم

ی� ِار مه �بان
� ،ش�ما را ب� ته�ر ش� ن�ا�خ�تهام .میدا�نم �که ا غ�ل ِ ب
� دار�ید،
� ش�ما ،مرا �خ ی�لی دوس ت
ا� ک ن�ون �که چ� ن�د ماهی زا� دوس ت�ی ما�گ�ذ ش� ت
رو� ّاول ،ل ب�اس ن�و و ز� ی� ب�ا ی�ی �بر ت� ِ
ن من �کردها�ید و �خ ی�لی مرا�ق ب
� هس ت� ی�د ت�ا رد �باد و �باران �نما�نم �یا ب�ع ض�ی زا�
�چ ون زا� همان ز
�کودکان ،ب�ه من آ�س ی��ب ی ن�رسا ن� ن�د.

� می�برم و زا�
زا� ا ی� ن��که ش�ما هر ز
� �خود سوار می� ک ن� ی�د و ب�ه مدرسه می�بر �ید ،ل ّ�ذ ت
رو� مرا ت�وی � ک ی� ف� ت�ان می�گ�ذ ار�ید و �بر �پ ش� ت
ش�ما � شت� ّ� کر می� ک ن�م.
ل
س� ب ی
و� می�گ�یر �ید و ب�ه �قل ب� ت�ان ن��ز د�یک می� ک ن� ی�د .رد
� �که مرا رد آ� غ� ش
را ت ش� � ته�ر �ن و�ق ت
� �برای من ،آ�ن ح ظ�های اس ت
ل
� �که �گرمای و ج�ود ش�ما را حس می� ک ن�م .ض�ر �با ِ
ن �قل ب
� ش�ما� ،ن�غ مهی ز� ی� ب�ا و �ق ش� ن��گی دارد .من �با ش� ن� ی�دن
چ� ن�ان ح ظ�هها ی�ی اس ت
� �کو�چ ولو و مهر �با ِ
ت� پ� ش� �قل ب
ن ش�ما ،زا� حال ت�ان �با�خ�بر می ش�وم.
� ی�
ه
ر� �برای � گ ف� ت�ن ن�دارم؛
ح ت� ًما ت�ا� ک ن�ون پ�ی �بردها�ید �که من هم ما ن� ن�د ش�ما س ت�م و هم ی� ش�ه �یک ش�کل ن س ت�م .من ف� ق�ط �یک ح ف
� ب�
�
�ها هم چ��ی�ز ها ی�ی زا� ش�ما می پ�رسم .ا ی�ن کار را �برای ا ی�ن ا ن� ج�ام
گاهی �برا ی� ت�ان ش�عر می�خوا نم ،گاهی داس ت�ان می�گو یم و ع ض�ی و�ق ت
میدهم �که �بدا�نم � ب
خو� م ت�و ج�ّه حر�
فهای من ش�دها�ید �یا ن�ه.
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ب�
�
� می� ک ن� ی�د؛
� من� ،خس�ته و آ� ز�رده می ش�و�ید و ن��ز د �پدر و ت
مارد�ان زا� من ش�کا�ی ت
میدا نم �که گاهی ع ض�ی زا� ش�ما ،زا� دس ت
م � به س ه
ح
ی
� س ت��ی م؛ دوس ت�ا� نی مهر �بان.
� �که ن و ش ما �ا م دو ت
� ا�ن اس ت
ّاما ق� ی� ق� ت
ب� ی
خو�حالم .من هر�گ�ز �نمی�خواهم ش�ما را
رو� همراه من� ،ب�ز گ 
زا� ا ی� ن��که می � ن�م ش�ما هر ز
ر� ت�ر و �باسواد ت�ر می ش�و�ید� ،خ ی�لی � ش
ب�
ن�اراح ��
رو� ی��کی زا� ب چ� ّ�ههای هم ی�ن کالس� ،نمیدا�نم
� ن�دارم .م ث� ًال �یک ز
�ها ش�ما کارها ی�ی می� ک ن� ی�د �که دوس ت
� ک نم؛ ولی ع ض�ی و�ق ت
ت
م
�ها دلم ردد می�کرد.
ر� �کرد؛ ت�ا م ّد ت
� ب�ود �که ش� ت�ی �بر من �کو ب� ی�د و مرا ب�ه � شگو�های پ� ت
زا� چ�ه چ��ی�ز ی ن�اراح ت
ه
�خالصه ،دوس ت�ان ع�ز �ی�ز ! ما همراها� نی س ت��ی م �که �با هم ب�ه س ف�رهای �خ ی�الی میرو ی�م .و ق� ت�ی مرا می�خوا ن� ی�د� ،خود را ب�ه ش�ما
ب��ی�
ی
ب
دو� �خودم سوار می� ک ن�م و ب�ه س ف�ر
� �که من ش�ما را �بر ش
� اس ت
ن��ز د�یک ت�ر می نم و دوس ت�ی ما � ،ی� ش� ت�ر می ش�ود .رد ا�ن حال ت
می�برم و �با آ�دمها و ج�اهای م� تخ�ل ف� آ� ش� ن�ا می� ک ن�م.
«�ک� ب
ا� را �که ب� زا� می�ک� نی
ت
پ
      دو ب�ال ی�ک �ر ن�ده را �گ ش�ودهای
پ
                            �ر ن�دهای �که زا� ز�م ی�ن
                                        ت�و را ب�ه ش�هرهای دور

ب
                                               ت�و را ب�ه ب�ا�غهای ن�ور می َ� َرد».

درست و نادرست

1ــ شما مرا دوست دارید و برای اینکه کثیف نشوم ،من را جلد میکنید.
٢ــ شما همیشه از من خسته میشوید و به پدر و مادرتان شکایت میکنید.

درک مطلب

1ــ چه زمانی تو کتاب را به سفر میبری و کتاب کی تو را به سفر میبرد؟
٢ــ آیا کتاب فارسی خود را دوست داری؟ چرا؟
٣ــ ........................................................

صندلی صمیمیت

1ــ انتخاب موضوع و تفکّر :به موضوعی که معلّم شما انتخاب میکند ،خوب فکر کنید.
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٢ــ بحثگروهی :حاال دربارهی موضوع در گروه با یک دیگر گفتوگو کنید.
٣ــ گفتار :هر وقت آماده بودید ،نمایندهی گروه روی صندلی معلّم بنشیند و در مورد موضوع صحبت
کند .یادتان باشد ،زمان صحبت شما خیلی طوالنی نباشد .در آن صورت میتوانید صحبتهای دوستانتان را
هم بشنوید.

واژهآموزی

توجه کن.
به جملههای زیر ّ
ــ دانشآموز توانمند ،یعنی دانشآموزی که توانایی دارد.
ــ رفتار ارزشمند ،یعنی رفتاری که ارزش دارد.
حاال تو بگو:
ــ دختر هنرمند ،یعنی ......................................................
ــ انسان  ،..................یعنی انسانی که ثروت دارد.

بیاموز و بگو

به مثالهای زیر د ّقت کن و در مورد آنها با دوستانت گفتوگو کن.
علی

رفت
دوید
آمد

قصه را
نرگس ّ
حاال تو بگو:
ــ مریم غذا را

علی رفت.
علی دوید.
علی آمد.
نوشت
خواند
شنید
……
……
……

قصه را نوشت.
نرگس ّ
قصه را خواند.
نرگس ّ
قصه را شنید.
نرگس ّ
…………
…………
…………
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بخوان و حفظ کن

ا� دن� ی�ا
ن� قّ� ش ِ
�
ی
رو� می گ ش� ت�م
د� ز

رد ب� غ
ا�ِ ز�ی� ب� یا�ی
ُ
پ
آ� ن� ج�ا ُ�ر زا� گل �بود

ب�ه ب�ه! چ�ه گل ی
ها�ی!

ب� گ ِ
ر� رد� تخ�ان را

ب�اران،ص ف�ا میداد

ل
د ت� ن��گی گل را
ب� ب
ل�ل ش
  � ف�ا میداد

�
گ� ف ت�م ب�ه گ� ش ِ
و� ب� غ
ا�،
ا ی�ن ن� ق� ش�ها ا� ک�� ی
س
�؟
ز
ت

پ
�
� اس ت�اد اس ت
� ی�داس ت

ل
ن� قّ�ا ش�ی ش
�!
ا� عا ی اس ت

آ�ن ب� غ ی ب �
�:
ا�ِ ز���ا گ� ف ت
ی
ن� قّ� ش
ا�ِ ا�ن ند� ی�ا،

�
ت�� نها خ�داو ن�د اس ت
� ی�� تک�ا
آ�ن خ�ال ق ِ

ی
ن�سر�ن صمصامی

گ
ن�و�یس ن� دهی ب� �ز ر�

درس یازدهم

� ت�ر رد ج�هان د�یدهای �یا ش� ن� ی�دهای؟»
«ا� �خود �ب�ز گر� همّ ت 
«حا�تم طا ی�ی را � گ ف� ت� ن�د :ز
رو� چ�هل ش ُ� ت�ر� ،قر �با� نی �کرده ب�ودم
� « :ب�لی؛ �یک ز
� گ ف� ت

ُا َمرای ع ب
ر� را؛ و �خود ب�ه � شگو�هی صحرا ،ب�ه حا�ج ت�ی ب��یرون
َ
ر�ف ت�م .خ�ار� ک ن�ی را د�یدم ،پُ� ش��ته �فراهم �نهاده».
ِ
� گ ف� ت�م « :ب�ه مهما� نی حا�تم �چ را ن�روی؛ �که خَ�ل ق�ی �بر سَماط

او� ،گرد آ�مدها ن�د؟»
�:
� گ ف� ت

ع
ی
«هر �که ن�ان زا� ملِ خ�و� ش� خ� َورد               
م
�ِ حا ت� ِم
�ن ّ ت

ی
طا�ی

ن� بَ�رد»

65

ه
� و ج�وانمردی زا� �خود� ،بر ت�ر د�یدم».
من او را ب�ه مّ ت
حکا ی� ت�ی �که �خوا ن�د�ید ،زا� � ک ت� ب
را� ب�ود .او دوران �کود�کی و ن�و ج�وا� نی را رد
� .سعدی اهل ش�� ی ز
ا� «گلس ت�ان» سعدی اس ت
ت�
�
ب
ال� �خود
ش�� ی ز
� و رد آ� ن� ج�ا ،حص ی� ت
� ت�ا چ��ی�ز های � ی� ش� ت�ری �یاد ب��گ�یرد .ا ب� ت�دا ب�ه ب� غ�داد ر�ف ت
را� �گ�ذ را ن�د؛ ّاما پس زا� آ�ن ب�ه س ف�ر ر�ف ت
را ادامه داد .ب�عد ب�ه ج�اهای د ی��ر ما��د سور ی�ه ،ل ب��ان و روم ر�ف� .هم
ی
چ
�
�
�
ب
ی
�
�
�
رای
ن،
ار� خ� نا�هی خ�دا ،ب�ه م ّ�که س ف�ر �کرد.
ن
ز
گ نن
ت
ت
ن
پ�
�
� .حاص ِ
ل آ�ن ،دو
سرا ن� ج�ام �پس زا� سی و جن�� سال س ف�ر ،ب�ه ش�� ی ز
� و زا� خ�اطرا ت ش� ،حکا�ی ت
�ها و ش�عرها ن�و ش� ت
را� �بر� شگ� ت
�
� .ا ی�ن � ک ت� ب
� ک ت� ب
ارا� �فره ن��گی و اد ب�ی ما ا�یرا ن� ی�ان هس ت� ن�د.
ا� �با ز
ا�ها زا� ا ف ت� خ� ت
ار� ش�«گلس ت�ان» و « ب�وس ت�ان» اس ت
� .مردم � شک�ور ما ،زا� �گ�ذ ش��ته ت�ا� ک ن�ون� ،با آ� ث�ار سعدی آ� ش� ن�ا هس ت� ن�د
� ن��ی�ز آ� ش� ن�ا ی�ی کامل دا ش� ت
سعدی �با � آقر�ن و احاد�ی ث
و رد س خ�ن � گ ف� ت�ن ،زا� ج�ملههای �بس ی�ار ز� ی� ب�ای او اس ت� ف�اده می� ک ن� ن�د� .بس ی�اری زا� مردم د ن� ی�ا ن��ی�ز  ،آ� ث�ار او را می�خوا ن� ن�د و ب�ه آ�نها
عال ق�ه دار ن�د.
ن �رام ِ
گاه ا ی�ن ن�و�یس ن�ده و ش�اعر �ب�ز گر�� ،برو.
را� ر� تف�ی ،ح ت� ًما ب�ه د�ید ِ آ
رو�ی ب�ه ش�� ی ز
ا�گر ز

درست و نادرست

1ــ خارکن به مهمانی حاتم طایی رفت.
٢ــ حاتم طایی مردی سخاوتمند و بخشنده بود.

درک مطلب

1ــ چرا حاتم طایی خارکن را جوانمردتر از خود میدانست؟
معرفی کن.
٢ــ آیا به غیر از سعدی ،شاعران دیگری را نیز میشناسی؟ آنها را ّ
٣ــ ....................................................

صندلی صمیمیت

1ــ انتخاب موضوع و تفکّر :به موضوعی که معلّم شما انتخاب میکند خوب فکر کنید.
٢ــ همفکری :حاال در گروه ،دربارهی آن موضوع مشورت کنید .د ّقت کنید که موضوع خیلی کلّی
است ،بنابراین آن را به موضوعهای کوچکتر تقسیم کنید.
٣ــ کوچک کردن موضوع :نمایندهی گروهها ،موضوع کوچکتر گروه را روی تخته کالس بنویسد.
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٤ــ انتخاب موضوع کوچک و تفکّر :حاال در گروه یکی از موضوعهای کوچک را انتخاب کنید
و در مورد آن فکر کنید .سعی کنید موضوعی را انتخاب کنید که در مورد آن اطّالعات بیشتری دارید.
 ٥ــ گفتار :هر وقت آماده بودید ،نمایندهی گروه روی صندلی معلّم بنشیند و رو به دوستانتان ،فقط در
مورد بخشی که انتخاب کردهاید ،صحبت کند .یادتان باشد ،زمان صحبت شما خیلی طوالنی نباشد تا برای
شنیدن حرفهای دوستانتان هم وقت داشته باشید.

واژهآموزی

به جملههای زیر د ّقت کن.
ــ گلستان ،یعنی جایی که پر از گل است.
ــ دبیرستان ،یعنی جایی که دبیران در آن درس میدهند.
حاال تو بگو:
ــ بیمارستان ،یعنی ...............................................
ــ  ،............یعنی جایی که کودکان پیش از دبستان در آن آموزش میبینند.

بیاموز و بگو

حکایت ،داستان کوتاهی است که از روزگار گذشته بر جای مانده است و با پند ،اندرز و نصیحت همراه
است و تجربهای از زندگی را بازگو میکند .قسمت ّاول متن درس «نویسندهی بزرگ» ،نمونهای از حکایت
است .حاال اگر حکایت دیگری را میدانی برای دوستانت تعریف کن.

گوش کن و بگو

با د ّقت به داستان کوتاه گوش کن و سپس ترتیب درست جملههای زیر را بگو.
( )....گنجشک در پاسخ گفت :من اگر جای تو بودم پرواز میکردم.
( )....خرگوش خیلی خوشحال شد و از فیل ،گنجشک و قورباغه تشکّر کرد.
( )1روزی خرگوش تصمیم گرفت برای دیدن عمویش به آن طرف رودخانه برود.
( )....فیل گفت :اگرجای تو بودم ،اصال ً به آن طرف رودخانه نمیرفتم.
( )....خرگوش به قورباغهای که کنار رودخانه بود ،گفت« :اگر جای من بودی چطور از رودخانه
میگذشتی؟!»
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بخوان و بیندیش

ِ
خواب خلیفه
روزگاری در شهر بغداد ،خلیفهای نیمههای شب از خواب پرید .او خواب بدی دیده بود؛ بنابراین
هراسان شد و دیگر خوابش نبرد .این بود که در قصر ،شروع به قدمزدن کرد تا صبح شد.
صبح که وزیر برای رسیدگی به کارها ،سراغ او رفت ،خلیفه را خسته و خوابآلود دید .پرسید« :چه
شده که خلیفه را نگران و خسته میبینم؟»
خلیفه چشمهایش را مالید و گفت« :دیشب خوابی دیدم که تا صبح ،آرام و قرار را از من گرفت».
وزیر گفت« :نگران نباشید! شاید معنای خواب شما ،خیر باشد .برای آنکه آرامش پیدا کنید ،دو
خوابگزار را می آوریم تا بگویند که معنای خواب شما چیست».
خلیفه پرسید« :اگر خوب نبود چه؟»
وزیر گفت« :حتماً خواب خوبی دیدهاید،
نگران نباشید».
مأموران رفتند و آن دو نفر را به نزد خلیفه
آوردند.
خلیفه گفت« :در خواب دیدم که ناگهان همهی
دندان هایم ریخت!»
ِ
مرد خواب گزار گفت « :عجب خواب بدی!»
خلیفه گفت« :زودتر بگو معنی آن چیست».
خوابگزار گفت« :معنای خواب خلیفه این
است که همهی نزدیکان خلیفه میمیرند و خلیفه زنده
میماند».
خلیفه تا این حرف را شنید ،بر سر زد و گفت:
«وای بر تو! این چه حرفی بود که زدی!»
بعد به اطرافیان خود اشاره کرد و گفت« :زود
این مرد نادان را مجازات کنید».
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خواب گزار گفت« :قربان! مگر من حرف بدی زدم؟»
خلیفه گفت« :ای نادان ،وقتی همهی نزدیکان من بمیرند ،زندگی برای من چهارزشی دارد؟ برو که دیگر
نمیخواهم تو را ببینم».
سپس خلیفه رو به خواب گزار دیگر کرد و گفت« :حاال تو بگو معنای خواب دیشب من چیست؟»
خواب گزار ،نگاه آرامی به خلیفه کرد و گفت« :خدای بزرگ به شما عمر طوالنی بدهد و همیشه
خوابهای خوش ببینید! اکنون به شما ُمژده میدهم که دیشب خواب بسیار خوبی دیدهاید .معنی خواب خلیفه
این است که عمر خلیفهاز همهی نزدیکانش طوالنیتر است!».
وقتی خلیفه حرفهای خواب گزار دوم را شنید ،با آرامش لبخندی زد و گفت« :آفرین بر تو! بهاین مرد
پاداش خوبی بدهید که مرا بسیار خوشحال کرد».
مأموران رفتند و جایزهی خوبی برای خواب گزار دوم آوردند و با احترام او را تا بیرون قصر همراهی
کردند.
یکی آهسته از وزیر پرسید« :این دو خواب گزار که یک حرف زدند! چرا یکی جایزه گرفت و یکی
مجازات شد؟»
وزیر گفت« :حرف را همه جور میشود بر زبان آورد .یکی بد حرف زد ،مجازات شد و یکی همان حرف
را با زبان خوش گفت ،پاداش گرفت .بنابراین برای گفتن هر سخنیّ ،اول باید فکر کنیم که چطور آن حرف را
بیان کنیم».

محمد میرکیانی
ّ

٭ درک و دریافت

1ــ چرا خلیفه خسته و خوابآلود بود؟
٢ــ چرا خلیفه خوابگزار ّاول را نادان نامید؟
٣ــ کلمهی «تو» ،که در متن مشخّص شده است ،به چه کسی یا چه چیزی اشاره میکند؟
٤ــ کلمهی «شما» ،که در متن مشخّص شده است ،به چه کسی یا چه چیزی اشاره میکند؟
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حکایت

را ِز جعبه

شخصی،نزد حکیمی رفت و گفت« :ای حکیم ،راز خوشبختی و پیروزی را به من
بیاموز».
حکیم گفت« :اگر فردا بیایی ،رازی را برای تو خواهم گفت ».آن مرد رفت و فردا
بازگشت.
حکیم جعبهای به او داد و گفت« :موظب باش! ِدر این جعبه نباید باز شود».
شخص با شگفتی جعبه را گرفت و راه افتاد .در راه به این فکر میکرد که درون جعبه
چیست و چرا او نباید ِدر آن را باز کند.
وقتی به خانه رسید ،صبرش تمام شد و ِدر جعبه را باز کرد .ناگهان ،موشی از جعبه
بیرون پرید و رفت.
آن شخص با دیدن موش ،خشمگین شد و نزد حکیم بازگشت و گفت« :ای حکیم،
من از تو رازی خواستم ،تو موش به من دادی!»
حکیم گفت« :ای نادان ،تو که نمیتوانی یک موش را در جعبه نگه داری ،چطور
میتوانی رازی را نزد خود حفظ کنی؟»
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