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درسسوم:راِزنشانهها 

درسچهارم:ارزِشعلم 

درسپنجم:رهاییازقفس 

فصلدوم
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مردي يك كيسه ي گندم بر پشت االغش گذاشته 
بود و به آسياب مي برد؛ در راه به قهوه خانه اي رسيد؛ االغ 
بيرون  وقتي  رفت؛  قهوه خانه  به  و  بست  درختي  به  را 
االغ  دنبال  به  كه  حالي  در  نبود؛  االغش  آمد، 
مي گشت، چشمش به پسري افتاد؛ از او 

پرسيد: »االغ مرا نديدي؟«

 درس سوم



31

بار  پسر پرسيد: »همان كه چشم چپش كور بود؛ پاي راستش مي لنگيد و 
گندم  مي برد؟«

مرد، خوشحال شد و گفت: »نشاني هايش درست است. آن را كجا ديدي؟«

پسر جواب داد: »من، االغي نديدم«.

مرد،خشمگين شد و پسر را پيش حاكم برد.

را  نشاني هايش  چطور  نديده اي،  را  االغ  تو  اگر  جان!  »پسر  گفت:  حاكم 
دادي؟«

پسر گفت: »من فقط خوب نگاه كردم و به آنچه ديدم، كمي انديشيدم. سِر 
راهم رّد پاِي االغي را ديدم كه جاي پاي راستش كمتر از جاي پاي چپش گود 
افتاده بود. فهميدم پاي راست االغي كه از اينجا گذشته لنگ بوده است. علف هاي 
دست نخورده  چپ  طرف  علف هاي  اّما  بود؛  شده  خورده  جاده  راست  سمت 
به  است.  نديده  را  چپ  سمت  علف هاي  االغ  كه  فهميدم  اينجا  از  بود.  مانده 
همين دليل حدس زدم، چشم چپش كور بوده است. از دانه هاي گندمي هم كه 

روي زمين ريخته بود، فهميدم بارش گندم بوده است«.

حاكم به هوش و فهم پسر آفرين گفت و مرد از او معذرت خواست.
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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

3 چرا مرد از پسر عذرخواهي كرد؟

4 آيا عنوان » راز نشانه ها « براي اين درس، مناسب است؟ چرا؟

.  5

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

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

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

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
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بخوانوحفظكن

زاغكي، قالب پنيري ديد

به دهان برگرفت و زود پريد

بر درختي نشست در راهي     

كه از آن مي گذشت روباهي

روبِه پُرفريب و حيلت ساز 

رفت پاي درخت و كرد آواز

گفت: به به! چقدر زيبايي! 

چه سري، چه ُدمي، عجب پايي!

پَر و بالت سياه رنگ و قشنگ
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نيست باالتر از سياهي رنگ

گرخوش آواز بودي و خوش خوان

نَُبدي بهتر از تو در مرغان

زاغ مي خواست قارقار كند    

تا كه آوازش آشكار كند

ُطعمه افتاد چون دهان بگشود 

روبََهك َجست و طعمه را بُِربود

بازآفريني از حبيب يغمايي 
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 درس چهارم

در زمان هاي قديم، حكيمي قصد سفر كرد؛ كنار دريا رفت و 
سوار كشتي شد. خيلي زود كشتي با بادبان هاي برافراشته، حركت 

كرد.

ادامه داد. در اين مّدت،حكيم  كشتي، چند روزي به راه خود 
آرام و شادمان بود و به زندگي و مردمان فكر مي كرد.

از  بعد  يكي  دريا  موج هاي  شد.  توفان  گرفتار  كشتي  روزي، 
از راه مي رسيدند و خود را به كشتي مي كوبيدند. ناخدا  ديگري 
هرچه كرد، نتوانست كشتي را از ميان امواج نجات دهد. چيزي 



37

نگذشت كه كشتي چند تّكه شد و مسافران در ميان امواج گرفتار شدند. 
تا چه پيش آيد.  حكيم هم به تخته پاره اي چسبيد و دل به خدا سپرد 

ساعتي در اين حال بود كه از هو ش رفت. 

وقتي چشم باز كرد، خود را در ساحلي دور، تنها ديد. حكيم فهميد 
كه از بالي توفان نجات يافته است و بايد براي زنده ماندن خود چاره اي 
بينديشد؛ در حالي كه هيچ چيز نداشت و آنچه را با خود آورده بود در 

توفان دريا از دست داده بود.
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عالقه  بسيار  نوشتن،  و  خواندن  به  چون  و  آمد  خود  به  كم كم  حكيم، 
داشت روي ماسه هاي نرِم كنار دريا مي نوشت.

شهر  به  وقتي  كرد؛  تعّجب  او  كار  از  و  ديد  را  ماهيگير،حكيم  مردي 
بازگشت، درباره ي حكيم با ديگران صحبت  كرد.

خبر، خيلي زود در ميان مردم شهر پخش شد و به گوِش امير رسيد. 
او پرسيد: »تو مرد  از  امير شهر  كوچك و بزرگ به ديدن حكيم آمدند. 
دانايي هستي. اينجا چه مي كني؟ چرا اين سخنان را روي زمين مي نويسي؟«

چه  هر  و  شد  توفان  گرفتار  كشتي،  مي كردم.  »سفر  داد:  پاسخ  حكيم 
داشتم، توفان با خود بُرد«.

امير گفت: »ما به دانش و آگاهي تو نياز داريم. حاضري به جوانان ما 
چيزي بياموزي؟«

حكيم گفت: »اگر جايي براي اين كار، آماده كنيد، حاضرم«.

امير، فرمان داد تا هرچه مرد دانا مي خواهد، برايش آماده كنند.
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چند روز بعد، حكيم در آن شهر، سرگرم تعليم جوانان شد و روز به روز 
بر شهرت و نيك نامي وي افزوده مي شد.

ماه ها گذشت. روزي امير شهر، نزِد حكيم رفت و گفت: »اي مرد دانا! هر 
چه مي دانستي به جوانان ما آموختي. اكنون چيزي هم به من بياموز!«

را  آنچه  »بياموزيد،  نوشت:  و  زد  جوهر  در  و  تراشيد  را  قلمش  حكيم، 
با خود  است. سرمايه اي  ماندني  را  آنچه  آوريد،  به دست  است.  آموختني 
پاره اي  تخته  به  و  شد  غرق  كشتي  شما  هم  دريا  در  اگر  كه  باشيد  داشته 

چسبيديد يا در شهري دور افتاده گم شديد، آن را از دست ندهيد!«

                          محّمد ميركياني ، با تغيير

بياموزيد، آنچه را آموختني است 
     به دست آوريد، آنچه را ماندني است
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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.  گوش  بّره اش«  و  مادر  »گوسفند  گفت و گوي  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   
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 درس پنجم

روزي بود و روزگاري. در شهري، بازرگان 
ثروتمندي بود كه طوطي زيبا و شيرين زبانی 
داشت. او هر روز با طوطي، سخن مي گفت و 

از صحبت هايش لّذت مي برد. 

بازرگان، روزي تصميم گرفت به هندوستان 
سفر كند. او هر بار كه به سفري مي رفت براي 

دوستان و غالمانش هديه اي  مي آورد. 

دوست  بسيار  را  خود  طوطي  بازرگان، 
او هم  براي  بود كه  فكر  اين  و در  مي داشت 
چه  نمي دانست  اّما  بياورد؛  گران بها  سوغاتي 

بخرد كه طوطي را خوشحال كند؛ پس...

هندوستان؟«گفت طوطي را »چه خواهي ارمغان خّطه ي  از  كاَرَمت 

بيانگفت آن طوطي كه »آنجا طوطيان ما  حاِل  ز  ُكن  ببيني،  چون 

از قضاي آسمان در حبس ماست!« كان فالن طوطي كه مشتاق شماست
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طوطي ادامه داد: »اي بازرگان مهربان و اي دوست هم زبان، سالم مرا به 
طوطيان هندوستان برسان. از آنها چاره ي گرفتاري مرا بخواه و بگو: چرا 

يادي از اين دوسِت اسير و دلتنگ خود نمي كنند«.

او هم قول داد كه سالم و پيغامش را به طوطيان هندوستان برساند. 

بازرگان، پس از چند شبانه روز به هندوستان رسيد. در آنجا، چشمش به 
دسته اي از طوطيان افتاد. سالم و پيغام طوطي اش را به آنها داد. طوطي ها كه 
پي در پي حرف مي زدند و شادي مي كردند، با شنيدن حرف هاي بازرگان 
ديد  ناگهان  كه  بود  به طوطي ها  بازرگان،چشمش  ماندند.  لحظه اي ساكت 

يكي از آنها به خود لرزيد و از باالي درخت افتاد و ُمرد.

بازرگان از ديدن آن صحنه، شگفت زده شد.دلش براي آن طوطي سوخت 
و از گفته ي خود پشيمان شد؛ با خودش گفت:

سوختم بيچاره را زين گفِت خام!اين، چرا كردم؟ چرا دادم پيام؟

او وقتي تجارتش را در هندوستان تمام كرد به سوي سرزمين خود به راه 
افتاد و به خانه ي خويش بازگشت.
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تمام را  تجارت  بازرگان  شادكامكرد  منزل،  سوي  آمد  باز 

ارمغان    بياورد  را  غالمي  نشانهر  او  ببخشيد  را  كنيزك  هر 

آنچه گفتي و آنچه ديدي، بازگو!« گفت طوطي: »ارمغان بنده كو؟

او  به  را  نمی دانست چگونه، موضوع مردن آن طوطی  بازرگان، سكوت كرد؛ 
بگويد.

طوطي كه او را ساكت ديد، پر سيد: » اي خواجه، چه شده؟ به من بگو «.

بازرگان با شرمندگي، سرش را بلند كرد و...

توگفت: »گفتم آن شكايت  هاي تو همتاي  طوطيان،  گروهي  با 

زَهره  اش بِدريد و لرزيد و بُمرد!« آن يكي طوطي ز دردت بوي بُرد
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  بازرگان وقتي همه چيز را براي طوطي اش بازگفت، 
طوطي لحظه اي كوتاه، سر به زير انداخت و به فكر فرورفت. 
ديد  ناگهان  كه  دلداري دهد  را  او  تا  رفت  پيش  بازرگان، 
به  طوطي اش، درست مثل همان طوطي هندوستان، شروع 

لرزيدن كرد، لحظه اي بعد، افتاد و ُمرد.
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درستونادرست

1 سوغاتي بازرگان براي طوطي، آزادي از قفس بود.

2 طوطي  ها از شنيدن حرف  هاي بازرگان شادي كردند.
                                                 

بازرگان كه ديد طوطي شيرين زبان و 
شّكرسخن او از دست رفته است بر سر 
و سينه زنان، شروع به گريستن كرد؛ اّما 
زاري،  و  گريه  ديگر  كه  دريافت  وقتي 
فايده اي ندارد، طوطي را از قفس بيرون آورد و از پنجره ي خانه 
به باغ انداخت؛ ولي طوطي بر زمين نيفتاد، بلكه شروع به پرواز 

كرد و روي شاخه ي درختي نشست.

بازرگان از اين كار طوطي، تعّجب كرد؛ اّما طوطي كه حاال از 
بند قفس آزاد شده بود با خوشحالی  گفت: »اي خواجه، دوست 
من در هندوستان با آن كار خود، راِه رهايي را به من آموخت«.

    بازنويسي شده ازكتاب »مثنوي معنوي« 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

  داستان اين درس را به صورت نمايش در كالس اجرا كنيد. 
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يكي بود، يكي نبود؛ به جز خدا كسي نبود. زير گنبد كبود، 
دنيا  به  بّچه ي كوچك  بزرگ، يك  زود، يك شير  يك روز صبح 
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
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قدم  ده  او  نرفت.  جلوتر  كوچولو  شير 
را  يازدهم  قدم  اگر  مي كرد  خيال  برداشته بود؛ 
و دنگ  ميله هاي قفس  به  بردارد، سرش مي خورد 
برايش  بوته ي گل ياس نشست.  صدا مي كند. زير 
خيلي عجيب بود؛ 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.

از آن طرف، نگهبان باغ وحش يك دفعه يادش آمد كه دِر قفس شيرها را نبسته است؛ 
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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مردم وقتي شنيدند، گفتند: »چه خوب شد! حاال شير كوچولو مي فهمد كه دنيا خيلي 
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!«
حاال سال هاي سال از اين اتّفاق گذشته است. بّچه شير بزرگ شده است و خودش چند تا 
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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.
ده  از  بيشتر  قفسشان  را مي شمارند.  قدم هايشان  او هم  بّچه هاي  روزها  اين 
از الي ميله هاي قفس  را  آنها هميشه سعي مي كند سرش  از  قدم نيست. يكي 
بيرون 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؟

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

6 َ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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به ديگري ماهي  تومان و  پنجاه  نفر، ماهي  به يك  خواجه اي دو خدمتكار داشت كه 
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!«
اتّفاقًا زماني كه خدمتكار از او اين سؤال را پرسيد، صداي زنگ كارواني از پشت خانه 
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


