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در

س
ا ّول

��
�
�� .پد�يدهها ي�ي لط ي� ف� ،ز� ي� ب�ا و ع ج� ي� ب
�،
ج�ها� ني �كه رد آ�ن ز� ن�د �گي مي ك ن�ي م ،س ش
ر�ار زا� ش � گ ف� ت�يها اس ت
رد�گ � ك ن��ي م،
پ� ي� ش� روي ما هس ت� ن�د �كه ب�ه ساد�گي زا� � ك ن� ش
ار�ان مي�گ�ذ ر ي�م؛ رد حالي �كه ا�گر ا ن�د �كي ن
مي ب� ي� ن�
�ي
ي
ي
�
�
پ
ه
�
�
�
�
ن
ا
ا�
دام
ر
ه
م
ما�ا� گهي �براي د�يدن ز� ي� ب�ا ي�يهاي آ��فر ي� ن� ش� و ا�يس ت�گاهها ي�ي
ها
ه
د
د
ت
ز
ك
ك
ش
�براي ا ن�د�ي ش� ي�دن هس ت� ن�د .

س�ي
ه�ي لَ ب
� �كه �پد�يدهها را � ب
ما�ا � ك ن��ي م،
خو� �ت ش
ا�گر م ي خ�وا م عا م را � ته�ر �ب ش� ن�ا م�،يك راه ساده آ�ن اس ت
�ي
رد�بارهي آ� ف�ر ي� ن� ش� هر �يك ب� ي� ن�د ش��ي م و آ��نها را �با ي��كد ي��گر م ق�ا�يسه � ك ن��ي م .م ث� ًال �كوههاي سر ب�ه �فلك � شك� ي�ده را
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�با ّردههايعم ي� ق� ،گل را �با �خ ار ،ز� ن� ب�ور عسل را �با �خرم�گس  ،ب�هار را �با ز�مس ت�ان و ....
مطالعه رد ط ب� ي�ع� و � أ� ّمل رد�بارهي چ��ي�ها ي�ي �ه هر ز ب� ي��
ار�ان مي�گ�ذ ر ي�م ،راه
ك
رو� مي ن�ي م و زا� � ك ن� ش
ت ت
ز
س
� و ج�و �براي �يا ف� ت�ن �پاس خ�  ،كاري
� .پ�ر ش� زا� هر چ�� ي ز� و ج�س ت
� آ��نها اس ت
م ن�اس�ب ي �براي ش� ن�ا خ� ت

� �كه همهي دا�ن ش�م ن�دان و عالمان ا ن� ج�ام مي ده ن�د  .من و ش�ما هم�،با�يد ا ي�ن و�ي�ژ �گي را رد �خود
اس ت
رور� ده�ي م .
پ� ش
عاد� ا ن� ج�ام ميده�ي م؛ ب�ه
ما �بر خ�ي زا� ر ف� ت�ارها � ،كردارها و كارهاي �خودمان را زا� روي
ت
ب�
ه
� س�ي
ي ه
ي
�� ،چ را �با�يد ا ي�ن كارها را �ك ن��ي م؟ و �بس ي�ار
م ي�ن دل�ل م زا� �خود نمي پ�ر م �كه �چ را ا�ن � نگو�ه اس ت
پ�رس ش�هاي د ي��گر.

هم ي�ن آ� ب
� ،ب� ته�ر ي�ن مو ض�وع �براي ف��كر �كردن و
� �گوارا ي�ي �كه ز� ن�د �گي ما ب�ه آ�ن وا�بس�ته اس ت

�
�.
ي��كي زا� ش � گ ف� ت�يها اس ت

آ� ب �چ
رو�ي آ� ب
� رد روي ز�م ي�ن ن� ب�ا ش�د ،آ��يا
�؟ ا�گر ز
�؟ �چ � نگو�ه ب�ه و ج�ود آ�مده اس ت
� ي�س ت

ا�نسان مي ت�وا ن�د آ�ن را �پد�يد آ�ورد؟
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�
ي��
ر� �كه ن�گاه مي � ك ن��ي م،
� .ي�ع ن�ي ب�ه هرط ف
ب�ه هر حال،عالَم �ت ش
ما�ا�خ نا�هي ش � گ ف� ت�يهاي آ��فر ن ش� اس ت
آ��فر �يدههاي ز� ي� ب�اي �خ داو ن�د را مي ب� ي� ن��ي م .ا ي
ج
�
س
�
�
ف
�
د
هان،
ن
� �كه �خ داي مهر �بان ،ب�ه �پا�كي و
ا
ري
ت
ت
ز� ي� ب�ا ي�ي رد آ�ن ن�گا ش��ته و مي ن�گارد.

فهاي س� ب ز� را
ي��كي د ي��گر زا� ا ي�ن آ��فر �يدههاي ز� ي� ب�ا و لط ي� ف��،گ ي�اهان و س� ب ز�هها هس ت� ن�د .عل�

س
خ� �يا �گرماي ز��ياد ،پ��ژ مرده مي ش�و ن�د ولي گاهي
د�يدها�يد؟ خ� ي�لي ن�رم و ش��ك ن� ن�ده هس ت� ن�د .رد سرماي � ت
مي ب� ي� ن��ي م ه
ال� سر رد مي آ�ور ن�د� ،يا � فك� ز�م ي�نس
فهاي � زا� ك� و ل
ي
ط
س
ع
م
�
ي
�
�
ل
گ
ي
�
م
ان
�
ا�
،
�
�
ن
خ�
خ
ز
ف
ن
ن
ت
م
و ح�كم را مي ش�كا ف� ن�د و ب��يرون مي آ� ي� ن�د.

رد ن�و ش��تهي ز��ير ،ي��كي زا� ن�و�يس ن�دگان ،ز� ي� ب�ا ي�يهاي آ��فر ي� ن� ش� �خ داي مهر �بان را ،ا ي�ن � نگو�ه

ت�وص ي� ف� مي� ك ن�د:
گو� �بده.
� �خ دا � ش
« ه ي�س � ،ش
گو� �بده! ب�ه آ��فر �يدههاي سا� ك ت
ب�ه پ�روا�ه اي �با �بال ها ي�ي م�
ق
خ
�
ح
م
� روي آ� ب
ب
ل
�
ط
ل
ب
�
�
�
� را
سا
ه
ي.
هاي
ه
ه
اران
�
هاي
ه
ر
ك
ك
ن
ق
ت
گو� ك�ن.
م ز
يسا� ن�د � ،ش

آ��يا مي ت�وا� ني صداي ح ش�رهها ي�ي را �كه رد ز��ي زر�م ي�ن مي ج� ن� ب� ن�د�  ،ب ش� ن�وي؟ صداي ماهيهاي

ت� ب
اال� را �چ طور؟

ِ
� رد آ�ن ش� ن�ا مي� ك ن�د.
� و �يك ت� ّ�كه ا�بر سا� ك ت
آ�ن �باال را ن�گاه ك�ن! آ�سمان ،آ� ب� ِي آ� ب�ي اس ت
�
ر�ها رد نس�ي م ،ف� ق�ط ت�كان مي�خور ن�د.
ا ي�ن �پا ي� ي�ن را ب� ب� ي�ن! عل�
فها و �ب گ
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� �خ دا را �ب ش� ن�اسي.
ن�گاه ك�ن ...و ب�ه صداهاي � تكو�اه و ب�ل ن�د � ،ش
گو� �بده ،ت�ا آ��فر �يدههاي سا� ك ت

ع
�بادها س ف�ر مي� ك ن� ن�د .عل�
و� ها ،ب� ي�ن ز�م ي�ن و آ�سمان ،ت�ار مي ت� ن� ن�د.
فها ر ش�د مي� ك ن� ن�د .ن��ك ب� ت
آ��يا ت�و صداي ت�ار ي��كي ش� ب
رو� را �چ طور؟ صداي ش� ب� ن�م
� را مي ش� ن�وي؟ صداي رو ش� ن�ا ي�ي ز

ر� ،وارد مي ش�ود؟
ص ب�حگاهي را ،ه ن�گامي �كه س زر�ده ب�ه �خ نا�ه ي �ب گ
گو� �بده.
ب�ه هر ط ف
ر� ن�گاه ك�ن ...و � ش



� �خ دا هم ي� ش�ه آ� ن� ج�ا هس ت� ن�د.
آ��فر �يدههاي سا� ك ت
آ��يا ت�و آ��نها را مي ب� ي� ن�ي و صدا�ي ش�ان را مي ش� ن�وي؟»

آفريدههاي ساكت خدا،
نانسي سويتلند ،ترجمه ي حسين سيّدي ،با اندكي كاهش و تغيير

درست و نادرست
 1ديدن شگفتي هاي عالم و تأ ّمل درباره ي آنها راه مناسبي براي شناخت است.
 2سبزهها و علفها به اندازهاي نرم و شكننده هستند كه نميتوانند از ميان سنگالخ
سر در بياورند.
 3تاريكي شب ،روشنايي روز و شبنم صبحگاهي همه از آفريده هاي ساكت خدا هستند.
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درك مطلب
 1چه راه هايي براي شناخت بهتر اين عالم ،وجود دارد؟
 2علف سبز و لطيفي را كه در ميان سنگالخروييده است با چشمه ي رواني كه از دل كوه
ميجوشد ،مقايسه كنيد .شباهتها و تفاوتهاي آنها را بگوييد.
 3منظور از آفريده هاي ساكت خدا چيست؟
 4چرا عنوان«تماشاخانه» براي اين درس انتخاب شده است؟ شما چه عنواني را براي اين
درس پيشنهاد مي كنيد؟
.

5

واژهآموزي
يكديگر،توجه كنيد.
به واژه هاي زير و رابطه هاي آنها با
ّ

زشت

گل

زيبا

خار

خوب

بد

پايين

باال

با د ّقت به خوب و ب ِد حرفهاي دوستم ،گوش ميكردم.
ما ميتوانيم گل را با خار مقايسه كنيم.
سنجاقك ،باال و پايين مي پريد.
از معني واژه ها  ،مي فهميم كه اين كلمات ،مفهوم مخالف هم يا ض ّد هم را بيان مي كنند .اين گونه
واژه ها را «مخالف يا متضاد » مي ناميم.
توجه به آموخته هاي باال ،نمونه هاي زير را كامل كنيد.
اكنون با ّ

كوتاه
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......

تاريك

......

گرما

......

تصويرخواني و صندلي صميميت

توجه كنيد.
جزئيات آن ّ
 1ديدن :تصوير را با د ّقت ببينيد و به ّ

 2انديشيدن :براي درك ارتباط اجزاي تصوير ،فكركنيد و مطالبي را كه از تصوير برداشت كردهايد ،در ذهن خود مرور كنيد.
 3يافتن :زماني كه ارتباط ميان اجزاي تصوير و مفاهيم آن را درك كرديد ،يك موضوع را انتخاب كنيد.
روي صندلي معلّم بنشينيد و دربارهي موضوع انتخاب شده ،براي دوستانتان صحبت كنيد.
 4گفتن :هر وقت آماده شديدِ ،
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بخوان و حفظ كن
ِ
�
�باد سرد ،آ�رام �بر صحرا �گ ش
�ذ� ت

ارون ،ش�د نر�گ نر�گ
� ن� َ
ت�ک رد خ� ت

ز�رد ش�د آ�ن چ� ت�ر ش� ب
ادا� و � شق� ن�گ
ه �گس ی�
خ�
ر ش��ته های ب� ی�د ب ُ�ن زا� م � ت

ی�
ر� گل ب�ه ر ق� ِ
خ�
ر� �ب گ
�ب گ
ص �باد ر � ت
چ� ش�مه �کم �کم � شخ�ک ش�د ،ب�ی آ� ب
� ش�د

�با غ� و بُ�س ت�ان ،ن�ا�گهان رد � ب
خوا� ش�د

ف�صل �پا ی�� زی� و ز�مس ت�ان می رود

�بار د ی��گر� ،چ ون ب�هاران می  ش�ود؛

ا�
دا�ه ها رد ز��یر �خ ک
�کرد ده ق�ان ،ن
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�
س� ب ز�ه ز�اران ،ر�ف�ته ر�ف�ته ،ز�رد � شگ� ت

�کرد �ک تو�ه ،ش�ا خ�ه ی پ� ي� چ�ا ِ
ا�
ن ت� ک

زا� ز�م ی� ِ
ن � شخ�ک ،می رو�ید �گ ی�اه
�ب گ ِ
� ن�ارون
ر� ن�و آ� َرد ،رد خ� ت
گُل ب� خ� ن�دد� ،بر سر ِ گل ب� تو�ه ها
ی��ید پ�رس ت�و� ،ن غ�مه �خوان
�ب زا� م آ

چ� ش�مه ج�و ش�د ،آ� ب
� می  ُا ف� ت�د ب�ه راه

س� ب ز� �گردد ،ش�ا�خساران �کهن

خو� گل� ،با غ� را
پُ�ر � ک ن�د ب�وی � ش
یسا�د رد ا ی� ن� ج�ا آ� ش� ی�ان
�ب زا� م ز
پروین دولت آبادی

خوانش و فهم
 1در بيت « گل بخندد ،بر سر گل بوته ها

پر كند بوي خوش گل ،باغ را» منظور از

خنده ي گل چيست؟
 2در بيت سوم دو واژه ي « برگ برگ» چگونه خوانده مي شود؟
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در

س
دوم

�ف�ض ِ
ل �خ داي را� ،كه تَ�وا ن�د ش�مار �كرد؟

ب�حر آ��فر �ید و �ب ّر و رد خ� ت�ان و آ�دمی

� آ�ن �كه ُ ش��كر ي��كي زا� ه ز�ار �كرد؟
�يا � ك ي�س ت
�
�خور ش� ی�د و ماه و َا ن �ج ُم و لَ ی�ل و �نهار �کرد

ت�وح ي�د �گوي او ،ن�ه ب� ن�ي آ�دما ن�د و بَ�س

ش� خا�ِ �بره�نه ،پ��يره ِ
ن ن�و ب�هار �كرد
هر ب�ل ب�لي �که ز�م ز�مه �بر ش�ا�خسار �کرد

ا� ُمرده ،ب�ه ت� أ� ث��یر آ� ف� ت� ب
ا�
ا� زج�ای �خ ک
� داد ب� ي� خِ� رد خ� ت�ا ِ
ا�بر ،آ� ب
ن ُمرده را

بُ�س ت�ا ِ
ن م ی�وه و چ�من و الله ز�ار �کرد

سعدي
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درست و نادرست
 1بخشش و بزرگواري خداوند قابل شمارش نيست.
 2خداي بزرگ به وسيلهي آفتاب ،اجزاي خاك مرده را به باغ ميوه و چمن زار
تبديل مي كند.
 3فقط انسانها ميتوانند به خوبي خداوند را ستايش كنند.

درك مطلب
درختان ُمرده را
بيخ
ِ
  1در بيت « ابر آب دادِ ،

شاخ برهنه ،پيرهن نوبهاركرد»
ِ

شاعر از چه فصل هايي سخن گفته است؟
 2بيت « بحر آفريد و ّبر و درختان و آدمي

خورشيد و ماه و انجم و ليل و نهار كرد»

را به زبان ساده بيان كنيد.
« 3آفتاب» و «ابر» را با هم مقايسه كنيد و شباهت و تفاوت آنها را بگوييد.
.
4
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دانش زباني
لحن و آهنگ

وزش باد ،حركت آب در رودخانه ،به هم خوردن برگ درختان در باد ،ريزش آب از كوهساران،
صداي ُسم اسبان ،حركت قطار ،تيك تاك ساعت و  ...هر كدام صدا و آهنگ ويژه اي را به ذهن
ميآورد.
من و شما به هنگام خواندن نوشتهها در مكانها و موقعيتهاي مختلف  ،حالت خودمان و لحن
صدايمان را با آن مكان و موقعيت ،هماهنگ ميكنيم.
اگر بخواهيم متن تبريك را خطاب به كسي كه مو ّفقيتي به دست آورده ،بخوانيم ،چه ميكنيم؟
اگر بخواهيم متن تسليت را خطاب به كسي كه به سوگي دچار شده ،بخوانيم ،چه ميكنيم؟
توجه كنيم و لحن و
شعرها و متن درسها هم ويژگيهايي دارند كه هنگام خواندن ،بايد به آنها ّ
آهنگ صداي خود را با آن متناسب سازيم.
خواندن شعر ستايش«اي همه هستي ز تو پيدا شده» با شعر اين
لحن
ِ
درس«فضل خدا» به نظر شما يكسان است ؟ درباره ي لحن و آهنگ خواندن
اين دو شعر ،گفت وگو كنيد.
شعرخواني و صندلي صميميت
توجه به مراحل زير ،تمرين كنيم.
براي اينكه شعر را با لحن و آهنگ مناسب بخوانيم ،الزم است با ّ
 1انديشيدن :نخست شعر مورد نظر را به صورت آرام و بي صدا ميخوانيم و دربارهي محتوا
و آهنگ مناسب آن ،ميانديشيم.
  2يافتن :پس از خواندن و انديشيدن دربارهي محتوا ،لحن و آهنگ مناسب آن كشف ميشود
و به ذهن ميآيد.
  3خواندن :پس از مرور شعر و تشخيص لحن مناسب آن ،اكنون با آهنگ و سرعت مناسب،
به صورت رسا ،خوانش شعر را آغاز ميكنيم.
20

بخوان و بينديش
در دشتی بزرگ و سرسبز ،پروانهای زندگی میکرد ،با بالهایی زیبا
و خوشرنگ .پروانه آنقدر زیبا بود که پروانههای دشت همیشه دربارهی او
حرف میزدند و بعضی از آنها به زیبایی بالهای او حسرت میخوردند.
هر روز صبح که خورشید زیبا از پشت کوه بیرون میآمد ،پروانه از خواب بیدار
میشد؛ صورتش را با شبنم گلها میشست .بعد به سراغ برکهای ميرفت که در
کنار دشت قرار داشت ،چرخی روی آن میزد و بالهای رنگارنگش را در آب میدید و زیبایی خودش
را تحسین میکرد .او با غرور شاخک هایش را باال میگرفت و در دشت به پرواز در میآمد تا بالهای
زیبایش را به نمایش بگذارد.
یک روز هنگام غروب که خورشید ،نورش را پشت کوهها پنهان میکرد ،پروانهها دور هم جمع شدند.
آنها دربارهی غرور و خودبینی پروانه با برکه صحبت کردند و از او خواستند تا کاری کند که پروانه ،دیگر
نتواند خودش را در آب برکه تماشا کند.
صبح روز بعد ،پروانه از خواب بیدار شد .مثل همیشه به سراغ برکه رفت تا خود را در آب تماشا کند
و از زیبایی بالهایش ل ّذت ببرد .وقتی به برکه رسید ،ناگهان برکه با کمک نسیم مالیمی که میوزید،
شروع به تکان خوردن کرد و موجهای کوچکی روی خودش به وجود آورد.
پروانه هر چه تالش کرد ،نتوانست خود را در آب ببیند .او که از کار برکه بسیار ناراحت شده بود ،مثل
همیشه با غرور به سمت علفزار به پرواز درآمد .ولی به هر طرف که میرفت ،پروانههای دیگر به جای
اینکه دورش حلقه بزنند و از زیبایی او تعریف کنند ،از او فاصله میگرفتند و به سمتی دیگر پرواز میکردند.
توجهی نمیکنند ،ناراحت و غمگین به روی گل سرخی
پروانهي مغرور ،وقتی دید که پروانهها به او ّ
که گلبرگهایش را باز کرده بود ،نشست .پروانه که عادت نداشت به غیر از خودش از کس دیگری تعریف
کند ،با دیدن زیبایی و شادابی گل به شگفت آمد و گفت« :به به! تو چه گل سرخ زیبایی هستی!»
گل سرخ ،لبخندی زد و گفت « :از گلبرگهایم ّ
تشکر کن؛ که سرخی ،زیبایی و بوی خوش من از
آنهاست».

21

هنوز صحبتهای گل سرخ تمام نشده بود که همهي گلبرگها یک صدا گفتند « :از مـا ّ
تشکر
نکن .از برگها ّ
تشکرکن که نور خورشید را میگیرند و برای ما غذا درست می کنند و باعث خوشبویی و
خوشرنگی ما میشوند».
برگها گفتند «:الزم نیست از ما ّ
تشکر کنی؛
از ساقه ّ
تشکر کن که آب و مواد الزم را از ریشه
میگیرد و به ما میرساند تا با آنها غذا درست کنیم».
ساقه گفت «:از من هم نباید ّ
تشکر کنی؛ از ریشه
ّ
تشکر کن که آب و غذاي الزم را از زمین جذب میکند تا
من بتوانم آنها را به برگها برسانم».
ریشه گفت « :تو از من نباید ّ
تشکر کنی ؛ بلکه باید از زمین
سپاسگزار باشی ،چون من آب و موا ّد غذایی را از زمین میگیرم».
در همان لحظه ،ناگهان زمین به صدا درآمد و گفت«:الزم
نیست از من تشکّ ر کنيد؛ بلکه باید از خورشید سپاسگزار باشید که با
گرما و نور خود ،آب دریاها و اقیانوسها را بخار میکند تا از ابرها برف
و باران ببارد و گلهای زیبا رشد كنند».
خورشید زیبا و درخشان که تا آن لحظه ساکت و آرام ،شاهد گفتوگوی
آنها بود ،لب به سخن باز کرد و گفت «:ا ّما دوستان خوبم! از من هم نباید
تشکّ ر کنید .همهی ما باید از خداوند بزرگ و مهربان تشکّ ر کنیم که با نظم و
ترتیب ،وظیفهی هر کدام از ما را در جهان آفرینش مشخّ ص کردهاست .اوست که
خالق همهی زیباییهاست».
متوجه شده بود که همهی زیباییاش را خدا به او بخشیده
پروانه به فکر فرو رفت .حاال دیگر ّ
و خداست که با نقّاشی هنرمندانهي خود بر روی بالهای او ،باعث خوشرنگی و زيبايياش شد ه است.
نسیم مالیمی شروع به وزیدن کرد ،پروانه آرام به پرواز درآمد و به سوی دشت رفت .از آن روز به بعد،
دیگر هیچ پروانهای ندید که او خودش را در برکه ،تماشا کند یا با غرور بخواهد بالهای رنگارنگش را برای
دیگران به نمایش بگذارد.
قصهها ،مهدی مرادحاصل
زیباترین ّ
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درك و دريافت
توجه به متن ،بگوييد پروانه چه ویژگیهایی داشت؟ آيا كار او را ميپسنديد؟ چرا؟
 1با ّ
 2به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بالهایش را به نمایش نگذاشت؟
 3چه چیزهایی باعث زيبايي و شادابي گل سرخ بودند؟ به ترتیب بیان کنید.
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حکایت

روزي مردي سوار بر االغش به يك جاليز خربزه رسيد .خسته و تشنه ،زير سايهي درخت گردويي
كه كنار جاليز بود ،رفت و آنجا دراز كشيد .او كه از ديدن بوتههاي خربزه و درخت گردو ،به فكر
«درخت گردكان به اين بلندي ،درخت خربزه اهلل اكبر!  ،من كه از كار
فرو رفته بود ،پيش خودش گفت:
ِ
خدا هيچ سر درنميآورم؛ آخر چگونه خربزهي به آن بزرگي را روي بوتهاي به آن كوچكي و گردوي به
اين كوچكي را روي درختي به اين بزرگي ،آفريده است!  »
در همين فكر بود كه ناگهان ،گردويي از شاخه جدا شد و به پيشانياش خورد.
مرد ،به خود آمد و دست به دعا برداشت و گفت « :خدايا شكرت .حاال ميفهمم كه اگر خربزهاي
به آن بزرگي را روي درخت ،قرار داده بودي و اكنون به جاي گردو ،آن خربزه به سرم خورده بود ،چه
بالي وحشتناكي به سرم ميآمد».
حكايتي كه خوانديد ،با مفهوم كدام يك از َمثَلهاي زير ارتباط دارد؟
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سحرخيز باش تا كامروا باشي.
		
ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است.

دست باالي دست بسيار است.
مرغ همسايه ،غاز است.

				
عقلش به چشمش است .

جوجهها را آخر پاييز مي شمارند.

