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به نام خداوند جان آفرين

حكيم سخن در زبان آفرين

پس از حمد و ستايش پروردگار مهربان به آگاهي ميرسانيم كه کتاب فارسی پايهی چهارم
بر بنياد رويکرد عام «برنامهی درسی ملّی جمهوری اسالمی ايران»  ،يعني شکوفايی فطرت الهی،
استوار است و با توجه به عناصر پنجگانه (علم ،تفکر ،ايمان ،اخالق و عمل) و جلوههای آن در
چهار پهنهي (خود ،خلق ،خلقت و خالق) تأليف و سازماندهی شده است.
رويکرد خاص برنامهي زبانآموزي بر آموزش مهارتهای زبانی و فرازبانی يا مهارتآموزی،
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 ّ
تفكر ،نقد و تحليل و پرورش سواد ادراكي
توجه شده است .آموزش سطوح پيشرفتهي چهار مهارت اصلي زبان از كتاب فارسي سوم
نيز ّ
دبستان آغاز شده و در اين كتاب ،همان زنجيرهي محتوايي ،تداوم يافته است؛ بنابراين الزم است
آموزگاران محترم پايهي چهارم كام ً
ال 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 زير است:
كتاب فارسي
كتاب نگارش فارسی
كتاب راهنماي معلّم
لوح فشرده ي كتاب گويا و متنهاي شنيداري

كتاب فارسي
اين كتاب از يك سو بر قلمرو دريافتی يا ادراکی زبان تمركز دارد؛
لذا درست ديدن ،درك خوانداري و درك شنيداري را آموزش ميدهد
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و از سوي ديگر با قلمرو توليدي زبان پيوند مييابد و در فرايند ياددهی ـ يادگيری به ریزمهارتهای
ش متن و سخن گفتن انتقادي
خوانداری مانند رعایت آهنگ ،لحن کالم ،تکیه ،مکث و درنگ در خوان ِ
ميپردازد.
كتاب فارسي در هفت فصل و هفده درس در ساختاري علمي و با محتوايي هدفمند ،براي تقويت
طراحي و سازماندهي شده است.
مهارتهاي زبانيّ ،
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 گرهگشايي در آموزش و كاربست
روشهاي 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 كام ً
ال روشن ارائه شده است؛ سپس در راستاي
آن ،شاخصهاي ارزشيابي هر سطح نيز مشخّ ص گرديده است.
زمانبندي پيشنهادي تدريس درسها ،بين  9تا 11جلسه تعيين شده است؛ به كارگيري روشهاي
طراحيهاي مناسب آموزشي از ضروريات اين برنامه است.
تدريس ف ّعال و ّ
بار ديگر مطالعهي كتاب راهنماي معلّم پيش از ورود به فضاي درس و كالس و آغاز فرايند آموزش
به همهي همكاران ،توصيه ميشود.
لوح فشرده ي كتاب گويا و متن هاي شنيداري
آموزش خواندن با لحن و آهنگ متناسب با فضاي متن ،اه ّميت ويژهاي دارد؛ افزون بر آن تمركز و

درك شنيداري در تقويت مهارت گوش كردن ،پيشنياز آموزش ساير مهارتهاي زباني است .كتاب فارسي
چهارم ،لوح فشردهي «كتاب گويا  » را براي آموزش لحن و درست خواندن به همراه دارد .همچنين لوح
طراحي شده است.
فشردهي «   متنهاي شنيداري» در جهت تقويت مهارت گوش دادن و سخنگفتن ّ
		

گروه زبان و ادب فارسي

متوسطه نظری
دفتر تأليف كتاب هاي درسي عمومی و
ّ
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ستايش

ب�ه مارد � گ ف� ت�م :آ ي
�؟
«��خر ا�ن خ�دا � ك ي�س ت

ه
ه
�
� و م ن� ي�س ت
�كه م رد خ� نا�هي ما هس ت
�
ت�و � گ ف� ت�ي مهر �بان ت�ر زا� خ�دا ن� ي�س ت
�
دمي زا� ب� ن�دگان �خود ج�دا ن� ي�س ت
�چ را هر�گ�ز �نمي آ��يد ب�ه �خوا ب�م؟
�چ را هر�گ�ز �نمي�گو�يد ج�وا ب�م؟
ص�
� را ش� ن� ي�دم
�ن زما� ب حگاه ت

� را ن�د�يدم».
ت�و را د�يدم ،خ�دا�ي ت

� �« :زفر� ن�د !
ب�ه من آ�هس�ته مارد � گ ف� ت

خ�دا را رد دل �خود ج�وي� ،يك چ� ن�د
�
خ�دا رد نر�گ و ب�ويِ گل� ،نهان اس ت
�
ب�هار و �ب غ
ا� و گل زا� او � شن�ان اس ت
� � ،زفر� ن�د !
خ�دا رد �پا�كي و ن� ي��كي اس ت
ب ُ� َود رد رو ش� ن�ا ي�يها ،خ�داو ن�د».
پروین دولت آبادی

8

فصل ا ّول

درس ا ّول  :آفریدگار زیبایی
درس دوم :کوچ پرستوها
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در

س
ا ّول

ص
� زا� ا ي�ن ب�ود �كه
رو�ي ب�هار ،ت�ا�بس ت�ان� ،پا ي�� ي ز� و ز�مس ت�ان �با هم � گ ف� ت 
ز
�و�گو مي�كرد ن�د .ح ب� ت
ت�ص
ب
� �بردار ن�د و �برو ن�د .آ��نها م�ي م �گر ف� ت� ن�د �خور ش� ي�د
هر �يك � ته�ر �ن ّق�ا ش�ي �كرد ،ب�ما ن�َد و ب� ق� ي�ّه زا� �ن ق ّ�ا ش�ي دس ت
و� را ب�ه داوري ا ن� ت� خ� ب
ا� � ك ن� ن�د.
ج�هانا ف�ر ز

� �كه ب� ي�ن آ� ن�ان داوري � ك ن�د .چ�هار ه�نرم ن�د ،ش�روع ب�ه كار �كرد ن�د.
�خور ش� ي�د �پ�ذ �ير�ف ت
ن�
�ل
� دس ت�ي ب�ه ش�ا خ�ههاي رد خ� ت�ان هلو� ،بادام ،س ي� ب
�
�؛ �خس ت
� �گر�ف ت
ّاول ،ب�هار ق م ب�ه دس ت
ي�
�خ�؛ رد ج� ن�گل �با نر�گ ن� ي�لي،
و رد خ� ت�ان د ي��گر ُ�برد و �بر آ��نها �گرد ن� ب� ن�دها ي�ي زا� گلهاي صور�تي آ�و ت

�گودالهاي � چ
را� ا ي�ن �گودالها گلهاي ن�ر�گس و
� �كرد و رد اط ف
كو�ك و �ب ز� گر� ،ردس ت
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َ
ب
روا�هها را روي گلها و پ�ر ن�دگان را رد
را� � نگو�ا�گون ،ز� ن� ب�ورهاي عسل و پ� ن
� ن�� شف�ه را پ�را� ك ن�د؛ ح ش� ت
ب
گو� را م ي�ان ج� ن�گل و
�ها و ج� ن�گلها رد حال پ� ز
روا� � شن�ان داد؛ �ل ب�ل را روي ش�ا خ�ه� ،خر� ش
د ش� ت
و� را رد ِ�بر�كه � شن�ا ن� ي�د.
غ� ك
ي�
� « :ب��گ�ذ ار �خور ش� ي�د ب�ه ا ي�ن ت�صو�يرهاي ز� ي� ب�ا ن�گاه � ك ن�د و ب��گو�يد،م ن��ظرهاي
ا ن� ج�ا ب�ود �كه ب�هار �با �خود � گ ف� ت

ي
�؟»
ز� ي� ب�ا ت�ر زا� ا�ن ،می  ت�وان سا خ� ت

س ا�بر خ�ا�كس�ري ر�گ ،ن�گاهي ا ن�دا خ�� و زا� د�يدن م ن��ظرهي ط ب� ي�ع ِ
�خور ش� ي�د زا� �پ ِ
� ب�هار،
ن
ت
ت
ت

� �برد.
ل ّ�ذ ت

ي
� ب�ه كار ش�د .ت�ا�بس ت�ان �با نر�گ
دوم ي�ن �ن ّ ق� شا�� ،ع ن�ي ت�ا�بس ت�ان �گرم ،دس ت
س� ب ز� ِ ت��يره ،سراسر ج� ن�گل را نر�گ آ�م� ي ز�ي �كرد؛ � ك ن�ار ج� ن�گل را �با ب� تو�ههاي ا ن� ب� ِوه
� داد؛ �بر ش�ا خ�ههاي رد خ� ت�ان م ي�وه ،آ�ن ق�در س ي� ب ِ
� گل�گون و گال ب�ي
�تم ش�ك ز� ي� ن� ت

11

ي�
�
�خ� �كه ش�ا خ�هها ت� ب
� را �با
و م ي�وههاي د ي��گر آ�و ت
ا� ن� ي�اورد ن�د و ب�ه سوي ز�م ي�ن ،خ م ش�د ن�د؛ د ش� ت
ِ
رد�ورد؛ رود خ� نا�هها و رد�يا چ�هها را آ� ب�ي
و�ا ن� ي�د؛ م ز�ارع را ب�ه نر�گ ز�رد آ
� شخو�ههاي طال ي�ي �گ ن�دم پ� ش
رد�مد.
�كرد� .ن قّ�ا ش�ي ت�ا�بس ت�ان هم �بس ي�ار ز� ي� ب�ا زا� كار آ
ما�ا �كرد؛ �بس ي�ار ز� ي� ب�ا ب�ود.
�خور ش� ي�د ج�هانا� ز
� ا�برهاي س ف� ي�د� ،ن قّ�ا ش�ي ت�ا�بس ت�ان را �ت ش
فرو� زا� �پ ش� ت

� �ن قّ� شا� سوم ب�ود؛ �پا ي�� ي ز� �براي كار �خود ،نر�گهاي آ�� شت� ي�ن ا ن� ت� خ� ب
ا� �كرد و ّاول ب�ه سرا غ�
ن�و�ب ت
ِ
ب
ج�
و�ا ن� ي�د� ،بر خ�ي را ب�ه نر�گ ار غ�وا� ني و
�؛ �ع ض�ي زا� رد خ� ت�ان را �با نر�گ ز�رد ل�ي مو ي�ي پ� ش
ن�گل ر�ف ت
� � زن�د؛ �با
ب�ع ض�ي د ي��گر را ب�ه نر�گ �قرم ز� ِ رو ش�ن آ
رد�ورد؛ ب�ه نر�گ كا�جها و سروها و ص ن�و�برها دس ت
كس�ري نر�گ ،آ�سمان
� « :ب��گ�ذ ار ا ي��نها همانطور �كه هس ت� ن�د� ،با�قي ب�ما ن� ن�د»؛ �با ا�برهاي خ�ا� ت
�خود � گ ف� ت

�؛ روي
و�ا ن� ي�د و � شن�ان داد �كه �قطرههاي �باران� ،ب گ
را پ� ش
ر�هاي رد خ� ت�ان را ج َ�ال داده اس ت
ر� ،دس�ته دس�ته ،پ�رس ت�وهاي مها ج�ر � شن�ا ن� ي�د.
س�ي مهاي �ب ق
� �چ ش�م زا� آ�ن �بردارد.
�خور ش� ي�د ب�ه ت�صو�يرهاي �ن قّ�ا ش�ي �پا ي�� ي ز� ن�گاه �كرد؛ ّاما هر چ�ه �كرد ،ن� ت�وا�نس ت

�ل
«�ا و ق� ت�ي كارم را �تمام ن��كردهام،
� :ت
� .او �با �خود � گ ف� ت
� �گر�ف ت
آ�نگاه ز�مس ت�ان ،ق م ب�ه دس ت
كس�ري ر�ن�گي رد آ�سمان پ�هن
�خور ش� ي�د ن� ب�ا�يد �ن قّ�ا ش�ي مرا ب� ب� ي� ن�د»؛ ا ي�ن ب�ود �كه ّاول ،ا�برهاي خ�ا� ت

� .او رد
�كرد و ز�م ي�ن را زا� ن��ظر �خور ش� ي�د ،ن�ا�پد�يد سا خ� ت
س
رو�� ،تمام طح ز�م ي�ن را ب�ه نر�گ س ف� ي�د رد آ�ورد؛
�يك ز
و�ا ن� ي�د؛
�ها ،ل ب�اس س ف� ي�د پ� ش
�بر ت�ن �كوهها و د ش� ت
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س
طح رود خ� نا�هها را �با �ق ش�ر ن� زا��كي زا� ي��خ � ،ب ّر قا� �كرد؛ روي ص ن�و�برها و كا�جها پ�و ش� ش� س�ن�گ ي� ن�ي زا�
فها �ن� شق� و ن�گارها و ج�اي �پاهاي � نگو�ا�گون� ،ن ق ّ�ا ش�ي �كرد :ج�اي �پاي
و�ا ن� ي�د؛ روي �بر�
�ب ف
ر� پ� ش

گر�.
گو� � ،ك ب�ك و آ�ن دورها ج�اي �پاي � گ
�خر� ش
ز�مس ت�ان ن�� ي ز� �ن� شق� و ن�گارهای �خود را �بس ي�ار ز� ي� ب�ا و دلا�ن�گ� ي ز� ب�ه �پا�یان رسا ن�د.
�خور� ي�د ا�برها را ��ار �د و �گاهي ب�ه ت�صو�يرهاي �ن ّ�ا�ي �مس�ان ا�دا�� .رد ��ي ِر � ِ
گاه پُ�ر ِمهر ِ
ش
ز ن
كن ز ن
ق ش ز ت
ن خ ت
�ها و ج� ن�گلها و ّردهها ز� ي� ب�ا ت�ر �خود�نما ي�ي مي�كرد ن�د.
او د ش� ت
هر �يك زا� �ن قّ�ا ش�يها �بس ی�ار ز� ي� ب�ا ب�ود ن�د .داوري م ي�ان آ��نها د ش�وار ب�ود.
�پ
�.
�! آ� ن چ��ه ش�ما �ن ق ّ�ا ش�ي �كردها�يد� ،بس ی�ار ز� ي� ب�اس ت
�« :اي �ن ق ّ� شا�ان چ��يره دس ت
س �خور ش� ي�د � گ ف� ت

�ا�ن�گ� ي ز� �خود را ب�ه و ج�ود آ�ور�يد؛ ب��گ�ذ ار�يد مردم �ن ق ّ�ا ش�يهاي ش�ما را
�� ،ن ق ّ�ا ش�ي � ك ن� ي�د و ا ث�ر ش�� گ ف� ت
ب�ه ن�و�ب ت
� ب��بر ن�د»« .سعدی» می �گو�ید:
ب� ب� ی� ن� ن�د و زا� �ت ش
ما�اي آ��نها ل ّ�ذ ت

		

		

ر� رد خ� ت�ان س� ب ز� رد ن��ظر هو ش� ی�ار
�ب گ

�
� �کردگار
� معر�ف ت
هر ور شق� د�ف ت�ری اس ت

درست و نادرست
 1بهار ،دشت را از خوشههاي طالييگندم پوشاند.
 2زمستان ،جاي پاي گرگها را نقّاشي كرد.
 3داو ِر اين مسابقه ،خورشيد بود.
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درك مطلب
 1پاييز براي رنگآميزي درختان از چه رنگهايي استفاده كرد؟
 2نقّاشيهاي تابستان و زمستان چه تفاوتهايي با هم داشتند؟
 3چرا پاييز به رنگ كاجها و سروها دست نزد؟
 4نقّاشي بهار و پاييز چه شباهتي با هم داشت؟
 5شما كدام يك از نقّاشيها را انتخاب ميكنيد؟ دو دليل بياوريد.
 6چرا عنوان « آفريدگار زيبايي» براي اين درس انتخاب شده است؟ شما چه عنواني را براي
اين درس پیشنهاد می کنید؟
.

7

واژهآموزي
توجه كنيد:
به نمودارهاي زير ّ
گل

فصل

بهار تابستان پاییز زمستان نرگس بنفشه

ُرز

توجه به متن درس ،كامل كنيد:
حاال نمودارهاي زير را با ّ
رنگ
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ميوه

آب و هوا

تصويرخواني و صندلي صميميت

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

 2تف ّكر :براي فهميدن معني
تصوير ،فكر كنيد و مطالبي را كه از

 3گفتار :هر وقت آماده شديد،
روي صندلي معلّم بنشينيد و دربارهي
ِ

تصوير برداشت كردهايد ،در ذهن خود

تصوير براي دوستانتان صحبت كنيد.

مرور كنيد.
15

بخوان و حفظ كن
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� كال غ�
خ��بري دا ش� ت

� رد � ش ِ
�
گو� رد خ� ت
� گ ف� ت
ي�
�خ�
�ب گ
ر�ها ت�ك ت�ك ر ت
�
زا� سر و ش
دو�ِ رد خ� ت
سار زا� ش�ا خ�ه پ�ر �يد
�بال ز�د ت�ا ت� ِه �با غ�
� �با س� ب ز�ه و گُل
� گ ف� ت

� كال غ�
هر چ�ه را � گ ف� ت
د ِ
ل هر غ� چ�ن�ه ت� پ� ي�د
ر� ِ
گ گل� ب گر� پ�ر �يد
ن

ر� ،ب�يحوصله ش�د
�ب گ
س� ب ز�ه � ،خم ي� زا�ه � شك� ي�د

�ا پ�ر ك� خ�وا ب
� ن��بود
ش
�
پَ�ر ز�د زا� �با غ� و �گ�ذ ش� ت
هر �چه را د ي�د و ش��ن ي�د

�
ُ�برد ت�ا پ�ه�ن هي د ش� ت
ي�
�
� �گر �خ ت
آ�هو زا� د ش� ت
� ب�ه ِده
َرمه �بر� گ ش� ت
� � زبا� رس ي�د
عا ق� ب� ت
� ب�ه ِده
خ��بر زا� د ش� ت
�باد ،هوهو مي�كرد

ا�بر ،هي مي�بار ي�د

خ��بر ِ دا غ� كال غ�
ِده ب�ه ِده مي پ� ي��چ ي�د

شکوه قاسم نیا
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د

رس

دوم

ل
ي
�
�ها ج�امهي س� ب ز� مي پ�و ش� ن�د و
رد اوا�ل ب�هار ،هوا ط ي� ف� و دل شن� ي�ن مي ش�ود .د ش� ت
ي
ردا�
� دا ش� ت� ن�ي ن�� ي ز� زا� س�فر دور و ز
رد خ� ت�ان ،ش��كو ف�ه ميده ن�د .پ�رس ت�وها ،ا�ن پ�ر ن�دگان دوس ت

�خود� ،ب زا� مي�گرد ن�د.
�
ِ
ي
كار ا ي�ن مسا�فرا ِ
ن �خس ت� ي�ن
ال�ههاي سال �گ�ذ ش��تهي �خود
� �كه ن
ن زا� راه رس ي�ده ،ا�ن اس ت
ال�هها �خ ب
را ب� ي�ا ب� ن�د؛ ا�گر آ�س ي� ب
را� ش�ده �با ش� ن�د ،زا�
� � ك ن� ن�د و ا�گر ن
� د�يده �با ش� ن�د ،آ��نها را ردس ت
ال�هي �پدر و مارد
ن�و �ب ز
سا� ن�د .پ�ر س ت�وهاي ج�وان ،هم �كه سال �گ�ذ ش��ته رد ن
سا� ن�د .ا ي�ن
ال�هاي �براي �خود �ب ز
�خود ب�ه سر �بردها ن�د ،ا� ك ن�ون �با�يد ب��كو ش� ن�د ت�ا ن

خود�ان ب�ه عهده مي�گ�ير ن�د و ب�ي آ��ن�كه زا�
ال�ه را � ش
پ�ر س ت�وهاي ج�وان ،سا خ� ت�ن ن

يسا� ن�د.
�پدر و
ال�ه م ز
ش
مارد�ان ب� ي�ام زو� ن�د ،ما ن� ن�د آ��نها �براي �خود ن
�
ِ
ال�ه ب�ه �پا�يان رس ي�د ،پ�رس ت�وها ت خ�م مي�گ�ذ ار ن�د .هر
و ق� ت�ي كار سا خ� ت�ن ن
�
رو� روي آ��نها مي�خوا�بد .و ق� ت�ي ج�و ج�هها زا�
دوا�ده ز
پ�رس ت�و چ�هار ت�ا ش� ش� ت خ�م س ف� ي�د مي�گ�ذ ارد و ز

�
ت خ�م ب��يرون آ�مد ن�د� ،پدر و مارد� ،با ح ش�را�تي �كه ش�كار مي� ك ن� ن�د ،ب�ه آ��نها �غ�ذ ا ميده ن�د� .پس زا�
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روا� مي� ك ن� ن�د و راه و رسم ز� ن�د �گي را زا� آ��نها
سه ه ف��ته ،ج�و ج�هها ب�ه د ن� ب�ال �پدر و مارد پ� ز

مي آ�م زو� ن�د.

پ�رس ت�وها ب�هار و ت�ا�بس ت�ان را ب�ه آ�سود�گي ب�ه سر مي�بر ن�د؛ ّاما رد آ��غ زا� �پا ي�� ي ز�
پ��
را� �كم ي� ب
ا� مي ش�و ن�د و
د ش�واريها ي�ي �براي آ��نها ي ش� مي آ��يد .رد آ�ن ه ن�گام ،ح ش� ت

هوا � كم � كم سرد مي ش�ود .پ�رس ت�وها ن� چا�ار مي ش�و ن�د ب�ه ج�اهاي مع ت�دل ت�ري �كو چ� � ك ن� ن�د.
ز�ما ِ
ر�
ن �كو چ� آ��نها �كه �فرا ميرسد ،دس�ته دس�ته روي �بامها �يا س�ي مهاي �ب ق
ج�
�و�گوي مهمّي م ش��غ ول هس ت� ن�د .خ� ي�لي ز�ود،
مع مي ش�و ن�د و ب�ه ن��ظر مي آ��يد �كه ب�ه � گ ف� ت

ع ّدهاي د ي��گر زا� راه دور ميرس ن�د و ج� ن� ب
و� آ��نها ر�ف�ته ر�ف�ته ،ز��ياد ت�ر مي ش�ود
�و ج� ش
بي
رو� ص ب�ح �كه زا� � ب
خوا� �برمي خ�� ي ز��يم ،زا� پ�رس ت�وها � شن�ا� ني �نمي�� ن��ي م.
ت�ا ا ي��ن�كه �يك ز
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ی �ود �که آ��نها �كو چ� �كردها ن�د.
� معلوم م ش
آ�ن و�ق ت

ي
ي
را�
رد ا�ن س�فر ِ طوال� ني� ،خطرهاي �بس ي�اري و ج�ود دارد .ي��كي زا� ا�ن �خطرها ،ت��غ ي�� ي ت
�� .خطر د ي��گر ،حملهي پ�ر ن�دگان ش�كاري ما ن� ن�د ع ق� ب
�.
هواس ت
ا� ،ش�اه ي�ن و �قر�قي اس ت

روا� مي ز� ن� ن�د و �با
روا� ،ن�ا�گهان �خود را ب�ه ج�مع پ�رس ت�وهاي رد حال پ� ز
ا ي�ن پ�ر ن�دگان ،ه ن�گام پ� ز

چ� ن�گالهاي ن��يروم ن�د �خود ،آ��نها را مير�با ي� ن�د.

ي
ب
� ب�ه �پا�يان ميرسا ن� ن�د .د�يده
�با همهي ا�ن �خطرها � ،ي� ش� ت�ر پ�رس ت�وها س�فر �خود را ب�ه سالم ت
ب�
ال�هي
� �كه ع ض�ي زا� آ��نها ،سالهاي پ�ي رد پ�ي �كو چ� �كرده ،و �پس زا� هر �كو چ� ب�ه ن
ش�ده اس ت
�خود �ب زا�� شگ��تها ن�د.

د ن� ي�ا ي�ي �كه ما رد آ�ن ز� ن�د �گي مي� ك ن��ي م ،ش�� گ ف� ت�يهاي �فراوا� ني دارد .ي��كي زا� ا ي�ن ش�� گ ف� ت�يها،

� .ا ي�ن پ�ر ن�دههاي � چ
ردا� و
كو�ك� ،پس زا� س�پري ش�دن ز�ما� نی ز
� پ�رس ت�وهاس ت
�ب زا�� شگ� ت
20

پ� ي
ال�هي پ� ي� ش� ي�ن
�مودن راهي طوال� ني� ،بدون ا ی��ن�كه ا ش� ت� ب�اه � ك ن� ن�د دو�باره ب�ه ن

�خود �ب زا� مي�گرد ن�د.

�
در� راه ي�ا ب�ي و پ� ي�مودن ا ي�ن راه طوال� ني را ب�ه پ�رس ت�وها
چ�ه كسي ق� ت

�؟ آ��نها �با چ�ه ق�در�تي ا ي�ن راه طوال� ني را �بدون ا ش� ت� ب�اه
داده اس ت
�
دا�ا ي�ي را چ�ه �كسي رد پ�رس ت�وهاي
مي پ� ي�ما ي� ن�د؟ ا ي�ن همه ش � گ ف� ت�ي ،ز� ي� ب�ا ي�ي و ن
� چ
�؟
كو�ك �نهاده اس ت

درست و نادرست
 1پرستوها هر سال النهاي جديد براي خود مي سازند.
 2بيشتر پرستوها به دليل حمله ي پرندگان شكاري ،سفر خود را به سالمت به پايان نميرسانند.
درك مطلب
 1جنب و جوش پرستوها در آغاز پاييز نشانه ی چيست؟
 2چرا بازگشت پرستوها يكي از شگفتي هاي آفرینش است؟
 3چند نمونه از شگفتي هاي دنيايي را كه در آن زندگي مي كنيم ،نام ببريد.
 4پرستوهاي جوان چگونه النهسازي را می آموزند؟
5

.

21

دانش زباني
جملههاي زير را بخوانيد و دربارهي تفاوت آنها با هم گفتوگو كنيد:

مادر نرگس امروز چند جلد كتاب داستان خريد.
مادر ،نرگس امروز چند جلد كتاب داستان خريد.
این نشانه « »،عالمت درنگ یا مکث کوتاه در خواندن است؛ شیوه ی
خواندن را تغییر می دهد و گاهی معنا را هم عوض میکند.

گوش كن و بگو
با د ّقت به داستان گوش كنيد و به پرسشها پاسخ دهيد:

 1پندهاي ا ّول و دوم پرنده را به ترتيب بگوييد.
 2آيا باغبان به پند ا ّول و دوم پرنده عمل كرد؟ از متن دليل بياوريد.
 3مفهوم جملهي« پند براي تو مثل پاشيدن دانه در زميني است كه گياهي در آن
رشد نميكند»چيست؟
 4بهترين پندي كه پرنده به باغبان داد ،چه بود؟
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بخوان و بينديش
باالي درخت كاج ،موشكا غمگين و تنها نشسته بود .او مانند
هر روز ميشنيد كه بيبي خدا را صدا ميزند؛ ا ّما مثل هميشه ،كسي
جوابش را نميداد.
موشكا آهي كشيد و با خود گفت« :طفلكي بيبي!»
موشكا سنجاب كوچك و تنهايي بود كه در دنياي به اين بزرگي به جز
بيبي و درخت كاجش ،هيچكس را نميشناخت .موشكا نميدانست اين خدا
كيست كه بيبي اين قدر صدايش ميزند؛ فقط اين را ميدانست كه تا آن موقع كسي نيامده بود
د ِر خانهي بيبي را بكوبد و بگويد« :من آمدم! منم ،خدا!»
موشكا با خود فكر كرد« :طفلكي بيبي! البد به خاطر پيري است كه به دنبال خدا نميرود
و فقط صدايش ميزند».
غصه خوردن او غمگين بود .او فكر ميكرد چون
موشكا بيبي را خيلي دوست داشت و از ّ
غصه ميخورد!
بيبي كسي را صدا ميكند و هرگز جوابي نميشنودّ ،
موشكا تصميمش را گرفت و با خود گفت« :خودم ميروم و هر طور شده خدا را پيدا ميكنم
و به خانهي بيبي ميآورم».
شاخه به شاخه پريد و پريد تا از درختش پايين آمد؛ ا ّما 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 ميتواند ببيند.
حتم ًا او ميداند 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 ميگردم! او را ميشناسي؟»
كوه با صداي بلند و محكم جواب داد« :الب ّته كه ميشناسم! اوست كه مرا اينجا گذاشته است.
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ميتواني او را از بزرگياش بشناسي .خدا از من خيلي بزرگتر است .بزرگترين موجود عالم
است».
موشكا سري تكان داد و شگفتزده به راهش ادامه داد؛ َجستوخيزكنان ،جلو ميرفت و
تكرار ميكرد« :بزرگترين موجود عالم! واي!»
پروانهي زيبايي صداي موشكا را شنيد و پرسيد« :بزرگترين موجود دنيا؟ تو دنبال خدا
ميگردي؛ مگر نه؟»
تعجب گفت« :تو هم مثل كوه ،خدا را ميشناسي؟»
موشكا با ّ
پروانه پاسخ داد« :الب ّته كه ميشناسم! اوست كه اين بالهاي قشنگ را به من داده؛ ا ّما
او از من خيلي زيباتر است!»
تعجب سرش را تكان داد .حاال ميفهميد
«بزرگتر از كوه! زيباتر از پروانه!» موشكا از ّ
چرا بيبي اين قدر خدا را صدا ميزند! آهي كشيد و گفت« :بيچاره بيبي! حتم ًا كسي به
مه ّمي خدا فرصت ندارد به پيرزني مثل او
توجه كند!»
ّ
پروانه اعتراض كرد« :اص ً
ال

24

توجه ميكند .اين گل كوچك
اين طور نيست! خدا به همه ّ
را ببين .خدا آن را هم فراموش نميكند .خدا مهربانترين
موجود عالم است».
موشكا لبخند زد و تكرار كرد« :مهربانترين موجود عالم!»
ناگهان صداي پايي را شنيد .خرس قهوهاي داشت به
سويش ميآمد .موشكا ترسيد و به باالي درختي رفت .خرس
كه حرفهاي سنجاب و پروانه را شنيده بود ،از موشكا پرسيد« :تو دنبال
مهربانترين موجود عالم ميگردي؛ مگر نه؟»
تعجب پرسيد« :مگر تو هم او را ميشناسي؟»
موشكا ترسش را فراموش كرد و با ّ
خرس پاسخ داد« :الب ّته كه ميشناسم! به لطف اوست كه اين قدر قوي هستم .او از من هم
خيلي قويتر است .قويترين موجود عالم است».
سپس خرس قهوهاي 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 دادهام و هنوز
راه خيلي كمي رفتهام!»
25

خورشيد گفت« :خدا همه جا هست .الزم نيست اين قدر دنبالش بگردي .هر جا بروي ،او
را پيدا ميكني».
سنجاب با هيجان فرياد زد« :پس حتم ًا خدا تويي! تو بزرگ و زيبايي ،مهربان و قوي
هستي ،و با نور درخشانت ،همه جا را روشن ميكني!»
خورشيد آرام خنديد و گفت« :اينهايي كه ميگويي هستم ،ولي خدا نيستم .خدا مرا آفريده
و به من نور داده .او بسيار نورانيتر از من است».
موشكا التماسكنان گفت« :پس او را به من نشان بده!»
خورشيد جواب داد« :خدا با چشم ديده نميشود».
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.
خورشيد با مهرباني گفت« :گريه نكن ،سنجاب كوچولو! خدا ديدني نيست؛ ا ّما او ما را
ميبيند .وقتي هم صدايش ميزنيم ،صداي ما را ميشنود».
سنجاب اشكهايش را پاك كرد و پرسيد« :ح ّتي صداي ضعيف بيبي جان را؟»
خورشيد پاسخ داد « :الب ّته كه ميشنود! جواب هم ميدهد ،ولي با گوش شنيده نميشود.
خدا با نعمتهايش جواب ميدهد .حاال بلند شو و به خانه برگرد .بيبي جان نگرانت ميشود!»
بيبيجان ،پشت پنجره منتظر موشكا بود .يكي از پرندههاي جنگل ،همه چيز را به او گفته بود.
پيرزن ،سنجاب خسته را نوازش كرد و گفت« :ميداني موشكا ،بعضي از چيزها را نميتوان با
محبت؛ ولي نشانههايشان را ميتوانيم ببينيم .كاري كه امروز براي
چشم ديد؛ مثل عشق ،مثل ّ
محبت توست .خدا با چشم ديده نميشود ،ولي
من كردي ،نشانهي ّ
جهان پر از نشانههاي خداست».
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موشكا پرسيد« :مثل بزرگي كوهها؟ مثل زيبايي پروانهها؟ 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 ،حتم ًا ميتواني او را در نشانه هایش ببینی».
سنجاب آهسته تكرار كرد« :اگر دوست داشته باشی »...
ا ّما حرفش را ادامه نداد؛ چون ديگر خوابش برده بود ...
			

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

ساکن تهران است و برای کودکان می نویسد) .

درك و دريافت
توجه به متن ،به ترتيب رويدادها شمارهگذاري كنيد:
 1جمله ها را با ّ
پروانه گفت« :خدا آنقدر مهربان است كه ح ّتي اين گل كوچك را هم ميبيند».
موشكا رفت تا خدا را پيدا كند.
خرس قهوهاي دستي تكان داد و دور شد.
بيبي گفت« :بعضي چيزها را نميتوان با چشم ديد».
كوه گفت« :الب ّته كه خدا را ميشناسم .اوست كه مرا اينجا گذاشته است».
سنجاب به خورشيد گفت« :پس حتم ًا خدا تويي!»
 « 2موشكا رفت تا خدا را پيدا كند »؛ كار موشكا نشانهي چيست؟
توجه به متن ،چند ويژگي براي خدا نام ببريد.
 3با ّ
 4چه چيزهايي را با چشم نميتوان ديد؟ چهار مورد نام ببريد.
 5چه نشانههايي از وجود خداوند در داستان آمده است؟
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حکایت

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« :الب ّته شما!»
آنگاه 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« :برادر ،فقط از تو سؤالي كردم .اگر
نمي داني ،بگو نميدانم ،چرا اوقات تلخي مي كني».
فيل گفت« :من هم فقط خواستم جواب سؤالت را داده باشم».
				
حكايتي كه خوانديد ،با مفهوم كدام يك از



َمثَلهاي زير ارتباط دارد؟

الف ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است.
ب دست باالي دست بسيار است.
پ سحرخيز باش تا كامروا باشي.
ت مرغ همسايه غاز است.
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فصل دوم

  درس سوم :را ِز نشانهها
ارزش علم
درس چهارم:
ِ
  درس پنجم :رهایی از قفس
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در

س
سوم

� اال غ� ش� �گ ذ�ا ش��ته
مردي چ��ند � ك ي�سهي �گ�ندم �بر �پ ش� ت
ب�ود و ب�ه آ�س ي� ب
ا� مي�برد؛ رد راه ب�ه �قهوه خ� نا�هاي رس ي�د؛ اال غ�
�؛ و ق� ت�ي ب��يرون آ�مد،
را ب�ه رد خ� ت�ي �بس ت
� و ب�ه �قهوه خ� نا�ه ر�ف ت

�
�،
اال غ ش� ن� ب�ود؛ رد حالي �كه ب�ه د ن� ب�ال اال غ� مي� شگ� ت
چ�
ش�م ش� ب�ه �پسري ا ف� ت�اد؛ زا� او پ�رس ي�د« :اال غ�
مرا �ند�يدي؟»

30

�پسر پ�رس ي�د« :همان �كه چ� ش�م چ� پ� ش� �كور ب�ود؛ �پاي راس ت� ش� ميل ن��گ ي�د و �بار �گ�ندم مي�برد؟»
�ي
� .آ�ن را ك� ج�ا د�يدي؟»
� اس ت
� �« :شن�ا�نيها ش� ردس ت
مرد� ،خو ش�حال ش�د و � گ ف� ت

�پسر ج� ب
وا� داد« :من ،اال غ�ي �ند�يدم».
�
مرد ،خ ش�م�گ ي�ن ش�د و �پسر را پ� ي� ش� حا� كم �برد.
�
��« :پسر ج�ان! ا�گر ت�و اال غ� را �ند�يدهاي� ،چ طور � شن�ا�نيها�ي ش� را دادي؟»
حا كم � گ ف� ت
�« :من ف� ق�ط � ب
خو� ن�گاه �كردم و ب�ه آ� ن چ��ه د�يدم� ،كمي ا�ند�ي ش� ي�دم .سر ِ راهم ّرد
�پسر � گ ف� ت

�پايِ اال غ�ي را د�يدم �كه ج�اي �پاي راس ت� ش� � ك تم�ر زا� ج�اي �پاي چ� پ� ش� �گود ا ف� ت�اده ب�ود� .فهم ي�دم
ي�
س
� .عل�
� ج�اده
� راس ت
فهاي م ت
� اال غ�ي �كه زا� ا ن� ج�ا �گ ذ� ش��ته ل ن�گ ب�وده اس ت
�پاي راس ت
ر� چ� پ
� ن� خ�ورده ما�نده ب�ود .زا� ا ي� ن� ج�ا �فهم ي�دم �كه
� دس ت 
�خورده ش�ده ب�ود؛ ّاما عل�
فهاي ط ف

س
� چ� پ
اال غ� عل�
� .ب�ه هم ي�ن دل ي�ل حدس ز�دم ،چ� ش�م چ� پ� ش�
� را �ند�يده اس ت
فهاي م ت
ي
ار� �گ�ندم
دا�ههاي �گ�ندمي هم �كه روي ز�م ي�ن ر��خ�ته ب�ود� ،فهم ي�دم �ب ش
� .زا� ن
�كور ب�وده اس ت
�».
ب�وده اس ت
حا� كم ب�ه ه ش �ه
ي
�.
� و مرد زا� او مع ذ� ت
ر� �خواس ت
و� و ف م �پسر آ��فر �ن � گ ف� ت
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درست و نادرست
 1مرد كيسه ی گندم را به آسياب مي بُرد.
 2چشم راست االغ كور بود و پاي چپش ميلنگيد.
تعجب كرد.
 3مرد از شنيدن نشانيهاي درست پسرّ ،
  درك مطلب
 1چرا مرد فكر كرد كه پسر االغش را ديده است؟
توجه به متن درس ،آنها را بگوييد.
 2پسر دو ويژگي مهم داشت؛ با ّ
 3چرا مرد از پسر عذرخواهي كرد؟
 4آيا عنوان « راز نشانهها » براي اين درس ،مناسب است؟ چرا؟
.

5

  واژهآموزي
ّ
مشخص شده است ،د ّقت كنيد.
جملههاي زير را بخوانيد و به كلمههايي كه

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 ،مايهي حيات است.
(مثل خورد و خُ رد ،خواست و خاست) مانند هم خوانده ميشوند؛
بعضي از كلمهها ِ
ا ّما امال و معني متفاوتي دارند .براي امالي اين گونه كلمهها ،بايد به معني آنها در جمله
توجه كنيم.
ّ
32

قصهگويي و صندلي صميميت
ّ
قصه گویی،
 1شروع مناسبّ :
قصه گویی
گام هایی دارد ،گام ا ّول در ّ
قصه است.
خوب شروع
ِ
کردن ّ


2

انتخاب
قصه :يكي از
ّ

قصههايي را كه قب ً
ال خواندهايد يا
ّ
شنيدهايد ،انتخاب كنيد.
قصه را در ذهن خود
 3تف ّكرّ :
مرور كنيد.
قصه و گفتار :هر وقت
  4آغاز ّ
روي صندلي معلّم بنشينيد و
آماده شديدِ ،
آن را براي دوستانتان تعريف كنيد .براي
قصه ميتوانيد از عبارتهاي زير
شروع ّ
استفاده كنيد:
يكي بود ،يكي نبود ...........
روزي بود و روزگاري .........
بله دوستان خوبم در روزگاران قديم
............
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  بخوان و حفظ كن

ز�ا�غ �كي ،ق�ال ب
� پ� ن��يري د�يد

� و ز�ود پ�ر �يد
ب�ه دهان �بر�گر�ف ت
�
� رد راهي
�بر رد خ� ت�ي ن ش�س ت

� رو�باهي
�كه زا� آ�ن مي�گ ذ� ش� ت
رو ب� ِه پُ�ر�فر � ي ب ح ي
� سا�ز	
� و �ل ت

وا�
� و �كرد آ� ز
� �پاي رد خ� ت
ر�ف ت
� :ب�ه ب�ه! چ��قدر ز� ي� ب�ا ي�ي!
� گ ف� ت
چ�ه سري ،چ�ه ُدمي ،ع ج� ب
� �پا ي�ي!

34

ر�گ و �ق ش� ن�گ
� س ي�اه ن
پ�َر و �بال ت
� �باال ت�ر زا� س ي�اهي نر�گ
ن� ي�س ت

وا� ب�ودي و � ش 
خو��خوان
خو� آ� ز
�گر� ش
َن� ب ُ�دي ب� ته�ر زا� ت�و رد مر�غ ان

ار�ار �ك�ند
� ق� ق
ز�ا غ� مي�خواس ت

وا� ش� آ� ش�كار �ك�ند
ت�ا �كه آ� ز
ُطعمه ا ف� ت�اد �چ ون دهان ب�� شگ�ود
ج
ب
� و طعمه را ِ�ب ُر ب�ود
رو� ََهك �َس ت
بازآفريني از حبيب يغمايي
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در

س چهارم

� ح� ي� ق
� و سوار
رد ز�مانهاي �قد يم ،ك مي �صد س ف�ر �كرد؛ � ك ن�ار رد�يا ر�ف ت

�
�
� �كرد.
شك� ت�ي ش�د .خ� ي�لي ز�ود شك� ت�ي �با �باد�بانهاي �برا�فرا ش��ته ،حر� ك ت
ي
�،ح�ك�ي م
� شك� ت�ي ،چ��ند ز
رو�ي ب�ه راه �خود ادامه داد .رد ا�ن م ّد ت
آ�رام و ش�ادمان ب�ود و ب�ه ز��ند�گي و مردمان ف��كر مي�كرد.

رو�ي � ،شك� ت�ي �گر ف� ت�ار ت�و ف�ان ش�د .مو�جهاي رد�يا ي��كي ب�عد زا� د ي��گري
ز

زا� راه ميرس ي�د�ند و �خود را ب�ه � شك� ت�ي مي�كو ب� ي�د�ند .ن�ا�خدا هر چ�ه �كرد،
� � شك� ت�ي را زا� م ي�ان ام ج
� �كه
وا� ن� ج� ت
ا� دهد .چ��ي�ز ي ن��گ ذ� ش� ت
ن� ت�وا�نس ت

36

� شك� ت�ي چ��ند ت� ّ�كه ش�د و مسا�فران رد م ي�ان ام ج
وا� �گر ف� ت�ار ش�د�ند .ح�ك�ي م هم ب�ه ت��خ�ته �پارهاي چ�س ب� ي�د

ي
پ� ي�
�.
و دل ب�ه �خدا س�پرد ت�ا چ�ه ش� آ��يد .ساع ت�ي رد ا�ن حال ب�ود �كه زا� هو ش� ر�ف ت
و ق� ت�ي چ� ش�م �ب زا� �كرد� ،خود را رد ساحلي دور ،ت��نها د�يد .ح�ك�ي م �فهم ي�د �كه زا� ب�الي ت�و ف�ان
هي�
ن� ج� ت
ا� �يا�ف�ته اس ت
� و �با�يد �براي ز��نده ما�ندن �خود چ�ارهاي ب� ي��ند�ي ش�د؛ رد حالي �كه چ � چ��ي�ز
� داده ب�ود.
� و آ� ن چ��ه را �با �خود آ�ورده ب�ود رد ت�و ف�ان رد�يا زا� دس ت
�ندا ش� ت
37

ح��ي � �
�
ك م ،كم كم ب�ه �خود آ�مد و �چ ون ب�ه �خوا�ندن و ن�و ش� ت�ن� ،بس ي�ار عال ق�ه دا ش� ت

�.
روي ماسههاي ن�ر ِم � ك ن�ار رد�يا مي ن�و ش� ت
مردي ماه ي��گ�ير،ح�ك�ي م را د�يد و زا� كار او �تع
�
�
ج
ب
ب
�
گ�
ّ
�
ه
�
ب
�
�
�،
ا�
�
ر
ه
ي
و
كرد؛
�
ق
ز
ش
ش
ت
ت
� �كرد.
رد�بارهي ح�ك�ي م �با د ي��گرانصح ب� ت 

�
گو� ام�ير رس ي�د � .چ
كو�ك و
خ��بر ،خ� ي�لي ز�ود رد م ي�ان مردم ش�هر پ �خ ش� ش�د و ب�ه � ش ِ
ح��ي
دا�ا ي�ي هس ت�ي .ا ي� ن� ج�ا
�ب�ز گر� ب�ه د�يدن ك م آ�مد�ند .ام�ير ش�هر زا� او پ�رس ي�د « :ت�و مرد ن
چ�ه مي� ك ن�ي؟ �چ را ا ي�ن س خ� ن�ان را روي ز�م ي�ن مي ن�و�يسي؟»
ح�ك�ي م �پاس خ� داد« :س ف�ر مي�كردم � .شك� ت�ي� ،گر ف� ت�ار ت�و ف�ان ش�د و هر چ�ه دا ش� ت�م،
ت�و ف�ان �با�خود ُ�برد».

وا�ان ما
�« :ما ب�ه دا�ن ش� و آ� گاهي ت�و ن� ي� زا� دار ي�م .حا ض�ري ب�ه ج� ن
ام�ير � گ ف� ت

چ��ي�ز ي ب� ي�ام زو�ي؟»
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ح��ي
�« :ا�گر ج�ا ي�ي �براي ا ي�ن كار ،آ�ماده � ك ن� ي�د ،حا ض�رم».
ك م � گ ف� ت
دا�ا مي�خواهد� ،برا�ي ش� آ�ماده � ك ن��ند.
ام�ير� ،فرمان داد ت�ا هر چ�ه مرد ن
�تعل�ي
ح��ي
ر� و
رو� ب�ه ز
وا�ان ش�د و ز
چ��ند ز
رو� ب�عد ،ك م رد آ�ن ش�هر ،سر�گرم م ج� ن
رو� �بر ش�ه ت

ن� ي�ك ن�امي وي ا�ف�ز وده مي ش�د.

ِ ح��ي
دا�ا! هر چ�ه
� .ز
�« :اي مرد ن
� و � گ ف� ت
رو�ي ام�ير ش�هر� ،ن�ز د ك م ر�ف ت
ماهها �گ ذ� ش� ت

وا�ان ما آ�مو خ� ت�ي .ا� ك ن�ون چ��ي�ز ي هم ب�ه من ب� ي�ام زو�!»
ميدا�نس ت�ي ب�ه ج� ن
ح��ي �لم
�.
� « :ب� ي�ام زو��يد ،آ� ن چ��ه را آ�مو خ� ت� ن�ي اس ت
ك م ،ق ش� را ت�را ش� ي�د و رد ج�وهر ز�د و ن�و ش� ت

� .سرما ي�هاي �با �خود دا ش��ته �با ش� ي�د �كه ا�گر رد رد�يا
� آ�ور�يد ،آ� ن چ��ه را ما�ند� ني اس ت
ب�ه دس ت

ر� ش�د و ب�ه ت��خ�ته �پارهاي چ�س ب� ي�د�يد �يا رد ش�هري دورا ف� ت�اده �گم ش�د�يد ،آ�ن
هم � شك� ت�ي ش�ما غ� ق
� �نده ي�د !»
را زا� دس ت

					

مح ّمد ميركياني  ،با تغییر

39

   درست و نادرست
 1حكيم براي اندوختن دانش به سفر رفت.
 2كشتي بر اثر برخورد به صخره چند ّ
تكه شد.
 3علم و دانش سرمايهاي است كه هيچگاه از بين نميرود.
   درك مطلب
 1اتّفاقهاي مه ّمي را كه در طول سفر براي حكيم پيش آمد به ترتيب بيان كنيد.
 2حكيم براي زنده ماندن خود چه چارهاي انديشيد؟
 3منظور حكيم از اينكه گفت « :به دست آوريد ،آنچه را ماندني است » چيست؟
.

4

    دانش زباني
گفتوگوي زير را بخوانيد:

			

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 دربارهي موضوعي با هم صحبت كنيد؛ به گفتوگوي خود د ّقت كنيد .شما
براي انتقال هر مطلب ،جملهاي گفتهايد .چه مطالبي را با آن جملهها به دوستتان گفتهايد؟
هنگامي كه افراد صحبت ميكنند مطلبي را به شنوندهي خود انتقال ميدهند .گوينده
براي انتقال گفتههايش از جمله استفاده ميكند.
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          روان خواني

الف .به گفتوگوي «گوسفند مادر و ّبرهاش» گوش دهيد .به لحن خواندن
توجه كنيد.
كلمههايي كه مشخّ ص شدهاندّ ،
گوسفندان ،مشغول َچرا بودند .پسرك چوپان زير درختي نشست و شروع به نيزدن كرد .در يك
لحظهّ ،برهي سفيد كوچولو از جلوي چشم مادرش دور شد .ناگهان گوسفند مادر از صداي ّبره به خود
آمدّ .بره كوچولو كنار پرتگاه رفته بود .مادر با عجله پيش او رفت و گفت:

		

به تو نگفتم كه از من دور نشو؟

		

گفتي.

		

آفرين! مرحبا! اين طوري به حرف مادرت گوش ميكني؟ پايت چه شده؟

		

نفهميدم چي شد كه پايم پيچ خورد.

		

درد ميكند؟

		

خيلي!

		

عجب ّبرهي بازيگوشي هستي!

		

من؟

ب .حاال شما متن را بخوانيد و سعي كنيد كلمهها را با لحن مناسب بخوانيد.
بهتر است سه دانشآموز انتخاب شوند :يك نفر بند ا ّول را بخواند؛ نفر ديگر جملههاي ّبره
كوچولو را بخواند و نفر آخر جملههاي گوسفند مادر را بخواند.
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در

س پنجم

رو�گاري .رد ش�هري� ،ب زا�رگان ث�رو�تم�ندي ب�ود
ز
رو�ي ب�ود و ز

ي
رو� �با طوطي،
� .او هر ز
�كه طوطي ز� ي� ب�ا و ش��ير �ن ز��با� نی دا ش� ت
س
ص
�ي
� مي�برد.
�ها ش� ل ّذ� ت
� و زا� ح ب� ت
خ�ن مي� گ ف� ت
رو�ي ت�صم�ي
�
�
ف
� ب�ه ه�ندوس ت�ان س ف�ر �ك�ند.
گر
م
�ب زا�رگان ،ز
ت
� �براي دوس ت�ان و �غ الما�ن ش�
او هر �بار �كه ب�ه س ف�ري مير�ف ت

هد ي�هاي مي آ�ورد.

�
�ب زا�رگان ،طوطي �خود را �بس ي�ار دوس ت
� و رد ا ي�ن ف��كر ب�ود �كه �براي او هم
ميدا ش� ت
�
� چ�ه
سو�غ ا�تي �گران�بها ب� ي�اورد؛ ّاما نميدا�نس ت
ب��خرد �كه طوطي را �خو ش�حال �ك�ند؛ �پس...
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� طوطي را « چ�ه �خواهي ارم�غ ان
� گ ف� ت
«� ن� ج�ا طوط ي�ان
� آ�ن طوطي �كه آ
� گ ف� ت

�
كان �فالن طوطي �كه م ش� ت� قا� ش�ماس ت

� زا� خ�طّهي ه�ندوس ت�ان؟»
َ
كار َم ت
�چ ون ب� ب� ي� ن�ي ُ ،ك�ن ز� حا ِ
ل ما ب� ي�ان
ح�
�!»
زا� �ق�ض اي آ�سمان رد بس ماس ت

� هم ز��بان ،سالم مرا ب�ه طوط ي�ان
طوطي ادامه داد «:اي �ب زا�رگان مهر �بان و اي دوس ت
ب�
ي
�ِ اس�ير
ه�ندوس ت�ان �برسان .زا� آ��نها چ�ارهي �گر ف� ت�اري مرا خ�واه و ب��گو� :چ را �يادي زا� ا�ن دوس ت
و دل ت� ن�گ �خود �نمي� ك ن��ند».
او هم ق�ول داد �كه سالم و پ� ي��غ ام ش� را ب�ه طوط ي�ان ه�ندوس ت�ان �برسا�ند.
چ�
رو� ب�ه ه�ندوس ت�ان رس ي�د .رد آ� ن� ج�ا ،ش�م ش� ب�ه دس�تهاي زا�
�ب زا�رگان� ،پس زا� چ��ند ش� ب� نا�ه ز
ر� مي ز�د�ند و
ا� را ب�ه آ��نها داد .طوطيها �كه پ�ي رد پ�ي ح ف
طوط ي�ان ا ف� ت�اد .سالم و پ� ي��غ ام طوطي ش
چ�
ل
ش�ادي مي�كرد�ند� ،با ش� ن� ي�دن حر�
� ما�ند�ند� .ب زا�رگان ،ش�م ش�
فهاي �ب زا�رگان ح�ظ هاي سا� ك ت
� ا ف� ت�اد و ُمرد.
ب�ه طوطيها ب�ود �كه ن�ا�گهان د�يد ي��كي زا� آ��نها ب�ه �خود ل زر��يد و زا� �باالي رد خ� ت

ص
ل
� و زا�
� ز�ده ش�د .د ش� �براي آ�ن طوطي سو خ� ت
�ب زا�رگان زا� د�يدن آ�ن ح�نه ،ش�� گ ف� ت
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�:
� گ ف��تهي �خود �پ ش� ي�مان ش�د؛ �با � ش
خود� � گ ف� ت
ا ي�ن� ،چ را �كردم؟ �چ را دادم پ� ي�ام؟

سو خ� ت�م ب� ي� چ�اره را ز� ي�ن � گ ف� ِ
� خ�ام!
ت

او و ق� ت�ي ت� ج�ار�ت ش� را رد ه�ندوس ت�ان �تمام �كرد ب�ه سوي س زر�م ي�ن �خود ب�ه راه ا ف� ت�اد و ب�ه خ� نا�هي

�ي
�.
�خو ش� �ب زا�� شگ� ت

ار� را �تمام
�كرد �ب زا�رگان ت� ج� ت
هر �غ المي را ب� ي�اورد ارم�غ ان
� طوطي« :ارم�غ ان ب��نده �كو؟
� گ ف� ت

�ب زا� آ�مد سوي م�ن�ز ل ،ش�ادكام
ب�
هر � ك ن��ي�ز ك� را ب�� شخ� ي�د او � شن�ان
آ� ن چ��ه � گ ف� ت�ي و آ� ن چ��ه د�يدي� ،ب زا��گو!»

�
� چ�� نگو�ه ،مو ض�وع مردن آ�ن طوطی را ب�ه او ب��گو�ید.
�ب زا�رگان ،س� ت
کو� �کرد؛ نمی دا�نس ت
� د�يد ،پ�رس ي�د « :اي �خوا ج�ه ،چ�ه ش�ده؟ ب�ه من ب��گو ».
طوطي �كه او را سا� ك ت
�ب زا�رگان �با ش�رم�ند�گي ،س شر� را ب�ل�ند �كرد و...
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�گ��
�هاي ت�و
� گ ف� ت
� « :ف تم آ�ن ش�كا�ي ت
آ�ن ي��كي طوطي ز�
ردد� ب�وي ُ�برد
ت

�با �گروهي طوط ي�ان ،هم ت�اي ت�و
 ا� ِ ب�در�يد و ل زر��يد و ب�مُرد!»
ز َ�هره ش

�،
�ب زا�رگان و ق� ت�ي همه چ��ي�ز را �براي طوطي ش
ا� �ب زا�� گ ف� ت
ل
� و ب�ه ف��كر
طوطي ح�ظ هاي � تكو�اه ،سر ب�ه ز��ير ا�ندا خ� ت
پ� ي�
� ت�ا او را
�فرور�ف ت
�� .ب زا�رگان ،ش� ر�ف ت
ا�،
دلداري دهد �كه ن�ا�گهان د�يد طوطي ش

� م ث�ل همان طوطي ه�ندوس ت�ان،
ردس ت
ش�روع ب�ه ل زر��يدن �كرد،
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لح�ظ هاي ب�عد ،ا ف� ت�اد و ُمرد.

س
ي
� ر�ف�ته
�ب زا�رگان �كه د�يد طوطي ش��ير �ن ز��بان و ش� ّ� كر خ�ن او زا� دس ت
�
� �بر سر و س ي��نه ز� ن�ان ،ش�روع ب�ه �گر�ي ت
س�ن �كرد؛ ّاما و ق� ت�ي رد�يا�ف ت
اس ت

�كه د ي��گر �گر�يه و ز�اري ،ف�ا�يدهاي �ندارد ،طوطي را زا� �ق�فس ب��يرون آ�ورد و
�پ�
�؛ ولي طوطي �بر ز�م ي�ن ن� ي� ف� ت�اد ،ب�ل�كه ش�روع
زا� جن�رهي خ� نا�ه ب�ه �با غ� ا�ندا خ� ت
�
�.
ب�ه پ� ز
روا� �كرد و روي ش�ا خ�هي رد خ� ت�ي ن ش�س ت

�ب زا�رگان زا� ا ي�ن كار طوطي� ،تع ج ّ� ب
� �كرد؛ ّاما طوطي �كه حاال زا� ب��ند

�ق�
� من رد
�« :اي �خوا ج�ه ،دوس ت
فس آ� ز�اد ش�ده ب�ود �با �خو ش�حالی � گ ف� ت
ِ
�».
ه�ندوس ت�ان �با آ�ن كار �خود ،راه رها ي�ي را ب�ه من آ�مو خ� ت
بازنويسي شده ازكتاب« مثنوي معنوي» مولوي

   درست و نادرست
 1سوغاتي بازرگان براي طوطي ،آزادي از قفس بود.
 2طوطيها از شنيدن حرفهاي بازرگان شادي كردند.
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   درك مطلب
 1چرا طوطي از بازرگان خواست از احوالش براي دوستانش بگويد؟
 2چه رابطهاي بين رفتار طوطي در هندوستان و رفتار طوطي بازرگان بود؟
 3مهم ترين ويژگي طوطي داستان چيست؟ از متن دو دليل بياوريد.
.

4

واژهآموزي
كارنامه ،نوشتهاي است كه نتيجهي كارهاي هر فرد در آن ميآيد.
شناسنامه ،نوشتهاي است كه اطّالعات شخصي هر فرد در آن ميآيد.
كتابنامه،نوشتهاي است كه مشخّ صات كتابها در آن ميآيد.
حاال شما بگوييد:
روزنامه،
تشویق نامه،

.
.

   نمايش
داستان این درس را به صورت نمايش در كالس اجرا كنيد.
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  بخوان و بينديش

يكي بود ،يكي نبود؛ به جز خدا كسي نبود .زير گنبد كبود،
بچهي كوچك به دنيا
يك روز صبح زود ،يك شير بزرگ ،يك ّ
آورد .كجا؟ توي يك جنگل پر درخت؟ نه! توي يك غار بزرگ؟ نه!
بچهاش را توي يك قفس در يك باغوحش ،توي يك شهر شلوغ
او ّ
به دنيا آورد.
چند روز گذشت .شير كوچولو كمي بزرگتر شد .او هر روز شير مادرش
را ميخورد .با ُدم او بازي ميكرد؛ از سر و كولش باال ميرفت؛ گاهي هم توي قفس راه
ميرفت .از ا ّول قفس تا آخر آن فقط ده قدم بود .شير كوچولو وقتي ده قدم جلو ميرفت،
سرش ميخورد به ميلههاي قفس و َدنگ صدا ميكرد و درد ميگرفت.
شير كوچولو خيلي زود ياد گرفت كه بعد از قدم دهم ديگر جلو نرود؛ وقتي ده قدم
ميرفت ،مينشست و دست و صورتش را ميليسيد.
نگهبان باغوحش هر روز ميآمد و د ِر قفس را باز ميكرد؛ براي ماد ِر شير كوچولو آب
و غذا ميگذاشت؛ بعد هم در قفس را ميبست و ميرفت.
يك روز نگهبان باغوحش 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 باغچهاي كه يك بوتهي بزرگ گل ياس در آن بود.
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شير كوچولو جلوتر نرفت .او ده قدم
برداشته بود؛ خيال ميكرد اگر قدم يازدهم را بردارد،
سرش ميخورد به ميلههاي قفس و دنگ صدا ميكند.
زير بوتهي گل ياس نشست .برايش خيلي عجيب
بود؛ چون هميشه ده قدم كه ميرفت ،ميرسيد به
ميلههاي قفس؛ ولي حاال زير يك بوتهي ياس پر از
گل نشسته بود؛ جايي كه هيچكس او را نميديد؛ هر چه فكر كرد ،چيزي نفهميد .آن وقت
سرش را روي دستهايش گذاشت و خوابيد.
از آن طرف ،نگهبان باغوحش يك دفعه يادش آمد كه د ِر قفس شيرها را نبسته است؛
فهميد كه چه دسته گلي به آب داده است.
مأمورهاي باغوحش همه جا را گشتند ،ولي شير كوچولو را پيدا نكردند؛ فكر كردند حتم ًا از
باغوحش 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 ميفهمد كه دنيا خيلي
بزرگتر از قفس كوچك اوست».
مأمورهاي باغوحش ،پليس را هم خبر كردند .آنها همه جاي شهر را دنبال شير كوچولو
گشتند؛ ا ّما او را پيدا نكردند.
شير كوچولو از اين ماجراها بيخبر بود؛ چون قدم يازدهمي را بر نداشته بود .او زير بوتهي
خواب خواب بود.
گل ياس
ِ
مأمورهاي باغوحش و پليس ،همه جاي شهر را گشتند؛ ا ّما شير كوچولو را پيدا نكردند .آن
وقت باز هم از راديو به مردم شهر خبر دادند كه شير فراري در شهر نيست؛ حتم ًا به كوه رفته
است!
مردم از شنيدن اين خبر خوشحال شدند و گفتند« :ديگر از اين بهتر نميشود .حاال شير
كوچولو ميفهمد كه كوه چيست و آسمان چقدر بلند است و دنيا چقدر بزرگتر و قشنگتر از
قفس ده قدمي اوست».
ا ّما شير كوچولو هيچ كدام از اينها را نفهميده بود؛ چون هنوز قدم يازدهم را برنداشته بود.
خواب خواب بود.
خواب
گل ياس
ِ
ِ
او زير بوتهي ِ
همان موقع ،نگهبان باغوحش يادش افتاد كه وقت غذا دادن به شيرهاست؛ د ِر قفس را باز
كرد و غذاي شيرها را توي قفس گذاشت .شير كوچولو بوي غذا را حس كرد؛ از خواب بيدار
شد .چشمهاي خوابآلودش را ماليد؛ بعد ،ده قدم دويد و از الي د ِر قفس كه باز بود ،برگشت
توي قفس؛ پريد س ِر ظرف غذا و شروع به خوردن كرد.
نگهبان باغوحش 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.
غصه گفتند« :چه بد شد! شير كوچولو نفهميد كه دنيا چقدر
مردم شهر تا اين خبر را شنيدند با ّ
بزرگ و قشنگ است!»
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بچه شير بزرگ شده است
حاال سالهاي سال از اين اتّفاق گذشته استّ .
بچه دارد؛ ا ّما هنوز هم نميداند اگر آن روز قدم يازدهم را
و خودش چند تا ّ
بر ميداشت ،سرش به ميلهي قفس نميخورد .هنوز هم نميداند اگر قدم دوازدهم
و بعد قدمهاي ديگر را بر ميداشت ،ميتوانست تا كجا برود و چه چيزها ببيند.
بچههاي او هم قدمهايشان را ميشمارند .قفسشان بيشتر از ده
اين روزها ّ
قدم نيست .يكي از آنها هميشه سعي ميكند سرش را از الي ميلههاي قفس
بيرون بياورد .شايد او يك روز از قفس بيرون بيايد و ده قدم ،يازده قدم ،صد قدم
بچههايش را توي كوه به دنيا بياورد.
و هزار   قدم جلو برود .شايد ّ
سوسن طاقديس

  درك و دريافت
 1شير كوچولو براي اينكه سرش به ميلههاي قفس نخورد ،چه ميكرد؟
 2چرا ديدن بوتهي ياس براي شير كوچولو عجيب بود؟
 3چرا شير كوچولو به قفس برگشت؟
 4آيا شناختن كوه و آسمان با برداشتن قدم يازدهم ارتباطي داشت؟
 5اگر به جاي شير كوچولو بوديد ،چه ميكرديد؟
َ 6م َثلی را که در متن داستان قدم یازدهم بود ،پیدا کنید و در مورد مفهوم
آن در گروه گفت و گو کنید.
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َمثَل
خواجهاي دو خدمتكار داشت كه به يك نفر ،ماهي پنجاه تومان و به ديگري ماهي
صد تومان دستمزد ميداد .روزي آن كه پنجاه تومان ميگرفت از خواجه پرسيد« :علّت اينكه
به من پنجاه تومان ميدهي ،ا ّما به همكارم صد تومان ،چيست؟ كار ما كه يكي است!»
اتّفاق ًا زماني كه خدمتكار از او اين سؤال را پرسيد ،صداي زنگ كارواني از پشت خانه
برخاست .خواجه به او گفت  «:ا ّول برو و ببين اين چه صدايي است؛ وقتي برگشتي دليل كارم
را به تو ميگويم».
خدمتكار رفت و برگشت و گفت  « :قافلهاي عبور ميكند و اين زنگ شتران آن است».
خواجه گفت  « :بسيار خوب! اين پاسخ تو بود؛ حاال همكارت را ميفرستم تا ببينم او چه
جوابي ميآورد».
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 ميروند».
خواجه ،رو به خدمتكار ا ّول كرد و گفت :ببين! پاسخ تو با پاسخ او چقدر متفاوت است! به
همين سبب ،دستمزدتان هم تفاوت دارد .مگر نشنيدهاي كه ميگويند:
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فصل سوم

ش کمان گیر
 درس ششم :آر ِ
ن شهر ما
درس هفتم :مهما ِ
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ن�َ�بَرد ،طوال� ني و �خس�ته � ك ن� ن�ده ش�د ه ب�ود و همه ،ن��گران ب�ود ن�د .س�پاه
ج��
ت�وران ب�ه ف�رما ن�دهي ا ف�راس ي� ب
�ذ��ت ه ب�ود .ا�يرا ن� ي�ان رد
ا� زا� رود ي حون �گ ش
رو�ي �بر آ� ن�ان� ،بس ي�ار م ش�كل ب�ود.
�برا�بر ت�ورا ن� ي�ان �پا�يداري مي�كرد ن�د ّاما پ�� ي ز
�
رو�گار ب�ه س� تخ�ي
ا�يرا ن� ي�ان زا� پ�� ي ز
� ا ن�دوه�گ ي�ن ش�ده ب�ود ن�د .ز
رو�ي ن�اام ي�د و زا� ش �كس ت

� و چ�ارهاي �ج�ز ُ�برد�باري ن� ب�ود.
مي�گ ش
�ذ� ت
ت�ص
سرا ن� ج�ام ،دو س�پاه م�ي م �گر ف��ت ن�د �كه آ� ش� ت�ي � ك ن� ن�د .ت�ورا ن� ي�ان پ� ي� ش��نهاد �كرد ن�د �كه پ�هلوا� ني
ا�يرا� ني ت��يري ب�ه سوي خ�اور پ� تر� ب
ا� � ك ن�د .هر ج�ا �كه ت��ير �فرود آ��يد ،آ� ن� ج�ا مر ز� ا�يران و
ت�وران �با ش�د.
ا ي�ن خ��بر را هر دها� ني ،ز��ير �گو ش�ي� ،ب زا��گو مي�كرد:
آ��خر ي�ن �فرمان

آ��خر ي�ن ت�ح ق��ير
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روا� ت��يري ،ميدهد سامان
م زر� را پ� ز

		
		

�گر ب�ه ن��ز د ي��كي �فرود آ��يد

		
		

خ� نا�ههامان ،ت� ن�گ

آ� زر�ومان� ،كور

ور ب��پ ّرد دور

ت�ا ك� ج�ا؟ ت�ا چ� ن�د؟

آ�ه! �كو �ب زا�وي پ�والد ي�ن و �كو سر پ� ج�ن�هي اي�مان؟

راس ت�ي ،چ�ه پ� ي� ش��نهاد د ش�واري! م�گر �يك ت��ير چ� ق�در مي ت�وا ن�د دور �ب ش�ود؟ �كدام
دا� ا ي�ن كار �ب�ز گر� را ا ن� ج�ام �خواهد داد؟
ت��يرا ن� ز
دا� ماهر ا�يرا� ني� ،خود را �براي پ� تر� ب
ا� ا ي�ن ت��ير آ�ماده �كرد.
آ� شر� �كمان�گ�ير ،ت��يرا ن� ز

همه ن��گران و م ن� ت��ظ ر� ،پاي � ِكوه ب�ل ن� ِد دماو ن�د ا�يس ت�اده ب�ود ن�د .ماردان دعا مي�كرد ن�د؛
ا�ك مير ي� خ� ت� ن�د؛ �كودكان �با ب�ي ت�ا ب�ي ،آ� شر� �كمان�گ�ير را �كه �با
پ��يرمردها ،ش
ق�ام ت�ي ر ش� ي�د و اس ت�وار �پاي �كوه ا�يس ت�اده ب�ود ،ن�گاه مي�كرد ن�د.
آ� شر� �با ق�دمهاي مح�
�
�
ك
ف
ب
�؛
ر
اال
�
كوه
ا�
م
ز
ت
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�
�:
روي ت �خ�ته س ن�گ �ب�ز ر �گي ا�يس ت�اد؛ �ب زا�وان و ت�ن ن��يروم ن�د �خود را ب�ه همه � شن�ان داد و � گ ف� ت
هي� �
ي
«� ب ب ب
�؛ ّاما � ب
خو� ميدا�نم �چ ون ت��ير زا�
خو� �� ي� ن� ي�د ! رد �بدن من چ � قن�ص و ع��ب ي ن� ي�س ت
ب
� .من ج�ان �خود را رد ت��ير �خواهم
�كمان رها ش�ود ،همهي ن��يروي من زا� ت�ن ��يرون �خواهد ر�ف ت

� و �براي سر ب�ل ن�دي ا�يران ف�دا �خواهم �كرد».
�گ�ذ ا ش� ت

�و
�؛ و ق� ت�ي ب�ه � ّقله رس ي�د رد آ� ن� ج�ا دس ت
� ب�ه دعا �بردا ش� ت
آ� شر� �با گامهاي ب�ل ن�د زا� �كوه �باال ر�ف ت

وا�ا ي�ي �كه ب�ه
�با خ�داي �خود ز�م�ز مه �كرد« :اي خ�داي آ�سمانها! اي آ��فر �يدگار �كوهها و رد�ياها! اي ت� ن
ما ت�وا�ا�ي ب�
ي
�
م
�
�
ي
ي
ي
خ�
�
س
م
س
�
ك
ه
د
اري
�
را
اي!
ر�
ا
�
ن
� د ش�م ن�ان رها � ك ن�م».
د
ا�
را
ران
ا
ن
ني
ش
ز
ز
ت
ت
� .صداي مردم زا� همه ج�ا
�هاي س�ب�ز و رودهاي آ� ب�ي ن��گر�يس ت
آ�نگاه زا� �باالي � ّقله ب�ه د ش� ت
ه
گو� ميرس ي�د .آ� شر� ن�ام خ�دا را �بر ز��بان آ�ورد و �با همهي ت�وان� ،كمان را � شك� ي�د .ت��ير �چم ون
ب�ه � ش
روا� ب�ود؛ زا� �كوه
رو� رد پ� ز
روا� �كرد؛ زا� �بامداد ت�ا ن��ي م ز
پ�ر ن�دهاي ت��ي�ز �بال ،پ� ز
و رده و د�� ��ذ�� و رد ��ار رود ج� ي�
ب
ح
�
�
�
�
رد
ي
ه
ر
ون
� �گردو ي�ي
خ
ّ
ت
ت
ش ت گ ش ت
كن
ن
�
� و آ� ن� ج�ا م زر� ا�يران و
�كه رد ج�هان زا� آ�ن ت� ن�اور ت�ر و ب�ل ن�د ت�ر ن� ب�ود ،ن ش�س ت

ت�وران ش�د.
س
� �كرد ن�د .آ� شر� ،ب�ي ج
�ان �بر ت��خ�ته س ن��گي ا ف� ت�اده ب�ود.
� � ّقله حر� ك ت
مردم زا� پ��ير و ج�وان ب�ه م ت
آ�ري ،آ�ري ،ج�ا ِ
ن �خود رد ت��ير �كرد آ� شر�
		
		

كار صدها ،صد ه�ز اران ت� ي� غ�هي ش�م ش��ير �كرد آ� شر�
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  درست و نادرست
 1آرش براي پرتاب تير در دشتي سرسبز ايستاد.
 2ايرانيان در برابر سپاه توران مقاومت مي كردند.
 3تورانيان پيشنهاد كردند كه پهلواني ايراني تيري به سوي غرب پرتاب كند.
  درك مطلب
 1چرا ايرانيان پيشنهاد تورانيان را پذيرفتند؟
 2منظور از « مرز را پرواز تيري مي دهد سامان » چيست؟
 3چرا آرش پس از پرتاب تير جان داد؟
.

4

   دانش زباني
جملههاي زير را بخوانيد:

مادران ،دعا می کردند.
پیرمردان ،اشک می ریختند.
کودکان ،آرش کمان گیر را نگاه می کردند.
آرش از کوه باال رفت.
آرش ،نام خدا را بر زبان آورد.
جمله از يك يا چند كلمه تشكيل می شود و پيام كاملي را به شنونده
انتقال ميدهد.
58

   تصويرخواني و صندلي صميميت

 1نگاه كردن به تصوير:
تصوير را با د ّقت ببينيد   و به جزئيات

 2تف ّكر :براي فهميدن معني
تصوير ،فكر كنيد و مطالبي را كه از

 3گفتار :هر وقت آماده شديد،
روي صندلي معلّم بنشينيد و دربارهي
ِ

توجه كنيد.
آن ّ

تصوير برداشت كردهايد در ذهن خود

برداشت خود از تصوير براي دوستانتان

مرور كنيد.

صحبت كنيد.
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  بخوان و حفظ كن
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را�ه
�ب زا� �باران �با ت� ن
�با ُ� گهرهاي �فراوان

�
دور مي شگ� ت�م ز� خ� نا�ه

مي �خورد �بر �بام خ� نا�ه

مي ش� ن� ي�دم زا� پ�ر ن�ده
ل ِب ِ
زا�
� �باد َو ز� ن�ده

رو� د�ير ي�ن
گرد� �يك ز
� ش

را�هاي ز� ن�دگا� ني
ز

رو� �باران
�يادم آ� َرد ز

� ب
خو� و ش��ير ي�ن
ت�وي ج� ن�گل هاي �گ ي�الن

�كود�كي ده ساله ب�ودم

ش�اد و �خُ ّرم

ن�رم و ن� زا� ك�

چ
� و چ�ا�بك
�ُس ت

ودكا�ه
�با دو �پاي ك� ن
ه
مي دو�يدم �چم و آ�هو

مي پ�ر �يدم زا� سر ِ ج�و

�بس �گوارا ب�ود �باران!

ب�ه! چ�ه ز� ي� ب�ا ب�ود �باران!

مي ش� ن� ي�دم ا ن�در ا ي�ن �گوهر� شف�ا� ني

داس ت�انهاي �نها� ني

را�هاي ج�اودا� ني
ز

ر� �چ ون ش�م ش��ير �ب ّران
�ب ق

كود� من
�ب ش� ن�و زا� من � ،ك
پ� ي� ش� چ� ش�م مرد �فردا

�پاره مي �كرد ا�برها را

پ� ن�دهاي آ�سما� ني

وا�ه ،غ�ُ ّران
ت� ن�در د ي� ن
� مي ز�د ا�برها را
م ش� ت

�خواه رو ش�ن

�چ ر�خ ها مي ز�د �چ و رد�يا

� ز� ي� ب�ا،
هس ت

ج� ن�گل زا� �باد �گر �ي�زان

دا�ه هاي �گرد �باران
ن
پ�هن مي �گ ش� ت� ن�د ه ج
ر�ا

ز� ن�دگا� ني� ،خواه ت��يره،
� ز� ي� ب�ا،
هس ت
� ز� ي� ب�ا!
هس ت

  گلچين گيالني

س�ب�ز ه رد ز��ير رد خ� ت�ان

� رد�يا
ر�ف�ته ر�ف�ته � شگ� ت

و�ان
ت�وي ا ي�ن رد�ياي ج� ش
ج� ن�گل
وارو�ه پ� ي�دا
ن
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�
زا� چ� ن�د ز پ� ي�
� مهمان ع�ز �ي�ز و �ب�ز ر �گي ب�ه اس ت�ان
رو� ش� ش� ن� ي�ده ب�ود يم �كه �قرار اس ت
ما ب� ي�ا ي� ن�د .همه ج�ا س خ�ن زا� آ�مدن ا�ي ش�ان و ح ض�ور �گرم مردم و آ�ماده ش�دن �براي

اس ت� ق� ب�ال ب�ود.

ش�ادي و � شن�اط رد چ�هرهي همه ي مردم ش�هر د�يده مي ش�د .ب چ��ّه ها و ج�وان ت�رها
رو� ورود آ�ن مهمان
�بس ي�ار �خو ش�حال و پ�ره ي� ج�ان ب�ه ن��ظ ر مي آ�مد ن�د� .خالصه ،هر چ�ه ب�ه ز
مهر �بان ن��ز د�يك مي ش�د ي�م ،ت� پ� ش� �قل ب
�ها ت� ن�د ت�ر مي ش�د.
�تمام �كو چ�ه ها و خ� ي�ا�بان هاي ش�هر� ،پا�ك�ي�ز ه و
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آ� ب
ما�اي
� و ج�ارو ش�ده ب�ود ن�د .همه ج�ا و همه چ�� ي ز� و همه �كس ب�ه ا ن� ت� ظ�ار رس ي�دن ا ي�ن مهمان و �ت ش

ُر�خسار ا�ي ش�ان ب�ود ن�د.

سرودهاي � شن�اطا ن��گ� ي ز� زا� «صدا و س ي�ما» ش� ن� ي�ده مي ش�د.

			

«� ب
� ز� ن� ي�د راه را ،ه ي�ن �كه ن�گار ميرسد
آ

م ژ�ده ده ی�د �با غ� را ،ب�وی ب�هار میرسد .»...
رو� �ن�ز د�يك مي ش�د ي�م .رد مدرسه �قرار �گ�ذ ا ش� ت��ی م �كه �براي اس ت� ق� ب�ال �برو ي�م .ب چ��ّه ها
�كم� كم ب�ه آ�ن ز
رو� اس ت� ق� ب�ال �كي مي رسد ؟!
�خو ش�حال و ب�ي �قرار ب�ود ن�د؛ هر �يك زا� ما لح ظ�ه ش�ماري مي�كرد �كه ز
رو� رس ي�د .ش� ب
� ق� ب�ل ،آ�ن ق�در ه ي��ج ان ز�ده ب�ودم �كه �نمي دا�نم �چ طور �خوا ب� ي�دم؛ ف� ق�ط
�باال�خره آ�ن ز

ج�
� ف��كر مي �كردم.
ب�ه �فردا و ا ن� ب�وه مع ي� ت
ص
رو� ،ز�ود ت�ر زا� هم ي� ش�ه �با ش� ن� ي�دن صداي ج� ي�ك ج� ي�ك �گ نج�� ش�كان زا� � ب
خوا� ب� ي�دار
ب�ح آ�ن ز
�
ش�دم .لح ظ�هاي ف��كر �كردم؛ م ث�ل ا ي� ن��كه گ نج�� ش�كان هم آ�مدن ا ي�ن مهمان ع ز� �ي�ز را ج� ش�ن �گر�ف�تها ن�د.
�
�خو ش�حال و �با � شن�اط ب�ه ح ي�اط ر�ف ت�م .نس�ي م خ� ن�ك
و مال ي�م �بامدادي ،دس ت�ي ب�ه صور�تم � شك� ي�د،
خ� ن��كي هواي ص ب�ح را �با �تمام و ج�ود حس �كردم.
ما�اي ج� ن� ب� ش� �گ نج�� ش�ك ها رد ال ب�هالي
�كمي ب�ه �ت ش
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�
ش�ا خ�ه ها ،خ��يره ش�دم ،لح ظ�ه اي آ�رام ن�دا ش� ت� ن�د .آ�ن چ� ن�ان �گرم غ�و�غ اي گ�ن� شج�كان ش�ده ب�ودم �كه
� دا ش� ت� ن�ي ماردم مرا ب�ه �خود
م ت�و ج�ّه � شن�دم چ� ق�در زا� ز�مان �گ ش
� ت�ا ا ي� ن��كه صداي �گرم و دوس ت
�ذ� ت
آ�ورد.

ش�ور و � شن�اط و همهمه ي �گ نج�� ش�ك ها را رها �كردم و م ش� ت� قا� و پ�ر ت�وان ب�ه سوي مدرسه ،پَ�ر � شك� ي�دم.

� ورود را مي پ�رس ي�د ن�د و مر تّ� ب
� ب�ه مس ئ�والن مدرسه مي � گ ف� ت� ن�د�« :پس �كي ب�ه
ب چ� ّ�هها ب�ي ص� ب ن
را�ه ساع ت
سم م
س
� مي � ك ن��ي م؟»
� ح ّل د�يدار و خ��نرا� ني حر� ك ت
ت
مّ
ر� مح ّ ِ
د� ،همه آ�مد ن�د و �با پ�و ش� ش� هماه ن�گ مدرسه رد ص�
ل
فهاي � ظن�م ب�ه ط ف
د� ا ن� ك
ا ن� ك
ج�
�
و� ،پ� ي�وس ت��ي م.
رو�ان و �خود ج� ش
� �خ ش
ح ض�ور �آ ق�ا ب�ه راه ا ف� ت�اد يم و ب�ه مع ي� ت

ج�
� ش�ده ب�ود .ج�اي س زو�ن ا ن�دا خ� ت�ن ن� ب�ود .ا ق� ي�ا ن�وسي زا� ا�نسانها
�كو چ�ه و خ� ي�ا�بان پ�ر زا� مع ي� ت

ج�
ر� مي �برد.
ر� و آ�ن ط ف
� آ�دم ها را ب�ه ا ي�ن ط ف
�پد�يد آ�مده ب�ود .مو ج� مع ي� ت

و� ش�د و ام ج
� .م ث�ل ا ي�ن
ن�ا�گهان همهي سر و صداها خ�ام ش
وا� ا ق� ي�ا ن�وس مردم آ�رام �گر�ف ت

ي ج�
ر� او
� .همه ما ن� ن�د گلهاي آ� ف� ت� ب 
ا��گردان ب�ه ط ف
ب�ود �كه �خور ش� ي�د ا�ن مع ي� ت
� طلوع �كرده اس ت

�بر�گ ش� ت� ن�د.

آ�ري�« ،آ ق�ا» آ�مد ن�د و س خ� ن�ان �خود را آ��غ زا� �كرد ن�د� .بر خ�ي زا� ش� قو� مي �گر�يس ت� ن�د و ج�معي م ش� ت�ا ق� نا�ه
گو� ميداد ن�د .ه ن� زو� س خ� ن�ان ا�ي ش�ان را ب�ه خ�اطر دارم �كه �فرمود ن�د« :ما د�بس ت�ان �كه مي ر ف��ت�ي م ب�ه ما
� ش
� �كه ما گلس ت�ان را مي �خوا ن�د ي�م ،مع ن�ا�ي ش� را �نمي �فهم ي�د ي�م .ب�عدها
گلس ت�ان ردس ميداد ن�د .آ�ن و�ق ت
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ال� را �فهم ي�د ي�م؛ ا ي�ن � ب
� .ا�نسان مم�كن
رد طول ز�مان ،مع ن�اي آ�ن ا ش�عار و آ�ن ج�م ت
خو� اس ت
ي
اس� چ�� ي ها ي�ي را ردس �ن�
� مي � ك ن�د و � ب
خو�
� ذ�هن ،ز�م�ي�نه ردس ت
� فهمد ّاما ا�ن �براي � ّفعال ي� ت
ت
ت �ز
م
ال� �با ش�د».
� ،ف��كر �كردن �با�يد حور ت� ش
اس ت

   درست و نادرست
 1دانش آموزان همراه خانواده هايشان به استقبال رفته بودند.
 2جنب و جوش گنجشكان نشانه ي انتظار آنها براي ورود مهمان بود.
 3گذشت زمان به درك معني بعضي از مطالب كمك مي كند.
   درك مطلب
توجه به متن درس ،منظور از « مهمان شهر ما » چه كسي بود؟
 1با ّ
 2در متن درس ،انتظار مردم چگونه بيان شده است؟
 3چرا تالش های ما باید با فکر کردن ،همراه باشد؟
4

.
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  واژهآموزي
خودباور به كسي ميگويند كه به توانایی های خودش آگاهی و باور داشته
باشد.
خودبين به كسي ميگويند كه فقط خودش را ميبيند و به ديگران و
توجهي ندارد.
تواناييهاي آنها ّ
خوددار به كسي ميگويند كه مراقب رفتار خود است و از انجام كارهاي
ناپسند پرهيز ميكند.
   گوش كن و بگو
با د ّقت به داستان گوش كنيد و به پرسشها پاسخ دهيد.

 1به نظر شما ماجراهاي ابتداي داستان در چه موقعي از سال اتّفاق افتاده است؟
 2رود چگونه پر آب شد؟
توجه به داستان ،شخصيت رود و برف را با هم مقايسه كنيد.
 3با ّ
 4چرا با مردن دانهها و شكوفهها ،بهار هم ميميرد؟
 5کدام یک از جمله های داستان نشان دهنده ی غرور برف است؟
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  بخوان و بينديش

آفتاب ،شروع به تابيدن مي كند .امروز پوشش سبزم را كنار مي زنم و به دنياي اطرافم
سالم ميكنم :سالم آفتاب! سالم اي ابر سفيد! سالم اي نسيم صبح!
من براي ا ّولين 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 پچپچ مي كنند .يكي از آنها مي گويد« :بيچاره! عمر اين هم مثل بقيهي گل هاي
سرخ كوتاه است .دخترك او را بر شاخه نمي گذارد .او هم به زودي چيده خواهد شد».
متوجه نگاه هاي من مي شوند ،زود سر از گوش هم دور ميكنند و خود را به نسيم
وقتي ّ
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 غنچهي كوچك و زيبا! تولّدت مبارك!»
متوجه غم و اندوه من مي شود ،مي گويد« :به حرف هاي
وقتي ّ
توجه نكن .به زودي ميفهمي خيلي از آنها درست نيست».
ديگران ّ
از صحبت هاي درخت سيب احساس آرامش ميكنم و به بدن لطيف
و مخملپوشم نگاهي مياندازم .در برابر خورشيد ،آغوش مي گشايم تا
اشعهي گرم آن در وجودم بيشتر و بيشتر نفوذ كند.
محبت به مشام
درخت سيب مي گويد  « :از اين خانه هميشه بوي ّ
مي رسد .نگاه كن ،آن دختر كه از پشت پنجره به ما نگاه مي كند،
نرگس است» .چند لحظه بعد در كوچكي رو به حياط باز مي شود.
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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.
«سالم غنچهي كوچك من! آخرش به دنيا آمدي! نمي داني چند روز
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؟
نرگس آب پاش را برميدارد و پر از آب مي كند .بعد به طرف من
مي آيد« .حاال بايد ح ّمام كني! با قطره هاي زالل آب ،خيلي زيبا ميشوي! 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 ميكشد و نگاهش مهربانانه روي من مي لغزد؛
سپس با اندوه مي گويد« :كاش همانطور كه تو آمدي ،مح ّمدتقي هم به مرخصي بيايد .مي داني
غنچه! مح ّمدتقي برادرم است .او را خيلي دوست دارم .اگر از من بپرسند ،مي گويم مهربانترين
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 ميكند 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 نميكنم .آفتاب باالتر مي آيد .حاال گلبرگ هاي
بزرگم كه مرا در آغوش خود مي فشردند ،آرام آرام از فشار خود كم ميكنند
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و به ضخامت يك گلبرگ از هم فاصله ميگيرند.
درخت سيب به من نگاهي تحسين آميز مي كند  « :تو
داري شكفته مي شوي! واقع ًا كه گلي به زيبايي تو در
باغچه نمي بينم».
غصه دار است.
دوباره نرگس به حياط مي آيد .هنوز هم ّ
باز هم براي من در ِد دل مي كند« :گل عزيزم! دلم براي
برادرم خيلي تنگ شده ،مي داني؟ مح ّمدتقي به جبهه
رفته است .من او را خيلي كم مي بينم .پدرم ميگويد
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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!»
امروز سومين روزي است كه شكفتهام .گلبرگ هايم باز شده اند؛ ديگر غنچه
نيستم؛ يك گل زيبا ،خوش رنگ و خوشبو شدهام .وقتي نرگس به حياط مي آيد،
در صورتش شادي موج مي زند .درخت سيب مي گويد « :امروز باز هم بوي شادي
همه جا را پر كرده است ،حتم ًا جوان خوشقلب مي آيد!»
از اين خبر خوشحال مي شوم .نرگس چادر زيباي گل داري پوشيده و روي پلّهي
حياط منتظر نشسته است .در پوست خود نمي گنجد .گاه به آسمان و گاه به در حياط
نگاه مي كند؛ ولي نمي دانم چرا اص ً
ال مرا نميبيند؛ مثل هر روز به سراغم نمي آيد و
با من حرف نمي زند؛ دلم مي گيرد .سوسن ها باز در گوش هم پچپچ 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 يك 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 ميچرخد
و از رويم مي گذرد .دلم مي لرزد« :آه! مرا نديد» .ولي نگاه شتابان او دوباره به سوي
من برميگردد .درحالي كه تمام حواسش به در حياط است ،مرا از شاخه جدا مي كند.
چند روز مي گذرد .حاال ديگر كام ً
ال خشك شده ام .مح ّمدتقي به من نزديك
مي شود ،قرآن را باز ميكند و مرا در ميان انبوهي از كلمههاي آن ،كه بوي بهشت
مي دهند ،مي گذارد.
طيبه دلقندي ،با تغيير
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درك و دريافت
محبت به
  1منظور درخت سيب از جمله ي « از اين خانه هميشه بوي ّ
مشام مي رسد»؛ چيست؟
 2در پايان داستان ،چرا گل با اينكه از شاخه جدا شده بود ،خوشحال بود؟
 3چه فرقي بين رفتار درخت سيب با گل هاي سوسن وجود داشت؟
توجه به نمودار زير درباره ی عناصر داستاني كه خوانديد ،گفتوگوكنيد.
 4با ّ
شخصیت های
داستان
زمان
نقشه ی عناصر داستان

مکان
اتّفاق های
داستان
نتیجه
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َمثَل
مفهوم تصوير با كدام يك از َم َثلهاي زير ارتباط دارد؟
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با يك گل بهار نميشود.
فلفل نبين چه ريزه ،بشكن ببين چه تيزه.
جوينده ،يابنده است.
كوه به كوه نميرسد ،آدم به آدم ميرسد.

فصل چهارم

درس هشتم :درس آزاد
درس نهم :درس آزاد
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در
س
ه

شتم
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درست و نادرست

درك مطلب

َمثَل
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بخوان و حفظ کن
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در

س
نهم
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درست و نادرست

درك مطلب

َمثَل
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فصل پنجم

درس دهم :باغچه ی اطفال
درس یازدهم :فرماند ِه دل ها
فاق ساده
درس دوازدهم :اتّ ِ
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د

ر
سد

هم

من �كود�كي � ك ن� ج�كاو و � ّفعال ب�ودم � .ك ت� ب
ودكا�ه مي سرودم و
ا� مي �خوا ن�دم .ش�عرهاي ك� ن
ور��يدم .هر كا�غ�ذ �پاره اي �كه ب�ه دس ت�م مي رس ي�د ،ت�صو�يري زا� گل و
ب�ه �ن ق ّ�ا ش�ي ع ش� ق� مي ز
� �يا �كوه و ج� ن�گل �بر آ�ن �ن ق ّ�ا ش�ي مي �كردم.
رد خ� ت

ش� ب
ردا�ي
� ها و ق� ت�ي همه مي�خوا ب� ي�د ن�د ،من ب� ي�دار مي ما ن�دم و رد ا ن�د�ي ش�ه هاي دور و ز
�ف
س�ن ب�ودم.
ودكا�هي �خود ب�ه د ن� ب�ال راه هاي ت� زا�ه اي �براي ب� ته�ر ز��ي ت
�فرو مي ر ت�م� .با ا ف�كار ك� ن
رد ي��كي زا� ا ي�ن ش� ب
رد�وردم� .براي ا ي� ن��كه
ور� ش�عري آ
� ها ،ا ن�د�ي ش�ههاي �خود را ب�ه ص ت

نسا�م و �كسي را ب� ي�دار ن��ك ن�م ،ق�طعه ز� غ�الي
�و ج�وي مداد و كا�غ�ذ � ،چ را غ�ي رو ش�ن � ز
رد ج�س ت
زا� � ك ن�ار م ن� ق�ل �كرسي ب��يرون آ�وردم و �با آ�ن ،ش�عرم را �بر د ي�وار ن�و ش� ت�م.
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�ها ،ه ن� زو� مدرسه هاي امر زو�ي دا�ير � شن�ده ب�ود.
آ�ن و�ق ت
من ما ن� ن�د �كودكان د ي��گر رد م�ك ت� ب
� ردس مي�خوا ن�دم .م�ك ت� ب
� ،تا�ا�قي
�ن�
ب�ود �ب�ز گر� �كه همه �گردا�گرد آ�ن روي ز�م ي�ن مي ش س ت��ي م و ردس
مي�خوا ن�د ي�م.

�پس زا� آ� ن��كه دوره ي م�ك ت� ب
� را ب�ه �پا�يان رسا ن� ي�دم ،ن��ز د �پدرم
طا� مس ج�د
ش�ا�گردي �كردم ت�ا حر ف�ه ي او را ب� ي�ام زو�م� .پدرم رد سا خ� ت�ن ق
�
�
�
و گ �چ  ُ�بري اس ت�اد ب�ود؛ ّاما رد همه ي ماه هاي سال نمي ت�وا�نس ت

ردا�د .رد ز�مس ت�ان هاي سرد و طوال� ني ق� ف� ق� زا� ،كار
ب�ه كار ب� ن�ّا ي�ي ب��پ ز
�تع ي
�و
� �پدرم ب�ه ق� ن ّ�ادي مي پ�ردا خ� ت
ب� ن�ّا ي�ي ط�ل مي ش �د .آ�ن و�ق ت
زا� ا ي�ن راه ،خ�ا ن�واده ي �خود را اداره مي �كرد؛ ّاما ق� ن�ّادي ،رو� قن�ي
س
�.
� و ز� ن�د �گي ب�ه � تخ�ي مي �گ ش
�ذ� ت
ن�دا ش� ت
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هي
ر�ور و ذ�هن
ن��ز د �پدر ،حر ف�ه ي ب� ن�ّا ي�ي و ق� ن�ّادي را �ياد �گر�ف ت�م؛ ولي چ�� �يك زا� ا ي�ن كارها ط ب�ع پ� ش
ج�و�ياي مرا را ض�ي �نمي �كرد .من �كه �با س� تخ�ي ها �ب�ز گر� ش�ده ب�ودم ،مي �خواس ت�م ب� ي� ش� ت�ر ب��كو ش�م؛
� � ك ن�م و ب�ه �خود و د ي��گران ب� ي� ش� ت�ر ب�هره �برسا�نم.
پ� ي� ش�ر�ف ت

رد آ�ن ه ن�گام ،چ� ن�د مدرسهي ج�د�يد رد ق� ف� ق� زا� دا�ير ش�ده ب�ود .من رد ي��كي زا� ا ي�ن مدرسه ها
ب�ه آ�م زو�گاري �بر�گ�ز �يده ش�دم .رد ا ي�ن كار ش�ور و ش� قو� �فراوان زا� �خود � شن�ان دادم و رد�يا�ف ت�م �كه
ج
ب
� �كرد.
� �كه �با آ�ن � ته�ر مي ت�وان ب�ه ا� ت�ماع و مردم خ�دم ت
آ�م زو�گاري ش��غلي اس ت

�پ
ي
� هاي �فره ن��گي را رد م ي�هن �خود ادامه دهم ب�ه ا�يران آ�مدم.
س زا� م ّد�تي �براي ا� ن��كه � ّفعال ي� ت
مع ّل
خ�� س پ�
ي
ا ب� ت�دا رد ش�هر َمر ن�د ا ق�ام ت
� �گ�ز �يدم و رد مدرسه هاي ا�ن ش�هر ب�ه مي پ�ردا تم .س ب�ه ت��بر �ي�ز
� ب�ه مردم و م ي�هن مي سو خ� ت�م و مي �خواس ت�م زا� هر راه
ر�ف ت�م .من �كه رد ش�علهي � ز
فرو�ان خ�دم ت

م
دو� مردم �بردارم ،رد�يا�ف ت�م �كه �كودكان ت��بر �ي�ز پ� ي� ش� زا� ر ف� ت�ن ب�ه مدرسه
� �باري زا� ش
�كه م�كن اس ت
ُ
�
�
ي
ك
ج
ن
و� مي ش�ود� .هب
م
�يا رد �كو چ�ه و �ب زا�ار سر�گردا ن� ن�د �يا آ��ت ش� ذ� ق
و� و ق�ر�حه ي آ��نها رد � خ� نا�ه ها خ�ا ش
�
ا ي�ن ف��كر ا ف� ت�ادم �كه رد ت��بر �ي�ز �كود�كس ت�ا� ني دا�ير � ك ن�م و ا ي�ن كار را �كردم .ا ي�ن ن �خس ت� ي�ن �كود�كس ت�ا� ني ب�ود
�كه رد ا�يران دا�ير ش�د� .كود�كس ت�ان را «�با غ�چ� هي اط ف�ال» ن�ام ي�دم.
ن�
�:
� ،ماردي � ك
رد همان ز
كود� �خود را ب�ه �با غ�چ� هي اط ف�ال آ�ورد و � گ ف� ت
رو�هاي �خس ت

�
�؛ ز��يرا آ��نها ن�ه ت��نها �نمي ت�وا�نس ت� ن�د
� مي � گ ف� ت
«مدرسه هاي د ي��گر � ،زفر� ن�دم را نمي �پ�ذ �ير ن�د» .او راس ت

ب�ه �كود�ك ش� �خوا ن�دن و ن�و ش� ت�ن ب� ي�ام زو� ن�د ب�ل�كه زا� ن��گهداري او ن��ي�ز عا�ج�ز ب�ود ن�د.
ت�ا آ�ن ه ن�گام رد � شك�ور ما �كسي ب�ه ف��كر �كودكان � كم ش� ن�وا و ن�ا ب� ي� ن�ا ن� ي� ف� ت�اده ب�ود؛ ب�ه هم ي�ن دل ي�ل،
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داد�ان پ� ش �
رو� ،و ق� ت�ي �پس كر� را رد �با غ�چ� هي اط ف�ال
� .آ�ن ز
اس ت�ع ش
رور� نمي �يا�ف ت
ر� مي ز� ن�د،
ن��گهدا ش� ت�م ،ا ن�د�ي ش� ي�دم چ�� نگو�ه مي ت�وان ب�ه �كود�كي �كه ن�ه مي ش � ن�ود و ن�ه ح ف
� .ش� ن� ي�ده ب�ودم رد ارو�پا� ،كسي ال ف� ب�ا ي�ي ا خ� ت�راع �كرده
�خوا ن�دن و ن�و ش� ت�ن آ�مو خ� ت
� �كه ا ي�ن � نگو�ه �كودكان را ب�ه �كمك آ�ن �باسواد مي � ك ن�د .من هم زا� آ�ن �پس،
اس ت

رو�ها و ش� ب
� هاي �بس ي�اري را رد كار ا�بداع ال ف� ب�اي و�ي�ژ ه ي ن�ا ش� ن�وا�يان �گ�ذ را ن�دم
ز

كود� ن�ا ش� ن�واي د ي��گر را هم رد �با غ�چ� ه ي اط ف�ال
ت�ا ب�ه م ق�صود رس ي�دم .س پ�س ،چ� ن�د � ك
�پ�ذ �ير�ف ت�م.
اول ي�اي ا ي�ن �كودكان هر�گ�ز �باور �نمي �كرد ن�د �كه � زفر� ن�دا� شن�ان� ،خوا ن�دن و ن�و ش� ت�ن
�
ب� ي�ام زو� ن�د؛ ولي رد �پا�يان سال ت حص ي�لي ،آ��نها هم ما ن� ن�د د ي��گران ام ت�حان داد ن�د و ق� ب�ول

ش�د ن�د.

رو�ي �كه ا ي�ن �كودكان رد ت��بر �ي�ز ام ت�حان ميداد ن�د ،ح ي�اط و �بام مدرسه ل�بر �ي�ز زا�
ز
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ما�اي آ� ن�ان آ�مده ب�ود ن�د؛ ز��يرا �براي مردم �باور ن��كرد� ني ب�ود �كه
مردمي ب�ود �كه ب�ه �ت ش
ر� �ب�ز ن� ن�د.
�كودكان � كم ش� ن�وا هم ب� ت�وا ن� ن�د ب��خ وا ن� ن�د و ب� ن�و�يس ن�د و ح ف
�
معلّ
� �كودكان،
آ� ن �چ� ه �خوا ن�د�يد ،ش رح حال مي دلس زو� ،مهر �بان و دوس ت

وا�ا ،سرم ش� ق�
� .سر�گ ش
� ا ي�ن ا�نسان ن� آو�ور و ت� ن
ج� ّ ب�ار �با غ�چ� ه�بان اس ت
�ذ� ت
� خ�الي ّاما �با اع ت�ماد ب�ه �خود و ن��يروي �پ ش� ت�كار،
� �كه �با دس ت
�كسا� ني اس ت

اراده ،ص�بر و �برد�باري مي�خواه ن�د كارهاي �ب�ز ر �گي ا ن� ج�ام ده ن�د؛ ب�ه مردم

مي
سا� ن�د.
� � ك ن� ن�د و خ�دا را زا� �خو�ي ش� � شخ� ن�ود ز
�هن �خود خ�دم ت

درست و نادرست
  1باغچهبان براي آموزگاري به خارج از ايران رفت.
 2باغچهبان در كودكي شعر ميسرود.
 3قبل از باغچهبان ،كسي به فكر كودكان كمشنوا و نابينا نيفتاده بود.
 4باغچهبان با پشتكار و اراده به رؤياهاي كودكي خود دست يافت.
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درك مطلب
 1چرا باغچهبان به آموزگاري عالقه داشت؟
مهم باغچهبان را نام ببريد كه با انجام دادن آنها توانست به مردم و ميهن خود خدمت كند.
 2دو كار ّ
 3چرا در متن درس ،باغچهبان « دوست كودكان » ناميده شده است؟
 4كارها و عالقهمنديهاي خودتان را با كودكي باغچهبان مقايسه كنيد و شباهتها و
تفاوتهاي آن را بيان كنيد.
.

5

دانش زباني
جملههاي زير را بخوانيد.

		

		
علي آمد.

		
مريم رفت.

دانشآموزان دويدند.

حاال به نمودار جملهها نگاه كنيد .درباره ی آنها گفتوگو كنيد؛ سپس به پرسش پاسخ دهيد.
علي

آمد

مريم

رفت

دانشآموزان

دويدند

اين جملهها از چند قسمت تشكيل شدهاند؟

كلمههاي «آمد ،رفت و دویدند» اصليترين بخش جمله هستند و كلمههاي دیگر
براي كاملكردن معناي جمله به کار رفته اند.
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قصهگويي و صندلي صميميت
ّ
قصه :یکی از موضوع های
 1گوش دادن به ّ
توجه به آهنگ و لحن سخن گفتن
قصه گوییّ ،
مهم در ّ
قصهگو با باال و پايين آوردن آهنگ صدا،
شخصیت ها استّ .
قصه ميشود.
باعث ج ّذابيت ّ
2

قصهاي را كه شنيديد در ذهن
تف ّكر :حاال ّ

خود مرور كنيد و آن را به هر شكلي كه ميخواهيد ،تغيير
دهيد .شما ميتوانيد مكان ،فضا ،شخصيتها و رويدادهاي
قصه را عوض كنيد.
ّ

 3گفتار :هر وقت آماده شديد،
روي صندلي
ِ

قصهي خود را براي دوستانتان روايت كنيد.
معلّم بنشينيد و ّ
توجه كنيد رويدادهاي داستان را به ترتيب بيان كنيد.
ّ
قصهگويي،
 4شیوه ی ّ
قصه گویی :با رعايت شيوهي ّ
قصه را طوري تعريف كنيد كه براي شنونده جالب باشد و
ّ
با اشتياق به آن گوش كند.
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بخوان و حفظ كن

ح
� ،ت�و چ�ه آ� ي� ت�ي خ�دا را
علي اي هماي ر م ت

دل ا�گر خ�دا ش� ن�اسي ،همه رد ُر خ� علي ب� ي�ن
�برو اي �گداي مس�ک ي�ن ِرد خ� نا�هي علي ز�ن
ب�ه �ج�ز زا� علي �که �گو�يد ب�ه �پسر� ،که ق�ا�تل من

ب�ه �ج�ز زا� علي �که آ�رد� ،پسري ا ب�والع ج�ا ئ� ب
�

�که ب�ه ماسوا ف��ک ن�دی همه سا ی�ه ی هما را
ب�ه علي ش� ن�ا خ� ت�م من ب�ه خ�دا �قسم ،خ�دا را

�که ن��گ ي� ِ
اد�اهي ،دهد زا� �کرم �گدا را
ن �پ ش

� ا� ک ن�ون ب�ه اس�ير ک�ن مدارا
�چ و اس�ير ت�وس ت
�که َ
 علَم � ک ن�د ب�ه عالم ،ش�هداي �کر ب�ال را
هجت تبريزي (شهريار)
مح ّمدحسين ب َ َ
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در

س
یاز

د

هم

رو�ها د ي��گر ج� ب�ههي ج� ن�گ ،خ� نا�هي ّاول حس ي�ن ش�ده ب�ود .ا�گر د�يدار �با خ�ا ن�وادهي
آ�ن ز

�
ا� ن� ب�ود ،آ�ن چ� ن�د ز ه
� .ب��چ ّه هاي
ش�هدا و دل ت� ن��گيهاي خ�ا ن�واده ش
رو� را م مر�خصي نمير�ف ت
� چ
ا� ،مي خ� ن�دا ن�د؛
� دا ش� ت� ن�د .حس ي�ن آ��نها را �با حر�
ودكا�ه ش
ف هاي ك� ن
كو�ك ش�هدا او را دوس ت

ا� مي �كرد.
�با خ� ن�ده ي آ��نها ،پ��نها� ني ا ش�� ك ش� را �پ ك
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�ي
ه
� ت�ا ب �چ� ّه ها م ن� ت��ظ ر د�يدار ب�عدي و ش� ن� ي�دن ب� ق� ي�هي ق� ّصه
او م ي� ش�ه ق� ّصه ها ش� را ن�ا�تمام مي �گ�ذ ا ش� ت

�با ش� ن�د� .براي عروسك ها�ي ش�ان الال ي�ي مي �خوا ن�د و ت� ف� ن�گ پ�الس ت� ي��كي �پسر ب��چ ّه ها را رو ب�ه د ش�م ن�ان

�ن� نا�ه مير�ف� .ح ّ�ي مس ئ�ول ي ّ� س� ي
�
� ما�نع �ب زا�ي �كرد�ن ش� �با � زفر� ن�دان
ت ت
ش
� ،نمي ت�وا�نس ت
ت
� ن �گ� ن�ي �كه دا ش� ت
جع ي
ش�هدا �با ش�د .حس ي�ن ب�ه دعا ي�ي �كه زا� ل ب
� .ب��چ ّه ها
� هاي آ� ن�ان ج�اري مي ش �د ،اع ت� ق�اد ���ب ي دا ش� ت

� هاي � چ
رو�ي زر�م ن�دگان اسالم دعا مي �كرد ن�د.
كو�ك �خود را ب�ه آ�سمان مي �گر ف� ت� ن�د و �براي پ�� ي ز
دس ت

رو�ها حس ي�ن احساس مي �كرد ،ب�ه دعاي ا ي�ن �قل ب
� مح ت� جا�
� هاي �پ ك
آ�ن ز
ا� ب�ه ش � ّد ت
م
پ�
ع
حساس ب�ود .مردم مي دا�نس ت� ن�د �خ ّرم ش�هر� ،خو ن� ي�ن ش�هر
ا� ي� ش� رو ،خ� ي�لي هم و ّ
� .مل ّي� ت
اس ت

م
رد�وردها ن�د .آ� ز�ادي �خ ّرم ش�هر ،آ� زر�وي همه ي
او�ان ،آ�ن را ب�ه ا ش��غ ال آ
� �كه م ت� ج� ز
�ظلومي اس ت

سا�ي �خود ب�ود ن�د .ا ي�ن �بار �با�يد ض�ر ب�هي �نها ي�ي زا�
مردم ا�يران ب�ود .زر�م ن�دگان رد حال آ�ماده ز
ش�ل
�تس
�
م
ي
ر�ا�پ�ذ �ير سا خ��ته
ن�ط ق�ه ی �خ ّرم ش�هر� -چم ه وارد مي ش �د؛ ج�ا ي�ي �كه د ش من �براي ن��يروها� ش� ژد�ي خ�� ي ن
ب�ود ت�ا �براي هم ي� ش�ه �خ ّرم ش�هر را رد ا ش��غ ال دا ش��ته �با ش�دّ .اول ي�ن �گروه زر�م ن�دگان ب�ه د ش�من حمله �كرد.
و� �نمي ش �د ن�د .دود و آ��ت ش� ،ف� ض�اي م ن�ط ق�ه را پ�ر �كرده ب�ود .ب�عد
آ�� شت� ب�ارهاي عرا�قي �يك دم ،خ�ام ش

س
�« :مهم ت�ر ي�ن
خ� ،زر�م ن�دگان رد م ي�ان �بارا� ني زا� گلوله ،وارد ش�د ن�د .حس ي�ن مي� گ ف� ت
زا� ن��بردي � ت
ش�ل
م
�؛ �با�يد همان ج�ا ن��یروهای د ش�من را ردهم ب��کو ب��ی م!»
ن�ط ق�ه ،م�چ ه اس ت
ر�ما�ن ش� رد � قن�طه اي
ف�ا�پ�ذ �ير ،و ج�ود حس ي�ن را رد�بر�گر�ف�ته ب�ود .او و هم ز
ش�ور و ش�و�قي وص� ن
رو� و ش� ب
� �براي آ� ز�ادي آ�ن دعا مي �كرد ن�د� .خ ّرم ش�هر ب�وي
�قرار �گر�ف�ته ب�ود ن�د �كه مردم ا�يران هر ز

ج
رد�گ ن� ب�ود .او �براي
«�هان آ�را» و دوس ت�ان ش�ه ي� ش
د� را مي داد .د ي��گر �براي آ� ز�اد �كرد�ن ش� ج�اي ن
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ُ
� فن�و ذ� ب�ه س�پاه د ش�من� ،ياران �خود را آ�ماده �كرد .د ش�من ،چ� ن�د �گردان ت� زا�ه �ن ف�س �خود

ر� ش� ن� ي�ده مي ش�د:
را �براي م ق�ا ب�له ،راهي م ي�دان ن��برد �كرد� .فر �ياد حس ي�ن زا� هر ط ف
ب
� � .ج� ن��گ ي�د دالوران».
� خ�دا �با ماس ت
«دس ت
�
� ب�ه ج�لو مي ر ف� ت� ن�د .حس ي�ن ب�ي و� فق�ه ،د ش�من را ز��ير
ن��يروها ،خس ت��گي ن�ا�پ�ذ �ير و �با ش� ج�اع ت

ر�گ ب�ار گلوله �گر�ف�ه ب�ودِ .
د� د ش�من ،ش��كس�ته ش�د� .فر �ياد ت��ك ب��ير ن��يروهاي ا�يرا� ني ،د ش�من را
ژ
ت
�.
� ا ن�دا خ� ت
ب�ه وح ش� ت

ن��یروهای د ش�من� ،پا ب�ه �فرار �گ�ذ ا ش��ته ب�ود ن�د .ش�ل چم�ه ا ي�ن �بار �برا�ي ش�ان ن�ه �گ�ذ رگاه� ،كه
مظ
ح
�
�گورس ت�ا� ني ش�ده ب�ود .و ق� ت�ي س ي�ن ،ش�هر �لوم را د�يد ب�ه �ياد ش�هدا ي�ي ا ف� ت�اد �كه دوس ت
دا ش� ت� ن�د آ� ز�ادي �خ ّرم ش�هر را ب� ب� ي� ن� ن�د؛ ب�ه �ياد ش�ه ي�د « ب�ه ن�ام مح ّمدي» ا ف� ت�اد �كه رد س ن��گرهاي

�خ ّرم ش�هر س قّ�ا ي�ي مي�كرد.

�برارد �خ ّر زا�ي! ب چ��ّه ها مي �گو�ي ن�د�« :فرما ن�دهان د ش�من ،هر سر �ب زا�ي را �كه ب� خ�واهد

�
تسل�ي م ش�ود �با گلوله مي ز� ن� ن�د!»

90

ا��لود و
� .صور�ت ش� خ� ك آ
حس ي�ن ،ن�گاهي ب�ه پ� ي��كي �كه خ��بر آ�ورده ب�ود ،ا ن�دا خ� ت

ل ب �ي
�
� .ن�و ج�وان
� و او را رد آ� غ� ش
و� �گر�ف ت
� ها ش� �خ ش�ك ب�ود .ب�ه طر شف� ر�ف ت
�ب يس ج�
ي
حس
ي
�
س
ب
�
س
�
�
�
�
�
رو�هاي ز��يادي ا ن� ت� ظ�ار چ� ن� ي�ن
ن
ي
ه
ه
را
ر�
ي،
ا
ش
� .ا ن�گار ز
ش
گ
�ذ
ت
ن
ل
ا��لود او را خ� ي�س �كرد.
ا�ك هاي حس ي�ن ،موهاي خ� ك آ
ح�ظ هاي را مي � شك� ي�د .ش

« ن��گران ن� ب� شا� م�ؤ من! مط ئم�ن �ب شا� .خ�داو ن�د اراده �كرده �كه �خ ّرم ش�هر آ� ز�اد �ب ش�ود؛

�ي ه ه
� �كه د ش�م ن�ان ب�ه ج�ان هم ا ف� ت�ادها ن�د».
زا� � شن� نا�هها ش� م م ي�ن اس ت

�هاي پ�را� ك ن�دهاي رد ش�هر و�يران �خ ّرم ش�هر د�يده مي ش�د� .بال�گردهاي د ش�من
م ق�اوم ت

ال� ب�ود ن�د �فرما ن�دهان ن� ظ�امي را زا� م ی�دا ِ
د�
ا� �بده ن�د؛ ّاما �با ه ف
رد ت� ش
ن ن��برد ،ن� ج� ت
ج
�قرار �گر ف� ت�ن و س ق�وط ي��كي زا� آ��نها ،ب� ق� ي�ّه �فرار را �بر �قرار ت�ر� ي�ح داد ن�د.
م
وا�ان ب�ود،
ا� ك ن�ون رد س ج�د ج�امع ش�هر� ،كه ز
� ج� ن
رو�هاي ز��يادي مر�ك�ز م ق�اوم ت
زر�م ن�دگان �ن زما� ُ ش��كر مي�خوا ن�د ن�د .ساع ت�ي ب�عد ،حس ي�ن ا�يس ت�اده ب�ود و �با ن�گاهي خ��يره،
� را ن� ظ�اره مي�كرد.
دور   دس ت
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درست و نادرست
خرمشهر از دست متجاوزان ،آرزوي همه ي مردم ايران بود.
 1آزادي ّ
میدان نبرد نجات بدهند.
 2بالگردهاي دشمن مو ّفق شدند ،فرماندهان نظامي را از
ِ
 3پيكي كه براي حسين خبر آورده بود ،تشنه بود.
درك مطلب
بچه هاي شهدا ،حسين را دوست داشتند؟
 1چرا ّ
خرمشهر چه بود؟
 2يكي از نشانههاي ارادهي خداوند براي آزادي ّ
 3به نظر شما ،چرا عنوان درس «فرماند ِه دل ها» ،انتخاب شده است؟
.

4

واژهآموزي
شور و شوقي وصفناپذير وجود حسين را در برگرفته بود.
شوق وصفناپذير ،يعني شوقي كه به آساني نميتوان آن را توصيف كرد.
دشمن براي نيروهايش دژي تسخيرناپذير ساخته بود.
دژ تسخيرناپذير ،يعني دژي كه ...........................................................


نيروهاي خستگيناپذير با شجاعت به جلو مي رفتند.
نيروهاي خستگيناپذير ،يعني ...........................................................
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فرشته ی يك كودك
كودكي كه آمادهي تولّد بود به فرشته اش گفت« :ميگويند فردا من به زمين ميروم؛ ا ّما من به
اين كوچكي و بدون هيچ كمكي چگونه ميتوانم براي زندگي به آنجا بروم؟ »
فرشته پاسخ داد   « :از ميان بسياري از فرشتگان ،فرشته ای برای تو برگزیده شده است و از تو
مراقبت خواهد کرد».
ا ّما كودك هنوز مطمئن نبود كه ميخواهد برود يا نه.
«اينجا من هيچ كاري جز خنديدن و آواز خواندن ندارم .من اينجا شاد هستم».
فرشته لبخند زد و گفت« :فرشتهي 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 ميتوانم بفهمم مردم چه ميگويند ،وقتي زبان
حاال متن روبه رو
توجه به
را با ّ

آنچه آموختيد،

بخوانيد و لحن
خواندن جمله ها
را رعايت كنيد.

آنها را نمي دانم؟»
فرشته او را نوازش كرد و گفت« :فرشتهي تو ،زيباترين و شيرينترين واژههايي را
كه ممكن است بشنوي ،در گوش تو زمزمه خواهد كرد و با د ّقت و صبوري به تو
ياد خواهد داد كه چگونه صحبت كني».
كودك با نگرانی گفت  « :وقتي ميخواهم با پروردگارم صحبت كنم ،چه كنم؟»
فرشته که براي اين سؤال هم پاسخي داشت ،گفت« :فرشتهات دستهايت را
كنار هم ميگذارد و به تو ياد ميدهد كه چگونه دعا كني».

در آن هنگام ،صدایی از زمین شنیده می شد .كودك ميدانست
كه بايد به زودي سفرش را آغاز كند .او به آرامي ،گفت   « :اگر بايد همين حاال بروم ،لطف ًا نامش را به
من بگوييد».
فرشته با مهربانی دستی به شانه اش کشید و گفت  « :نام فرشتهات اه ّميتي ندارد .به راحتي
ميتواني او را مادر صدا كني».
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در

سد

وا

ز
ده

م

رو� ،ش� ي� ش�هها را
آ�ن ز

�
�باران و �ب ف
ر� مي ش�س ت
من م ش� ق� مي ن�و ش� ت�م

�
روا�ه �ظ ف
پ� ن
ر� مي ش�س ت
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ا� را
و ق� ت�ي �كه ن�امه ت
مارد �براي ما �خوا ن�د

�بارا ِ
� ش� ي� ش�ه
ن �پ ش� ت

آ�رام و ب�يصدا ما ن�د

رد آ�ن ن�و ش��ته ب�ودي

خو� � ب
حال ت�و � ِ ب
�
خو� اس ت
� گ ف� ت�ي �كه س ن��گر ما
رد ج� ب�ههي ج� ن� ب
�
و� اس ت
� گ ف� ت�ي �كه ما هم ي� ش�ه
رد سا ي�هي خ�دا ي� ي�م

�
� گ ف� ت�ي �كه ما �قرار اس ت
رو�ها ب� ي�ا ي� ي�م
ا ي�ن ز

زا� ش� ق ِ
و� سطر آ��خر
مارد ب�ل ن�د خ� ن�د�يد

چ� ش�مان مهر �با�ن ش�
�بر�قي ز�د و رد� شخ� ي�د

�يك �قطره ش� ب� ن�م زا� گُل

ر� �غل�ت ي�د
�بر روي �ب گ

�يك �قطره روي ش� ي� ش�ه

ر� �غل�ت ي�د
م ث�ل ت�� گ گ
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�يك �قطره زا� دل من

�بر روي د�ف�تر ا ف� ت�اد

�يك ا�تّ ف� قا� ساده
رد � شچ�م مارد ا ف� ت�اد
�بارا ِ
� ش� ي� ش�ه
ن �پ ش� ت
آ�مد ب�ه خ� نا�هي ما

� �خود را
آ�رام دس ت
مي ز�د ب�ه ش� نا�هي ما

قيصر امين پور

درست و نادرست
 1نامه از جبههي جنوب آمده بود.
 2مادر از ش ّدت ناراحتي به گريه افتاد.
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درك مطلب
 1نويسندهي نامه كه بود؟
 2چه موضوعي در نامه ،باعث خوشحالي مادر شد؟
 3در بخش زير منظور از « قطره » چيست؟
«يك قطره از دل من

بر روي دفتر افتاد»

 4چرا وقتي مادر نامه ميخواند ،باران آرام و بيصدا ماند؟
.

5

دانش زباني
جملههاي زير را بخوانيد.

		

		
برادرم آمد.

معلّم رفت	.

		

برادر خوبم آمد.

معلّم مهربان رفت	.

ش زير پاسخ دهيد.
حاال به نمودار جملهها د ّقت كنيد .در گروه گفتوگو كنيد و به پرس 
برادرم

آمد

معلّم

رفت

برادر خوبم

آمد

معلّم مهربان

رفت

اين جملهها چه تفاوتی با هم دارند؟
كلمههاي «خوب و مهربان» دربارهی اسم قبل از خود توضيح مي دهند.

97

بخوان و بينديش

او مثل خيلي از پدربزرگ ها مهربان و صميمي بود؛ آن قدر كه
قصه بگويد و تو فقط
دوست داشتي ساعت ها كنارش بنشيني تا برايت ّ
گوش كني .وقتي مي خنديد ،چهره اش مهربان مي شد .نگاهت گره مي خورد
به لب هاي پيرمرد و او تو را با خودش مي برد به سال ها قبل به كوچه پس
كوچه هاي محلّهي «خُ ّرمشاه» كه دوران كودكي خود را آنجا گذرانده بود .سال هاي
زيادي از آن دوران گذشته است.
ّ
خرمشاه در حومهي شهر
اكنون از زبان وي ميخوانيم كه ميگويد:
«محل تولّد من ،آبادي ّ
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؛ ا ّما در خانه ،چهار پنج جلد كتاب بيشتر
نداشتيم .يادم هست ،آن قدر آنها را خوانده بودم كه حفظ شده بودم .خانوادهام از نظر مالي ،وضع
خوبي نداشتند؛ ا ّما 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 پسرخالهي 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.
قصه دارد و كلّي عكس هاي قشنگ ،چقدر دلم ميخواست آن كتاب مال من بود .ظلمي از
ديدم ّ
بچه كه سواد نداشت ،كتاب را داشت و من كه سواد داشتم ،آن را نداشتم.
اين بزرگ تر نبود؛ آن ّ
آن شب رفتم توي زيرزمين و ساعتها گريه كردم.
در نوجواني براي كار به يزد رفتم و در آنجا به ب ّنايي مشغول شدم؛ سپس در يك كارگاه
جوراببافي كار كردم .در تمام م ّدتي كه كار مي كردم ،هيچ وقت كتاب گلستان را فراموش
نكردم؛ ا ّما پول كافي براي خريدن آن نداشتم .هيجده ساله بودم كه صاحب جوراببافي ،يك
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كتابفروشي باز كرد و من را از بين كارگرهاي كارگاه انتخاب كرد و به كتابفروشي برد .وقتي به
كتابفروشي رفتم ،گمان مي كردم به بهشت رسيدهام؛ 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
بي سوادم و براي رسيدن به دانايي بيشتر بايد تا مي توانم كتاب بخوانم .به همين دليل ،فقط
خواندم و خواندم و خواندم ...
قصه براي كودكان افتادم .كتاب هاي زيادي خوانده
سي و پنج ساله بودم كه به فكر نوشتن ّ
بودم كه داستان هاي خوبي داشت؛ ا ّما زبان آنها كودكانه نبود .من آن داستانها را به زبان ساده تر
بچه هاي خوب» متولّد شد .حاال خيلي
قصه هاي خوب براي ّ
نوشتم و به اين ترتيب كتاب « ّ
قصه هايم را مي خوانند و از آنها ل ّذت مي برند .هميشه تنها دلخوشي ام در
خوشحالم كه ّ
بچه ها ّ
زندگي ،اين بوده است كه كتاب هاي جديدي را كه الزم داشته ام ،بخرم و به خانه ببرم .اگر بدانم
كه يك هفتهي ديگر بيشتر زنده نيستم ،تنها حسرتم اين است كه كتاب هاي نخوانده ام ،هنوز
مانده است».
بچه هاي خوب » كيست؟ در اينجا يكي
قصه هاي خوب براي ّ
آيا ميدانيد نويسندهي كتاب « ّ
از داستانهاي اين كتاب را ميخوانيم.
		

ديدن خوبيها

		روزي بود و روزگاري بود .حضرت عيسي (ع) با چند تن از يارانش از راهي
ميگذشت .به جايي رسيدند كه الشهي سگي افتاده بود؛ آن حضرت لحظهاي
ايستاد؛ كمي با خود انديشيد و به همراهانش گفت« :دربارهي آنچه ميبينيد ،چه
فكر ميكنيد؟»
		همراهان نگاهي به يكديگر كردند؛ ا ّما نميدانستند كه منظور ايشان چيست.
		يكي پاسخ داد « :اينكه فكر كردن نميخواهد؛ الشهي حيواني است كه مرده
است!»
ديگري گفت« :چه منظرهي ناراحت كنندهاي!»
		
شخص ديگر گفت« :چقدر زشت است!»
		
نفر بعد گفت« :به آن نبايد دست زد؛ ممكن است بيمارياش به ما سرايت كند».
		
يكي ديگر گفت« :وقتي هم زنده بود ،تنش پاك نبود؛ حاال كه مرده است ،بدتر!»
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آخِري هم گفت« :عجب بدجنس است! هنوز دهانش باز است؛ مثل اينكه
ميخواهد كسي را گاز بگيرد!»
پس از اينكه هر يك از ياران چيزي گفت ،آن حضرت فرمود« :اي دوستان!
همهي اينها كه ديديد و گفتيد ،درست است؛ ا ّما چيزهايي هم بود كه شما نديديد.
اين سگ تا زنده بود براي صاحبش حيوان باوفايي بود؛ خوب پاسباني ميكرد و
دوست و دشمن را ميشناخت؛ چه دندانهاي سفيدي دارد  ...؛ آري دوستان خوبم!
با هر چه روبهرو ميشويد ،فقط بديها و زشتيهايش را نبينيد!»
درك و دريافت
بچههاي خوب» را بيان كنيد.
قصههاي خوب براي ّ
 1مهمترين ويژگي نويسندهي كتاب « ّ
 2چرا از نظر شخصيت اصلي متن ،كتابفروشي مانند بهشت بود؟
 3از نظر شما كتابفروشي مانند چيست؟
بچههاي خوب» به فكر نوشتن اين كتاب افتاد؟
قصههاي خوب براي ّ
 4چرا نويسنده ی كتاب « ّ
 5كدام قسمتهاي متن نشاندهندهي عالقهي زياد نويسنده به كتاب خواندن است؟
توجه به داستان « ديدن خوبيها» ،جمله ها را به ترتيب رويدادها شمارهگذاري كنيد:
 6با ّ

	

حضرت عيسي(ع) گفت« :چيزهايي هم بود كه شما نديديد».
هر يك از ياران چيزي گفتند.
آن حضرت فرمود « :با هر چه روبهرو ميشويد ،فقط بديها و زشتيها را نبينيد».
حضرت عيسي(ع) و يارانش الشهي سگي را ديدند.
اين سگ تا زنده بود ،حيوان باوفايي بود.
حضرت عيسي(ع) به همراهانش گفت  « :دربارهي آنچه ديديد ،فكر كنيد».
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حكايت

شخصي به يكي از دوستانش نامه مينوشت .كسي پهلوي او
نشسته بود و از گوشهي چشم ،نوشتههايش را ميخواند.
متوجه نگاههاي پنهان او شد و از اين كار ناپسندش،
نويسندهّ ،
به خشم آمد و در نامهاش نوشت« :اگر پهلوي من ،دزدي
ننشسته بود و نوشتهي مرا نميخواند ،همهي اسرار خود را برايت
مينوشتم!»
وقتي آن شخص اين جمله را ديد؛
گفت «:من نامهي تو را نميخواندم».
نويسنده گفت « :اگر نميخواندي،
پس از كجا دانستي كه ياد تو در نامه
هست؟»
عبدال ّرحمان جامي،
با اندکی تغییر
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فصل ششم
درس سیزدهمِ :
لطف حق
درس چهاردهم :ادب از که آموختی؟
درس پانزدهم :شیر و موش
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مارد موسی� ،چ و موسی را ب�ه ن� ی�ل
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رودها زا� �خود ن�ه ط غ� ی�ان می� ک ن� ن�د
ما ،ب�ه رد�یا ح� ک ِم ت�و ف�ان میده�ی م

ِ ب�ه �که �بر�گردی ،ب�ه ما �بس�پاری َا ش�

رد ف�ِ�ک ن�د زا� � گ ف��تهی
�« :کای � زفر� ن� ِد
� گ ف� ت

َر بّ
�ِ ج َ�ل ی�ل
ِ
�خُرد ب�ی�گ ن�اه

�چ ون رهی� ،ز  ی�ن � شک� ت� ِی ب�ی ن�ا خ�دای؟»
ِ
�
رهرو ما ،ا ی� ن�ک ا ن�در م�ن�ز ل اس ت
�ِ ح ق� را د�یدی و � شن� ن�ا خ� ت�ی؟
دس ت

�
ش� ی�وهی ما ،عدل و ب� ن�ده پ�روری اس ت
�ج
ا� س ی� ب
�
دا ی�ه ش
ال� و مو ش� مارد اس ت
ي
آ� ن چ��ه می�گو� ی�م ما ،آ�ن می� ک ن� ن�د
ما ،ب�ه س ی�ل و مو ج�� ،فرمان میده�ی م

� ت�ر میداری َا ش�!»
�کی ت�و زا� ما دوس ت 
پروين ا

عتصامي
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درست و نادرست
 1مادر موسي وقتي گهوارهي او را به رود نيل سپرد ،دنبال او رفت.
محبت خدا به موسي بود.
 2مه ِر مادر موسي به فرزندش كمتر از ّ
درك مطلب
 1زماني كه مادر موسي فرزندش را در آب انداخت ،چه احساسي داشت؟
 2منظور از « كشتي بيناخدا » چيست؟
 3سه صفت خداوند را كه در متن شعر به آن اشاره شده است ،بيان كنيد.
 4مقصود شاعر در مصراع « دايهاش سيالب و موجش مادر است » چيست؟
.

5

واژهآموزي
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 شقايقهاي وحشي بود.
		

سراسر ،يعني همه جا
صداي تكبير َدما َدم از هر سو شنيده ميشد.

		

دمادم ،يعني هر لحظه
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تصويرخواني و صندلي صميميت
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 1نگاه كردن به تصوير:
تصوير را با د ّقت ببينيد و به جزئيات

 2تف ّكر :براي فهميدن معني
تصوير ،فكر كنيد و مطالبي را كه از

 3گفتار :هر وقت آماده شديد،
روي صندلي معلّم بنشينيد و دربارهي
ِ

توجه كنيد.
آن ّ

تصوير برداشت كردهايد در ذهن خود

برداشت خود از تصوير براي دوستانتان

مرور كنيد.

صحبت كنيد.

ُ
ش� ن� ی�دس ت�م �که ش�ه ب� زا�ی � که ن�سال

� ک ب�و ت�ر ب چ� ّ�های را �کرد د ن� ب�ال
روا�
ز� ب� ی�م ج�ان � ،ک ب�و ت�ر �کرد پ� ز

بخوان و حفظ كن

� ،ت� زا�ان زا� ِ پ�ی َا ش� �ب زا�
ب�ه هر سو ت�ا خ� ت
� و�کوه و صحرا ب�ود پ� ّران
ب�ه د ش� ت
� چ�� ِ
گ �ب زا� ش�ا�ید رد َ�ب َرد ج�ان
ز ن
ُ
ج
�
� زا� ز� ن�د �گی دس ت
ا�ل را د�ید و ش�س ت
ب��
�
� و ن ش�س ت
رد خ� ت�ی رد ن��ظ ر ب��گر�ف ت
ن��ظ ر �کرد آ�ن ن��گونا ق� ب�ال �بر ز��یر

�که ص ی�ّادی �کمان �بر� فک� ب�ه ز ِ�ه ت��یر

ب�ه ز��یر �پای ،ص ی�ّاد و ب�ه سر� ،ب زا�
ب�
روا�
� و ن�ه پ� ز
ن�ه ن� ش� ت
س�ن صالح اس ت
ب��
�
ب�ه ک ّلی ر ش��تهي ا ّم ی�د ُ گسس ت
ِ
�
رد آ�ن دم دل ب�ه ا ّم ی�د خ�دا �بس ت
�چ و ا ّم ی�د ش� ب�ه ح ق� ب�ود آ�ن � ک ب�و ت�ر

داد� ح ّی داور
ا� زا� مر گ� ش
ن� ج� ت
�ب د ماری ب�ه ش�س ِ
� �پ ِ
ای ص ی�ّاد
ت
�ز
ق� ض�ا �بر �ب زا� �خورد آ�ن ت��یر و ا ف� ت�اد
ا� ا ف� ت�اد هم ص ی�ّاد و هم �ب زا�
ب�ه خ� ک

روا�
� ک ب�و ت�ر ش�اد و خ� ن�دان �کرد پ� ز
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در

س چها
ردهم

� ب
�
�و
دو كس ،ر ن �ج ِ � ي�هوده ُ�برد ن�د و سع ِي ب�ي ف�ا�يده �كرد ن�د� :ي�كي آ�ن �كه ا ن�دو خ� ت

�
� و ن��كرد:
ن خ�ورد و د ي��گر آ�ن �كه آ�مو خ� ت
علم ،چ� ن�دان �كه ب� ي� ش� ت�ر �خوا� ني
ع
� ،ن�ادا� ني
�چ ون مل رد ت�و ن��يس ت

�ي�كي را � گ ف� ت� ن�د« :عالِ ِم ب�يعمل ،ب�ه چ�ه ما ن�َد؟»
ِ
� « :ب�ه ز� ن� ب�ور ب�يعسل».
� گ ف� ت
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ب
«اد� زا� �كه آ�مو خ� ت�ي؟»
ل�قمان را � گ ف� ت� ن�د:

«ا� ب�ياد�بان ،هر چ�ه زا� ا� شي�ان رد ن��ظ رم ن�ا�پس ن�د آ�مد زا� آ�ن
� :ز
� گ ف� ت
پ�ره� ي�ز �كردم».

دا�ا �چ ون
� �كه �خود ب� ب�و�يد؛ ن�ه آ� ن��كه ع ّطار ب��گو�يد .ن
م شُ�ك آ�ن اس ت

َ
و� و ه�نر�نماي و ن�ادان �چ ون َط ب� ِ
ل
� ،خ�ام ش
ط ب�لهي ع ّطار اس ت
وا� و م ي�ان �تهي.
�غ زا�ي ،ب�ل ن�د آ� ز

گلستان سعدي
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درست و نادرست
 1ميتوانيم از بيادبان ،ادب بياموزيم.
 2هر كسي كه از كار خود تعريف ميكند ،داناست.
درك مطلب
 1منظور از عبارت « آموخت و نكرد » چيست؟
 2چرا سعدي ،عالم بيعمل را به زنبور بيعسل شبيه كرده است؟
 3سعدي ،دانا و نادان را به چه مانند كرده است؟
 4در عبارت پاياني درس منظور از « بلند آواز و ميان تهي» چيست؟
.

5

دانش زباني
جملههاي زير را بخوانيد.

مح ّمد ،معلّم را ديد.

علي ،سيب را خورد.

برادرم ،گلدان را خريد.

حاال به نمودار جملهها نگاه كنيد .در گروه گفتوگو كنيد و به پرسش زير پاسخ دهيد.
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مح ّمد

معلّم را

ديد

علي

سيب را

خورد

برادرم

گلدان را

خريد

اين جملهها از چند قسمت تشكيل شدهاند؟ چرا؟
وقتي به كسي بگوييد« :مح ّمد ديد» .او ميپرسد« :چه كسي را ديد؟»
براي اینکه پيام كامل شود ،جمله به بخش ديگري نياز دارد.

گوش كن و بگو
توجه به داستان به پرسشهاي جدول زير پاسخ دهيد.
با ّ
نام داستان:
شخصيتهاي داستان:
داستان در چه محلّي اتّفاق افتاده است؟
از ابتدا تا انتهاي داستان ،چه تغييراتي در رفتار سنگپشت به وجود آمد؟
نظر شما دربارهي رفتار سنگپشت چيست؟
نظر شما دربارهي رفتار كژدم چيست؟
رفتارهاي پسنديده و ناپسندي را كه در داستان بيان شده است ،نام ببريد.

111

د

ر
س
پ
ا
نز

ب�ود ش��یری ب�ه ب� ی� ش�های ،خ� ف��ته
�
گو�ِ ش��یر ،ز
آ�ن ق�در � ش
گا� �گر�ف ت

ت�ا �که زا� � ب
خوا� ،ش��یر ش�د ب� ی�دار
و�
� ک ّلهي م ش
� ُ�برد و �گر�ف ت
دس ت
� رد ز��یر پ� ج�ن�ه ،له ُ � ک ن َ� َد ش�
�خواس ت
و� لو ِ
� :ای م ش ِ
س �یک غ� زا�ی
� گ ف� ت

و� ب� ی� چ�اره رد هراس ا ف� ت�اد
م ش

112

دهم
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درست و نادرست
 1شير ،خطاي موش را بخشيد.
صياد براي شكار شير ،دام نهاده بود.
ّ 2
 3فقط افراد قوي ميتوانند به ديگران كمك كنند.
درك مطلب
 1موش براي رهايي از چنگال شير چه كرد؟
 2چرا موش به كمك شير رفت؟
 3شخصيت شير و موش را با هم مقايسه كنيد و شباهتها و تفاوتهاي آنها را بيان كنيد.
 4با خواندن شعر چه پندي گرفتيد؟
.

5

واژهآموزي
سبزهزار جايي است كه پر از سبزه است.
گندم زار مزرعه اي است كه در آن گندم روييده است.
نيزار جايي است كه ني روييده است.
حاال شما بگوييد:
نمكزار جايي است كه ..............................................
چمن زار جايي است كه ..............................................
گل زار جايي است كه ..................................................
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قصهگويي و صندلي صميميت
ّ

 1پایان مناسب:
قصه گویی خوب
آخرین گام در ّ
قصهگو با ُكند
قصه استّ .
پایان دادن ّ
كردن سرعت بيان و پايين آوردن آهنگ
قصه را
صدای خودّ ،
به پايان ميبرد.

 2انتخاب
قصه :حاال شما يكي از
ّ
قصههايي را كه قب ً
ال خواندهايد يا
ّ
شنيدهايد ،انتخاب كنيد.

 3تف ّكر:
قصه را در ذهن خود
ّ
مرور كنيد.

 4گفتار و پايان
روي صندلي
قصه :هر وقت آماده شديدِ ،
ّ
معلّم بنشينيد و آن را براي دوستانتان روايت
قصه ميتوانيد از عبارتهاي زير
كنيد .براي پايان ّ
استفاده كنيد:
قصهي ما
باال رفتيم ماست بودّ ،
راست بود.
قصهي ما به سر رسيد.
ّ
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بخوان و بينديش

خانم ژرمن در باغچهاش بود و داشت به گلها آب ميداد .چند لحظه
ايستاد تا زيبايي جا ّدهاي را كه از سايهي شاخ و برگ درختان پوشيده شده بود و
از جلوي خانهاش ميگذشت ،تماشا كند .آسمان آبي بود و خورشيد ميدرخشيد .همه
شاد بودند؛ ا ّما در ميان اين منظرهي قشنگ ،يك ناهماهنگي به چشم ميخورد و آن دختر
كوچولويي بود كه آهسته راه ميرفت ،سرش را پايين انداخته بود و به كفشهايش نگاه ميكرد.
وقتي از جلوي در آراسته به گل ميگذشت ،لحظهاي سرش را بلند كرد و به خانم پير سالم كرد.
خانم جواب داد« :سالم نين .چرا سرحال نيستي؟ توي فكري!» در حالي كه با انگشتش
چانهي او را باال ميآورد ،گفت« :تو گريه كردي! زود باش به من كه دوست قديميات 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 ،ا ّما درس سختي بود و نتوانستم درست به پرسشها پاسخ دهم».
رست را خوانده بودي .من ديدم كه صندلي
خانم ژرمن لبخندي زد و گفت« :تو در حقيقت َد َ
را توي باغ گذاشته بودي تا در هواي آزاد درس بخواني .برادر كوچكت آمد تا قطعات كاميون
اسباب بازياش را سرهم كني كه آن هم كار آساني نيست! و هنوز كتابت را باز نكرده بودي
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كه دوستت پشت نردههاي باغ آمد و مجبور شدي س ِر
صحبت را با او باز كني و هنوز او نرفته بود كه مادرت براي
خوردن عصرانه صدايت كرد .خوب در اين ميان تكليف
رست چه ميشود!»
َد َ
نين حرف خانم ژرمن را قبول كرد و گفت« :حق با
شماست ولي نميتوانم با ج ّديت بيشتري درس بخوانم.
دست خودم نيست!» خانم ژرمن دوباره لبخندي زد و گفت:
ِ
«ميخواهم به تو كمك كنم دخترم .االن برايت هديهاي
ميآورم .يك لحظه صبر كن تا برگردم».
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كمي بعد در حاليكه 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 درست را
بخواني؛ بعد ميبيني كه آن را كام ً
ال بلدي .هر مرواريد مربوط به يك درس است :يك
مرواريد براي درس علوم ،يكي براي درس مطالعات اجتماعی و همينطور تا آخر».
نين ّ
متفكرانه نگاه ميكرد .خانم گفت« :وقتي من كوچولو بودم ،همسايهمان كه پري
مهرباني بود ،اين مرواريدها را به من داد».
نين مرواريدها را گرفت و از خانم ّ
تشكر كرد .باور نميكرد كه آن مرواريدها قدرت
جادويي داشته باشند؛ ولي ميتوانست آنها را امتحان كند.
نين به خانم ژرمن گفت« :فردا علوم داريم و معلّم از من درس ميپرسد .مرواريد مربوط
به آن درس ،كدام است؟»
خانم ژرمن آهي كشيد و گفت« :م ّدتهاست كه از آنها استفاده نكردهام و يادم نميآيد؛
ا ّما تو به آساني ميتواني آنها را امتحان كني .يكي از آنها را برميداري ،اگر فردا نمرهي
خوبي گرفتي ،ميفهمي كه ُدرست حدس زدهاي و گرنه روز بعد يكي ديگر را امتحان
ميكني ،همينجور تا آخر».
نين خيلي راضي و خوشحال به نظر ميرسيد .خانم ژرمن گفت« :يك راه ديگر هم دارد:
رست را يادگرفتي ،ميفهمي كه يكي
با شش مرواريد شروع كن و هفتمي را كنار بگذار؛ اگر َد َ
از اين شش تا خوب است و روز بعد يكي ديگر از آنها را كنار ميگذاري و همينطور تا آخر.
آه! راستي مسئلهي مه ّمي كه داشت يادم ميرفت اين است كه تو نبايد به هيچوجه رازت را
رست را يك بار شمرده شمرده و با صداي بلند بخواني؛ ا ّما
براي كسي فاش كني .تو بايد َد َ
كسي نبايد صدايت را بشنود وگرنه مرواريدها براي هميشه قدرتشان را از دست ميدهند».
نين ،خانم مهربان را بوسيد و دوان دوان دور شد؛ ولي خيلي دلش ميخواست كه موضوع
را به همه بگويد.
كمي بعد نين بدون اینکه منتظر بماند تا مادرش او را صدا بزند ،كتاب علومش را برداشت
و با خود گفت« :بيرون آفتاب خيلي گرم است به اتاقم ميروم تا در آنجا درس بخوانم».
نين در حاليكه 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 د ّقت و با صداي بلند ميخواند.
روي ميز فقط مرواريد هفتم مانده بود .نين م ّدت زيادي به آن نگاه كرد و با خود گفت:
«نكند كه مرواريد اصلي همين باشد؟ اين يكي را امتحان ميكنم و اين بار ميفهمم 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 بوتههاي گل سرخ بود .نين به او نزديك شد و با صداي
آهسته گفت  « :من همهي مرواريدها را امتحان كردم! اگر فردا درسم را بلد باشم ،معلوم ميشود
كه آنها سحرآميزند!» خانم در حاليكه زيركي از چشمانش ميباريد ،لبخندي زد.
روز بعد ،خانم ژرمن َد ِم در منتظر دوست كوچكش بود .او به راحتي حدس ميزد كه همه چيز
به خوبي گذشته است .نين در حالي كه جست و خيز ميكرد و زير لب آواز ميخواند جلو ميآمد.
تا چشمش به خانم ژرمن افتاد ،شروع به دويدن كرد و در حالي كه به ش ّدت نفس نفس ميزد به
او رسيد و گفت« :مرواريدها سحرآميزند! من درسم را از ا ّول تا آخر بلد بودم! خانم معلّم مرا جلوي
بچههاي كالس تشويق كرد» .نين در حاليكه ميخنديد
ّ
و خانم را در آغوش گرفته بود ،ادامه داد « :شما هديهي
بسيار خوبي به من دادهايد؛ در عوض آن ،چه كار ميتوانم
برايتان انجام بدهم؟ ميخواهيد علفهاي هرز باغتان را
ب ِ َكنم يا گلهايتان را آب بدهم؟»
خانم مهربان گفت   « :نه ،اين كارها الزم نيست.
من خوشحالم كه ميبينم ح ّتي پس از سالهاي
طوالني ،مرواريدهايم قدرتشان را از دست ندادهاند .من
كاري نكردهام كه از من ّ
تشكر كني ،من هم آنها را از
يك نفر ديگر گرفتهام».
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نين گفت« :كسي كه اينها را به شما داده واقع ًا يك فرشته بوده  ...شما هم يك فرشته
هستيد .پدرم هميشه ميگفت ،شما بهترين معلّمي هستيد كه ميشناسد؛ ا ّما من ميگويم
شما يك فرشتهايد!»
خانم ژرمن گفت« :پدرت سالها پيش ،شاگرد من بوده است؛ اگر من معلّم خوبي بودهام
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».
نين به خانه برگشت و تصميم گرفت كه از هر هفت مرواريد براي يادگيري درس
اجتماعي استفاده كند .او ميبايست يك بار ديگر مرواريد آن درس را پيدا ميكرد.
روز بعد ،خودش داوطلب شد تا معلّم درس را از او بپرسد .اين كار برايش موجب مو ّفقيت
تازهاي در مدرسه شد و معلّم با كمال ميل او را دوباره تشويق كرد.
تعجب ميكرد .نين كه به درس خواندن عالقهمند
خانم معلّم از اين تغيير وضع نين ّ
شده بود ،رازش را براي كسي فاش نكرد .از آن پس ،ديگر براي هر درس دنبال مرواريد
مخصوصش نميگشت .هر روز خيلي آرام و بيسر و صدا در اتاق كوچكش از هفت مرواريد
استفاده ميكرد.
يك روز خانم ژرمن نين را با قيافهاي گرفته و ج ّدي 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 مو ّفق
ميشوم؛ ا ّما دقيق ًا همين مسئله مرا نگران كرده است .وقتي ديگران مرا تشويق ميكنند
به جاي اینکه خوشحال شوم؛ خجالت ميكشم .خانم ژرمن ،ديگر تح ّملش را ندارم! من دارم
همه را گول ميزنم .پدرم ،مادرم ،خانم معلّم و همكالسيهايم را! من يك چيزي در قلبم
احساس ميكنم ،ولي نميدانم چيست كه مرا وادار ميكند رازم را به همه بگويم! براي پدر
و مادرم نگرانم؛ چون اگر دوباره مثل سابق بشوم ،ناراحت ميشوند!»
در اين موقع ،خانم ژرمن قطره اشكي را كه بر گونهاش فرو ميغلتيد ،پاك كرد ،دوست
كوچكش را در آغوش كشيد و گفت« :نگران نباش! خوب به حرفهايم گوش كن :آن
بچه بودم؛ همينطور فكرم ناراحت بود و
مرواريدهاي سرخ ،سحرآميز نيستند! من هم وقتي ّ
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ميخواستم مرواريدها را به صاحبش برگردانم! ا ّما اين مرواريدها يك چيز را به تو آموختند و
توجهي ،درس را به طور دقيق مطالعه كني».
آن اينكه به جاي بي ّ
نين از خوشحالي فريادي كشيد و گفت« :حاال فهميدم! مرا بگو كه فكر ميكردم درسهايم
ّ
متشكرم
به خاطر اين مرواريدها خوب شده! در حاليكه مرواريد اصلي ،چيز ديگري بوده است.
خانم ،شما واقع ًا يك فرشتهايد!»
نوشته ی جورجيو گاريتسو،

درك و دريافت

ترجمهي حميدرضا منتظر ابدي

 1در ابتداي داستان ،چرا با اینکه نين درسش را خوانده بود ،نتيجه ی خوبي نگرفته بود؟
 2خانم ژرمن بيشتر وقت خود را به چه كاري مشغول بود؟
 3چرا با اینکه خانم ژرمن به نين گفته بود تا هر بار يكي از مرواريدها را كنار بگذارد ،او
براي همهي مرواريدها درس را تكرار كرد؟
 4با وجود مو ّفقيت نين ،چه مسئلهاي باعث نگراني او در مدرسه شده بود؟
 5به نظر شما مرواريد اصلي چه چيزي بود؟
توجه به متن داستان ،مرتّب كنيد:
 6جملههاي زير را با ّ

		

نين فكر ميكرد علّت مو ّفقيت 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 اینکه به باغ برود به اتاقش رفت و در آنجا درس خواند.
خانم ژرمن به او گفت« :علّت مو ّفقيت تو اين است كه با د ّقت درست را خواندهاي».
حاال ديگر وقتي معلّم از نين درس ميپرسيد ،پرسشها را از ا ّول تا آخر بلد بود.
نين مرواريدها را در دست گرفت و به تعداد آنها درسش را مرور كرد.
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َمثَل
مثلي را كه در شعر « شير و موش» بود ،پيدا كنيد و در گروه دربارهي
مفهوم آن گفتوگو كنيد.
مفهوم شعر « شير و موش » تو را ياد كدام يك
			
از مثلهاي زير مياندازد؟
از هر دست بدهي از همان دست هم ميگيري.
			
هركه بامش بيش برفش بيشتر.
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فصل هفتم

درس شانزدهم :پُرسشگری
درس هفدهم :مدرسه ی هوشمند
نیایش
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در

سش

انز

د
هم

� � هي�
� س ؤ�ال »
� �كردها�يد �كه � ش
گو� آ�دمها ش� ب� ي�ه « عالم ت
نميدا نم آ��يا چ � د�قّ ت

�؟ �گو ي�ي من� ت��ظر ه ز�اران � ب
جودا� ع ج� ي� ب
�
� .ي��كي ب�ه د ن� ب�ال مو� ت
جوا� اس ت
اس ت

و �غر� ي ب
� و مي�خواهد �بدا ن�د آ��نها و�جود دار ن�د �يا ن�ه و ا�گر و�جود دار ن�د
� ف� ض�ا ي�ي اس ت
رد ك� ج�ا ز� ن�د �گي مي� ك ن� ن�د و چ�ه ش�كلي هس ت� ن�د .د ي��گري مي�خواهد �بدا ن�د �چ را ز�م ي�ن �گرد
�� .چ را زا� روي ز�م ي�ن ل� ي ز� �نمي�خور ي�م و رد آ�سمان مع ّل ق� �نميما ن��ي م؟ �يك �ن�فر
اس ت
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�
ه
� دارد �بدا ن�د
مي�خواهد �بدا ن�د �چ را �خور ش� ي�د آ�ن �باال ا�يس ت�اده اس ت
� و نميا ف� ت�د .ي��كي م دوس ت

� و چ�� نگو�ه مي ت�وان م ث�ل او ش�د� .خالصه،
�چ را �قهرمان �فالن داس ت�ان� ،قوي و �باه ش
و� اس ت

ه ز�اران س ؤ�ال و�جود دارد �كه رد م غ� ز�مان مي�چ ر خ�د و مي�چ ر خ�د.
ب
گو� آ��نها آ�و�ي�زان ميما ن�د؛ م ث�ل �يك گ� شو�واره .ب�عد هم،
س ؤ�ال �ع ض�يها ،هم ي�ن طور ب�ه � ش
�يك مر ت� ب�ه ميا ف� ت�د و �گم مي ش �ود� .پس رد د ن� ي�ا ،ه ز�اران س ؤ�ا ِ
ل پ�رس ي�ده � شن�ده و �گم ش�ده و�جود
دارد؛ ولي دا�ن ش�م ن�دان� ،پ�ژ وه ش��گران و �بس ي�اري د ي��گر ،همواره ب�ه د ن� ب�ال پ�رس ش�هاي �خود
ميرو ن�د و آ�ن ق�در مي�گرد ن�د ت�ا �پاس خ� آ��نها را پ� ي�دا � ك ن� ن�د.
�
دو�ي ب�ود ،ا ب�ور ي�حان ب��يرو� ني
ي��كي زا� ا ي�ن دا ن ش�م ن�دان �كه هم ي� ش�ه � شت��نهي �ياد�گ�يري و دا�ن ش�ا ن� ز
� ي�ل
� �كه � ك ت� ب
ا�هاي
� .او ي��كي زا� �ب�ز گر� ت�ر ي�ن ر�يا ض�ي ن
اس ت
دا�ان و ف سو ف�ان ا�يرا� ني اس ت
� .همهي ز� ن�د �گي
ز��يادي رد�بارهي مسا�ئل � نگو�ا�گون ن� شو� ت
گس� شر� و ر ش�د علم و دا�ن ش� س�پري ش�د .ا ي�ن
ا ب�ور ي�حان رد راه � ت

� ا�تّ ف� قا�ا�تي ب�ود �كه
دا�ن ش�م ن�د �ب�ز گر� همواره رد ج�س ت 
�و�جوي ع ّل ت
رد اطرا� شف� روي ميداد .او ب�ه � شك� ف� چ�� ي ز�هاي ن�ا ش� ن�ا خ��ته،
� و زا� ن�ادا� ني و ج�هل� ،گر �ي�زان ب�ود.
عال ق�هي �بس ي�ار دا ش� ت

� رس ي�د و رد
ه ن�گامي �كه سالهاي عمر او ب�ه ه ف� ت�اد و ه ش� ت
س�ر ب� ي�ماري ،وا�پس ي�ن لح ظ�ههاي ز� ن�د �گي را مي�گ�ذ را ن� ي�د ،دوس ت�ي
�ب ت
ل ي��
�ن�
� ب� ي�ماري �با كلمهها ي�ي
دا ش م ن�د �براي احوال پ�رسي �بر �با ن ش� آ�مد .ا ب�ور ي�حان �با همان حال ت
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�بر �يده و � تكو�اه زا� او �خواه ش� �كرد �كه �پاس خ� ي��كي زا� مسا�ئل علمي را ت�و ض� ي�ح دهد.
�ن�
س�ر ب� ي�ماري هس ت�ی ،چ�ه
� �گرامي! ا� ك ن�ون �که رد �ب ت
�« :دوس ت
دا ش م ن�د � گ ف� ت
س
ي
�؟»
ج�اي ا�ن پ�ر ش� اس ت
س
ي
ب
� :ا ي�ن
ا ب�ور ي�حان �با ن�اراح ت�ي �پا خ� داد�« :كدام �يك زا� ا�ن دو � ته�ر اس ت
�كه مس ئ�له را �بدا�نم و ب�م�يرم �يا ن�ادا�نس�ته و ج�اهل ،رد�گ�ذ رم؟»

درست و نادرست
 1گوش همهي موجودات شكل عالمت سؤال است.
 2سؤالهاي زيادي در مغز ما انسانها ميچرخد.
 3در دنيا به همهي سؤالها پاسخ داده ميشود.
درك مطلب
 1چه كساني به دنبال سؤالهاي خود ميروند؟
توجه به متن بيان كنيد.
 2دو ويژگي ابوريحان بيروني را با ّ
 « 3ابوريحان همواره در جستوجوي علّت اتّفاقاتي بود كه در اطرافش روي ميداد» .مفهوم
اين جمله را با مثال بيان كنيد.
4
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.

دانش زباني
جملههاي زير را بخوانيد.

		

مريم روزنامه را روي ميز گذاشت.

		

سينا كيف را به پدرش داد.

ش زير پاسخ دهيد.
حاال به نمودار جملهها د ّقت كنيد .در گروه گفتوگو كنيد و به پرس 
مریم

روزنامه را

روی میز

گذاشت

سینا

کیف را

به پدرش

داد

اين جملهها از چند قسمت تشكيل شدهاند؟ چرا؟

وقتي به كسي بگوييد« :مريم روزنامه را گذاشت» .او ميپرسد« :كجا گذاشت؟»
براي اينكه پيام كامل باشد ،جملهي شما بخش ديگري نيز دارد.
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بخوان و حفظ كن

											
وا�ا بُ� َود هر �که
ت� ن
ب�ه دا�ن ش� ف�َ�زای و ب�ه �ی�ز دان �گرای
ب� ی�ام زو� و �ب ش� ن�و ز� هر دا�ن ش�ی
دا�ا
ن

ب� َود

م ی�اسای زا� آ�مو خ� ت�ن� ،یک ز�مان
خو� ب� َود ،دوس ت�ی �با �کسی
چ�ه ن�ا� ش
�
�
�که ب��یکاری او ز� ب�یدا ن ش�ی اس ت
ِ
�
�
ت�ن ُمرده� ،چ ون َمرد ب�یدا ن ش� اس ت

شاهنامه ،فردوسي
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ُر�ا ب�ود
ز� دا�ن ش� دل پ�� یر� ،ب ن
�که او �باد ،ج�ان ت�و را ره ن�مای
ب� ی�ا ب�ی ز� هر دا�ن ش�ی ،رام ش�ی
ز� دا�ن ش� م ی� ف��کن ،دل ا ن�در �گمان

�که ب�هره ن�دارد ز� دا�ن ش�� ،بسی
�
ب�ه ب�يدا� شن�ان �بر ،ب� ب�ا�ید �گر�یس ت
م
�
�که ن�ادان ب�ه هر ج�ای ،ب�یرا ش� اس ت
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در

س
هفده

�باران� ،نم �نم مي�بار�يد .مه ت� ب � ك ي��
�
ا� شف� را �بردا ش� ت
و زا� خ� نا�ه ب��يرون آ�مد� .ن ف� ِ
س  عم ي� ق�ي � شك� ي�د و زا� هواي

ل
در� ت� زا�ه ب�ه ا ي�ن ش�هر،
� ُ�برد� .پ ش
د ن� ش� ي�ن ب�هاري ل ّ�ذ ت
رو�ي ب�ود �كه او ب�ه
م ن� ت� ق�ل ش�ده ب�ود و ا ي�ن ّاول ي�ن ز

� .مدرسهي ج�د�يد ،دو �كو چ�ه �با
مدرسهي ج�د�يد مير�ف ت

�.
خ� نا�هي آ��نها ف�اصله دا ش� ت
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م

پ�
�
� ».
زا� ي چ�� �كو چ�هي دوم �كه �گ ش
� ،پ�ر چ م ا�يران و ن�ام مدرسه� ،نما�يان ش�د؛ « د�بس ت�ان معر�ف ت
�ذ� ت

�
� .رد ا ي�ن
و ق� ت�ي وارد ح ي�اط مدرسه ش�د ،صداي ش�ادي ب چ� ّ�هها او را ب�ه �ياد دوس ت�ا ن ش� ا ن�دا خ� ت
لح ظ�ه ،د خ��ت كر� ر�ي �ن� شق�ي ن� د�يك او آ�مد و � گ ف��« :دا�ن ش� آ�م زو� ج�د�يد هس ت�ي؟ اسم چ
�؟»
� � ي�س ت
ت
ت
�ز
�ز
ه
مه ت� ب
�« :من هم ب� ن�� شف�ه س ت�م».
ا� � ش
خود� را م ّعر�في �كرد .د خ��تر � گ ف� ت

س
� �كرد ن�د .ج�لوي رد كالس ،روي د ي�وار ،ص�فحهاي ر ن��گي ،ش� ب� ي�ه
� كالس ،حر� ك ت
آ��نها ب�ه م ت
ب�ه گ� شو�يهاي همراه لمسي ب�ود �كه ب چ� ّ�هها دس ت� ش�ان را روي آ�ن �قرار ميداد ن�د و ب�عد وارد كالس
ب
ي چ
مي ش�د ن�د .مه ت� ب
� را روي آ�ن
�؟» � ن�� شف�ه � گ ف� ت
��« :با�يد � فك� دس ت� ت
ا� پ�رس ي�د« :ا�ن � ي�س ت
رو� رد كالس حا�ضري .ا�گر دا�ن ش� آ�م زو�ي ب�ه مدرسه ن� ي�امده �با ش�د ،ا ي�ن
ب��گ�ذ اري ت�ا معلوم ش�ود ام ز

ص�فحهي � چ
مارد� پ� ي�امك ميدهد».
كو�ك ب�ه �پدر و ش
وارد كالس ش�د ن�د .را�ي نا�هاي روي م� ي ز� معلّم ب�ود و چ�� ي ز�ي هم زا� س ق� ف� ب�ه ت��خ�تهي س ف� ي� ِد ج�لوي
�
كالس ،ن�ور مي�ا�با ن�د .مه ت� ب ��
و�
�ه
�.
ت
ا� �با ك ن ج�كاوي و پ�رسو�جو ف م ي�د �كه آ�ن ،ت �خ�تهي ه ش م ن�د اس ت
دا�ن ش� آ�م زو�ان �براي ن�و ش� ت�ن روي ت��خ�تهي ه ش
و�م ن�د ب�ه گ چ�� اح�ت ي� جا� ن�دا ش� ت� ن�د؛ ب�ل�كه زا� ق�لم ن�وري و
� ،اس ت� ف�اده مي�كرد ن�د �كه �براي مه ت� ب
ا� خ� ي�لي ج�ال ب
� ب�ود.
گاهي زا� ا ن�� گ ش� ت�ان دس ت
ب
�
خو�امد �گو ي�ي ب�ه مه ت� ب
�ِ �خود ،روي ت��خ�تهي ه ش
ا�
و�م ن�د ،پ� ي�امي را �براي � ش
� ن�� شف�ه �با ا ن � گ ش� ت

�.
ن� ش
و� ت

ب� ن�� شف�ه ب�ه مه ت� ب
�« :روي ت��خ�تهي ه ش
و�م ن�د ،مي ت�وا� ني هر چ�� ي ز�ي را ب�ه هر ر ن��گي �كه
ا� � گ ف� ت
و�م ن�د ،مي ت�وا� ني دا�يره رسم � ك ن�ي �يا �با ن� قّ�الهي ه ش
� داري� ،ن ق ّ�ا ش�ي � ك ن�ي� .با پ�رگار ه ش
و�م ن�د،
دوس ت

� م ث�ل پ�رگار و ن� قّ�اله و �خط �ك ش� وا ق�عي».
ز�او ي�هها را ا ن� ز
دا�ه�گ�يري � ك ن�ي؛ ردس ت
رد ا ي�ن ه ن�گام ،معلّم وارد كالس ش�د و �پس زا� سالم و احوال پ�رسي ،مه ت� ب
ا� را ب�ه ب چ� ّ�هها

131

س
گار�گ ،همراه موس ي� ق�ي
م ّعر�في �كرد؛ پ�س �با را�ي نا�ه ،ت�صاو�يري زا� گلهاي ر ن� ن
�
ز� ي� ب�ا و مالي�مي پ � شخ� �كرد.
و ق� ت�ي پ�� شخ� ت�صاو�ير ب�ه �پا�يان رس ي�د ،معلّم �با مهر �با� ني ،ن�گاهي ب�ه مه ت� ب
ا�

�« :ا ي�ن ت�صاو�ير ،هد ي�هي من و ب چ� ّ�هها ب�ه ت�و ب�ود؛ ب�ه كالس ما
�كرد و � گ ف� ت
خو� آ�مدي! »
� ش

�ي
�هاي ب چ� ّ�هها و د�يدن
� ز�د ن�د .ش� ن� ي�دن صداي دس ت
ب چ� ّ�هها �برا ش� دس ت
ل ب� خ� ن�د مهر �بان معلّم ،او را دل�گرم و ش�اد �كرد.
ردس آ��غ زا� ش�د .ب چ� ّ�هها ب�ه �كمك ن�رما�ف�زار آ�مو� شز�ي� ،تمر ي�نهاي ردس را
ا ن� ج�ام داد ن�د .آ��نها زا� � ك ت�ا ب�خ� نا�ه و آ � ز�ما�ي ش�گاه َم ج� زا�ي هم اس ت� ف�اده �كرد ن�د .ردس،
رو� �براي مه ت� ب
ا� ،ز� ي� ب�ا ي�ي ت� زا�هاي پ� ي�دا �كرده ب�ود.
كالس و مدرسه ،آ�ن ز

ه
�و�گو ب�ود ن�د ،مه ت� ب
ش� ب
ا� زا� ّاول ي�ن
� �كه خ�ا ن�واده دور م ،سر�گرم � گ ف� ت

مارد� داد.
ز
� و � شن�ا� ني �پا�يگا ه را�ي نا�هاي مدرسه را ب�ه �پدر و ش
رو� مدرسه � گ ف� ت
م
�
� و �با هم سري ب�ه
س پ�س � ،ك ن�ار �پدر �كه ش��غول كار �با را�ي نا�ه ش
ا� ب�ود ،ن ش�س ت
�پا�ي ِ
گاه مدرسه ز�د ن�د .آ��نها ع�كس همكالسيها و معلّم مهر �بان كالس را د�يد ن�د� .پدر

ع�
مه ت� ب
� « :ف� ن�ّاوري و
ا� �كه زا� د�يدن كسها خ� ي�لي � شخو�حال ش�ده ب�ود � ،گ ف� ت
عل
ب
� ز�ده می � ک ن�د».
�هاي مي ،هر � ی� ن� ن�ده و ش� ن�و ن�ده ای را ش�� گ ف� ت
پ� ي� ش�ر�ف ت
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درست و نادرست
 1خانوادهي مهتاب در منزل از اينترنت استفاده ميكردند.
 2براي نوشتن روي تختهي هوشمند به جز گچ ،ميتوان از قلم نوري و گاهي از انگشتان
دست نيز استفاده كرد.
 3معلّم با پخش تصاوير زيبايي به مهتاب خوش آمد گفت.
درك مطلب
 1در ا ّولين روز حضور در مدرسهي جديد ،چه چيزي مهتاب را دلگرم و شاد كرد؟
 2حضور و غياب در مدرسهي هوشمند را با مدارس معمولي مقايسه كنید و يك خوبي آن را
بيان كنيد.
 3شما ترجيح ميدهيد در مدرسهي معمولي درس بخوانيد يا مدرسهي هوشمند؟ چرا؟
.

4

واژهآموزي
بيننده ،شخصي كه چيزي را ميبيند.
گوينده ،شخصي كه چيزي را ميگويد.
شنونده ،شخصي كه چيزي را ميشنود.
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حاال شما بگوييد:
		

به کسی که مطلبی می نویسد……… می گویند.

		

به شخصی که چیزی را می خواند……… می گویند.

		

به کسی که می دود……… می گویند.

نمايش
طراحي كنید و در كالس اجرا
يكي از موضوعهاي زير را انتخاب كنيد و دربارهي آنها نمايشي ّ
نماييد.
	 فرض كنيد نزد مدير مدرسه رفتهايد و ميخواهيد دربارهي موضوعي با او صحبت كنيد.
فرض كنيد با دوست صميمي خود صحبت ميكنيد.
پس از اجراي نمايش دربارهي تفاوت آن دو در گروه ،گفتوگو كنيد .نتيجهاي را كه از
بحث گروهي گرفتيد براي همكالسيهايتان بازگو كنيد.
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بخوان و بينديش

خرچنگومرغماهیخوار
روزی بود و روزگاری؛ مرغ ماهیخواری بود كه در کنار بركهای وطن كرده بود
و از همهی كارهای دنیا ،دلش به این خوش بود كه هر روز یك ماهی بگیرد و بخورد.
م ّدت ها كار ماهی خوار این بود تا اینکه پیر و رنجور شد .او دیگر نمی توانست
مانند سابق ،كنار آب كمین كند و به چابكی ماهی بگیرد؛ چون پیش از آنكه به خودش
بجنبد ،ماهی ها در می رفتند .یک روز با خود فكر كرد« :افسوس كه عمر عزیز بر باد
دادم و در جوانی ،چیزی برای روزگار پیری ذخیره نكردم .حاال هم قدرت ندارم ح ّتی یك
ماهی بگیرم .پس بهتر است حیله ای به كار ببرم و راه آسان تری پیدا كنم .د ِر دنیا را كه
نبسته اند!»
ماهیخوار این را گفت و رفت نزدیك آبگیر ،آنجا كه خانهی خرچنگ بود ،نشست .قیافهی
ماتمزدهای به خودش گرفت و بنا كرد با خودش حرفزدن و از روزگار شكایت كردن.
خرچنگ كه با ماهی خوار آشنا بود ،وقتی صدای او را شنید ،از آب بیرون آمد و گفت:
«دوست عزیز ،بال دور است .می بینم خیلی پریشان و غمگینی؛ آیا اتّفاقی افتاده است؟»
ماهی خوار جواب داد« :ای برادر ،چرا غمگین نباشم؟ می دانی كه كار و زندگی من
این بود كه هر روز از این بركه ،یكی دو تا ماهی می گرفتم و به این خوراك بخور و نمیر
راضی بودم؛ چون فكر می كردم به این ترتیب ،تعداد ماهی ها هم كم نمی شود؛ ا ّما امروز
صیاد كه با تورهای بزرگ ماهی گیری از اینجا می گذشتند ،نگاهی به این بركه انداختند
دو ّ
و یكی از آنها گفت :اینجا هم برای ماهی گیری بد نیست ا ّما ا ّول ماهی های فالن آبگیر را
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می گیریم و بعد به سراغ اینجا می آییم .حاال من می بینم عالوه بر اینكه خودم بی روزی می مانم،
همه ی ماهی ها هم از بین می روند؛ این است كه دلم می سوزد».
خرچنگ این خبر را به ماهی ها داد .آنها خیلی ترسیدند و جوش و خروشی در میانشان افتاد.
خرچنگ گفت« :قدیمی ها گفته اند كه نباید با دشمن مشورت كرد ا ّما چون ماهی خوار در
خشكی زندگی میكند ،شاید ّاطالعاتش از ما بیشتر باشد» .با این حرف ،ماهی ها همراه خرچنگ
به كنار آب رفتند و به ماهی خوار گفتند« :ای مرغ دانا ،ما می دانیم كه وقتی بالی سخت و بزرگی
پیش می آید ،باید دشمنی های كوچك را فراموش كرد .همیشه زندگی تو به وجود ما وابسته بود؛
ا ّما حاال زندگی ما به عقل و دانایی تو وابسته است .برای نجات ما چه راهی به عقلت می رسد؟»
ماهی خوار گفت  « :زور من و شما به ماهیگیرها نمی رسد .به عقیده ی من ،بهترین راه این
است كه همه به برکه ای كه در پشت كوه قرار دارد ،فرار كنیم .من آنجا را دیده ام .اگر همه بتوانید
به آن برکه بروید ،همیشه راحت هستید؛ چون پای هیچ آدمیزادی به آنجا نرسیده است».
ماهی ها گفتند« :فكر بسیار خوبی است؛ ا ّما ما نمی توانیم بدون كمك تو این كار را انجام
بدهیم ».
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صیادان تا چندروز
مرغ ماهی خوار گفت« :من حرفی ندارم ا ّما وقت كم است و ممكن است ّ
دیگر به اینجا برسند » .ماهی ها التماس كردند و سرانجام ،قرار شد مرغ ماهی خوار هر روز چند
ماهی را به آن برکه ببرد .ماهی خوار یك نصفه پوست هندوانه پیدا كرد و از علف های دریایی
برای آن بندی ساخت .او هر روز ،صبح و عصر ،آن را پر از آب و ماهی می كرد و بند را به نوك
می گرفت و پرواز می كرد .بعد به باالی ّتپه ای كه در آن نزدیكی بود ،می رفت و با خیال راحت
ماهی ها را می خورد .استخوان هایشان را هم ،همان جا می ریخت.
تا چند روز ،كار ماهی خوار همین بود .او در دلش ماهی ها را مسخره می كرد و می گفت:
«راست گفته اند كه تا احمق در جهان است ،تنبل در نمی ماند!» ا ّما یك روز خرچنگ به او گفت:
«من می خواهم آن برکه را ببینم و خبر سالمتی ماهی ها را برای دوستانشان بیاورم .پس ،امروز
مرا هم با خودت ببر ».
ماهی خوار به خرچنگ گفت« :همین االن بر پشت من سوار شو تا ماهی ها و آبگیر جدید را
ببینی» .او پروازكنان راه بیابان را در پیش گرفت؛ ا ّما وقتی كه از باالی ّتپه می گذشتند ،خرچنگ
باهوش ،استخوان ماهی ها را دید و موضوع را فهمید .آن وقت با خود گفت« :بهتر است حاال كه
می توانم ،با او بجنگم و انتقام ماهی ها را بگیرم .اگر بتوانم او را از بین ببرم ،جان خودم و بقیه ی
ماهی ها را نجات داده ام .اگر هم زورم به او نرسد ،با افتخار می میرم  ».
خرچنگ تصمیم خودش را گرفت؛ ناگهان خود را روی گردن ماهی خوار انداخت و با
چنگك هایش گلوی او را فشار داد .ماهی خوار بی هوش شد و از آن باال به زمین افتاد .خرچنگ
وقتی مطمئن شد كه ماهی خوار مرده است ،به سختی خود را به بركه رساند .او خبر حیله ی مرغ
ماهی خوار را به ماهی ها داد و گفت« :ماهی خوار شنیده بود كه بعضی وقت ها مكر و حیله ،بیشتر
از زور بازو اثر دارد؛ ا ّما نمی دانست كه خیانت كردن به دیگران ،به قیمت جانش تمام می شود ».
ماهی ها از این كه مرغ ماهی خوار به سزای خیانتش رسیده بود ،خیلی خوشحال شدند و با
خود عهد كردند كه دیگر هیچ وقت خبری را كه از جانب دشمن می رسد ،باور نكنند.
بازنویسی از کتاب «كلیله و دمنه»
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درك و دريافت
 1چرا مرغ ماهی خوار نمی توانست ماهی بگیرد؟
 2از کجا می فهمید که خرچنگ باهوش بود؟
 3چرا مرغ ماهی خوار ماهی ها را احمق می دانست؟ از متن دليل بياوريد.
 4منظور مرغ ماهی خوار از گفتن جمله ی«در دنیا را که نبسته اند» چه بود؟
 5چرا نباید در کارها با دشمن مشورت کرد؟
توجه به متن بیان
 6خرچنگ و مرغ ماهی خوار را مقایسه کنید و ویژگی های هر یک را با ّ
کنید؟
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َمثَل

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».
َ
ُرطب خورده ،منع رطب ،كي کند
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بخوان و حفظ كن
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آ،ا

ارباب :مالك ،شخص بزرگ ،كسي كه در زمان

آرامش :آرام بودن ،آسودگي

قديم قدرت ،زمين و سرمايهاي داشت.

آسياب :دستگاهی براي خُ رد کردن و آرد کردن

ارغواني :رنگ قرمز مايل به بنفش

گندم ،جو و دانههاي ديگر

ارمغان :هديه ،سوغات

آشتي كنند  :پس از قهر و نزاع با هم سازش کنند

پشت
پس :از ِ
از ِ

و دوست شوند ،صلح کنند.

اساس :پايه ،بنيان

آفرين :درود

استعداد :آمادگی ،توانایی

مهیا
آماده :حاضرّ ،

استقبال :به پیشواز کسی رفتن ،پیشواز

آموخت :یاد داد ،یاد گرفت.

استوار :پایدار ،پا برجا ،محکم

آموختن :یاد دادن ،یاد گرفتن

اسرار  :جم ِع سِ ّر ،رازها

آواز  :صدا ،بانگ ،نغمه ،سرود ،آهنگ

اشتياق :عالقهمندي ،ميل زياد ،شوق فراوان

آويخت :آویزان کرد ،آويزان شد.

ا ِشکال :عيب ،نقص ،كمبود

آيت :نشانه ،عالمت ،دلیل

اطفال:کودکان ،خُ ردساالن ،جمع ِ طِ فل

ابداع :نوآوري ،چيزي را از نو پديد آوردن ،ایجاد كردن

اعتراض كرد  :ايراد گرفت

ابوالعجايب :پدر شگفتيها ،صاحب شگفتی ها

اعتقاد :باور ،ايمان ،عقيده

اتّفاق :رويداد ،پیشامد ،حادثه

افزوده  :اضافه شده

اثاث :وسايل ،ابزار

افكند :انداخت ،پرت کرد

اَثَر  :نشان ،عالمت

اقامت گزيدم :در جايي ساكن شدم ،ماندم.

اجتماع  :گروه ،گرد   هم آمدن ،جمعي از دستههای

التماس ُ
 کنان  :اصرارکنان ،درخواست کنان

انساني

انبوه  :بسیار ،زیاد ،فراوان

ا َ َجل :پايان زندگي ،زمان مرگ

انتظار :چشم به راه بودن ،اميد داشتن

حسنت :آفرين
اَ َ

اختراع :پديدآوردن ،درست كردن ،ایجاد کردن
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اراده  :خواست ،میل ،تصميم

اندر :در
اندك اندك :کم کم ،آهسته آهسته

اندوخت :جمع كرد ،گرد آوري كرد،

آب جمع شده باشد ،آبگیر

پس انداز كرد

برگرفت :برداشت ،گرفت

اندوه :ناراحتي ،غم ،غ ُّصه

برگزيده شدن :انتخاب شدن

غصهدار ،سوگوار
اندوهگين :غمگینّ ،

بُرنا :جوان

ايجاد كردن :پديد آوردن ،به وجود آوردن ،ساختن

بِسپار :واگذار كن ،بده

اوايل :جمع ا ّول ،ابتدا

ب
باختر:مغرب ،مقابل خاور (مشرق)
باز :دوباره ،از نو
بازرگان :تاجر
بازگو كردن :سخني را دوباره گفتن ،بيان كردن
بازيگوش  :كسي كه بیشتر به فکر بازی و تفريح است.
باالٴخره :سرانجام ،عاقبت
بام :باالي ساختمانُ ،پشت بام
بامداد :صبح زود ،ا ّول صبح
برافراشته :باالبرده ،باال گرفته شده
ب ُ ّران :دارای خاصیت یا توانایی بریدن ،بُرنده ،تيز

ب ِ ُربودُ :ربود ،برد ،دزديد

برخاست :بلند شد

بُردباري :شکیبایی ،صبر
برق :صاعقه ،درخشش نور
بِركه :گودي كوچك و كمعمقي از زمين كه در آن،

بَس :بسیار ،خيلي ،فراوان
بشتافت :شتابان رفت ،تند رفت
بكوشند :كوشش كنند ،تالش كنند
بگشود :باز کرد ،گشود
بند :طناب ،ريسمان
بندهپروري :رفتار دوستانه داشتن ،مهرباني و لطف
كردن
ب ُ َود :باشد ،هست

بهرهرساندن :فايده داشتن ،مفيد بودن ،سود رساندن

به سر بُردهاند :گذراندهاند
به ش ّدت :زیاده از حد ،بسيار زياد ،فراوان
بيابند :پیدا کنند
بياموزم :ياد بگيرم ،فرابگيرم
بيتاب :بيقرار ،ناآرام
بيدرنگ  :فوري ،بدون تأخير ،فوراً
بيشه :جنگل کوچک ،جنگل
بيصبرانه  :زود ،با بيطاقتي  ،با اشتياق بسيار ،ناآرام
بينديشد :فكر كند
بي وقفه :بي درنگ ،بدون توقف ،پشت سر هم
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پ
پاسباني  :نگهباني ،پاسداري ،مراقبت
پايداري  :ایستادگی ،مقاومت
پذيرفت :قبول کرد ،به عهده گرفت.
پُرفريب :بسيار حیلهگر ،نيرنگ باز

پَ ّران :در حال پریدن ،در حال پرواز

پُرتوان :پرنیرو ،توانا ،پرقدرت
پُرشور :پرحرارت ،با هيجان

پُرمهر :دوست داشتني ،گرم و دلنشين

پَرهيز كردن  :دوريكردن ،خودداريكردن از انجام

دادن كاري

پيشين :گذشته ،قبلی ،مربوط به گذشته
پيغام :پیام
پيمودن :طی کردن ،پشت سر گذاشتن

ت
تاب نياوردند :تح ّمل نکردند ،طاقت نياوردند.
تاخت :حمله کرد ،هجوم آورد.
تازان :با سرعتُ ،پر شتاب

تأليف :گردآوري ،نوشتن كتاب يا جزوه
تپش :تپيدن ،جبنش ،حركت
تپيد :جنبيد ،حركت كرد ،بيقرار شد.

پریشان :آشفته ،سرگشته ،مضطرب

تجارت :بازرگانی کردن ،داد و ستد ،معامله

پشتكار  :تالش براي انجام دادن كاري ،با عالقه

تحسين آميز :آميخته به ستايش و آفرين گفتن،

كاري را پيگيري كردن

همراه با تعريف و تمجيد

پند :اندرز ،نصیحت

تحقير :خوار کردن ،کوچک شمردن

پوشش :لباس ،هر چیزی که روی چیز دیگر را

تحقيق :تالش برای یافتن پاسخ دقیق و ّ
حل

بپوشاند.

مسئله ،پرسوجو ،مطالعه ی دقیق

پوالدين :ساخته شده از فوالد ،بسیار محکم،

تح ّمل :صبر ،شكيبايي

نیرومند

ترانه :قطعهی کوتا ِه خواندني همراه با سازهای موسیقی

پهلوان :دلیر ،شجاع ،نیرومند

ترجيح دادن :برگزيدن،کسی يا چيزي را بر دیگران

پهن :گسترده ،مسط ّح ،پهناور

برتری دادن

پهنه :ميدان ،سطح

تردید :دودلی ،شک

پي در پي :پشت سر هم ،پيوسته

144

پيشنهاد :نظر ،رأي ،طرح

تَرك بگويند :رها كنند ،ترک کنند

تسخيرناپذير  :مكان يا چيزي كه به آساني نتوان

ج

آن را به دست آورد ،مكان يا چيزي كه دسترسي به
آن دشوار است.
تصميم گرفتن :قصد نمودن ،اراده کردن

تعلّق داشتن :وابستگي داشتن ،مال كسي بودن
تقصير :كوتاهي در انجام دادن وظيفه
تَلَف كردن :نابود كردن ،تباه كردن

جامه :لباس
جاوداني :ابدی ،همیشگی ،دائمی
جاهل :نادان ،بيخبر
ِج ّديت :تالش و كوشش بسيار در انجام دادن كاري
َجست :جهيد ،پَريد.

تَناور  :تنومند ،درشت پيكر ،داراي ساقهي بزرگ و قوي

َجال دادن :شفّاف و پاكيزه كردن ،صاف و بَ ّراق كردن

آسمان به گوش ميرسد.

ُجنبش :حرکت ،تکان

ندر :بانگ رعد ،صدايي كه هنگام رعد و برق از
ُت َ

َجليل :باشکوه ،بلند مرتبه ،بزرگ

توان :نیرو ،زور ،قدرت

ُجنبوجوش :تالش و ف ّعالیت بسیار ،هیجان

توران :نژادي ايراني در منطقهي آسياي ميانه ،نام

جور واجور :گوناگون ،مختلف

ایران کهن .در
سرزمینی در آن سوی مرزهای شمال و شرق ِ

جوي :پيدا كن ،بياب.

داستانهای ملّی ،جنگهای ایرانیان و تورانیان بخشهای

جويا :جستوجوگر ،جوینده

مه ّمی از رویدادهای حماسی را تشکیل میدهد.

جهان افروز :روشن کنندهي جهان

توفيق :مو ّفقيت ،كاميابي
ُتهي :خالي ،پوچ
تيره :تاریک ،سیاه

چ

تيزبال :سريع ،تیز پرواز

چابك :تند و سريع ،چاالک

تيغه :هر چیز که مانند تیغ باشد ،لبهي برندهي

چار :شكل گفتاري چهار

شمشير ،چاقو و غيره

چاره :راه حل ،تدبیر

ث
ثَنا :ستايش ،ستودن

ُچست :چاالک ،چابک
چندان :هر مقدار ،هر اندازه
چهرهُ :رخ ،صورت ،روي
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چيره دست :ماهر ،زبر دست ،استاد
ح
حاصل كرد :به دست آورد ،كسب كرد

خروش :بانگ و فریاد

خروشان :پر سر و صدا
خشنود :راضی ،خوشحال ،شادمان

حامي :نگهبان ،پشتيبان

خطاكار :كسي كه كار نادرستي انجام داد ،گناهكار

حدس زدم :گمان کردم ،پنداشتم ،فكر كردم

ُخفته :خوابیده ،به خواب رفته

حبس :زندان ،بازداشت
حرفه :پیشه ،کار ،شغل
حسرت :اندوه ،آه و افسوس
حسرت خوردن :آه و افسوس كردن ،حسرت
کشیدن
حضور :حاضر بودن ،وجود
حكيم  :دانشمند ،فیلسوف ،طبیب
حمله :هجوم ،یورش ،تاختن
حول و حوش :اطراف ،گرداگرد ،دور و بر
حومه :اطراف
حيات :زندگي
َح ّي داور :خداوند ،پروردگار

حيلت ساز :حیلهگرّ ،
مکار
خ

خاطر :انديشه ،ذهن ،حافظه ،ياد
خام :بيهوده ،ناپخته و نسنجيده
خاور :مشرق ،مقابل باختر (مغرب)
ُخرد  :کم سن و سال ،کودک
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ُخ ّرم :شاد ،خوشحال ،شادمان

خِ ّطه :سرزمين

خالص :رهايي ،آزادي
خواجه :بزرگ ،سرور ،تاجر
خواه ...خواه : .....بيان دو حالت مساوي ،بيان
برابري دو يا چند چيز
خوش آواز :خوش صدا ،خوش نوا
خوشتر :خوبتر ،راحتتر
خوشخوان :خوش آواز
توجه عميق ،نگاه كردن به چيزي
خيره شدنّ :
بدون برداشتن چشم از آن
د
دانش اندوزي :علمآموزي ،يادگيري ،فراگيري
دانش
داوري :قضاوت کردن
داير شدن :تشكيل شدن ،ايجاد شدن
دايه :پرورشدهنده ،پرستار کودک

در ِف َكند :انداخت ،رها كرد ،افكند
درگذرم :از دنيا بروم ،بميرم

دريافتم :دانستم ،فهمیدم.
دِژ  :حصار ،قلعه

رشيد  :راست قامت ،دالور
ُر َطب :خرمای تازه

دشواري :سختی ،زحمت ،مشكل
دلانگيز :زيبا ،جالب

َرمه َ :گلّه

روب َهك  :روباه کوچک

دلتنگ :غمگین ،اندوهگين

روشن  :درخشان ،تابان ،آشکار ،واضح

دلداري دهد :همدردي كند ،غم خواری كند.

رويداد  :اتّفاق ،رخداد ،حادثه

دلسوز :مهربان ،غمخوار

رهرو  :راه رونده ،کسی که به راهی می رود.

دلنشين :ج ّذاب ،زيبا و قشنگ

رهی  :راهی

دلهره :نگرانی
َدم :لحظه ،زمان كوتاه
دمي :لحظهاي
ديرين :قدیمي
ذ

ز
زاري  :گریهي سوزناک ،گريه كردن با صدا و ناله
زاغ  :پرندهاي از خانوادهي كالغ در اندازهها و
رنگهاي مختلف
زاغك  :زاغ كوچك

ذات  :وجود ،هستي

زمزمه  :آوازی که به آهستگی و زير لب خوانده شود.

ذوق :شور و شوق ،عالقه و توانايي

زندگاني  :زندگي ،م ّدت عمر

ذهنّ :
محل فكر ،انديشه

ِزه  :چلّهي کمان

ر
رأس  :واحد شمارش چهارپایان ،سر ،ا ّول هر چیز

رامش  :آرامش ،آسودگي ،نشاط ،شادابي

ب َجليل  :خداي بلندمرتبه ،خداي بزرگ
َر ِّ
رحم  :مهربانی ،بخشيدن

ُرخ  :صورت ،چهره ،گونه

ُرخسار :روی ،چهره ،سيما

َزهرهاش بدريد  :ترسيد.
زيستن  :زندگي کردن
زين  :از اين
زينت داد  :آراست ،تزیین كرد.
س
سابق  :گذشته ،قبل
سامان  :نظم و ترتيب
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سامان دادن  :به ترتيب چيدنّ ،
منظم كردن

شيرين زبان  :شیرین گفتار ،شیرین بیان ،شیرینسخن

سپاه  :لشکر ،گروه بزرگي از جنگجويان

شيوه  :راه و روش

سپري شد  :به پايان رسيد ،به اتمام رسيد.
سِ حرآميز  :جادويي ،بسيار شگفت انگيز
ُسراغ  :پي چيزي رفتن ،دنبال

سرانجام  :عاقبت و پایان كاري
سربلندي  :سرافرازی ،افتخار
َسرپنجه  :پنجه ی دست ،سر انگشتان ،کنایه از نيرو،
توانایی و قدرت
سرگذشت  :شرح حال
سرمشق  :نمونه ،الگو
سطر  :یک خط از نوشته

َس ّقا  :كسي كه به تشنگان آب ميدهد.

ص
صاحب  :دارنده ،مالک
صبر  :شکیبایی ،بردباری
صحنه  :منظرهای واقعی یا خیالی که رویدادی را
نشان میدهد.
صالح  :شايسته ،مصلحت
صميمي :یکدل ،همدل
صواب  :راست ،درست
صيّاد  :شکارچی
صيد  :شکار

سقوط  :افتادن

ط
ش

شادكام  :خوشحال

ش ّكرسخن :شیرین سخن ،شیرین گفتار
تعجبآور ،عجيب و غريب
شگفت انگيزّ :
تعجب
تعجب كردهُ ،م ّ
شگفت زده  :كسي كه ّ

تعجب ،حیرت
شگفتي ّ :
شنيدستم  :شنيدهام.
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طبع  :ذوق و استعداد
طبلِ غازي  :طبلي كه در پيشاپيش لشكر به صدا
در ميآمد ،طبل جنگي
َطبله  :صندوقچه
طعم َ :مزه

ُطعمه  :خوردنی ،خوراک

ُطغيان  :از ح ّد خود گذشتن ،باال آمدن آب دریا

شوق  :میل ،عالقهي فراوان به چيزي

طوق :گردن بند ،آنچه که گرد چیزی را فرا گیرد،

شهباز  :نوعي پرندهي شكاري سفيد رنگ با پنجه و

ّ
خطي رنگي شبيه حلقه ی دور گردن بعضي از

منقار قوي

جانوران به ويژه كبوتران

ع
عاجز  :ناتوان ،درمانده
عدل  :انصاف ،عدالت ،رعايت برابري
ّ
عطار  :عطر فروش
ّ
علف  :بيكار

معرفي كند ،برپا كند ،مشهور سازد.
َعلَم ُكند ّ :

عمليات  :ف ّعاليتها ،كارها

ف ّعال ُ :پرکار ،کوشا

ف ّعاليت  :کوشش ،تالش

فکند  :افکند

فالن  :اشاره به شخص نامعلوم
فنّاوري  :استفاده از علم در كارهاي مختلف مانند
پزشكي ،بازرگاني ،كشاورزي و غيره
فيلسوفان  :جمع فيلسوف ،دانشمندان علم فلسفه
ق

عملیات جنگي :كارهاي مربوط به جنگ ،حمله

ُعهده  :مسئوليت ،وظيفه
عيب  :نقص ،كمبود
غ
غرش کنان
غریدنّ ،
ُغ ّران  :در حال ّ

غالم  :نوکر ،خدمتكار
غوغا  :سر و صدا
غوك  :قورباغه
ف

قافله  :کاروان ،گروه هم سفر
قالب  :قطعهّ ،
تكه ،پاره
قامت  :قد و باال ،اندازه
قريحه  :ذوق ،استعداد
سم  :سوگند
َق َ

قِشر  :اليه ،پوسته
قصد  :اراده ،نيت ،مقصود
قضا  :تقدیر ،سرنوشت
قطعات  :قطعههاّ ،
تكهها

فاش  :آشكار ،ظاهر
فرصت  :وقت ،زمان
فرود آيد  :پايين بيايد.
فروزان  :تابان ،درخشان

َفزای  :بیفزای ،اضافه کن.
فضل  :بخشش

ك
كار َمت  :كه براي تو بياورم.
َ
كامران  :پيروز  ،مو ّفق

كامروا  :كسي كه به آرزو و خواسته اش رسيده است،
مو ّفق
كان  :كه آن
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کای  :که ای

َك َرم  :لطف ،جوانمردي ،بزرگواري

گويي  :مثل اينكه ،مانند اينكه
ُگهر  :گوهر ،مرواريد

كژ ُدم  :عقرب

كمان  :ابزار تیراندازی
كمياب  :آنچه كم است ،چيزي كه به راحتي در
دسترس نيست.
ُكنج  :گوشه
كنيزك  :خدمتكار ،زني كه بَرده باشد.

كوچ  :مهاجرت ،از جايي به جايي رفتن
كول  :شانه ،دوش
كهنسال  :پیر ،سالخورده
گ
گام  :ق َدم
گاهواره  :گهواره
گذرگاه ّ :
محل عبور ،جای گذر
گران بها  :قیمتی ،با ارزش
گريزان  :گریزنده ،شتابان
گريستن  :گریه کردن
گفتار  :سخن

ُگلگون  :سرخ رنگ ،به رنگ گل سرخ

گمان  :حدس ،خیال ،اندیشه
گوارا  :خوب و ل ّذتبخش
گوهرفشاني  :گوهرفشاندن ،پراكندن مرواريد
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ل
الشه  :جسد
لبريز ُ :پر ،لبالب

لحظه  :زمان خيلي كوتاه
لحظهشماري  :انتظار كشيدن ،پيوسته منتظر
كسي بودن
محبت ،مهربانی
لطف ّ :
لطيف  :ماليم ،نرم
لفظ  :زبان
م
تعجب كردم ،حيرت كردم.
ماتَم برد ّ :
ماسِ وا  :موجودات ،مخلوقات ،غیر از خدا
مانع  :جلوگيري كننده ،سد
ماهر ِ :زبَردست

متجاوز  :ستمگر ،كسي كه به ديگران ظلم ميكند.
متحيّر  :سرگشته ،شگفت زده ،حیرت زده
متغيّر  :خشمگين ،عصباني ،دگرگون

متف ّكرانه  :در حال ّ
تفكر ،انديشمندانه

محال :نشدنی ،غیرممکن
محتاج  :نیازمند
ُمختَصر  :كم ،كوتاهُ ،گزيده

ُمدارا  :با نرمي و ماليمت رفتار كردن

ن

مرغان  :پرندگان

مرور  :مطالعه كردن مطلبي به صورت تند ،بازخواني

ناپسند  :نامناسب

ُمستجاب  :پذيرفته شده ،برآورده شده

ناچار  :ناگزیر ،مجبور

مسكين  :فقیر ،تهيدست

ناهماهنگي  :بينظمي

مسئوليت  :بر عهده داشتن وظيفهاي ،موظّف بودن

نشاط  :شادي ،شوق

به انجام کاری

نشاطانگيز  :شادي بخش ،آنچه موجب شادی

َمشام  :بيني

ميشود.

مشتاق  :داراي شوق ،آرزومند

نشان  :عالمت ،نشانه

ُمشك  :ما ّده اي روغني بسيار معطر و خوش بو

نشانيد  :گذاشت ،قرار داد.

معتدل :آب و هوايي كه نه گرم است نه سرد.
َمعذرت خواهي  :عذر خواهی

ُمعلّق  :آويزان

َمغفرت  :بخشش گناهان ،آمرزش

مقابله  :رویارویی ،مواجهه

مقصود ّ :نیت ،خواسته ،آرزو

نظاره می کرد  :نگاه می کرد ،تماشا می کرد.
نفوذ ناپذير  :غير قابل نفوذ ،غير قابل عبور
نقص  :عیب ،كمي و كاستي
نگوناقبال  :بدبخت ،تیره بخت
نگين  :سنگ قیمتی که روی انگشتر مي گذارند.
نهاده است  :قرار داده است.

مكتب ّ :
محل درس خواندن ،نام مدرسه در گذشته

نهان  :پنهان ،مخفي

مكر  :فریب ،حیله

نهاني  :پنهانی

منتظر  :چشم به راه ،کسی که انتظار میکشد.

نيرومند  :دارای زور و قدرت ،قوي

منع كردن  :بازداشتن ،دور کردن

نيكنامي  :معروف بودن به خوبي

موشك  :موش کوچک

نيلي :رنگ آبي تيره ،کبود رنگ

ميلنگيد  :لنگان لنگان راه ميرفت ،در راه رفتن

نيمروز  :میان روز ،وسط روز

ناتوان بود.
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و
واپسين  :آخرين ،پاياني
واداركردن  :مجبور كردن
وارونه  :برعکس
وحوش  :جانوران وحشی ،جانوران اهلي نشده
وحي  :آنچه از سوی خداوند بر پیغمبران نازل شود.
وصف ناپذير  :غير قابل توصيف ،وصف نشدني
وطن کردن  :اقامت کردن در جایی ،مسکن گرفتن
ويژه  :خاص ،مخصوص
ه
هاج و واج  :شگفت زده ،گيج
هُجوم  :حمله ی ناگهانی ،یورش ،تاخت
هَراس  :ترس ،احساس نگراني
هُما  :پرندهای افسانهای که اگر سایهاش بر سر کسی
بیفتد ،آن شخص سعادتمند میشود.
همتا  :همانند ،مثل
همهمه  :سر و صدا
هيجان  :شور و شوق
هين  :بدان ،آگاه باش
ي
یزدان  :خداوند ،پروردگار
یک چند  :م ّدتی ،چندی
يك غازي  :بيارزش ،ناچيز
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