

درس دهم :یا ِر مهربان

درس یازدهم :نویسنده ی بزرگ

در

س دهم

� ،ش�ما را ب� ته�ر ش� ن�ا خ��تهام .میدا�نم �که ا غ�ل ِ ب
�
ا� ک ن�ون �که چ��ند 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
� دار�ید� ،چ ون زا� همان ز
ش�ما ،مرا خ� ی�لی دوس ت
�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� �کودکان ،ب�ه من آ�س ی��ب ی
ن�رسا ن��ند.

� �خود سوار می� ک ن� ی�د و ب�ه مدرسه
زا� ا ی� ن��که ش�ما هر ز
رو� مرا ت�وی � ک ی� ف� ت�ان می�گ ذ�ار�ید و �بر �پ ش� ت
� می�برم و زا� ش�ما � شت� ّ� کر می� ک ن�م.
می�بر �ید ،ل ّذ� ت
ل
س� ب ی
و� می�گ�یر �ید و
� �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.
ب�ه �قل ب� ت�ان �ن�ز د�یک می� ک ن� ی�د .رد چ� ن�ان ح ظ�هها ی�ی اس ت
ض�ر �با ِ
� �کو�چ ولو و مهر �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 ت� پ� ش� �قل ب
ن
ش�ما ،زا� حال ت�ان �با خ��بر می ش�وم.
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��
ه
ح ت� ًما ت�ا� ک ن�ون پ�ی �بردها�ید �که من هم ما ن��ند ش�ما س ت�م و هم ی� ش�ه �یک ش�کل ن یس ت�م .من ف� ق�ط �یک
� ب�
�
�
�ها
ح ف
ر� �برای گ ف� ت�ن �ندارم؛ گاهی �برا ی� ت�ان ش�عر می�خوا نم ،گاهی داس ت�ان می�گو یم و ع ض�ی و�ق ت

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 میدهم �که �بدا�نم � ب
فهای
خو� م ت�و ج�ّه حر�

من ش�دها�ید �یا ن�ه.
ب�
�
� من� ،خس�ته و آ� ز�رده می ش�و�ید و �ن�ز د �پدر
میدا نم �که گاهی ع ض�ی زا� ش�ما ،زا� دس ت
م � به س ه
ح
ی
� س ت��ی م؛
و ت
� �که ن و ش ما �ا م دو ت
� ا�ن اس ت
� می� ک ن� ی�د؛ ّاما ق� ی� ق� ت
مارد�ان زا� من ش�کا�ی ت
دوس ت�ا� نی مهر �بان.
ب� ی
خو�حالم .من
زا� ا ی� ن��که می � ن�م ش�ما هر ز
رو� همراه من� ،ب�ز گر� ت�ر و �باسواد ت�ر می ش�و�ید ،خ� ی�لی � ش
ب�
هر�گ �نمی�خواهم ش�ما را ن�اراح ��
� �ندارم.
� ک نم؛ ولی ع ض�ی و�ق ت
�ها ش�ما کارها ی�ی می� ک ن� ی�د �که دوس ت
ت
�ز
ه
� �
� ب�ود �که م ش� ت�ی �بر من
م ث� ًال �یک ز
رو� ی��کی زا� ب چ� ّ�ههای م ی�ن کالس ،نمیدا نم زا� چ�ه چ��ی�ز ی ن�اراح ت
�ها دلم ردد می�کرد.
�کو ب� ی�د و مرا ب�ه � شگو�های پ� ت
ر� �کرد؛ ت�ا م ّد 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
ب��ی�
ی
ب
� �که
� اس ت
می�خوا ن� ی�د� ،خود را ب�ه ش�ما �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
دو� �خودم سوار می� ک ن�م و ب�ه س ف�ر می�برم و �با آ�دمها و �ج اهای م� تخ�ل ف� آ� ش� ن�ا می� ک ن�م.
من ش�ما را �بر ش

		

«� ک ت� ب
ا� را �که �ب زا� می� ک ن�ی
دو �بال �یک پ�ر �نده را � شگ�ودهای

		

ت�و را ب�ه ش�هرهای دور

		

		

		

پ�ر �ندهای �که زا� ز�م ی�ن

ت�و را ب�ه �با غ�های ن�ور می َ�ب َرد».
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درست و نادرست
 1شما مرا دوست دارید و برای اینکه کثیف نشوم ،من را جلد میکنید.
 2شما همیشه از من خسته میشوید و به پدر و مادرتان شکایت میکنید.
درك مطلب
 1چه زمانی تو کتاب را به سفر میبری و کتاب کی تو را به سفر میبرد؟
 2آیا کتاب فارسی خود را دوست داری؟ چرا؟
.

3

واژهآموزي
توجه کن.
به جملههای زیر ّ
		

دانشآموز توانمند ،یعنی دانشآموزی که توانایی دارد.

		

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

		

دختر هنرمند ،یعنی . .................................

		

انسان  ،.............یعنی انسانی که ثروت دارد.
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صندلی صمیمیت
انتخاب موضوع و تف ّکر :به موضوعی که معلّم شما انتخاب میکند ،خوب فکر کنید.
بحثگروهی :حاال دربارهی موضوع در گروه با یک دیگر گفتوگو کنید.
 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.
بیاموز و بگو
به مثالهای زیر د ّقت کن و در مورد آنها با دوستانت گفتوگو کن.
		
علی

رفت
دوید

علی رفت.
علی دوید.

		

آمد

علی آمد.

قصه را
نرگس ّ

نوشت

قصه را نوشت.
نرگس ّ

خواند

قصه را خواند.
نرگس ّ

شنید

قصه را شنید.
نرگس ّ

حاال تو بگو:
			

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

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

		
مریم غذا را

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

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

			

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

.................
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بخوان و حفظ كن

د� ی ز �
رو� می شگ� ت�م
رد �با غ ِ� ز� ی� ب�ا ی�ی

آ� ن� ج�ا پُ�ر زا� گُل ب�ود
ب�ه ب�ه! چ�ه گلها ی�ی!
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�ب گ ِ
ر� رد خ� ت�ان را

�باران ص ف�ا میداد
دل ت��ن�گی گل را
ب�ل ب�ل ش� ف�ا میداد

گو� �با غ�،
� گ ف� ت�م ب�ه � ش ِ
ی �ن�
�؟
ا�ن ق ش�ها زا� � ک ی�س ت

�
� اس ت�اد اس ت
پ� ی�داس ت
�!
�ن قّ�ا ش�ی ش
ا� عالی اس ت

�:
آ�ن �با غ ِ� ز� ی� ب�ا � گ ف� ت
�ن قّ� ش ِ
ا� ا ی�ن د ن� ی�ا،
�
ت��نها �خداو�ند اس ت
� ی��ک ت�ا
آ�ن �خ ال ق ِ

نسرین صمصامی
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در

س
یازدهم

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

� گ ف��تم « :ب�ه مهما� نی حا�تم �چ را ن�روی؛ �که
ِ
�خَ ل ق�ی �بر ِسماط او� ،گرد آ�مدها�ند؟»
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�:
� گ ف� ت

«هر �که ن�ان زا� عم ِ
ل �خو�ی ش� � َخورد
م� ِ
ّ� حا�ت ِم طا ی�ی ن� َ� برد»
ن ت
ه
� و ج�وانمردی زا� �خود� ،بر ت�ر د�یدم.
من او را ب�ه مّ ت
حکا ی� ت�ی �که �خوا�ند�ید ،زا� � ک ت� ب
را�
� .سعدی اهل ش�� ی ز
ا� «گلس ت�ان» سعدی اس ت
�
� ت�ا
ب�ود .او دوران �کود�کی و ن�و ج�وا� نی را رد ش�� ی ز
را� �گ ذ�را�ند؛ ّاما پس زا� آ�ن ب�ه س ف�ر ر�ف ت
� ت�
ب
ح
ی
ص
�
� و رد آ� ن ج�ا،
ال� �خود را ادام ه داد.
ت
چ��ی�ز های � ی� ش� ت�ری �یاد ب��گ�یرد .ا ب� ت�دا ب�ه ب� غ�داد ر�ف ت
ب�عد ب�ه �ج اهای د ی��ر ما��ند سور ی�ه ،ل ب��ان و روم ر�ف� .هم
ی
چ
�
�
�
ب
ی
�
�
�
رای
ن،
ار� �خ نا�هی
ن
ز
گ ن
ت
ت
ن
پ�
� و زا�
�خدا ،ب�ه م ّ�که س ف�ر �کرد .سرا ن� ج�ام �پس زا� سی و جن�� سال س ف�ر ،ب�ه ش�� ی ز
را� �بر� شگ� ت

�
� .حاص ِ
ل آ�ن ،دو � ک ت� ب
ار� ش�«گلس ت�ان»
ا� �با ز
�خ اطرا ت ش� ،حکا�ی ت
�ها و ش�عرها ن�و ش� ت
�
� .ا ی�ن � ک ت� ب
ارا� �فره�ن�گی و اد ب�ی ما ا�یرا ن� ی�ان هس ت��ند.
ا�ها زا� ا ف ت� خ� ت
و « ب�وس ت�ان» اس ت

� .مردم � شک�ور ما ،زا� �گ ذ� ش��ته
� ن��ی�ز آ� ش� ن�ا ی�ی کامل دا ش� ت
سعدی �با � آقر�ن و احاد�ی ث
ت�ا� ک ن�ون� ،با آ� ث�ار سعدی آ� ش� ن�ا هس ت��ند 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��ند� .بس ی�اری زا� مردم د ن� ی�ا ن��ی�ز  ،آ� ث�ار او را می�خوا ن��ند و ب�ه آ�نها عال ق�ه دار�ند.
ن �رام ِ
گاه ا ی�ن ن�و�یس�نده 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
 1خارکن به مهمانی حاتم طایی رفت.
 2حاتم طایی مردی سخاوتمند و بخشنده بود.
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درك مطلب
 1چرا حاتم طایی خارکن را جوانمردتر از خود میدانست؟
معرفی کن.
 2آیا به غیر از سعدی ،شاعران دیگری را نیز میشناسی؟ آنها را ّ
.

3

واژهآموزي
به جملههای زیر د ّقت کن.
گلستان ،یعنی جایی که پر از گل است.
دبیرستان ،یعنی جایی که دبیران در آن درس میدهند.
حاال تو بگو:
بیمارستان ،یعنی

.

صندلی صمیمیت
انتخاب موضوع و تف ّکر :به موضوعی که معلّم شما انتخاب میکند ،خوب فکر کنید.
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.
 کوچک کردن موضوع :نمایندهی گروهها ،موضوع کوچکتر گروه را روی تخته ی کالس بنویسد.
 انتخاب موضوع کوچک و تف ّکر :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 ّاطالعات بیشتری دارید.
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.
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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 ا ّول 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 ّ
تشکر کرد.
روزی خرگوش تصمیم گرفت برای دیدن عمویش به آن طرف رودخانه برود.
فیل گفت« :اگرجای تو بودم ،اص ً
ال به آن طرف رودخانه نمیرفتم».
خرگوش به قورباغهای که کنار رودخانه بود ،گفت« :اگرجای من بودی ،چطور از
رودخانه میگذشتی؟!»
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بخوان و بينديش

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« :حتم ًا 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!»
مردِ خواب گزار گفت « :عجب خواب بدی!»
خلیفه گفت« :زودتر بگو معنی آن چیست».
خوابگزار گفت« :معنای خواب خلیفهاین 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
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مرد نادان را مجازات کنید».
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 خلیفه از
همهی نزدیکانش طوالنیتر است!»
وقتی خلیفه حرفهای خواب گزار دوم را شنید ،با آرامش لبخندی زد و گفت« :آفرین بر تو! به
این 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 آهستهاز 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 سخنی ،ا ّول باید فکر
کنیم که چطور آن حرف را بیان کنیم».
					

درك و دريافت

مح ّمد میرکیانی

 1چرا خلیفه خسته و خوابآلود بود؟
 2چرا خلیفه خوابگزار ا ّول را نادان نامید؟
 3کلمهی «تو» ،که در متن مشخّ ص شده است ،به چه کسی یا چه چیزی اشاره میکند؟
 4کلمهی «شما» ،که در متن مشخّ ص شده است ،به چه کسی یا چه چیزی اشاره میکند؟
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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« :مواظب باش! د ِر 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 د ِر آن را باز کند.
وقتی به خانه رسید ،صبرش تمام شد و د ِر 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؟»

92

