فصل ششم
درس سیزدهمِ :
لطف حق
درس چهاردهم :ادب از که آموختی؟
درس پانزدهم :شیر و موش
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در

سس
ی
ز
د

مارد موسی� ،چ و موسی را ب�ه ن� ی�ل

ر� ،ن�گاه
�نود ن� سا�ل �کرد �با حس ت
� � ک ن�د ،لط ن� ن�دای
�گر �نرامو ش� ت
ی
�؟
وحی آ�مد«:کا�ن چ�ه ن��کر �باطل ا� ت
ما

�گر ن��ت�ی م

آ� ن چ��ه

را

ا ن�دا ن� ت�ی

ع
�
رد ت�و ت��نها ،ش� ت� و مهر ِ ماردی ا� ت
سط ِح آ� ب
�
وار� � ش
� نا� گاه ش
نو� ت�ر ا� ت
رودها نا� �نود ن�ه
ما ،ب�ه رد�یا �� ک ِم

ط ن� ی�ان می� ک ن� ن�د
ت�و ن�ان میده�ی م

ِ ب�ه �که �بر�گردی ،ب�ه ما �ب��چاری َا ش�

هم

رد ن�ِلک ن�د ،نا� � گ ن��تهی
�« :کای � ننر� ن� ِد
� گ ن� ت

�چ ون رهی ،ن� ی�ن � شک� ت� ِی ب�ی ن�ا ن�دای؟»
ِ
�
رهرو ما ،ا ی� ن�ک ا ن�در م�ن نرل ا� ت
�ِ � ت� را د�یدی و � شن� ن�ا ن� ت�ی؟
د� ت

�
ش� ی�وهی ما ،عدل و ب� ن�ده چ�روری ا� ت
بح
ا� � ی� ب
�
دا ی�ه ش
ال� و مو ش� مارد ا� ت
ی
آ� ن چ��ه میلگو� ی�م ما ،آ�ن می� ک ن� ن�د
ما ،ب�ه � ی�ل و مو ب�� ،نرمان میده�ی م

� ت�ر میداری َا ش�!»
�کی ت�و نا� ما دو� ت
پروين ا

عتصامي
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َر بّ
�ِ ب َ�ل ی�ل
ِ
�نُرد ب�ی�گ ن�اه

درست و نادرست
 1مادر موسي وقتي گهوارهي او را به رود نيل سپرد ،دنبال او رفت.
محبت خدا به موسي بود.
 2مه ِر مادر موسي به فرزندش ،كمتر از ّ
درك مطلب
 1زماني كه مادر موسي فرزندش را در آب انداخت ،چه احساسي داشت؟
 2منظور از « كشتي بيناخدا » چيست؟
 3سه صفت خداوند را كه در متن شعر به آن اشاره شده است ،بيان كنيد.
 4در « دايهاش سيالب و موجش مادر است » شاعر از شباهت مادر با موج استفاده
كرده است .اين شباهت چيست؟
.

5

واژهآموزي
مكتب ،اتاقي بود بزرگ كه همه گرداگرد آن روي زمين مي نشستيم.
گرداگرد ،يعني دور تا دور.
بر اثر بارندگي زياد ،رودخانه لبالب از آب شده بود.
لبالب ،يعني پر.
سراسر دشت پر از شقايقهاي وحشي بود.
سراسر ،يعني همه جا.
صداي تكبير َدما َدم از هر سو شنيده ميشد.
دمادم ،يعني هر لحظه .
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تصويرخواني و صندلي صمیمیت
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 1نگاه کردن به تصوير:
تصوير را با د ّقت ببينيد و به جزئيات

 2تف ّكر :براي فهميدن معني
تصوير ،فكر كنيد و مطالبي را كه از

 3گفتار :هر وقت آماده شديد،
روي صندلي معلّم بنشينيد و دربارهي
ِ

توجه كنيد.
آن ّ

تصوير برداشت كردهايد ،در ذهن خود

برداشت خود از تصوير براي دوستانتان

مرور كنيد.

صحبت كنيد.

ُ
شس ن� ی�د� ت�م �که ش�ه ب� نا�ی � که ن�سال

� ک ب�و ت�ر ب چ��ّهای را �کرد د ن� ب�ال
روا�
ن� ب� ی�م ب�ان � ،ک ب�و ت�ر �کرد چ� ن

بخوان و حفظ کن

� ،ت� نا�ان نا� ِ چ�ی َا ش� �ب نا�
ب�ه هر سو ت�ا ن� ت
� ولکوه و صحرا ب�ود چ� ّران
ب�ه د ش� ت
� چ�� ِ
گ �ب نا� شسا�ید رد َ�ب َرد ب�ان
ن ن
ُ
ب
�
� نا� ن� ن�د �گی د� ت
ا�ل را د�ید و ش�� ت
ب��
�
رد ن� ت�ی رد ن��ن ر ب��گر�ن ت
� و ن ش�� ت
ن��ن ر �کرد آ�ن ن��گونا ت� ب�ال �بر ن��یر
�که ص ی�ّادی �کمان �بر� نک� ،ب�ه ن�ِه ت��یر

ب�ه ن��یر �چای ،ص ی�ّاد و ب�ه سر� ،ب نا�
ب�
روا�
� و ن�ه چ� ن
ن�ه ن� ش� ت
س�ن صالح ا� ت
ب��
�
ب�ه ک ّلی ر ش��تهي ا ّم ی�د ُ گ�� ت
ِ
�
رد آ�ن دم دل ب�ه ا ّم ی�د ن�دا �ب� ت
�چ و ا ّم ی�د ش� ب�ه � ت� ب�ود آ�ن � ک ب�و ت�ر
داد� ح ّی داور
ا� نا� مر گ� ش
ن� ب� ت
�برد ماری ب�ه ش�� ِ
� �چ ِ
ای ص ی�ّاد
ت
ن
ت� ن�ا �بر �ب نا� �نورد آ�ن ت��یر و ا ن� ت�اد
ا� ا ن� ت�اد هم ص ی�ّاد و هم �ب نا�
ب�ه ن� ک

روا�
� ک ب�و ت�ر شساد و ن� ن�دان �کرد چ� ن
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درس

چها
ردهم

� ب
�
�و
دو ک� ،ر ن ب ِح � ی�هوده ُ�برد ن�د و سع ِی ب�ی ن�ا�یده �کرد ن�د :ی�لکی آ�ن �که ا ن�دو ن� ت

�
� و ن��کرد:
ن ن�ورد و د ی��گر آ�ن �که آ�مو ن� ت
ع�م ،چ� ن�دان �که ب� ی� ش� ت�ر �نوا� نی
ع
� ،ن�ادا� نی
�چ ون مل رد ت�و ن� ی�� ت

ی�لکی را � گ ن� ت� ن�د« :عالِ ِم ب�یعمل ،ب�ه چ�ه ما ن�َد؟»
ِ
� « :ب�ه ن� ن� ب�ور ب�یعسل».
� گ ن� ت
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ب
«اد� نا� �که آ�مو ن� ت�ی؟»
��تمان را � گ ن� ت� ن�د:

«ا� ب�یاد�بان ،هر چ�ه نا� ا�ی شسان رد ن��ن رم ن�ا�چ� ن�د آ�مد ،نا�
� :ن
� گ ن� ت

آ�ن چ�ره� ی نر �کردم».

دا�ا
� �که �نود ب� ب�و�ید؛ ن�ه آ�ن �که ع ّطار ب��گو�ید .ن
م شُسک آ�ن ا� ت

َ
و� و ه�نر�نماي؛ و ن�ادان �چ ون
� ،ن�ام ش
�چ ون ط ب�لهي ع ّطار ا� ت

َط ب� ِ
وا� و م ی�ان �تهی.
ل نع نا�ي ،ب�ل ن�د آ� ن

گلستان سعدي
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درست و نادرست
 1ميتوانيم از بيادبان ،ادب بياموزيم.
 2هر كسي كه از كار خود تعريف ميكند ،داناست.
درك مطلب
 1منظور از عبارت « آموخت و نكرد » چيست؟
 2چرا سعدي عالم بيعمل را به زنبور بيعسل شبيه كرده است؟
 3سعدي دانا و نادان را به چه مانند كرده است؟
 4در عبارت پاياني درس منظور از « بلند آواز و ميان تهي» چيست؟
.

5

دانش زباني
جملههاي زير را بخوانید.

مح ّمد معلّم را ديد.

برادرم گلدان را خريد.

علي سيب را خورد.

حاال به نمودار جملهها نگاه کنید .در گروه گفتوگو کنید و به پرسشهاي زير پاسخ دهید.

خورد

ديد

مح ّمد
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معلّم را

علي

سيب را

خريد

برادرم

گلدان را

اين جملهها از چند قسمت تشكيل شدهاند؟ چرا؟
چرا كلمههاي « ديد ،خورد ،شست» باالي نمودار هستند؟

وقتي به كسي بگوييد« :مح ّمد ديد ».او ميپرسد« :چه كسي را ديد؟»
براي اينكه پيام كامل شود ،جمله به بخش ديگري نياز دارد.

گوش کن و بگو
توجه به داستان ،به پرسشهاي جدول زير پاسخ دهید.
با ّ
نام داستان:
شخصيتهاي داستان:
داستان در چه محلّي اتّفاق افتاده است؟
از ابتدا تا انتهاي داستان ،چه تغييراتي در رفتار سنگپشت به وجود آمد؟
نظر شما دربارهي رفتار سنگپشت چيست؟
نظر شما دربارهي رفتار كژدم چيست؟
رفتارهاي پسنديده و ناپسندي را كه در داستان بيان شده است ،نام ببريد.
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در

س
پانز

ب�ود ش��یری ب�ه ب� ی� شسهای ،ن� ن��ته
آ�ن ت�در ل ش ِ
�
گو� ش��یر ،ن
گا� �گر�ن ت

ت�ا �که نا� � ب
نوا� ،ش��یر شسد ب� ی�دار
و�
� ک ّلهي م ش
� ُ�برد و �گر�ن ت
د� ت
� رد ن��یر چ� ب�ن�ه� ،ه ُ � ک ن َ� َد ش�
�نوا� ت
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دهم

مو شسلکی �کرد� ،نوا�ب ش� آ� شس ن��ته
�
�گه رها �کرد و گاه �ب نا� �گر�ن ت
م ت� ن��یر ن� م ش ِ
و� �بد ر ن� ت�ار

گو�
و�ِ �ب نا�یل ش
شسد �گر ن� ت�ار ،م ش
ب�ه هوا ُ�برده� ،بر ن�م ی�ن ن َ� ن� َد ش�

و� لو ِ
� :ای م ش ِ
س �یک نع نا�ی
� گ ن� ت
و� ب� ی� چ�اره رد هراس ا ن� ت�اد
م ش
ِ
و�
�که ت�و شساه و�و شسی و من م ش

ت�و �ب نرر �گی و من ن�طا کارم
ش��یر نا� ا ی�ن ال ب�ه ،رحم �اصل �کرد

ا ت�ّ ن� تا� ًا

سه

چ�ار

رو�
ن

د�گر

�با ُد ِم ش��یر می� ک ن�ی �ب نا�ی
�گر�یه �کرد و ب�ه ا� ت�ماس ا ن� ت�اد
ِ
یه�
و�
� چ� ی� ش� شساه و� ش
م ش
و� چ ح ا� ت
ِ
ر� دارم
نا� ت�و ا ّم ی�د م ن� ن� ت
و� را ول �کرد
چ� ب�ن�ه وا �کرد و م ش
ش��یر را آ�مد ا ی�ن ب�ال �بر سر

گر�� ،یک ص ّ ی�اد
نا� چ�ی ص ی�د � گ

و� ،دام �نهاد
رد همان �ول و � ش

�
م ش
و� �چ ون �ال ش��یر را رد�یا�ن ت
ب� ن�دها را ب�و�ید �با د ن�دان

�
نا� �برای �نالص او �ب ش� ت�ا�ن ت
ت�ا �که رد ُ�برد ش��یر نا� آ� ن� ب�ا ب�ان
�نود رها شسد ن� چ� ب�ن�هي ص ّ ی�اد

دا ِم ص ّ ی�اد� ،گ�یر ِ ش��یر ا ن� ت�اد

و� را رها ی�ی داد
ش��یر �چ ون م ش

گر� ،ش��یر �گ�یر ا ن� ت�اد
ع نو�ِ � گ

ايرج میرزا
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درست و نادرست
 1شير خطاي موش را بخشيد.
صياد براي شكار شير دام نهاده بود.
ّ 2
 3فقط افراد قوي ميتوانند به ديگران كمك كنند.
درك مطلب
 1موش براي رهايي از چنگال شير چه كرد؟
 2چرا موش به كمك شير رفت؟
 3شخصيت شير و موش را با هم مقايسه كنيد و شباهتها و تفاوتهاي آنها را بيان كنيد.
 4با خواندن شعر چه پندي گرفتيد؟
.

5

واژهآموزي
سبزهزار جايي است كه پر از سبزه است.
گندم زار مزرعه اي است كه در آن گندم روييده است.
نيزار جايي است كه ني روييده است.
حاال شما بگويید.

نمكزار جايي است كه ..............................................
چمن زار جايي است كه ..............................................
گل زار جايي است كه ..................................................
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 1گوش دادن
قصهگويي و صندلي صمیمیت
ّ
قصهاي كه برايتان
به
ه:
قص
به
ّ
ّ
پخش ميشود ،با د ّقت گوش دهيد و
توجه كنيد.
قصه ّ
به چگونگي بيان پايان ّ
قصهگو با كند كردن سرعت بيان مطالب
ّ
قصه را به
و پايين آوردن صدا ّ
پايان ميبرد.

 2انتخاب
قصه :حاال شما يكي از
ّ
قصههايي را كه قب ً
ال خواندهايد يا
ّ
شنيدهايد ،انتخاب كنيد.

 3تف ّكر:
قصه را در ذهن خود
ّ
مرور كنيد.

 4گفتار و پايان
روي صندلي
قصه :هر وقت آماده شديدِ ،
ّ
معلّم بنشينيد و آن را براي دوستانتان روايت
قصه ميتوانيد از عبارتهاي زير
كنيد .براي پايان ّ
استفاده كنيد:
قصهي ما
باال رفتيم ماست بودّ ،
راست بود.
قصهي ما به سر رسيد.
ّ
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بخوان و بینديش

خانم ژرمن در باغچهاش بود و داشت به گلها آب ميداد .چند لحظه
ايستاد تا زيبايي جا ّدهاي را كه از سايهي شاخ و برگ درختان پوشيده شده بود و
از جلوي خانهاش ميگذشت ،تماشا كند .آسمان آبي بود و خورشيد ميدرخشيد .همه
شاد بودند؛ ا ّما در ميان اين منظرهي قشنگ ،يك ناهماهنگي به چشم ميخورد و آن دختر
كوچولويي بود كه آهسته راه ميرفت ،سرش را پايين انداخته بود و به كفشهايش نگاه ميكرد.
وقتي از جلوي در آراسته به گل ميگذشت ،لحظهاي سرش را بلند كرد و به خانم پير سالم كرد.
خانم جواب داد« :سالم نين .چرا سرحال نيستي؟ توي فكري!» در حالي كه با انگشتش
چانهي او را باال ميآورد ،گفت« :تو گريه كردي! زود باش به من كه دوست قديميات هستم
بگو چي شده؟!»
نين گفت« :امروز در كالس ،درس را بلد نبودم و خانم معلّم مرا دعوا كرد .حاال هم كه به
خانه بروم ،پدر و مادرم مرا سرزنش خواهند كرد! با وجودي كه درس جغرافي را خيلي خوب خوانده
بودم ،ا ّما درس سختي بود و نتوانستم درست به پرسشها پاسخ دهم».
رست را خوانده بودي .من ديدم كه صندلي
خانم ژرمن لبخندي زد و گفت« :تو در حقيقت َد َ
را توي باغ گذاشته بودي تا در هواي آزاد درس بخواني .برادر كوچكت آمد تا قطعات كاميون
اسباب بازياش را سرهم كني كه آن هم كار آساني نيست! و هنوز كتابت را باز نكرده بودي
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كه دوستت پشت نردههاي باغ آمد و مجبور شدي س ِر
صحبت را با او باز كني و هنوز او نرفته بود كه مادرت براي
خوردن عصرانه صدايت كرد .خوب ،در اين ميان تكليف
رست چه ميشود!»
َد َ
نين حرف خانم ژرمن را قبول كرد و گفت« :حق با
شماست ولي نميتوانم با ج ّديت بيشتري درس بخوانم.
دست خودم نيست!» خانم ژرمن دوباره لبخندي زد و گفت:
ِ
«ميخواهم به تو كمك كنم دخترم .االن برايت هديهاي
ميآورم .يك لحظه صبر كن تا برگردم».
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كمي بعد در حاليكه چيزي در دستش بود ،برگشت و گفت « :اينها هفت مرواريد سرخ
سحرآميز هستند .فقط كافي است كه اين مرواريدها را دستت بگيري و يك بار درست را
بخواني؛ بعد ميبيني كه آن را كام ً
ال بلدي .هر مرواريد مربوط به يك درس است :يك
مرواريد براي درس علوم ،يكي براي درس مطالعات اجتماعی و همينطور تا آخر».
نين ّ
متفكرانه نگاه ميكرد .خانم گفت« :وقتي من كوچولو بودم ،همسايهمان كه پري
مهرباني بود ،اين مرواريدها را به من داد».
نين مرواريدها را گرفت و از خانم ّ
تشكر كرد .باور نميكرد كه آن مرواريدها قدرت
جادويي داشته باشند؛ ولي ميتوانست آنها را امتحان كند.
نين به خانم ژرمن گفت« :فردا علوم داريم و معلّم از من درس ميپرسد .مرواريد مربوط
به آن درس ،كدام است؟»
خانم ژرمن آهي كشيد و گفت« :م ّدتهاست كه از آنها استفاده نكردهام و يادم نميآيد؛
ا ّما تو به آساني ميتواني آنها را امتحان كني .يكي از آنها را برميداري ،اگر فردا نمرهي
خوبي گرفتي ،ميفهمي كه ُدرست حدس زدهاي و گرنه روز بعد يكي ديگر را امتحان
ميكني ،همينجور تا آخر».
نين خيلي راضي و خوشحال به نظر ميرسيد .خانم ژرمن گفت« :يك راه ديگر هم دارد:
رست را يادگرفتي ،ميفهمي كه يكي
با شش مرواريد شروع كن و هفتمي را كنار بگذار؛ اگر َد َ
از اين شش تا خوب است و روز بعد يكي ديگر از آنها را كنار ميگذاري و همينطور تا آخر.
آه! راستي مسئلهي مه ّمي كه داشت يادم ميرفت اين است كه تو نبايد به هيچوجه رازت را
رست را يك بار شمره شمرده و با صداي بلند بخواني؛ ا ّما
براي كسي فاش كني .تو بايد َد َ
كسي نبايد صدايت را بشنود وگرنه مرواريدها براي هميشه قدرتشان را از دست ميدهند».
نين ،خانم مهربان را بوسيد و دوان دوان دور شد؛ ولي خيلي دلش ميخواست كه موضوع
را به همه بگويد.
كمي بعد نين بدون آنكه منتظر بماند تا مادرش او را صدا بزند ،كتاب علومش را برداشت
و با خود گفت« :بيرون آفتاب خيلي گرم است ،به اتاقم ميروم تا در آنجا درس بخوانم».
نين در حاليكه در اتاقش تنها بود هفت مرواريد را روي ميز گذاشت ،نشست و كتابش
را باز كرد و يكي از آن مرواريدها را خيلي محكم در دستش گرفت و شمرده شمرده و با
صداي بلند شروع به خواندن كرد .درس كوتاه بود و زود تمام شد .بعد مرواريد دوم را برداشت
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و دوباره شروع به خواندن كرد .بعد سومي ،چهارمي ،پنجمي و ششمي را امتحان كرد .هر بار او
درسش را به د ّقت و با صداي بلند ميخواند.
روي ميز فقط مرواريد هفتم مانده بود .نين م ّدت زيادي به آن نگاه كرد و با خود گفت:
«نكند كه مرواريد اصلي همين باشد؟ اين يكي را امتحان ميكنم و اين بار ميفهمم كه آيا اين
مرواريدها سحرآميزند يا نه؟»
او آخرين مرواريد را در دستش گرفت و باز درسش را مرور كرد .تازه كارش تمام شده بود
كه مادرش او را براي خوردن عصرانه صدا كرد .چقدر وقت زود گذشته بود! نين دوان دوان به باغ
رفت .خانم ژرمن مشغول قيچي كردن بوتههاي گل سرخ بود .نين به او نزديك شد و با صداي
آهسته گفت« :من همهي مرواريدها را امتحان كردم! اگر فردا درسم را بلد باشم ،معلوم ميشود
كه آنها سحرآميزند!» خانم در حاليكه زيركي از چشمانش ميباريد ،لبخندي زد.
روز بعد ،خانم ژرمن َد ِم در منتظر دوست كوچكش بود .او به راحتي حدس ميزد كه همه چيز
به خوبي گذشته است .نين در حالي كه جست و خيز ميكرد و زير لب آواز ميخواند جلو ميآمد.
تا چشمش به خانم ژرمن افتاد ،شروع به دويدن كرد و در حالي كه به ش ّدت نفس نفس ميزد به
او رسيد و گفت« :مرواريدها سحرآميزند! من درسم را از ا ّول تا آخر بلد بودم! خانم معلّم مرا جلوي
بچههاي كالس تشويق كرد ».نين در حاليكه ميخنديد
ّ
و خانم را در آغوش گرفته بود ،ادامه داد « :شما هديهي
بسيار خوبي به من دادهايد؛ در عوض آن ،چه كار ميتوانم
برايتان انجام بدهم؟ ميخواهيد علفهاي هرز باغتان را
ب ِ َكنم؟ يا گلهايتان را آب بدهم؟»
خانم مهربان گفت« :نه ،اين كارها الزم نيست.
من خوشحالم كه ميبينم ح ّتي پس از سالهاي
طوالني ،مرواريدهايم قدرتشان را از دست ندادهاند .من
كاري نكردهام كه از من ّ
تشكر كني ،من هم آنها را از
يك نفر ديگر گرفتهام».
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نين گفت« :كسي كه اين ها را به شما داده واقع ًا يك فرشته بوده  ...شما هم يك فرشته
هستيد .پدرم هميشه ميگفت ،شما بهترين معلّمي هستيد كه ميشناسد؛ ا ّما من ميگويم
شما يك فرشتهايد!»
خانم ژرمن گفت« :پدرت سالها پيش ،شاگرد من بوده است؛ اگر من معلّم خوبي بودهام
به خاطر اين مرواريدها بوده است .حاال آنها به تو تعلّق دارند .آنها را بردار و هر چه زودتر
به خانه برو كه مادرت منتظر است».
نين به خانه برگشت و تصميم گرفت كه از هر هفت مرواريد ،براي يادگيري درس
اجتماعي استفاده كند .او ميبايست يك بار ديگر مرواريد آن درس را پيدا ميكرد.
روز بعد ،خودش داوطلب شد تا معلّم درس را از او بپرسد .اين كار برايش موجب مو ّفقيت
تازهاي در مدرسه شد و معلّم با كمال ميل او را دوباره تشويق كرد.
تعجب ميكرد .نين كه به درس خواندن عالقهمند
خانم معلّم از اين تغيير وضع نين ّ
شده بود ،رازش را براي كسي فاش نكرد .از آن پس ،ديگر براي هر درس دنبال مرواريد
مخصوصش نميگشت .هر روز خيلي آرام و بيسر و صدا در اتاق كوچكش از هفت مرواريد
استفاده ميكرد.
يك روز خانم ژرمن نين را با قيافهاي گرفته و ج ّدي مشغول قدم زدن ديد .از او پرسيد:
«چه اتّفاقي افتاده دخترم؟ مرواريدها ديگر سحرآميز نيستند؟»
نين جواب داد« :آه! نه خانم ،با همين مرواريدهاست كه من هميشه در مدرسه مو ّفق
ميشوم؛ ا ّما دقيق ًا همين مسئله مرا نگران كرده است .وقتي ديگران مرا تشويق ميكنند ،به
جاي آنكه خوشحال شوم؛ خجالت ميكشم .خانم ژرمن ،ديگر تح ّملش را ندارم! من دارم
همه را گول ميزنم .پدرم ،مادرم ،خانم معلّم و همكالسيهايم را! من يك چيزي در قلبم
احساس ميكنم ،ولي نميدانم چيست كه مرا وادار ميكند رازم را به همه بگويم! براي پدر
و مادرم نگرانم؛ چون اگر دوباره مثل سابق بشوم ،ناراحت ميشوند!»
در اين موقع ،خانم ژرمن قطره اشكي را كه بر گونهاش فرو ميغلتيد ،پاك كرد ،دوست
كوچكش را در آغوش كشيد و گفت« :نگران نباش! خوب به حرفهايم گوش كن :آن
بچه بودم؛ همينطور فكرم ناراحت بود و
مرواريدهاي سرخ ،سحرآميز نيستند! من هم وقتي ّ
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ميخواستم مرواريدها را به صاحبش برگردانم! ا ّما اين مرواريدها يك چيز را به تو آموختند و
توجهي ،درس را به طور دقيق مطالعه كني».
آن اين كه به جاي بي ّ
نين از خوشحالي فريادي كشيد و گفت« :حاال فهميدم! مرا بگو كه فكر ميكردم درسهايم
ّ
متشكرم
به خاطر اين مرواريدها خوب شده! در حاليكه مرواريد اصلي ،چيز ديگري بوده است.
خانم ،شما واقع ًا يك فرشتهايد!»
نوشته ی جورجیو گاريتسو،

درك و دريافت

ترجمهي حمیدرضا منتظر ابدي

 1در ابتداي داستان ،چرا با اينكه نين درسش را خوانده بود ،نتيجه ی خوبي نگرفته بود؟
 2خانم ژرمن بيشتر وقت خود را به چه كاري مشغول بود؟
 3چرا با اينكه خانم ژرمن به نين گفته بود تا هر بار يكي از مرواريدها را كنار بگذارد ،او
براي همهي مرواريدها درس را تكرار كرد؟
 4با وجود مو ّفقيت نين ،چه مسئلهاي باعث نگراني او در مدرسه شده بود؟
 5به نظر شما مرواريد اصلي چه چيزي بود؟
توجه به متن داستان ،مرتّب كنيد:
 6جملههاي زير را با ّ
نين فكر ميكرد علّت مو ّفقيت او مرواريدهاي سرخ هستند و غمگين بود.
خانم ژرمن هفت مرواريد به نين داد.
نين درس را بلد نبود و معلّم او را دعوا كرد.
بر عكس هميشه ،نين به جاي اينكه به باغ برود ،به اتاقش رفت و در آنجا درس خواند.
خانم ژرمن به او گفت« :علّت مو ّفقيت تو اين است كه با د ّقت درست را خواندهاي».
حاال ديگر وقتي معلّم از نين درس ميپرسيد ،پرسشها را از ا ّول تا آخر بلد بود.
نين مرواريدها را در دست گرفت و به تعداد آنها درسش را مرور كرد.
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َمثَل
مثلي را كه در شعر « شير و موش» بود ،پيدا كنيد و در گروه دربارهي
مفهوم آن گفتوگو كنيد.
مفهوم شعر « شير و موش » تو را ياد كدام يك
از مثلهاي زير مياندازد؟
از هر دست بدهي از همان دست هم ميگيري.
هركه بامش بيش برفش بيشتر.
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