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ل�بِ  ا�غ�ته ام. می دا�غم �که ا�غ �غ ه�تر �ش ما را �ب ، �ش �ت �ش � ماهی ا�غ دو��تی ما  �گ�غ �غ ا�ک�غون �که �چ
�تِن من  �بر  ی  ا�ی �ب �ی �غ و  و  �غ ��باس  اّول،  رو�غ  همان  ا�غ  ون  دار�ی�، �چ لی دو��ت  �غ�ی مرا  ما،  �ش

ی  �ب س�ی �به من �آ �کودکان،  ی ا�غ  �بع�غ �یا  �غما�غم  �باران  �باد و  ا رد  �ت  � لی مرا�ت�ب هس�ت�ی �کرده ا�ی� و �غ�ی

.� �غ �غرسا�غ

� و �به م�رسه  ود سوار می �ک�غ�ی �ت �غ ار�ی� و �بر �چ�ش ان می �گ�غ �ت �غ ما هر رو�غ مرا �توی �ک�ی �که �ش �غ ا�غ ا�ی
ر می �ک�غم. کّ � ما �تسش �ت می �برم و ا�غ �ش می �بر�ی�، ل�غّ

�ی� و  یر و�ش می �گ� �غ ه ای ا��ت �که مرا رد �آ ن لح�غ �ین و�ت�ت �برای من، �آ ه�تر راس�ت�ش �ب
ما را ح� می �ک�غم.  ود �ش ه ها�یی ا��ت �که �گرمای و�ب ان لح�غ �غ د�یک می �ک�غ�ی�. رد �چ ان �غرغ ل�ب�ت �به �ت
�باِن  و�و و مهر ل�ب �کو�چ �غ�ی�ن �ت�چ�ش �ت گی دارد. من �با سش ل �غ ا و �ت�ش �ب �ی ما، �غ�غمه ی �غ ل�ب �ش �باِن �ت ر �غ

وم.  بر می سش ان �با�غ� ما، ا�غ حا��ت �ش

  درس دهم



81

ط �یک  کل �غ�ی��تم. من �غ�ت ه �یک �ش ما ه��تم و هم�یسش � �ش �غ ی �برده ا�ی� �که من هم ما�غ ا�ک�غون �چ مًا �ت ��ت

ی و�ت�ت ها  ان می �گو�یم و �بع�غ وا�غم، گاهی دا��ت عر می �غ ان �ش �ت �تن �غ�ارم؛ گاهی �برا�ی گ�غ حر�غ �برای �

و�بّه حر�غ های  و�ب م�ت ام می دهم �که �ب�ا�غم �غ �ب ما می �چرسم. ا�ین کار را �برای ا�ین ا�غ ی ا�غ �ش ها�ی یرغ � هم �چ

�ه ا�ی� �یا �غه. من سش

�چ�ر د  �غرغ و  و�ی�  می سش رده  �غ �آ و  حغ��ته  من،  د��ت  ا�غ  ما،  �ش ا�غ  ی  �بع�غ گاهی  �که   می دا�غم 
م؛  ما �با هم دو��ت هس�ت�ی �ی�ت�ت ا�ین ا��ت �که من و �ش کا�ی�ت می �ک�غ�ی�؛ اّما ح�ت ان ا�غ من �ش  و مارد�ت

�بان. ا�غی مهر دو��ت
و�ش حالم. من  لی �غ و�ی�، �غ�ی ر�گ �تر و �باسواد�تر می سش ما هر رو�غ همراه من، �برغ ی�غم �ش � �که می �ب �غ ا�غ ا�ی
� �که دو��ت �غ�ارم.  ما کارها�یی می �ک�غ�ی ی و�ت�ت ها �ش ما را �غارا��ت �ک�غم؛ ولی �بع�غ واهم �ش هر�گرغ �غمی �غ

�تی �بر من  ی �غارا��ت �بود �که م�ش یرغ � ّه های هم�ین کالس، �غمی دا�غم ا�غ �چه �چ �چ کی ا�غ �ب ل اًل �یک رو�غ �ی م�ش

ا مّ��ت ها دلم ردد می �کرد. ه ای �چر�ت �کرد؛ �ت � و مرا �به �گوسش �ی �کو�ب

الی می رو�یم. و�ت�تی مرا  رهای �غ�ی م �که �با هم �به ��غ ! ما همراها�غی هس�ت�ی �یرغ ان عرغ الصه، دو��ت حغ

ود. رد ا�ین حا��ت ا��ت �که  �تر می سش �ی�ش ی�غم و دو��تی ما، �ب � د�یک �تر می �ب ما �غرغ ود را �به �ش �ی�، �غ وا�غ می �غ

ا می �ک�غم. �غ �ش ل�غ �آ �ت اهای م�غ دم ها و حب ر می �برم و �با �آ ودم سوار می �ک�غم و �به ��غ ما را �بر دو�ش �غ من �ش

ا�ب را �که �با�غ می �ک�غی  »�ک�ت   
وده ای دو �بال �یک �چر�غ�ه را �گ�ش   

م�ین �چر�غ�ه ای �که ا�غ �غ   
هرهای دور و را �به �ش �ت   

ور می �بََرد.« و را �به �با�غ های �غ �ت   
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    درست و نادرست

1 شما مرا دوست دارید و برای اینکه کثیف نشوم، من را جلد می کنید. 

2 شما همیشه از من خسته می شوید و به پدر و مادرتان شکایت می کنید. 

   درك مطلب

1 چه زمانی تو کتاب را به سفر می بری و کتاب کی تو را به سفر می برد؟ 

2 آیا کتاب فارسی خود را دوست داری؟ چرا؟

.  3

  واژه آموزي

 به جمله های زیر توّجه کن. 
   دانش آموز توانمند، یعنی دانش آموزی که توانایی دارد.

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

   دختر هنرمند، یعنی ................................. .
   انسان .............، یعنی انسانی که ثروت دارد. 
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   صندلی صمیمیت

 انتخاب موضوع و تفّکر: به موضوعی که معلّم شما انتخاب می کند، خوب فکر کنید.

 بحث گروهی: حاال درباره ی موضوع در گروه با یک دیگر گفت وگو کنید. 

  گفتار: هر وقت آماده بودید، نماینده ی گروه روی صندلی معلّم بنشیند و در مورد 

موضوع صحبت کند. یادتان باشد، زمان صحبت شما خیلی طوالنی نباشد. در آن 

بشنوید. را هم  صورت می توانید صحبت های دوستانتان 

  بیاموز و بگو

 به مثال های زیر دّقت کن و در مورد آن ها با دوستانت گفت و گو کن. 

علی رفت.    رفت  

علی دوید.  علی    دوید  
علی آمد.    آمد  

نرگس قّصه را نوشت.                       نوشت  
نرگس قّصه را خواند.  نرگس قّصه را     خواند  
نرگس قّصه را شنید.                       شنید  

 حاال تو بگو:
.................   .................    
.................   .................  مریم غذا را  
.................   .................    
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�تم د�یرو�غ می �گ�ش
ی ا�ی �ب �ی ِ �غ رد �با�غ

ا �چُر ا�غ گُل �بود �ب �غ �آ
ی! �به �به! �چه گل ها�ی

  بخوان و حفظ كن
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: ا �گ�غ�ت �ب �ی ِ �غ ن �با�غ �آ
ا، �ی ِ ا�ین د�غ ا�ش �غ�تّ

�او�غ� ا��ت غها حغ �ت�

ا لک�ت ِ �ی ا��ت ن حغ �آ

  نسرین صمصامی

ان را  ِ رد�غ�ت �بر�گ

ا می داد �باران ص�غ
گی گل را ل �غ د��ت

ا می داد �غ ل�بل  �ش �ب

، ِ �با�غ �تم �به �گو�ش گ�غ �

؟ ن �غ�ت�ش ها ا�غ �ک�ی��ت ا�ی

اد ا��ت �ی�ا��ت ا��ت �چ

! ی ا�ش �الی ا��ت ا�ش �غ�تّ
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ر�گ  �برغ ود  �غ »ا�غ   :� �غ �ت گ�غ � را  ی  طا�ی حا�تم 
�غ�ی�ه ای؟«  هان د�ی�ه ای �یا سش همّ�ت �تر رد �ب

�تر،  ُ �ش هل  �چ رو�غ  �یک  »�بلی؛   : �گ�غ�ت

ود �به  �تر�با�غی �کرده �بودم ُاَمرای عر�ب را؛ و �غ

�غی 
ار�کَ �یرون ر�غ�تم. حغ �تی �ب ه ی صحرا، �به حا�ب �گوسش

�ته �غراهم �غهاده.« ُ�ش را د�ی�م، �چ

�که  �غروی؛  را  حچ حا�تم  مهما�غی  »�به  �تم:  گ�غ �

م�ه ا�غ�؟« ی �برِ�ماِط او، �گرد �آ ل�ت حغَ

  درس یازدهم
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 : �گ�غ�ت

وَرد                و�ی�ش �غ »هر �که �غان ا�غ عمِل �غ
بَرد«  ی      �غ� ِ    حا�تِم طا�ی    م�غّ�ت

ود، �بر�تر د�ی�م. وان مردی ا�غ �غ من او را �به همّ�ت و �ب

یرا�غ  � �ش اهل  �ع�ی   . ا��ت �ع�ی  ان«  »گل��ت ا�ب  �ک�ت ا�غ  وا�غ��ی�،  �غ �که  �تی  �کا�ی
ا  �ت ر ر�غ�ت  �به ��غ ن  اّما �چ� ا�غ �آ را�غ�؛  �گ�غ یرا�غ  � وا�غی را رد �ش و�ب �غ کی و  �کودل �بود. او دوران 

ود را ادامه  داد.  حص�یال�ت �غ ا، �ت �ب �غ �اد ر�غ�ت و رد �آ �ا �به �بعغ �ت یرد. ا�ب لگ� �تری �یاد �ب �ی�ش های �ب یرغ � �چ

ا�غه ی  �یار�ت حغ �ین، �برای �غ �غ . هم�چ ان و روم ر�غ�ت � سور�یه، ��ب�غ �غ �گر ما�غ اهای د�ی �بع� �به حب

ا�غ  و  �ت  �بر�گ�ش یرا�غ  � �ش �به  ر،  �ب سال ��غ �غ �چ و  ا�غ �ی  �چ�  ام  �ب �کرد. سرا�غ ر  ه ��غ م�کّ �به  �ا،  حغ
ان«  »گل��ت �ش ا�ب �با ار�غ ن، دو �ک�ت . حاصِل �آ �ت عرها �غو�ش ، �کا�ی�ت ها و �ش اطرا�ت�ش حغ

.� �یان هس�ت�غ گی و اد�بی ما ا�یرا�غ ل �غارا�ت �غره�غ ا�ب ها ا�غ ا�غ�ت . ا�ین �ک�ت ان« ا��ت و »�بو��ت
�ته  �ش �گ�غ ا�غ  ور ما،  �ک�ش . مردم  �ت ی کامل دا�ش ا�ی �غ �ش �آ یرغ  �غ� ن و احاد�ی�ش  �تر�آ �با  �ع�ی 

اده  �غ �بای او ا��ت �ی ار �غ م�ه های �ب��ی �تن، ا�غ �ب گ�غ � و رد س�غن � ا هس�ت�غ �غ �ش �شار �ع�ی �آ ا�ک�غون، �با �آ �ت
ن ها �ال�ته دار�غ�. � و �به �آ �غ وا�غ ار او را می �غ �ش ، �آ یرغ ا �غ� �ی اری ا�غ مردم د�غ �. �ب��ی �غ می �ک�غ

، �برو. ر�گ اعر �برغ �ه و سش و�ی��غ رامگاِه ا�ین �غ مًا �به د�ی�ِن �آ یرا�غ ر�غ�تی، ��ت � ی �به �ش ا�گر رو�غ

   درست و نادرست

1 خارکن به مهمانی حاتم طایی رفت.

2 حاتم طایی مردی سخاوتمند و بخشنده بود.   
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   درك مطلب

1 چرا حاتم طایی خارکن را جوان مردتر از خود می دانست؟

2 آیا به غیر از سعدی، شاعران دیگری را نیز می شناسی؟ آن ها را معّرفی کن.

.  3

  واژه آموزي

 به جمله های زیر دّقت کن.

 گلستان، یعنی جایی که پر از گل است.

 دبیرستان، یعنی جایی که دبیران در آن درس می دهند.

 حاال تو بگو:

 بیمارستان، یعنی  .

   صندلی صمیمیت
 انتخاب موضوع و تفّکر: به موضوعی که معلّم شما انتخاب می کند، خوب فکر کنید. 

  همفکری: حاال در گروه، درباره ی آن موضوع مشورت کنید. دّقت کنید که موضوع خیلی کلّی 
است، بنابراین آن را به موضوع های کوچک تر تقسیم کنید. 

  كوچک كردن موضوع: نماینده ی گروه ها، موضوع کوچک تر گروه را روی تخته ی کالس بنویسد. 
  انتخاب موضوع كوچک و تفّکر: حاال در گروه یکی از موضوع های کوچک را انتخاب کنید و در 
مورد آن فکر کنید. سعی کنید موضوعی را انتخاب کنید که در مورد آن اّطالعات بیشتری دارید.

  گفتار: هر وقت آماده بودید، نماینده ی گروه روی صندلی معلّم بنشیند و رو به دوستانتان، فقط 
در مورد بخشی که انتخاب کرده اید، صحبت کند. یادتان باشد، زمان صحبت شما خیلی طوالنی 

نباشد تا برای شنیدن حرف های دوستانتان هم وقت داشته باشید. 
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  بیاموز و بگو

  حکایت، داستان کوتاهی است که از روزگار گذشته بر جای مانده است و با پند، 
اندرز و نصیحت همراه است و تجربه ای از زندگی را بازگو می کند. قسمت اّول متن 
را  دیگری  حکایت  اگر  حاال  است.  حکایت  از  نمونه ای  بزرگ«،  »نویسنده ی  درس 

تعریف کن.            برای دوستانت  می دانی، 

   گوش كن و بگو

 با دّقت به داستان کوتاه گوش کن و سپس ترتیب درست جمله های زیر را بگو.

 گنجشک در پاسخ گفت: »من اگر جای تو بودم، پرواز می کردم.« 
 خرگوش خیلی خوش حال شد و از فیل، گنجشک و قورباغه تشّکر کرد.

  روزی خرگوش تصمیم گرفت برای دیدن عمویش به آن طرف رودخانه برود.    
 فیل گفت: »اگر  جای تو بودم، اصاًل به آن طرف رودخانه نمی رفتم.« 

  خرگوش به قورباغه ای که کنار رودخانه بود، گفت:  »اگر  جای من بودی، چطور از 
رودخانه می گذشتی؟!« 
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بود؛  دیده  بدی  خواب  او  پرید.  خواب  از  شب  نیمه های  خلیفه ای  بغداد،  شهر  در  روزگاری 
بنابراین هراسان شد و دیگر خوابش نبرد. این بود که در قصر، شروع به قدم زدن کرد تا صبح شد.
صبح که وزیر برای رسیدگی به کارها، سراغ او رفت، خلیفه را خسته و خواب آلود دید. پرسید: 

»چه شده که خلیفه را نگران و خسته می بینم؟« 
خلیفه چشم هایش را مالید و گفت: »دیشب خوابی دیدم که تا صبح، آرام و قرار را از من 

گرفت.« 
وزیر گفت: »نگران نباشید! شاید معنای خواب شما، خیر باشد. برای آنکه  آرامش پیدا کنید، 

دو خواب گزار را می آوریم تا بگویند که معنای خواب شما چیست.«
خلیفه پرسید: »اگر خوب نبود، چه؟« 

وزیر گفت: »حتمًا خواب خوبی دیده اید، نگران نباشید.«
مأموران رفتند و آن دو نفر را به نزد خلیفه آوردند. 

همه ی  ناگهان  که  دیدم  خواب  »در  گفت:  خلیفه 
ریخت!«  دندان  هایم 

مردِ خواب  گزار گفت: » عجب خواب بدی!« 
خلیفه گفت: »زودتر بگو معنی آن چیست.« 

خواب گزار گفت: »معنای خواب خلیفه  این است که 
همه ی نزدیکان خلیفه می میرند و خلیفه زنده می ماند.«

خلیفه تا این حرف را شنید، بر سر زد و گفت: »وای 
بر تو! این چه حرفی بود که زدی!«

بعد به اطرافیان خود اشاره کرد و گفت: »زود این 

  بخوان و بیندیش
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نادان را مجازات کنید.« مرد 
بدی  حرف  من  مگر  »قربان!  گفت:  خواب  گزار 

زدم؟« 
خلیفه گفت: »ای نادان، وقتی همه ی نزدیکان من 
بمیرند، زندگی برای من چه  ارزشی دارد؟ برو که دیگر 

نمی خواهم تو را ببینم«.
به خواب  گزار دیگر کرد و گفت:  سپس خلیفه رو 

دیشب من چیست؟«  معنای خواب  بگو  تو  »حاال 
گفت:  و  کرد  خلیفه  به  نگاه  آرامی  خواب  گزار، 
»خدای بزرگ به شما عمر طوالنی بدهد و  همیشه خواب های خوش ببینید! اکنون به شما ُمژده 
خلیفه  از  که عمر  است  این  خلیفه  معنی خواب  دیده اید.  بسیار خوبی  دیشب خواب  که  می دهم 

است!« طوالنی تر  نزدیکانش  همه ی 
وقتی خلیفه حرف های خواب  گزار دوم را شنید، با آرامش لبخندی زد و گفت: » آفرین بر تو! به 

 این مرد پاداش خوبی بدهید که مرا بسیار خوش حال کرد.« 
مأموران رفتند و جایزه ی خوبی برای خواب  گزار دوم آوردند و با احترام او را تا بیرون قصر 

کردند.  همراهی 
یکی آهسته  از وزیر پرسید: »این دو خواب  گزار که یک حرف زدند! چرا یکی جایزه گرفت و 

یکی مجازات شد؟«
وزیر گفت: »حرف را همه جور می شود بر زبان آورد. یکی بد حرف زد، مجازات شد و یکی 
همان حرف را با زبان خوش گفت، پاداش گرفت. بنابراین برای گفتن هر سخنی، اّول باید فکر 

کنیم که چطور آن حرف را بیان کنیم.«
      محّمد میركیانی

1 چرا خلیفه خسته و خواب آلود بود؟

2 چرا خلیفه خواب گزار اّول را نادان نامید؟

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

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

  درك و دریافت
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شخصی،نزد حکیمی رفت و گفت: »ای حکیم، راز خوشبختی و پیروزی را 
به من بیاموز.«

حکیم گفت: »اگر فردا بیایی، رازی را برای تو خواهم گفت.« آن مرد رفت 
و فردا بازگشت.

حکیم جعبه ای به او داد و گفت: »مواظب باش! دِر این جعبه نباید باز شود.« 
شخص با شگفتی جعبه را گرفت و راه افتاد. در راه به این فکر می کرد که 

درون جعبه چیست و چرا او نباید دِر آن را باز کند.
وقتی به خانه رسید، صبرش تمام شد و دِر جعبه را باز کرد. ناگهان، موشی 

از جعبه بیرون پرید و رفت. 
آن شخص با دیدن موش، خشمگین شد و نزد حکیم بازگشت و گفت: »ای 

حکیم، من از تو رازی خواستم، تو موش به من دادی!«
حکیم گفت: »ای نادان، تو که نمی توانی یک موش را در جعبه نگه داری، 

چطور می توانی رازی را نزد خود حفظ کنی؟«

حکایت


