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آفرين جان  خداوند  نام  حكيم سخن در زبان آفرينبه 

پايه ی چهارم  فارسی  كتاب  آگاهي مي رسانيم كه  به  مهربان  پروردگار  و ستايش  از حمد  پس 
بر  بنياد رويكرد عام »برنامه ی درسی ملّی جمهوری اسالمی ايران« ، يعني شكوفايی فطرت الهی، 
استوار است و با توجه به عناصر پنجگانه  )علم، تفكر، ايمان، اخالق و عمل( و جلوه های آن در چهار 

پهنه ي )خود، خلق، خلقت و خالق( تأليف و سازماندهی شده است.
يا  مهارت آموزی،  زبانی و فرا زبانی  بر آموزش مهارت های  برنامه ي زبان آموزي  رويكرد خاص 
استوار است؛ به همين روی در كتاب فارسي چهارم، افزون بر آموزش چهار مهارت گوش دادن، سخن 
گفتن، خواندن و نوشتن به آموزش و تقويت تفّكر، نقد و تحليل و پرورش سواد ادراكي نيز توّجه شده 
است. آموزش سطوح پيشرفته ي چهار مهارت اصلي زبان از كتاب فارسي سوم دبستان آغاز شده و در 
اين كتاب، همان زنجيره ي محتوايي، تداوم يافته است؛ بنابراين الزم است آموزگاران محترم پايه ي 
چهارم كاماًل با فارسي سوم دبستان آشنا باشند تا بتوانند فرايند آموزش را درست در مسير اهداف 

برنامه، پيش ببرند.  

 بسته ی آموزشي فارسي چهارم دبستان شامل اجزاي زیر است:
   كتاب فارسي 

   كتاب نگارش فارسى
   كتاب راهنماي معلّم

   محتوای الکترونیکى 

 كتاب فارسي
اين كتاب از يک سو بر قلمرو دريافتی يا ادراكی زبان تمركز دارد؛ لذا 
درست ديدن، درك خوانداري و درك شنيداري را آموزش مي دهد و از سوي 
يادگيری  ـ  ياددهی  فرايند  در  و  پيوند مي يابد  زبان  توليدي  قلمرو  با  ديگر 



٧

و  متن  خوانِش  در  درنگ  و  مكث  تكيه،  كالم،  لحن  آهنگ،  رعايت  مانند  خوانداری  ريزمهارت های  به 
سخن گفتن انتقادي مي پردازد. 

كتاب فارسي در هفت فصل و هفده درس در ساختاري علمي و با محتوايي هدفمند، براي تقويت 
مهارت هاي زباني، طّراحي و سازماندهي شده است. 

 كتاب نگارش فارسي
براي آشنايي با ساختار و محتواي اين كتاب، پيشگفتار كتاب نگارش فارسی را مطالعه كنيد.

 كتاب راهنماي معلّم
كتاب راهنماي معلّم فارسي چهارم به سبب پيوستگي محتوايي و گره گشايي در  آموزش و كاربست 
روش هاي مناسب، بسيار اثرگذار است. در اين كتاب رويكرد و اهداف برنامه ی درسي فارسي چهارم به 
گستردگي بيان، و سطوح مهارت هاي زباني به صورت كاماًل روشن ارائه شده است؛ سپس در راستاي آن،  

شاخص هاي ارزشيابي هر سطح نيز مشّخص گرديده است. 
به كارگيري روش هاي  تعيين شده است؛  تا 11جلسه  بين 9  زمان بندي پيشنهادي تدريس درس ها، 

تدريس فّعال و طّراحي هاي مناسب آموزشي از ضروريات اين برنامه است. 
بار ديگر مطالعه ي كتاب راهنماي معلّم پيش از ورود به فضاي درس و كالس و آغاز فرايند آموزش 

به همه ي همكاران، توصيه مي شود. 

 محتوای الکترونیکى
آموزش خواندن با لحن و آهنگ متناسب با فضاي متن، اهّميت ويژه اي دارد؛ افزون بر آن تمركز و درك 
شنيداري در تقويت مهارت گوش كردن، پيش نياز آموزش ساير مهارت هاي زباني است. در ابتدای هر درس از 
كتاب فارسی چهارم رمزينه های سريع پاسخ گنجانده شده است كه دانش آموزان با اسكن كردن رمزينه ها و 
گوش دادن به فايل های صوتی، لحن مناسب و خوانش درست متن را تمرين می كنند. همچنين رمزينه های 
»   متن هاي شنيداري« در جهت تقويت مهارت گوش دادن و سخن گفتن، قّصه گويی و لحن خواندن طّراحي 

شده است.  

  گروه زبان و ادب فارسي     دفتر تألیف كتاب هاي درسي عمومى و متوّسطه نظری



٨

ستایش

؟ دا �ك�يس�ت �خر ا�ين �خ �تم:  »�آ گ�خ �به مارد �

ا�خه ي ما هس�ت و هم �خ�يس�ت �كه هم رد �خ

دا �خ�يس�ت �بان �تر ا�خ �خ �تي مهر گ�خ و � �ت

دا �خ�يس�ت ود �ب دگان �خ �خ دمي ا�خ �ب

وا�بم؟ �يد �به �خ را هر�گرخ �خمي �آ �چ

وا�بم؟ را هر�گرخ �خمي �گو�يد �ب �چ

�خ�يدم حگاه�ت را �ش �خما�خ ص�ب

دا�ي�ت را �خد�يدم.« و را د�يدم، �خ �ت

�خد ! : »�خر�خ هس�ته مارد �گ�خ�ت �به من �آ

د �خ وي، �يك �چ ود�ب دا را رد دل �خ �خ

دا رد ر�خگ و �بويِ گل، �خهان اس�ت �خ

ان اس�ت هار و �با�خ و گل ا�خ او �خ�ش �ب

�خد ! ، �خر�خ كي اس�ت � �ي كي و �خ دا رد �چا� �خ

داو�خد.« ا�يي ها، �خ �خ َُود رد روسش �ب

 پروین دولت آبادی
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�كه  �بود  ا�ين  ا�ز  �گ�ز�ت و �گو مي �كرد�زد. صح�ب�ت  �با هم  ان  مس�ت �ز ي�ز و  � �پا�ي ان،  ا�بس�ت �ت هار،  �ب ي  رو�ز

د  �ي ور�ش د �ز م �گر�ز�ت�ز �زها �تصم�ي ي د��ت �بردار�زد و �بر و�زد. �آ ا �ش ّ ّه ا�ز �ز�ت �ي ما�زَد و �ب�ت ي �كرد، �ب ا�ش ه�ت� �ز�تّ ه� �يك �ب

د.  �ز �زا�ب �ك�ز �ت هان ا�زر و�ز را �به داوري ا�ز �ب

�وع �به كار �كرد�زد. د، �ش هار ه�ز�م�ز د. �پ �زان داوري �ك�ز �ين �آ �ير�ز�ت �كه �ب د �پدز �ي ور�ش �ز

ان هلو، �بادام، ��ي�ب  �ت ا�زه هاي رد�ز �زس�ت د��تي �به �ش ؛ �ز لم �به د��ت �گر�ز�ت هار �ت اّول، �ب

لي،  �ي �زگل �با ر�زگ �ز ؛ رد �ب حز�ت و�ي ي ا�ز گل هاي صور�تي �آ دها�ي �ب�ز �زها �گرد�ز �گر �بُرد و �بر �آ ان د�ي �ت و رد�ز

و  �زر�گس  گل هاي  �گودال ها  ا�ين  اط�ا�ز  رد  و  �كرد  رد��ت   ، ر�گ �برز و  ك  �كو�پ �گودال هاي 

  درس اّول

https://www.roshd.ir/403-1-1
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ورهاي عسل و �پروا�زه ها را روي گل ها و �پر�زدگان را رد  �ب �ز �ا�ت �گو�زا�گون، �ز د؛ ح�ش �ز كَ ه را �پرا� سش �ز �ز �ب

�زگل و  ا�زه، �زر�گو�ش را م�يان �ب ل�بل را روي �ش ان داد؛ �ب �زگل ها رد �ال �پروا�ز �زسش �ت ها و �ب د�ش

�يد. ا�ز و�ك را رد �بِر�كه �زسش �ز

�ه اي �ز لگو�يد،م�ز د و �ب گاه �ك�ز ا �ز �ب �ي د �به ا�ين �تصو�يرهاي �ز �ي ور�ش ار �ز : »�ب�گدز ود �گ�ز�ت هار �با �ز ا �بود �كه �ب �ب �ز  ا�ي

؟« ا�تر ا�ز ا�ين، مي �توان �ا�ز�ت �ب �ي �ز

هار،  �ب  ِ �يع�ت ط�ب �ه ي  �ز ا�ز د�يدن م�ز ا�زدا�ز�ت و  گاهي  �ز ا�كس�ت�ي ر�زگ،  ا�بر �ز �پِس  ا�ز  د  �ي ور�ش �ز

�برد. �ت  لدزّ

ان �با ر�زگ  ا�بس�ت د. �ت ان �گرم، د��ت �به كار �ش ا�بس�ت ، �يع�زي �ت ا�ش دوم�ين �ز�تّ

وِه  �ب ا�ز �بو�ته هاي  �با  را  �زگل  �ب ار  �ك�ز �كرد؛  ي  ي�ز م� ر�زگ �آ را  �زگل  �ب ��ا��  �ت�ي�ه،   ِ ب�ز ��

ِ گللگون و گال�بي  در ��ي�ب ن �ت وه، �آ ان م�ي �ت ا�زه هاي رد�ز �ي�ز�ت داد؛ �بر �ش ك �ز �تمسش
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�ت را �با  د�زد؛ د�ش م�ين، �زم �ش اورد�زد و �به سوي �ز �ي ا�ب �ز ا�زه ها �ت حز�ت �كه �ش و�ي �گر �آ وه هاي د�ي و م�ي

ي  �ب ا�زه ها و رد�يا�په ها را �آ ورد؛ رود�ز رد رد�آ �يد؛ م�زارع را �به ر�زِگ �ز ا�ز دم �پو�ش ي  �گ�ز ه هاي طال�ي و�ش �ز

مد.  ا ا�ز كار رد�آ �ب �ي ار �ز ان هم �بس�ي ا�بس�ت ي �ت ا�ش �كرد. �ز�تّ

ا �بود.  �ب �ي ار �ز ا �كرد؛ �بس�ي ان را �تما�ش ا�بس�ت ي �ت ا�ش د، �ز�تّ �ي �ت ا�برهاي س�ز هان ا�زرو�ز ا�ز �پسش د �ب �ي ور�ش  �ز

�زا�ب �كرد و اّول �به ��ا�ز  �ت �ين ا�ز �تسش ود، ر�زگ هاي �آ ي�ز �براي كار �ز � ا�ش سوم �بود؛ �پا�ي و�ب�ت �ز�تّ �ز

وا�زي و  ي را �به ر�زگ ار�ز �بر�ز د،  �ي ا�ز ي �پو�ش مو�ي رِد ��ي �با ر�زگ �ز ان را  �ت ي ا�ز رد�ز ؛ �بع�ز �زگل ر�ز�ت �ب

د؛ �با  و�برها د��ت �زرز ورد؛ �به ر�زگ كا�ب ها و ��وها و ص�ز ن رد�آ ِ رو�ش �گر را �به ر�زگ �ترم�ز ي د�ي �بع�ز

سمان  ا�كس�ت�ي ر�زگ، �آ د«؛ �با ا�برهاي �ز �ز ما�ز د، �با�تي �ب زها همان طور �كه هس�ت�ز � ار ا�ي : »�ب�گدز ود �گ�ز�ت �ز

؛ روي  ال داده ا��ت َ ان را �ب �ت �بر�گ هاي رد�ز �باران،  ��ه هاي  �ت �كه  ان داد  �زسش د و  �ي ا�ز �پو�ش را 

�يد. ا�ز ر �زسش ، د��ته د��ته، �پر��توهاي مها�ب م هاي �بر�ت ��ي

ن �بردارد.  م ا�ز �آ وا�زس�ت حپ�ش �ت گاه �كرد؛ اّما ه� �په �كرد، �ز ي�ز �ز � ي �پا�ي ا�ش د �به �تصو�يرهاي �ز�تّ �ي ور�ش �ز

كرده ام،  � ا و�ت�تي  كارم را �تمام �ز : »�ت ود �گ�ز�ت . او �با �ز لم �به د��ت �گر�ز�ت ان، �ت مس�ت ن گاه �ز      �آ

هن  �پ سمان  �آ رد  گي  ا�كس�ت�ي ر�زل �ز ا�برهاي  اّول،  �كه  �بود  ا�ين  د«؛  �ز �ي �ب �ب م�ا  ي  ا�ش �ز�تّ ا�يد  �ب �ز د  �ي ور�ش �ز

او رد   . ا�پد�يد �ا�ز�ت �ز د،  �ي ور�ش �ز  � �ز �ز ا�ز  را  م�ين  �ز و  �كرد 

ورد؛  �يد رد �آ م�ين را �به ر�زگ س�ز ، �تمام سطح �ز  �يك رو�ز

�يد؛  ا�ز د �پو�ش �ي �ت ها، ��باس س�ز �بر �تن �كوه ها و د�ش
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   درست و نادرست

1 بهار، دشت را از خوشه هاي طاليي گندم پوشاند.

2 زمستان، جاي پاي گرگ ها را نّقاشي كرد.

3 داوِر اين مسابقه، خورشيد بود.

لگ�ي�زي ا�ز  سش ��ز و�برها و كا�ب ها �پو�ش �كرد؛ روي ص�ز �بّرا�ت   ، حز كي ا�ز �ي � ا�ز �ز  � �ت�ش �با  ا�زه ها را  سطح رود�ز

اي �پاي  ي �كرد: �ب ا�ش ّ اي �پاهاي �گو�زا�گون، �ز�ت گار ها و �ب �يد؛ روي �بر�ز ها �ز�تسش و �ز ا�ز �بر�ز �پو�ش

اي �پاي �گر�گ . ن دورها �ب �زر�گو�ش ، �ك�بك  و �آ

ي�ز �به �پا�يان ر�ا�زد.  لگ� ا و دل ا�ز �ب �ي ار �ز ود را �بس�ي گارهای �ز ي�ز �ز�تسش و �ز ان �ز� مس�ت �ز

گاِه �پُرِمه�ِ  �يِر �ز . رد �ز ان ا�زدا�ز�ت مس�ت ي �ز ا�ش گاهي �به �تصو�يرهاي �ز�تّ د و �ز ار �ز د ا�برها را �ك�ز �ي ور�ش �ز

ود�زما�يي مي �كرد�زد. ا�تر �ز �ب �ي �زگل ها و رّده ها �ز �ت ها و �ب او د�ش

وار �بود. �زها دسش ا �بود�زد. داوري م�يان �آ �ب �ي ار �ز ي ها �بس�ي ا�ش ه� �يك ا�ز �ز�تّ

�با��ت . �ي ار �ز ي �كرده ا�يد، �بس�ي ا�ش ّ ما �ز�ت ه سش �پ �ز ! �آ ي�ه د��ت � ان �پ ا�ش ّ : »اي �ز�ت د �گ�ز�ت �ي ور�ش  �پس �ز

ما را  ي هاي سش ا�ش ّ ار�يد م�دم �ز�ت ور�يد؛ �ب�گدز ود �آ ود را �به و�ب ي�ز �ز لگ� گ�ز�ت ا�ز � د و ا�شر �ش ي �ك�ز�ي ا�ش ّ ، �ز�ت و�ب�ت �به �ز

ب� �زد.«  � �ت �ب �زها لدزّ اي �آ د و ا�ز �تما�ش �ز �ز �ي �ب �ب

»سعدی« مي �گو�يد:

ار �ي � هو�ش �ز ب�ز رد �ز ان �� �بر�گ رد�ز�ت   

ه� ور�تسش د�ز�ت�ی ا��ت مع��ز�ت �كردگار   
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   درك مطلب

1 پاييز براي رنگ آميزي درختان از چه رنگ هايي استفاده كرد؟

2 نّقاشي هاي تابستان و زمستان چه تفاوت هايي با هم داشتند؟

3 چرا پاييز به رنگ كاج ها و سروها دست نزد؟

4 نّقاشي بهار و پاييز چه شباهتي با هم داشت؟

5 شما كدام يك از نّقاشي ها را انتخاب مي كنيد؟ دو دليل بياوريد.

6 چرا عنوان » آفريدگار زيبايي« براي اين درس انتخاب شده است؟  شما چه عنواني را براي 

اين درس پيشنهاد می كنيد؟
.  7

   واژه آموزي

 به نمودارهاي زير توّجه كنيد:

 گل   فصل

ُرززمستانتابستانبهار بنفشه نرگس پاييز

 حاال نمودارهاي زير را با توّجه به متن درس، كامل كنيد:

آب و هوا ميوه   رنگ
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1  نگاه کردن به تصویر:  تصوير 
را با دّقت ببينيد و به جزئيات آن توّجه 

كنيد.  

معني  فهميدن  براي  تفّكر:   2
از  را كه  تصوير، فكر كنيد و مطالبي 
تصوير برداشت كرده ايد، در ذهن خود 

مرور كنيد. 

3 گفتار: هر وقت آماده شديد، 
روِي صندلي معلّم بنشينيد و درباره ي 
تصوير براي دوستانتان صحبت كنيد. 

   تصویرخواني و صندلي صميميت 
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  بخوان و حفظ کن

https://www.roshd.ir/403-1-2
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 شكوه قاسم نيا

�ت كال�ز �ز�ب�ي دا�ش

ِ رد�ز�ت �گ�ز�ت رد �گو�ش

حز�ت ك ر�ي ك �ت �بر�گ ها �ت

ِ رد�ز�ت ا�ز �� و دو�ش

ا�زه �پر�يد �ار ا�ز �ش

ا �تِه �با�ز د �ت �بال �ز

ه و گُل ب�ز �گ�ز�ت �با ��

ه� �په را �گ�ز�ت كال�ز

�يد �پ ه �ت �پ �ز دِل ه� �ز

ر�زِگ گل�ب��گ �پر�يد

د ، �بي �وصله �ش �بر�گ

د �ي ه �كسش ا�ز ه، �زم�ي ب�ز ��

ود �ب وا�ب �ز ا�پر�ك  �ز �ش
�ت �ش د ا�ز �با�ز و �گدز �پَر �ز
د �ز�ي ه� �په را د�يد و �ش

�ت ه�زه ي د�ش ا �پ �بُرد �ت

حز�ت �ت �گر�ي هو ا�ز د�ش �آ
�ت �به ِده َرمه �بر�گسش
د عا�ت�ب�ت �با�ز ر��ي

�ت �به ِده ب� ا�ز د�ش �ز�

�باد، هوهو مي �كرد
ا�بر، هي مي �بار�يد

ب�ِ دا�ز كال�ز �ز�
د �ي حپ �ي ِده �به ِده مي �پ
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و  د  �ز مي �پو�ش ب�ز  �� امه ي  �ب �ت ها  د�ش ود.  مي سش �ين  دل �زسش و  �ط�ي�ز  هوا  هار،  �ب اوا�يل  رد 

� دور و ردا�ز  ي�ز ا�ز س�ز �ز� �ت�زي  �پر�زدگان دو��ت دا�ش ن  وها، ا�ي �پر��ت د.  لكو�زه مي ده�ز ان، �ش رد�ز�ت

مي �گرد�زد. �با�ز  ود،  �ز

ود  �ته ي �ز �ش �ين كاِر ا�ين مسا�زراِن ا�ز راه ر��يده، ا�ين ا��ت �كه ال�زه هاي �ال �گدز �زس�ت �ز

د، ا�ز  �ز ده �با�ش د و ا�گر ال�زه ها �زرا�ب �ش �ز �زها را رد��ت �ك�ز د، �آ �ز ��ي�ب د�يده �با�ش د؛ ا�گر �آ �ز ا�ب �ي را �ب

و مارد  �پدر  ال�زه ي  �ته رد  �ش �گدز �كه �ال  هم  وان،  �ب �پر ��توهاي  �زد.  �بسا�ز و  �ز

�زد. ا�ين  ود �بسا�ز ا ال�زه اي �براي �ز د �ت �ز لكو�ش ود �به �� �برده ا�زد، ا�ك�زون �با�يد �ب �ز

لكه ا�ز  �ز ي �آ �زد و �ب ي� ان �به عهده مي �گ� ود�ش �تن ال�زه را �ز وان، �ا�ز �پر ��توهاي �ب

�زد.  ود ال�زه مي �ا�ز �زها �براي �ز د �آ �ز �زد، ما�ز امو�ز �ي ان �ب �پدر و مارد�ش

ه�  ار�زد.  مي �گدز �زم  �ت وها  �پر��ت ر��يد،  �پا�يان  �به  ال�زه  �تن  �ا�ز كاِر  و�ت�تي 

ا�ز  و�به ها  �ب و�ت�تي  وا�بد.  مي �ز �زها  �آ روي  رو�ز  ده  دوا�ز و  ارد  مي �گدز د  �ي س�ز �زم  سش �ت �ش ا  �ت هار  �پ و   �پر��ت

ا�ز  �پس  د.  ا مي ده�ز دز عز �زها  �آ �به  د،  �ز كار مي �ك�ز �كه �ش �ا�تي  ح�ش �با  و مارد،  �پدر  مد�زد،  �آ �ي�ون  �ب �زم  �ت

  درس دوم
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�زها  گي را ا�ز �آ �زد� د و راه و رسم �ز �ز �بال �پدر و مارد �پروا�ز مي �ك�ز و�به ها �به د�ز �ته، �ب �ه ه�ز

�زد. مو�ز مي �آ

ي�ز  � �پا�ي ا�ز  عز �آ رد  اّما  مي �بر�زد؛   �� �به  گي  سود� �آ �به  را  ان  ا�بس�ت �ت و  هار  �ب وها  �پر��ت

و�زد و  كم�يا�ب مي سش � �ا�ت  ن ه�زگام، ح�ش �يد. رد �آ �يسش مي �آ �پ �زها  �آ ي �براي  واري ها�ي دسش

د.  �ز �ك�ز �كو�پ  دل �تري  مع�ت اهاي  �ب �به  و�زد  مي سش ار  �زا�پ وها  �پر��ت ود.  مي سش ��د  كم  � كم  � هوا 

�بر�ت  م هاي  ��ي �يا  �بام ها  روي  د��ته  د��ته  مي ر�د،  �زرا  �كه  �زها  �آ �كو�پ  ماِن  �ز

ود،  �ز لي  �ز�ي د.  هس�ت�ز ول  عز م�ش مهمّي  �گ�ز�ت و�گوي  �به  �كه  �يد  مي �آ  � �ز �ز �به  و  و�زد  مي سش مع  �ب

ود  مي سش �ياد�تر  �ز ر�ز�ته،  ر�ز�ته  �زها  �آ و�ش  �ز�ب و�ب �ب و  د  مي ر��ز دور  راه  ا�ز  �گر  د�ي عّده اي 

م. �ز�ي �ي �زمي �ب ا�زي  �زسش وها  �پر��ت ا�ز  �يم،  ي�ز �بر مي �ز� وا�ب  �ز ا�ز  �كه  ح  ص�ب رو�ز  �يك  لكه  �ز ا�ي ا   �ت
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�زها �كو�پ �كرده ا�زد.  ود �كه �آ ن و�ت�ت معلوم مي سش  �آ

�ي�ا�ت  �ي �تعز ��ها،  �ز ا�ين  ا�ز  كي  ل �ي دارد.  ود  و�ب اري  �بس�ي ��هاي  �ز طوال�زي،   ِ� س�ز ا�ين  رد 

 . �تر�تي ا��ت و  ن  اه�ي ، �ش ا�ب ع�ت د  �ز ما�ز كاري  �پر�زدگان �ش �مله ي  �گر،  د�ي  �� . �ز هوا��ت

د و �با  �ز �ز مع �پر ��توهاي رد �ال �پروا�ز مي �ز ود را �به �ب گهان �ز ، �زا� ن �پر�زدگان، ه�زگام �پروا�ز ا�ي

د.  �ز كار مي �ك�ز �زها را �ش �آ ود،  د �ز ي�وم�ز �ز� �زگال هاي  �پ

د. د�يده  �ز ود را �به �الم�ت �به �پا�يان مي ر�ا�ز � �ز وها س�ز �ت� �پر ��ت �يسش ��ها، �ب �با همه ي ا�ين �ز

ي �كو�پ �كرده ، و �پس ا�ز ه� �كو�پ �به ال�زه ي  ي رد �پ �زها، �ال هاي �پ ي ا�ز �آ ده ا��ت �كه �بع�ز �ش

�ته ا�زد.  �گسش ود �با�ز �ز

�تي ها،  گ�ز � كي ا�ز ا�ين �ش ل �تي هاي �زراوا�زي دارد. �ي گ�ز � م، �ش گي مي �ك�ز�ي �زد� ن �ز ي �كه ما رد �آ ا�ي �ي د�ز

و  ما�زي ردا�ز  �ز دن  ��پ�ي �ش ا�ز  �پس  ك،  �كو�پ �پر�زده هاي  ن  ا�ي  . �پر��توها��ت �ت  �گسش �با�ز
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    درست و نادرست

1 پرستوها هر سال النه ا ي جديد براي خود مي  سازند.

2 بيشتر پرستوها به دليل حمله  ي پرندگان شكاري، سفر خود را به سالمت به پايان نمي رسانند. 

   درك مطلب

1 جنب و جوش پرستوها در آغاز پاييز نشانه ی چيست؟

2 چرا بازگشت پرستوها يكي از شگفتي  هاي آفرينش است؟

3 چند نمونه از شگفتي  هاي دنيايي را كه در آن زندگي مي  كنيم، نام ببريد.

4 پرستوهاي جوان بدون آنكه از پدر و مادرشان بياموزند، برای خود النه می سازند؛ آن ها چگونه 

النه سازی را آموخته اند؟
.  5

ن  �ي �يسش د دو�باره �به ال�زه ي �پ �ز اه �ك�ز �ت�ب كه ا�ش ل �ز مودن راهي طوال�زي، �بدون ا�ي �ي �پ

�با�ز مي �گرد�زد.  ود  �ز

وها  مودن ا�ين راه طوال�زي را �به �پر ��ت �ي ي و �پ ا�ب در�ت راه�ي �په �كسي �ت

اه  �ت�ب ا�ش �بدون  را  طوال�زي  راه  ا�ين  در�تي  �ت �په  �با  �زها  �آ ؟  ا��ت داده 

ا�يي را �په �كسي رد �پر ��توهاي  ا�يي و دا�ز �ب �ي �تي، �ز گ�ز � د؟ ا�ين همه �ش �ز ما�ي �ي مي �پ

؟ ا��ت �زهاده  ك  �كو�پ
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   دانش زباني

 جمله هاي زیر را بخوانيد و درباره ي تفاوت آنها با هم گفت و گو کنيد:

 مادر نرگس امروز چند جلد كتاب داستان خريد.
 مادر، نرگس امروز چند جلد كتاب داستان خريد.

  

   گوش کن و بگو

 با دّقت به داستان گوش کنيد و به پرسش ها پاسخ دهيد:

1 پندهاي اّول و دوم پرنده را به ترتيب بگوييد.

2 آيا باغبان به پند اّول و دوم پرنده عمل كرد؟ از متن دليل بياوريد.

3 مفهوم جمله ي» پند براي تو مثل پاشيدن دانه در زميني است كه گياهي در آن 

رشد نمي كند«چيست؟
4 بهترين پندي كه پرنده به باغبان داد، چه بود؟

اين نشانه »،« عالمت درنگ يا مكث كوتاه در خواندن است؛ شیوه ی 
خواندن را تغییر می دهد و گاهی معنا را هم عوض می کند.

https://www.roshd.ir/403-1-4
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باالي درخت كاج، موشكا غمگين و تنها نشسته بود. او مانند 
هر روز مي شنيد كه بي بي خدا را صدا مي زند؛ اّما مثل هميشه، كسي 

جوابش را نمي داد.
 موشكا آهي كشيد و با خود گفت: »طفلكي بي بي!«

 موشكا سنجاب كوچك و تنهايي بود كه در دنياي به اين بزرگي به جز 
خدا  اين  نمي دانست  موشكا  نمي شناخت.  را  هيچ كس  كاجش،  درخت  و  بي بي 
كيست كه بي بي اين قدر صدايش مي زند؛ فقط اين را مي دانست كه تا آن موقع كسي نيامده بود 

دِر خانه ي بي بي را بكوبد و بگويد: »من آمدم! منم، خدا!«
موشكا با خود فكر كرد: »طفلكي بي بي! البد به خاطر پيري است كه به دنبال خدا نمي رود 

و فقط صدايش مي زند.«
موشكا بي بي را خيلي دوست داشت و از غّصه خوردن او غمگين بود. او فكر مي كرد چون 

بي بي كسي را صدا مي كند و هرگز جوابي نمي شنود، غّصه مي خورد! 
موشكا تصميمش را گرفت و با خود گفت: »خودم مي روم و هر طور شده خدا را پيدا مي كنم 

و به خانه ي بي بي مي آورم.«
شاخه به شاخه پريد و پريد تا از درختش پايين آمد؛ اّما چطور خدايي را كه هرگز نديده است 

پيدا كند؟ 
ناگهان فكري به نظرش رسيد: »كوه آن قدر بلند است كه آن طرف دنيا را هم مي تواند ببيند. 

حتمًا او  مي داند كجا بايد خدا را پيدا كنم.«
موشكا پريد و پريد تا به پاي كوه رسيد. سرش را باال گرفت و با تمام قدرت صدا كرد: »آهاي! 

كوه بزرگ! دنبال خدا مي گردم! او را مي شناسي؟«
كوه با صداي بلند و محكم جواب داد: »البّته كه مي شناسم! اوست كه مرا اينجا گذاشته است. 

  بخوان و بيندیش
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مي تواني او را از بزرگي اش بشناسي. خدا از من خيلي بزرگ تر است. بزرگ ترين موجود عالم 
است.«

موشكا سري تكان داد و شگفت زده به راهش ادامه داد؛ َجست و خيزكنان، جلو مي رفت و 
تكرار مي كرد: »بزرگ ترين موجود عالم! واي!«

پروانه ي زيبايي صداي موشكا را شنيد و پرسيد: »بزرگ ترين موجود دنيا؟ تو دنبال خدا 
مي گردي؛ مگر نه؟«

موشكا با تعّجب گفت: »تو هم مثل كوه، خدا را مي شناسي؟«
پروانه پاسخ داد: »البّته كه مي شناسم! اوست كه اين بال هاي قشنگ را به من داده؛ اّما 

او از من خيلي زيباتر است!«
»بزرگ تر از كوه! زيباتر از پروانه!« موشكا از تعّجب سرش را تكان داد. حاال مي فهميد 
به  بي بي! حتمًا كسي  را صدا مي زند! آهي كشيد و گفت: »بيچاره  اين قدر خدا  بي بي  چرا 
او  مثل  پيرزني  به  ندارد  فرصت  خدا  مهّمي 

توّجه كند!«
اعتراض كرد: »اصاًل  پروانه 
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اين طور نيست! خدا به همه توّجه مي كند. اين گل كوچك 
مهربان ترين  نمي كند. خدا  فراموش  را هم  آن  ببين. خدا  را 

موجود عالم است.«
موشكا لبخند زد و تكرار كرد: »مهربان ترين موجود عالم!«

به  داشت  قهوه اي  خرس  شنيد.  را  پايي  صداي  ناگهان 
سويش مي آمد. موشكا ترسيد و به باالي درختي رفت. خرس 
كه حرف هاي سنجاب و پروانه را شنيده بود، از موشكا پرسيد: »تو دنبال 

مهربان ترين موجود عالم مي گردي؛ مگر نه؟«
موشكا ترسش را فراموش كرد و با تعّجب پرسيد: »مگر تو هم او را مي شناسي؟«

خرس پاسخ داد: »البّته كه مي شناسم! به لطف اوست كه اين قدر قوي هستم. او از من هم 
خيلي قوي تر است. قوي ترين موجود عالم است.«

سپس خرس قهوه اي دستي تكان داد و از آنجا دور شد.
آن گاه صدايي از آسمان آمد: »تو دنبال خدا هستي، سنجاب كوچولو؟!«

صداي گرم و شاد خورشيد بود. موشكا سرش را بلند كرد و گفت: »تو كه آن باال باالها 
هستي به من بگو كجا او را پيدا كنم. ببين چقدر كوچكم! وقت زيادي را از دست داده ام و هنوز 

راه خيلي كمي رفته ام!«



26

خورشيد گفت: »خدا همه جا هست. الزم نيست اين قدر دنبالش بگردي. هر جا بروي، او 
را پيدا مي كني.«

با هيجان فرياد زد: »پس حتمًا خدا تويي! تو بزرگ و زيبايي، مهربان و قوي  سنجاب 
هستي، و با نور درخشانت، همه جا را روشن مي كني!«

خورشيد آرام خنديد و گفت: »اينهايي كه مي گويي هستم، ولي خدا نيستم. خدا مرا آفريده 
و به من نور داده. او بسيار نوراني تر از من است.«

موشكا التماس كنان گفت: »پس او را به من نشان بده!«
خورشيد جواب داد: »خدا با چشم ديده نمي شود.«

موشكا آهي بلند كشيد و از درخت پايين آمد. اگر خدا ديدني نبود، پس كاري از دست 
سنجاب كوچولويي مثل او ساخته نبود؛ روي زمين نشست و شروع كرد به اشك ريختن.

اّما او ما را  خورشيد با مهرباني گفت: »گريه نكن، سنجاب كوچولو! خدا ديدني نيست؛ 
مي بيند. وقتي هم صدايش مي زنيم، صداي ما را مي شنود.«

سنجاب اشك هايش را پاك كرد و پرسيد: »حّتي صداي ضعيف بي بي جان را؟«
خورشيد پاسخ داد: » البّته كه مي شنود! جواب هم مي دهد، ولي با گوش شنيده نمي شود. 
 خدا با نعمت هايش جواب مي دهد. حاال بلند شو و به خانه برگرد. بي بي جان نگرانت مي شود!«

     بي بي جان، پشت پنجره منتظر موشكا بود. يكي از پرنده هاي جنگل، همه چيز را به او گفته بود. 
پيرزن، سنجاب خسته را نوازش كرد و گفت: »مي داني موشكا، بعضي از چيزها را نمي توان با 
چشم ديد؛ مثل عشق، مثل محّبت؛ ولي نشانه هايشان را مي توانيم ببينيم. كاري كه امروز براي 

من كردي، نشانه ي محّبت توست. خدا با چشم ديده نمي شود، ولي 
جهان پر از نشانه هاي خداست.«
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     درك و دریافت

1 جمله ها را با توّجه به متن، به ترتيب رويدادها شماره گذاري كنيد:

     پروانه گفت: »خدا آن قدر مهربان است كه حّتي اين گل كوچك را هم مي بيند.« 
              موشكا رفت تا خدا را پيدا كند.

     خرس قهوه اي دستي تكان داد و دور شد.
     بي بي گفت: »بعضي چيزها را نمي توان با چشم ديد.«

     كوه گفت: »البّته كه خدا را مي شناسم. اوست كه مرا اينجا گذاشته است.«
     سنجاب به خورشيد گفت: »پس حتمًا خدا تويي!«

2 » موشكا رفت تا خدا را پيدا كند «؛ كار موشكا نشانه ي چيست؟

3 با توّجه به متن، چند ويژگي براي خدا نام ببريد.

4 چه چيزهايي را با چشم نمي توان ديد؟ چهار مورد نام ببريد.

5 چه نشانه هايي از وجود خداوند در داستان آمده است؟

موشكا پرسيد: »مثل بزرگي كوه ها؟ مثل زيبايي پروانه ها؟ مثل درخشش نور خورشيد؟«
پيرزن سري تكان داد و گفت: »بله و خيلي چيزهاي ديگر. هميشه يادت باشد اگر خدا را خيلي 

دوست داشته باشي، حتمًا مي تواني او را در نشانه هايش ببينی.«
سنجاب آهسته تكرار كرد: »اگر دوست داشته باشی ...«
اّما حرفش را ادامه نداد؛ چون ديگر خوابش برده بود ...

     ِکلِر )سميّه( ژوبِرت  ) این نویسنده پَس از پذیرش دین اسالم از فرانسه به ایران آمد و اکنون 

ساکن تهران است و برای کودکان می نویسد. (
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شيري در جنگل راه مي رفت و به هر جانوري كه مي رسيد، مي پرسيد: » قوي ترين 
حيوان جنگل كيست؟«

جانور با ترس و لرز مي گفت: »البّته شما!«
آن گاه شير با غرور و خودپسندي سرش را تكان مي داد و مي گذشت.

تا اينكه به فيلي قوي  پيكر رسيد؛ از فيل پرسيد: » قوي ترين حيوان جنگل كيست؟«
فيل خرطومش را دور كمر شير انداخت، او را از زمين بلند كرد و در هوا چرخاند و 

محكم به زمين انداخت.
شير برخاست، خودش را تكان داد و گفت: »  فقط از تو سؤالي كردم. اگر نمي داني، 

بگو نمي دانم، چرا اوقات تلخي مي كني.«
فيل گفت: »من هم فقط خواستم جواب سؤالت را داده باشم.«

      

حكایت

  حكایتي که خواندید، با مفهوم کدام یك از

 َمثَل هاي زیر ارتباط دارد؟

 ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است. 
 دست باالي دست بسيار است.
 سحرخيز باش تا كامروا باشي.

 مرغ همسايه غاز است.
 

ب
پ

ت

الف

https://www.roshd.ir/403-1-6
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درسسوم:راِزنشانهها 

درسچهارم:ارزِشعلم 

درسپنجم:رهاییازقفس 

فصلدوم
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�ته  ا�ش �ت اال�ذ�ش �گ�ذ �م �بر �پ�ش � �ك�يسه ي �گ�ذ �ذ مردي �پ

ا�ذه اي ر��ي�؛ اال�ذ  تهوه �ذ � �به  ��يا�ب مي �برد؛ رد راه  �به �آ �بود و 

م�،  �آ �يرون  �ب و�ت�تي  ؛  ا�ذه ر�ذ�ت تهوه �ذ � �به  و  �ب��ت  �به رد�ذ�تي  را 

 ، �ت مي �گ�ش اال�ذ  �بال  د�ذ �به  �كه  �الي  رد  ود؛  �ب �ذ اال�ذ�ش 

اد؛ ا�ذ او �پر��ي�: »اال�ذ  م�ش �به �پسري ا�ذ�ت �پ�ش

�ذ��ي�ي؟« مرا 

 درس سوم

https://www.roshd.ir/403-2-1


31

�م  مي �برد؟« � و �بار �گ�ذ �گ�ي �پ�ش �كور �بود؛ �پاي راس�ت�ش مي ��ذ م �پ �پسر �پر��ي�: »همان �كه �پ�ش

ا د�ي�ي؟« �ب ن را �ك . �آ ا�ذي ها�ي�ش رد��ت ا��ت : »�ذسش � و �گ�ذ�ت �ال سش و�ش مرد، �ذ

ي �ذ��ي�م.« وا�ب داد: »من، اال�ذ �پسر �ب

كم �برد. �ي�ش �ا� � و �پسر را �پ م�گ�ين سش مرد،�ذ�ش

ا�ذي ها�ي�ش را دادي؟« طور �ذسش و اال�ذ را �ذ��ي�ه اي، �پ ان! ا�گر �ت : »�پسر �ب كم �گ�ذ�ت �ا�

�ي�م. سرِ راهم رّد  كمي ا�ذ��ي�ش ه د�ي�م، � �پ �ذ گاه �كردم و �به �آ و�ب �ذ ط �ذ : »من �ذ�ت �پسر �گ�ذ�ت

ذهم�ي�م  اده �بود. � �پ�ش �گود ا�ذ�ت اي �پاي �پ كم�تر ا�ذ �ب اي �پاي راس�ت�ش � ي را د�ي�م �كه �ب �پايِ اال�ذ

اده  . عل�ذ هاي سم�ت را��ت �ب �ته ��ذگ �بوده ا��ت �ش ا �گ�ذ �ب �ذ ي �كه ا�ذ ا�ي �پاي را��ت اال�ذ

ذهم�ي�م �كه  ا � �ب �ذ ورده ما�ذ�ه �بود. ا�ذ ا�ي �ذ �پ د��ت �ذ �ه �بود؛ اّما عل�ذ هاي طر�ذ �پ ورده سش �ذ

�پ�ش  م �پ دم، �پ�ش . �به هم�ين د��يل ��س �ذ �پ را �ذ��ي�ه ا��ت اال�ذ عل�ذ هاي سم�ت �پ

�م  ذهم�ي�م �بار�ش �گ�ذ � �ته �بود،  �ذ م�ين ر�ي �مي هم �كه روي �ذ . ا�ذ دا�ذه هاي �گ�ذ �كور �بوده ا��ت

». �بوده ا��ت

. وا��ت ر�ت �ذ ن �گ�ذ�ت و مرد ا�ذ او مع�ذ �ذر�ي ذهم �پسر �آ كم �به هو�ش و � �ا�
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 درست و نادرست

1 مرد كيسه ی گندم را به آسياب مي  بُرد.

2 چشم راست االغ كور بود و پاي چپش مي لنگيد.

3 مرد از شنيدن نشاني هاي درست پسر، تعّجب كرد.

دركمطلب

1 چرا مرد فكر كرد كه پسر االغش را ديده است؟

پسر دو ويژگي مهم داشت؛ با توّجه به متن درس، آنها را بگوييد. 2

 چرا مرد از پسر عذرخواهي كرد؟ 3

4 آيا با توّجه به آنچه در اطرافتان می بينيد، شما هم می توانيد حدس بزنيد و قضاوت كنيد؟ 

اگر تجربه ای در اين مورد داريد، بيان كنيد.
٥ آيا عنوان » راز نشانه ها « براي اين درس، مناسب است؟ چرا؟

.  ٦

واژهآموزي

 جملههايزیررابخوانيدوبهكلمههایيكهمشّخصشدهاست،دّقتكنيد.
 هنگام چيدن گل، خار به دستش رفت.

 نبايد ديگران را خوار و كوچك بشماريم.
 پس از بارندگي مقدار زيادي آب در حياط جمع شد. 

 آب، مايه ي حيات است.

بعضي از كلمه ها )مثِل خورد و ُخرد، خواست و خاست( مانند هم خوانده مي شوند؛ اّما امال 
و معني متفاوتي دارند. براي امالي اين گونه كلمه ها، بايد به معني آنها در جمله توّجه كنيم.
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قّصه گويی،  مناسب:  شروع  1

گام هايی دارد، گام اّول در قّصه گويی خوب 
شروع كردِن قّصه است.

به قّصه ای كه برايتان پخش می شود، با 
دّقت گوش كنيد. به چگونگی آغاز قّصه 

توّجه كنيد.

2 انتخابقّصه: يكي از قّصه هايي   
را كه قباًل خوانده ايد يا شنيده ايد، انتخاب 

كنيد . 
خود  ذهن  در  را  قّصه  تفّكر:   3

مرور كنيد.  

4 آغازقّصهوگفتار: هر وقت   
آماده شديد، روِي صندلي معلّم بنشينيد و 
 آن را براي دوستانتان تعريف كنيد. براي

شروع قّصه مي توانيد از عبارت هاي زير 
استفاده كنيد:

 يكي بود، يكي نبود ...........
 روزي بود و روزگاري .........

بله دوستان خوبم در روزگاران قديم   
 ............

قّصهگویيوصندليصميميت

https://www.roshd.ir/403-2-2
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بخوانوحفظكن

�يري د�ي� �ذ ا��ب �پ كي، �ت � اعذ �ذ

ود �پر�ي� �به دهان �بر�گر�ذ�ت و �ذ

��ت رد راهي      �بر رد�ذ�تي �ذ�ش

�ت رو�باهي �ش ن مي �گ�ذ �كه ا�ذ �آ

رو�بِه �پُر�ذر�ي�ب و ��ي��ت سا�ذ 

وا�ذ ر�ذ�ت �پاي رد�ذ�ت و �كرد �آ

ي!  ا�ي �ب �ي �ر �ذ �ت : �به �به! �پ    �گ�ذ�ت

ي! �په سري، �په ُدمي، ع�ب�ب �پا�ي

https://www.roshd.ir/403-2-3
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�ذگ اه ر�ذگ و �ت�ش �پَر و �با��ت ��ي

اهي ر�ذگ �ذ�ي��ت �باال�تر ا�ذ ��ي

وان و�ش �ذ وا�ذ �بودي و �ذ و�ش �آ �گر�ذ

ان و رد مرعذ ه�تر ا�ذ �ت ُ�ي �ب �ذَ�ب

    � ار �ك�ذ ار�ت وا��ت �ت ا�ذ مي �ذ �ذ

� كار �ك�ذ �ش �ش �آ وا�ذ ا �كه �آ �ت

ود  �گ�ش ون دهان �ب اد �پ ُطعمه ا�ذ�ت

ُر�بود ََهك �بَ��ت و طعمه را �بِ رو�ب

بازآفرینيازحبيبیغمایي
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 درس چهارم

ار رد�يا ر�ذ�ت و سوار  ر �كرد؛ �ك�ذ مي �تص� س�ذ ��يم، ��ك�ي مان هاي �ت رد �ذ

�ته، حر�ك�ت �كرد. �تي �با �باد�بان هاي �برا�ذرا�ش ود �ك�ش �ي �ذ �. �ذ�ي �تي سش �ك�ش

م  ،��ك�ي ا�ين مّ��ت داد. رد  ادامه  ود  �ذ راه  �به  ي  رو�ذ  � �ذ �پ �تي،  �ك�ش

كر مي �كرد. � �ذ گي و مردمان  �ذ�ل �ذ �به  و  �بود  ادمان  رام و سش �آ

�گري  كي �بع� ا�ذ د�ي � �. مو�ب هاي رد�يا �ي ان سش و�ذ ار �ت �تي �گر�ذ�ت ي، �ك�ش رو�ذ

�كرد،  هر�په  �ا  ا�ذ �ذ ��ذ�.  �ي مي �كو�ب �تي  �ك�ش �به  را  ود  �ذ و  ��ذ�  مي ر��ي راه  ا�ذ 

�ت �كه  �ش �گ�ذ �ذ ي  يرذ � �با�ت ده�. �پ �تي را ا�ذ م�يان اموا�ب �ذ وا�ذ��ت �ك�ش �ت �ذ

https://www.roshd.ir/403-2-4
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 � �ي �ته �پاره اي �پس�ب �ذ م هم �به �ت ��ذ�. ��ك�ي ار سش � و مسا�ذران رد م�يان اموا�ب �گر�ذ�ت ه سش �كّ � �ت �ذ �تي �پ �ك�ش

 . �ي�. ساع�تي رد ا�ين �ال �بود �كه ا�ذ هو �ش ر�ذ�ت �ي�ش �آ ا �په �پ �ا ��پرد �ت و دل �به �ذ

ان  و�ذ �ت �بالي  ا�ذ  �كه   � ذهم�ي � م  د�ي�. ��ك�ي ذها  �ت� ود را رد سا��ي دور،  �كرد، �ذ �با�ذ  م  �پ�ش و�ت�تي 

يرذ  � �پ �پ �؛ رد �الي �كه ه�ي ��يسش �ذ �ي اره اي �ب ود �پ �ذ�ه ما�ذ�ن �ذ �با�ت �يا�ذ�ته ا��ت و �با�ي� �براي �ذ �ذ

ان رد�يا ا�ذ د��ت داده �بود. و�ذ ورده �بود رد �ت ود �آ ه را �با �ذ �پ �ذ �ت و �آ �ذ�ا�ش
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�ت  ار عال�ته دا�ش �تن، �ب��ي وا�ذ�ن و �ذوسش ون �به �ذ م� و �پ ود �آ كم �به �ذ كم � م، � ��ك�ي

. �ت ار رد�يا  مي �ذو�ش روي ماسه هاي �ذرمِ �ك�ذ

 ، �ت �گ�ش �با�ذ هر  �به �ش �كرد؛ و�ت�تي  ّ�ب  �تع�ب م را د�ي� و ا�ذ كار او  �گ�ير،��ك�ي مردي ماه�ي

�كرد. �گران ص��ب�ت   د�ي �با  م  ��ك�ي رد�باره ي 

ك و  �. �كو�پ ير ر��ي ِ ام� � و �به �گو�ش �ذ�ش سش هر �پ ود رد م�يان مردم �ش �ي �ذ بر، �ذ�ي �ذ�

ا  �ب و مرد دا�ذا�يي ه��تي. ا�ي�ذ هر ا�ذ او �پر��ي�: »�ت ير �ش م��ذ�. ام� م �آ ر�گ �به د�ي�ن ��ك�ي �برذ

و�يسي؟« م�ين مي �ذ ان را روي �ذ �ذ را ا�ين ��ذ �په مي �ك�ذي؟ حپ

�تم،  � و هر �په دا�ش ان سش و�ذ ار �ت �گر�ذ�ت �تي،  �ك�ش ر مي �كردم.  �پا��ذ داد: »س�ذ م  ��ك�ي

�بُرد.« ود  �با�ذ ان  و�ذ �ت

وا�ذان ما  �به �ب ري  ا�ذ دار�يم. �ا�ذ �ي �ذ و  �ت �آ گاهي  �به دا�ذ�ش و  : »ما  �گ�ذ�ت ير  ام�

ي؟« امو�ذ �ي �ب ي  يرذ � �پ
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رم.« ماده �ك�ذ�ي�، �ا�ذ ي �براي ا�ين كار، �آ ا�ي : »ا�گر �ب م �گ�ذ�ت ��ك�ي

.� �ذ ماده �ك�ذ واه�، �برا�ي�ش �آ ا هر�په مرد دا�ذا مي �ذ ير، �ذرمان داد �ت ام�

هر�ت و  � و رو�ذ �به رو�ذ �بر �ش وا�ذان سش م �ب هر، سر�گرم �تع��ي ن �ش م رد �آ � رو�ذ �بع�، ��ك�ي �ذ �پ

.� وده مي سش �يك �ذامي وي ا�ذرذ �ذ

ا! هر �په  : »اي مرد دا�ذ �گ�ذ�ت م ر�ذ�ت و  ِد ��ك�ي �ذرذ هر،  ير �ش ي ام� . رو�ذ �ت �ش �گ�ذ ماه ها 

»! امو�ذ �ي �ب �به من  ي هم  يرذ � �پ ا�ك�ذون  مو�ذ�تي.  �آ وا�ذان ما  �به �ب مي دا�ذ��تي 

 . �ذي ا��ت مو�ذ�ت ه را �آ �پ �ذ �ي�، �آ امو�ذ �ي : »�ب �ت د و �ذو�ش وهر �ذ � و رد �ب �ي لم�ش را �ترا�ش م، �ت ��ك�ي

� �كه ا�گر رد رد�يا  �ي �ته �با�ش ود دا�ش . سرما�يه اي �با �ذ ه را ما�ذ��ذي ا��ت �پ �ذ ور�ي�، �آ �به د��ت �آ

ن  ��ي�، �آ گم سش اده � هري دور ا�ذ�ت ��ي� �يا رد �ش �ي �ته �پاره اي �پس�ب �ذ � و �به �ت ما �ذر�ت سش �تي  سش هم �ك�ش

»! � را ا�ذ د��ت �ذ�ه�ي

                         محّمدميركياني،باتغيير
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درستونادرست

1 حكيم براي اندوختن دانش به سفر رفت.

2 كشتي بر اثر برخورد به صخره چند تّكه شد.

3 علم و دانش سرمايه اي است كه هيچ گاه از بين نمي رود. 

دركمطلب

1 اتّفاق هاي مهّمي را كه در طول سفر براي حكيم پيش آمد به ترتيب بيان كنيد.

2 حكيم براي زنده ماندن خود چه چاره اي انديشيد؟

منظور حكيم از اينكه گفت: » به دست آوريد، آنچه را ماندني است « چيست؟ 3

.  4

دانشزباني

 گفتوگويزیررابخوانيد:
ريحانه: ديروز، كي به خانه رسيدي؟    
فاطمه: ساعت دوازده و نيم رسيدم.    

ريحانه: كسي خانه بود؟    
فاطمه: بله، خواهرم قبل از من به خانه آمده بود.    

 حاال شما درباره ي موضوعي با هم صحبت كنيد؛ به گفت و گوي خود دّقت كنيد. شما 
براي انتقال هر مطلب، جمله اي گفته ايد. چه مطالبي را با آن جمله ها به دوستتان گفته ايد؟

هنگامي كه افراد صحبت مي كنند مطلبي را به شنونده ي خود انتقال مي دهند. گوينده 
براي انتقال گفته هايش از جمله استفاده مي كند.
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خواندن  لحن  به  دهيد.  بّره اش« گوش  و  مادر  گفت و گوي »گوسفند  به  الف.    
كلمه هايي كه مشّخص شده اند، توّجه كنيد. 

گوسفندان، مشغول َچرا بودند. پسرك چوپان زير درختي نشست و شروع به ني زدن كرد. در يك 
لحظه، بّره ي سفيد كوچولو از جلوي چشم مادرش دور شد. ناگهان گوسفند مادر از صداي بّره به خود 

آمد. بّره كوچولو كنار پرتگاه رفته بود. مادر با عجله پيش او رفت و گفت:

   به تو نگفتم كه از من دور نشو؟
   گفتي.

   آفرین!مرحبا! اين طوري به حرف مادرت گوش مي كني؟ پايت چه شده؟
   نفهميدم چي شد كه پايم پيچ خورد.

   درد مي كند؟
   خيلي!

   عجب بّره ي بازيگوشي هستي!
   من؟

 ب. حاال شما متن را بخوانيد و سعي كنيد كلمه ها را با لحن مناسب بخوانيد. 
بهتر است سه دانش آموز انتخاب شوند: يك نفر بند اّول را بخواند؛ نفر ديگر جمله هاي بّره 

كوچولو را بخواند و نفر آخر جمله هاي گوسفند مادر را بخواند. 

روانخواني   

https://www.roshd.ir/403-2-5
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 درس پنجم

�ي �بود  رگان �شرو�تم�ذ هري، �با�ذ گاري. رد �ش ي �بود و رو�ذ رو�ذ

. او هر رو�ذ �با طوطي،  �ت �با�ذي دا�ش �ين �ذ ير � ا و �ش �ب �ي �كه طوطي �ذ

�ت مي �برد.  ��ذن مي �گ�ذ�ت و ا�ذ ص��ب�ت ها�ي�ش ل�ذّ

 .� �ك�ذ ر  س�ذ ان  �و��ت ه�ذ �به  �گر�ذ�ت  م  ي �تصم�ي رو�ذ رگان،  �با�ذ

الما�ذ�ش  ان و عذ ري مي ر�ذ�ت �براي دو��ت او هر �بار �كه �به س�ذ

ورد.  مي �آ ه��يه اي  

دو��ت  ار  �ب��ي را  ود  �ذ طوطي  رگان،  �با�ذ

هم  او  �براي  �كه  �بود  كر  � �ذ ن  ا�ي و رد  �ت  مي دا�ش

�په  �ذمي دا�ذ��ت  اّما  اورد؛  �ي �ب �گران �بها  ا�تي  سوعذ

�پ�... �؛  �ك�ذ �ال  و�ش �ذ را  طوطي  �كه  �ذرد  �ب

https://www.roshd.ir/403-2-6
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ان ارمعذ واهي  �ذ »�په  را  طوطي  ان؟«�گ�ذ�ت  �و��ت ه�ذ طّه ي  �ذ ا�ذ  كاَرَم�ت 
طوط�يان ا  �ب �ذ »�آ �كه  طوطي  ن  �آ �يان�گ�ذ�ت  �ب ما  �اِل  �ذ  ن  �كُ �ذي،  �ي �ب �ب ون  �پ

ما��ت ا�ت سش �ت !« كان �ذالن طوطي �كه م�ش سمان رد ��ب� ما��ت اي �آ ا�ذ �تصذ

�بان، سالم مرا �به طوط�يان  �بان و اي دو��ت هم �ذ رگان مهر طوطي ادامه داد:» اي �با�ذ

ير  ِ ا�� را �يادي ا�ذ ا�ين دو��ت �گو: حپ واه و �ب �ذ اري مرا �ب �ت اره ي �گر�ذ �ذها �پ ان �برسان. ا�ذ �آ �و��ت ه�ذ

».� �ذ ود �ذمي �ك�ذ �ذگ �ذ و د��ت

ان �برسا�ذ�.  �و��ت ام�ش را �به طوط�يان ه�ذ عذ �ي ول داد �كه سالم و �پ او هم �ت

م�ش �به د��ته اي ا�ذ  ا، �پ�ش �ب �ذ ان ر��ي�. رد �آ �و��ت ا�ذه رو�ذ �به ه�ذ �ب � �ش �ذ رگان، �پ� ا�ذ �پ �با�ذ

د�ذ� و  ي حر�ذ مي �ذ ي رد �پ �ذها داد. طوطي ها �كه �پ ام طوطي ا�ش را �به �آ عذ �ي اد. سالم و �پ طوط�يان ا�ذ�ت

م�ش  رگان،�پ�ش ه اي سا�ك�ت ما�ذ��ذ�. �با�ذ رگان ل�طذ �ذ�ي�ن حر�ذ هاي �با�ذ ادي مي �كرد�ذ�، �با سش سش

اد و ُمرد. �ي� و ا�ذ �باالي رد�ذ�ت ا�ذ�ت ود �ر�ذ �ذها �به �ذ كي ا�ذ �آ � گهان د�ي� �ي �به طوطي ها �بود �كه �ذا�

ا�ذ  ن طوطي سو�ذ�ت و  �براي �آ �. د��ش  ده سش گ�ذ�ت �ذ ل ن ص��ذه، سش ا�ذ د�ي�ن �آ رگان  �با�ذ
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: �گ�ذ�ت ود�ش  �با �ذ �؛  مان سش �ي �پ�ش ود  �ته ي �ذ گ�ذ �

ام؟ �ي �پ دادم  را  حپ �كردم؟  را  حپ ام!ا�ين،  �ذ  ِ �گ�ذ�ت ن  �ي �ذ را  اره  �پ �ي �ب سو�ذ�تم 

ا�ذه ي  اد و �به �ذ ود �به راه ا�ذ�ت م�ين �ذ ان �تمام �كرد �به سوي سر�ذ �و��ت ار�ت�ش را رد ه�ذ �ب او و�ت�تي �ت

. �ت �گ�ش �با�ذ و�ي�ش  �ذ

�تمام را  �بار�ت  �ت رگان  �با�ذ ادكام�كرد  سش ل،  م�ذرذ سوي  م�  �آ �با�ذ 
ان    ارمعذ اورد  �ي �ب را  المي  عذ انهر  �ذسش او   � �ي �ذ�ش �ب �ب را  يرذ�ك  � �ك�ذ هر 

�كو؟ �ه  �ذ �ب ان  »ارمعذ طوطي:  �گ�ذ�ت  �گو!«  �با�ذ د�ي�ي،  ه  �پ �ذ �آ و  �تي  گ�ذ � ه  �پ �ذ �آ

�گو�ي�. ن طوطي را �به او �ب وع مردن �آ �گو�ذه، مو�ذ رگان، س�كو�ت �كرد؛ �ذمي دا�ذ��ت �پ �با�ذ

�گو. « �ه؟ �به من �ب وا�به، �په سش طوطي �كه او را سا�ك�ت د�ي�، �پر ��ي�: » اي �ذ

� �كرد و... ��ذ گي، سر�ش را �ب �ل رم�ذ رگان �با سش �با�ذ
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و �ت كا�ي�ت  هاي  �ش ن  �آ �تم  گ�ذ �«  : و�گ�ذ�ت �ت اي  هم�ت طوط�يان،  �گروهي  �با 
�بُرد �بوي  �ذ ردد�ت  طوطي  كي  � �ي ن  �آ مُرد!«  �ب و  �ي�  �ر�ذ و  �ر�ي�  �بِ هره  ا�ش  َ �ذ

 ، �گ�ذ�ت يرذ را �براي طوطي ا�ش �با�ذ � رگان و�ت�تي همه �پ   �با�ذ

كر  � �ير ا�ذ�ا�ذ�ت و �به �ذ اه، سر �به �ذ ه اي �كو�ت طوطي ل�طذ

ا او را  �ي�ش ر�ذ�ت �ت رگان، �پ . �با�ذ �ذرور�ذ�ت

 ، طوطي ا�ش د�ي�  گهان  �ذا� �كه  ده�  دل�اري 

ان،  �و��ت ه�ذ طوطي  همان  ل  م�ش رد��ت 

�ي�ن �كرد،  روع �به �ر�ذ سش
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درستونادرست

1 سوغاتي بازرگان براي طوطي، آزادي از قفس بود.

2 طوطي  ها از شنيدن حرف  هاي بازرگان شادي كردند.
                                                 

اد و ُمرد. ه اي �بع�، ا�ذ�ت ل�طذ

ر��ذن او ا�ذ د��ت ر�ذ�ته  كّ � �بان و سش �ين �ذ ير � رگان �كه د�ي� طوطي �ش �با�ذ

روع �به �گر�يس�تن �كرد؛ اّما و�ت�تي رد�يا�ذ�ت  �ذان، سش �ذه �ذ ا��ت �بر سر و س�ي

ورد و  �يرون �آ ا�ي�ه اي �ذ�ارد، طوطي را ا�ذ �ت�ذ� �ب اري، �ذ �گر �گر�يه و �ذ �كه د�ي

روع  ل�كه سش اد، �ب �ت �ذ م�ين �ذ�ي ؛ ولي طوطي �بر �ذ ا�ذه �به �با�ذ ا�ذ�ا�ذ�ت ره ي �ذ �ب �ذ ا�ذ �پ

. ��ت ا�ذه ي رد�ذ�تي �ذ�ش �به �پروا�ذ �كرد و روي سش

 � �ذ �ب ا�ذ  �كه �اال  اّما طوطي  �كرد؛  ّ�ب  �تع�ب كار طوطي،  ا�ين  ا�ذ  رگان  �با�ذ

وا�به، دو��ت من رد  : »اي �ذ �الي  �گ�ذ�ت و�ش �ه �بود �با �ذ اد سش �ذ �ت�ذ� �آ

». مو�ذ�ت ود، راِه رها�يي را �به من �آ ن كار �ذ ان �با �آ �و��ت ه�ذ

بازنویسيشدهازكتاب»مثنويمعنوي«مولوي
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دركمطلب

1 چرا طوطي از بازرگان خواست از احوالش براي دوستانش بگويد؟

2 چه رابطه اي بين رفتار طوطي در هندوستان و رفتار طوطي بازرگان بود؟

3 مهم ترين ويژگي طوطي داستان چيست؟ از متن دو دليل بياوريد.

.  4

واژهآموزي

 كارنامه، نوشته اي است كه نتيجه ي كارهاي هر فرد در آن مي آيد.
 شناسنامه، نوشته اي است كه اطاّلعات شخصي هر فرد در آن مي آيد.

 كتابنامه،  نوشته اي است كه مشّخصات كتاب ها در آن مي آيد.
حاال شما بگوييد:

 روزنامه،  . 
 تشويق نامه،   .

نمایش

  به داستانی كه خوانده می شود با دّقت گوش كنيد. در گروه هشت نفره، نمايشی 
طّراحی كنيد، خودتان را جای يكی از شخصيت های زير قرار دهيد و نمايش را در كالس 

اجرا كنيد. 
 پروانه   گل سرخ   گلبرگ   برگ  

 ساقه   ريشه   زمين   خورشيد 

https://www.roshd.ir/403-2-7
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يكي بود، يكي نبود؛ به جز خدا كسي نبود. زير گنبد كبود، 
دنيا  به  بّچه ي كوچك  بزرگ، يك  يك روز صبح زود، يك شير 
آورد. كجا؟ توي يك جنگل پر درخت؟ نه! توي يك غار بزرگ؟ نه! 
او بّچه اش را توي يك قفس در يك باغ وحش، توي يك شهر شلوغ 

به دنيا آورد.
چند روز گذشت. شير كوچولو كمي بزرگ تر شد. او هر روز شير مادرش 
را مي خورد. با ُدم او بازي مي كرد؛ از سر و كولش باال مي رفت؛ گاهي هم توي قفس راه 
مي رفت. از اّول قفس تا آخر آن فقط ده قدم بود. شير كوچولو وقتي ده قدم جلو مي رفت، 

سرش مي خورد به ميله هاي قفس و َدنگ صدا مي كرد و درد مي گرفت.
از قدم دهم ديگر جلو نرود؛ وقتي ده قدم  شير كوچولو خيلي زود ياد گرفت كه بعد 

مي رفت، مي نشست و دست و صورتش را مي ليسيد.
نگهبان باغ وحش هر روز مي آمد و دِر قفس را باز مي كرد؛ براي مادِر شير كوچولو آب 

و غذا مي گذاشت؛ بعد هم در قفس را مي بست و مي رفت.
يك روز نگهبان باغ وحش يادش رفت در قفس را ببندد. در باز ماند و شير كوچولو از 
الي در بيرون را تماشا كرد؛ بعد پايش را از قفس بيرون گذاشت و راه افتاد؛ ده قدم رفت؛ 

رسيد به باغچه اي كه يك بوته ي بزرگ گل ياس در آن بود.

بخوانوبيندیش

https://www.roshd.ir/403-2-8
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شير كوچولو جلوتر نرفت. او ده قدم برداشته 
بردارد، سرش  را  يازدهم  قدم  اگر  مي كرد  خيال  بود؛ 
مي خورد به ميله هاي قفس و دنگ صدا مي كند. زير 
بود؛  عجيب  خيلي  برايش  نشست.  ياس  گل  بوته ي 
چون هميشه ده قدم كه مي رفت، مي رسيد به ميله ها ي 
قفس؛ ولي حاال زير يك بوته ي ياس پر از گل نشسته 

بود؛ جايي كه هيچ كس او را نمي ديد؛ هر چه فكر كرد، چيزي نفهميد. آن وقت سرش را روي 
دست هايش گذاشت و خوابيد.

نبسته است؛  را  آمد كه دِر قفس شيرها  باغ وحش يك دفعه يادش  از آن طرف، نگهبان 
فهميد كه چه دسته گلي به آب داده است. 

مأمورهاي باغ وحش همه جا را گشتند، ولي شير كوچولو را پيدا نكردند؛ فكر كردند حتمًا از 
باغ وحش بيرون رفته است. آن وقت گم شدن شير كوچولو را از راديو به مردم شهر خبر دادند.
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خيلي  دنيا  كه  مي فهمد  كوچولو  شير  حاال  شد!  خوب  »چه  گفتند:  شنيدند،  وقتي  مردم 
بزرگ تر از قفس كوچك اوست.«

مأمورهاي باغ وحش، پليس را هم خبر كردند. آنها همه جاي شهر را دنبال شير كوچولو 
گشتند؛ اّما او را پيدا نكردند.

شير كوچولو از اين ماجراها بي خبر بود؛ چون قدم يازدهمي را بر نداشته بود. او زير بوته ي 
گل ياس خواِب خواب بود.

مأمورهاي باغ وحش و پليس، همه جاي شهر را گشتند؛ اّما شير كوچولو را پيدا نكردند. آن 
وقت باز هم از راديو به مردم شهر خبر دادند كه شير فراري در شهر نيست؛ حتمًا به كوه رفته 

است!
مردم از شنيدن اين خبر خوشحال شدند و گفتند: »ديگر از اين بهتر نمي شود. حاال شير 
كوچولو مي فهمد كه كوه چيست و آسمان چقدر بلند است و دنيا چقدر بزرگ تر و قشنگ تر از 

قفس ده قدمي اوست.«
اّما شير كوچولو هيچ كدام از اينها را نفهميده بود؛ چون هنوز قدم يازدهم را برنداشته بود. 

او زير بوته ي گِل ياس خواِب خواِب خواب بود.
همان موقع، نگهبان باغ وحش يادش افتاد كه وقت غذا دادن به شيرهاست؛ دِر قفس را باز 
كرد و غذاي شيرها را توي قفس گذاشت. شير كوچولو بوي غذا را حس كرد؛ از خواب بيدار 
شد. چشم هاي خواب آلودش را ماليد؛ بعد، ده قدم دويد و از الي دِر قفس كه باز بود، برگشت 

توي قفس؛ پريد سِر ظرف غذا و شروع به خوردن كرد.
نگهبان باغ وحش تا او را ديد از خوشحالي فرياد كشيد؛ باال و پايين پريد و همه را خبر 
كرد. چند دقيقه بعد از راديو به مردم خبر دادند كه شير كوچولو به قفس خودش برگشته است. 
مردم شهر تا اين خبر را شنيدند با غّصه گفتند: »چه بد شد! شير كوچولو نفهميد كه دنيا چقدر 

بزرگ و قشنگ است!«
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و  است  شده  بزرگ  شير  بّچه  است.  گذشته  اتّفاق  اين  از  سال  سال هاي  حاال 
خودش چند تا بّچه دارد؛ اّما هنوز هم نمي داند اگر آن روز قدم يازدهم را بر مي داشت، 
سرش به ميله ي قفس نمي خورد. هنوز هم نمي داند اگر قدم دوازدهم و بعد قدم هاي 

ديگر را بر مي داشت، مي توانست تا كجا برود و چه چيزها ببيند.
اين روزها بّچه هاي او هم قدم هايشان را مي شمارند. قفسشان بيشتر از ده قدم 
بيرون  ميله هاي قفس  از الي  را  آنها هميشه سعي مي كند سرش  از  نيست. يكي 
بياورد. شايد او يك روز از قفس بيرون بيايد و ده قدم، يازده قدم، صد قدم و هزار   قدم 

جلو برود. شايد بّچه هايش را توي كوه به دنيا بياورد.

سوسنطاقدیس

دركودریافت

1 شير كوچولو براي اينكه سرش به ميله هاي قفس نخورد، چه مي كرد؟

2 چرا ديدن بوته ي ياس براي شير كوچولو عجيب بود؟

3 چرا شير كوچولو به قفس برگشت؟

4 آيا شناختن كوه و آسمان با برداشتن قدم يازدهم ارتباطي داشت؟

٥ اگر به جاي شير كوچولو بوديد، چه مي كرديد؟

٦ َمَثلی را كه در متن داستان قدم يازدهم بود، پيدا كنيد و در مورد مفهوم 

آن در گروه گفت و گو كنيد.
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ماهي  ديگري  به  و  تومان  پنجاه  ماهي  نفر،  يك  به  كه  داشت  خدمتكار  دو  خواجه اي 
صد تومان دستمزد مي داد. روزي آن كه پنجاه تومان مي گرفت از خواجه  پرسيد: »علّت اينكه 

به من پنجاه تومان مي دهي، اّما به همكارم صد تومان، چيست؟ كار ما كه يكي است!«
از پشت خانه  او اين سؤال را پرسيد، صداي زنگ كارواني  از  اتّفاقًا زماني كه خدمتكار 
برخاست. خواجه به او گفت:»  اّول برو و ببين اين چه صدايي است؛ وقتي برگشتي دليل كارم 

را به تو مي گويم.«
خدمتكار رفت و برگشت و گفت: »  قافله اي عبور مي كند و اين زنگ شتران آن است.« 

خواجه گفت: »  بسيار خوب! اين پاسخ تو بود؛ حاال همكارت را مي فرستم تا ببينم او چه 
جوابي مي آورد.«

وقتي خدمتكار دوم برگشت، گفت: »كارواني با صد نفر شتر و سي و پنج رأس قاطر در 
حال عبور است كه بار آنها پارچه است و از اصفهان به طرف شيراز مي روند.«

خواجه، رو به خدمتكار اّول كرد و گفت:  ببين! پاسخ تو با پاسخ او چقدر متفاوت است! به 
همين سبب، دستمزدتان هم تفاوت دارد. مگر نشنيده اي كه مي گويند:  

َمثَل

https://www.roshd.ir/403-2-9
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  درس ششم: آرِش کمان گیر  

 درس هفتم: مهماِن شهر ما  

فصل سوم
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اه  �گران �بود�ند. س�پ ده �بود و همه، �ن ده �ش �ن بَرد، طوال�ني و �نس�ته �ك�ن �نَ�

�يان رد  �ته �بود. ا�يرا�ن سش حون �گدن �ي وران �به �نرما�ندهي ا�نراس�يا�ب ا�ن رود �ب �ت

كل �بود.  ار مسش �نان، �بس�ي ي �بر �آ يرو�ن � �پ �يان �پا�يداري مي �كرد�ند اّما  ورا�ن �برا�بر �ت

�تي  گار �به س�ن ده �بود�ند. رو�ن �كس�ت ا�ندوه�گ�ين �ش د و ا�ن �ش اام�ي ي �ن يرو�ن � �يان ا�ن �پ ا�يرا�ن

ود. �ب رن �بُرد�باري �ن اره اي �ب �ت و �پ سش مي �گدن

هلوا�ني  نهاد �كرد�ند �كه �پ � �يسش �يان �پ ورا�ن د. �ت �ن �تي �ك�ن سش د �كه �آ م �گر�ن�ت�ن اه �تصم�ي ام، دو س�پ �ب سرا�ن

ا�يران و  مر�ن  ا  �ب �ن �آ �يد،  �آ �نرود  ير  �ت� �كه  ا  د. هر �ب �ك�ن ا�ب  �پر�ت اور  �به سوي �ن �ت�يري  ا�يرا�ني 

د. �با�ش وران  �ت

�گو مي �كرد: ي، �با�ن �ير �گو�ش بر را هر دها�ني، �ن ا�ين �ن�

�نر�ين �نرمان �آ  

ير � ح�ت �نر�ين �ت �آ  

 درس ششم

https://www.roshd.ir/403-3-1
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مر�ن را �پروا�ن �ت�يري، مي دهد �امان    

�يد كي �نرود �آ � د�ي �گر �به �نرن   

گ �ن ا�نه هامان، �ت         �ن

ومان، �كور ر�ن �آ   

�پّرد دور        ور �ب

د؟ �ن ا �پ ا؟ �ت �ب ا �ك �ت   

مان؟ ه ي ا�ي �ب �ن وي �پوالد�ين و �كو سر �پ ه! �كو �با�ن      �آ

�كدام  ود؟  �ب�ش دور  وا�ند  مي �ت در  �ت �پ ير  �ت� �يك  م�گر  واري!  دسش نهاد  � �يسش �پ �په  راس�تي، 

داد؟ واهد  �ن ام  �ب ا�ن را  ر�گ  �برن كار  ا�ين  يرا�ندا�ن  �ت�

ماده �كرد.  ير �آ ن �ت� ا�ب ا�ي ود را �براي �پر�ت يرا�ندا�ن ماهر ا�يرا�ني، �ن ير، �ت� كمان �گ� ر�ش � �آ

مي �كرد�ند؛  دعا  ماردان  �بود�ند.  اده  ا�يس�ت دماو�ند  ِد  ل�ن �ب �كوِه  �پاي  ر،  �ن �ت م�ن و  �گران  �ن همه 

�با  �كه  ير را  كمان �گ� � ر�ش  �آ ا�بي،  ي �ت �ب �با  �كودكان  د؛  �ن �ت �ن ك مي ر�ي يرمردها، ا�ش � �پ

گاه مي �كرد�ند. �ن اده �بود،  �كوه ا�يس�ت �پاي  وار  د و اس�ت �ي ام�تي رسش �ت

؛  ر�ن�ت �باال  �كوه  ا�ن  كم  م�� دم هاي  �ت �با  ر�ش  �آ
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 : �گ�ن�ت و  داد  ان  �ن�ش همه  �به  را  ود  �ن د  يروم�ن �ن� �تن  و  وان  �با�ن اد؛  ا�يس�ت گي  ر� �برن گ  س�ن �ته  �ن �ت روي 

ا�ن  ير  �ت� ون  �پ مي دا�نم  و�ب  �ن اّما  ؛  �ن�يس�ت ي  �ب ع�ي و  ص  �ن�ت �پ  ه�ي من  �بدن  رد   ! �ن�يد  �ي �ب �ب و�ب  »�ن

واهم  ير �ن ود را رد �ت� ان �ن . من �ب واهد ر�ن�ت �يرون �ن ود، همه ي �ن�يروي من ا�ن �تن �ب كمان رها سش �

�كرد.« واهم  �ن دا  �ن ا�يران  دي  ل�ن �ب سر �براي  و  �ت  اسش �گدن

�ت و  ا دس�ت �به دعا �برداسش �ب �ن ّله رس�يد رد �آ ؛ و�ت�تي �به �ت د ا�ن �كوه �باال ر�ن�ت ل�ن ر�ش �با گام هاي �ب �آ

ي �كه �به  وا�نا�ي �نر�يدگار �كوه ها و رد�ياها! اي �ت سمان ها! اي �آ داي �آ مه �كرد: »اي �ن مرن ود �ن داي �ن �با �ن

ان رها �ك�نم.« م�ن ن ا�يران را ا�ن دس�ت دسش م�ي ا سر�ن �يده اي! مرا �ياري �كن �ت �نسش ي �ب وا�نا�ي ما �ت

ا �به  . صداي مردم ا�ن همه �ب �گر�يس�ت ي �ن �ب برن و رودهاي �آ �ت هاي س� ّله �به دسش ن گاه ا�ن �باالي �ت �آ

ون  ير همحپ د. �ت� �ي كمان را �كسش ِه � ورد و �با همه ي �توان، �ن �بان �آ دا را �بر �ن ام �ن ر�ش �ن د. �آ �گو�ش مي رس�ي

م رو�ن رد �پروا�ن �بود؛ ا�ن �كوه  ا �ن�ي �بال، �پروا�ن �كرد؛ ا�ن �بامداد �ت يرن �پر�نده اي �ت�

ي  حون �بر �ت�نه ي رد�ن�ت �گردو�ي �ي ار رود �ب �ت و رد �ك�ن سش �ت �گدن و رّده و دسش

ا مر�ن ا�يران و  �ب �ن س�ت و �آ ود، �ن�ش �ب د�تر �ن ل�ن اور�تر و �ب �ن ن �ت هان ا�ن �آ �كه رد �ب

د. وران �ش �ت

اده �بود. گي ا�ن�ت � �ته س�ن �ن ان �بر �ت ، �بي �ب ر�ش ّله �ر�ك�ت �كرد�ند. �آ وان �به سم�ت �ت ير و �ب � مردم ا�ن �پ

ر�ش  ير �كرد �آ ود رد �ت� اِن �ن ري، �ب ري، �آ �آ   

ر�ش  ير �كرد �آ � مسش �نه ي سش كار صدها، صد هرناران �ت�ي   
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  درست و نادرست

1 آرش براي پرتاب تير در دشتي سرسبز ايستاد.

2 ايرانيان در برابر سپاه توران مقاومت مي كردند.

3 تورانيان پيشنهاد كردند كه پهلواني ايراني تيري به سوي غرب پرتاب كند.

  درك مطلب

1 چرا ايرانيان پيشنهاد تورانيان را پذيرفتند؟

2 منظور از » مرز را پرواز تيري مي دهد سامان « چيست؟

3 چرا آرش پس از پرتاب تير جان داد؟

.  4

   دانش زباني

 جمله هاي زير را بخوانید:

 مادران، دعا می كردند.

 پيرمردان، اشک می ريختند.

 كودكان، آرش كمان گير را نگاه می كردند.

 آرش از كوه باال رفت.

 آرش، نام خدا را بر زبان آورد.

جمله از يک يا چند كلمه تشكيل می شود و پيام كاملي را به شنونده 
انتقال مي دهد.
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به تصوير:  کردن  نگاه   1
به جزئيات  ببينيد   و  دّقت  با  را  تصوير 

آن توّجه كنيد.  

معني  فهميدن  براي  تفّكر:   2
از  را كه  تصوير، فكر كنيد و مطالبي 
تصوير برداشت كرده ايد در ذهن خود 

مرور كنيد.

3 گفتار: هر وقت آماده شديد، 
روِي صندلي معلّم بنشينيد و درباره ي 
برداشت خود از تصوير براي دوستانتان 

صحبت كنيد. 

   تصويرخواني و صندلي صمیمیت 
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  بخوان و حفظ کن

https://www.roshd.ir/403-3-2


61

�با�ن �باران �با �ترا�نه

هرهاي �نراوان گُ �با �

ا�نه ورد �بر �بام �ن مي �ن

َرد رو�ن �باران �يادم �آ

ن �گرد�ش �يك رو�ن د�ير�ي

ن �ي ير � و�ب و سش �ن

�نگل هاي �گ�يالن �توي �ب

كي ده �ا�ه �بودم �كود�

اد و �نُّرم �ش

�نرم و �نا�ن�ك

ا�بك ُس�ت و �پ �پ

�با دو �پاي �كودكا�نه

هو و �آ مي دو�يدم همحپ

و   مي �پر�يدم ا�ن سرِ �ب

ا�نه �ن �تم �ن دور مي �گسش

�ن�يدم ا�ن �پر�نده مي �ش

�نده ا�ن ��بِ �باِد َو�ن

ان هاي �نها�ني داس�ت

�ندگا�ني هاي �ن را�ن

ير �بّران � مسش ون سش �بر�ت �پ

�پاره مي �كرد ا�برها را

در د�يوا�نه، �نُّران �ن �ت

د ا�برها را �ت مي �ن مسش

�نگل ا�ن �باد �گر�يرنان �ب

و رد�يا د �پ ر�ن ها مي �ن �پ

دا�نه هاي �گرد �باران

ا د هر�ب �ن �ت هن مي �گ�ش �پ

ان �ير رد�ن�ت ه رد �ن برن س�

�ت رد�يا ر�ن�ته ر�ن�ته �گسش

ان و�ش �توي ا�ين رد�ياي �ب

دا �ي �نگل وارو�نه �پ �ب

�بس �گوارا �بود �باران!

ا �بود �باران! �ب �ي �به! �په �ن

ا�ني �ن�يدم ا�ندر ا�ين �گوهر�ن�ش مي �ش

اودا�ني هاي �ب را�ن

سما�ني دهاي �آ �ن �پ

و ا�ن من، �كود�ك من �ن �بسش

م مرد �نردا �يسش �پ�ش �پ

يره، واه �ت� �ندگا�ني، �ن �ن

ن واه رو�ش �ن

ا،  �ب �ي هس�ت �ن

ا،  �ب �ي هس�ت �ن

ا! �ب �ي هس�ت �ن

  گلچین گیالني
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هر  �ش �به  گي  ر� �برن و  �يرن  �رن مهمان  �ترار اس�ت  �كه  �بود�يم  ده  �ن�ي �ش �يسش  �پ رو�ن  د  �ن �پ ا�ن 

دن �براي  ماده �ش ور �گرم مردم و �آ ان و ��ن مدن ا�ي�ش ا س�نن ا�ن �آ د. همه �ب �ن ا�ي �ي ما �ب

�بود. �بال  �ت اس�ت

وان �ترها  ّه ها و �ب �پ د. �ب هر د�يده مي �ش هره ي همه ي مردم �ش اط رد �پ ادي و �ن�ش �ش

ن مهمان  الصه، هر �په �به رو�ن ورود �آ مد�ند. �ن ر مي �آ �ن �بان �به �ن �ال و �پره�ي وسش ار �ن �بس�ي

د.  د�تر مي �ش �ن ل�ب ها �ت د�يم، �ت�پسش �ت د�يك مي �ش �بان �نرن مهر

و  ه  يرن �پا�ك� هر،  �ش ا�بان هاي  �ن�ي و  �كو�په ها  �تمام 

 درس هفتم
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63

اي  ار رس�يدن ا�ين مهمان و �تما�ش �ن �ت يرن و همه �كس �به ا�ن � ا و همه �پ ده �بود�ند. همه �ب ارو �ش �ب و �ب �آ

�بود�ند. ان  ا�ي�ش ُر�ن�ار 

د.  �ن�يده مي �ش ما« �ش يرن ا�ن »صدا و س�ي لگ� اط ا�ن سرودهاي �ن�ش

گار مي ر�د د راه را، ه�ين �كه �ن �ي �ن �ب �ن        »�آ

هار مي ر�د ...« د �با�ن را، �بوی �ب ده ده�ي  مرش

ّه ها  �پ �بال �برو�يم. �ب �ت م �كه �براي اس�ت �ت�ي ا�ش د�يم. رد مدرسه  �ترار �گدن د�يك مي �ش ن رو�ن �نرن كم �به �آ كم � �

كي مي ر�د ؟!  �بال � �ت ماري مي �كرد �كه رو�ن اس�ت ه سش �يك ا�ن ما لح�ن ي �ترار �بود�ند؛ هر �ال و �ب وسش �ن

ط  �يدم؛ �ن�ت وا�ب طور �ن ده �بودم �كه �نمي دا�نم �پ �بان �ن در ه�ي ن �ت �ب �ت�بل، �آ ن رو�ن رس�يد. سش �باال�نره �آ

كر مي �كردم. � مع�ي�ت �ن وه �ب �ب �به �نردا و ا�ن

دار  �ي وا�ب �ب كان ا�ن �ن سش �ب �يك �گ�ن �يك �ب �ن�يدن صداي �ب ه �با �ش ود�تر ا�ن هم�ي�ش ، �ن ن رو�ن � �آ ص�ب

�گر�ن�ته ا�ند.  ن  �يرن را �ب�ش مدن ا�ين مهمان �رن كان هم �آ سش �ب �گ�ن لكه  �ن ا�ي ل  �كردم؛ م�ش كر  � �ن ه اي  دم. لح�ن �ش

�ن�نك  م  �نس�ي ر�ن�تم.  اط  �به ��ي اط  �ن�ش �با  و  �ال  وسش �ن

�يد،  �كسش صور�تم  �به  دس�تي  �بامدادي،  مال�يم  و 

�كردم.  ود �س  و�ب �تمام  �با  را   � هواي ص�ب كي  � �ن�ن

ال�به الي  رد  ك ها  �ش �ب �گ�ن �بسش  �ن �ب اي  �تما�ش �به  كمي  �
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�كه  �بودم  ده  كان �ش سش �ب �گ�ن اي  وعن �گرم �ن ان  �ن ن �پ د. �آ �ت�ن �ندا�ش رام  �آ ه اي  دم، لح�ن يره �ش �ن� ا�نه ها،  �ش

ود  �ت�ني ماردم مرا �به �ن لكه صداي �گرم و دوس�ت دا�ش �ن ا ا�ي �ت �ت  سش مان �گدن در ا�ن �ن �ت دم �پ ه �ن�ش و�بّ م�ت

ورد. �آ

�يدم.  وان �به سوي مدرسه، �پَر �كسش ا�ت و �پر�ت �ت ك ها را رها �كردم و مسش �ش �ب اط و همهمه ي �گ�ن ور و �ن�ش سش

كي �به  د: »�پس � �ن �ت گ�ن �تّ�ب �به مس�ئوالن مدرسه مي � د�ند و مر برا�نه �اع�ت ورود را مي �پرس�ي ّه ها �بي ص� �پ �ب

م؟« �نرا�ني �ر�ك�ت مي �ك�ن�ي سم�ت م�ّل د�يدار و س�ن

م �به طر�ن م�ّلِ  ّ �ن سش هماه�نگ مدرسه رد ص�ن هاي م�ن مد�ند و �با �پو�ش ، همه �آ ا�ند�ك ا�ند�ك

م. و ��ت�ي �ي ، �پ و�ش ود�ب ان و �ن مع�ي�ت �نرو�ش اد�يم و �به �ب ا �به راه ا�ن�ت �ت ور �آ ��ن

ا�نو�ي ا�ن ا�ن�ان ها  �ي ود. ا�ت �ب �تن �ن ن ا�ندا�ن اي سو�ن ده �بود. �ب مع�ي�ت �ش ا�بان �پر ا�ن �ب      �كو�په و �ن�ي

ن طر�ن مي �برد. دم ها را �به ا�ين طر�ن و �آ مع�ي�ت �آ مده �بود. مو�ب �ب �پد�يد �آ

ن  ل ا�ي . م�ش رام �گر�ن�ت ا�نوس مردم �آ �ي د و اموا�ب ا�ت امو�ش �ش گهان همه ي سر و صداها �ن ا�      �ن

ا�ب �گردان �به طر�ن او  �ن�ت د  گل هاي �آ �ن . همه ما�ن مع�ي�ت طلوع �كرده اس�ت د ا�ين �ب �ي ورسش �بود �كه �ن

د. �ت�ن �بر�گ�ش

ا�نه  ا�ت �ت معي مسش د و �ب و�ت مي �گر�ي��ت�ن ي ا�ن سش ا�ن �كرد�ند. �بر�ن عن ود را �آ ان �ن �ن مد�ند و س�ن ا« �آ �ت ري، »�آ      �آ

م �به ما  ان �كه مي ر�ن�ت�ي اطر دارم �كه �نرمود�ند: »ما د�بس�ت ان را �به �ن ان ا�ي�ش �ن و�ن س�ن �گو�ش مي داد�ند. ه�ن

د�يم. �بعدها  نهم�ي ا�يسش را �نمي � وا�ند�يم، مع�ن ان را مي �ن ن و�ت�ت �كه ما گ�س�ت ان ردس مي داد�ند. �آ گ�س�ت
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. ا�ن�ان مم�كن  و�ب اس�ت د�يم؛ ا�ين �ن نهم�ي مال�ت را � ن �ب عار و �آ ن ا�ش اي �آ مان، مع�ن رد طول �ن

و�ب  د و �ن ي�نه ردس�ت مي �ك�ن م� ها�يي را ردس�ت �ن�نهمد اّما ا�ين �براي �نّعا��ي�ت �نهن، �ن يرن � اس�ت �پ

د.« ال�ش �با�ش كر �كردن �با�يد محور �ت � ، �ن اس�ت

   درست و نادرست

1 دانش آموزان همراه خانواده هايشان به استقبال رفته بودند.

2 جنب و جوش گنجشكان نشانه ي انتظار آنها براي ورود مهمان بود.

3 گذشت زمان به درك معني بعضي از مطالب كمک مي كند.                                                          

   درك مطلب

1 با توّجه به متن درس، منظور از » مهمان شهر ما « چه كسي است؟

2 در متن درس، انتظار مردم چگونه بيان شده است؟

3 چرا تالش های ما بايد با فكر كردن، همراه باشد؟

.  4
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  واژه آموزي 

 خودباور به كسي مي گويند كه به توانايی های خودش آگاهی و باور داشته 

باشد. 

و  ديگران  به  و  مي بيند  را  خودش  فقط  كه  مي گويند  كسي  به  خودبين   

توانايي هاي آنها توّجهي ندارد. 

انجام كارهاي  از  رفتار خود است و  به كسي مي گويند كه مراقب   خوددار 

ناپسند پرهيز مي كند.

   گوش کن و بگو

 با دّقت به داستان گوش کنید و به پرسش ها پاسخ دهید.

1 به نظر شما ماجراهاي ابتداي داستان در چه موقعي از سال اتّفاق افتاده است؟

2 رود چگونه پر آب شد؟

3 با توّجه به داستان، شخصيت رود و برف را با هم مقايسه كنيد.

4 چرا با مردن دانه ها و شكوفه ها، بهار هم مي ميرد؟

5 كدام يک از جمله های داستان نشان دهنده ی غرور برف است؟

https://www.roshd.ir/403-3-4
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  بخوان و بینديش

آفتاب، شروع به تابيدن مي كند. امروز پوشش سبزم را كنار مي زنم و به دنياي اطرافم 
سالم مي كنم: سالم آفتاب! سالم اي ابر سفيد! سالم اي نسيم صبح!

من براي اّولين بار چشم به دنيا مي گشايم. دنياي من مثل خودم كوچك است و در باغچه اي 
خالصه مي شود. كمي آن طرف تر در آن سوي باغچه، چند سوسن كوچك با هم زمزمه مي كنند 
و در گوش هم پچ پچ مي كنند. يكي از آنها مي گويد: »بيچاره! عمر اين هم مثل بقيه ي گل هاي 

سرخ كوتاه است. دخترك او را بر شاخه نمي گذارد. او هم به زودي چيده خواهد شد.«
به نسيم  را  از گوش هم دور مي كنند و خود  وقتي متوّجه نگاه هاي من مي شوند، زود سر 
 مي سپارند. با خود مي گويم: » نكند منظور آنها من بودم! آيا به راستي مرا از شاخه جدا مي كنند؟

آنها از چه دختري صحبت مي كنند؟« درخت سيب، كه پر از شكوفه شده است به آرامي شاخه اي را 
به سويم دراز مي كند: »سالم غنچه ي كوچك و زيبا! تولّدت مبارك!«
»به حرف هاي  اندوه من مي شود، مي گويد:  و  متوّجه غم  وقتي 
ديگران توّجه نكن. به زودي مي فهمي خيلي از آنها درست نيست.« 
از صحبت هاي درخت سيب احساس آرامش مي كنم و به بدن لطيف 
و مخمل پوشم نگاهي مي اندازم. در برابر خورشيد، آغوش مي گشايم تا 

اشعه ي گرم آن در وجودم بيشتر و بيشتر نفوذ كند. 
درخت سيب مي گويد: »  از اين خانه هميشه بوي محّبت به مشام 
نگاه مي كند،  ما  به  پنجره  از پشت  نگاه كن، آن دختر كه  مي رسد. 
باز مي شود.  به حياط  رو  بعد در كوچكي  نرگس است.« چند لحظه 

https://www.roshd.ir/403-3-5
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نرگس از اتاق بيرون مي دود. دلهره همه ي وجودم را فرا   مي گيرد. 
كاش مي توانستم پوشش سبزم را روي خود بكشم تا او مرا نبيند! 
نرگس به من نزديك مي شود. به خود مي لرزم. در كنار من مي نشيند. 
آمدي! نمي داني چند روز  دنيا  به  »سالم غنچه ي كوچك من! آخرش 
است، منتظر هستم باز شوي.« با دست هاي كوچك و نرمش آرام مرا 

نوازش مي كند.
خدايا، اين دخترك چه مهربان است! پس اين سوسن ها چه مي گفتند؟
بعد به طرف من  از آب مي كند.  پر  را برمي دارد و  نرگس آب پاش 
مي آيد. »حاال بايد حّمام كني! با قطره هاي زالل آب، خيلي زيبا مي شوي! حيف است كه تشنه 

بماني.« قطرات آب مثل باراني لطيف بر سر و رويم مي نشيند و به من جاني تازه مي بخشد. 
نرگس مي آيد و كنارم مي نشيند. نفس عميقي مي كشد و نگاهش مهربانانه روي من مي لغزد؛ 
سپس با اندوه مي گويد: »كاش همان طور كه تو آمدي، محّمدتقي هم به مرخصي بيايد. مي داني 
غنچه!  محّمدتقي برادرم است. او را خيلي دوست دارم. اگر از من بپرسند، مي گويم مهربان ترين 
برادر دنياست. كاش تو هم او را ديده بودي! آن وقت بهتر مي فهميدي كه من چه مي گويم. 

خيلي وقت است به مرخصي نيامده.«
چشم هايش پر از اشك مي شود. لب هايش را به من نزديك مي كند و مرا مي بوسد. با تمام 
وجود عطرم را به درون سينه مي كشد. قطره هاي اشكش را مي بينم. مادرش او را صدا مي كند. 

به سرعت به طرف اتاق مي دود. باز هم سردرگم مانده ام. 
» آخر برادر او كجا رفته؟ اين دختر چرا اين همه دلگير است؟ كاش 

مي توانستم برايش كاري بكنم!«
گل سوسن با طعنه فرياد مي زند: »آهاي غنچه! دلت را خيلي خوش 
نكن. تا حاال هر بار كه برادرش آمده است، خواهرها و برادرهاي تو را از 

شاخه جدا كرده و به او هديه كرده است.«
 به حرف هاي او اعتنايي نمي كنم. آفتاب باالتر مي آيد. حاال گلبرگ هاي

 بزرگم كه مرا در آغوش خود مي فشردند، آرام آرام از فشار خود كم مي كنند 
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مي گيرند. فاصله  هم  از  گلبرگ  يک  ضخامت  به   و 
»  تو  مي كند:  تحسين آميز  نگاهي  من  به  درخت سيب 
داري شكفته مي شوي! واقعًا كه گلي به زيبايي تو در 

باغچه نمي بينم.«
 دوباره نرگس به حياط مي آيد. هنوز هم غّصه دار است.

باز هم براي من درِد دل مي كند: »گل عزيزم! دلم براي 
به جبهه  برادرم خيلي تنگ شده، مي داني؟ محّمدتقي 
رفته است. من او را خيلي كم مي بينم. پدرم مي گويد 
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در جبهه براي رزمندگان سنگر مي سازد تا از تيرهاي دشمن در امان باشند. او خيلي 
خوب است. كاش االن اينجا بود!«

غنچه  ديگر  شده اند؛  باز  گلبرگ هايم  شكفته ام.  كه  است  روزي  سومين  امروز 
به حياط مي آيد،  نرگس  وقتي  و خوشبو شده ام.  زيبا، خوش رنگ  نيستم؛ يک گل 
در صورتش شادي موج مي زند. درخت سيب مي گويد: » امروز باز هم بوي شادي 

همه جا را پر كرده است، حتمًا جوان خوش قلب مي آيد!«
از اين خبر خوشحال مي شوم. نرگس چادر زيباي گل داري پوشيده و روي پلّه ي 
حياط منتظر نشسته است. در پوست خود نمي گنجد. گاه به آسمان و گاه به در حياط 
نگاه مي كند؛ ولي نمي دانم چرا اصاًل مرا نمي بيند؛ مثل هر روز به سراغم نمي آيد و 

با من حرف نمي زند؛ دلم مي گيرد. سوسن ها باز در گوش هم پچ پچ مي كنند.
ناگهان با صدايي كه از بيرون به گوش مي رسد، نرگس از جا مي پرد. با سرعت 

تمام شروع به دويدن مي كند. »داداش آمد. آخ جان!«
با خود فكر مي كنم: » اين طوري كه نمي شود؛ مثل اينكه كامالً مرا از ياد برده 
است! بايد كاري بكنم. دستم را به طرف چادر نرگس دراز مي كنم. فرياد مي زنم: »باد 
مهربان، كمكم كن.« باد پيچي مي خورد و چادر او را به سمت من پرواز مي دهد؛ به 
چادر او چنگ مي زنم. نرگس يک قدم به عقب برمي گردد. دستش را جلو مي آورد تا 
چادر را از چنگال هاي تيز من رها كند. نگاهش از روي خارها به طرف من مي چرخد 
و از رويم مي گذرد. دلم مي لرزد: »آه! مرا نديد.« ولي نگاه شتابان او دوباره به سوي 
من بر مي گردد. درحالي كه تمام حواسش به در حياط است، مرا از شاخه جدا مي كند. 
    چند روز مي گذرد. حاال ديگر كاماًل خشک شده ام. محّمدتقي به من نزديک 
مي شود، قرآن را باز مي كند و مرا در ميان انبوهي از كلمه هاي آن، كه بوي بهشت 

مي دهند، مي گذارد. 
 طیبه دلقندي، با تغییر
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 درك و دريافت

اين خانه هميشه بوي محّبت به  از  از جمله  ي »  1  منظور درخت سيب 

مشام مي  رسد« ؛ چيست؟

2 در پايان داستان، چرا گل با اينكه از شاخه جدا شده بود، خوشحال بود؟

3 چه فرقي بين رفتار درخت سيب با گل هاي سوسن وجود داشت؟

4 با توّجه به نمودار زير درباره ی عناصر داستاني كه خوانديد، گفت وگوكنيد.

ان
ست
 دا
صر

عنا
ی 

شه 
نق

شخصيت های
داستان

اتّفاق های
داستان

زمان

مكان

نتيجه
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 مفهوم تصوير با كدام يک از َمَثل هاي زير ارتباط دارد؟

   با يک گل بهار نمي شود. 
   فلفل نبين چه ريزه، بشكن ببين چه تيزه.

   جوينده، يابنده است.
   كوه به كوه نمي رسد، آدم به آدم مي رسد.

    

َمثَل
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   درس هشتم: درس آزاد 

  درس نهم: درس آزاد

فصل چهارم
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 درس هشتم
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  درست و نادرست

                                                                       

 درك مطلب

 َمثَل
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بخوان و حفظ کن
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 درس نهم



 درست و نادرست

                                                                       

درك مطلب

 َمثَل
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   درس دهم: باغچه ی اطفال

  درس یازدهم: فرماندهِ  دل ها

  درس دوازدهم: اتّفاِق ساده

فصل پنجم
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عرهاي �كودكا�نه مي سرودم و  وا�ندم. �ش ا�ب مي �ن كاو و �نّعال �بودم. �ك�ت �ب كي �ك�ن من �كود�

دن �پاره اي �كه �به دس�تم مي رس�يد، �تصو�يري ا�ن گل و  �يدم. هر كا�ن �ت مي ور�ن ي ع�ش ا�ش ّ �به �ن�ت

ي مي �كردم.  ا�ش ّ ن �ن�ت �نگل �بر �آ رد�ن�ت �يا �كوه و �ب

ي  ه هاي دور و ردا�ن دار مي ما�ندم و رد ا�ند�ي�ش �ي د�ند، من �ب �ي وا�ب �ب ها و�ت�تي همه مي �ن سش

�ي��تن �بودم.  ه�تر �ن ه اي �براي �ب ا�ن �بال راه هاي �ت ود �به د�ن كار �كودكا�نه ي �ن �نرو مي ر�ن�تم. �با ا�ن

�كه  �ن وردم. �براي ا�ي عري رد�آ ود را �به صور�ت �ش ه هاي �ن �ب ها، ا�ند�ي�ش كي ا�ن ا�ين سش � رد �ي

ا�ي  �ن طعه �ن �ك�نم، �ت دار�ن �ي م و �كسي را �ب ن �ن�ا�ن ي رو�ش را�ن ، �پ دن وي مداد و كا�ن رد �بس�ت و �ب

�تم.  و سش عرم را �بر د�يوار �ن ن، �ش وردم و �با �آ �يرون �آ ل �كر�ي �ب �ت ار م�ن ا�ن �ك�ن

  درس دهم
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�بود.  ده  �ن�ش دا�ير  ي  امرو�ن مدرسه هاي  و�ن  ه�ن و�ت�ت ها،  ن  �آ

ا�تي  ، ا�ت وا�ندم. م�ك�ت�ب �گر رد م�ك�ت�ب ردس مي �ن د �كودكان د�ي �ن من ما�ن

ردس  و  م  ��ت�ي مي �ن�ش م�ين  �ن روي  ن  �آ �گردا�گرد  همه  �كه  ر�گ  �برن �بود 

وا�ند�يم.  مي �ن

�پدرم  د  �نرن �پا�يان رسا�ندم،  �به  �كه دوره ي م�ك�ت�ب را  �ن �آ ا�ن  �پس 

د  �تن طا�ت مس�ب م. �پدرم رد سا�ن امو�ن �ي ا �ر�نه ي او را �ب ا�گردي �كردم �ت سش

وا�نس�ت  اد �بود؛ اّما رد همه ي ماه هاي سال �نمي �ت �پ �بُري اس�ت و �گ

كار   ، ا�ن �ت �ت�ن طوال�ني  و  سرد  ان هاي  مس�ت �ن رد  د.  �پردا�ن �ب ي  ا�ي ّ �ن �ب كار  �به 

و  مي �پردا�ن�ت  ادي  ّ �ن �ت �به  �پدرم  و�ت�ت  ن  �آ د.  مي سش �تعط�يل  ي  ا�ي ّ �ن �ب

ي  ادي، رو�ن�ت ّ �ن ود را اداره مي �كرد؛ اّما �ت واده ي �ن ا�ن ا�ن ا�ين راه، �ن

. �ت سش �تي مي �گدن گي �به س�ن �ند� �ت و �ن �نداسش
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ور و �نهن  �پ �يك ا�ن ا�ين كارها ط�بع �پر�ش ادي را �ياد �گر�ن�تم؛ و�ي ه�ي ّ �ن ي و �ت ا�ي ّ �ن د �پدر، �ر�نه ي �ب �نرن

م؛  �كو�ش �ب �تر  �يسش �ب واس�تم  مي �ن �بودم،  ده  سش ر�گ  �برن �تي ها  س�ن �با  �كه  من  �نمي �كرد.  ي  را�ن مرا  و�ياي  �ب

هره �برسا�نم.  �تر �ب �يسش �گران �ب ود و د�ي ر�ن�ت �ك�نم و �به �ن �ي�ش �پ

كي ا�ن ا�ين مدرسه ها  � ده �بود. من رد �ي ا�ن دا�ير سش �ت د�يد رد �ت�ن د مدرسه ي �ب �ن ن ه�نگام، �پ رد �آ

ان دادم و رد�يا�ن�تم �كه  ود �ن�ش و�ت �نراوان ا�ن �ن ور و �ش دم. رد ا�ين كار �ش �يده سش گاري �بر�گرن مو�ن �به �آ

دم�ت �كرد.  ماع و مردم �ن �ت وان �به ا�ب ه�تر مي �ت ن �ب �ي اس�ت �كه �با �آ عن گاري �ش مو�ن �آ

مدم.  ود ادامه دهم �به ا�يران �آ هن �ن گي را رد م�ي � �كه �نّعا��ي�ت هاي �نره�ن �ن �پس ا�ن مّد�تي �براي ا�ي

�يرن  بر هر �به معلّمي �پردا�ن�تم. س�پس �به �ت� �يدم و رد مدرسه هاي ا�ين �ش ام�ت �گرن �ند ا�ت هر َمر دا رد �ش �ت ا�ب

واس�تم ا�ن هر راه  هن مي �و�ن�تم و مي �ن دم�ت �به مردم و م�ي ان �ن ع�ه ي �نرو�ن ر�ن�تم. من �كه رد �ش

�تن �به مدرسه  �يسش ا�ن ر�ن �يرن �پ بر �كه مم�كن اس�ت �باري ا�ن دو�ش مردم �بردارم، رد�يا�ن�تم �كه �كودكان �ت�

ود. �به  امو�ش مي �ش ا�نه ها �ن �ب �ن �ن
�نها رد �كُ حه ي �آ �تسش �نو�ت و �تر �ي د �يا �آ �ن ار سر�گردا�ن �يا رد �كو�په و �با�ن

ا�ني �بود  ن �كود�كس�ت �ي �نس�ت ا�ني دا�ير �ك�نم و ا�ين كار را �كردم. ا�ين �ن �يرن �كود�كس�ت بر ادم �كه رد �ت� كر ا�ن�ت � ن �ن ا�ي

ام�يدم.    ال«  �ن ه ي اط�ن حپ ان را  »�با�ن د. �كود�كس�ت �كه رد ا�يران دا�ير سش

 : �گ�ن�ت و  ورد  �آ ال  اط�ن ه ي  حپ �با�ن �به  را  ود  �ن �كود�ك  ماردي   ، �نس�ت �ن هاي  رو�ن همان  رد 

د  وا�ن��ت�ن نها �نمي �ت �نها �نه �ت� �يرا �آ ؛ �ن �ير�ند.« او راس�ت مي �گ�ن�ت �ندم را �نمي �پدن �گر، �نر�ن »مدرسه هاي د�ي

رن �بود�ند. يرن �ا�ب �ن� �ن�گهداري او  ل�كه ا�ن  �ند �ب امو�ن �ي �ب �تن  وا�ندن و �نوسش �به �كود�كسش �ن

اده �بود؛ �به هم�ين د��يل،  �ت �ن ا �ن�ي �ن �ي وا و �نا �ب �ن كم سش كر �كودكان � � ور ما �كسي �به �ن ن ه�نگام رد �ك�ش ا �آ   �ت

�تم،  �گه داسش �ن ال  اط�ن ه ي  حپ �با�ن رد  را  �پ�ر�ك  و�ت�تي   ، رو�ن ن  �آ  . �نمي �يا�ن�ت �پرور�ش  ان  اس�تعدادسش
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�تن  �نوسش و  وا�ندن  �ن �ند،  مي �ن �ر�ن  �نه  و  ود  �ن مي سش �نه  �كه  كي  �كود� �به  وان  مي �ت �گو�نه  �پ �يدم  ا�ند�يسش

ي ا�ن�تراع �كرده اس�ت �كه ا�ين �گو�نه �كودكان را �به  ا�ي �ب ده �بودم رد ارو�پا، �كسي ا��ن �ن�ي . سش مو�ن�ت �آ

اري را رد كار ا�بداع  �ب هاي �بس�ي ها و سش ن �پس، رو�ن د. من هم ا�ن �آ ن �با�واد مي �ك�ن كمك �آ �

�گر را  �نواي د�ي د �كود�ك �ناسش �ن صود رس�يدم. س�پس، �پ ا �به م�ت را�ندم �ت وا�يان �گدن �ن ه ي �ناسش �باي و�يرش ا��ن

�ير�ن�تم. ال �پدن ه ي اط�ن حپ هم رد �با�ن

�ند؛ و�ي  امو�ن �ي �تن �ب وا�ندن و �نوسش ان، �ن �ندا�ن�ش او��ياي ا�ين �كودكان هر�گرن �باور �نمي �كرد�ند �كه �نر�ن

د�ند. ول سش �ب �ان داد�ند و �ت �گران ام�ت د د�ي �ن �نها هم ما�ن �ي، �آ حص�ي رد �پا�يان سال �ت
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   درست و نادرست

1 باغچه بان براي آموزگاري به خارج از ايران رفت.  

2 باغچه بان در كودكي شعر مي سرود.

3 قبل از باغچه بان، كسي به فكر كودكان كم شنوا و نابينا نيفتاده بود.

4 باغچه بان با پشتكار و اراده به رؤياهاي كودكي خود دست يافت.

اط و �بام مدرسه  �ان مي داد�ند، ��ي �يرن ام�ت بر ن �كودكان رد �ت� ي �كه ا�ي رو�ن

كرد�ني  � �يرا �براي مردم �باور �ن مده �بود�ند؛ �ن ان �آ �ن اي �آ �يرن ا�ن مردمي �بود �كه �به �تماسش بر ��

د. �ن �ن د و �ر�ن �برن و�يس�ن �ن د و �ب �ن وا�ن حن د �ب �ن وا�ن �ت وا هم �ب �ن كم سش �بود �كه �كودكان �

�بان و دوس�ت �كودكان،  ، مهر رح �ال معلّمي د��و�ن وا�ند�يد، سش ه �ن حپ �ن �آ

�ت  ا، سرم�ش وا�ن ور و �ت و�آ �ت ا�ين ا�ن�ان �ن سش . سر�گدن ه �بان اس�ت حپ ار �با�ن �بّ  �ب

ود و �ن�يروي  ماد �به �ن دا و اع�ت وكّل �به �ن ا�ي اّما �با �ت �ك�ا�ني اس�ت �كه �با دس�ت �ن

د؛  ام ده�ن �ب گي ا�ن ر� �برن د كارهاي  واه�ن بر و �برد�باري مي �ن كار، اراده، ص� �ت  �پسش

�ند. ود سا�ن �ن و�يسش �نسش دا را ا�ن �ن د و �ن �ن دم�ت �ك�ن ود �ن هن �ن �به مردم م�ي
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    درك مطلب

1 چرا باغچه بان به آموزگاري عالقه داشت؟

2 دو كار مهّم باغچه بان را نام ببريد كه با انجام دادن آنها توانست به مردم و ميهن خود خدمت كند.

3 چرا در متن درس، باغچه بان » دوست كودكان « ناميده شده است؟

و  شباهت ها  و  كنيد  مقايسه  باغچه بان  كودكي  با  را  خودتان  عالقه مندي هاي  و  كارها   4

تفاوت هاي آن را بيان كنيد.

.  5

    دانش زباني

 جمله هاي زیر را بخوانيد.

   علي آمد.   مريم رفت.    دانش آموزان دويدند.

حاال به نمودار جمله ها نگاه كنيد. درباره ی آنها گفت و گو كنيد؛ سپس به پرسش ها پاسخ دهيد.

 اين جمله ها از چند قسمت تشكيل شده اند؟
 چرا كلمه های »آمد، رفت، دويدند« باالی نمودار هستند؟

و  هستند  جمله  بخش  اصلی ترين  آمده اند،  نمودار  باالی  در  كه  كلمه هايی 
كلمه هايی كه در پايين نمودار آمده اند، برای كامل كردن معنای جمله می آيند.

 آمد

 علي

 رفت

مريم

 دويدند

  دانش آموزان
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قّصه گویي و صندلي صميميت

موضوع های  از  يكی  قّصه:  به  دادن  گوش   1
گفتن  سخن  لحن  و  آهنگ  به  توّجه  قّصه گويی،  در  مهم 
شخصيت ها است. قّصه گو با باال و پايين آوردن آهنگ صدا، 

باعث جّذابيت قّصه مي شود.
ذهن در  شنيديد  كه  را  قّصه اي  حاال  تفّكر:    2   

 خود مرور كنيد و آن را به هر شكلي كه مي خواهيد، تغيير 
دهيد. شما مي توانيد مكان، فضا، شخصيت ها و رويدادهاي 

قّصه را عوض كنيد. 
صندلي روِي  شديد،  آماده  وقت  هر  گفتار:   3
معلّم بنشينيد و قّصه  ي خود را براي دوستانتان روايت كنيد. 

توّجه كنيد رويدادهاي داستان را به ترتيب بيان كنيد.

4 شيوه ی قّصه گویی: با رعايت شيوه ي قّصه گويي،
 قّصه را طوري تعريف كنيد كه براي شنونده جالب باشد و 

با اشتياق به آن گوش كند.

https://www.roshd.ir/403-5-2
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دا را    �ي�تي �ن و �په �آ ، �ت را��ي اي هماي رحم�ت هما  سا�يه ی  همه  دی  �ك�ن �ن ما�وا  �به  �كه   

�ين ا�ي، همه رد ُر�ن ��ي �ب �ن داسش دا را دل ا�گر �ن �تسم، �ن دا  �به �ن ا�ن�تم من  �ن �به ��ي سش

ن ا�نه ي ��ي �ن را�برو اي �گداي م��ك�ين رِد �ن �گدا  �كرم  ا�ن  دهد  اهي،  �پادسش �گ�يِن  �ن �كه 

ا�تل من رن ا�ن ��ي �كه �گو�يد �به �پ�ر، �كه �ت ير �كن مدارا�به �ب ير �توس�ت ا�ك�نون �به اس� و اس� �پ

ا�ئ�ب رد، �پ�ري ا�بوا�ع�ب رن ا�ن ��ي �كه �آ را �به �ب �كر�بال  هداي  �ش �ا�م،  �به  د  �ك�ن �كه َ�لَم 

  بخوان و حفظ كن

 محّمدحسين بَهَجت تبریزي )شهریار(

https://www.roshd.ir/403-5-3
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واده ي  ا�ن ده �بود. ا�گر د�يدار �با �ن ا�نه ي اّول ���ين سش �نگ، �ن هه ي �ب �ب �گر �ب ها د�ي ن رو�ن �آ

ّه هاي  حپ �ب  . �نمي ر�ن�ت صي  مر �ن هم  را  رو�ن  د  �ن �پ ن  �آ ود،  �ب �ن واده ا�ش  ا�ن �ن گي هاي  � �ن د��ت و  هدا  �ش

دا�ند؛  ، مي �ن�ن �نها را �با �ر�ن هاي �كودكا�نه ا�ش د. ���ين �آ �ت�ن هدا او را دوس�ت داسش ك �ش �كو�پ

�كسش را �پا�ك مي �كرد. نها�ني اسش � �نها، �پ ده ي �آ �با �ن�ن

س یازدهم
  در

https://www.roshd.ir/403-5-4
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ّصه  �يه ي �ت �ن�يدن �ب�ت ر د�يدار �بعدي و سش �ن �ت ّه ها م�ن حپ ا �ب �ت �ت اسش ا�تمام مي �گدن ّصه ها�يسش را �ن ه �ت او هم�ي�ش

ان  م�ن ّه ها را رو �به د�ش حپ �ب كي �پ�ر � گ �پالس�ت�ي �ن وا�ند و �ت�ن ان الال�يي مي �ن د. �براي عروسك ها�ي�ش �ن �باسش

�ندان  ي �كرد�نسش �با �نر�ن وا�نس�ت ما�نع �با�ن ، �نمي �ت �ت �گ�ي�ني �كه داسش و��ي�ت س�ن . ��تّي مس�ئ ا�نه مي ر�ن�ت �ن�ش

ّه ها  حپ . �ب �ت ي داسش �ي�ب اد ��ب �ت د، اع�ت اري مي سش �نان �ب ي �كه ا�ن ��ب هاي �آ د. ���ين �به د�ا�ي هدا �باسش �ش

دگان اسالم د�ا مي �كرد�ند.  م�ن ي ر�ن يرو�ن � د و �براي �پ �ن �مان مي �گر�ن�ت ود را �به �آ ك �ن دس�ت هاي �كو�پ

ا�ب  م��ت ّد�ت  �به سش �پا�ك  ��ب هاي  �ت ا�ين  د�اي  �به  مي �كرد،  ا��اس  ن  ���ي ها  رو�ن ن  �آ

هر  و�ن�ين �ش �ن هر،  �نّرم�ش د  �ن مي دا�ن��ت مردم  �بود.  �ّ�اس  و  مهم  �ي  �ن�ي رو،  �يسش  �پ عم��يا�ت   . اس�ت

همه ي  وي  ر�ن �آ هر،  �نّرم�ش ادي  �ن �آ ورده ا�ند.  رد�آ ال  عن ا�ش �به  را  ن  �آ ان،  او�ن �ب م�ت �كه  اس�ت  �ومي  م�ن

ا�ن  ي  �نها�ي ر�به ي  �با�يد �ن �بار  ن  ا�ي �بود�ند.  ود  �ن ي  ماده سا�ن �آ دگان رد �ال  م�ن ر�ن �بود.  ا�يران  مردم 

�ير سا�ن�ته  �نا�پدن ير � ي �تس�ن يروها�يسش د�ش من �براي �ن� ي �كه د�ش ا�ي د؛ �ب ه وارد مي سش لمحپ هر  - سش ه ی �نّرم�ش م�نط�ت

من حم�ه �كرد.  دگان �به د�ش م�ن د. اّول�ين �گروه ر�ن �ته �باسش ال داسش عن هر را رد ا�ش ه �نّرم�ش ا �براي هم�ي�ش �بود �ت

ه را �پر �كرده �بود. �بعد  اي م�نط�ت ، �ن�ن �تسش د�ند. دود و �آ امو�ش �نمي سش ارهاي �بع�شي �يك دم، �ن �ب �تسش �آ

ن  : »مهم �تر�ي د�ند. ���ين مي �گ�ن�ت دگان رد م�يان �بارا�ني ا�ن گ�و�ه، وارد سش م�ن ، ر�ن ا�ن �ن�بردي س�ن�ت

م!« �ي �كو�ب �ب من را ردهم  �ن�يروهای د�ش ا  �با�يد همان �ب ؛  ه اس�ت لمحپ ه، سش م�نط�ت

طه اي  ما�نسش رد �ن�ت ود ���ين را رد�بر�گر�ن�ته �بود. او و هم ر�ن �ير، و�ب و�تي وص�ن �نا�پدن ور و �ش      �ش

هر �بوي  ن د�ا مي �كرد�ند. �نّرم�ش ادي �آ �ن �ب �براي �آ �ترار �گر�ن�ته �بود�ند �كه مردم ا�يران هر رو�ن و سش

ود. او �براي  �ب اي رد�نگ �ن اد �كرد�نسش �ب �ن �گر �براي �آ ه�يد�ش را مي داد. د�ي ان �ش را« و دوس�ت هان �آ »�ب

�براي  را  ود  �ن�نس �ن ه  ا�ن �ت ردان  �گُ د  �ن �پ من،  �كرد. د�ش ماده  �آ را  ود  �ياران �ن من،  اه د�ش �به س�پ و�ن  �ن�ن
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د: »دس�ت  �ن�يده مي سش برد �كرد. �نر�ياد ���ين ا�ن هر طر�ن سش ا�ب�ه، راهي م�يدان �ن� م�ت

د دالوران.« �گ�ي �ن �ب . �ب �با ماس�ت دا  �ن

�ير  من را �ن ه، د�ش ي و�ت�ن د. ���ين �ب �ن �و مي ر�ن�ت �باع�ت �به �ب �ير و �با سش گي �نا�پدن � �ن�يروها، �نس�ت

من را  ير �ن�يروهاي ا�يرا�ني، د�ش � �ك�ب د. �نر�ياد �ت �كس�ته سش من، سش ِ د�ش ار گ�و�ه �گر�ن�ته �بود. د�ش ر�گ�ب

 . �ت ا�ندا�ن�ت �به و�سش

رگاه، �كه  ان �نه �گدن ن �بار �برا�ي�ش ه ا�ي لمحپ �ته �بود�ند. سش اسش من، �پا �به �نرار �گدن �ن�يروهای د�ش

اد �كه دوس�ت  ي ا�ن�ت هدا�ي �وم را د�يد �به �ياد �ش هر م�ن ن، �ش ده �بود. و�ت�تي ���ي ا�ني سش �گورس�ت

�گرهاي  اد �كه رد س�ن ام محّمدي« ا�ن�ت ه�ن د »�ب ه�ي د؛ �به �ياد �ش �ن �ن �ي �ب هر را �ب ادي �نّرم�ش �ن د �آ �ت�ن داسش

ا�يي مي �كرد.  هر ��تّ �نّرم�ش

واهد  حن ي را �كه �ب �با�ن من، هر سر د: »�نرما�ندهان د�ش ّه ها مي �گو�ي�ن حپ ي! �ب �برارد �نّرا�ن

د!« �ن �ن ود �با گ�و�ه مي �ن م �ش �ت���ي

و  �ود  ا�ك �آ �ن صور�تسش   . ا�ندا�ن�ت �بود،  ورده  �آ بر  �ن� �كه  كي  � �ي �پ �به  گاهي  �ن ���ين، 

وان  و�ب �ن  . �گر�ن�ت و�ش  �ن �آ رد  را  او  و  ر�ن�ت  طر�نسش  �به  �بود.  ك  �ن�ش ��ب ها�يسش 

�ين  �ن ار �پ �ن �ت �يادي ا�ن هاي �ن گار رو�ن . ا�ن �ت اسش �نه ي ���ين �گدن ي، سر�ش را �به س�ي �ب �بس�ي



91

�كرد.  �يس  �ن را  او  �ود  ا�ك �آ ك هاي ���ين، موهاي �ن �يد. اسش مي �كسش را  ه اي  لحطن

ود؛  اد �ب�ش �ن هر �آ داو�ند اراده �كرده �كه �نّرم�ش . �ن من! مطم�ئن �با�ش �با�ش موئ �گران �ن »�ن

اده ا�ند.« ان هم ا�ن�ت ان �به �ب م�ن ا�نه ها�يسش هم هم�ين اس�ت �كه د�ش ا�ن �ن�ش

من  د. �بال�گردهاي د�ش هر د�يده مي سش هر و�يران �نّرم�ش ده اي رد �ش اوم�ت هاي �پرا�ك�ن م�ت

د؛ اّما �با هد�ن  �با�ت �بده�ن برد، �ن داِن �ن� امي را ا�ن م�ي �ن ال�ش �بود�ند �نرما�ندهان �ن رد �ت

� داد�ند. �ي ّه �نرار را �بر �ترار �تر�ب �ي �نها، �ب�ت كي ا�ن �آ � وط �ي �تن و ��ت �ترار �گر�ن

�بود،  ان  وا�ن �ب اوم�ت  م�ت مر�كرن  �يادي  �ن هاي  رو�ن �كه  هر،  �ش امع  �ب د  ردمس�ب ا�ك�نون 

يره،  گاهي �ن� اده �بود و �با �ن وا�ند�ند. ساع�تي �بعد، ���ين ا�يس�ت كر مي �ن � دگان �نما�ن سشُ م�ن ر�ن

مي �كرد. اره  �ن �ن را  دور   دس�ت 

   درست و نادرست

1  آزادي خّرمشهر از دست متجاوزان، آرزوي همه ي مردم ايران بود.

2  بالگردهاي دشمن موّفق شدند، فرماندهان نظامي را از ميداِن نبرد نجات بدهند.

3  پيكي كه براي حسين خبر آورده بود، تشنه بود.
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    درك مطلب

1 چرا بّچه هاي كوچك شهدا حسين را دوست داشتند؟

2 يكي از نشانه هاي اراده ي خداوند براي آزادي خّرمشهر چه بود؟

3 آيا شهيد بهنام محّمدي را مي شناسيد؟ تحقيق كنيد و در زنگ بعدي فارسي درباره ي او 

صحبت كنيد.

.  4

    واژه آموزي

  شور و شوقي وصف ناپذير وجود حسين را در برگرفته بود.  

       شوق وصف ناپذير، يعني شوقي كه به آساني نمي توان آن را توصيف كرد.

 دشمن براي نيروهايش دژي تسخيرناپذير ساخته بود.

      دژ تسخيرناپذير، يعني دژي كه  ...........................................................

  نيروهاي خستگي ناپذير با شجاعت به جلو مي رفتند.

      نيروهاي خستگي ناپذير، يعني   ...........................................................

     روان خواني

به متني كه برايتان پخش مي شود، گوش كنيد و به لحن خواندن جمله هاي آن توّجه كنيد. 
بعضي جمله ها مطلبي را مي گويد؛ برخي ديگر چيزي را مي پرسد و بعضي درخواستي را بيان 
مي كند. تعدادي از آن ها هم احساسي را نسبت به چيزی يا كسی نشان می دهد. دّقت كنيد كه 

لحن خواندن اين جمله ها چگونه است و چه تفاوتي با هم دارند. 

https://www.roshd.ir/403-5-5
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فرشته ی یك كودك

كودكي كه آماده ي تولّد بود به فرشته اش گفت: »مي گويند فردا من به زمين مي روم؛ اّما من به 
اين كوچكي و بدون هيچ كمكي چگونه مي توانم براي زندگي به آنجا بروم؟«

فرشته پاسخ داد: »   از ميان بسياري از فرشتگان، فرشته ای برای تو برگزيده شده  است و از تو 
مراقبت خواهد كرد.«

اّما كودك هنوز مطمئن نبود كه مي خواهد برود يا نه.
»اينجا من هيچ كاري جز خنديدن و آواز خواندن ندارم. من اينجا شاد هستم.« 

فرشته لبخند زد و گفت: »فرشته ي تو برايت آواز خواهد خواند و هر روز به تو لبخند خواهد زد. تو 
محبت او را احساس خواهي كرد و شاد خواهي بود.«

كودك ادامه داد: »من چطور مي توانم بفهمم مردم چه مي گويند، وقتي زبان 
آنها را نمي دانم؟«

 فرشته او را نوازش كرد و گفت: »فرشته ي تو، زيباترين و شيرين ترين واژه هايي را 
كه ممكن است بشنوي، در گوش تو زمزمه خواهد كرد و با دّقت و صبوري به تو 

ياد خواهد داد كه چگونه صحبت كني.«
كودك با نگرانی گفت: »  وقتي مي خواهم با پروردگارم صحبت كنم، چه كنم؟«

فرشته كه براي اين سؤال هم پاسخي داشت، گفت: »فرشته ات دست هايت را 
كنار هم مي گذارد و به تو ياد مي دهد كه چگونه دعا كني.«

در آن هنگام، صدايی از زمين شنيده می شد. كودك مي دانست كه بايد به 
به من  را  نامش  لطفًا  بروم،  بايد همين حاال  آرامي، گفت: »   اگر  به  او  آغاز كند.  را  زودي سفرش 

بگوييد.«
راحتي  به  ندارد.  اهّميتي  فرشته ات  »  نام  گفت:  و  كشيد  شانه اش  به  دستی  مهربانی  با  فرشته 

مي تواني او را مادر صدا كني.«

  
حاال متن روبه رو 

را با توّجه به 
آنچه آموختيد، 

بخوانيد و لحن 
خواندن جمله ها 

 را رعایت كنيد.
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ه ها را �ي�ش ، سش ن رو�ن �آ
س�ت           �باران و �بر�ن مي �ش

�تم وسش �ت مي �ن من م�ش

س�ت ر�ن مي �ش �پروا�نه طن

و�ت�تي �كه �نامه ا�ت را
وا�ند مارد �براي ما �ن

ه �ي�ش �ت سش �باراِن �پسش
رام و �بي صدا ما�ند �آ

�ته �بودي وسش ن �ن رد �آ

و�ب اس�ت و�بِ �ن و �ن �ال �ت

�گر ما �تي �كه س�ن گ�ن �

�نو�ب اس�ت هه ي �ب �ب رد �ب

ه �تي �كه ما هم�ي�ش گ�ن �

�يم دا�ي رد سا�يه ي �ن

�تي �كه ما �ترار اس�ت گ�ن �

�يم ا�ي �ي ها �ب ا�ين رو�ن

س دوازدهم
 در
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�نر ِ ��ر �آ و�ت ا�ن �ش

د�يد د �ن�ن ��ن مارد �ب

�با�نسش مان مهر �پ�ش

د �ي د و رد�نسش �بر�تي �ن

�نم ا�ن گُل �ب �ره سش �يك �ت

د ��ت�ي �بر روي �بر�گ �ن

ه �ي�ش �ره روي سش �يك �ت

د ��ت�ي �گر�گ �ن ل �ت م�ش

�ره ا�ن دل من �يك �ت

اد تر ا�ن�ت �بر روي د�ن�

ا�ت ساده �يك ا�تّ�ن

اد م مارد ا�ن�ت رد �پسش

ه �ي�ش �ت سش �باراِن �پسش

ا�نه ي ما مد �به �ن �آ

ود را رام دس�ت �ن �آ

ا�نه ي ما د �به سش مي �ن

   درست و نادرست

1 نامه از جبهه ي جنوب آمده بود.

2 مادر از شّدت ناراحتي به گريه افتاد.

 قيصر امين پور
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كلمه هاي خوب، مهربان و زرنگ، درباره ی اسم قبل از خود توضيح مي دهند. 

  درك مطلب

1 نويسنده ي نامه كه بود؟

2 چه موضوعي در نامه باعث خوشحالي مادر شد؟

3 در بخش زير منظور از » قطره « چيست؟

من دل  از  قطره  افتاد.«»يك  دفتر  روي  بر 

4 چرا وقتي مادر نامه مي خواند، باران آرام و بي صدا ماند؟

.  5

   دانش زباني

 جمله هاي زیر را بخوانيد.

   برادر خوبم آمد.  معلّم مهربان رفت.    دانش آموزان زرنگ دويدند.

حاال به نمودار جمله ها دّقت كنيد. در گروه گفت و گو كنيد و به پرسش هاي زير پاسخ دهيد.

 دانش آموزان زرنگ

 آمد

برادر خوبم

 رفت

معلّم مهربان

 دويدند

 

 اين جمله ها از چند قسمت تشكيل شده اند؟ چرا؟

 چرا كلمه هاي » آمد، رفت، دويدند« باالي نمودار هستند؟
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 قّصه گویي و صندلي صميميت

 
به  گوش دادن   1

قّصه: به قّصه اي كه برايتان پخش 
مي شود، با دّقت گوش دهيد و به شيوه ي 
قّصه گويي آن توّجه كنيد. قّصه گو با باال و 

پايين آوردن آهنگ صدا، باعث جّذابيت 
قّصه مي شود.

 
2  تفّكر: حاال قّصه اي

مرور  در ذهن خود  كه شنيديد،  را   
كنيد و آن را به هر شكلي كه مي خواهيد، 
فضا،  مكان،  مي توانيد  شما  دهيد.  تغيير 

را  قّصه  رويدادهاي  و  شخصيت ها 
عوض كنيد. 

وقت  هر  گفتار:   3
 آماده شديد، روِي صندلي معلّم بنشينيد

و قّصه  ي خود را براي دوستانتان روايت 
كنيد. توّجه كنيد رويدادهاي داستان را 

به ترتيب بيان كنيد.

شيوه ی قّصه گویی: با 
رعايت شيوه ي قّصه گويي، قّصه را 

طوري تعريف كنيد كه براي شنونده 
جالب باشد و با اشتياق به آن گوش 

كند.

4

https://www.roshd.ir/403-5-7
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كه  آن قدر  بود؛  صميمي  و  مهربان  پدربزرگ ها  از  خيلي  مثل  او 
دوست داشتي ساعت ها كنارش بنشيني تا برايت قّصه بگويد و تو فقط 
گوش كني. وقتي مي خنديد، چهره اش مهربان مي شد. نگاهت گره مي خورد 
به كوچه پس  قبل  به سال ها  با خودش مي برد  را  تو  او  و  پيرمرد  لب هاي  به 
كوچه هاي محلّه ي »ُخّرمشاه« كه دوران كودكي خود را آنجا گذرانده بود. سال هاي 

زيادي از آن دوران گذشته است.
اكنون از زبان وي مي خوانيم كه مي گويد: »محّل تولّد من، آبادي خّرمشاه در حومه ي شهر 
يزد است. به داليلي مدرسه نرفتم و مختصر خواندن و نوشتن را از پدرم ياد گرفتم. مادربزرگم 
نيز قرآن را يادم داد. به خواندن كتاب بسيار عالقه داشتم؛ اّما در خانه، چهار پنج جلد كتاب بيشتر 
نداشتيم. يادم هست، آن قدر آنها را خوانده بودم كه حفظ شده بودم. خانواده ام از نظر مالي، وضع 
خوبي نداشتند؛ اّما من از كودكي به آن عادت كرده بودم و راضي بودم. با وجود اين، يك بار در 
كودكي به خاطر فقر حسرت خوردم و آن زماني بود كه ديدم پسرخاله ي پدرم كه دوستم بود و 
هر دو، هشت ساله بوديم، چند جلد كتاب داشت كه من هم خيلي دلم مي خواست آن كتاب ها را 
داشته باشم. آن كتاب ها گلستان و بوستان سعدي بودند. گلستان را با اشتياق فراوان ورق زدم. 
ديدم قّصه دارد و كلّي عكس هاي قشنگ، چقدر دلم مي خواست آن كتاب مال من بود. ظلمي از 
اين بزرگ تر نبود؛ آن بّچه كه سواد نداشت، كتاب را داشت و من كه سواد داشتم، آن را نداشتم. 

آن شب رفتم توي زيرزمين و ساعت ها گريه كردم.
بّنايي مشغول شدم؛ سپس در يك كارگاه  در نوجواني براي كار به يزد رفتم و در آنجا به 
فراموش  را  گلستان  كتاب  وقت  هيچ  مي كردم،  كار  كه  مّدتي  تمام  در  كردم.  كار  جوراب بافي 
نكردم؛ اّما پول كافي براي خريدن آن نداشتم. هيجده ساله بودم كه صاحب جوراب بافي، يك 

  بخوان و بيندیش
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كتاب فروشي باز كرد و من را از بين كارگرهاي كارگاه انتخاب كرد و به كتاب فروشي برد. وقتي به 
كتاب فروشي رفتم، گمان مي كردم به بهشت رسيده ام؛ چقدر رؤيايي بود! قفسه هاي پر از كتاب! 
در آنجا گويي دوباره متولّد شدم و كتاب خواندن من آغاز شد. در كتاب فروشي فهميدم كه چقدر 
دليل، فقط  به همين  بخوانم.  تا مي توانم كتاب  بايد  بيشتر  دانايي  به  براي رسيدن  و  بي سوادم 

خواندم و خواندم و خواندم ...
سي و پنج ساله بودم كه به فكر نوشتن قّصه براي كودكان افتادم. كتاب هاي زيادي خوانده 
بودم كه داستان هاي خوبي داشت؛ اّما زبان آنها كودكانه نبود. من آن داستان ها را به زبان ساده تر 
بّچه هاي خوب« متولّد شد. حاال خيلي  براي  ترتيب كتاب » قّصه هاي خوب  اين  به  و  نوشتم 
خوشحالم كه بّچه ها قّصه هايم را مي خوانند و از آنها لّذت مي برند. هميشه تنها دلخوشي ام در 
زندگي، اين بوده است كه كتاب هاي جديدي را كه الزم داشته ام، بخرم و به خانه ببرم. اگر بدانم 
كه يك هفته ي ديگر بيشتر زنده نيستم، تنها حسرتم اين است كه كتاب هاي نخوانده ام، هنوز 

مانده است.«
آيا مي دانيد نويسنده ي كتاب » قّصه هاي خوب براي بّچه هاي خوب « كيست؟ در اينجا يكي 

از داستان هاي اين كتاب را مي خوانيم.

        دیدن خوبي ها

راهي  از  يارانش  از  تن  چند  با  )ع(  عيسي  بود. حضرت  روزگاري  و  بود     روزي 
مي گذشت. به جايي رسيدند كه الشه ي سگي افتاده بود؛ آن حضرت لحظه اي 
ايستاد؛ كمي با خود انديشيد و به همراهانش گفت: »درباره ي آنچه مي بينيد، چه 

فكر مي كنيد؟« 
   همراهان نگاهي به يكديگر كردند؛ اّما  نمي دانستند كه منظور ايشان چيست.

   يكي پاسخ داد: » اينكه فكر كردن نمي خواهد؛ الشه ي حيواني است كه مرده 
است!«

ديگري گفت: »چه منظره ي ناراحت كننده اي!«   
شخص ديگر گفت: »چقدر زشت است!«    

نفر بعد گفت: »به آن نبايد دست زد؛ ممكن است بيماري اش به ما سرايت كند.«   
يكي ديگر گفت: »وقتي هم زنده بود، تنش پاك نبود؛ حاال كه مرده است، بدتر!«    
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اينكه  مثل  است؛  باز  دهانش  هنوز  است!  بدجنس  »عجب  گفت:  هم  آِخري 
مي خواهد كسي را گاز بگيرد!«

پس از اينكه هر يك از ياران چيزي گفت، آن حضرت فرمود: »اي دوستان! 
همه ي اينها كه ديديد و گفتيد، درست است؛ اّما چيزهايي هم بود كه شما نديديد. 
باوفايي بود؛ خوب پاسباني مي كرد و  اين سگ تا زنده بود براي صاحبش حيوان 
دوست و دشمن را مي شناخت؛ چه دندان هاي سفيدي دارد ... ؛ آري دوستان خوبم! 

با هر چه روبه رو مي شويد، فقط بدي ها و زشتي هايش را نبينيد!« 

 درك و دریافت

1 مهم ترين ويژگي نويسنده ي كتاب » قّصه هاي خوب براي بّچه هاي خوب« را بيان كنيد.

2 چرا از نظر شخصيت اصلي متن، كتاب فروشي مانند بهشت بود؟

3  از نظر شما كتاب فروشي مانند چيست؟

4   چرا نويسنده ی كتاب » قّصه هاي خوب براي بّچه هاي خوب« به فكر نوشتن اين كتاب افتاد؟

5 كدام قسمت هاي متن نشان دهنده ي عالقه ي زياد نويسنده به كتاب خواندن است؟

6 با توّجه به داستان » ديدن خوبي ها«، جمله ها را به ترتيب رويدادها شماره گذاري كنيد:

  حضرت عيسي)ع( گفت: »چيزهايي هم بود كه شما نديديد.«
   هر يك از ياران چيزي گفتند.

     آن حضرت فرمود: » با هر چه رو  به رو مي شويد، فقط بدي ها و زشتي ها را نبينيد.«
  حضرت عيسي)ع( و يارانش الشه ي سگي را ديدند.

   اين سگ تا زنده بود، حيوان باوفايي بود.
   حضرت عيسي)ع( به همراهانش گفت: »  درباره ي آنچه ديديد، فكر كنيد.«
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حكایت

عبدالّرحمان جامي، 
با اندكی تغيير 

شخصي به يكي از دوستانش نامه مي نوشت. كسي پهلوي او 
نشسته بود و از گوشه ي چشم، نوشته هايش را مي خواند. 

نويسنده ، متوّجه نگاه هاي پنهان او شد و از اين كار ناپسندش، 
دزدي  من،  پهلوي  »اگر  نوشت:  نامه اش  در  و  آمد  خشم  به 
ننشسته بود و نوشته ي مرا نمي خواند، همه ي اسرار خود را برايت 

مي نوشتم!«
وقتي آن شخص اين جمله را ديد؛ گفت: » من نامه ي 

تو را نمي خواندم.«
نويسنده گفت: » اگر نمي خواندي، پس از 

كجا دانستي كه ياد تو در نامه هست؟«

https://www.roshd.ir/403-5-9
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   درس سیزدهم: لطِف حق

  درس چهاردهم: ادب از که آموختی؟

  درس پانزدهم: شیر و موش

فصل ششم
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 درس سیزدهم

 پروين اعتصامي

           

�یل �ن �به  را  موسی  و  �چ موسی،  ل�یل  مارد  َ �ب  ِ ّ َر�ب �ته ی  گ�ن � ا�ن  د  ِلک�ن �ن رد 

گاه  �ن  ، حسر�ت �با  �کرد  سا�ل  �ن  ود  اه  �ن ی �گ�ن �ب �نُرِد  �نِد  �نر�ن »کای   : �گ�ن�ت

دای   �ن لط�ن  د،  �ک�ن �ت  �نرامو�ش دای؟« �گر  ی �نا�ن �ب ِی  �ت �ک�ش �ن �ین  رهی،  ون  �چ

؟  �باطل ا��ت کر  � �ن مد:»کا�ین �چه  �آ ا��ت  وحی  ل  م�نرن ا�ندر  ک  �ن ا�ی ما،  رهرِو 

ا�ندا�ن�تی  را  ه  �چ �ن �آ م  �گر�ن�ت�ی ا�ن�تی؟ ما  �ن �ن�ش و  د�یدی  را  ��ت   ِ د��ت

�ت و مهرِ ماردی ا��ت  نها، ع�ش �ت� و  �ت ده �چروری ا��ت رد  �ن وه ی ما، عدل و �ب �ی �ش

و�ش �تر ا��ت �ب ا�ن گاهوار�ش �ن سطِح �آ
دا�یه ا�ش ��یال�ب و موحب�ش مارد ا��ت

د  �ن می �ک�ن �یان  ط�ن �نه  ود  �ن ا�ن  د رودها  �ن می �ک�ن ن  �آ ما،  م  �ی می لگو�ی ه  �چ �ن �آ

م می ده�ی ان  و�ن �ت کِم  �� رد�یا  �به  م    ما،  می ده�ی �نرمان   ، مو�ب و  ��یل  �به  ما، 

اری َا�ش   �ب��چ ما  �به  �بر�گردی،  �که  ه  !«�بِ و ا�ن ما دو��ت �تر می داری َا�ش کی �ت � 

https://www.roshd.ir/403-6-1
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 درست و نادرست

1 مادر موسي وقتي گهواره ي او را به رود نيل سپرد، دنبال او رفت.

2 مهِر مادر موسي به فرزندش كمتر از محّبت خدا به موسي بود.

 درك مطلب

1 زماني كه مادر موسي فرزندش را در آب انداخت،  چه احساسي داشت؟

2 منظور از » كشتي بي ناخدا « چيست؟

3 سه صفت خداوند را كه در متن شعر به آن اشاره شده است، بيان كنيد.

4 مقصود شاعر در مصراع » دايه اش سيالب و موجش مادر است « چيست؟

.  5

 واژه آموزي

 مكتب، اتاقي بود بزرگ كه همه گرداگرد آن روي زمين مي  نشستيم. 

     گرداگرد، يعني دور تا دور

 بر اثر بارندگي زياد، رودخانه لبالب از آب شده بود.

     لبالب، يعني پر 

 سراسر دشت پر از شقايق هاي وحشي بود.

   سراسر،  يعني همه جا

 صداي تكبير َدماَدم از هر سو شنيده مي شد.

   دمادم، يعني هر لحظه 
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    تصويرخواني و صندلي صمیمیت

تصوير:  به  کردن  نگاه   1
تصوير را با دّقت ببينيد و به جزئيات 

آن توّجه كنيد.   

معني  فهميدن  براي  تفّكر:   2
تصوير،  فكر كنيد و مطالبي را كه از 
تصوير برداشت كرده ايد در ذهن خود 

مرور كنيد. 

3 گفتار: هر وقت آماده شديد، 
روِي صندلي معلّم بنشينيد و درباره ي 
برداشت خود از تصوير براي دوستانتان 

صحبت كنيد. 
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  بخوان و حفظ کن

ه�نسال                                                     کُ ی � ا�ن ه�ب د ��تم �که �ش �ن�ی سش

�بال ّه ای را �کرد د�ن �چ و�تر �ب  �ک�ب

و�تر �کرد  �چروا�ن           ان، �ک�ب م �ب �ی �ن �ب

ی َا�ش �با�ن ان ا�ن �چِ ا�ن ، �ت ا�ن�ت �به هر سو �ت

�ت ولکوه و صحرا �بود �چّران     �به د�ش

ان َرد �ب ا�ید رد �بَ ِگ �با�ن سش �ن  �ن �چ

گی د��ت               �ند� ��ت ا�ن �ن ل را د�ید و �شُ ا�ب

��ت �ن�ش �گر�ن�ت و �ب ر �ب �ن رد�ن�تی رد �ن

�یر              �بال �بر �ن �گون ا�ت ن �ن ر �کرد �آ �ن �ن

یر ِه �ت� کمان �بر�ک�ن �به �ن ادی �  �که ص�یّ

اد و �به سر، �با�ن              �یر �چای، ص�یّ �به  �ن

س�تن صالح ا��ت و �نه �چروا�ن �ن�ش �نه �ب

�گ���ت                 د �بُ �ته  ي اّم�ی �به کّلی  ر�ش

دا �ب��ت ِد �ن ن دم دل �به اّم�ی رد �آ

و�تر                                                                                                                   ن �ک�ب و اّم�ید �ش �به ��ت �بود �آ �چ

�با�ت ا�ن مر�گ داد�ش حّی داور �ن

اد                     ِ �چاِی ص�یّ ��ت د ماری �به �ش �برن

اد یر و ا�ن�ت ن �ت� ورد �آ ا �بر �با�ن �ن �ت�ن

اد و هم �با�ن                                                                                                                                              اد هم ص�یّ ا�ک ا�ن�ت �به �ن

دان �کرد �چروا�ن  اد و �ن�ن و�تر سش �ک�ب
  اصغر میر خديوی

https://www.roshd.ir/403-6-2
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ن �که ا�ندو�ن�ت و  کی �آ ل ا�یده �کرد�ند: �ی ی �ن هوده �بُرد�ند و سعِی �ب �ی ِ �ب حب   دو �ک�، ر�ن

کرد: � مو�ن�ت و �ن ن �که �آ �گر �آ ورد و د�ی �ن �ن

وا�نی   �تر �ن �ی�ش دان �که �ب �ن              ع�م، �چ

ادا�نی ، �ن و �ن�ی��ت ون عمل رد �ت             �چ

  درس چهاردهم

د: »عالِِم �بی عمل، �به �چه ما�نَد؟«  �ن �ت گ�ن کی را � ل    �ی

وِر �بی عسل.« �ب �ن : »�به �ن      �گ�ن�ت

https://www.roshd.ir/403-6-3
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مو�ن�تی؟«  د: »اد�ب ا�ن �که �آ �ن �ت گ�ن  ��تمان را �

ن  مد ا�ن �آ د �آ رم �نا�چ��ن �ن ان رد �ن ی اد�بان، هر �چه ا�ن ا�یسش : »ا�ن �ب  �گ�ن�ت

یرن �کردم.« �چره�

ون  �گو�ید. دا�نا �چ �که عّطار �ب �ن و�ید؛ �نه �آ �ب ود �ب ن ا��ت �که �ن ک �آ  مُسش

ِل  َط�ب ون  �چ ادان  �ن و  ه�نر�نماي  و  امو�ش  �ن  ، ا��ت عّطار  �ه ي  َط�ب

�تهی. وا�ن و م�یان  �آ د  ل�ن �ب ي،  ا�ن عن

 گلستان سعدي
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 درست و نادرست

1 مي توانيم از بي ادبان، ادب بياموزيم.

2 هر كسي كه از كار خود تعريف مي كند، داناست.                                                                                                   

 درك مطلب

1 منظور از عبارت » آموخت و نكرد « چيست؟

چرا سعدي، عالم بي عمل را به زنبور بي عسل شبيه كرده است؟ 2

3 سعدي، دانا و نادان را به چه مانند كرده است؟

4 در عبارت پاياني درس منظور از » بلند آواز و ميان تهي« چيست؟

.   5

  دانش زباني

  جمله هاي زير را بخوانید.

  محّمد، معلّم را ديد.  علي، سيب را خورد.   برادرم، گلدان را خريد.

حاال به نمودار جمله ها نگاه كنيد. در گروه گفت و گو كنيد و به پرسش های صفحه ی بعد پاسخ دهيد.  
                                                                                                              

ديد

سيب راعليمعلّم رامحّمد

خورد

گلدان رابرادرم

خريد
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 اين جمله ها از چند قسمت تشكيل شده اند؟ چرا؟

 چرا كلمه های »ديد، خورد، خريد« باالی نمودار هستند؟

  گوش کن و بگو

با توّجه به داستان به پرسش هاي جدول زير پاسخ دهید.

نام داستان: 

شخصيت هاي داستان:

داستان در چه محلّي اتّفاق افتاده است؟ 

از ابتدا تا انتهاي داستان، چه تغييراتي در رفتار سنگ پشت به وجود آمد؟

نظر شما درباره ي رفتار سنگ پشت چيست؟

نظر شما درباره ي رفتار كژدم چيست؟

رفتارهاي پسنديده و ناپسندي را كه در داستان بيان شده است، نام ببريد. 

وقتي به كسي بگوييد: »محّمد ديد«. او مي پرسد: »چه كسي را ديد؟« 
براي اينكه پيام كامل شود، جمله  به بخش ديگري نياز دارد. 

https://www.roshd.ir/403-6-4
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س پانزدهم
 در

�ته   �ن �ن ه  ای،  �یسش �ب �به  �یری  �ش �ته  �بود  �ن سش �آ وا�ب�ش  �ن �کرد،  کی  ل موسش

�گر�ن�ت  گا�ن  یر،  � �ش  ِ لگو�ش در  �ت ن  �گر�ن�ت�آ �با�ن  گاه  و  �کرد  رها  �گه 

دار  �ی �ب د  سش یر  � �ش  ، وا�ب �ن ا�ن  �که  ا  ار�ت ر�ن�ت �بد   ِ مو�ش �ن  یّر  � �ن م�ت

مو�ش  کّ�ه ي  �گر�ن�ت  و  �بُرد  ی لگو�شد��ت  �با�ن  ِ مو�ش ار،  �گر�ن�ت د  سش

ََد�ش �ن کُ � �ه  ه،  �ب �ن �چ �یر  �ن رد  وا��ت  �نَد�ش      �ن َ �ن م�ین  �ن �بر  �بُرده  هوا  �به 

ی ا�ن ِ لوِس �یک عن : ای مو�ش ی�گ�ن�ت �با�ن می �ک�نی  یر  � �ش ُدِم  �با 

اد   ا�ن�ت هراس  رد  اره  �چ �ی �ب ادمو�ش  ا�ن�ت ماس  ا��ت �به  و  �کرد  �گر�یه 

https://www.roshd.ir/403-6-5
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مو�ش من  و  ی  و�وسش اِه  سش و  �ت اِه و�و�ش                                                                                      �که  �ی�ش سش حچ ا��ت �چ مو�ش ه�ی

کارم طا  �ن من  و  گی  ر� �برن و  دارم�ت ر�ت  م�ن�ن ِد  اّم�ی و  �ت ا�ن 

یر ا�ن ا�ین ال�به، رحم �اصل �کرد � �کرد  �ش ول  را  مو�ش  و  �کرد  وا  ه  �ب �ن �چ

د�گر رو�ن  ار  �چ سه  ًا  ا�ت سر                                                                                                ا�تّ�ن �بر  �بال  ن  ا�ی مد  �آ را  یر  � �ش

اد ص�یّ �یک   ، �گر�گ د  ص�ی ی  �چ ، دام �نهادا�ن  رد همان �ول و �و�ش

اد ا�ن�ت یر  � �ش یرِ  �گ� اد،  ص�یّ ادداِم  ا�ن�ت یر  �گ� یر  � �ش  ، �گر�گ  ِ عو�ن

یر را رد�یا�ن�ت � ون �ال �ش ا�ن�ت مو�ش �چ �ت �ب�ش او  الص  �ن �برای  ا�ن 

د�ندان �با  و�ید  �ب را  دها  �ن ان       �ب �ب ا  �ب �ن �آ ا�ن  یر  � �ش �بُرد  رد  �که  ا  �ت

داد رها�یی  را  مو�ش  ون  �چ یر  � اد                         �ش ص�یّ ه ي  �ب �ن �چ �ن  د  سش رها  ود  �ن

 ايرج میرزا
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   درست و نادرست

1 شير، خطاي موش را بخشيد.

2 صّياد براي شكار شير، دام نهاده بود.

3 فقط افراد قوي مي توانند به ديگران كمك كنند.

  درك مطلب

1 موش براي رهايي از چنگال شير چه كرد؟

2 چرا موش به كمك شير رفت؟

3 شخصيت شير و موش را با هم مقايسه كنيد و شباهت ها و تفاوت هاي آنها را بيان كنيد.

4 با خواندن شعر چه پندي گرفتيد؟

.  5

   واژه آموزي

 سبزه زار جايي است كه پر از سبزه است.

 گندم زار مزرعه اي است كه در آن گندم روييده است.

 ني زار جايي است كه ني روييده است.

حاال شما بگوييد:

 نمك زار جايي است كه ..............................................

 چمن زار جايي است كه ..............................................

 گل زار جايي است كه ..................................................
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1 پايان مناسب: 
آخرين گام در قّصه گويی خوب 

پايان دادن قّصه است. قّصه گو با ُكند 
كردن سرعت بيان و پايين آوردن آهنگ 

صدای خود، قّصه را 
به پايان مي برد.

 
4 گفتار و پايان 

قّصه: هر وقت آماده شديد، روِي صندلي 
معلّم بنشينيد و آن را براي دوستانتان روايت 

كنيد. براي پايان قّصه مي توانيد از عبارت هاي زير 
استفاده كنيد:

 باال رفتيم ماست بود، قّصه ي ما
 راست بود.

 قّصه ي ما به سر رسيد.

 
2 انتخاب 

قّصه: حاال شما يكي از 
قّصه هايي را كه قباًل خوانده ايد يا 

شنيده ايد، انتخاب كنيد. 

 
3 تفّكر: 

قّصه را در ذهن خود 
مرور كنيد. 

 قّصه گويي و صندلي صمیمیت
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خانم ژرمن در باغچه اش بود و داشت به گل ها آب مي داد. چند لحظه 
ايستاد تا زيبايي جاّده اي را كه از سايه ي شاخ و برگ درختان پوشيده شده بود و 
از جلوي خانه اش مي گذشت، تماشا كند. آسمان آبي بود و خورشيد مي درخشيد. همه 
شاد بودند؛ اّما در ميان اين منظره ي قشنگ، يك ناهماهنگي به چشم مي خورد و آن دختر 
كوچولويي بود كه آهسته راه مي رفت، سرش را پايين انداخته بود و به كفش هايش نگاه مي كرد. 
وقتي از جلوي در آراسته به گل مي گذشت، لحظه اي سرش را بلند كرد و به خانم پير سالم كرد.

انگشتش  با  كه  در حالي  توي فكري!«  نيستي؟  نين. چرا سرحال  داد: »سالم  خانم جواب 
چانه ي او را باال مي آورد، گفت: »تو گريه كردي! زود باش به من كه دوست قديمي ات هستم 

بگو چي شده؟!«
نين گفت: »امروز در كالس، درس را بلد نبودم و خانم معلّم مرا دعوا كرد. حاال هم كه به 
خانه بروم، پدر و مادرم مرا سرزنش خواهند كرد! با وجودي كه درس جغرافي را خيلي خوب خوانده 

بودم، اّما درس سختي بود و نتوانستم درست به پرسش ها پاسخ دهم.«
خانم ژرمن لبخندي زد و گفت: »تو در حقيقت َدرَست را خوانده بودي. من ديدم كه صندلي 
را توي باغ گذاشته بودي تا در هواي آزاد درس بخواني. برادر كوچكت آمد تا قطعات كاميون 
باز نكرده بودي  را  اسباب بازي اش را سرهم كني كه آن هم كار آساني نيست! و هنوز كتابت 

  بخوان و بینديش

https://www.roshd.ir/403-6-6
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كه دوستت پشت نرده هاي باغ آمد و مجبور شدي سِر 
صحبت را با او باز كني و هنوز او نرفته بود كه مادرت براي 
تكليف  ميان  اين  در  خوب  كرد.  صدايت  عصرانه  خوردن 

َدرَست چه مي شود!«
با  »حق  گفت:  و  كرد  قبول  را  ژرمن  خانم  حرف  نين 
بخوانم.  درس  بيشتري  جّديت  با  نمي توانم  ولي  شماست 
دسِت خودم نيست!« خانم ژرمن دوباره لبخندي زد و گفت: 
»مي خواهم به تو كمك كنم دخترم. االن برايت هديه اي 

مي آورم. يك لحظه صبر كن تا برگردم.«
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كمي بعد در حالي كه چيزي در دستش بود، برگشت و گفت: » اينها هفت مرواريد سرخ 
سحرآميز هستند. فقط كافي است كه اين مرواريدها را دستت بگيري و يك بار َدرَست را 
است: يك  به يك درس  مربوط  مرواريد  بلدي. هر  كاماًل  را  آن  بعد مي بيني كه  بخواني؛ 

مرواريد براي درس علوم، يكي براي درس مطالعات اجتماعی و همين طور تا آخر.«
نين متفّكرانه نگاه مي كرد. خانم گفت: »وقتي من كوچولو بودم، همسايه مان كه پري 

مهرباني بود، اين مرواريدها را به من داد.«
قدرت  مرواريدها  آن  كه  نمي كرد  باور  كرد.  تشّكر  خانم  از  و  گرفت  را  مرواريدها  نين 

جادويي داشته باشند؛ ولي مي توانست آنها را امتحان كند.
نين به خانم ژرمن گفت: »فردا علوم داريم و معلّم از من درس مي پرسد. مرواريد مربوط 

به آن درس، كدام است؟«
خانم ژرمن آهي كشيد و گفت: »مّدت هاست كه از آنها استفاده نكرده ام و يادم نمي آيد؛ 
اّما تو به آساني مي تواني آنها را امتحان كني. يكي از آنها را برمي داري، اگر فردا نمره ي 
امتحان  را  ديگر  يكي  بعد  روز  گرنه  و  زده اي  حدس  ُدرست  كه  مي فهمي  گرفتي،  خوبي 

مي كني، همين جور تا آخر.« 
نين خيلي راضي و خوشحال به نظر مي رسيد. خانم ژرمن گفت: »يك راه ديگر هم 
دارد: با شش مرواريد شروع كن و هفتمي را كنار بگذار؛ اگر َدرَست را يادگرفتي، مي فهمي 
و  مي گذاري  كنار  را  آنها  از  ديگر  يكي  بعد  روز  و  است  خوب  تا  شش  اين  از  يكي  كه 
همين طور تا آخر. آه! راستي مسئله ي مهّمي كه داشت يادم مي رفت اين است كه تو نبايد 
به هيچ وجه رازت را براي كسي فاش كني وگرنه مرواريدها براي هميشه قدرتشان را از 

دست مي دهند.«
نين، خانم مهربان را بوسيد و دوان دوان دور شد؛ ولي خيلي دلش مي خواست كه موضوع 

را به همه بگويد. 
كمي بعد نين بدون اينكه منتظر بماند تا مادرش او را صدا بزند، كتاب علومش را برداشت 

و با خود گفت: »بيرون آفتاب خيلي گرم است به اتاقم مي روم تا در آنجا درس بخوانم.«
نين در حالي كه در اتاقش تنها بود هفت مرواريد را روي ميز گذاشت، نشست و كتابش 
را باز كرد و يكي از آن مرواريدها را خيلي محكم در دستش گرفت و شمرده شمرده و با 
صداي بلند شروع به خواندن كرد. درس كوتاه بود و زود تمام شد. بعد مرواريد دوم را برداشت 
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و دوباره شروع به خواندن كرد. بعد سومي، چهارمي، پنجمي و ششمي را امتحان كرد. هر بار او 
درسش را به دّقت و با صداي بلند مي خواند.

با خود گفت:  و  نگاه كرد  آن  به  زيادي  مّدت  نين  بود.  مانده  مرواريد هفتم  فقط  ميز  روي 
»نكند كه مرواريد اصلي همين باشد؟ اين يكي را امتحان مي كنم و اين بار مي فهمم كه آيا اين 

مرواريدها سحرآميزند يا نه.«
او آخرين مرواريد را در دستش گرفت و باز درسش را مرور كرد. تازه كارش تمام شده بود كه 
مادرش او را براي خوردن عصرانه صدا كرد. چقدر وقت زود گذشته بود! نين دوان دوان به باغ 
رفت. خانم ژرمن مشغول قيچي كردن بوته هاي گل سرخ بود. نين به او نزديك شد و با صداي 
آهسته گفت: »  من همه ي مرواريدها را امتحان كردم! اگر فردا درسم را بلد باشم، معلوم مي شود 

كه آنها سحرآميزند!« خانم در حالي كه زيركي از چشمانش مي باريد، لبخندي زد.
روز بعد، خانم ژرمن َدِم در منتظر دوست كوچكش بود. او به راحتي حدس مي زد كه همه چيز 
به خوبي گذشته است. نين در حالي كه جست و خيز مي كرد و زير لب آواز مي خواند جلو مي آمد. 
تا چشمش به خانم ژرمن افتاد، شروع به دويدن كرد و در حالي كه به شّدت نفس نفس مي زد به 
او رسيد و گفت: »مرواريدها سحرآميزند! من درسم را از اّول تا آخر بلد بودم! خانم معلّم مرا جلوي 
بّچه هاي كالس تشويق كرد.« نين در حالي كه مي خنديد 
و خانم را در آغوش گرفته بود، ادامه داد: » شما هديه ي 
بسيار خوبي به من داده ايد؛ در عوض آن، چه كار مي توانم 
برايتان انجام بدهم؟ مي خواهيد علف هاي هرز باغتان را 

بَِكنم يا گل هايتان را آب بدهم؟«
خانم مهربان گفت: »   نه، اين كارها الزم نيست. من 
خوشحالم كه مي بينم حّتي پس از سال هاي طوالني، 
مرواريدهايم قدرتشان را از دست نداده اند. من كاري 
نكرده ام كه از من تشّكر كني، من هم آنها را از يك 

نفر ديگر گرفته ام.«
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نين گفت: »كسي كه اينها را به شما داده واقعًا يك فرشته بوده ... شما هم يك فرشته 
هستيد. پدرم هميشه مي گفت، شما بهترين معلّمي هستيد كه مي شناسد؛ اّما من مي گويم 

شما يك فرشته ايد!«
خانم ژرمن گفت: »پدرت سال ها پيش،  شاگرد من بوده است؛ اگر من معلّم خوبي بوده ام 
به خاطر اين مرواريدها بوده است. حاال آنها به تو تعلّق دارند. آنها را بردار و هر چه زودتر به 

خانه برو كه مادرت منتظر است.«
درس  يادگيري  براي  مرواريد  هفت  هر  از  كه  گرفت  تصميم  و  برگشت  خانه  به  نين 

اجتماعي استفاده كند. او مي بايست يك بار ديگر مرواريد آن درس را پيدا مي كرد.
روز بعد، خودش داوطلب شد تا معلّم درس را از او بپرسد. اين كار برايش موجب موّفقيت 

تازه اي در مدرسه شد و معلّم با كمال ميل او را دوباره تشويق كرد.
تغيير وضع نين تعّجب مي كرد. نين كه به درس خواندن عالقه مند  اين  از  خانم معلّم 
شده بود، رازش را براي كسي فاش نكرد. از آن پس، ديگر براي هر درس دنبال مرواريد 
مخصوصش نمي گشت. هر روز خيلي آرام و بي سر و صدا در اتاق كوچكش از هفت مرواريد 

استفاده مي كرد. 
يك روز خانم ژرمن نين را با قيافه اي گرفته و جّدي مشغول قدم زدن ديد. از او پرسيد: 

»چه اتّفاقي افتاده دخترم؟ مرواريدها ديگر سحرآميز نيستند؟«
نين جواب داد: »آه! نه خانم، با همين مرواريدهاست كه من هميشه در مدرسه موّفق 
مرا تشويق مي كنند  نگران كرده است. وقتي ديگران  مرا  دقيقًا همين مسئله  اّما   مي شوم؛ 
به جاي اينكه خوشحال شوم؛ خجالت مي كشم. خانم ژرمن، ديگر تحّملش را ندارم! من دارم 
همه را گول مي زنم. پدرم، مادرم، خانم معلّم و هم كالسي هايم را! من يك چيزي در قلبم 
احساس مي كنم، ولي نمي دانم چيست كه مرا وادار مي كند رازم را به همه بگويم! براي پدر 

و مادرم نگرانم؛ چون اگر دوباره مثل سابق بشوم، ناراحت مي شوند!«
در اين موقع، خانم ژرمن قطره اشكي را كه بر گونه اش فرو مي غلتيد، پاك كرد، دوست 
آن  كن:  به حرف هايم گوش  نباش! خوب  »نگران  گفت:  و  كشيد  آغوش  در  را  كوچكش 
مرواريدهاي سرخ، سحرآميز نيستند! من هم وقتي بّچه بودم؛ همين طور فكرم ناراحت بود و 
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مي خواستم مرواريدها را به صاحبش برگردانم! اّما اين مرواريدها يك چيز را به تو آموختند و 
آن اينكه به جاي بي توّجهي، درس را به طور دقيق مطالعه كني.«

نين از خوشحالي فريادي كشيد و گفت: »حاال فهميدم! مرا بگو كه فكر مي كردم درس هايم 
به خاطر اين مرواريدها خوب شده! در حالي كه مرواريد اصلي، چيز ديگري بوده است. متشّكرم 

خانم، شما واقعًا يك فرشته ايد!«

  نوشته ی جورجیو گاريتسو،

  ترجمه ي حمیدرضا منتظر ابدي

    درك و دريافت

1 در ابتداي داستان، چرا با اينكه نين درسش را خوانده بود، نتيجه ی خوبي نگرفته بود؟

2 خانم ژرمن بيشتر وقت خود را به چه كاري مشغول بود؟

3 چرا با اينكه خانم ژرمن به نين گفته بود تا هر بار يكي از مرواريدها را كنار بگذارد، او 

براي همه ي مرواريدها درس را تكرار كرد؟

4 با وجود موّفقيت نين، چه مسئله اي باعث نگراني او در مدرسه شده بود؟

5 به نظر شما مرواريد اصلي چه چيزي بود؟

6 جمله هاي زير را با توّجه به متن داستان، مرتّب كنيد:

  نين فكر مي كرد علّت موّفقيت او مرواريدهاي سرخ هستند و غمگين بود.
  خانم ژرمن هفت مرواريد به نين داد.

  نين درس را بلد نبود و معلّم او را دعوا كرد.
    بر عكس هميشه، نين به جاي اينكه به باغ برود به اتاقش رفت و در آنجا درس خواند.
    خانم ژرمن به او گفت: »علّت موّفقيت تو اين است كه با دّقت درست را خوانده اي.«
   حاال ديگر وقتي معلّم از نين درس مي پرسيد،  پرسش ها را از اّول تا آخر بلد بود.

  نين مرواريدها را در دست گرفت و به تعداد آنها درسش را مرور كرد.
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 مثلي را كه در شعر » شير و موش« بود، پيدا كنيد و در گروه درباره ي 
مفهوم آن گفت و گو كنيد. 

     مفهوم شعر » شير و موش « تو را ياد كدام يك 
از مثل هاي زير مي اندازد؟

     از هر دست بدهي از همان دست هم مي گيري.
     هركه بامش بيش برفش بيشتر.

َمثَل
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 درس شانزدهم: پُرسشگری

درس هفدهم: مدرسه ی هوشمند

نیایش

فصل هفتم
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 » ال  س�ؤ عالم�ت   « �يه  �ب �ش دم ها  �آ �گ��ش  �كه  �كرده ا�يد  د�تّ�ت  �چ  ه�ي �يا  �آ �نمي دا�نم 

�ي�ب  �دا�ت ع�ب �بال م��ب كي �به د�ن � . �ي �ا�ب اس�ت � ه�ناران �ب �ن �ت ي م�ن ؟ �گ��ي اس�ت

�د دار�ند  �د دار�ند �يا �نه و ا�گر و�ب �نها و�ب �اهد �بدا�ند �آ ا�يي اس�ت و مي �ن ي�ب �ن�ن و �ن��

�گرد  ن  م�ي را �ن �بدا�ند �چ �اهد  �گري مي �ن د�ي د.  ك�ي هس�ت�ن د و �چه سش �ن گي مي �ك�ن �ند� �ن ا  �ب رد �ك

 � م؟ �يك �ن�ن سمان معّل�ت �نمي ما�ن�ي �ر�يم و رد �آ ي�ن �نمي �ن م�ين �� را ا�ن روي �ن . �چ اس�ت

 درس شانزدهم

https://www.roshd.ir/403-7-1
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كي هم دوس�ت دارد �بدا�ند  � د. �ي اده اس�ت و �نمي ا�ن�ت ن �باال ا�يس�ت د �آ �ي �رسش را �ن �اهد �بدا�ند �چ مي �ن

الصه،  د. �ن ل او �ش لگ��نه مي �ت�ان م�ش �ي و �باه��ش اس�ت و �چ ان، �ت ته�مان �نالن داس�ت را � �چ

د. ر �ن د و مي �چ ر �ن مان مي �چ �د دارد �كه رد م�ن�ن ال و�ب اران س�ؤ ه�ن

�اره. �بعد هم،  ل �يك �گ�سش و�يرنان مي ما�ند؛ م�ش �نها �آ ي ها، هم�ين ط�ر �به �گ��ش �آ ال �بع�ن س�ؤ

�د  ده و�ب گم �ش ده و � ده �نسش اِل �چرس�ي اران س�ؤ ا، ه�ن �ي �د. �چس رد د�ن گم مي سش د و � �ت�به مي ا�ن�ت �يك م�

�د  �ن �چر سسش هاي  �بال  د�ن �به  هم�اره  �گر،  د�ي اري  �بس�ي و  �گران  وهسش �چرش دان،  م�ن دا�ن�ش و�ي  دارد؛ 

د. �ن دا �ك�ن �ي �نها را �چ ا �چاس�ن �آ در مي �گرد�ند �ت ن �ت مي رو�ند و �آ

ي�و�ني  � �ان �ب ي �ب�د، ا�ب�ر�ي �نه ي �ياد�گ�ي�ي و دا�نسش ا�ندو�ن ه �تسش دان �كه هم�يسش م�ن كي ا�ن ا�ين دا�ن�ش �  �ي

ا�ب هاي  �ك�ت �كه  ا�يرا�ني اس�ت  ان  لس��ن �ن�ي و  ي دا�نان  ر�يا�ن ر�گ �تر�ين  �برن ا�ن  كي  � �ي او   . اس�ت

گي  �ند� �ن همه ي   . �ت �ن�سش �گ��نا�گ�ن  ل  مسا�ؤ رد�باره ي  �يادي  �ن

د. ا�ين  د علم و دا�نسش س�چ�ي �ش �ان رد راه �گس�ت��ش و ر�ش ا�ب�ر�ي

ا�تي �ب�د �كه  ا�ت �ي عّل�ت ا�تّ�ن ر�گ هم�اره رد �بس�ت و �ب د �برن م�ن دا�ن�ش

ا�ن�ته،  �ن �ناسش هاي  ي�ن � �چ �ن  �ك�ش �به  او  مي داد.  روي  اط�ا�نسش  رد 

هل، �گر�يرنان �ب�د. �ت و ا�ن �نادا�ني و �ب ار داسش عال�ته ي �بس�ي

د و رد  �ت رس�ي اد و هسش �ت ه�نگامي �كه �ال هاي عم� او �به ه�ن

�يد، دوس�تي  را�ن گي را مي �گدن �ند� ه هاي �ن ماري، وا�چس�ين لح�ن �ي �بس�ت� �ب

ي  ماري �با كلمه ها�ي �ي �ان �با همان �ا��ت �ب مد. ا�ب�ر�ي �نسش �آ د �براي ا��ال �چرسي �بر �با��ي م�ن دا�ن�ش
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� دهد.  �ي � �ن كي ا�ن مسا�ؤل علمي را �ت � �اهسش �كرد �كه �چاس�ن �ي اه ا�ن او �ن �بر�يده و �ك��ت

ماري هس�تي، �چه  �ي �ب �بس�ت�  �كه رد  ا�ك�ن�ن  �گرامي!  : »دوس�ت  �گ�ن�ت د  م�ن دا�ن�ش

؟« اس�ت �چرسسش  ا�ين  اي  �ب

: ا�ين  ه�ت� اس�ت ارا��تي �چاس�ن داد: »�كدام �يك ا�ن ا�ين دو �ب �ان �با �ن ا�ب�ر�ي

رم؟« اهل، رد�گدن ي�م �يا �نادا�نس�ته و �ب م� له را �بدا�نم و �ب �كه مس�ؤ

 درست و نادرست

1 گوش همه ي موجودات شكل عالمت سؤال است.

2 سؤال هاي زيادي در مغز ما انسان ها مي چرخد.

3 در دنيا به همه ي سؤال ها پاسخ داده مي شود.

   درك مطلب

1 چه كساني به دنبال سؤال هاي خود مي روند؟

2 دو ويژگي ابوريحان بيروني را با توّجه به متن بيان كنيد.

3 » ابوريحان همواره در جست و جوي علّت اتّفاقاتي بود كه در اطرافش روي مي داد.« مفهوم 

اين جمله را با مثال بيان كنيد. 

.  4
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   دانش زباني

  جمله هاي زیر را بخوانید.

   مريم روزنامه را روي ميز گذاشت.

   سينا كيف را به پدرش داد.

  حاال به نمودار جمله ها دّقت كنید. در گروه گفت و گو كنید و به پرسش هاي زیر پاسخ 

دهید.

به پدرشكيف را سينا

گذاشت

روي ميزروزنامه را مريم

داد

        

 اين جمله ها از چند قسمت تشكيل شده اند؟ چرا؟

 چرا كلمه هاي » گذاشت، داد « باالي نمودار هستند؟ 

    روان خواني

     به اين داستان گوش كنيد و به لحن خواندن آن توّجه كنيد. حاال شما كتاب 

داستاني را با لحن مناسب براي دوستانتان بخوانيد. 

وقتي به كسي بگوييد: »مريم روزنامه 
را گذاشت.« او مي پرسد: »كجا گذاشت؟« 
جمله ي  باشد،  كامل  پيام  اينكه  براي 

شما بخش ديگري نيز دارد. 

https://www.roshd.ir/403-7-2
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�بَ�د دا�نا  �كه  ه�  َ�د  �بُ �ا�نا  �ب�د�ت �بُر�نا  ي�،  � �چ دل  دا�نسش  �ن 
�گرای دان  �يرن �به  و  �نَرنای  دا�نسش  مای�به  ره�ن را   � �ت ان  �ب �باد،  او  �كه 
ي دا�ن�ش ه�  �ن   � �ن �بسش و  ام��ن  �ي ي�ب رام�ش ي،  دا�ن�ش ه�  �ن  ي  ا�ب �ي �ب

مان �ن �يك  �تن،  م��ن �آ ا�ن  گمانم�يا�ای  � ا�ندر  دل  �كن،  �ن م�ي دا�نسش  �ن 
�ك�ي �با  دوس�تي  �بَ�د،  ��ش  ا�ن �ن �ب�ي�چه   ، دا�نسش �ن  �ندارد  ه�ه  �ب �كه 

اس�ت  ي  ي دا�ن�ش �ب �ن  او  �يكاری  �ب �گر�يس�ت�كه  ا�يد  �ب �ب �بر،  ان  ي دا�نسش �ب �به 

اس�ت  ي دا�نسش  �ب َم�ِد  �ن  �چ ُم�ده،  ای، �بي رامسش اس�ت�تن  �كه �نادان �به ه� �ب

  بخوان و حفظ كن

    شاهنامه، فردوسي

https://www.roshd.ir/403-7-3


129



130

�ت  ا�ب �ك�ي�نسش را �برداسش �باران، �نم �نم مي �بار�يد. مه�ت

ه�اي  ا�ن  و  د  �ي �كسش ي  �ت �ن�نسِ  عم�ي مد.  �آ �ي�ون  �ب ا�نه  �ن ا�ن  و 

ه�،  �ش ا�ين  �به  ه  ا�ن �ت �چدر�ش  �بُرد.  �ت  لدنّ هاري  �ب �ين  د��نسش

�به  او  �كه  �ب�د  ي  رو�ن اّول�ين  ا�ين  و  �ب�د  ده  �ش ل  �ت �ت م�ن

�با  �ك��چه  دو  د�يد،  �ب . مدرسه ي  مي ر�ن�ت د�يد  �ب مدرسه ي 

  . �ت داسش اصله  �ن �نها  �آ ا�نه ي  �ن

درس هفدهم

https://www.roshd.ir/403-7-4
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». ان م���ن�ت د؛ » د�بس�ت ام مدرسه، �نما�يان �ش م ا�يران و �ن ، �چر�چ �ت سش �چ �ك��چه ي دوم �كه �گدن �ي  ا�ن �چ

. رد ا�ين  ا�نسش ا�ندا�ن�ت ّه ها او را �به �ياد دوس�ت �چ ادي �ب د، صداي �ش اط مدرسه �ش و�ت�تي وارد ��ي

؟«  �يس�ت د�يد هس�تي؟ اسم�ت �چ م��ن �ب : »دا�نسش �آ مد و �گ�ن�ت د�يك او �آ ي �نرن �ش ه، د�ن�ت��ك ر�يرن �ن�ت لح�ن

ه هس�تم.«  سش �ن �ن : »من هم �ب �د�ش را م�ّ��ني �كرد. د�ن�ت� �گ�ن�ت ا�ب �ن مه�ت

�يه  �ب گي، �ش �ه ا ي ر�ن� ل�ي رد كالس، روي د�ي�ار، ص�ن �نها �به سم�ت كالس، �ر�ك�ت �كرد�ند. �ب �آ

�بعد وارد كالس  �ترار مي داد�ند و  ن  ان را روي �آ ّه ها د��تسش �چ �كه �ب ي هاي هم�اه �م�ي �ب�د  �گ�سش �به 

ن  �آ �ك�ن دس�ت�ت را روي  : »�با�يد  �گ�ن�ت ه  سش �ن �ن �ب ؟«  �يس�ت �چرس�يد: »ا�ين �چ ا�ب  د�ند. مه�ت مي �ش

د، ا�ين  امده �با�ش �ي ي �به مدرسه �ن م��ن �ي. ا�گر دا�نسش �آ �د ام�و�ن رد كالس �ا�ن ا معل�م سش اري �ت �ب�گدن

�يامك مي دهد.«  ك �به �چدر و مارد�ش �چ �ه ي �ك��چ ص�ن

ل�ي  ِد �ب �ي �ته ي س�ن �ن �ن �به �ت ي هم ا�ن س�ت ي�ن � ي�ن معلّم �ب�د و �چ د�ند. را�يا�نه اي روي م� وارد كالس �ش

 . د اس�ت م�ن ه�سش �ته ي  �ن �ت ن،  �آ �كه  د  نهم�ي �  � �چرس و �ب و  كاوي  �ب �ك�ن �با  ا�ب  مه�ت ا�با�ند.  مي �ت �ر  �ن كالس، 

لم �ن�ري و  للكه ا�ن �ت د؛ �ب �ن �ت ا�ب �ندا�ش �چ ا��ت�ي د �به �گ م�ن �ته ي ه�سش �ن �تن روي �ت ان �براي �ن��ش م��ن دا�نسش �آ

ا��ب �ب�د.  �ي �ب ا�ب �ن�ي اده مي �كرد�ند �كه �براي مه�ت �ن ، اس�ت ان دس�ت �ت گاهي ا�ن ا�نلگسش

ا�ب  مه�ت �به  ي  امد�گ��ي ��ش �ن �براي  را  امي  �ي �چ د،  م�ن ه�سش �ته ي  �ن �ت روي  �د،  �ن  ِ �ت لگسش ا�ن �با  ه  سش �ن �ن �ب

. �ت �ن�سش

�كه  گي  � ر�ن ه�  �به  را  ي  ي�ن � �چ ه�  �ا�ني  مي �ت د،  م�ن ه�سش �ته ي  �ن �ت : »روي  �گ�ن�ت ا�ب  مه�ت �به  ه   سش �ن �ن �ب

د،  م�ن ا�ه ي ه�سش �تّ �ن �با  �يا  �ك�ني  �ا�ني دا�يره رسم  د، مي �ت م�ن �چرگار ه�سش �با  �ك�ني.  ي  اسش ّ �ن�ت دوس�ت داري،  

وا�تعي.« �كسش  ط  و �ن ا�ه   �تّ �ن و  �چرگار  ل  م�ش �ك�ني؛ ردس�ت  ه �گ�ي�ي  ا�ندا�ن را  او�يه ها  �ن

ّه ها  �چ ا�ب را �به �ب د و �چس ا�ن �الم و ا��ال �چرسي، مه�ت رد ا�ين ه�نگام، معلّم وارد كالس �ش
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ي  �ت گار�نگ، هم�اه م�س�ي م�ّ��ني �كرد؛ ��چس �با را�يا�نه، �ت�او�يري ا�ن گل هاي ر�ن

�نسش �كرد. مي �چ ا و مال�ي �ب �ي �ن

ا�ب  گاهي �به مه�ت �با�ني، �ن �با مه� �چا�يان رس�يد، معلّم  �نسش �ت�او�ير �به  و�ت�تي �چ

� �ب�د؛ �به كالس ما  ّه ها �به �ت �چ : »ا�ين �ت�او�ير، هد�يه ي من و �ب �كرد و �گ�ن�ت

مدي! «  �آ ��ش  �ن

ّه ها و د�يدن  �چ �ن�يدن صداي دس�ت هاي �ب د�ند. �ش ّه ها �برا�يسش دس�ت �ن �چ �ب

اد �كرد.  �بان معلّم، او را دل�گرم و �ش د مه� �ن �ن ��ب

�ين هاي ردس را  ي، �تم� سش م��ن كمك �نرم ا�نرنار �آ ّه ها �به � �چ د. �ب ا�ن �ش عن ردس �آ

�كرد�ند. ردس،  اده  �ن اس�ت ي هم  ا�ن َم�ب گاه  ما�يسش �ن �آ و  ا�نه  �ن ا�ب �ك�ت ا�ن  �نها  �آ داد�ند.  ام  �ب ا�ن

�كرده �ب�د.  دا  �ي �چ ه اي  ا�ن �ت ي  ا�ي �ب �ي ، �ن ا�ب �براي مه�ت ن رو�ن  كالس و مدرسه، �آ

ن  اّول�ي ا�ن  ا�ب  مه�ت �ب�د�ند،  �گ�ن�ت و �گ�  دور هم، س��گرم  �اده  ا�ن �ن �كه  �ب  سش

�چدر و مارد�ش داد.  �به  �چا�يگاه  را�يا�نه اي مدرسه را  ا�ني  �نسش �گ�ن�ت و  رو�ن مدرسه 

س�ت و �با هم س�ي �به  �ل كار �با را�يا�نه ا�ش �ب�د، �ن�ش عن ار �چدر �كه م�ش ��چس، �ك�ن

�بان كالس را د�يد�ند. �چدر  �نها علكس هم كالسي ها و معلّم مه� د�ند. �آ �چا�يگاِه مدرسه �ن

اوري و  ّ : »�ن�ن ده �ب�د، �گ�ن�ت �ال �ش �سش �ي �ن ا�ب �كه ا�ن د�يدن علكس ها �ن�ي مه�ت

د.«  ده مي �ك�ن گ�ن�ت �ن � ��نده ای را �ش �ن ده و سش �ن�ن �ي ��ن�ت هاي علمي، ه� �ب �ي�ش �چ
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    درست و نادرست

1 خانواده ي مهتاب در منزل از اينترنت استفاده مي كردند.

2 براي نوشتن روي تخته ي هوشمند به جز گچ، مي توان از قلم نوري و گاهي از انگشتان 

دست نيز استفاده كرد.

3 معلّم با پخش تصاوير زيبايي به مهتاب خوش آمد گفت. 

   درك مطلب

1 در اّولين روز حضور در مدرسه ي جديد، چه چيزي مهتاب را دلگرم و شاد كرد؟

حضور و غياب در مدرسه ي هوشمند را با مدارس معمولي مقايسه كنيد و يك خوبي آن را  2

بيان كنيد.

3 شما ترجيح مي دهيد در مدرسه ي معمولي درس بخوانيد يا مدرسه ي هوشمند؟ چرا؟

.  4

     واژه آموزي 

 بیننده، شخصي كه چيزي را مي بيند.

 گوینده، شخصي كه چيزي را مي گويد.

 شنونده، شخصي كه چيزي را مي شنود.
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حاال شما بگوييد:

    به كسی كه مطلبی می نويسد……… می گويند.

    به شخصی كه چيزی را می خواند……… می گويند.

    به كسی كه می دود……… می گويند.

   نمایش

 يكي از موضوع هاي زير را انتخاب كنيد و درباره ي آنها نمايشي طّراحي كنيد و  در كالس اجرا 

نماييد.

    فرض كنيد نزد مدير مدرسه رفته ايد و مي خواهيد درباره ي موضوعي با او صحبت كنيد.

  فرض كنيد با دوست صميمي خود صحبت مي كنيد.

 پس از اجراي نمايش درباره ي تفاوت آن دو در گروه، گفت و گو كنيد. نتيجه اي را كه از 

بحث گروهي گرفتيد براي هم كالسي هايتان بازگو كنيد.
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روزی، روزگاری، چهار تا دوست بودند كه هميشه با هم به سفر می رفتند، با هم 
گردش و تفريح می كردند و خالصه اينكه در هر كاری با هم بودند.

روزی از روزها، اين چهار دوست، تصميم گرفتند، با هم شريك شوند و كار و كسبی راه 
بيندازند. يكی گفت: »پول هايمان را روی هم بگذاريم و كااليی بخريم و تجارت كنيم.« 

فردای آن روز، چهار دوست جمع شدند و پول ها را روی هم گذاشتند، چهار هزار سّكه ی طال 
جمع شده بود. سّكه ها را داخل كيسه ای ريختند.

روز بعد، همه آماده بودند. سوار اسب هايشان شدند و راه افتادند. نزديك ظهر بود كه خسته و 
كوفته به باغی رسيدند. آنكه كوچك تر از همه بود، گفت: »خيلی خسته شديم، برويم داخل اين 

باغ و خستگی در كنيم و غذايی بخوريم!«
بقيه خنديدند و گفتند: »چی از اين بهتر!«

چهار دوست به دِر باغ رفتند و در زدند. پيرزنی پشت در آمد. آنها گفتند: »ننه جان! ما خسته ايم. 
اجازه می دهی داخل باغ استراحت كنيم و غذايی بخوريم؟«

پيرزن گفت: »عيبی ندارد!«
چهار دوست، اسب هايشان را بيرون به درخت  بستند و خودشان داخل باغ رفتند. زير سايه ی 
از  يكی  آبی می گذشت.  آنها جوی  كنار  از  داشتند خوردند.  پنيری كه  و  نان  نشستند.  درختی 
دوست ها بلند شد و جوی آب را دنبال كرد. به استخر بزرگی رسيد. پيش دوستانش برگشت و 

گفت: »  ته باغ يك استخر آب است. برويم شنا كنيم و خودمان را بشوييم.«
يكی ديگر گفت: »كيسه ی پولمان چی؟ كجا بگذاريم. می ترسم دزدی پيدا شود، آن را ببرد!«

ديگری گفت: »كيسه ی پول را بدهيم به پيرزن كه برايمان نگه دارد.«
هر چهار نفر پيش پيرزن رفتند، كيسه ی پول را به او دادند و گفتند: »ننه جان! اين كيسه ی پول 

ما پيش تو باشد. تا وقتی هر چهار نفرمان نيامده ايم،  آن را به كسی نده!«

  بخوان و بیندیش

https://www.roshd.ir/403-7-5
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را  لباس هايشان  پيرزن كيسه ی پول را گرفت و داخل صندوقی گذاشت. چهار دوست رفتند. 
درآوردند و مشغول شنا و بازی شدند. يك ساعتی كه گذشت. يكی از دوست ها گفت: »سر و تنمان 
را شستيم. كاش شانه ای داشتيم كه موهايمان را شانه می زديم تا كمی تميز و مرتّب شويم. تاجر 

بايد شيك و مرتّب باشد!«
ديگری گفت: »حاال تو اين بيابان شانه از كجا پيدا كنيم؟«

آنكه دنبال شانه بود، گفت: »شايد اين پيرزن داشته باشد. می روم از او می گيرم.«
او اين را گفت و از آب بيرون آمد. لباس پوشيد و به طرف اتاق پيرزن دويد.

در بين راه فكری به ذهنش رسيد و نقشه ای كشيد. با خود گفت: »اگر بتوانم كيسه ی پول ها را 
بگيرم و بروم، همه ی آن سّكه ها مال من می شود. می توانم با آن همه پول زندگی راحتی داشته باشم.«

مرد با اين نقشه نزد پيرزن رفت و گفت: »ننه جان، می خواهيم برويم. آمده ام كيسه ی پول را 
بگيرم. بايد زودتر برويم.«

پيرزن گفت: »قرار بود، هر چهار نفرتان با هم بياييد تا من كيسه ی پول را بدهم.«
مرد گفت: » دوستانم توی استخر دارند شنا می كنند. گفتند، كيسه را بده ببرم آنجا!«

پيرزن گفت: »  ُخب، بگو از همان جا داد بزنند و بگويند تا من بشنوم.«
جوان سرش را از پنجره ی اتاق بيرون برد و گفت: »دوستان، پيرزن چيزی را كه دنبالش آمده ام 

به من نمی دهد.«
دوستان او كه در حال شنا و بازی و تفريح بودند، فكر كردند، دوستشان دنبال شانه است، فرياد 

زدند: »  ننه جان! هرچه می خواهد به او بده!«
داد. جوان هم خوشحال شد.  به جوان  را  آن  پول است.  پيرزن فكر كرد منظورشان كيسه ی 
كيسه ی پول را گرفت و از خانه بيرون رفت. به وسط باغ كه رسيد البه الی درخت ها، راهش را كج 

كرد و از باغ بيرون رفت. سوار اسبش شد و فرار كرد. رفت و پول ها را با خود برد. 
يك ساعتی كه گذشت، آن سه دوست ديدند كه دوستشان برنگشت. از استخر آب بيرون آمدند. 

لباس پوشيدند و پيش پيرزن رفتند و گفتند: »ننه جان! دوست ما كجا رفت؟«
پيرزن گفت: »پول هايتان را گرفت و برگشت پيش شما. همان وقت كه داد زديد هرچه می خواهد 

به او بده!«
سه دوست بر سرشان زدند و گفتند: »چی؟ پول ها را گرفت و رفت؟ كجا رفت؟ مگر ما نگفتيم تا 

چهار نفرمان نيامديم، كيسه ی پول را به كسی نده؟!«
كار به دعوا كشيد. سه دوست پيش قاضی شهر رفتند و از پيرزن شكايت كردند. قاضی مأموری 
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فرستاد و پيرزن را به دادگاه آورد. وقتی پيرزن جلوی قاضی ايستاد، قاضی گفت: »ننه جان! اين سه 
مرد چه می گويند؟ حرفشان درست است يا نه؟«

پيرزن گفت: »حرفشان درست است.«
قاضی گفت: »پس كيسه ی پول هايشان كجاست؟ چرا آن را به رفيقشان دادی؟«

پيرزن ماجرا را ريز به ريز، همان طور كه اتّفاق افتاده بود، برای قاضی تعريف كرد. قاضی به فكر 
فرورفت. آن سه دوست، سر و صدا كردند و گفتند: »ما پولمان را می خواهيم. تو نبايد آن را به 

دوستمان تحويل می دادی!«
قاضی مانده بود كه چه بگويد. به نظر او، آن سه دوست حق داشتند و پيرزن اشتباه كرده بود. بايد 
پول را به آن سه مرد پس می داد. اين بود كه رو به پيرزن كرد و گفت: »ننه جان! كيسه ی پول اين 

چهار نفر پيش تو امانت بوده و حاال هم بايد آن را به آنها پس بدهی.«
پيرزن غمگين و ناراحت، فرصتی خواست تا راه چاره ای پيدا كند. قاضی يك روز به او فرصت 
داد. پيرزن از دادگاه بيرون رفت. توی كوچه های شهر می گشت. خيلی ناراحت و غّصه دار بود. چطور 
می توانست آن همه سّكه را پيدا كند و به اين مردها بدهد. در بين راه پسربّچه ای را ديد. پسر به او 

گفت: »ننه جان! چرا ناراحتی؟«
پيرزن ماجرايی را كه پيش آمده بود، برای پسربّچه گفت. پسر چند لحظه ای فكر كرد، بعد خنديد 

و گفت: »اينكه غّصه ندارد. راه حل مشكلت خيلی ساده است.«
پيرزن پرسيد: »چطوری؟«

پسربّچه گفت: »  گفتی آن چهار نفر شرط كرده بودند كه وقتی هر چهار نفرشان با هم پيش تو 
آمدند، تو كيسه ی پول ها را به آنها بدهی!« پيرزن گفت: »  بله!«

پسر گفت: »ُخب، حاال هم نزد قاضی برو و به او بگو، وقتی آن چهار نفر، با هم حاضر شدند، من 
هم كيسه ی پول را به آنها می دهم. برای اين كار، سه دوست، بايد بروند و دوست چهارمشان را پيدا 
كنند. اگر پيدايش كردند، تو هم كيسه ی پول را از او می گيری، اگر هم پيدا نشد، تو مجبور نيستی 

پولی بپردازی!«
پيرزن خوشحال نزد قاضی رفت و ماجرا را به او گفت. قاضی از حرف پيرزن تعّجب كرد. لحظه ای 

فكر كرد و پرسيد: »ننه جان! چه كسی اين راه حل را به تو ياد داد؟«
پيرزن گفت: » يك پسربّچه ی باهوش!«

 بازنویسی از كتاب »قّصه های تصویری از كتاب هزار و یک شب«
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 درك و دریافت

چرا چهار دوست پول هايشان را روی هم گذاشتند ؟ 1

2 شخصی كه پول ها را از پيرزن گرفت، چه ويژگی اخالقی داشت؟ چرا؟

3 رفتار سه نفری را كه پول هايشان را از دست داده بودند، با رفتار پسربّچه مقايسه كنيد و 

تفاوت آن را بنويسيد.

به نظر شما رأی قاضی عادالنه بود؟ چرا؟ 4

5 اگر از شما می خواستند عنوانی برای اين داستان انتخاب كنيد، پيشنهاد شما چه بود؟ چرا؟
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طفلي بسيار خرما مي خورد. مادرش او را نزد پيامبر 
برد و گفت: »به اين طفل بفرماييد خرما نخورد.« 

پيامبر فرمود: »امروز برو و فردا باز آي.«
روز ديگر، زن باز آمد. حضرت با مهرباني به كودك  

فرمود: »خرما نخور.«
زن گفت: »يا رسول اهلل، چرا ديروز به او نفرموديد؟«
پيامبر فرمود: »ديروز خودم خرما خورده بودم، حرفم 

در او تأثير نداشت.«  

َمثَل

ُرَطب خورده، منع رطب، كي کند

https://www.roshd.ir/403-7-6
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�كن   ما  �يارِ  را  �د  �ن ِل  �ن�ن �كنالهي،  ما  كار  رد   � �ن �ن �يك   ، رحم�ت �ن 
ر                  �آ ص�ا�ب  من،  �باِن  �ن رد  دا�يا  ر�ن �آ �با�ب  مس�ت �د،  �ن ده ي  �ن �ب دعاي 
دار       كام�ان  �د،  �ن  ِ ��ت ��ن رد  دارم�ا  امان  رد  �با�نم  �ن �تن،  گ�ن � �كرش  �ن 
�ا�نم  �ن حمد  ا  �ت ده  �ت  ��ن�ي �ت را�نمم�ا  طن  ��ن �بر   � �ت  ِ �نا�ت  ِ ا�ت ص�ن

       � �ا�ن و  �امّي  ��يي  �ت داو�ندا،  ��ن اطن �ن ��يسش  �ن دگاِن  �ن �ب �اِل  �به 

مي س�ا�يم �چا�ك�ت   ِ �نا�ت اي  �ن ا�يم�ش مي �گسش �كر�ت  �ن �ح  سش رد  �بان  �ن
م �اه�ي حن �ن را  �كس  ما   ،� �ت رن  �ب مالها،  اه�ي �ن مي �چ اه�ت  �ن �چ رد  رو  ن  �آ ا�ن 

  بخوان و حفظ كن

الهی نامه، عّطار نیشابوری

https://www.roshd.ir/403-7-7
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آرامش: آرام بودن، آسودگي
كردن  آرد  و  كردن  ُخرد  براي  دستگاهی  آسیاب: 

گندم، جو و دانه هاي ديگر
آشتي كنند :  پس از قهر و نزاع با هم سازش كنند 

و دوست شوند، صلح كنند. 
آفرین: درود 

آماده: حاضر، مهّيا 
آموخت: ياد داد، ياد گرفت. 

آموختن: ياد دادن، ياد گرفتن 
آواز : صدا، بانگ، نغمه، سرود، آهنگ   

آویخت:  آويزان كرد، آويزان شد. 
آیت: نشانه، عالمت، دليل 

 ابداع: نوآوري، چيزي را از نو پديد آوردن، ايجاد كردن
ابوالعجایب: پدر شگفتي ها، صاحب شگفتی ها 

اتّفاق: رويداد، پيشامد، حادثه 
اثاث: وسايل، ابزار 

اَثَر : نشان، عالمت  
اجتماع :  گروه، گرد   هم آمدن، جمعي از دسته های 

انساني 
اََجل: پايان زندگي، زمان مرگ 

اَحَسنت: آفرين 
اختراع: پديدآوردن، درست كردن، ايجاد كردن

اراده : خواست، ميل، تصميم 
ارباب: مالك، شخص بزرگ، كسي كه در زمان

قديم قدرت، زمين و سرمايه اي داشت.
ارغواني: رنگ قرمز مايل به بنفش 

ارمغان: هديه، سوغات
از پِس: از پشِت 

اساس: پايه، بنيان 
استعداد: آمادگی، توانايی

استقبال: به پيشواز كسی رفتن، پيشواز
استوار: پايدار، پا برجا، محكم 

اسرار : جمِع ِسّر، رازها 
اشتیاق: عالقه مندي، ميل زياد، شوق فراوان

اِشکال: عيب، نقص، كمبود 
اطفال:كودكان، ُخردساالن، جمع ِ ِطفل 

اعتراض كرد : ايراد گرفت 
اعتقاد: باور، ايمان، عقيده 

افزوده : اضافه شده 
افکند: انداخت، پرت كرد 

اقامت گزیدم: در جايي ساكن شدم، ماندم.
التماس ُكنان : اصراركنان، درخواست كنان

انبوه : بسيار، زياد، فراوان 
انتظار: چشم به راه بودن، اميد داشتن 

اندر: در 
اندك اندك: كم كم، آهسته آهسته 

 آ ، ا
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اندوخت: جمع كرد، گرد آوري كرد،
پس انداز كرد 

اندوه: ناراحتي، غم، ُغّصه 
اندوهگین: غمگين، غّصه دار، سوگوار 

اوایل: جمع اّول، ابتدا 

ایجاد كردن: پديد آوردن، به وجود آوردن، ساختن 

                ب

باختر:مغرب، مقابل خاور )مشرق(  

باز: دوباره، از نو  

بازرگان: تاجر 

بيان كردن گفتن،  دوباره  را   بازگو كردن: سخني 

 بازیگوش  : كسي كه بيشتر به فكر بازی و تفريح است.

باالٴخره: سرانجام، عاقبت 

بام: باالي ساختمان، ُپشت بام 

بامداد: صبح زود، اّول صبح

برافراشته: باالبرده، باال گرفته شده

بُّران: دارای خاصيت يا توانايی بريدن، بُرنده، تيز

بُِربود: ُربود، برد، دزديد 

برخاست: بلند شد 

بُردباري: شكيبايی، صبر

برق: صاعقه، درخشش نور

بِركه: گودي كوچك و كم عمقي از زمين كه در آن، 

آب جمع شده باشد، آبگير
برگرفت: برداشت، گرفت

برگزیده شدن: انتخاب شدن 
بُرنا: جوان

بَس: بسيار، خيلي، فراوان
بِسپار: واگذار كن، بده

بشتافت: شتابان رفت، تند رفت  
بکوشند: كوشش كنند، تالش كنند 

بگشود: باز كرد، گشود 
بند: طناب، ريسمان

بنده پروري: رفتار دوستانه داشتن، مهرباني و لطف 
كردن 

بَُود: باشد، هست 
بهره رساندن: فايده داشتن،  مفيد بودن، سود رساندن

به سر بُرده اند: گذرانده اند 
به شّدت: زياده از حد، بسيار زياد، فراوان 

بیابند: پيدا كنند
بیاموزم: ياد بگيرم، فرابگيرم 

بي تاب: بي قرار، ناآرام 
ً بي درنگ : فوري، بدون تأخير، فورا

بیشه: جنگل كوچك، جنگل
 بي صبرانه : زود، با بي طاقتي ، با اشتياق بسيار، ناآرام 

بیندیشد: فكر كند
بي وقفه: بي درنگ، بدون توّقف، پشت سر هم 
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               پ 

پاسباني : نگهباني، پاسداري، مراقبت 
پایداري : ايستادگی، مقاومت 

پذیرفت: قبول كرد، به عهده گرفت.
پُرفریب: بسيار حيله گر، نيرنگ باز

پَّران: در حال پريدن، در حال پرواز 
پُرتوان: پرنيرو، توانا،  پرقدرت 

پُرشور: پرحرارت، با هيجان
پُرمهر: دوست داشتني، گرم و دلنشين  

 پَرهیز كردن : دوري كردن،  خودداري كردن از انجام
دادن كاري 

پریشان: آشفته، سرگشته، مضطرب
با عالقه انجام دادن كاري،  براي   پشتکار : تالش 

كاري را پيگيري كردن 
پند: اندرز، نصيحت  

را  ديگر  چيز  روی  كه  چيزی  هر  لباس،  پوشش: 
بپوشاند. 

محكم، بسيار  فوالد،  از  شده  ساخته   پوالدین: 
نيرومند 

پهلوان: دلير، شجاع، نيرومند 
پهن: گسترده، مسطّح، پهناور 

پهنه : ميدان، سطح 
پي در پي: پشت سر هم، پيوسته 

پیشنهاد: نظر، رأي، طرح   
پیشین: گذشته، قبلی، مربوط به گذشته 

پیغام: پيام 
پیمودن: طی كردن، پشت سر گذاشتن 

              ت 

تاب نیاوردند: تحّمل نكردند، طاقت نياوردند.   
تاخت: حمله كرد، هجوم آورد.  

تازان: با سرعت، ُپر شتاب 
تألیف: گردآوري، نوشتن كتاب يا جزوه 

تپش: تپيدن، جنبش، حركت   
تپید: جنبيد، حركت كرد، بي قرار شد. 

تجارت: بازرگانی كردن، داد و ستد، معامله  
گفتن، آفرين  و  ستايش  به  آميخته   تحسین آمیز: 

همراه با تعريف و تمجيد 
تحقیر: خوار كردن، كوچك شمردن 

حّل  و  دقيق  پاسخ  يافتن  برای  تالش  تحقیق: 
مسئله، پرس و جو، مطالعه ی دقيق 

تحّمل: صبر، شكيبايي
ترانه: قطعه ی كوتاِه خواندني همراه با سازهای موسيقی 
ترجیح دادن: برگزيدن،كسی يا چيزي را بر ديگران 

برتری دادن
تردید: دودلی، شك

تَرك بگویند: رها كنند، ترك كنند
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 تسخیرناپذیر : مكان يا چيزي كه به آساني نتوان
آن را به دست آورد، مكان يا چيزي كه دسترسي به 

آن دشوار است. 
تصمیم گرفتن: قصد نمودن، اراده كردن 

بودن  مال كسي  داشتن،  وابستگي   تعلّق داشتن: 
تقصیر: كوتاهي در انجام دادن وظيفه 
تَلَف كردن: نابود كردن، تباه كردن   

 تَناور : تنومند، درشت پيكر، داراي ساقه ي بزرگ و قوي
از  برق  بانگ رعد، صدايي كه هنگام رعد و  ُتنَدر: 

آسمان به گوش مي رسد. 
توان: نيرو، زور، قدرت 

نام  ميانه،  آسياي  منطقه ي  در  ايراني  نژادي  توران: 
سرزمينی در آن سوی مرزهای شمال و شرق ايراِن كهن. در 
داستان های ملّی، جنگ های ايرانيان و تورانيان بخش های 

مهّمی از رويدادهای حماسی را تشكيل می دهد. 
توفیق: موّفقيت، كاميابي 

ُتهي: خالي، پوچ 
تیره: تاريك، سياه 

تیزبال: سريع، تيز پرواز
بُرنده ي  لبه ي  باشد،  تيغ  مانند  كه  چيز  هر  تیغه: 

شمشير، چاقو و غيره 

                 ث

ثَنا: ستايش، ستودن 

                  ج 

جامه: لباس 
جاوداني: ابدی، هميشگی، دائمی  

جاهل: نادان، بي خبر 
ِجّدیت: تالش و كوشش بسيار در انجام دادن كاري 

َجست: جهيد، پَريد. 
 َجال دادن: شّفاف و پاكيزه كردن، صاف و بَّراق كردن

َجلیل: باشكوه، بلند مرتبه، بزرگ
ُجنبش: حركت، تكان 

ُجنب وجوش: تالش و فّعاليت بسيار، هيجان  
جور واجور: گوناگون، مختلف 

جوي: پيدا كن، بياب.    
جویا: جست و جوگر، جوينده 

جهان افروز: روشن كننده ي جهان 

                  چ 

چابک: تند و سريع، چاالك 
چار: شكل گفتاري چهار 

چاره: راه حل، تدبير 
ُچست: چاالك، چابك  

چندان: هر مقدار، هر اندازه  
چهره: ُرخ، صورت، روي 
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چیره دست: ماهر، زبر دست، استاد  

                  ح 

حاصل كرد: به دست آورد، كسب كرد  
حامي: نگهبان، پشتيبان  

حبس: زندان، بازداشت 
حدس زدم: گمان كردم، پنداشتم، فكر كردم  

حرفه: پيشه، كار، شغل 
حسرت: اندوه، آه و افسوس

حسرت  كردن،  افسوس  و  آه  خوردن:  حسرت 
كشيدن 

حضور: حاضر بودن، وجود   
حکیم : دانشمند، فيلسوف، طبيب 

حمله: هجوم، يورش، تاختن 
حول و حوش: اطراف، گرداگرد، دور و بر  

حومه: اطراف 
حیات: زندگي

َحّي داور: خداوند، پروردگار    
حیلت ساز: حيله گر، مّكار 

                 خ 

خاطر: انديشه، ذهن، حافظه، ياد
خام: بيهوده، ناپخته و نسنجيده 

خاور: مشرق، مقابل باختر )مغرب(
ُخرد : كم سن و سال، كودك  

ُخّرم: شاد، خوشحال، شادمان  
خروش: بانگ و فرياد  
خروشان: پر سر و صدا 

خشنود: راضی، خوشحال، شادمان  
 خطاكار: كسي كه كار نادرستي انجام داد، گناهكار 

ِخّطه: سرزمين 
ُخفته: خوابيده، به خواب رفته  

خالص: رهايي، آزادي  
خواجه: بزرگ، سرور، تاجر 

بيان  مساوي،  حالت  دو  بيان   : خواه.....  خواه... 
برابري دو يا چند چيز 

خوش آواز: خوش صدا، خوش نوا
خوش تر: خوب تر، راحت تر 

خوش خوان: خوش آواز
چيزي  به  كردن  نگاه  عميق،  توّجه  شدن:  خیره 

بدون برداشتن چشم از آن

                د 

فراگيري يادگيري،  علم آموزي،   دانش اندوزي: 
 دانش 

داوري: قضاوت كردن 
دایر شدن: تشكيل شدن، ايجاد شدن 

دایه: پرورش دهنده، پرستار كودك 
درِفَکند: انداخت، رها كرد، افكند 

درگذرم: از دنيا بروم، بميرم 
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دریافتم: دانستم، فهميدم.  
ِدژ : حصار، قلعه 

دشواري: سختی، زحمت، مشكل  
دل انگیز: زيبا، جالب 

دلتنگ: غمگين، اندوهگين
دلداري دهد: همدردي كند، غم خواری كند.

دلسوز: مهربان، غمخوار 
دلنشین: جّذاب، زيبا و قشنگ

دلهره: نگرانی 
َدم: لحظه، زمان كوتاه 

دمي: لحظه اي 
دیرین: قديمي 

                 ذ 

ذات : وجود، هستي 
ذوق: شور و شوق، عالقه و توانايي 

ذهن: محّل فكر، انديشه 

                 ر

رأس : واحد شمارش چهارپايان، سر، اّول هر چيز 
رامش : آرامش، آسودگي، نشاط، شادابي

َربِّ َجلیل : خداي بلندمرتبه، خداي بزرگ 
رحم : مهربانی، بخشيدن 
ُرخ : صورت، چهره، گونه 

ُرخسار: روی، چهره، سيما

رشید : راست قامت، دالور
ُرَطب: خرمای تازه 

َرمه : َگلّه
روبَهک : روباه كوچك

روشن : درخشان، تابان، آشكار، واضح
رویداد : اتّفاق، رخداد، حادثه

رهرو : راه رونده، كسی كه به راهی می رود.
رهی : راهی

                  ز 

 زاري : گريه ي سوزناك، گريه كردن با صدا و ناله
و  اندازه ها  در  كالغ  خانواده ي  از  پرنده اي   : زاغ 

رنگ هاي مختلف
زاغک : زاغ كوچك 

 زمزمه : آوازی كه به آهستگی و زير لب خوانده شود.
زندگاني : زندگي، مّدت عمر 

ِزه : چلّه ي كمان  
َزهره اش بدرید : ترسيد. 

زیستن : زندگي كردن 
زین : از اين

زینت داد : آراست، تزيين كرد.

                س 

سابق : گذشته، قبل
سامان : نظم و ترتيب
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سامان دادن : به ترتيب چيدن، منّظم كردن
سپاه : لشكر، گروه بزرگي از جنگجويان

سپري شد : به پايان رسيد، به اتمام رسيد. 
ِسحرآمیز : جادويي، بسيار شگفت انگيز 

ُسراغ : پي چيزي رفتن، دنبال 
سرانجام : عاقبت و پايان كاري 

سربلندي : سرافرازی، افتخار 
َسرپنجه : پنجه ی دست، سر انگشتان، كنايه از  نيرو، 

توانايی و قدرت
سرگذشت : شرح حال 
سرمشق : نمونه، الگو 

سطر : يك خط از نوشته 
َسّقا : كسي كه به تشنگان آب مي دهد. 

سقوط : افتادن

                   ش 

شادكام : خوشحال
شّکرسخن: شيرين سخن، شيرين گفتار 

شگفت انگیز: تعّجب آور، عجيب و غريب 
شگفت زده : كسي كه تعّجب كرده، ُمتعّجب  

شگفتي : تعّجب، حيرت 
شنیدستم : شنيده ام. 

شوق : ميل، عالقه ي فراوان به چيزي 
 شهباز : نوعي پرنده ي شكاري سفيد رنگ با پنجه و

منقار قوي 

شیرین زبان : شيرين گفتار، شيرين بيان، شيرين سخن 
شیوه : راه و روش 

                 ص

صاحب : دارنده، مالك 
صبر : شكيبايی، بردباری

را  رويدادی  كه  خيالی  يا  واقعی  منظره ای  صحنه : 
نشان می دهد. 

صالح : شايسته، مصلحت  
صمیمي: يكدل، همدل  
صواب : راست، درست  

صیّاد : شكارچی 
صید : شكار

                 ط

طبع : ذوق و استعداد
به صدا  لشكر  پيشاپيش  در  كه  طبلي   طبِل غازي : 

در مي آمد، طبل جنگي 
َطبله : صندوقچه

طعم : َمزه
ُطعمه : خوردنی، خوراك 

ُطغیان : از حّد خود گذشتن، باال آمدن آب دريا

گيرد،  فرا  را  گرد چيزی  كه  آنچه  طوق: گردن بند، 
از  بعضي  گردن  دور  حلقه ی  شبيه  رنگي  خّطي 

جانوران به ويژه كبوتران
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                ع

عاجز : ناتوان، درمانده
عدل : انصاف، عدالت، رعايت برابري  

عّطار : عطر فروش 
عاّلف : بيكار 

َعلَم ُكند : معّرفي كند، برپا كند، مشهور سازد.
عملیات : فّعاليت ها، كارها 

عملیات جنگي :كارهاي مربوط به جنگ، حمله 
ُعهده : مسئوليت، وظيفه

عیب : نقص، كمبود

                 غ

ُغّران : در حال غّريدن، غّرش كنان
غالم : نوكر، خدمتكار

غوغا : سر و صدا
غوك : قورباغه

                 ف

فاش : آشكار، ظاهر
فرصت : وقت، زمان

فرود آید : پايين بيايد.
فروزان : تابان، درخشان

َفزای : بيفزای، اضافه كن.
فضل : بخشش

فّعال : ُپركار، كوشا 
فّعالیت : كوشش، تالش

فکند : افكند
فالن : اشاره به شخص نامعلوم

فنّاوري : استفاده از علم در كارهاي مختلف مانند 
پزشكي، بازرگاني، كشاورزي و غيره

فیلسوفان : جمع فيلسوف، دانشمندان علم فلسفه 

                  ق

قافله : كاروان، گروه هم سفر  
قالب : قطعه، تّكه، پاره

قامت : قد و باال، اندازه  
قریحه : ذوق، استعداد

َقَسم : سوگند 
ِقشر : اليه، پوسته 

قصد : اراده، نيت، مقصود
قضا : تقدير، سرنوشت 

قطعات : قطعه ها، تّكه ها

                 ك 

كاَرَمت : كه براي تو بياورم.
كامران : پيروز ، موّفق

 كامروا : كسي كه به آرزو و خواسته اش رسيده است،
موّفق 

كان : كه آن
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كای : كه ای
َكَرم : لطف، جوان مردي، بزرگواري 

كژُدم : عقرب
كمان : ابزار تيراندازی 

در  راحتي  به  كه  چيزي  است،  كم  آنچه   : كمیاب 
دسترس نيست. 

ُكنج : گوشه
كنیزك : خدمتكار، زني كه بَرده باشد.

كوچ : مهاجرت، از جايي به جايي رفتن
كول : شانه، دوش 

كهنسال  : پير، سالخورده    

                گ 

گام : قَدم 
 گاهواره  : گهواره

 گذرگاه  : محّل عبور، جای گذر 
 گران بها  : قيمتی، با ارزش 

 گریزان : گريزنده، شتابان 
 گریستن : گريه كردن 

 گفتار : سخن 
 ُگلگون : سرخ رنگ، به رنگ گل سرخ 

 گمان : حدس، خيال، انديشه
 گوارا : خوب و لّذت بخش

مرواريد پراكندن  گوهرفشاندن،   : گوهرفشاني    

 گویي : مثل اينكه، مانند اينكه 
 ُگهر : گوهر، مرواريد

                ل 

الشه  : جسد 
لبریز  : ُپر، لبالب 

لحظه  : زمان خيلي كوتاه
منتظر  پيوسته  كشيدن،  انتظار   : لحظه شماري 

كسي بودن
لطف : محّبت، مهربانی

لطیف : ماليم، نرم
لفظ : زبان 

                م 

ماتَم برد : تعّجب كردم، حيرت كردم.
ماِسوا : موجودات، مخلوقات، غير از خدا 

مانع : جلوگيري كننده، سد
ماهر : ِزبَردست 

 متجاوز : ستمگر، كسي كه به ديگران ظلم مي كند.
متحیّر : سرگشته، شگفت زده، حيرت زده

متغیّر : خشمگين، عصباني، دگرگون 
متفّکرانه : در حال تفّكر، انديشمندانه

محال: نشدنی، غيرممكن
محتاج : نيازمند

ُمختَصر : كم، كوتاه، ُگزيده 
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ُمدارا : با نرمي و ماليمت رفتار كردن
مرغان : پرندگان 

مرور : مطالعه كردن مطلبي به صورت تند، بازخواني 
ُمستجاب : پذيرفته شده، برآورده شده

مسکین : فقير، تهي دست
مسئولیت : بر عهده داشتن وظيفه اي، موظّف بودن 

به انجام كاری
َمشام : بيني

مشتاق : داراي شوق، آرزومند
ُمشک : ماّده اي روغني بسيار معطر و خوش بو
معتدل: آب و هوايي كه نه گرم است نه سرد.

َمعذرت خواهي : عذر خواهی
ُمعلّق : آويزان

َمغفرت : بخشش گناهان، آمرزش 
مقابله : رويارويی، مواجهه

مقصود : نّيت، خواسته، آرزو
 مکتب : محّل درس خواندن، نام مدرسه در گذشته

مکر : فريب، حيله
منتظر : چشم به راه، كسی كه انتظار می كشد.

منع كردن : بازداشتن، دور كردن 
موشک : موش كوچك 

مي لنگید : لنگان لنگان راه مي رفت، در راه رفتن 
ناتوان بود.

ن
                

ناپسند : نامناسب 
ناچار : ناگزير، مجبور

ناهماهنگي : بي نظمي
نشاط : شادي، شوق

شادی  موجب  آنچه  شادي بخش،   : نشاط انگیز 
مي شود.

نشان : عالمت، نشانه
نشانید : گذاشت، قرار داد. 

نظاره می كرد : نگاه می كرد، تماشا می كرد.
نفوذ ناپذیر : غير قابل نفوذ، غير قابل عبور

نقص : عيب، كمي و كاستي
نگون اقبال : بدبخت، تيره بخت 

نگین : سنگ قيمتی كه روی انگشتر مي گذارند.
نهاده است : قرار داده است.

نهان : پنهان، مخفي 
نهاني : پنهانی 

نیرومند : دارای زور و قدرت، قوي  
نیک نامي : معروف بودن به خوبي

نیلي: رنگ آبي تيره، كبود رنگ 
نیمروز : ميان روز، وسط روز 
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                      و

واپسین : آخرين، پاياني 
واداركردن : مجبور كردن

وارونه : برعكس 
وحوش : جانوران وحشی، جانوران اهلي نشده

وحي : آنچه از سوی خداوند بر پيغمبران نازل شود.
وصف ناپذیر : غير قابل توصيف، وصف نشدني

وطن كردن : اقامت كردن در جايی، مسكن گرفتن
ویژه : خاص، مخصوص

                 ه

هاج و واج : شگفت زده، گيج
ُهجوم : حمله ی ناگهانی، يورش، تاخت 

َهراس : ترس، احساس نگراني
ُهما : پرنده ای افسانه ای كه اگر سايه اش بر سر كسی 

بيفتد، آن شخص سعادتمند می شود.
همتا : همانند، مثل

همهمه : سر و صدا
هیجان : شور و شوق
هین : بدان، آگاه باش

                ي 

یزدان : خداوند، پروردگار
یک چند : مّدتی، چندی

یک غازي : بي ارزش، ناچيز
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