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ر�ت  دوا�ب او �با ح�ض . �پدر، �برای ا�ض �ت �یراهن ساده ای �به �تن دا�ش اطمه)س( �پ ر�ت �ض ح�ض

�ضرم و  �پار�په ی  �کرد.  گاه  �ض ن  �به  �آ اطمه)س(  �ض ر�ت  ورد. ح�ض ا�ضه  �آ �به �ض و،  �ض �یراهن  �پ علی)ع( �یک 

د.  وسش �پ ه �بعد �ب د لح�ض �ض ا �پ �ت �ت ا�ش ار �گدض ن را �ک�ض . �آ �ت ی دا�ش �ض لط�ی

�ضد؟« اطمه)س( �ضرمود: »�په �کسی رد می �ض ر�ت �ض رد ا�ین ه�ضگام صدای رد �به لگو�ش ر��ید. ح�ض
اسی  �ضدارم �که �به �تن �ک�ضم«. �یرم، ��ب �ضی �ض�ت : »من �ض ی �گ�ض�ت �ض ع�ی �کسی �با صدای  �ض

که�ضه  دا �یک ��باس � ا�ضه ی رسوِل �ض : »ا�ض �ض یر �گ�ض�ت � ن �ض�ت اطمه)س( رد را �با�ض �کرد. �ض ر�ت �ض ح�ض

ا �به �تن �ک�ضم.«  واهم �ت می حض

�یراهن ساده ای  �که  و و �بعد �به �پ �یراهن �ض �ضس�ت �به �پ گاه�ش �ض مد. �ض اطمه)س( �به ردد  �آ ر�ت �ض دل ح�ض
ن  داو�ضد رد �تر�آ و �برای عروسی ا�ش �بود. �یاد کالم �ض �یراهن �ض کر �کرد �کدام �یک را �بدهد. �پ � اد. �ض ده �بود، ا�ض�ت �ی �پو�ش

�ید.«  �ضسش �ب دان �ب م�ض ا�ض �ی ی را �که دو��ت دار�ید �به �ض یرض � د م�گر �پ د سش واه�ی حض د �ض اد �که می �ضرما�ید: »هر�گرض سعاد�تم�ض ا�ض�ت
ن  �با�ضی �آ ِ رد ر�ض�ت و �با مهر ، �به طر�ض �ت و را �بردا�ش �یراهن �ض وری �پ اطمه)س(، �ض ر�ت �ض ح�ض

سمان �گر�ض�ت و دعا �کرد. �بعد  د. صور�ت�ش را �به طر�ض �آ یر، �بر�ت �ض � ن �ض�ت م های �ض ن داد. �پ�ش را �به �ض
 . ا ر�ض�ت �ب �ض �یاد ا�ض �آ و�ش �الی �ض �با حض

ر�ت  ح�ض کار  ا�ض  ن ها  �آ ر��ید،  علی)ع(  ر�ت  ح�ض و  محّمد)ص(  ر�ت  ح�ض �به  بر  �ض� و�ت�تی 
د�ضد.  و�ش �ال سش اطمه)س(، حض �ض

ا�ضه،  مد. �ض ر�ت محّمد)ص( �آ ا�ضه ی ح�ض دا، �به �ض ر�گ �ض �ته ی �برض �ئ�یل، �ضر�ش بر � د �که �ب �ی کسش طولی  �ض�

  درس هشتم
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: »ای رسول  �گ�ض�ت �ت و  ا�ش �گدض ر�ت  لوی ح�ض ا�یی �ب �ب �ی برض و �ض �یراهن �� �پ . او  �گر�ض�ت �ت  هسش �ب �بوی 

اطمه)س( سالم �برسا�ضم و ا�ین  ر�ت �ض و سالم رسا�ضد و �به من �ضرمان داد �که �به ح�ض داو�ضد �به �ت دا! �ض �ض
اورم.«  �ی �تی را �برای او �ب هسش برض �ب ��باس ��

د.  اری سش ک ها�ی�ش �ب اد، اسش �تی ا�ض�ت هسش برض �ب اطمه )س( �به ��باس �� ر�ت �ض گاه ح�ض     و�ت�تی  �ض
ا�ضد. اطمه)س( �ک�ش ر�ت �ض ود همه را �به  ا�تا�ت ح�ض لی �ض �یراهن �ض�ی �تی �پ هسش عطر �ب
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   درست و نادرست

1  زمانی که جبرئیل به خانه ی رسول خدا آمد، خانه بوی بهشت گرفت.       

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

   درك مطلب

1  چرا زمانی که خبر بخشیدن پیراهن عروسی به حضرت محّمد)ص( و حضرت علی)ع( 

رسید، خوش حال شدند؟
2 آیا تاکنون چیزی را که خیلی دوست داشته ای، به دیگران بخشیده ای؟

.  3

  واژه آموزي

 انسان خوش قیافه، کسی است که قیافه ی خوبی دارد.
 انسان خوش حال، کسی است که .................... .

 غذای خوش مزه، غذایی است که مزه ی خوبی دارد.
 گل ............ گلی است که بوی خوبی دارد.
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    نگاه کن  و بگو

 به تصویرها با دّقت نگاه کن. موضوع آن ها چیست؟ حاال یکی از تصویرها را 
انتخاب کن و درباره ی آن صحبت کن.
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به جمله های زیر توّجه کن.
1       حضرت فاطمه)س( در خانه یک پیراهن ساده داشت.

         حضرت فاطمه ــ سالم اهلل علیهاــ در خانه یک پیراهن ساده داشت.

2 جبرئیل به خانه ی حضرت محّمد)ص( آمد. 

       جبرئیل به خانه ی حضرت محّمد ــ صلی اهلل علیه و آله ــ آمد. 
3 حضرت علی)ع( از ازدواج با دختر رسول خدا خوش حال بود.

       حضرت علی ــ علیه الّسالم ــ از ازدواج با دختر رسول خدا خوش حال بود.

 بیاموز و بگو

 حالت هایی مثل عصبانیت، 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 را بر چگونگی گفت و گو اجرا کنید.

نمایش
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مه م�ز مه ها رد �ز �چ�ش

و س�ت و�ش رودها رد �شُ
مو�ج ها رد هَمهَمه

و وی ها رد �جس�ت و�ج �ج

ام �ی �جا�ز رد حاِل �ت
�کوه رد حاِل ر�کوع

ا�ج ا�ج و ماه�ت �ز�ت �آ
رد �ز�و�ج و رد طلوع

ا�ک ا�زی �جه حز �ی�ش س�زگ، �چ
سمان ا�جر، س� �جر �آ

ده  ِل �گ�ز�جد، �زَم �ش ِم�ش

کمان �گ�ین � ِ ر�ز ام�ت �ت

� ا�جر رد حاِل س�ز

ِ �لکو�ت سمان، �ز��ت �آ
�جر س�ِ گلدس�ته ها

ان رد �تُ�زو�ت �جاِل م��ز

   قیصر امین پور 

 

  بخوان و حفظ كن
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  درس نهم

ی  وا�ز �آ �پر�زده ،  می �بارد.  الی  ُس�ز �بام های  �بر  �باران  �ید.  می �آ �باد  صدای 
 . زم را �پُر �کرده اس�ت ، اطرا� �یع�ت �ین سرودها و �ز�زمه های ط�ب ه�تر وا�زَد. �ب �ین می �ز دل �ز�ش

ار، �ز�زمه ی �پر�زدگان ... . �ب و�ی ی �ب �ت ار، موس�ی �ب�ش سروِد �آ

�زوم! و را �زمی سش �زوم؛ اّما صدای �ت در س�ز�ت اس�ت �که همه ی صداها را می سش �ت �پ

گار�زگ  ر�ز �پَرهای   . �باس�ت �ی �ز رد�ز�ت ها  ی  برز س�  . تهاس�ت ی ا�ز� �ب و  ی  �ب �آ رد�یا 
 . وار اس�ت د و اس�ت ل�ز . �کوه، �ب وا�ز اس�ت م �ز �پر�زدگان، �پ�ش

ی�زم! � و را �زمی �ب ی�زم؛ اّما �ت � یرز و همه �کس را می �ب � در س�ز�ت اس�ت �که همه  �پ �ت �پ

ه�تر�ین عطرها را  ا �که می روم، �بوی �ب . هر �ب زم را �پُر�کرده اس�ت �بوی گل، اطرا�
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�ته، �بوی ��ی�ب های سر�ض و  اِن �بِرِ�ش ه، �بوی �ضر�گ�، �بوی �یاس، �بوی �ض برض �� می �ک�ضم. �بوی ��

�ان ... . ران و ر�ی ع�ض ورده، �بوی �ض ا�ک �باران حض ، �بوی �ض برض ��

و را �� �ضمی �ک�ضم! در س�ض�ت ا��ت �که ا�ین همه را �� می �ک�ضم؛ اّما �بوی �ت �ت �پ

ا! �ی ، �ب ا�ی�ب �تر�ین عض �یرض و�ش �بو�تر�ین، ای عرض ا�تر�ین د�ید�ضی، ای حض �ب �ی �ین صدا، ای �ض ه�تر ای �ب

ا�یی �ی د �که �ب دا �ک�ض ِ د�یده ی ما�یی، �ض ا�یی                �ضرو�ض �ی د �که �ب دا �ک�ض ا�یی، �ض ا�بِ و�ض �ض�ت و �آ �ت

                   )شعر از: صائم کاشانی(-   فریبا  َکلُهر، با تغییر
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  درست و نادرست

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

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

   درك مطلب

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

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

.  3

  واژه آموزي 

 جمله های زیر را با دّقت بخوان و به کلمه هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است، توّجه 
کن. سپس درباره ِی معنای آن ها با دوستانت گفت و گو کن.   

   آواز دل نشین پرنده به گوش می رسید.

   موضوع دلخواه من کتاب خوانی است.

   صوت دل نواز قرآن در مسجد پیچیده بود.

   تو جمعه نیامدی و غروب آن، چه دلگیر بود.

   او از شکست دل خور بود؛ اّما ناامید نبود.
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   صندلی صمیمیت

  انتخاب موضوع: موضوع مورد عالقه ات را انتخاب کن. این موضوع می تواند بیان 

یک خاطره باشد؛ مثاًل خاطره ی اّولین روز مدرسه، یا خاطره ی سفر به مشهد یا هر 

خاطره ی دیگری که دوست داری. 

 تفّکر: حاال که موضوع را انتخاب کرده ای، درباره ِی آن فکر کن.

  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. 

  بیاموز و بگو

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

  آمدند.
 حاال به مثال های زیر توّجه کن. آیا معنی کاملی دارند؟

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

در مورد تفاوت این مثال های کوتاه و بلند، با هم کالسی هایت گفت و گو کن.
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َحَسن،کنار پنجره ی اتاق نشسته است و به ماهِی قرمز داخل ُتنگ، 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 ُتنگ ماهِی او نگاه می کند.

مادر: »چی شده؟«
حسن: »ماهی قرمزم ... مریض است ... دیگر شنا نمی کند!«

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.«

بزرگ  هم  محلّه،  مسجد  حوض  کجا؛  می دانم  »من  مادر: 
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؟«
حسن: »می روم مسجد.«

  بخوان و بیندیش
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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 ُتنگ 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 همچنان 
شنا کردن ماهی قرمز را تماشا می کند. پسربّچه ای که کمی دورتر از حسن ایستاده بود و 

وضو می گرفت، با لبخند به حسن نزدیک می شود.
پسربّچه: »سالم، من عرفان هستم. اسم تو چیست؟ تا حاال تو را اینجا ندیده بودم!«

حسن: »سالم، من حسن هستم. آمده بودم این ماهی قرمز را توی حوض مسجد بیندازم.«
دوباره  برمی دارد.  دِر مسجد  به سوی  از مسجد خارج شود. چند قدم  حسن می خواهد 
از دوستانش می رود که مشغول جفت کردن  نزِد یکی  به عرفان می افتد. عرفان  نگاهش 

را می پرسد. و حالش  او دست می دهد  با  است.  نمازگزاران  کفش های 
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

1 چرا مادر به حسن پیشنهاد کرد که جای ماهی را عوض کند؟

2 چه چیز باعث شد که حسن تصمیم بگیرد در مسجد نماز بخواند؟

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

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

  درك و دریافت
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داستان زیر را بخوان و به ضرب المثل آن توّجه کن.

خداوند به حضرت سلیمان)ع( توانایی های زیادی بخشیده بود؛ مثاًل او می توانست 
و  ُکند  برپا  بزرگی  مهمانی  اجازه خواست  از خداوند  روزی  بزند.  حیوانات حرف  با 

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.« 

ماهی در یک چشم به هم زدن، همه ی غذا را بلعید و گفت: » بقّیه ِی غذای من 
چه می شود؟ هنوز گرسنه ام.« 

حضرت سلیمان)ع( با تعّجب پرسید: »مگر تو روزی چقدر غذا می خوری؟« 
ماهی گفت: »روزی سه قورت. اینکه خوردم، نیم قورت بود. هنوز دو قورت و 

باقیست.« نیمش 


