
فصل هفتم

طبیعت



درس شانزدهم

ِ �قَطره �پَروا�ز

طره های  د و �ق ی �ز �ج در�یا مو�ج گهان �آ ا� �گاه می �کرد. �ز �جی �ز سمان �جود و ا�ز �جاال �جه در�یای �آ �ید وسِط �آ ور�ش �ز

. ا�ز او �پر��ید:  اراح�ق ا��ق �جی را د�ید �که حز�یلی �ز طره ی �آ �ید �ق ور�ش د. �ز د�ز ده �ش �ج �جه اطرا�ز �پرا�ک�ز �آ

اراح�قی؟« در �ز را ا�ین �ق »�پ

ا�یم.« �ی �کل ا�جر در�ج ، �جه �ش �ی�ش د رو�ز �پ �ز ل حپ واهد م�ش : »دلم می �ز گ�ز�ق طره � �ق

مد�ید؟« د �که �جه در�یا �آ ه �ش : »�پ گ�ز�ق �ید � ور�ش �ز

گهان �جاد  ا� ی می �کرد�یم �که �ز ا�زمان �جا�ز م �جا دو��ق �ی �ق : »ما اّول َا�جر �جود�یم. �یک رو�ز دا�ش گ�ز�ق او �

د�یم و روی  ا هوا حز�یلی سرد �جود؛ �جاران �ش �ج �ز ن طر�ز �جُرد. �آ �ید. �جاد ما را �جه ا�ین طر�ز و �آ دی و�ز �ز �ق

ن ها هم، همراه رودها  ی ا�ز �آ د؛ �جع�ز �گل و صحرا �جار�ید�ز �ز ا�زم روی �کوه و حج در�یا �جار�ید�یم. حز�یلی ا�ز دو��ق

د.« مد�ز �جه در�یا �آ

102



�ید؟« ا�ی �ی �کل ا�جر در�ج واهد دو�جاره �جه �ش ان می �ز را د��ق : »حاال �پ گ�ز�ق �ید � ور�ش �ز

ن طر�ز �جرو�یم. در  سمان �جه ا�ین طر�ز و �آ ون دو��ق دار�یم در �آ : »�پ گ�ز�ق �ج � طره ی �آ �ق

�زه را ��یرا�ج  ار�یم و �گل ها و �گ�یاهان �ق�ش �ج د، �ج ا�ز دار�ز �ی �ج �ز م�ین ها�یی �که �جه �آ و�یم و �جر �ز ا �جاران �ج�ش �ج �ز �آ

م.«  �ک�ز�ی

ما را �جه  وا�زم دو�جاره سش ! من می �ق �جا�ش اراح�ق �ز �پ �ز م، ه�ی �یرز : »عرز گ�ز�ق د و � دی �ز �ز�ز �ید ��ج ور�ش �ز

اورم.« �ی گی در�ج ل �ز �کل ا�جِر �ق�ش �ش

د: »را��ق می �گو�یی؟« و�ش حالی �زر�یاد �ز طره �جا �ز �ق

ن ها لکم لکم �گرم  �ید. �آ �ج �پا�ش طره های �آ ود را روی �ق : »�جله ! « �جعد، �گرما و �زور �ز گ�ز�ق �ید � ور�ش �ز

د.  مد�ز �زگ در�آ ک و �ق�ش ه ا�جِر �کوحپ لکّ �کل �یک �ق د و �جه �ش �ز د و �جاال ر�ز�ق د�ز ار �ش �ز رام �ج رام �آ د، �جعد هم �آ د�ز �ش

�ید را  ور�ش ِگ �ز �ز ِ طال�یی و �ق�ش د و صور�ق د�یک �ش �ید �زرز ور�ش در �جاال ر�ز�ق �که �جه �ز ن �ق و�و �آ ا�جر �کو�پ

�جو��ید. 

103



١. خورشید کنار آسمان بود. 
٢. قطره دلش می خواست ابر بشود و ببارد. 

٣. قطره ها کم کم گرم شدند؛ بعد هم آرام آرام بخار شدند. 
……………………………………………… .٤

١. خورشید چه دید؟ 
٢. چرا قطره ها دوست داشتند به شکل ابر دربیایند؟ 

٣. پایان داستان چه شد؟ 
 …………………… .٤

به چیزی که مناسب نباشد، »نامناسب« می گویند. 
به کاری که تمام نشده باشد،»ناتمام« می گویند. 
به کسی که راحت نباشد، »ناراحت« می گویند. 

نا آشنا، نامرتّب، نادرست، نابینا، ناشنوا، ناراضی 

گوش کن و بگو

درست، نادرست

واژه سازی

حاال تو بگو
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آب بخار می شود     آب آرام آرام بخار می شود. 
او حرف می زند        او آهسته آهسته حرف می زند. 

او غذا خورد            او تندتند غذا خورد. 

١. کلمه هایی را که حرف »ح ح« دارند. 
٢. کلمه هایی را که حرف »و« در آن ها صدای »ُا« می دهد. 

١. خورشید چه فایده هایی دارد؟ 
٢. چرا باید در مصرِف آب صرفه جویی کنیم؟ 

دانش آموزاِن کالس به چند گروه تقسیم شوند. یک گروه از دانش آموزان  به جلوی کالس 
بیایند. اّولین نفر یک کلمه بگوید و هرکدام از اعضای گروه یک کلمه به آن اضافه کنند تا جمله هایی 

ساخته شود. این بازی تا پایاِن کاِر گروه ادامه یابد. 

 ………… علی درسش را خواند  
 ………… گلی آمد                      

بیاموز و بگو

بازی، بازی، بازی

پیدا کن و بگو

فكر کن و بگو

حاال تو بگو
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شیر و موش حكایت

شیری در زیر درختی خوابیده بود. موشی از راه رسید و شروع کرد به بازی کردن با ُدم او. شیر از خواب بیدار 
شد و با خشم موش را گرفت. موش با ترس و لرز گفت : »ای شیر مرا ببخش. من هم یک روز به تو کمک می کنم.« 

شیر خنده اش گرفت، فکری کرد و گفت : »موش برای من که سلطان جنگل هستم، چه کاری می تواند انجام 
دهد؟«

چندی گذشت و شکارچی ها شیر را به دام انداختند. شیر هرچه تالش کرد، نتوانست خود را نجات دهد. 
همان موقع موش رسید؛ بندها را جوید و شیر را نجات داد. شیر از اینکه موش را دست کم گرفته بود، پشیمان شد 

و به اشتباه خود پی بُرد.
٭ ٭ ٭

٭  به نظر شما چرا شیر در دام شکارچی ها افتاد؟ 
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دان م�ز ِل دا�ز�ش م�ش
هار  : »�زصل �ج گ�ز�ق �گلی ر�ز�قه �جودم. �پدر� �ز در �یک رو�ز �قعط�یل، من همراه �پدر و مادرم �جه �پار�ک حج
ا�یی  �ج �ی ور �ز ود �یک �ج . هر �کدام �جرای �ز �جا��ق �ز اه و ح�یوان ا �ی در �گ�ی �ق �گاه �کن، �پ . �ز �زگ ا��ق در �ق�ش �ق �پ

ل  دا �ک�زی. م�ش �ی ا �پ �ج زی ا �ی�ز وا� ده �جودی، امرو�ز می �ق وا�ز ا�ج �ز زی را �که در �ک�ق اها� ا�ق و �گ�ی وا�ز دارد. حز�یلی ا�ز ح�ی
وی.«   ور�ق �ج�ش گی �جرای �ک�ش رل د �جرز م�ز و هم دا�ز�ش ا�ید �ق د �ش ه می دا�ز �گاه �کن! �کسی �پ ن ها �ز دها �جه �آ م�ز دا�ز�ش
�گاه می �کرد. من  س�قه �جود و اطرا�ز را �ز �یع�ق ر�ز�ق ولی مادرم �ز�ش ای ط�ج ان �جه �قما�ش �ز دم �ز �پدر �ق

وا��قم او را  �زگ د�یدم، ولی هم�ین �که �ز ِک �ق�ش ا�ق �ج �گاه می �کردم. �یک ��ز ا �ز �ج �ی �یع�ق �ز �جا د�قّ�ق �جه ط�ج
کار داری؟« ه � ا �پ �ج �ی ا�زور �ز : »�جه ا�ین حج گ�ز�ق �گ�یرم، مادرم � �ج

�جال �یک مل�ز دو�یدم و او را �گر�ز�قم.  ن!« د�ز وان د��ق �زرز دم، �جه ح�ی �ز : »�زر�ز �گ�یرم. �گ�ز�ق ور�جا�زه �ج ر�ز�قم �ق
�قم: »ا�گر �قرار ا��ق  گ�ز مدی؛ �جرو �گرد�ش �کن.« �کمی ص�جر �کردم و � ی �آ و امرو�ز �جرای �جا�ز : »�ق گ�ز�ق مادرم �

ان را  ک ها�ی�ش احز �گاه �ک�زم و د��ق   و �پا و �ش و�ج �ز وم �جا�ید ا�ین ها را �ز د �ج�ش م�ز من دا�ز�ش

مارم.« �ج�ش

وی،  سش د  م�ز دا�ز�ش واهی  می �ز و  : »�ق گ�ز�ق � مادر 
های  �یرز ی �جه حپ و�ج ا��ق ولی �جا�ید مرا�ق�ج �جا�ش �ز

�قم: »ا�ین ها هم در ا�ین  گ�ز زی.« � ��ی�ج �زر�ا� �گر �آ د�ی
ن و�ق�ق  د، �آ مار�ز مّد�ق د��ق و �پای من را �ج�ش

ن ها  اس، �آ �ز ا�زور�ش من  حج و�یم.  می سش د  م�ز دا�ز�ش همه 

اس.«  �ز دم �ش �آ

درس هفدهم
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١. روز جمعه همراه پدر و مادرم به کوهستان رفته بودیم. 
٢. گیاهان و جانوران هرکدام یک جور زیبایی دارند. 

٣. اگر قرار است من دانشمند شوم، باید از این جانوران نگه داری کنم. 

١. ماجرای درس در کجا و در چه فصلی اتّفاق افتاده بود؟ 
٢. چه جانورانی توّجه کودک کنجکاو را جلب کردند؟ 

٣. پیشنهاد پدر برای این که فرزندش مثل دانشمندها رفتار کند، چه بود؟ 

فصل ها

بهار
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تابس

آبان         آذر مهر            

پاییز

ریور
شه
      
  
داد 
 مر     
    یر
ت

فند
 اس
      
   من
به
      
ی    
د

تان
زمس

باران

ابر
گل

شکوفه

چمنزار
گرماسبزه

 تند
تاب
آف

شنا

س
یال
گ

وانه
هند

دآلو
زر

باد خنک
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بِه

قال
پرت
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ن

گوش کن و بگو

درست، نادرست

واژه سازی
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صدای جیک جیک گنجشکان به گوش می رسید. 
صدای چهچه ی بلبل ها به گوش می رسید. 

صدای ُشرُشر آب را از دور می شنیدم. 
بّچه ها با هم پچ پچ می کردند. 

١. کدام فصل را بیشتر دوست داری؟ چرا؟ 
٢. برای اینکه دانشمند شوی، چه کارهایی باید انجام بدهی؟ 

١. کلمه هایی را که در آن ها نشانه ی »ق ق« وجود دارد. 
٢. کلمه هایی را که در آن ها نشانه ی »ط« وجود دارد. 

.............. قارقار می کند.       
.................... بع بع می کند. 
.............. هاپ هاپ می کند.       

................. قوقولی قوقو می کند. 

بیاموز و بگو

پیدا کن و بگو

فكر کن و بگو

حاال تو بگو
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بخوان و حفظ کن

ا�نم                     می �ن�ش رد�ن�تی  ود  �ن  ِ دس�ت ا�نم�به  می �ک�ش �بی  �آ وی  �ب �پا�ی�ش  �به 

ا�ک�ش                 �ن روی  �بر  َمَن  �پ ِم  �ن کمی �ت ا�نم� می �ن�ش �یادگاری  �برای 
٭

�باری                    و  �بر�گ  َرد  �آ کم  کم  � � ا�ن�اریرد�ن�تم  �ش ود  �ن سرِ  �بر  د  �ب�ا�ن

برن   و   �نّرم                  ا   س� �ب �ن من   رو�ید   رد   �آ اری�پ ه �ن برن س� رد�ن�تم  �یِر  �ن ود  �ش
٭

�نما�ید                      رو  �گرما  �که  ان  ا�بس�ت �ت ا�ید�به  می �گ�ش را  ود  �ن �تر  �پَ رد�ن�تم 
ا    را    �ن   �ا�یه                �ب �ن د    �آ ک    می �ا�ن می ر�با�ید�نُ�ن را  ر  ره�گدن هر  دِل 

٭
ا�ب              وا�ب�به �پا�ی�ش �نس�ته ای   �بی �ال و �بی �ت ِ �گرمی ، می رود �ن اِن رو�ن م�ی
ا                  �ب ا�ی�ن �که  ای  �گو�ید:  و  دار  �ی �ب ود  ادا�ب�ش �ش و  �ت روحِ  �تی،  کاسش رد�ن�تی 

ر�ی�ن م�ی�نی سش  ع�بّاس �ی

�ت کاری رد�ن
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بلبل و مورچه

مورچه مشغول کار و دانه پیدا کردن است و بلبل از این شاخه به آن شاخه می پرد 
و آواز می خواند )چهچه می زند(. باد می آید و هوهوکنان از بین درختان می گذرد و 
برگ های درخت ها می ریزد. یکی دو نفر در حالی که سردشان شده، از خیابان عبور 
می کنند. مورچه در خانه اش نشسته، استراحت می کند و دانه می خورد. بلبل لرزان 

به در خانه ی مورچه می آید و در می زند. 
مورچه: »کیه؟«

بلبل: »خیلی سردم شده و گرسنه هستم. کمی دانه به من می دهی؟«
مورچه: »توکه در تابستان به فکر سرمای زمستان نبودی، حاال مجبوری که سختی بکشی.«

بلبل با ناراحتی در گوشه ای می نشیند و به فکر فرو می رود و با خود می گوید: »امسال زمستان سختی را 
می گذرانم اّما تابستان کار و تالش می کنم تا محتاج دیگران نشوم.«

مورچه با مهربانی: »نگران نباش! من هم به تو کمک می کنم تا زمستان را راحت تر بگذرانی.«

منایش 
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روباه و خروس
بخوان و بیندیش

که  بود  بود.  خروسی  روزگاری  و  بود  روزی 
قّصه گفتن و داستان شنیدن را دوست داشت و هر وقت 
آن ها  از  می دید  را  گنجشک ها  و  کبوترها  و  مرغ ها 
می خواست که سرگذشت های خود را تعریف کنند. آن ها 
هم خروس را دعوت می کردند و هر چه را خودشان دیده 
بودند و هر چه را شنیده بودند از حیله ها و ُحّقه هایی که شغال ها 
و روباه ها و شکارچی ها برای گرفتن مرغ ها به کار می بردند و از 
بالهایی که بر سر خودشان یا دوستانشان آمده بود، سخن می گفتند.
 یک روز خروس قدم زنان به صحرا رسید. فصل بهار بود 
و صحرا سبز و خّرم بود، درخت ها شکوفه کرده و بوی گل در هوا 
پیچیده بود. خروس دلش به شوق آمد و به صدای بلند آوازی خواند. 
روباهی در آن نزدیکی بود. صدای خروس را شنید و به سرعت به طرف خروس آمد. خروس همین 
که روباه را دید، از ترس پرید روی دیوار و از آنجا به روی شاخه ی درختی پرید و همان جا نشست. روباه 

به خروس گفت : 
»چرا رفتی باالی درخت؟ مگر از من می ترسی؟ من که با تو دشمنی ندارم. من وقتی آواز تو را 
شنیدم و دیدم آواز خوبی داری، آمدم با تو دوست شوم. امروز هوا هم خیلی خوب است، بیا قدری با هم 

در این صحرا گردش کنیم.«
خروس که داستان های بسیاری از حیله ی روباه شنیده بود و می دانست این حرف ها همه برای 
پایین آوردن او از درخت است، جواب داد : »بله، هوا خوب است، صحرا هم سبز است، گل ها هم شکفته 
شده است، آواز من هم بد نیست ولی من تو را نمی شناسم و همیشه پدرم مرا 
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نصیحت می کرد که با مردم ناشناس رفاقت نکنم و با کسی که از من قوی تر است، در جاهای خلوت تنها گردش نکنم. من 
همیشه پند پدر را به یاد دارم.« روباه  فورًا گفت: »بله، بله، من هم با پدرت دوست هستم، چه مرد خوبی است، من از موقعی 
که تو بّچه بودی، هر روز به خانه ی شما می آمدم، اتّفاقاً همین دیروز، ساعتی با پدرت بودم، از تو هم تعریف می کرد و می گفت 
که پسرم خیلی باهوش و زیرک است. بعد پدرت از من خواهش کرد که در صحرا و بیابان مواظب تو باشم تا کسی نتواند 

به تو آسیبی برساند.«
 خروس گفت : »پدرم هیچ وقت از تو صحبتی نکرد. من هرگز یاد ندارم که روباهی در خانه ی ما رفت و آمد داشته 
باشد. اصالً پدر من پارسال درگذشت.« روباه گفت : »ببخشید، مقصود من مادرت بود. دیروز مادرت سفارش می کرد که 
تو را تنها نگذارم، حاال اگر میل نداری گردش کنی، حرفی نیست، ولی از این که از راه رفتن با من احتیاط می کنی خیلی 

متأّسفم که هنوز دوست و دشمن خود را نشناخته ای و نمی دانم چه کسی ممکن است از من بدگویی کرده باشد.«
 خروس گفت : »من این را می دانم که خروس و روباه نباید با هم رفاقت کنند. چون که روباه از خوردن خروس 
خوشش می آید و خروس عاقل باید دلش برای خودش بسوزد و با دشمن خود دوستی نکند.« روباه با خنده جواب داد: 
»گفتی دشمن؟ دشمن کدام است؟ مگر خبر نداری؟ دشمنی از میان حیوانات برداشته شده و سلطاِن حیوانات دستور 

داده است که تمام حیوانات با هم دوست باشند و هیچ کس به دیگری آزاری نرساند.«
وقتی روباه داشت این حرف ها را می زد، خروس گردن خود را دراز کرده بود و به راهی که به آبادی می رسید، نگاه 

می کرد.
روباه پرسید : »کجا را نگاه می کنی، حواست اینجا نیست؟« خروس گفت : »حیوانی را می بینم که از طرف آبادی 
دارد می آید، نمی دانم چه حیوانی است اّما از روباه، کمی بزرگ تر است و گوش ها و ُدِم بزرگ دارد و پاهایش باریک و بلند 
است و مثل برق و باد می دود و می آید.« روباه از شنیدن این حرف ترسید و دست از فریب دادن خروس برداشت و در فکر 

بود که به کجا بگریزد و چگونه پناهگاهی پیدا کند و پنهان شود و شروع کرد به طرف صحرا رفتن. 
خروس که روباه را خیلی وحشت زده دید، گفت : »حاال کجا می روی؟ صبر کن ببینم این حیوان که می آید، چه 

جانوری است؟«
روباه گفت : »نه، از نشانه هایی که تو می دهی، معلوم می شود که این یک سگ شکاری است و ما میانه ی خوبی با هم 
نداریم، می ترسم مرا اذیت کند.« خروس گفت : »پس چه طور خودت اآلن می گفتی که همه با هم دوست هستند و گرگ و 
گوسفند و روباه و خروس رفیق شده اند و کسی با کسی کاری ندارد؟« روباه گفت : »بله، اّما می ترسم این سگ هم مثل تو 

این خبر را هنوز نشنیده باشد.« این را گفت و پا به فرار گذاشت. 
) مرزبان نامه،بازنویسی مهدی آذریزدی (

	درک و دریافت
١. روباه برای فریب خروس چه تالشی کرد؟

٢. خروس چگونه از فریب روباه در امان ماند؟
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ا�ی�ش �ی �ن

 ، ودا�ق ر��یده ا��ق و �جه همه ی مو�ج ّ�ق �ق ،مهر و م��ج �یرز ای �پرورد �گار عرز

و�ی�ش �قرار �جده. ّ�ق �ز اه مهر و م��ج �ز ما را هم در �پ

ّ�ق  گی مو�ز دل �ز م در درس و �ز �ی وا�ز �ق ا �ج ی �جده �ق ا�ی وا�ز در��قی و �ق �ز دا�یا، �جه ما �ق حز

م. �ی دم�ق �ک�ز مان، ا�یران حز �یرز هن عرز م و �جه م�ی �ی �جا�ش

دم و  ر�گ �قر �ش �جان، ا�ک�زون �که �یک �ال �جرز ر�گ و مهر دای �جرز ای حز

اس �گرزارم  و ��پ دم، ا�ز �ق و �جه �پا�یان ر�ا�ز ان را �جا �یاری و �ط�ز �ق �کالس دوم د�ج��ق

ی. ه �یار و �یاور من �جا�ش دوارم هم�ی�ش و ام�ی
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