فصل سوم
اخالق
فردی و اجتماعی

درس پنجم

چ�و�پا ِ
� کار
ن ردس ت

� کاری
رو�ی ب�ود و ز
ز
� .او آ�دم ردس ت
رو�گاری .مردی ب�ود �که �گوس ف� ن�دان ز��یادی دا ش� ت
� کار و راس ت 
��گو ی�ی ب�ود.
� �که زا� �گوس ف� ن�دهای او ن��گهداری می �کرد و مرد ردس ت
ن� ب�ودّ .اما �چ و�پا� نی دا ش� ت

� �گوس ف� ن� دها می �برد .او هم آ� ب
ررو� ش��یر �گوس ف� ن�دان را می دو ش� ی�د و ب�ه خ� نا�ه ی صاح ِ ب
� رد
�چ و�پان ه ز
آ�ن می ر ی��خ� و ش��یر را دو �برا�بر می �کرد و ب�ه مردم می �فرو�خ�� .چ و�پان هر �بار او را ن�ص ی�
ح
� می �کرد
ت
ت
ت
ی
گو� �نمی داد و ل ب��خ ن�دی می ز�د
�» ّاما او ب�ه ح ف
ر� های �چ و�پان � ش
� ن� ی�س ت
�« :ا�ن کار ردس ت
و می � گ ف� ت
ب
د� را ب��گ�یر!».
ا� را ��کن و م ز� ت
� « :ت�و �چ و�پا�نی ت
و می � گ ف� ت
رو� �که �چ و�پان� ،گوس ف� ن�دان را ب�ه ِ�چ را ُ�برد� ،باران ش�د�یدی ش�روع ب�ه �بار�یدن �کرد و س ی�ل
�یک ز
� ّاما س ی�ل همه ی �گوس ف� ن�دان را
�ب ز�ر �گی ب�ه راه ا ف� ت�اد� .چ و�پان �برای ن� ج� ت
ا� �خود� ،باالی رد�خ ت�ی ر�ف ت
� هی چ�� کاری ب��ک ن�د .ن� چا�ار ،پ� ی� ش� صاح ب
�:
� و � گ ف� ت
� �گوس ف� ن�دان ر�ف ت
�با �خود ُ�برد� .چ و�پان ،ن� ت�وا�نس ت
«س ی�ل �گوس ف� ن�دهای ت�و را �برد».
�« :من �باور �نمی � ک ن�م ،آ��خر ا ی�ن همه آ� ب
� ،ن�ا�گهان زا� ک� ج�ا آ�مد؟».
مرد � گ ف� ت
� :ش� ن� ی�دهای �که می �گو ی� ن�د « :ق�طره ق�طره ج�مع �گردد ،وا ن�� گهی رد�یا ش�ود» .ا ی�ن س ی�ل،
�چ و�پان � گ ف� ت
ی
همان آ� ب
� �که ت�و رد ش��یر می ر� ت�خ�ی و ب�ه مردم می ف�رو�خ ت�ی.
� ها ی�ی اس ت
مرد �با ش� ن� ی�دن

ر� های
ح ف

�چ و�پان رد ف��کر
�.
ف�ُرو ر�ف ت
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درست ،نادرست

 .1چوپان مرد درست کاری بود.
ِ
صاحب گوسفندان را نصیحت می کرد.
 .2چوپان هر بار
ِ
صاحب گوسفندان ،در فکر فرو رفت.
.3
....................................... .4

گوشکن و بگو
		  .1چرا مرد با شنیدن پاسخ چوپان به فکر فرو رفت؟
		 َ .2م َث ِل «قطره قطره جمع گردد ،وانگهی دریا شود» یعنی چه؟
		 .......................................  .3

واژه سازی
چوپان هرشب شیر میدوشد.

←

چوپان هر روز شیر میدوشد.

علی به دبستان رفت.

←

زهرا از دبستان آمد.

پرنده باالی درخت بود.

←

پرنده پایین درخت بود.

حاال تو هم مانند منونههای باال ،برای هر کلمه جملهای بگو
............
زیاد
............
راستگو
............
بزرگ
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بياموز و بگو
کلمه های زیر را بخوان.
ّبچهها
درختها
قطره ها

ّبچه
درخت
قطره
ّبچه ها

یعنی

چند ّبچه

درخت ها

یعنی

چند درخت

قطره ها

یعنی

چند قطره

حاال تو بگو
میوهها یعنی
گلها یعنی
خانهها یعنی
کوچهها یعنی

……………
……………
……………
……………

پیداکن و بگو
		  .1کلمه هایی که حرف «ص» یا «ط» دارند.
		  .2کلمه هایی را که با « ها» جمع بسته شدهاند.
		 .................................  .3

بازی و منایش
بخوان و بیندیش «تمیز باش و عزیز باش» را به صورت نمایش اجرا کنید.
34

بخوان و حفظ كن

احوال رپسی

ُ
رپواهن از گل

احوال رپسید.
گل گفت :خوبم.
رپواهن خندید

گل ،بازرت شد
با انز خوابید.

رپواهن  دورش

آرام رقصید.

محم
           ود  کیانوش
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درس ششم

و�ا
کو�ا و ن� ش
� ش

دو پ�ر ن�ده ی � چ
کو�ک رد �ج ن�گلی ز� ن�د �گی می �کرد ن�د .اسم ی��کی زا� آ�ن ها
و�ا» ب�ود .آ�ن ها ش� ب� ی�ه هم ب�ود ن�د و هم ی� ش�ه �با هم
کو�ا» و اسم د ی��گری « ن� ش
«� ش
روا� می �کرد ن�د.
پ� ز

مارد�ان ب�ه آ�ن ها � گ ف� ت� ن�د « :ش�ما د ی��گر �ب ز� گر� ش�ده ا�ید .غ��یر
رو�ی �پدر و
ز
ش
زا� �ب زا�ی �کردن �با�ید �چ � ی ز�های د ی��گری هم �یاد ب��گ�یر �ید».
�کو�ا و ن�و�ا� ،خو� حال �د�د و پ� ُ
ال�ه ش�ان را ت� کر� �کرد ن�د.
ز
ش
ش ن
ش
ش
روا�� ک ن�ان ،ن
آ�ن ها رد راه ،دار�کو ب�ی را د�ید ن�د .دار� ب
دا�ای �ج ن�گل ب�ود.
کو� ،پ�ر ن�ده ی ن
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� ع
��« :بس ی�ار � ب
دا�ا ی�ی �خود ب�ه آ�ن ها ب� ی�ام زو�د .دار� ب
خو�،
کو�ا و ن� ش
� ش
و�ا زا� او �خواس ت� ن�د کمی زا� لم و ن
کو� � گ ف� ت

و�ا ق� ب�ول �کرد ن�د.
� .ش�ما �با�ید سال ها ت� ش
کو�ا و ن� ش
دا�ا ش�و�ید» � .ش
ال� � ک ن� ی�د ت�ا ن
ّاما کار سادهای ن� ی�س ت

و�ا زا� آ�مو خ� ت�ن �خس�ته ش�د .او دل ش�
دو سال �گ ش
کو�ا ب�ه آ�مو خ� ت�ن ادامه داد ّاما ن� ش
� � .ش
�ذ� ت
روا�
رو� پ� ز
� آ� ز�اد �با ش�د� ،ب زا�ی � ک ن�د و زا� ا ی�ن ش�ا خ�ه ب�ه آ�ن ش�ا خ�ه ب��پرد� .برای هم ی�ن� ،یک ز
می �خواس ت

�.
�کرد و زا� آ� ن� ج�ا ر�ف ت

� دار و مهر �بان ب�ود .زا� ُهد ُهد
� �گو ،اما ن� ت
ن� شو�ا رد راه ب�ه ُهد ُهدی رس ی�د �که �پا�ک� ی ز�ه ،راس ت
� ت�ا ا ی�ن �چ � ی ز�های � ب
خو� را ب�ه او �یاد �بدهد.
�خواس ت
�ذ��ته ب�ود �که ن� شو�ا زا� ا ی�ن کار هم �خس�ته ش�د و
ُهد ُهد ق� ب�ول �کرد �که ب�ه او آ�م زو� ش� �بدهد .دو سال ن��گ ش

زا� پ� ی� ش ِ
�.
� ُهد ُهد ر�ف ت
ا ی�ن �بار ب�ه طوطی س
�
ی
�� ب
�
�
س
س
خ
�
ر� ز�دن را ب�ه او �یاد �بدهد .طوطی
خوا
او
ا�
و
د
ر
گو
ن
خو� ح ف
ز
ت
خو� د�یدن و � ب
خو�ّ ،اما ت�و �با�ید ّاول � ب
��« :بس ی�ار � ب
گو� �کردن را �یاد ب��گ�یری و �تمر ی�ن
خو� � ش
� گ ف� ت
� ک ن�ی ،ت�ا ب� ت�وا� نی � ب
خو� س خ�ن ب��گو ی�ی .ا ی�ن کار� ،چ ن�د سال طول می �ک ش�د».
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�ذ��ته ب�ود �که زا� آ�مو خ� ت�ن �خس�ته ش�د� .برای هم ی�ن� ،یک
و�ا ق� ب�ول �کرد ولی ه ن� زو� �یک سال ن��گ ش
ن� ش
ت�ص
رو� پ� ُ
م
پ
�
�ی
پ� ی�
�
ی
پ
ب
پ
ی
�
�
�
�
�
�
�
ب
�
� .او م گر ف�ته ود ،ش� در و مارد شر� ر گردد.
ز ز
روا�� ک ن�ان زا� ش� طوطی ر�ف ت
ر� می ز� ن� ن�د.
کو�ا ح ف
دا�ا ی�ی � ش
سرا ن� ج�ام ،ن� ش
و�ا ب�ه ن
� و د�ید همه زا� �خو ب�ی و ن
ال�ه �بر� شگ� ت
�
در� ا ی�ن ش�عر ف�ردوسی را �برا�ی ش� �خوا ن�د:
� ،س پ�س �پ ش
کمی ب�ه ف��کر �فرو ر�ف ت
ب
ب
ت�وا ن�ا ُ� َود هر �که دا ن�ا ُ� َود
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ب
ز� دا ن� ش� د ِ
ل پ � ی�ر�ُ ،ر ن�ا �بود

		
		
		
		

درست ،نادرست

دهد چیزهای خوب را یاد گرفت.
 .1نوشا از ُه ُ
 .2دارکوب به پرنده گفت« :شما باید سال ها تالش کنید».
 .3کوشا خوب سخن گفتن را از طوطی آموخت.
....................................... .4

گوشکن و بگو
		
		
		
		

 .1چرا کوشا و نوشا النه شان را ترک کردند؟
 .2چرا نوشا در کارهایش مو ّفق نبود؟
 .3دوست داری مثل کدام پرنده باشی؟ چرا؟
....................................... .4

واژه سازی
در کلمه های خندان ،خندیدن ،لبخند ،خندهرو و خوشخنده ،کلمه ی «خند» ،مشترک است.
در کلمه های کوشا ،کوشش ،کوشیدن و میکوشد ،کلمه ی «کوش» مشترک است.
در کلمه های پرواز ،پروازکنان ،پریدن و پرنده ،کلمه ی «پر» مشترک است.

حاال تو بگو
در هر دسته ،کلمه ی مشترک کدام است؟
دانشآموز
نوآموز
هنرآموز

سخنگو
سخنران
سخنچین

گیاه خوار
گوشتخوار
علفخوار

میخواست
خواستگاری
خواستن
39

بياموز و بگو
وقتی این کلمه ها را می خوانید ،در آخر آن ها صدای « ِا » می شنوید.
گذشته ،یک مرتبه ،آهسته ،شاخه ،سایه ،دوباره ،شکوفه ،پرنده
وقتی این کلمه ها را می خوانید ،در آخر آن ها صدای « ه » می شنوید.
ماه ،کوه ،راه ،چاه ،شبیهِ ،مه ،گروه ،سیاه

پیداکن و بگو
		  .1کلمه هایی را که نشانه های « ﻪ ﻩ » در آخر آن ها صدای « ِا » می دهد.
		  .2کلمه هایی را که نشانههای « ﻪ ﻩ » در آخر آن ها صدای « ِه » می دهد.
		 ................................................. .3

کتاب خوانی
		  .1بیشتر دوست داری درباره ی چه چیزهایی مطالعه کنی؟
		  .2برای آنکه یک کتاب نوشته شود و به دست شما برسد ،چه کسانی باید با هم همکاری کنند؟
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حکایت

خوش اخالقی

در زمان های کهن ،مردی بود که اخالق خوبی نداشت و برای هر چیز کوچکی خشمگین می شد و فریاد
می کرد و همه از او دوری می کردند ،ولی بعد پشیمان می شد و دلش می خواست خوش اخالق باشد ،ا ّما نمی دانست
چه کار کند.
ِ
اخالق ِبد شما را
یکی از دوستانش که پزشک بود ،به او گفت« :من دارویی می دهم که این رفتار ناپسند و
درمان کند».
روز بعد پزشک ،کوزهای ُپر از آب برای او فرستاد و نوشت« :هر وقت خشمگین شدی ،از این دارو،
کمی بنوش».
مدتی این دستور را اجرا کرد و دید دیگر مانند گذشته ،خشمگین نمی شود و اخالقش بهتر شده
آن مرد ّ
است.
روزی ،نزد دوستش رفت و گفت« :آن
و
دارویی که به من دادی خیلی خوب بود و
به زودی تمام می شود ،باز کمی از آن به من بده».
پزشک خندید و گفت« :در آن کوزه،
چیزی جز آب نبود و اگر فکر می کنی
اخالق و رفتار شما ،خوب شده ،برای آن
است که هر وقت خشمگین می شدی ،برای
نوشیدن آب ،کمی وقت الزم بود .همان صبر
ِ
آرامش اندک ،خشم شما را از بین برد و
و
اکنون خندان و خوشاخالق شدهای».
٭٭٭

		 ٭ به نظر شما چه چیزی باعث
خوش اخالقی آن مرد شده است؟

درس هفتم

دوس ت�ان ما
چ�ه �گ ن�دم های ز�رد � شق� ن��گی! ا ی�ن ها را چ�ه

�
�؟
کسی کا ش��ته اس ت

�
اور� ،همان �ک ش� ز
�ک ش� ز
اور� � ش
کو�ا ی�ی �که دوس ت

�.
ماس ت

خو�م ز�های! چ�ه �کسی
چ�ه ن�ان �گرم و � ش
پ�
�؟
آ�ن را �خ�ته اس ت
ن�ا ن�وا ،همان ن�ا ن�وای سحر�خ� ی ز�ی �که
�.
� ماس ت
دوس ت

چ�ه �کو چ�ه ها و �خ ی�ا�بان های �پا�ک� ی ز�های!
چ�ه �کسی آ�ن ها را �تم� ی ز� و �پا�ک� ی ز�ه �کرده

�؟
اس ت

ح
� �ک ش� و مهر �با� نی
ُر ف� ت��گر ،همان ر ف� ت��گر ز� م ت

�.
� ماس ت
�که دوس ت
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� و ز� ی� ب�ا ی�ی ! ا ی�ن خ� نا�ه ها را چ�ه �کسی
چ�ه خ� نا�ه های راح ت

		

�؟
سا�خ�ته اس ت

�.
� ماس ت
َ ب� ن�ّا ،همان ب� ن�ّای پُ�رکاری �که دوس ت

		
خو� ر ن��گی! ا ی�ن
چ�ه �با غ� های سرس� ب ز� و چ�ه گل های � ش
ی
�
�؟
رد�خ ت
� ها و گل ها را رد ا�ن �با غ� ها ،چ�ه کسی کا ش��ته اس ت
�.
� ماس ت
�با غ� ب�ان ،همان �با غ� ب�ان پ�ر ت�ال ش�ی �که دوس ت
چ�ه �خ ی�ا�بان های م ن� ظ ّ�
�
ف
م
چ
�
		
� و آ�مد مر تّ��ب ی! ا ی�ن ن� ظ�م و
ی
ر
ه
!
ت
�
ت�ر ت� ی� ب
�؟
� را رد �خ ی�ا�بان ها ،چ�ه کسی ا ی� ج�اد �کرده اس ت
�.
� ماس ت
أم�مور راه ن�ما ی�ی و را ن� ن�د �گی؛ همان أم�موری �که دوس ت
�
� دا ش� ت� ن�ی
		 چ�ه کالس ش�اد و �با� شن�اطی! چ�ه دا ن ش� آ�م زو�ان دوس ت
س
�خ� �کو ش�ی!
و ت
ا ی�ن گل های ش� ب
�؟
ادا� را چ�ه �کسی پ� ش
رور� داده اس ت
معلّ
مع ّ
�.
م ،همان لم مهر �بان و ن
� ماس ت
دا�ا ی�ی �که دوس ت
		 ا ی�ن دوس ت�ان � ب
خو� و �چ � ی ز�های � شق� ن�گ را چ�ه �کسی آ��فر �یده

�؟
اس ت

43

		
		
		
		

		
		
		
		

درست ،نادرست

 .1رفتگر ،مدرسه ی ما را تمیز می کند.
 .2دانشآموزان پرتالش و مهربان را ،مع ّلم پرورش داده است.
ِ
کشاورز کوشا ساخته است.
 .3این خانه های گرم و راحت را
........................................... .4

گوشکن و بگو

 .1از چه کسانی یا از چه راه هایی می توانیم پاسخی مناسب ،برای پرسش هایمان پیدا کنیم؟
 .2به جز دوستانی که در این درس با آن ها آشنا شدیم ،چه کسان دیگری دوستان ما هستند؟
 .3چگونه از خدا ،برای چیزهای خوب و قشنگی که آفریده است ،سپاس گزاری می کنی؟
................................................................ .4

واژه سازی
الف) کی ،چی می فروشد؟
شیرینی فروش ،شیرینی می فروشد.
سبزی فروش ،سبزی می فروشد.
ب) کی ،چی می سازد؟
به کسی که دارو می سازد ،داروساز می گویند.
به کسی که آهنگ می سازد ،آهنگ ساز می گویند.

حاال تو بگو
به کسی که کفش میدوزد ……………… ،میگویند.
به کسی که پارچه میفروشد ……………… ،میگویند.
کلیدساز یعنی…………………………… ،
44

بياموز و بگو

این کتاب

همین کتاب

آن کتاب

همان کتاب

این کتاب ،یعنی کتابی که نزدیک است.
آن کتاب ،یعنی کتابی که دور است.
همین کتاب ،یعنی کتابی که نزدیک است.
همان کتاب ،یعنی کتابی که دور است.

پیداکن و بگو

		  .1کلمه هایی که نشانه های « ﻪ ﻩ » در آن ها صدای « ِا » می دهد.
		  .2کلمه هایی که نشانه های «ط» یا «ظ» دارند.
		 ...................................... .3

بازی ،بازی ،بازی
بقیه ی همکالسی هایش با شنیدن کلمه هایی که
دانشآموزی از روی درس بخواند و ّ
		  .1نشانه ی «ﺣ ﺡ» دارند ،دست بزنند.
		  .2نشانه ی «ﺕ» دارند ،هورا بکشند.
		 ................................. .3
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بخوان و بينديش

مورچه اشک ریزان،
چرا  اشک ریزان؟
یکی بود ،یکی نبود ،غیر از خدا هیچکس نبود .در یک ده کوچک ،پیرزنی زندگی می کرد که نان
میپخت؛ چه نانهای خوشمزهای! وقتی بوی نانهای خالهپیرزن در هوا میپیچید ،همه ،از پدربزرگها
و مادربزرگها و پدرها و مادرها گرفته تا ّبچهها ،از کالغها ،گنجشکها و جوجهها گرفته تا مورچهها،
خوشحال میشدند؛ چقدر خوشحال!
یک روز مثل همیشه ،خاله پیرزن آرد را خمیر و تنور را
روشن کرد ،ا ّما تا آمد نان را به تنور بچسباند ،نان از دستش افتاد
توی تنور .خاله پیرزن خم شد تا نان را بردارد .باز هم خم شد ؛
آن قدر خم شد که فقط پاهایش از تنور بیرون ماند.
مورچهای از آنجا میگذشت .پاهای خالهپیرزن را دید .فکر کرد
خاله پیرزن توی تنور افتاده است .گریه و زاری کرد؛ چه گریهای و فریاد
کشید« :خاله به تنور ،خاله به تنور».
گنجشکی از آنجا میگذشت .مورچه را دید که مثل ِابر بهار
گریه میکند .پرسید« :مورچه اشک ریزان ،چرا اشک ریزان؟».
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مورچه گفت« :خاله به تنور ،مورچه اشک ریزان ».
گنجشک این را که شنید ،ناراحت شد؛ چقدر ناراحت! از غم و غُ ّصه پرهایش ریخت .گنجشک پر
زد و روی یک درخت نشست و جیکجیک کرد؛ آن هم چه جیکجیکی!
درخت دید پرهای گنجشک ریخته است .از گنجشک پرسید« :گنجشک َپر ریزان ،چرا
َپر ریزان؟».
گنجشک گفت« :خاله به تنور ،مورچه اشک ریزان ،گنجشک َپر ریزان».
درخت این را که شنید ،ناراحت شد؛ چقدر ناراحت! از غم و غُ ّصه برگهایش ریخت.
ِ
پیرمرد ماست فروشی که در کنار دیوار ماست میفروخت ،صدای ناله ی درخت را شنید و گفت:
«درخت برگریزان ،چرا برگریزان؟».
درخت ناله کرد و گفت« :خاله به تنور ،مورچه اشک ریزان،
گنجشک َپر ریزان ،درخت برگ ریزان».
پیرمرد این را که شنید ،دلش ُپر از غم و غُ ّصه شد؛ چه
غم و غُ ّصه ای! از غم و غُ ّصه ماستهایش را ریخت روی سر
و صورتش.
از آن طرف ،خاله پیرزن نانی را که توی تنور افتاده
بود ،بیرون آورد .بعد نانهایش را پخت و چند تا از
ِ
آنها را برداشت تا ِ
پیرمرد ماست فروش ببرد و
پیش
ماست بگیرد .توی راه ،پیرمرد را دید که با سر و روی
ماستی میدود؛ آن هم چه دویدنی! پیرزن فریاد زد« :بابا
ماست  به رو ،چرا ماست به رو؟».
پیرمرد تا خاله پیرزن را دید ،فریاد زد« :خاله پیرزن،
مگر توی تنور نیفتاده بودی؟ تو که صحیح و سالمی!».
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خالهپیرزن گفت« :معلوم است که صحیح و سالمم! مگر قرار بود ِ
توی تنور بیفتم؟».
پیرمرد خوش حال شد؛ چقدر خوش حال! ماستها را از سروصورتش پاک کرد و فریاد زد:
«خاله پیرزن که سالم است ،نسوخته است».
مورچه و گنجشک و درخت تا حرفهای پیرمرد را شنیدند و خاله پیرزن را دیدند ،خوش حال
شدند؛ چقدر خوش حال!
خبر توی ده پیچید .همه ،از پدربزرگها و مادربزرگها و پدرها و مادرها گرفته تا ّبچهها ،از
گنجشکها گرفته تا مورچهها ،به خانهی خاله پیرزن رفتند .از نانهای خوش مزه اش خوردند و به
اشتباه مورچه خندیدند؛ چه خندههایی!

درک و دریافت

 .1وقتی مورچه پاهای خاله پیرزن را لبهی تنور دید ،چه کرد؟
 .٢وقتی خبر سالمتی خاله پیرزن در ده پیچید ،چه ا ّتفاقی افتاد؟
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