
صل سوم �ف

اخالق فردی ــ اجتماعی
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درس  پنجم
گ

� �ف �ی و �ب �بلدر�چ

�ب ها �به ال�نه ی  د و �ش �ن ا �به صحرا می ر�ن�ت دن �بال �ن ها �به د�ن گی می �کرد�ند. رو�ن �ند� �ترناری �ن ود رد �ک�ش و�به های �ن �ین �با �ب دو �بلدر�چ

د.  �ت�ن ود �برمی �گ�ش �ن

واهد  �ن ن ها �ب اد �تا ا�ن �آ د هم�ا�یه ها �نر��ت �ترنار، �چسر�ش را �نرن د: »امرو�ن صاح�ب �ک�ش �ن �ت گ�ن ود � و�به ها �به �چدر و مارد �ن ی �ب �ب �ش

د.«  �ن ا�ی �ی ن ها �ب کمک �آ �که �نردا �برای ردو، �به �

م؟« د، �چه �ک�ن�ی �ن ار را ردو �ک�ن �ترن : »ا�گر �نردا ا�ین �ک�ش �گرا�نی �گ�ن�ت و�به ها �با �ن کی ا�ن �ب � �ی

د.« واهد �ش �ن مد و ال�نه ی ما �نرا�ب �ن واهد �آ �ن �ترس! �نردا �کسی �برای ردو �ن : »�ن و�به ها �گ�ن�ت مارد �ب

32
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 درست و نادرست
1ــ صاحب کشتزار می خواست النه ی بلدرچین ها را خراب کند.      

٢ــ وقتی قرار شد همسایه ها به کمک دهقان بیایند، بلدرچین ها به فکر پیدا کردن آشیانه ی جدید، افتادند.
                                                   

 درک مطلب
1ــ  چرا زمانی که برزگر تصمیم گرفت خودش کشتزار را درو کند، بلدرچین ها فهمیدند که باید از آنجا 

بروند؟
٢ــ آیا تاکنون برای انجام کارهایت به امید دیگران بوده ای؟ سرانجام چه شد؟

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

ان  و�ی�ش د �ن �گر، �چسر را �نرن امد. �بر�ن �ی د، �کسی �ن ��ت�ن ار �ن�ش �ن �ت �گر و �چسر�ش �به ا�ن د: »امرو�ن هر �چه �بر�ن �ن �ت گ�ن و�به ها � �ب دوم،�ب �ش

د.« �ن ار را ردو �ک�ن �ترن د و �با هم، �ک�ش �ن ا�ی �ی ن ها �ب کمک �آ د �که �نردا �به � واه�ش �ک�ن اد �که �ن ود �نر��ت �ن

واهد ما�ند.« ا �ن ا�نه ی ما، �بر �ب �ی �ش مد و �آ واهد �آ �ن د! �نردا هم �کسی �ن �تر��ی : »�ن و�به ها �گ�ن�ت �چدر �ب

�گر �به �چسر�ش می �گ�ن�ت  د�یم �که �بر�ن �ن�ی امد�ند. امرو�ن �ش �ی کمک �به او �ن �گر هم �برای � ان �بر�ن و�ی�ش د: »�ن �ن �ت گ�ن و�به ها � �ب سوم، �ب �ش

م.« ار را ردو �ک�ن�ی �ترن ودمان �ک�ش م و �نردا �ن �ی یرن �ک�ن م؛ �با�ید داس ها را �ت� ما�ن�ی ن �ب ار ا�ین و �آ �ن �ت ا�ید �به ا�ن �ب �گر �ن �که د�ی

ود. �با�ید هر �چه  . �نردا ال�نه ی ما �نرا�ب می سش ای ما�ندن �ن�ی��ت �گر، �ب د: »د�ی �ن �ت گ�ن گاه �کرد�ند و � و�به ها �به هم �ن �چدر و مارد�ب

م.« �ی �گری �با�ش ا�نه ی د�ی �ی �ش کر �آ � ود�تر �به �ن �ن

د�ند.  ن ها، د��یل�ش را �چر��ی ّ�ب �کرد�ند و ا�ن �آ و�به ها �تع�ب �ب

ود�یم؛ اّما و�ت�تی  �ب �گران �ن ود و ما هم �ن �ب طری �ن س�ته �بود، �برای ما �ن �گران �ن�ش د د�ی ان �به ام�ی : »�تا و�ت�تی �که ده�ت مارد �گ�ن�ت

». ای ما�ندِن ما �ن�ی��ت �گر �ب ا د�ی �ب �ن د�یم �که ا�ی نهم�ی ام دهد؛ � �ب ود�ش کار را ا�ن م �گر�ن�ته ا��ت �ن د�یم او �تصم�ی �ن�ی �ش
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 نگاه کن و بگو
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  واژه آموزی
به این جمله ها توّجه کن.

ما خدا را شکر می کنیم. ــ	
در چای شکر می ریزیم. ــ	

گاهی برای لطافت پوست از کرم استفاده می کنیم. ــ	
کرم زیر خاک زندگی می کند. ــ	

ما همیشه به لطف و کرم خدا امیدوار هستیم. ــ	

این کلمات را چگونه می خوانی؟
شش، شش

گل، گل
سم، سم

 بیاموز و بگو
»نام من پروین است و مثل تو دانش آموز پایه ی سوم هستم. االن مشغول خواندن داستانی زیبا هستم و 
هنگام مطالعه، سعی می کنم؛ حواسم  پرت نشود. با خود فکر می کنم چگونه یک نقاشی قشنگ برای این قّصه ی 

پُرماجرا بکشم.«
همان طور که دیدی، همه ی جمله ها مربوط به اکنون )زمان حال( است.

حاال تو بگو: االن مشغول انجام چه کاری هستی ؟

 نمایش
ــ در زنگ هنر دانش آموزان در گروه، صورتک هایی از بلدرچین و برزگر می سازند.

ــ هر یک از دانش آموزان در گروه، با توّجه به صورتک ها، نقشی می پذیرند و متن نمایش را تنظیم می کنند.
ــ دانش آموزان صورتک ها را جلوی صورت می گیرند و نقش آن ها را اجرا می کنند.



داکاران �ف

طر  ود را �به �ن ان �ن کمک �به هم �نو�ان، �ب �گران �یا � ان د�ی �با�ت �ب د �که �برای �ن کار ه��ت�ن دا ر�گ و �ن ه ا�ن�ان های �برن هم�ی�ش

اودا�نه می ما�ند. کار، رد �نهن مردم، �ب دا �ند؛ �به هم�ین ��ب�ب �نام و �یاد ا�ین ا�نراد �ن می ا�ندا�ن

یرن مردان و  ر�گ ا�یران �ن� ور �برن . رد �ک�ش ار ه��ت وری، �ب��ی �نر�ین، رد هر �ک�ش ار�آ �ن ر�گ و ا�ن�ت ن �گو�نه ا�ن�ان های �برن ا�ن ا�ی
. را�ن راه ما��ت �ت و �چ گی ا�ین ا�ن�ان ها، سرم�ش �ند� د. �ن �ن کار، �نراوا�ن دا وا�ناِن �ن و�ب �نان، ح�تّی �کودکان و �ن �ن

ده ا�ید؟ �ن�ی اده را �ش د�ن وی و حسن ام�ی َ وا�ب ��ی �ن نهم�یده، ر�یرن د محّمدح��ین � ه�ی ام، �ش د �هام حن�ی ه�ی ا�ک�نون �نام �ش �یا �ت �آ
وان و �باهو�ش �بود. �هام  گی می �کرد. او دحن�تری ردس �ن �ند� ه �ن هر هو�یرن ده �ا�ه ای �بود �که رد �ش ام، دحن�تر دوا�ن �هام حن�ی
ا�ن  �ن �کرد؛ و�ی �به �ّل�ت �آ �نام  �ش�ب�ت  ی  ما�ی �ت�یا�ت رد کالس اّول راه�ن �با ا�ش �چا�یان ر�ا�ند و  �به  �ی�ت  �با مو�نّ�ت ان را  دوره ی د�ب��ت
رام  من می د�ید، �آ �نگ د�ش هر و مدرسه ا�ش را رد حچ �که �ش �ن وا�ن��ت �به مدرسه �برود. �هام ا�ن ا�ی �ت هر، �ن ال �ش �ن �ی و ا�ش حم�ی �نگ �ت حب

ال�گران،  �ن ار گلو�ه ی ا�ش دهم مهر ماه 1359، ر�گ�ب ام رد �چا�نرن �ب ار می داد. سرا�ن من را �آ �ن ا�ب ��نگ ، د�ش �ت و �با �چر�ت و �ترار �ندا�ش
دا ر�ا�ند. و�ش �ن �ن �هام را �به �آ

دا  ود را �ن ان �ن من، �ب �یرهای �تا�نک د�ش �ب �ن �یر �ن کمر �ب��ت و رد �ن �بک �به � کاری �بود �که �نار�ن دا وان �ن و�ب نهم�یده، �ن محّمدح��ین �

د، امام �نم�ی�نی)ره(  �ن�ش �ش یرا�نه ی او �چ ِ د�� هاد�ت برِ �ش د. ه�نگامی �که حن� لو�گ�یری �ک�ن ا�ک ا�یران �ب �نان �به سوی �ن روی �آ �یسش ا ا�ن �چ �کرد �ت

». من ا�نداحن�ت ا�نک د�ش �یر �ت ود را �ن �بک، �ن ده �ا�ه ای ا��ت �که �با �نار�ن ل دوا�ن ن ط�ن بر ما �آ �نرمود�ند: »ره�

وی  َ وا�ب ��ی �ن ی، و�ت�تی ر�یرن یرن � رد �نرو�ب �یک رو�ن سرد �چا�ی
�کوه،  ر�یرن�ش  ا�شر  �بر  �که  د  �ش ه  و�بّ م�ت  ، �ت �برمی �گ�ش ا�نه  �ن �به  مرنرعه  ا�ن 
ه�نگام، صدای  ا�ین  رد   . ا��ت ده  �ش �ب��ته  �ار،  �ت �ر�ک�ت  یر  م��

�به  را  یراه�ن�ش  � �چ  ، �به سرع�ت ��ی  ر�یرن د.  �ی �چ �ی �کوه  �چ �ار، رد  �ت مدن  �آ
 ، �ت دا�ش �به د��ت  �که  را  ا�نوسی  �ن �ن�ن�ت   ، �ب��ت و�ب د��تی  �چ

ده ی  �ن را�ن دو�ید.  �ار  �ت �م�ت  �به  و  د  �ن �ت�ش  �آ و  �ن�ت  ر�ی ن  �آ روِی 
�ار  ان م�ا�نران �ت �ت و �ب �ار را �ن�گه دا�ش ، �ت �ت�ش �ار، �با د�یدن �آ �ت

. �با�ت �یا�ن�ت می، �ن ا�ن مر�گ ح�ت

درس ششم



�با�ت  ان را �ن مو�ن ان دا�ن�ش �آ ی، �ب �ت�ش سو�ن کاری �بود �که رد �یک وا�تعه ی �آ دا اده، م�لّم �ن د�ن حسن ام�ی

�ت�ش و  �آ ��ه های  اِن �ش ان رد م�ی مو�ن اد، دا�ن�ش �آ ا�ن�ت ن  �گر�ن�ت و دود�ک�ش �آ �ت�ش  �آ ارِی کالس،  �ن داد. و�ت�تی �ب
ان را  مو�ن طر ا�نداحن�ت و �ّده ای ا�ن دا�ن�ش �آ ود را �به �ن ان �ن کار، �ب دا اع و �ن �ب د�ند. ا�ین م�لّم �ش ار �ش دود، �گر�ن�ت

�با�ت داد. �ن

گی  ر� �برن ا�ن�ان های  �نان  �آ م؛  ار می �ک�ن�ی �ن ا�ن�ت کار،  دا �ن م�لّمان  و  ا�نان  ان، ده�ت مو�ن دا�ن�ش �آ ن �گو�نه  ا�ی �به  ما 
کار را  دا ر�ی�ن و �ن گاه �ک�ن�ید، �نام  ا�ین ا�ن�ان های سش اها �ن هرها و رو��ت ا�بان های �ش د. ا�گر �به �کو�چه ها و حن�ی ه��ت�ن

�ن�ید. �ی می �ب

�ت  ن ها سرم�ش م �تا ا�ن �آ �ی ار�یم و می �کو�ش �ت�نی، اح�ترام می �گدن ر�گ و دو��ت دا�ش ما �به ا�ین ا�ن�ان های �برن
یر�یم. لگ� �ب

 درست و نادرست
1ــ ریزعلی چیزی برای آتش زدن نداشت.            

٢ــ حسن امیدزاده، اهل هویزه بود. 

 درک مطلب
هم  با  شباهتی  چه  فهمیده،  شهید  و  خیام  شهید  رفتار  1ــ 

داشتند؟
٢ــ غیر از افرادی که نام آن ها در درس آمده، چه کسانی را 

می شناسی که با فداکاری خود، به دیگران کمک کرده اند؟  
٣ــ ..........................
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 نگاه کن و بگو

 واژه آموزی 
به جمله های زیر دّقت کن و جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کن.

خط کش، وسیله ای است که با آن، خط  می کشند. ــ 
میخ کش، وسیله ای است که با آن، میخ را از تخته بیرون می کشند. ــ 

حاال تو بگو:
..................، وسیله ای است که دود را از خانه بیرون می کشد. ــ 

بارکش، وسیله ای است که ............................... ــ 

 بیاموز و بگو
    »دیروز با برادرم ناهار خوردم. او میلی به غذا نداشت و من غذای او را نیز خوردم. بعد ازظهر، دل درد 

شدیدی گرفتم. مادرم با مهربانی به من دارو داد. من تصمیم گرفتم، دیگر پُرخوری نکنم.«
    همان طور که دیدی، بیشتر جمله ها مربوط به دیروز )زمان گذشته( بود. حاال تو بگو دیروز چه کارهایی 

انجام دادی.



بخوان و حفظ کن

م د�ی ارانمی�ش ِل�ب دم�ش می�ش کا�ش

یادعا هو�ب ا�ز انو�ت مهر�ب

ود اد�ز های�ش وا�ز ا�آ �زرم�ب

هها مرویس�برز صمی�کرد�ی ر�ت

ِل �باران ِم�ث

د د�ز ُرمی�ش امها�پ ههاو�ب �کو�پ

مان یها�ی ای�کو�ب صدای�پ ا�ز

ه �پ ا�ز �یدردهر�ب همیرو�ی س�برز

مان ا�ی ای�پ های�ب طراو�ت ا�ز

�ودرا ار�آ �ب رههای�ز �ب �ز
�پ

ود م�ز �ی س�ت
ُ مومی�ش �بوسهمیداد�ی

مان وا�ز ِر�آ ُ ر�ش ُ صدای�ش ا�ز

�بود رز
کیل�بر�ی � اودانهاکا�ش �ز

�بود �زهایردما�ز ک�ی دل می�ش کا�ش

م د�ی و�ز�زدانمی�ش ا�ک اطو�پ ا�زسش �ب

یادعا هو�ب ا�ز انو�ت مهر�ب

م د�ی ارانمی�ش ِل�ب د،م�ش می�ش کا�ش

دمالمحّمدی �ی م�ب
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�ی�ک  کاِر �ف

د. �برای  بر �با�ش �ت ا�ن �ال همه ی مردم، �باحن� �ی دو��ت دا�ش گی می �کرد �که حن�ی �ند� ی �ن مان های دور، �نرما�نروا�ی     رد �ن
د.  �ن �ی �ب د�یک �ب گی مردم را ا�ن �نرن �ند� ل�ن �برود و �ن �ت هرهای م�ن م �گر�ن�ت �به �ش هم�ین، �یک رو�ن �تصم�ی

ا،  ا�یی ر��ید. رو��ت ا �به رو��ت اد و ر�ن�ت و ر�ن�ت �ت ن و�ت�ت �به راه ا�ن�ت ا�د. �آ �ن ا �کسی او را �ن�ش د �ت �ی اسی معمو�ی �چو�ش     ��ب
وه �بود.  ان م�ی برن و �چُر ا�ن ردحن�ت سر��

ا�یی!« ای �باص�ن ی! �چه �ب وه ها�ی ی! �چه م�ی ا�ی : »�به �به! ع�ب�ب رو��ت �گ�ن�ت

 . لو�تر ر�ن�ت د. �ب م�ین، کار می �ک�ن یرمردی را د�ید �که روی �ن � گاه می �کرد، ا�ن دور �چ ه ها را �ن برن     همان طور �که ردحن�ت ها و ��
. �تن �گردو ا��ت یرمرد رد �ال کا�ش � د�ید �چ

�نرم،  ا�ک  �با �ن ن را  �ت و روی �آ ا�ش �گودال می �گدن �گردو را رد  د. دا�نه ی  �ن م�ین می �کَ �گودا�ی رد �ن  ، �با د�تّ�ت یرمرد  � �چ     
ا�ند. می �چو�ش

درس هفتم                                
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د د�ی �یرمردی �پ ، �ت دسش ن �آ در َودا�ز َ �ز ِ �ز او، عمر  اس�ت ه �ت سش �گدز �که

�ت میکاسش م�ین �ز رد  و�ز �ب وددا�زهی �ش  س�برز هار، �ب �زصل �به �که

41
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، ا�ن او �چر��ید: »ا�ن ا�ین همه کار، حن��ته  ّ�ب �با �تع�ب گاه �کرد. ��چ�،  یرمرد را �ن � �چ اد و کار�کردن  ا ا�ی��ت �ب �ن �نرما�نروا مّد�تی �آ

ن  وه �بدهد و �آ ود و م�ی ر�گ سش د �تا ردحن�ت �گردو، �برن د �ال طول می �ک�ش �ن ه، حچ . �تا�ن وا�نان ا��ت وی؟ ا�ین کارها، کار �ب �نمی سش

ی!« �نده �باسش و �ن ، �ت و�ت�ت  هم �که م�لوم �ن�ی��ت

د و  وه �بده�ن ان م�ی د �که ا�ین ردحن�ت د �ال طول می �ک�ش �ن د. حچ �ی ما رد��ت می �گو�ی : »�ب�ه. �ش لک�یه داد و �گ�ن�ت �یل�ش �ت یرمرد �به �ب � �چ

م.« ا�ش �ب �نده �ن مان، من �ن ن �ن ا�ید هم �آ �ش
وع، �ناراح�ت �ن�ی��تی؟« و ا�ن ا�ین مو�ن �یا �ت : »�آ �نرما�نروا �گ�ن�ت

م؟« را �ناراح�ت �با�ش : »�چ یرمرد �گ�ن�ت � �چ

. کر �نرو ر�ن�ت � ن �گ�ن�ت و �به �ن �نر�ی یرمرد �آ � م�ه، �به �چ �ن�یدن ا�ین �ب �نرما�نروا �با �ش

           
  درست و نادرست

1ــ پیرمرد از اینکه ممکن بود تا زماِن میوه دادِن درخت هایش، زنده نباشد، ناراحت بود.                                                             
٢ــ فرمانروا برای تفریح به شهرهای مختلف می رفت.

                                                                        
 درک مطلب

1ــ فرمانروا با شنیدن کدام جمله ی پیرمرد به فکر فرو رفت؟ چرا؟  
٢ــ تاکنون چه کار نیکی انجام داده ای که به نفع دیگران بوده است؟
٣ــ  ...............................................

د �ی ار�آ وی�گرددو�به�ب واهد�که�ت ،ده�العمرمی�ز و�ز �ب

د ور�ز �ز
�گران�ب مود�ی کار�ی مما�ب ورد�ی �زدوما�ز �ت �گرانکا�ش

د�ی
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  نگاه کن و بگو

 واژه آموزی
»خرس کوچولو 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 
سربلندی  و  نشاط  کار احساس  این  از  او  برود.  دانا  هُدهُِد  نزد  تا  کرد  او کمک  به  داشت. خرس کوچولو 

می کرد.«
کدام کلمه ها، توّجه تو را جلب کرد؟ آن ها را بگو. اکنون درباره ِی معنای آن ها با دوستانت گفت و گو کن.

 

 بیاموز و بگو
نهال سیب با خود فکر می کرد: »وقتی بزرگ بشوم، از سیب هایم به بّچه ها خواهم داد و شادی آن ها را 

تماشا خواهم کرد و از خدا به خاطر مهربانی هایش تشّکر خواهم کرد.«
همان طور که دیدی، فکرهاِی نهاِل سیب، مربوط به آینده بود. حاال تو بگو در آینده، چگونه به دیگران 

خدمت خواهی کرد.



                      
پَری کوچولو

یکی بود، یکی نبود. پری کوچکی بود که با مادرش در آسمان  زندگی می کرد. 
مثل  نمی توانست  برای  همین،  نداشت.  بال  هنوز  ما،  قّصه ی  پری کوچولوی 

بخوان و بیندیش

مادرش  که  وقتی  کند.  پرواز   مادرش 
می کرد،  پرواز  آسمان  در  گردش  برای 

پری کوچولو در خانه می ماند.
پری کوچولو،  مادر  که  بار  یک 
می خواست به زمین بیاید، پری کوچولو 



دامن نقره ای او را گرفت و گفت: »مامان! مرا هم با خودت ببر!« 
مادر پری کوچولو، فکری کرد و گفت: »صبر کن!« 

بعد یک تّکه  ابر پنبه ای از آسمان کَند و آن را با بال هایش تاب داد. ابر پنبه ای، یک نخ سفید خیلی بلند 
شد. مادر پری کوچولو یک سِر نخ را به پای دخترش بست؛ سر دیگر آن را هم به گوشه ی بال خودش گره زد. 
بعد پرواز کرد و از آسمان پایین آمد؛ اّما وقتی به زمین رسید، اتّفاق بدی افتاد، نخ پنبه ای به چیزی گیر کرد و 
پاره شد. خالصه، پری کوچولوی قّصه ِی ما، فهمید که مادرش را گم کرده  است. آن هم کجا؟ روی زمین که 

به  اندازه ی  آسمان، بزرگ بود! 
گریه اش گرفت و اشک هایش روی زمین چکید و توی خاک فرو رفت. 

پری کوچولو از جا بلند شد و شروع به جست وجو کرد. جست وجوی 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 افتاد. سِر  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 
می بافت. پری کوچولو، آهی کشید و از ُغّصه، گریه کرد. اشک هایش روی زمین چکید و توی خاک فرو رفت، 

خاله خرگوشه او را دید و پرسید: »چی شده؟ تو کی هستی؟ چرا گریه می کنی؟«
پری کوچولو گفت: »من پری هستم. مادرم را گم کرده ام. اّما شما که مادر من نیستید!«  

خاله خرگوشه، آهی کشید و گفت: »خوب، درست است؛ اّما بگو ببینم، تو بّچه ی من می شوی؟«
بّچه ات می شوم.« و دختِر  »بله.  برای همین، قبول کرد و گفت:  ندارد.  پری کوچولو دید که چاره ای 

خاله   خرگوشه شد.
خاله خرگوشه، لباسی را که می بافت، تمام کرد. آن را به تن پری کوچولو پوشاند. بعد موهایش را شانه  زد. 

ناگهان دید که از موهای دخترک، طال و نقره می ریزد. زود طالها و نقره ها را جمع کرد و کناری گذاشت.
پری کوچولو گفت: »مامان، طالها و نقره هایم را چه کار کردی؟«

خاله خرگوشه گفت: »طال و نقره کجا بود؟ یک ُمشت آشغال بود که ریختم یک گوشه.« خاله خرگوشه 
نمی دانست که هرگز نمی شود به پری ها دروغ گفت.

پری کوچولو گفت:  »مادِر من هیچ وقت دروغ نمی گفت. من نمی خواهم دختر تو باشم!« 
بعد هم خداحافظی کرد و از خانه ی خاله خرگوشه بیرون رفت.

این طرف را گشت، آن طرف را گشت تا یک سِر نخ دیگر پیدا کرد. خوش حال شد. سِر نخ را گرفت و 
رفت. رفت و رفت تا رسید به یک گربه. گربه داشت با یک گلوله کاموای سفید بازی می کرد. پری کوچولو آهی 

کشید و گریه کرد. اشک هایش روی زمین چکید و توی خاک فرو رفت.
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گربه سرش را بلند کرد و او را دید. پرسید: »آهای میو!... تو کی هستی؟ اینجا چه کار داری؟«
پری کوچولو گفت: »من پری هستم. مادرم را گم کرده ام.«

گربه گفت: »خوب؛ اگر بخواهی من مادرت می شوم.«
پری کوچولو دید که چاره ای ندارد، قبول کرد و دختِر گربه شد. گربه، با پری کوچولو بازی کرد. ُدم 
پشمالویش را هم روی او کشید، تا سردش نشود. یک مرتبه، چشم مامان گربه ی پری کوچولو، به یک موِش 

چاق و چلّه افتاد. از جا پرید و رفت و آقا موشه را گرفت و یک لقمه  کرد.
پری کوچولو این را دید و گفت: »مادر من هیچ وقت، کسی را اذیّت نمی کرد.«

بعد هم خداحافظی کرد و رفت. 
این طرف را گشت؛ آن طرف را گشت؛ هیچ سِر نخی پیدا نکرد. خسته شد و از یک درخت بلند، باال 
رفت. روی بلندترین شاخه ی آن نشست و تا صبح به آسمان نگاه کرد؛ چه قدر دلش برای مادرش تنگ شده بود! 
صبح که شد، باران بارید؛ اّما پری کوچولو همان باال زیر باران ماند. شاید پری ها زیر باران خیس نمی شوند!
به  داشت  پری کوچولو  رنگین کمان قشنگ درست شد.  آن وقت، یک  تابید.  آفتاب  و  تمام شد  باران 
رنگین کمان نگاه می کرد که یک دفعه چیز عجیبی دید. پری کوچولویی، هم قد خودش، رنگین کمان را گرفته 
بود و از آن باال می رفت. پری کوچولوی قّصه ی ما، با خوش حالی داد زد: »سالم دوست من! کجا می روی؟«

پری کوچولوی دوم گفت: »سالم. دارم به آسمان، پیش مادرم برمی گردم«.
پری کوچولوی اّول، با تعّجب پرسید: »با رنگین کمان؟!«

پری کوچولوی دوم گفت: »بله. چون به آسمان می رسد. بار دوم است که این پایین گم شده ام. دفعه ی 
قبل هم، با رنگین کمان باال رفتم.«

پری کوچولوی قّصه ِی ما، خوش حال شد. از روی شاخه ی درخت، َجستی زد و به طرف رنگین کمان 
پرید. آن را گرفت و باال رفت تا به مادرش رسید.                          

ُشکوه  قاسم نیا، با اندکی تغییر

٭ درک و دریافت
1 ــ چرا مادر پری کوچولو نخی درست کرد و یک سِر نخ را به پای او بست؟

2 ــ آیا خاله خرگوشه مامان خوبی برای پری کوچولو بود؟ چرا؟
3 ــ چرا پری کوچولو نمی توانست به آسمان برگردد؟
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حکایت

بهانه

رفت  بُـهلول  خانه ی  به  مردی  روزی      
و از او خواست که طنابش را برای مّدتی به او 

قرض دهد. 
    بهلول کمی فکر کرد و گفت: »حیف که 
روی آن ارزن پهن کرده ام، و اگر نه حتماً آن را 

به تو می دادم.«
می شود  »مگر  تعّجب، گفت:  با  مرد،      

روی طناب ارزن پهن کرد؟« 
    بهلول گفت: » برای آنکه طناب را به تو 

ندهم، همین بهانه کافی است.«
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هارم صل �چ �ف

راِه زندگی



�ت    ه�ث ِ �ب اه �ی    �چ

�یراهن  ر�ت ��ی)ع( �یک �چ دوا�ب او �با ��ن . �چدر، �برای ا�ن �ت �یراهن �اده ای �به �تن دا�ش اطمه)س( �چ ر�ت �ن ��ن

ه  د ل��ن �ن ا حچ �ت �ت ا�ش ار �گدن ن را �ک�ن . �آ �ت ی دا�ش �ن گاه �کرد. �چار�چه ی �نرم و �ط�ی ن �ن اطمه)س( �به  �آ ر�ت �ن ورد. ��ن ا�نه  �آ و، �به �ن �ن

د.  و�ش �چ �ب�د �ب

�ند؟« اطمه)س( �نرمود: »�چه �کسی رد می �ن ر�ت �ن رد ا�ین ه�نگام صدای رد �به �گو�ش ر��ید. ��ن
اسی  �ندارم �که �به �تن �ک�نم«. �یرم، ��ب �نی �ن�ت : »من �ن ی �گ�ن�ت �ن ع�ی �کسی �با صدای  صن

ا �به �تن  واهم �ت که�نه می �ن دا �یک ��باس � ا�نه ی رسوِل �ن : »ا�ن �ن یر �گ�ن�ت � ن �ن�ت اطمه)س( رد را �با�ن �کرد. �ن ر�ت �ن ��ن

�ک�نم.« 

مد.  �آ ردد   �به  اطمه)س(  �ن ر�ت  ��ن دل 
�یراهن  �چ �به  �ب�د  و  و  �ن �یراهن  �چ �به  �ن��ت  �ن گاه�ش  �ن

�کدام �یک  �کرد  کر  � �ن اد.  ا�ن�ت ده �بود،  �ی �که �چو�ش �اده ای  
�یاد  �بود.  �روسی ا�ش  �برای  و  �ن �یراهن  �چ �بدهد.  را 
»هر�گرن  می �نرما�ید:  �که  اد  ا�ن�ت ن  �تر�آ رد  داو�ند  �ن کالم 

ی را �که دو��ت دار�ید  یرن � د م�گر حچ د �ش واه�ی �ن د �ن ��اد�تم�ن

�ید.«  �ن�ش �ب دان �ب م�ن ا�ن �ی �به �ن
و  �یراهن �ن وری �چ اطمه)س(، �ن ر�ت �ن ��ن

�با�نی  مهر �با  و  ر�ن�ت  رد   ِ طر�ن �به   ، �ت �بردا�ش را 
�بر�ت  یر،  � �ن�ت ن  �ن م های  حچ�ش داد.  ن  �ن �به  را  ن  �آ
�مان �گر�ن�ت و د�ا  د. �ور�ت�ش را �به طر�ن �آ �ن

 . ا ر�ن�ت �ب �ن �یاد ا�ن �آ و�ش �ا�ی �ن �کرد. �ب�د �با �ن

محّمد)ص(  ر�ت  ��ن �به  بر  حن� و�ت�تی 
کار  ا�ن  ن ها  �آ ر��ید،  ��ی)ع(  ر�ت  ��ن و 

درس هشتم
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د�ند.  و�ش �ال �ش اطمه)س(، �ن ر�ت �ن ��ن

. او  �ت �گر�ن�ت ه�ش ا�نه، �بوی �ب مد. �ن ر�ت محّمد)ص( �آ ا�نه ��ن دا، �به �ن ر�گ �ن �ته ی �برن �ئ�یل، �نر�ش بر � د �که حب �ی ک�ش طو�ی  �نل

و �الم ر�ا�ند و �به من �نرمان داد  داو�ند �به �ت دا! �ن : »ای رسول �ن �ت و �گ�ن�ت ا�ش ر�ت �گدن لوی ��ن ا�یی �ب �ب �ی برن و �ن �یراهن �� �چ

اورم.«  �ی �تی را �برای او �ب ه�ش برن �ب اطمه)س( �الم �بر�ا�نم و ا�ین ��باس �� ر�ت �ن �که �به ��ن
�ی  �یراهن حن�ی �تی �چ ه�ش د. �طر �ب اری �ش ک ها�ی�ش �ب اد، ا�ش �تی ا�ن�ت ه�ش برن �ب اطمه )س( �به ��باس �� ر�ت �ن گاه ��ن     و�ت�تی  �ن

ا�ند. اطمه)س( �ک�ش ر�ت �ن ود همه را �به  ا�تا�ت ��ن �ن

 درست و نادرست
1ــ زمانی که جبرئیل به خانه ی رسول خدا آمد، خانه بوی بهشت گرفت.                                                                    

٢ــ جبرئیل برای مراسم عروسی حضرت فاطمه )س(، یک پیراهن هدیه آورد.

                                                                       
 درک مطلب

رسید،  علی)ع(  حضرت  و  محمد)ص(  حضرت  به  عروسی  پیراهن  بخشیدن  خبر  که  زمانی  چرا  1ــ 
خوش حال شدند؟

٢ــ آیا تاکنون چیزی را که خیلی دوست داشته ای، به دیگران بخشیده ای؟
٣ــ ..................................................
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 نگاه کن و بگو

  واژه آموزی 
انسان خوش قیافه، کسی است که قیافه ی خوبی دارد. ــ 

انسان خوش حال، کسی است که ..................................... . ــ 
غذای خوش مزه، غذایی است که مزه ی خوبی دارد. ــ 

گل .........................، گلی است که بوی خوبی دارد. ــ 
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 بیاموز و بگو
به جمله های زیر توّجه کن.

1ــ حضرت فاطمه)س( در خانه یک پیراهن ساده داشت.
حضرت فاطمه ــ سالم الله علیهاــ در خانه یک پیراهن ساده داشت.

٢ــ جبرئیل به خانه ی حضرت محّمد)ص( آمد. 
جبرئیل به خانه ی حضرت محّمد ــ صلی الله علیه و آله ــ آمد. 

٣ــ حضرت علی)ع( از ازدواج با دختر رسول خدا خوش حال بود.
حضرت علی ــ علیه السالم ــ از ازدواج با دختر رسول خدا خوش حال بود.

 نمایش
حالت هایی مثل عصبانّیت، شادی و غم در چهره ی افراد، در نوع صحبت کردن و رفتار آن ها با یک دیگر 
تأثیر دارد. نمایشی ترتیب دهید و انواع حالت های مختلف احساسات انسان ها مانند نگاه عصبانی، دوستانه، 

غمناک و شاد را نشان دهید و تأثیر آن بر چگونگی گفت و گو را اجرا کنید.
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ف دعا �ف ی س�ب لح

مه مرز مههارد�ز �ش
�پ

و و�ش  س�ت ُ رودهارد�ش

هاردهَمهَمه مو�ب

و و�ب  س�ت ویهارد�ب �ب

ام رد�اِل�ت�ی ا�ز �ب

�کوهرد�اِلر�کوع
ا�ب وماه�ت ا�ب �ز�ت �آ

وردطلوع رد�زرو�ب

بخوان و حفظ کن

ا�ک زی�به�ز ا� یسش � س�زگ،�پ

سمان ر�آ
ا�بر،�ر�ب

ده م�ش د،�زَ گ�ز�ب ِلل ِم�ش

کمان �گ�ین� ِر�ز ام�ت �ت

ا�بررد�اِلس�زر

ِ�لکو�ت سمان،�زر�ت �آ

هها ر�ِرگلدس�ت
�ب

�زو�ت انرد�تُ اِلمرعز �ب

�ت�یصرام�ین�پور
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س
�گ وی �ف �ب

و  سرودها  �ین  ه�تر �ب وا�نَد.  می �ن �ین  دل �ن�ش ی  وا�ن �آ �چر�نده ،  می �بارد.  ا�ی  ُ��ن �بام های  �بر  �باران  �ید.  می �آ �باد      صدای 

ار، �نعنمه ی �چر�ندگان ... . �ب و�ی ی �ب �ت ار، مو��ی �ب�ش . سروِد �آ نم را �چُر �کرده ا��ت ، اطرا� �یع�ت �نعنمه های ط�ب

وم! �ن و را �نمی �ش �نوم؛ اّما صدای �ت در ��ن�ت ا��ت �که همه ی صداها را می �ش     �چه �ت

د و  ل�ن . �کوه، �ب وا�ن ا��ت م �ن گار�نگ �چر�ندگان، حچ�ش . �چَرهای ر�ن �با��ت �ی ی ردحن�ت ها �ن برن �� . تها��ت ی ا�ن� ی و �ب �ب     رد�یا �آ

 . دور د��ت ا��ت

ی�نم! � و را �نمی �ب ی�نم؛ اّما �ت � یرن و همه �ک� را می �ب � در ��ن�ت ا��ت �که همه  حچ     �چه �ت

ه، �بوی �نر�گ�، �بوی  برن ه�تر�ین �طرها را ح� می �ک�نم. �بوی �� ا �که می روم، �بوی �ب . هر �ب نم را �چُر�کرده ا��ت     �بوی گل، اطرا�

�ان ... . ران و ر�ی ع�ن ورده، �بوی �ن ا�ک �باران �ن ، �بوی �ن برن �ته، �بوی ��ی�ب های سر�ن و �� اِن �بِرِ�ش �یاس، �بوی �ن

و را ح� �نمی �ک�نم! در ��ن�ت ا��ت �که ا�ین همه را ح� می �ک�نم؛ اّما �بوی �ت     �چه �ت

درس نهم
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ا! �ی ا�ی�ب �ب �تر�ین �ن �یرن و�ش �بو�تر�ین، ای �رن ا�تر�ین د�ید�نی، ای �ن �ب �ی �ین صدا، ای �ن ه�تر     ای �ب

ی ا�ی �ی ه�ب ک�زد�ک دال ی،�ز دهیما�ی د�ی ی�زرو�ز ا�ی �ی ه�ب ک�زد�ک دال ی،�ز ا�ی و�ز ا�ب �ز�ت و�آ �ت

زی( ا� مکا�ش :صا�ئ عرا�ز )سش

�یر �ی �ز ا�ت اَکلهُر،�ب �ب زر�ی �

  درست و نادرست
1ــ آن کسی که از نظرها غایب است و روزی ظهور خواهد کرد، حضرت مهدی)عج( است.                                                         

٢ــ بّچه ها نمی توانند مثل بزرگ ترها از منتظران ظهور حضرت مهدی)عج( باشند.
                                                                         

 درک مطلب
1ــ اگر بخواهی با امام زمان)عج( صحبت کنی، چه می گویی؟

٢ــ می دانی نیمه ی شعبان چه روزی است؟ خاطره ای از آن روز، برای دوستانت تعریف کن.
٣ــ .............................................................

 صندلی صمیمیت
1ــ انتخاب موضوع: موضوع مورد عالقه ات را انتخاب کن. این موضوع می تواند بیان یک خاطره 

باشد؛ مثالً خاطره ی اّولین روز مدرسه، یا خاطره ی سفر به مشهد یا هر خاطره ی دیگری که دوست داری. 
٢ــ تفکّر: حاال که موضوع را انتخاب کرده ای، درباره ِی آن فکر کن.

٣ــ گفتار: هر وقت آماده بودی، روِی 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 صحبت های دوستانت را هم بشنوی. 

 واژه آموزی
توّجه کن. سپس  به کلمه هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است،  با دّقت بخوان و  جمله های زیر را 

درباره ِی معنای آن ها با دوستانت گفت و گو کن.   
آواز دل نشین پرنده به گوش می رسید. ــ 
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موضوع دل خواه من کتاب خوانی است. ــ 
صوت دل نواز قرآن در مسجد پیچیده بود. ــ 

 ٭    ٭    ٭
تو جمعه نیامدی و غروب آن، چه دل گیر بود. ــ 

او از شکست دل خور بود؛ اّما ناامید نبود. ــ 

 بیاموز و بگو
 به جمله های زیر دّقت کن و بگو از چند کلمه تشکیل شده اند؟ آیا معنی کاملی دارند؟

ــ  رفتم.

آمدند. ــ 
حاال به این جمله ها دّقت کن و بگو از چند کلمه تشکیل شده اند؟ آیا معنی کاملی دارند؟

دیروز من و هم کالسی هایم در خیابان به سمت کتاب فروشی  ــ 
هفته ی گذشته در مسجد محلّه، علی را ــ 

در مورد تفاوت این جمله های کوتاه و بلند، با هم کالسی هایت گفت و گو کن.



حوِض فیروزه ای

َحَسن،کنار پنجره ی اتاق نشسته است و به ماهِی قرمز داخل تُنگ، خیره شده است. او با انگشتانش به 
دیواره ی تنگ، ضربه می زند و ماهی را به این طرف و آن طرف می راند. ماهِی قرمز به سختی حرکت می کند و 

گاهی روی آب، بی حرکت می ماند. حسن، نگران ماهی است.
حسن فریاد می زند: »مادر!... مادر!«

مادر به سرعت وارد اتاق می شود. کنار حسن می نشیند و به تُنگ ماهِی او نگاه می کند.
مادر: »چی شده؟«

حسن: »ماهی قرمزم ... مریض است ... دیگر شنا نمی کند!«

بخوان و بیندیش

مادر: »فکر می کنم این تنگ برای او کوچک باشد. باید او را به 
جای بزرگ تری ببری تا هم راحت شنا کند و هم دوستانی داشته باشد 

که ُغّصه نخورد.«
حسن با خود فکر می کند: »کجا ببرم؟ جایی که هم بزرگ باشد 

و هم پر از ماهی قرمز.«
مادر: »من می دانم کجا؛ حوض مسجد محلّه، هم بزرگ است، 

هم پر از ماهی. خادم مسجد هم، حسابی به آن ها می رسد.«
حسن به سرعت، تنگ را برمی دارد و به سوی در اتاق می رود.

مادر: »کجا با این عجله؟«
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حسن: »می روم مسجد.«
حسن با تنگ ماهی وارد حیاط مسجد می شود. چند مرد و یک پسر بّچه که ده ساله به نظر می رسد، کناِر 

حوض ایستاده اند و وضو می گیرند. حسن به حوض نزدیک می شود.
حوض به رنگ آبی فیروزه ای است و آبی زالل و تمیز دارد. ماهی های قرمِز فراوانی از این سو به آن 

سوی حوض، شنا می کنند. آن ها به خوبی در آب دیده می شوند.
حسن تنگ را داخل حوض می کند و سِر تُنگ را کمی خم می کند تا ماهی بتواند از آن، خارج شود. 

ماهی حسن از تنگ خارج می شود و به سرعت کنار ماهی های دیگر می رود.
ماهی قرمز شاداب و سرحال است. حسن خوش حال می شود. لبخند می زند و هم چنان شنا کردن ماهی 
با لبخند به حسن  قرمز را تماشا می کند. پسربّچه ای که کمی دورتر از حسن ایستاده بود و وضو می گرفت، 

نزدیک می شود.
پسربّچه: »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 می خواهد از مسجد خارج شود. چند قدم به سوی دِر مسجد برمی دارد. دوباره نگاهش به عرفان 
می افتد. عرفان نزِد یکی از دوستانش می رود که مشغول جفت کردن کفش های نمازگزاران است. با او دست 

می دهد و حالش را می پرسد.
حسن برمی گردد؛ کنار حوض می رود. نگاهش به ماهی قرمزش می افتد که خوش حال با ماهی های دیگر 
شنا می کند. لبخند می زند و شیر آب را باز می کند و وضو می گیرد. داخل مسجد می شود و کنار عرفان، در 

صف نماز می نشیند.

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 کلمه ی »آن ها«، که در متن مشّخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

4ــ کلمه ی »او«، که در متن مشّخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟
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َمثَل 
داستان زیر را بخوان و به ضرب المثل آن توّجه کن.

خداوند به حضرت سلیمان)ع( توانایی های زیادی بخشیده بود؛ مثالً او می توانست با حیوانات حرف بزند. 
روزی از خداوند اجازه خواست مهمانی بزرگی برپا کُند و همه ی موجودات را به ناهار دعوت نماید.

حضرت سلیمان)ع( کوِه بزرگی از غذا آماده کرد. 
اّولین 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.« 
هنوز  می شود؟  چه  من  غذای  بقّیه ِی   « گفت:  و  بلعید  را  غذا  همه ی  زدن،  هم  به  چشم  یک  در  ماهی 

گرسنه ام.« 
حضرت سلیمان)ع( با تعّجب پرسید: »مگر تو روزی چه قدر غذا می خوری؟« 

ماهی گفت: »روزی سه قورت. اینکه خوردم، نیم قورت بود. هنوز دو قورت و نیمش باقیست.«
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�بان اِر مه �ی

�ی دو��ت دار�ید،  ما، مرا حن�ی ل�بِ �ش احن�ته ام. می دا�نم �که ا�ن �ن ه�تر �ش ما را �ب ، �ش �ت �ش د ماهی ا�ن دو��تی ما  �گدن �ن ا�ک�نون �که حچ

ی ا�ن  ا رد �باد و �باران �نما�نم �یا �بع�ن د �ت �ی مرا�ت�ب ه��ت�ی ی �بر �تِن من �کرده ا�ید و حن�ی ا�ی �ب �ی و و �ن ون ا�ن همان رو�ن اّول، ��باس �ن �چ

د. �ن ی �نر�ا�ن �ب ��ی �کودکان، �به من �آ

�ت می �برم و ا�ن  د و �به مدرسه می �بر�ید، لدنّ ود سوار می �ک�ن�ی �ت �ن ار�ید و �بر �چ�ش ان می �گدن �ت �ن ما هر رو�ن مرا �توی �ک�ی �که �ش �ن ا�ن ا�ی

ر می �ک�نم. کّ � ما �ت�ش �ش

د�یک می �ک�ن�ید. رد  ان �نرن ل�ب�ت �ید و �به �ت یر و�ش می �گ� �ن ه ای ا��ت �که مرا رد �آ ن ل��ن �ین و�ت�ت �برای من، �آ ه�تر را��ت�ش �ب

�ن�یدن  گی دارد. من �با �ش � �ن ا و �ت�ش �ب �ی ما، �نعنمه ی �ن ل�ب �ش �باِن �ت ر ما را ح� می �ک�نم. �ن ود �ش ه ها�یی ا��ت �که �گرمای و�ب ان ل��ن �ن حچ

وم.  بر می سش ان �باحن� ما، ا�ن �ا��ت �باِن �ش و�و و مهر ل�ب �کو�چ �ت�چ�ش �ت

�تن �ندارم؛  گ�ن ط �یک �ر�ن �برای � کل �ن�ی��تم. من �ن�ت ه �یک �ش ما ه��تم و هم�ی�ش د �ش �ن ی �برده ا�ید �که من هم ما�ن ا�ک�نون �چ مًا �ت ح�ت

ام  �ب ما می �چر�م. ا�ین کار را �برای ا�ین ا�ن ی ا�ن �ش ها�ی یرن � ی و�ت�ت ها هم حچ ان می �گو�یم و �بع�ن وا�نم، گاهی دا��ت عر می �ن ان �ش �ت گاهی �برا�ی

ده ا�ید �یا �نه. و�بّه �ر�ن های من �ش و�ب م�ت می دهم �که �بدا�نم �ن

درس دهم   
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کا�ی�ت می �ک�ن�ید؛  ان ا�ن من �ش د �چدر و مارد�ت و�ید و �نرن رده می سش �ن ما، ا�ن د��ت من، حن��ته و �آ ی ا�ن �ش می دا�نم �که گاهی �بع�ن

�بان. ا�نی مهر م؛ دو��ت ما �با هم دو��ت ه��ت�ی �ی�ت�ت ا�ین ا��ت �که من و �ش اّما ح�ت
ما را  واهم �ش �نمی �ن و�ش �الم. من هر�گرن  �ی �ن و�ید، حن�ی �باسواد�تر می سش ر�گ �تر و  �برن ما هر رو�ن همراه من،  ی�نم �ش � �که می �ب �ن ا�ن ا�ی
ّه های هم�ین کالس، �نمی دا�نم  �چ کی ا�ن �ب � اًل �یک رو�ن �ی د �که دو��ت �ندارم. م�ش ما کارها�یی می �ک�ن�ی ی و�ت�ت ها �ش �ناراح�ت �ک�نم؛ و�ی �بع�ن

ا مّد�ت ها دلم ردد می �کرد. ه ای �چر�ت �کرد؛ �ت د و مرا �به �گوسش �ی �تی �بر من �کو�ب ی �ناراح�ت �بود �که م�ش یرن � ا�ن �چه حچ
ما  ود را �به �ش �ید، �ن وا�ن ا�ی می رو�یم. و�ت�تی مرا می �ن رهای حن�ی م �که �با هم �به ��ن ! ما همراها�نی ه��ت�ی �یرن ان �رن الصه، دو��ت �ن

ر  ودم سوار می �ک�نم و �به ��ن ما را �بر دو�ش �ن ود. رد ا�ین �ا��ت ا��ت �که من �ش �تر می سش �ی�ش ی�نم و دو��تی ما، �ب � د�یک �تر می �ب �نرن

ا می �ک�نم. �ن �ش ل�ن �آ �ت اهای م�ن دم ها و �ب می �برم و �با �آ

زی ک� میل ا�ز را�که�ب ا�ب ک�ت »ل

ودهای دهرا�گ�ش ر�ز ال�یک�پ دو�ب

م�ین �ز دهای�کها�ز ر�ز �پ

هرهایدور ورا�به�ش �ت

ورمی�بََرد.« ا�زهای�ز ورا�به�ب �ت

  درست و نادرست
1ــ شما مرا دوست دارید و برای اینکه کثیف نشوم، من را جلد می کنید.                                                                                    

٢ــ شما همیشه از من خسته می شوید و به پدر و مادرتان شکایت می کنید.    
                                                                 

 درک مطلب
1ــ چه زمانی تو کتاب را به سفر می بری و کتاب کی تو را به سفر می برد؟ 

٢ــ آیا کتاب فارسی خود را دوست داری؟ چرا؟
٣ــ ........................................................

 صندلی صمیمیت
1ــ انتخاب موضوع و تفکّر: به موضوعی که معلّم شما انتخاب می کند، خوب فکر کنید. 
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٢ــ بحث گروهی: حاال درباره ی موضوع در گروه با یک دیگر گفت وگو کنید. 
٣ــ گفتار: هر وقت آماده بودید، نماینده ی گروه روی صندلی معلّم بنشیند و در مورد موضوع صحبت 
کند. یادتان باشد، زمان صحبت شما خیلی طوالنی نباشد. در آن صورت می توانید صحبت های دوستانتان را 

هم بشنوید.

 
 واژه آموزی

به جمله های زیر توّجه کن.
دانش آموز توانمند، یعنی دانش آموزی که توانایی دارد. ــ 

رفتار ارزشمند، یعنی رفتاری که ارزش دارد. ــ 
حاال تو بگو:

دختر هنرمند، یعنی ...................................................... ــ 
انسان ..................، یعنی انسانی که ثروت دارد.  ــ 

  بیاموز و بگو
به مثال های زیر دّقت کن و در مورد آن ها با دوستانت گفت و گو کن. 

علی رفت. رفت    

علی دوید. دوید   علی 
علی آمد. آمد    

نرگس قّصه را نوشت. نوشت    
نرگس قّصه را خواند. خواند   نرگس قّصه را 
نرگس قّصه را شنید. شنید    

حاال تو بگو:
…………   ……  
…………   …… ــ مریم غذا را 
…………   ……  



ا �ی ِ د�ف ا�ث �تّ �ف

�تم می�گسش د�یرو�ز

ی ا�ی �ب �ی ِ�ز ا�ز رد�ب

ُگل�بود ُرا�ز ا�پ �ب �ز �آ

ی! هگلها�ی �به�به!�پ

انرا رد�ز�ت ِ ر�گ
�ب

امیداد اران،ص�ز �ب

گیگلرا � �ز دل�ت

امیداد �ز لسش
ل�ب �ب

بخوان و حفظ کن

، ا�ز �ب ِ م�به�گو�ش �گ�ز�ت

؟ �یس�ت �ک هاا�ز ن�ز�ت�ش ا�ی

اداس�ت اس�ت داس�ت �ی �پ

! عالیاس�ت یا�ش ا�ش �تّ �ز
: ا�گ�ز�ت �ب �ی ِ�ز ا�ز ن�ب �آ

ا، �ی ِا�یند�ز ا�ش �تّ �ز

داس�ت داو�ز زها�ز � �ت

ا لک�ت ِ�ی ا��ت ن�ز �آ
�زسر�ینصمصامی
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گ
ر� ف ده ی �ب و�ی��ف �ف

�ن�یده ای؟«  هان د�یده ای �یا �ش ر�گ همّ�ت �تر رد �ب ود �برن د: »ا�ن �ن �ن �ت گ�ن ی را � »�ا�تم طا�ی

�تر، �تر�با�نی �کرده �بودم  ُ هل �ش : »�ب�ی؛ �یک رو�ن �چ �گ�ن�ت

�یرون  �تی �ب ه ی صحرا، �به �احب ود �به �گوسش ُاَمرای �ر�ب را؛ و �ن

�ته �نراهم �نهاده.« ُ�ش �نی را د�یدم، �چ
ار�کَ ر�ن�تم. �ن

ی �بر �َماِط  ل�ت را �نروی؛ �که �نَ �تم: »�به مهما�نی �ا�تم �چ گ�ن �

مده ا�ند؟« او، �گرد �آ

 : �گ�ن�ت

وَرد �ز  و�ی�ش �ز عمِل  ا�ز ان �ز �که »هر

�ز�بَرد«  ی طا�ی ِم �ا�ت ِ م�زّ�ت

درس یازدهم 
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ود، �بر�تر د�یدم.« وان مردی ا�ن �ن من او را �به همّ�ت و �ب

وا�نی را رد  و�ب کی و �ن یرا�ن �بود. او دوران �کود� � . ��دی اهل �ش ان« ��دی ا��ت ا�ب »گل��ت وا�ند�ید، ا�ن �ک�ت �تی �که �ن حکا�ی

ود  �ص�یال�ت �ن ا، �ت �ب �ن داد ر�ن�ت و رد �آ دا �به �ب�ن �ت یرد. ا�ب لگ� �تری �یاد �ب �ی�ش های �ب یرن � ا حچ ر ر�ن�ت �ت ن �به ��ن را�ند؛ اّما �چ� ا�ن �آ یرا�ن �گدن � �ش

ر �کرد.  ه ��ن دا، �به م�کّ ا�نه ی �ن �یار�ت �ن �ین، �برای �ن �ن . هم�چ ان و روم ر�ن�ت د سور�یه، ��ب�ن �ن �گر ما�ن اهای د�ی را ادامه  داد. �ب�د �به �ب
ن، دو  . �اصِل �آ �ت عرها �نو�ش ، حکا�ی�ت ها و �ش اطرا�ت�ش �ت و ا�ن �ن یرا�ن �بر�گ�ش � ر، �به �ش �ب �ال ��ن �ن ام �چ� ا�ن سی و �چ �ب سرا�ن

د. �یان ه��ت�ن گی و اد�بی ما ا�یرا�ن � �نارا�ت �نره�ن ا�ب ها ا�ن ا�ن�ت . ا�ین �ک�ت ان« ا��ت ان« و »�بو��ت »گل��ت �ش ا�ب �با ار�ن �ک�ت

د  ا ه��ت�ن �ن �ش ار ��دی �آ �ش ا�ک�نون، �با �آ �ته �ت �ش ور ما، ا�ن �گدن . مردم �ک�ش �ت ی کامل دا�ش ا�ی �ن �ش یرن �آ ن و ا�اد�ی�ش �ن� ��دی �با �تر�آ

ن ها  د و �به �آ �ن وا�ن ار او را می �ن �ش ، �آ یرن ا �ن� �ی اری ا�ن مردم د�ن د. �ب��ی �ن اده می �ک�ن �ن �بای او ا��ت �ی ار �ن م�ه های �ب��ی �تن، ا�ن �ب گ�ن و رد ��نن �
�ال�ته دار�ند.

، �برو. ر�گ ا�ر �برن ده و �ش و�ی��ن رامگاِه ا�ین �ن مًا �به د�یدِن �آ یرا�ن ر�ن�تی، ح�ت � ی �به �ش ا�گر رو�ن

  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 جوان مردتر از خود می دانست؟

٢ــ آیا به غیر از سعدی، شاعران دیگری را نیز می شناسی؟ آن ها را معّرفی کن.
٣ــ ....................................................

 صندلی صمیمیت
1ــ انتخاب موضوع و تفکّر: به موضوعی که معلّم شما انتخاب می کند خوب فکر کنید. 

٢ــ همفکری: حاال در گروه، درباره ی آن موضوع مشورت کنید. دّقت کنید که موضوع خیلی کلّی 
است، بنابراین آن را به موضوع های کوچک تر تقسیم کنید. 

٣ــ کوچک کردن موضوع: نماینده ی گروه ها، موضوع کوچک تر گروه را روی تخته کالس بنویسد. 



67

٤ــ انتخاب موضوع کوچک و تفکّر: حاال در گروه یکی از موضوع های کوچک را انتخاب کنید 
و در مورد آن فکر کنید. سعی کنید موضوعی را انتخاب کنید که در مورد آن اطاّلعات بیشتری دارید.

٥ ــ گفتار: هر وقت آماده بودید، نماینده ی گروه روی صندلی معلّم بنشیند و رو به دوستانتان، فقط در 
مورد بخشی که انتخاب کرده اید، صحبت کند. یادتان باشد، زمان صحبت شما خیلی طوالنی نباشد تا برای 

شنیدن حرف های دوستانتان هم وقت داشته باشید. 

 واژه آموزی
به جمله های زیر دّقت کن. 

گلستان، یعنی جایی که پر از گل است. ــ 
دبیرستان، یعنی جایی که دبیران در آن درس می دهند. ــ 

حاال تو بگو:
بیمارستان، یعنی ............................................... ــ 
............، یعنی جایی که کودکان پیش از دبستان در آن آموزش می بینند. ــ 

  بیاموز و بگو
حکایت، داستان کوتاهی است که از روزگار گذشته بر جای مانده است و با پند، اندرز و نصیحت همراه 
است و تجربه ای از زندگی را بازگو می کند. قسمت اّول متن درس »نویسنده ی بزرگ«، نمونه ای از حکایت 

است. حاال اگر حکایت دیگری را می دانی برای دوستانت تعریف کن.

  گوش کن و بگو
با دّقت به داستان کوتاه گوش کن و سپس ترتیب درست جمله های زیر را بگو.

)....( گنجشک در پاسخ گفت: من اگر جای تو بودم پرواز می کردم. 
)....( خرگوش خیلی خوش حال شد و از فیل، گنجشک و قورباغه تشّکر کرد.

)1( روزی خرگوش تصمیم گرفت برای دیدن عمویش به آن طرف رودخانه برود.    
)....( فیل گفت: اگر  جای تو بودم، اصالً به آن طرف رودخانه نمی رفتم. 

به قورباغه ای که کنار رودخانه بود، گفت:  »اگر  جای من بودی چطور از رودخانه  )....( خرگوش 
می گذشتی؟!« 



خواِب خلیفه

بنابراین  بود؛  دیده  بدی  خواب  او  پرید.  خواب  از  شب  نیمه های  خلیفه ای  بغداد،  شهر  در  روزگاری 
هراسان شد و دیگر خوابش نبرد. این بود که در قصر، شروع به قدم زدن کرد تا صبح شد.

صبح که وزیر برای رسیدگی به کارها، سراغ او رفت، خلیفه را خسته و خواب آلود دید. پرسید: »چه 
شده که خلیفه را نگران و خسته می بینم؟« 

خلیفه چشم هایش را مالید و گفت: »دیشب خوابی دیدم که تا صبح، آرام و قرار را از من گرفت.« 
دو  کنید،  پیدا  آنکه  آرامش  برای  باشد.  خیر  شما،  خواب  معنای  شاید  نباشید!  »نگران  گفت:  وزیر 

خواب گزار را می آوریم تا بگویند که معنای خواب شما چیست.«
خلیفه پرسید: »اگر خوب نبود چه؟« 

دیده اید،  خوبی  خواب  »حتماً  گفت:  وزیر 
نگران نباشید.«

خلیفه  نزد  به  را  نفر  دو  آن  و  رفتند  مأموران 
آوردند. 

خلیفه گفت: »در خواب دیدم که ناگهان همه ی 
دندان  هایم ریخت!« 

مرِد خواب  گزار گفت: » عجب خواب بدی!« 
خلیفه گفت: »زودتر بگو معنی آن چیست.« 

خلیفه  این  خواب  »معنای  گفت:  خواب گزار 
است که همه ی نزدیکان خلیفه می میرند و خلیفه زنده 

می ماند.«
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.«

بخوان و بیندیش
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خواب  گزار گفت: »قربان! مگر من حرف بدی زدم؟« 
خلیفه گفت: »ای نادان، وقتی همه ی نزدیکان من بمیرند، زندگی برای من چه  ارزشی دارد؟ برو که دیگر 

نمی خواهم تو را ببینم«.
سپس خلیفه رو به خواب  گزار دیگر کرد و گفت: »حاال تو بگو معنای خواب دیشب من چیست؟« 

همیشه  و   بدهد  طوالنی  عمر  شما  به  بزرگ  »خدای  گفت:  و  کرد  خلیفه  به  نگاه  آرامی  خواب  گزار، 
خواب های خوش ببینید! اکنون به شما ُمژده می دهم که دیشب خواب بسیار خوبی دیده اید. معنی خواب خلیفه 

این است که عمر خلیفه  از همه ی نزدیکانش طوالنی تر است!«. 
وقتی خلیفه حرف های خواب  گزار دوم را شنید، با آرامش لبخندی زد و گفت: » آفرین بر تو! به  این مرد 

پاداش خوبی بدهید که مرا بسیار خوش حال کرد.« 
مأموران رفتند و جایزه ی خوبی برای خواب  گزار دوم آوردند و با احترام او را تا بیرون قصر همراهی 

کردند. 
یکی  و  گرفت  جایزه  یکی  چرا  زدند!  حرف  یک  که  خواب  گزار  دو  »این  پرسید:  وزیر  آهسته  از  یکی 

مجازات شد؟«
وزیر گفت: »حرف را همه جور می شود بر زبان آورد. یکی بد حرف زد، مجازات شد و یکی همان حرف 
را با زبان خوش گفت، پاداش گرفت. بنابراین برای گفتن هر سخنی، اّول باید فکر کنیم که چطور آن حرف را 

بیان کنیم.«
محّمد میرکیانی

٭ درک و دریافت
1ــ چرا خلیفه خسته و خواب آلود بود؟

٢ــ چرا خلیفه خواب گزار اّول را نادان نامید؟
٣ــ کلمه ی »تو«، که در متن مشّخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

٤ــ کلمه ی »شما«، که در متن مشّخص شده است، به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟
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راِز 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 جعبه ای به او داد و گفت: »موظب باش! دِر این جعبه نباید باز شود.« 
شخص با شگفتی جعبه را گرفت و راه افتاد. در راه به این فکر می کرد که درون جعبه 

چیست و چرا او نباید دِر آن را باز کند.
وقتی به خانه رسید، صبرش تمام شد و دِر 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 نمی توانی یک موش را در جعبه نگه داری، چطور 

می توانی رازی را نزد خود حفظ کنی؟«

    حکایت     
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