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 درس دوازدهم: ایران عزیز

با رعایت لحن، آوا و  1ــ تقویت مهارت خواندن شعر 
درنگ ها

2ــ بهبود سواد خواندن و درک متن دانش آموزان 
3ــ تقویت مهارت سخن گفتن

4ــ گسترش دامنٔه لغت دانش آموزان با وندافزایی 
5 ــ معرفی شعر به عنوان یکی از بخش های مهم ادبیات 

و آشنایی با سرایندٔه شعر
6 ــ تقویت مهارت شنیداری دانش آموزان

7ــ تقویت مهارت زیبانویسی

 اهـــــــــــــــــــــــداف 

 دانش افزایی
ادبیات  زبان  مدیر مدرسه و شاعر شیرین  آموزگار،  یمینی شریف،   عباس 
کودکان بود. در سال 1298در محلٔه پامنار تهران به دنیا آمد. در سال 1321 اولین 
او در  منتشر شد. درسال 1324 اشعار  نونهاالن  برای کودکان در مجلٔه  شعرش 
کتاب های درسی دورٔه ابتدایی ایران وارد شد. تألیف او به نام »دارا و آذر« معروف 
بنیانگذاران  از  یکی  او  بوده است.  آموزشی کودکان  کتاب  اولین  و سال ها  است 
شورای کتاب کودک بود. بیش از سی اثر شعر و داستان او در دوران حیاتش به 

انتشار رسید.
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 آموزش 

 جلســۀ اّول

3 دقیقه1ــ تدریس درس   
   15دقیقه2ــ درک متن 

 روش پیشنهادی تدریس
الگوی بدیعه پردازی، دکلمه خوانی گروهی

 الگوی بدیعه پردازی
همیاری  با  ایران  از  ساده  و  زیبا  توصیف  یک  1ــ 

دانش آموزان ارائه دهید.
2ــ قیاس مستقیم )مقایسٔه سادهٔ دو مفهوم(: از بّچه ها 
بخواهید ایران را یک انسان درنظر بگیرند و سپس بگویند به 
نظر آنها ایران چگونه انسانی است. مطالب دانش آموزان را 

روی تخته یادداشت کنید.
 مثال:

فرزانه: ایران یک انسان زیبا است.
مریم: ایران مهربان و دوست داشتنی است.

الدن: ایران یک مادر خوب است.
و  بگذارند  »ایران«  جای  را  خود  بخواهید  دانش آموزان  از  شخصی:  قیاس  3ــ 

احساسات خود را بیان کنند یعنی بگویند چه حسی دارند.
معصومه: احساس غرور و افتخار می کنم.

شادی: احساس یک نگهبان قوی را دارم.
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دانش آموزان  از  مرحله  این  در  فشرده:  تعارض  4ــ 
بخواهید تا از بین قیاس ها و تشبیه های مرحلٔه دوم و سوم کلماتی را 
جدا کنند و بگویند که کدامیک از این کلمات )اگر متضاد باشند بهتر 

است( برایشان جالب تر است.
 مثال: کلمات انتخاب شده: زیبا، مهربان، مادر خوب، 

غرور، نگهبان
5 ــ توصیف خالق: حاال از دانش آموزان بخواهید از 
میان قیاس های برگزیده، چند تا را انتخاب کرده، با استفاده از آنها 
اّول  سادٔه  توصیف  بین  کنند.  توصیف  دوباره  را  ایران  موضوع 
این توصیف دارای  تفاوت بسیاری است.  این توصیف  زنگ و 

غنا و ارزش زیادی است چون حاصل تالش جمعی می باشد.
آنچه توضیح داده شد یک نمای خیلی ساده و کاربردی 
از الگوی بدیعه پردازی است. این روش در تقویت مهارت نوشتن دانش آموزان 

بسیار راهگشا است.

 خوانش متن 
از روی شعر با کالمی موزون و آهنگین بخوانید و دانش آموزان نیز شعر را 
هم خوانی کنند. از آنجایی که این اولین متن درس در قالب شعر است، پرداختن 
به آن بسیار اهمّیت دارد. این شعر یک نوع وطنیه است که شاعر در آن به »مام 
وطن« می پردازد. وطنیه شعری است که در وصف میهن سروده می شود و شاعر 
می کوشد تا با تحریک احساسات ملی گرایانه و وطن دوستانٔه مخاطبان، آنان را به 



193

پاسداری و محافظت از کشور خود برانگیزد. شاعر این گونه اشعار، با شور و حرارتی 
وصف نشدنی مردم را به دفاع از میهن فرا می خواند و در این کار، وطن را مادر خود 
می داند، مادری که هر کس برای دفاع و حمایت از او باید به پا خیزد و از خود غیرت 

نشان دهد. یک نمونه از شعر ایرج میرزا در ذیل می آید.

ماست  مادر  جای  به  ما  نگهبانیم وطن  را  خویش  مادر 

طفـولّیت  کـز  داریم  همی خوانیم شـکر   » حّب الوطن   « درس 

ایـمـانـیم چون که حّب الوطن ز ایمان است  اهـل  ز  یـقیـنـاً  ما 

وطن  برای  دشمنی  رسد  بیفشانیم گر  جان و دل، رایگان 

 جلســۀ دوم

2 دقیقه1ــ واژه آموزی   
   25 دقیقه2ــ تمرین خواندن

 واژه آموزی
می توانید  کتاب  کلمات  بر  است. عالوه   » مکان   « و   » » جا  پسوند  دان«  »ــ 

آتشدان، قلمدان و… را نیز مثال بزنید.
 در این بخش تعدادی از پسوندها که در آخر واژه می آیند و مفهوم جدیدی 
به آن می بخشند و در بعضی از موارد نوع دستوری آن را نیز عوض می کنند، ارائه 

می شوند.



194

مثالپسوندردیفمثالپسوندردیف

 ــ ا1

شبه جمله: خوشا، 
عجبا

اسم مصدر: پهنا، درازا
صفت فاعلی: دانا، 

بینا، زیبا

چشمه سار، کوهسار ــ سار )مکان(10

همسان، ببرسان ــ سان )شباهت(11

 ــ ار2

اسم مصدر:
 دیدار، گفتار

صفت فاعلی: خواستار، 
خریدار

گرفتار،  مفعولی:  صفت 
پدیدار

بیمارستان، بوستان ــ ستان )مکان(12

ـِ ش13
خورش، برش، دانش)اسم مصدر(

 ــ آسا 3
ـَ ک14برق آسا، پلنگ آسابیان شباهت

تحقیر: مردک
محبّت: طفلک

تشبیه: عروسک

 ــ اک4
میکده، دانشکده ــ کده )مکان(15خوراک، پوشاکاسم ساز

 ــ ان5
)قید و صفت(

صفت فاعلی:
 ــ گار16 لرزان، روان

)صفت فاعلی(
آفریدگار

اسم: روزگار

 ــ انه6
دانشمند، خردمند ــ مند )دارا بودن(17دلیرانه،مردانه،خردمندانه)قید و صفت(

 ــ ناک )مبالغه در 18کتابچه، باغچه ــ چه7
خشمناک، ترسناکصفت(

امیدوار، دیوانه وار ــ وار19توپچی، تماشاچی ــ چی8

دونده ــ نده)صفت فاعلی(20آتشدان، قلمدان ــ دان9
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 تمرین خواندن 
 دکلمه خوانی در تمرین خواندن شعر این درس مؤثّر است. پیشنهاد می شود با هماهنگی 
معاونت دبستان، دانش آموزان کالستان به صورت جمع خوانی این شعر را در مراسم صبحگاه برای 

همٔه دانش آموزان مدرسه بخوانند.

 جلســۀ ســوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
2 دقیقه2ــ صندلی صمیمیت  

صفحۀ اول کتاب نوشتاری 
 در تمرین سوم صفحٔه اول کتاب نوشتاری تکمیل متن ضروری نیست. اّما اگر وقت کافی 
در اختیار داشتید نوشته های بّچه ها را در این مورد بخوانید و نکات مثبت آن را برجسته نموده و 

در جهت تقویت آن راهکار ارائه دهید. 

 جلســۀ چهــارم

  25 دقیقه1ــ امال
2 دقیقه2ــ بیاموز و بگو  

 

 امال 
 برای امال در این بخش، »امالی خوشه ای« پیشنهاد می شود. دانش آموز یک کلمه از متن 
درس انتخاب کند و بنویسد. حاال با صدای آخر کلمه، دو کلمه از درس بیابد و بنویسد و این کار 
را تا جایی که امکان دارد، ادامه دهد. هر جا که دیگر کلمه ای نیافت، خوشٔه کلمات را همان جا تمام 
کند و دوباره کلمٔه جدیدی بنویسد )کلمات تکراری نباشند(. انجام این فّعالیت به صورت گروهی 
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باعث جلوگیری از صرف زیاد زمان خواهد بود.
 مثال

 

دریا

آب آه

هست 

راه   ــ  تو  هنر همه  رونقتویتا

باقیست برازندههر 

 
 

 بیاموز و بگو
 در بیاموز و بگو دربارٔه شعر توضیحاتی را به دانش آموزان ارائه نمایید. 

 جلسـۀ پنجــم

2دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری  
 25دقیقه2ــ  تمرین خواندن

 صفحۀ دوم کتاب نوشتاری
 صفحٔه دوم کتاب نوشتاری توسط دانش آموزان تکمیل گردد و در همان جلسه رفع اشکال 

از سوی معلم صورت پذیرد.
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 جلسـۀ ششـم

  25دقیقه1ــ گوش کن و بگو 
2دقیقه2ــ تمرین خواندن   

 گوش کن و بگو
با استفاده از نرم افزار، داستان را پخش کنید در غیر این صورت از پیوست انتهای کتاب، 
به خاطر بسپارند و  نادرست متن داستان را  داستان را بخوانید، دانش آموزان کارهای درست و 
دربارٔه آن در گروه صحبت کنند. نیازی به نوشتن مطالب در کتاب نیست. در این فّعالیت عالوه 
بر افزایش تمرکز شنیداری، مفاهیم در ذهن دانش آموز طبقه بندی می شود و موجب افزایش درک 

شنیداری او می گردد.

 خواندن )تأکید برلحن، آوا وآهنگ مناسب(
دربخش تمرین چون لحن شعر، لحن میهنی )وطنیه( می باشد، رعایت نکات ذیل به زیبایی 

شعر، هنگام خواندن می افزاید.
 مانند شاعر، حس وطن خواهی و شور و هیجان آن را باید پروراند.

 باید بر تأثیرگذاری خواندن توّجه کرد.
 وزن این اشعار در بسیاری از موارد تلفیقی از لحن حماسی با لحن عاطفی است.

ابتدا و انتهای این شعر لحن عاطفی دارد و با حالت ابراز عشق و محبّت نسبت به مادر وطن 
بیان می شود؛ اّما متن شعر بیشتر به لحن حماسی نزدیک می شود.

 جلســۀ هفتــم

  45دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری

 صفحۀ سوم کتاب نوشتاری )هنر و سرگرمی( 
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 جلسـۀ هشتــم

  25دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
2دقیقه2ــ ارزشیابی مهارت خواندن  

 صفحۀ چهارم کتاب نوشتاری )نگارش( 
انتخاب موضوع مناسب مسلّط  به مهارت  اینکه دانش  آموزان  درقسمت نگارش، پس از 

شدند، به راحتی بند نویسی را انجام می  دهند.

 مرور آموخته ها
 در قسمت مرور مطالب درس از دانش آموزان بخواهید صفحه را به چند قسمت تقسیم 
بنویسند.  و  کنند  تفکیک  را  انشایی  و  امالیی  دستوری،  ادبی،  نکات  زده؛  ورق  را  کتاب  کنند، 

بدین ترتیب مروری بر مطالب درس با طبقه بندی مطالب انجام می شود.

 جلســۀ نهــم

  25دقیقه1ــ بخوان و حفظ کن 
2دقیقه2ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس  

 بخوان وحفظ کن
شعر وطن را با رعایت لحن وطنیه که توضیح داده شد، بخوانید و بر حفظ شعر تأکید کنید. 

 دانش افزایی
محمد تقی بهار معروف به ملک الشعرا، شاعر، ادیب، نویسنده، روزنامه نگار و سیاست مدار 
دیوان اشعار،  او می توان  آثار  از  آمد.  دنیا  به  ایشان در سال 1265در مشهد  بود.  معاصرایرانی 

سبک شناسی شعر در ایران و تاریخ تطّور شعر فارسی را نام برد.
قالب شعر وطن، قصیده است. قصیده شعری است که مصراع اول شعر و مصراع های 
زوج آن هم قافیه هستند و تعداد ابیات آن از پانزده بیت بیشتر است. قصیده اولین قالب شعری است 

که از نیمٔه قرن سوم در ادبیات فارسی به تقلید از شعر عربی پدید آمد.
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شکل هندسی قصیده

 ارزشیابی از فّعالیت های درس
در قسمت ارزشیابی پیشنهاد می شود یک فّعالیت یادگیری )تکلیف( طراحی کنید. بدین 
صورت که از بچه ها بخواهید استان یا شهر زادگاه خود یا پدر و مادرشان را انتخاب کنند و پس 
از تحقیق و مطالعه و مصاحبه با پدر و مادر یک ماکت کوچک از آداب و رسوم و نوع پوشش، 
مکان های دیدنی و یا محصوالت کشاورزی، صنعتی،...... آن بسازند و در کالس دربارٔه آن به 
دوستانشان توضیح بدهند. می توانید از دست سازهای دانش آموزان یک نمایشگاه کالسی تشکیل 

دهید و از بقیٔه کالس ها جهت بازدید دعوت به عمل آورید.
 

 جلســۀ دهــم

2  دقیقه1ــ ارزشیابی مهارت خواندن   
2  دقیقه2ــ امال    

 ارزشیابی از مهارت خواندن
 با توجه به اهّمیت رعایت لحن و آهنگ مناسب شعر هنگام خواندن، در بحث ارزشیابی 

برای این نکته اهّمیت قائل شوید.
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 امال
نیست.  ناروایی  کار  شعر،  از  امال  نوشتن  ولی  نمی کنیم؛  توصیه  را  شعر  از  گفتن  امال   
بهترآن است که واژه های مورد نظر استخراج شده، با آنها یک متن زیبا ساخته شود و در قسمت 

فّعالیت های امالیی نیز طراحی مناسب صورت گیرد.
 مثال 

کلمات: ایران عزیز، زرخیز، نعمت، دل انگیز، مّقدس، برازنده، آغوش، صبور، رونق، زاد، 
چشم طمع، زادگاه .....

 یک نمونه متن معّلم ساخته
ایران کشوری زیبا، آباد و زرخیز است. دراین سرزمین مقّدس، مردم خوب و صبوری 
خطری  هیچ  از  خود  خاک  حفظ  برای  و  هستند  خود  میهن  عاشق  مردم  این  می کنند.  زندگی 
نمی هراسند. ایران، زادگاه مردان وزنان پاک دامنی است که علم و دانش را گستردند. خلیج فارس 
که  است  فراوانی  نعمت  به  ایران  رونق  گرفته اند.  آغوش  در  را  ایران  پرمهر  دریای خزر خاک  و 

خداوند درآن نهاده است. ما خدا را برای این همه زیبایی های دل انگیز شکر می کنیم.
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 درس سیزدهم

 درس آزاد

درنگ  و  اندیشیدن  ایستگاه  آزاد  درس 
کردن و آفریدن است. این درس فرصتی است تا 
به فراخور ذوق و  به یاری هم  دانش آموز و معلّم 
عالقه، دلبستگی های فرهنگ بومی،ادبیات محلی 
و نیازها و بایسته هایی که در دیگر درس ها به چشم 
دیگر  بیان  به  نمایند.  بازگو  را  مطالبی  نیامده اند، 
درس آزاد، فرصتی است تا دانش آموز و معلّم در 
تألیف کتاب مشارکت داشته باشند و هر یک خود 

را در شکل گیری کتاب سهیم ببینند وکتاب را از آن خود بدانند؛ به گونه ای که دانش آموزان پس از 
تألیف درس آزاد می توانند نام خود را در ردیف نام پدیدآورندگان کتاب ثبت کنند. برپایٔه آنچه گفته 

شد اهداف درس آزاد را می توان بدین گونه برشمرد: 
١ــ تشخیص کاستی های احتمالی کتاب و اقدام به تولید محتوای مناسب 

٢ــ پرورش توانایی تولید مادٔه درسی در دانش آموزان با نظارت و هدایت آموزگاران
٣ــ پاسخ به نیازهای معلّمان، دانش آموزان و اولیا 

٤ــ بهره گیری از مشارکت همکاران در تألیف کتاب 
٥ ــ بهره گیری از تعامل دانش آموز و خانواده در سازماندهی و تألیف کتاب 

٦ ــ آشنایی با برخی از نمودهای فرهنگی و جلوه های آداب و رسوم و سّنت های بومی یا 
منطقه ای
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٧ــ شناخت بیشتر شخصیت های علمی و فرهنگی محل زندگی 
٨ ــ توجه عمیق تر به لهجه، گویش و نشانه های زبان و ادبیات محلی

٩ــ پرورش توانایی بندنویسی و بهره گیری از تفکر و نقد و تحلیل
١٠ــ ایجاد عالقه نسبت به فرهنگ محلی و آثار ادبی و زبانی منطقه ای 

روش های تولید درس آزاد
 برای نوشتن و تولید درس آزاد یکی از روش های زیر پیشنهاد می شود:

 هر دانش آموز به صورت مستقل و فردی برای تولید درس آزاد اقدام 
نماید.

گروه  افراد  تمام  مشارکت  با  و  گروهی  صورت  به  دانش آموزان   
)تقسیم بندی دانش آموز کالس به چند گروه( برای تولید درس آزاد اقدام نمایند.

 تولید درس در کالس )مجموعه نظرهای کالس با راهنمایی و رهبری 
معلّم کالس(

در تولید درس آزاد می توان از توانمندی دانش آموزان در بندنویسی بهره 
به موضوعات کوچک تر  باید  برد. موضوع نوشته : »محل زندگی«، موضوع خیلی کلی است و 
آن  غذاهای خاص  و  منطقه  زبان  رسوم،  و  آداب  محل،  جغرافیایی  وضعیت  مثالً  محدود شود. 
منطقه، چهار موضوع کوچک تری هستند که در مورد هر یک می توان یک بند نوشت. الزم است 
معلّم به دانش آموزان کمک کند تا چهارچوب متن خود را مشخص نمایند، سپس اقدام به نوشتن 
کنند. به عنوان نمونه، چهارچوب نوشته، می تواند شامل سه بند باشد که بند اّول وضعیت جغرافیایی 

محل را توضیح دهد؛ بند دوم زبان و بند سوم آداب و رسوم منطقه را بیان کند. 
در تدوین متن می توان از روش های پیش سازمان  دهنده، بدیعه پردازی و بارش مغزی بهره 
برد. در این قسمت، موضوعاتی مناسب با عنوان و محتوای فصل در حوزٔه فرهنگ و زبان و آداب 
محلّی، پیشنهاد می شود. درس آزاد در فصل »ایران من« آورده شده است و این موضوع دامنٔه 

گسترده ای دارد؛ لذا امکان تولید یک متن زیبا فراهم  است. 
در طراحی فّعالیت های کتاب نوشتاری نیز تطابق فّعالیت ها با روند طراحی کتاب ضروری 
است. از دید ساختاری توجه به عناصر مبتنی بر نگرش شبکه ای، نقش معلّم به عنوان ناظر و راهنما 

و نقش دانش آموز در مقام تولیدکننده ضروری است. 
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 درس چهاردهم: ایران آباد

کیان  از  پاس داشت  و  وطن دوستی  حس  ارتقای  1ــ 
سرزمین و میهن 

2ــ آشنایی با مفاهیم کلیدی یک کشور مانند جغرافیا، 
تاریخ و زبان یک کشور، اتحاد و ایثار مردم کشور

3ــ افزایش توانایی دانش آموز در درک متن و مهارت 
خواندن 

4ــ تقویت مهارت فن بیان و قضاوت دربارٔه شیؤه سخن 
گفتن 

5 ــ آشنایی با فاعل به عنوان بخشی از اجزای جمله
6 ــ تقویت فرهنگ مطالعه وکتاب خوانی 

 اهـــــــــــــــــــــــداف 

 آموزش 

 جلســۀ اّول
3 دقیقه1ــ تدریس درس   

   15دقیقه2ــ درک متن 

 روش پیشنهادی تدریس
پرسش و پاسخ، اعضای گروه
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 پرسش و پاسخ
تاریخ  نقش  مرزنشینان،  درس  این  عمدٔه  مفاهیم 

عرصه های  محلی،  گویش های  و  زبان  آن،  پیشرفت  در  میهن 
اجتماعی، اقتصادی، علمی و صنعتی کشور، ایمان و اتحاد، حماسٔه 

دفاع مقدس، شجاعت قهرمانان جنگ به ویژه خلبانان می باشد. هریک از 
این مفاهیم را به زبان ساده و قابل  فهم در قالب پرسش مطرح کرده، پاسخ های 

دانش آموزان را با حوصله بشنوید. گفته هایشان را تصحیح و تکمیل نمایید و مطالب 
را جمع بندی کنید. برای ایجاد جّذابیت در تدریس از تصاویر مرتبط بهره بگیرید.

آن  بند  هر  در  که  کردند  تولید  را  متنی  دانش آموزان  آزاد  درس  در  نکته:   
جنبه ای از محّل زندگی آنها برجسته شده بود. در درس ایران آباد نیز همین سبک نوشته 
ارائه شده است. به عبارت دیگر متنی تولید شده است که جنبه های مختلف موضوع 

ایران در هر بند آن مورد توجه قرار گرفته است. 
ــ این درس نوشتٔه دکتر فریدون اکبری ِشلدره است ولی در گروه، بازخوانی و 

با تغییراتی همراه شده است.

 خوانش متن 
 روخوانی متن توسط معلّم و دانش  آموز در وقت باقی مانده، ضروری است.

 درک متن
 فّعالیت درک مطلب را مطابق با توضیحات دروس گذشته انجام دهید.
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 جلســۀ دوم

2 دقیقه1ــ واژه آموزی   
   25 دقیقه2ــ تمرین خواندن

 واژه آموزی
 در بخش واژه آموزی پسوند »ــ ی« که اشاره به مکان دارد، تدریس می شود. میزتان را 
وسط کالس بگذارید از قبل با تعدادی از بّچه ها هماهنگ کنید که عروسک های مناسب و زیبایی 
را همراه خود به کالس بیاورند )عروسک هایی مخصوص عروسک گردانی که مانند دستکش روی 
دست بچه ها کشیده می شود، مناسب است(. نقش هرکدام را از پیش تعیین کنید تا با آمادگی کامل 
پشت  میز نمایش عروسکی قرار بگیرند، به طوری که هر یک دارای شغلی باشند و محل کار خود 
را معّرفی کرده، کارتی را که نام محل کار آنها بر آن نوشته شده است، به بّچه ها نشان دهند. مثال: 

)عّکاس، عّکاسی( )نّجار، نّجاری( )بّزاز، بّزازی(.
 نکته: کلماتی که با اضافه شدن این پسوند حاصل می شود هم برای معرفی شغل به کار 

می رود و هم برای محل کار؛ در این درس به کاربرد دوم توجه شده است. 

 تمرین خواندن 
تمرین خواندن با هدف درست و روان خواندن مثل جلسات قبل به انجام می رسد. 

 جلســۀ ســـوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
2 دقیقه2ــ صندلی صمیمیت  

 صفحۀ اّول کتاب نوشتاری 
 طی زمان در نظر گرفته شده توسط دانش آموزان به انجام می رسد. 
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 صندلی صمیمیت
 مانند تمرین بخش نگارش، ابتدا دانش آموزان به کوچک 

کردن موضوع می پردازند و پس از تفکر در مورد آن صحبت می کنند. 
آنچه این قسمت را از صندلی  صمیمیت قبلی متمایز می کند؛ مرحلٔه قضاوت 

دربارٔه شیوهٔ سخن گفتن است که در گروه اتفاق می افتد. 

 جلســـۀ چهـــارم

  25 دقیقه1ــ امال
2 دقیقه2ــ بیاموز و بگو  

 امال
پیشنهاد می شود. در هر سطح مکعب، یک حرف  با مکعب های حروف  بازی  برای امال 
نوشته شده است. بّچه ها با کنار هم گذاردن مکعب های مناسب، کلمات داخل متن درس را در گروه 
بسازند. سپس کلماتی را که ساخته اند، روی کاغذ یادداشت کنند و یک بار از روی آنها رونویسی 

انجام دهند. الزم است معلم بر درست نوشتن کلمات نظارت نماید.

 بیاموز و بگو
کتاب  در  که  چنان  است.  فاعل  می پذیرد،  جمله  گسترش  برای  فعل  که  را  جزئی  اّولین 
مالحظه می کنید، فعل ثابت است و آنچه که تغییر می کند فاعل جمله است. باز هم تأکید می شود 
که به هیچ وجه آموزش دستور به شیؤه سنتی مورد نظر نیست. آموزش فقط با هدف ایجاد توانایی 
خرد کردن جمله به اجزای آن انجام می شود که موجب ارتقای درک متن دانش آموزان می شود. 
می توانید یک دایره روی تخته ترسیم کنید و هستٔه آن را یک فعل بگذارید. گل برگ های گل را 
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برش داده و روی هر کدام فاعل مشخصی را بنویسید. 
حاال از بّچه ها بخواهید گلبرگ های مناسب را انتخاب و گل 

را کامل کنند.

آمدیم

درم 
و پ

همهمن 

ما   

 جلســۀ پنجــم

2دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری  
 25دقیقه2ــ گوش کن و بگو

 صفحۀ دوم کتاب نوشتاری
در تمرین دوم، مرتب نمودن کلمات بر اساس حروف الفبا، با در نظر گرفتن نشانٔه اّول هر 

کلمه کافی است و نیازی نیست مانند فرهنگ لغت، کلیٔه حروف کلمه به ترتیب ردیف شوند.

 گوش و کن و بگو
داستان به کمک نرم افزار صوتی در کالس خوانده شود تا دانش آموز به دّقت به داستان 
گوش کند. سپس دانش آموزان در گروه خالصٔه آن را برای یکدیگر تعریف کنند و عنوان مناسبی 
و  می گیرد  صورت  تولید  ادراک،  مرحلٔه  بر  عالوه  مرحله  این  در  نمایند.  انتخاب  داستان  برای 

دانش آموز خالصه ای از داستان را با بیان خود ارائه می کند.
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 جلســۀ ششــم

  25دقیقه1ــ  تمرین خواندن
2دقیقه2ــ  ارزشیابی از فّعالیت های درس  

 تمرین خواندن )تأکید بر لحن، آوا و آهنگ مناسب( 
متن این درس دارای لحن روایی ــ خبری است که شرح آن به طور کامل در درس اّول 

آمده است.

 ارزشیابی از فّعالیت های درس
می توانید در بخش ارزشیابی از »آزمون شناسایی« بهره ببرید. نقشه ای از کشور ایران را 
روی تابلو نصب کنید. از دانش آموزان بخواهید که موقعیت شهر یا روستای خود را و یا زادگاه 
پدرانشان را روی نقشه پیدا کنند و دربارٔه موقعیت مکانی، فرهنگی و اجتماعی شهر یا روستای 

خود در گروه بحث کنند. مالک ارزشیابی را در نظر بگیرید و برای خود یادداشت کنید.

 جلســۀ هفتـــم

  25دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
2دقیقه2ــ مرور آموخته ها  

 صفحۀ سوم کتاب نوشتاری )هنر و سرگرمی( 
 تمرین دوم. مثال: کلمٔه انتخابی میهن 

 جملٔه اّول: ما باید در حفظ سرزمین و میهن خویش کوشا باشیم.
 جملٔه دوم: نام دوست من، میهن است.
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 جلســـۀ هشتـــم

  25دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
2دقیقه2ــ ارزشیابی مهارت خواندن  

 صفحۀ چهارم کتاب نوشتاری )نگارش( 
در این بخش از نگارش »اهمیت جملٔه اّول« توضیح داده می شود. این جمله، کلیدی ترین 
بند  اّول و  بند در تکمیل آن جمله می آیند. در تمرین )الف( جملٔه  بقیٔه جمالت  بند است و  جملٔه 
مناسب آمده است. در تمرین )ب( جای جملٔه اّول خالی است و بند کامل شده است. دانش آموزان 
بیان شده است، می نویسند.  بند را که موضوع اصلی نوشته در آن  بند، جملٔه کلیدی  با خواندن 
برای تمرین بیشتر می توانید چند بند مانند قسمت )ب( طراحی کنید تا دانش آموز جملٔه اصلی آن را 
بنویسد. این نوع تمرین ها هم به تقویت درک متن کمک می کند و هم در بندنویسی بسیار اهّمیت 

دارد. 
 جملٔه اول قسمت )ب(: هر سال چهار فصل دارد.

 جلســـۀ نهـــم

  25دقیقه1ــ حکایت
2دقیقه2ــ  امال  

 حکایت
و  موضوع  تناسب  اّول  است.  گرفته شده  نظر  در  مطلب  دو  انتخاب حکایت ها  در 
محتوا با سرفصل و دوم داشتن چاشنی طنز؛ درواقع این صفحه مانند زنگ تفریح فصل 

محسوب می شود. این حکایت را می توان به صورت نمایشنامه اجرا کرد. 

 امال
امالی دو قسمتی را مثل دروس گذشته طّراحی و برگزار کنید. 
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 جلســۀ دهـــم

  45 دقیقهبخوان و بیندیش )بوی سیب و یاس(

سؤال های درک و دریافت سطوح باالی درک را می سنجد. سؤال اّول نیاز به استنباط 
برون متنی دارد؛ سؤال دوم تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن را می سنجد و در سؤال سوم و چهارم ابزار 

زبانی ضمیر مکان برای انسجام گزاره های متن، برجسته شده است. 
 این متن توّسط مژگان بابامرندی به رشتٔه تحریر آمده است. کتاب »فقط بابا می تواند مرا از 

خواب بیدار کند.« از آثار اوست. او سال هاست که مربّی کانون پرورش فکری است.

 جلســۀ یازدهـــم

2دقیقه1ــ امال   
   25دقیقه2ــ فّعالیت های نوشتاری

 امالی پایان فصل
برای هدفمند نمودن ارزشیابی امالی آخر فصل، با توجه به کلمات دارای ارزش امالیی، 

بازخورد این فّعالیت به اولیا، در جهت پیشرفت دانش آموزان مؤثّر است. 

 صفحۀ آخر فصل )فّعالیت های تکمیلی(
است.  پرداخته  غیرمستقیم  صورت  به  فاعل  و  فعل  شناخت  به  صفحه  این  اّول  تمرین 
دانش آموزان با درک روابط همنشینی کلمات در جمله فعل و فاعل را جایگزین می کنند. این 

تمرین در تثبیت مطالب قسمت »بیاموز و بگو« اهّمیت دارد. 
تمرین دوم، دو هدف را دنبال می کند. اّول تقویت فرهنگ مطالعه وکتاب خوانی 
شده  گنجانده  متن  درک  مهارت  آموزش  فرایند  در  سوم  فارسی  کتاب  در  که 
است؛ دوم استفاده از طرح سؤال برای تقویت درک متن که از راهبردهای 
فراشناختی است. پژوهش ها نشان داده اند که راهبردهای فراشناختی 

موجب افزایش درک متن می شوند.
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فصـــــل هفتـــــم:طبیـــــــعت
درس پانزدهـــــــــم:دریـــــــــــــــا

درس شـــــانزدهــم: اگر جنگل نباشـــــد

درس هفـــدهم:چشـــم های آسمــــــان
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صندلی صمیمیت

بیاموز و بگو
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گوش کن و بگو

یٔه تشبیه آر

درس پانزدهم: دریا

ن و حفظ کن :  بخو
ن بهار

ن و بیندیش: حلزون بخو

نیایش

ز آسمان فتادن  حکایت: 

ری
شتا

 نو
ای

ت ه
هار

م

طالعات صریح متن درک 
ستنباط رسیدن به 

درس شانزدهم: 
گر جنگل نباشد

طالعات صریح متن درست و نادرست  درک 

طالعات متندرک مطلب  تلفیق 

صندلی صمیمیت

بیاموز و بگو

ژه آموزی ـ ناک(و پسوند صفت ساز )ـ

گسترش جمله     

 درک و دریافت

درس پانزدهم، شانزدهم، 
هفدهم

فعالیت های درس

هنر و سرگرمی

نگارش

ـ ه ـِ سم ساز ـ  پسوند 

درس هفدهم:
 چشم های آسمان 

طالعات صریح متن درست و نادرست  درک 

طالعات صریح متندرک مطلب  درک 
ستنباط رسیدن به 

صندلی صمیمیت

بیاموز و بگو

ژه آموزی نه(و پسوند صفت ساز )ــ 

ری شت برد یادد

گوش کن و بگو

گوش کن و بگو

طالعات متنفعالیت های تکمیلی  تلفیق 
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اهــــداف فصــــل هفتــــــم: 

1ــ آشنایی با جلوه های زیبای طبیعت و آفرینش مثل دریا، 
آسمان و جنگل و فواید آنها 

٢ــ پرورش خوب نگاه کردن به پدیده ها و دّقت و تأمل در 
آفرینش الهی

٣ــ گسترش دایرۀ واژگان دانش آموزان 
٤ــ تقویت درک شنیداری 

٥ ــ تقویت مهارت سخن گفتن و تفکر انتقادی با نقد شیوۀ 
سخن گفتن دیگران 

٦ ــ تقویت مهارت خواندن و توسعۀ درک متن دانش آموزان 
٧ــ گسترش توانایی دانش آموزان در مهارت نوشتن 

٨ ــ معرفی آرایۀ ادبی )تشبیه( 
٩ــ آشنایی دانش آموزان با یادداشت برداری 

١٠ــ شناخت مفعول و نقش آن در جمله 
١١ــ تقویت مهارت زیبانویسی در خط تحریری
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 درس پانزدهم : دریا

و  زیبا  جلوه های  از  یکی  عنوان  به  دریا  با  آشنایی  1ــ 
بی نظیر طبیعت و فواید آن 

2ــ گسترش دامنٔه واژگان دانش آموزان 
معرفی  و  دیگران  گفتن  سخن  شیوهٔ  نقد  آموزش  3ــ 

معیارهای قضاوت 
4ــ معرفی آرایٔه تشبیه به دانش آموزان 
5ــ تقویت مهارت نوشتن دانش آموزان 
6ــ تقویت مهارت خواندن و درک متن

 

 اهـــــــــــــــــــــــداف 

 دانش افزایی
محمود کیانوش محقق، شاعر و نویسندٔه معاصر است. گسترٔه آثار 
و  ادبی  نقد  ترجمه ،  چون  دیگری  زمینه های  داستان،  و  شعر  بر  عالوه  او 
آثار روزنامه نگاری  باید  اینها  بر همٔه  برمی گیرد.  را در  داستان های کودکان 
وی را نیز افزود. او در سال 1313 در مشهد به دنیا آمد. اولین داستان او 

در مسابقٔه داستان نویسی دانش آموزان سراسر کشور برنده شد. او از پیشگامان 
شعر منثور آهنگین است. 
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 آموزش 

 جلســۀ اّول

3 دقیقه1ــ تدریس درس   
   15دقیقه2ــ درک متن 

 روش تدریس
روش فّعال ذهنی، گردش علمی )برای مناطق شمال و جنوب ایران(

 روش فّعال ذهنی
نمایند.  کنار دریا تصّور  را در  ببندند و خود  را  بخواهید چشمان خود  دانش آموزان  از 
دقایقی در همان حال بمانند. حاال چشمان خود را باز کرده، تصورات و خیاالت خود را برای هم 
گروهی ها تعریف کنند. بعد از گفت وگوی بّچه ها شما نیز چشمان خود را ببندید و مفاهیمی که جهت 
تدریس مّدنظر دارید در قالب بیان تصورات و خیاالت برای بّچه ها بازگو کنید. بّچه ها از اینکه شما 

نیز مانند آنان رفتار کرده اید، بسیار خوشحال شده، به حرف های شما با دّقت گوش می کنند.

 خوانش متن
 با لحنی زیبا و با حالت دکلمه خوانی، متن درس را بخوانید و حس شور و 

نشاط را در بّچه ها ایجاد کنید.

 درک متن
برون متنی سنجش  فّعالیت درک  متن، استنباط درون متنی و   در 
می شود. این قبیل سؤاالت موجب می شود دانش آموز به دانش پیشین خود 
تمرین حاصل  با  که  است  مهارتی  پیشین،  دانش  به  مراجعه  کند.  مراجعه 

می گردد و در افزایش درک متن تأثیر بسزایی دارد.
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 جلســـۀ دوم

2 دقیقه1ــ واژه آموزی   
   25 دقیقه2ــ تمرین خواندن

 واژه آموزی
 از ترکیب نام بعضی از اعضای بدن با پسوند )ـه( کلمات معناداری ساخته می شود 
که دامنٔه واژگان دانش آموزان را وسعت می بخشد. برای آموزش می توانید تصویری 
از یک انسان را روی تخته نصب کنید و کارت های واژه ها را میان گروه ها توزیع 
کنید. سپس از آنها بخواهید حدس بزنند واژه ها چه ارتباطی با تصویر انسان 

دارد. درک این رابطه برای دانش آموزان جالب است.

 جلســۀ ســـوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
2 دقیقه2ــ صندلی صمیمیت  

 صفحۀ اول کتاب نوشتاری
تکمیل می شود و سپس در گروه  به صورت فردی توسط دانش آموزان  ابتدا  این صفحه  

بررسی می گردد. 

 صندلی صمیمیت
دربخش صندلی صمیمیت، معیارهای قضاوت به درستی برای دانش آموزان تبیین می شود 
)مالک های قضاوت در کتاب خوانداری مشخص شده است(. گروهی از دانش آموزان به صحبت 
به قضاوت کردن می پردازند. مطلب مهمی که در این قسمت آموزش داده  کردن و گروهی دیگر 
می شود، تفکر انتقادی است که در پایٔه سوم به نقد شیؤه سخن گفتن محدود می شود. امتیاز این 
فّعالیت این است که معیارهای قضاوت کامالً مشخص است و دانش آموز قبالً آن را آموخته است.
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 جلســـۀ چهـــارم

  25 دقیقه1ــ امال
2 دقیقه2ــ بیاموز و بگو  

 امال 
متن  زده،  ورق  را  فارسی  کتاب  جداگانه  صورت  به  کدام  هر  بخواهید  گروه  اعضای  از 
درس ها را مرور کنند؛ هر کدام بیست کلمه را که ارزش امالیی دارند به دلخواه جدا کرده، بنویسند. 
سپس کلمه ها را در گروه بخوانند. دور کلمات تکراری خط بکشند و یک مجموعه از این کلمات 

بنویسند و در دفاتر خود یادداشت کنند و شب به عنوان تکلیف منزل با این کلمات جمله بسازند. 

 بیاموز و بگو 
در قسمت بیاموز و بگو یکی از آرایه های ادبی به نام تشبیه در ساده ترین شکل خود 
به دانش آموزان معّرفی می گردد. باید به دانش آموز تفهیم شود که بهره گیری از این آرایٔه ادبی 
به زیبایی نوشتٔه او کمک می کند. می توانید دو متن مشابه در اختیار گروه بگذارید )در یکی 
از متن ها تشبیه به کار رفته باشد( و از آنها بخواهید دو متن را با هم مقایسه کنند و متن زیباتر 

را معرفی و علّت آن را بیان کنند.

 جلســـۀ پنجـــم

2دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری  
 25دقیقه2ــ  تمرین خواندن

 صفحۀ دوم کتاب نوشتاری 
این صفحه  که شامل فّعالیت های امالیی و تمرینی با هدف تثبیت آموخته های دانش آموز در 

فّعالیت بیاموز و بگو می باشد، با نظارت و راهنمایی معلّم، تکمیل می شود. 

 تمرین خواندن 
 متن درس را همخوانی نموده، برای دانش آموزانی که متن شعر را حفظ نموده اند، امتیاز 

مثبت قائل شوید.
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 جلســۀ ششـــم

  25دقیقه1ــ گوش کن و بگو
2دقیقه2ــ  تمرین خواندن  

 گوش کن و بگو
و  می دهند  قّصه گوش  متن  به  دّقت  با  بگو  و  فّعالیت گوش کن  در 
سپس آن را بازگو می کنند. هدف این فّعالیت تقویت درک شنیداری و تفسیر 
داستان  بازگویی  هنگام  ادراک،  بر  اینکه عالوه  است ضمن  متن  اطاّلعات 
بر تولید نیز تأکید می شود. مقصود از »تولید« در این فّعالیت، بهره گیری از 

توانایی ها و آفرینش های زبانی است که به شکل گفتار، نمود پیدا می کند.

 تمرین خواندن )تأکید بر لحن، آوا و آهنگ  مناسب(
شعر »دریا« توصیفی زیبا از دریاست. در خواندن چنین متن هایی 

باید به نکات زیر توّجه داشت:
یعنی  کامل شود،  لحن ها  دیگر  کنار  در  می تواند  توصیف  لحن  ١ــ 
توصیف چیزی مثبت یا باشکوه با توصیف زشتی ها و پلیدی ها متفاوت است.
و  است  مالیم  و  نرم  معموالً  کالم،  آهنگ  توصیفی  لحن  در  2ــ 

آرامش خاصی دارد.
3ــ به هنگام خواندن، دّقت نظر و عنصر تخّیل، نقشی مهم دارد.

4ــ این لحن از نظر فضای کلّی آهنگ سخن به لحن روایی نزدیک 
است.
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 جلســۀ هفتـــم

   45دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری

 صفحۀ سوم کتاب نوشتاری )هنر و سرگرمی( 
 در بخش تمرین خط تحریری نحؤه اتصال نشانه »خ« و »ج« 

را آموزش دهید. 
 تمرین سوم مروری بر واژه آموزی کل کتاب است. در جدول، 

لحاظ  به  و  شده اند  تولید  مشخصی  فرایند  با  که  هستند  کلمه  گروه  نُه 
ساختاری شبیه هم هستند. مشخص کردن نه گروه با رنگ های متفاوت، 

عالوه بر اینکه موجب تثبیت آموزه های قبل می شود، برای دانش آموزان نیز 
لذت بخش است.

 جلســۀ هشتــم

  25دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
2دقیقه2ــ مرور آموخته ها  

 صفحۀ چهارم کتاب نوشتاری )نگارش( 
معرفی  بند  جملٔه  اصلی ترین  به عنوان  موضوع«  »جملٔه  گذشته  درس  در 
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شد. در ادامٔه آموزش جملٔه موضوع، در این درس تأکید می شود که جمالت بند در تکمیل جملٔه 
موضوع می آیند. یعنی سرچشمٔه فکر و محتوا، جملٔه موضوع است و بقیٔه نوشته، در امتداد همان 

فکر و برای شرح و گسترش آن، نگاشته می شود.

 جلســۀ نهــم

  25دقیقه1ــ بخوان و حفظ کن
2دقیقه2ــ  ارزشیابی از فّعالیت های درس  

 ارزشیابی از فّعالیت های درس
ارزشیابی از این درس را به صورت »فّعالیت یادگیری« طراحی کنید. 
پیشنهاد می شود از دانش آموز بخواهید که کلمات دریا، قایق، ساحل و… را 
به مناظره و  با هم  آنها  با استفاده از آرایٔه »جان بخشی« و دربارٔه  انتخاب کرده، 
شما  است.  جالب  و  فرح بخش  دانش آموزان  برای  مناظره  این  بپردازند.  گفت وگو 

می توانید نحؤه فّعالیت های آنان را در گروه ارزیابی کنید.

 جلسـۀ دهـــم

2 دقیقه1ــ ارزشیابی مهارت خواندن   

2 دقیقه2ــ امال    

 امال
امالی دوقسمتی از فّعالیت های امالیی و قسمت تقریری در کالس مطابق با دروس قبل 

برگزار شود.
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 درس شانزدهم:اگر جنگل نباشد

1ــ آشنایی با جنگل به عنوان یک سرمایٔه ملی و آموزش 
حفظ محیط زیست 

2ــ گسترش دایرٔه واژگان دانش آموز 
نقد شیؤه سخن  با  انتقادی  تفکر  بیان و  تقویت فن  3ــ 

گفتن معلم 
4ــ آشنایی دانش آموزان با »مفعول« و نقش آن در جمله 
5 ــ تقویت ادراک و تولید زبانی در فّعالیت گوش کن 

و بگو 
6 ــ تقویت توانایی مشاهده و تأمل در طبیعت به عنوان 

خلقت الهی 
7ــ گسترش مهارت زیبا نویسی در خط تحریری دانش آموزان

8 ــ بهبود سواد خواندن
9ــ تقویت مهارت نوشتن

 اهـــــــــــــــــــــــداف 
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 آموزش 

 جلســۀ اّول

3 دقیقه1ــ تدریس درس   
   15دقیقه2ــ درک متن 

 روش تدریس
قّصه گویی، بارش فکری

 قّصه گویی
 قّصه از دید آموزشی و تأثیر گذاری، نقش مهّمی دارد، زیرا دانش آموز 
با کمک تصور و تخّیل، مضامین ذهنی را به تصویر درمی آورد و می تواند آنچه 
این رو  از  را می شنود و می خواند، در چشم انداز درونی خود مجّسم سازد. 
تأثیر جایگیری و مانایی آن افزایش می یابد. از فواید به کار گیری قّصه در آموزش 

می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف( قّصه به تثبیت و افزایش معلومات دانش آموزان کمک می کند.

ب( قّصه با طبیعت کودک همراه است و ماده و موضوع درس را برای او جالب 
می کند و به تلطیف روحیٔه دانش آموز کمک می کند.

پ( قّصه ، پیوند میان معلّم و دانش آموز را بیشتر می کند.
ت( سبب پرورش تخّیل و گسترش دامنٔه ذهن می شود.

ث( زمینٔه مناسبی برای تقویت تفّکر خاّلق و افزایش توانایی نوشتن دانش آموزان می شود. 

 خوانش متن
 خوانش متن آخرین رکن مؤثّر در فرایند تدریس می باشد که بنا به تشخیص معلّم توسط 

دانش آموزان صورت می پذیرد و معلّم رفع اشکال می نماید. 

 درک متن
 پس از خوانش دوبارٔه متن به روش صامت خوانی )در صورت در اختیار داشتن زمان( 
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در کالس  پاسخ ها  و سپس  می دهند  پاسخ  متن  به سؤاالت درک  فردی  به صورت  دانش آموزان 
بررسی می شود. 

 جلسـۀ دوم

2 دقیقه1ــ واژه آموزی   
   25 دقیقه2ــ تمرین خواندن

 واژه آموزی
داده  آموزش  ناک«  »ــ  پسوند  با  کلمه  ترکیب  واژه آموزی  در 
برای  دریا  تا تصویر  بپوشانید  آبی  پارچٔه  با  را  میز  آموزش، روی  برای  می شود. 

دانش آموزان تداعی شود. تعدادی کارت به شکل ماهی برش بزنید و روی بدن ماهی 
با پسوند »ــ ناک« ترکیب درستی می سازند، بنویسید. تعدادی کلمه که  کلماتی را که 

ترکیب درست، ایجاد نمی کنند را البه الی کارت های ماهی ها بگذارید.
مثال:

درد  نمسودخطر

 به پشت کارت ها قطعاتی کوچک از آهن رباهای ورقه ای یا تخته ای بچسبانید. از گروه ها 
بخواهید قبالً قالب های ماهیگیری خود را آماده کنند. )به میل بافتنی یا میلٔه خودکار نخ کاموایی 
را گره بزنند؛ در انتهای نخ یک تّکه از آهن ربا را دور نخ بپیچند. بدین ترتیب قاّلب های ماهیگیری 
آماده است. حاال به ترتیب، بّچه ها با قاّلب هایشان به ماهیگیری بپردازند و کلمات درست را انتخاب 
در  ترتیب  این  به  بچسبانند.  ناک«  »ــ  پسوند  کنار  مغناطیسی  تخته  بکشند. روی  باال  قاّلب  با  و 

فضایی سرشار از نشاط و در قالب بازی، کلمات جدید به دانش آموزان آموزش داده می شود. 
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 جلسـۀ ســوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
2 دقیقه2ــ صندلی صمیمیت  

   
  

 صفحۀ اّول کتاب نوشتاری 
دانش آموزان به تکمیل صفحٔه اّول کتاب نوشتاری می پردازند و در صورت بروز اشکال از 

معلّم راهنمایی می گیرند.

 صندلی صمیمیت
در این درس نوبت به آن رسیده است که معلّم خود روی صندلی صمیمیت 

بنشیند و سخن بگوید. این فّعالیت می تواند یکی از مؤثّرترین اقدامات معلّم از 
در  را  انتقادی  تفّکر  اینکه  باشد. ضمن  دانش آموزان  با  عاطفی  ارتباط  حیث 

دانش آموزان تقویت می کند.

 جلسـۀ چهــارم

  25 دقیقه1ــ امال
2 دقیقه2ــ بیاموز و بگو   

 امال
کالس  به  خود  همراه  و  بسازند  طلقی  کوچک  تخته های  که  بخواهید  دانش آموزان  از 
بیاورند. بین دو طلق شفاف و بی رنگ یک برگه کاغذی بگذارند؛ حاال لبه ها را دور تا دور به هم 
بچسبانند. )اگر تهیه طلق در بعضی از مناطق دشوار است می توان از مقوا، کاغذ، پشت پوسترهای 

تبلیغاتی و… استفاده کرد(.
برای گروه ها متناسب با شرایط کالس، رنگ انگشتی، گواش یا ماژیک یا آب رنگ تهیه 
کنید. حاال کلمات را یکی یکی بگویید تا دانش آموزان روی تخته طلقی بنویسند. توصیه به رعایت 
شست وشوی  مصرف،  یکبار  دستکش  بهداشتی،  کاورهای  تهیٔه  مثل  ایمنی  و  بهداشتی  نکات 
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دست ها، همراه داشتن دستمال و… ضروری است. 
این فّعالیت برای بّچه ها بسیار لّذت بخش است. در پایان فّعالیت امالیی، دانش آموزان را به 

حیاط ببرید تا دستان خود را بشویند.

 بیاموز و بگو
معرفی  می شود؛  جمله  گسترش  موجب  که  جزئی  دومین  درس،  این  در 

می گردد. در دروس گذشته ابتدا بر فعل به عنوان محور معنایی جمله تأکید شد. 
سپس با افزایش فاعل جمله گسترش یافت و در این درس با افزایش بخش دیگر 
یعنی »مفعول« جمله گسترده تر می شود. الزم به ذکر است که هدِف آموزش دستور 

آشنایی با اجزای جمله به منظور درک متن است. به عبارت دیگر اگر دانش آموز 
منطق و چرایی گسترش جمله را درک کند، قادر می شود جمله را به اجزای آن ُخرد 

کند و این بدان معناست که به خوبی ساخت آن را درک کرده است. بدیهی است درک 
جمالت یک متن، درک محتوای کلّی آن را در پی خواهد داشت. 

 جلسـۀ پنجــم

 45دقیقه2ــ گوش کن و بگو

 گوش کن و بگو
 در فّعالیت »گوش کن و بگو« دانش آموز بخش اّول داستان را می شنود و ادامٔه آن را در 
ذهن می پروراند و بیان می کند. در قسمت بعدی ادامٔه داستان اصلی پخش می شود تا دانش آموز 
داستان خود را با داستان اصلی مقایسه نماید. به این ترتیب هم بر ادراک تأکید می شود و هم بر 

تولید، ضمن اینکه ذهن دانش آموزان در گسترٔه داستان پردازی هم فّعال می شود.
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 جلســۀ ششـــم

  25دقیقه1ــ تمرین خواندن
2دقیقه2ــ فّعالیت های نوشتاری  

 تمرین خواندن )تأکید بر لحن و آوا و آهنگ مناسب( 
به ذهن متبادر می کند. در  بیان شرط را  نباشد« لحن شرطی و  عنوان درس »اگر جنگل 
بسیاری از جمالت درس، خواننده باید با نگاهی کلّی به متن، لحن خود را شکل دهد. در جمالت 

پرسشی در بیشتر اوقات، تأکید کالم ابتدا در ادات پرسشی است و سپس بر فعل. این درس 
یک فضای حسی و عاطفی را نیز القا می کند که درادامه به متن علمی می رسد.

آنچه در لحن شرطی، باید مورد توجه قرار گیرد، تداوم سخن و ایجاد حالت 
انتظار در لحن کالم به هنگام خواندن است تا پیوستگی بخش اّول جملٔه شرط با 

بخش دوم شرط، کامالً حفظ و درک شود.

 صفحۀ دوم کتاب نوشتاری 
هدف  می کند.  برجسته  را  نحؤه گسترش جمله  این صفحه  تمرین سوم 
این تمرین  آموزش دستور نیست؛ لذا نیازی نیست مفعول با شیؤه سنتی آموزش 

داده شود. 

 جلســۀ هفتــم

 25دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
2دقیقه2ــ ارزشیابی از فّعالیت های درسی  

 تکمیل صفحۀ سوم کتاب نوشتاری )هنر و سرگرمی(
 صفحٔه سوم کتاب نوشتاری که مورد عالقه اکثر دانش آموزان است، به دّقت تکمیل شود. 

تأکید بر زیبانویسی از اهّم فّعالیت معلّمان می باشد. 
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 ارزشیابی از فّعالیت های درس 
دانش آموزان  از  می شود.  پیشنهاد  کتبی  عملکردی  آزمون  یک  برگزاری  درس،  این  در 

بخواهید یک داستان کوتاه دربارهٔ جنگل بنویسند و در کالس برای دوستان خود بخوانند.

 جلســۀ هشتـــم

  25دقیقه1ــ  فّعالیت های نوشتاری
2دقیقه2ــ مرور آموخته ها  

 صفحۀ چهارم کتاب نوشتاری )نگارش( 
پس از تأکیدی که در دو درس گذشته بر جملٔه اّول بند شد، نام این جمله 
به عنوان »جملٔه موضوع« معرفی می شود. در این درس دانش آموز جملٔه موضوع 
مثالً  می شود؛  متمرکز  و  محدود  ذهنش  در  موضوع  ترتیب  این  به  و  می خواند  را 

موضوع بند »پرچم« است و جملٔه موضوع نشان می دهد که در این بند دربارٔه رنگ 
پرچم توضیح داده می شود. بنابراین محتوای جمالت بعدی فقط در مورد سه رنگ پرچم 

هستند و جملٔه اّول را تکمیل می کنند.

 جلســۀ نهـــم

2دقیقه1ــ ارزشیابی مهارت خواندن    
    25دقیقه2ــ امال

 امال
 امالی دو قسمتی شامل امالی تقریری و امال از بخش فّعالیت های امالیی برگزار می شود. 
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 درس هفدهم: چشم های آسمان

نمادهای  از  یکی  عنوان  به  آسمان  به  توّجه  تقویت  1ــ 
شگفتی آفرینش 

2ــ گسترش واژگان دانش آموزان 
با  دانش آموزان  در  اطاّلعاتی  سواد  زمینٔه  ایجاد  3ــ 
صندلی  در  بحث  مورد  موضوع  منابع  جست و جوی 

صمیمیت
4ــ آشنایی با یادداشت برداری 

5 ــ تکمیل فرایند آموزش بندنویسی در بخش نگارش
6 ــ تقویت مهارت روخوانی و درک متن 

 اهـــــــــــــــــــــــداف 

  آموزش

 جلسـۀ اّول

3 دقیقه1ــ تدریس درس   
   15دقیقه2ــ درک متن 

 روش تدریس پیشنهادی
کار علمی یا تحقیق، روش فّعال ذهنی
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 کار علمی یا تحقیق
چون متن درس به موضوعی علمی پرداخته است، هفتٔه قبل از تدریس از دانش آموزان 
بخواهید که در گروه ها تقسیم کار نمایند و دربارٔه نجوم، ستارگان و یا خورشید یک کار تحقیقی 

انجام دهند.
سپس نتیجٔه کار تحقیقی خود را روی تابلوی نمایش بچسبانند.
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ــ اّطالعات

تصویر

در دفتر کارنما، کلیٔه مراحل انجام کار علمی را ثبت کنند. بازدید از اماکن علمی مرتبط، 
با افراد کارشناس در این زمینه، تهیٔه کتب با موضوع مناسب و جست وجو در فضای  مصاحبه 

مجازی و رایانه ای به غنای کار می افزاید.
ترتیب  به  گروه  هر  دانش آموزان  کنید.  برگزار  کالس  در  نمایش  تابلو های  از  نمایشگاهی 
جلوی کار علمی خود که از نوع »تحقیق« می باشد، قرار گرفته، کار خود را معرفی می کنند و دربارٔه 

 نمونۀ تابلو نمایش
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انتقال می دهند.  به هم کالسی های خود  آن توضیح می دهند و دریافت های علمی خود را 
می توانید این کارهای تحقیقی را در جشنوارۀ جابربن حیان که یک طرح ملّی آموزشی است، شرکت 

دهید.

 خوانش متن 
متن درس را بخوانید و آموزش را تکمیل نمایید.

 درک متن 
در ادامه فعالیت درک متن در فضایی سرشار از عالقه مندی دانش آموزان به انجام 

می رسد و معلّم با ارائٔه پیام های مثبت به تشویق دانش آموزان می پردازد. 

 جلســۀ دوم

2 دقیقه1ــ واژه آموزی   
   25 دقیقه2ــ تمرین خواندن

 واژه آموزی 
در واژه آموزی، وندافزایی با پسوند »ــ انه« آموزش داده می شود.

و  پسرانه  مردانه،  )زنانه،  پوشاک  و  لباس  از  مختلفی  انواع  اولیا  همکاری  با 
دخترانه( یا تصاویر آنها را به کالس بیاورید. سپس از بّچه ها بخواهید که انواع لباس ها را جدا 

و طبقه بندی کنند و بر کلمات تأکید کنید.

 جلسـۀ ســوم

  25 دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
2 دقیقه2ــ صندلی صمیمیت  

 صفحۀ اّول کتاب نوشتاری
انجام  معلّم  نظارت  با  امالیی و واژه سازی  فّعالیت  بر  تأکید  با  نوشتاری  اّول کتاب  صفحٔه 
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می شود. ایجاد فضای نظم و آرامش برعهدٔه معلّم می باشد تا دانش آموزان، در زمان تعیین شده، با 
تمرکز به انجام این فّعالیت بپردازند.

 صندلی صمیمیت
این فّعالیت با روش تدریس این درس )کار علمی یا روش تحقیق( کامالً همخوانی دارد. 
اطاّلعاتی  گفت و گو،  موضوِع  مورد  در  و  کرده اند  مراجعه  منابع  به  قبل  جلسٔه  در  دانش آموزان 

گردآوری کرده اند. در این درس هم در روش تدریس درس و هم در صندلی صمیمیت، 
اّولین گام  آموزش سواد اطاّلعاتی برداشته می شود که در پایه های بعدی ادامه خواهد 

یافت. 

 جلسـۀ چهــارم

  25 دقیقه1ــ امال
2 دقیقه2ــ بیاموز و بگو  

امال
برای آموزش امال، نوعی از »امالی رفاقتی« پیشنهاد می شود. هر دانش آموز کنار دوست 

اگر حین  که  این است  دانش آموز  هر  بگویند. وظیفه  امال  هم  به  دو  دو  به  بنشیند. حاال  خودش 
به  پایاِن امال هیچ کلمٔه اشتباهی  به او کمک کند و در  نوشتن، دوستش دچار اشکال امالیی شد 
مهارت  کرده،  پیدا  وسعت  دانش آموزان  در  همدلی  و  دوستی  روش، حس  این  با  نخورد.  چشم 

درست نویسی جمالت تقویت می شود. 

  بیاموز و بگو 
 تهیٔه دفتر کارنما در انجام کار یک نمونٔه جالب و علمی در کار یادداشت برداری است و به 

راحتی کار یادداشت برداری به دانش آموزان آموزش داده می شود.
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 جلســۀ پنجــم

  45دقیقهگوش کن و بگو

فّعالیت »گوش کن و بگو« مانند درس گذشته انجام می شود.

 جلسـۀ ششــم

  25دقیقه1ــ تمرین خواندن
2دقیقه2ــ فّعالیت های نوشتاری  

 تمرین خواندن )تأکید برلحن، آوا و آهنگ مناسب(
لحن، نحؤه خواندن و بیان کردن جمالت است با توّجه به شرایط موجود 
و فضای حاکم بر متن باید دانست که به هنگام اداکردن متن و به لفظ درآوردن 
آن، نه تنها هر متن، لحن خاص خود را می طلبد بلکه هر بند و هر جمله نیز به 
و  اقسام لحن ها  و  انواع  بند  هر  دارد و ممکن است در  را  تنهایی لحن خود 

حاالت بکار گرفته شود و در کنار همین موارد در هر جمله، هر کلمه نیز می تواند 
شکل و آوای خاص خود را داشته باشد. در این داستان با رعایت لحن روایی 

می توانید قسمت های سفر با ستاره را با هیجان بخوانید.
برای مثال، در جمله »می خواستم فریاد بزنم و از خدای بزرگ برای آفرینش این 

ـ عاطفی را انتخاب نمود. در این هنگام  همه زیبایی و عظمت، تشّکر کنم« می توان لحن خبریـ 
خواننده خود را با تمام وجود، موجودی از آفریده های خدا می داند که تسلیم و شاکر بخشش ها و 

آفرینش اوست.

 صفحۀ دوم کتاب نوشتاری 
 تمرین دوم کتاب نوشتاری: کلمه های جدول را از درس پیدا کن و بنویس.
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پهننهـپ

وسیععیسو

معلوممولعم

آراستههتسارآ

 جلســۀ هفتــم

  25دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
2دقیقه2ــ مرور آموخته ها  

 صفحۀ سوم کتاب نوشتاری )هنر و سرگرمی( 
یا  و  کلمات  فرورفتگی  هم  در  کنید.  توّجه  کلمات  بین  فاصلٔه  به  تحریری  تمرین خط  در 

گسسته نویسی به زیبایی خط، لطمه می زند.
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 تمرین سوم 
   

 

ستارگان

منظومۀ شمسی

آسمان

چشمک زن 

غروب آفتاب

 جلســۀ هشتــم

  25دقیقه1ــ فّعالیت های نوشتاری
2دقیقه2ــ ارزشیابی از فّعالیت های درس  

 صفحۀ چهارم کتاب نوشتاری )نگارش( 
در سه درس گذشته، اهّمیت »جملٔه موضوع« بیان شده است. به گونه ای که کتاب، جملٔه 
موضوع را ارائه می کرد و دانش آموز آن را می خواند و در مرحلٔه ادراک بود؛ یعنی دانش آموز در 
مرحلٔه درک و دریافت از محتوای جمله قرار داشت؛ اما در این درس، دانش آموز به مرحلٔه تولید 

زبانی می رسد و خود باید جملٔه موضوع را بنویسد. 

 ارزشیابی از فّعالیت های درس
 ارزشیابی در قالب آزمون عملکردی نمونٔه کار، پیشنهاد می شود. عملکرد دانش  آموزان 
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در تهیٔه تابلوهای نمایش و دفتر کارنما مورد ارزشیابی قرار می  گیرد.

 جلسـۀ نهــم

2دقیقه1ــ ارزشیابی مهارت خواندن  
2قیقه2ــ امال  

 امال 
آموزش و تثبیت یادگیری به روش تلفیق امالی تقریری و فّعالیت های امالیی مثل دروس 

گذشته انجام می شود.

 جلسـۀ دهـــم

  45دقیقهبخوان و بیندیش )حلزون(

در ادامٔه آموزش درک متن، سؤال های درک و دریافت متن بخوان و بیندیش 
در این درس، رسیدن به استنباط و تلفیق و تفسیر اطاّلعات متن را می سنجد. همچنین 

ضمیر اشاره به عنوان ابزار صوری ایجاد انسجام بین گزاره های متن، آموزش داده می شود. 

 جلســۀ یازدهــم

  15دقیقه1ــ حکایت
3دقیقه2ــ فّعالیت های نوشتاری    

 حکایت
با روش  با درون مایٔه طنز ارائه شده است. پیشنهاد می شود  حکایت »افتادن از آسمان« 

ایفای نقش توسط دانش آموزان در کالس اجرا شود.
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 صفحۀ آخر فصل )فّعالیت های تکمیلی(
تمرین اّول بر درک روابط همنشینی واژه ها و شناخت اجزای جمله، تأکید دارد. 

تمرین دوم و سوم با هدف تقویت درک متن طراحی شده است و سؤاالت به گونه ای است 
که سطوح باالی درک را می سنجد. در واقع اگر فّعالیت های درک متن را از ابتدا تا انتهای 
کتاب بررسی کنیم، مانند طیفی است که یک سر آن در ابتدای کتاب قرار دارد و اّولین سطح 
به  خواندن یعنی درک اطاّلعات صریح متن را پوشش می دهد و سر دیگر آن در انتهای کتاب 
استنباط و تفسیر اطاّلعات می رسد. این سیر آموزش، دانش آموزان را از درک سطح بیرونی و 

ظاهر محتوا به الیه های زیرین و کشف معانی جدیدتر، هدایت می کند.

 جلســۀ دوازدهـــم

   25دقیقه1ــ امال
2دقیقه2ــ نیایش    

امالی آخر فصل 
مهارت  در  دانش آموزان  پیشرفت  سنجش  هدف  با  فصل  انتهای  در 

امالنویسی یک امالی تقریری با متن ترکیبی توصیه می گردد. 
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 نیایش
تدریس کتاب فارسی را با شعر و متن  نیایشی به پایان می بریم. 
اینکه آغاز و انجام کتاب فارسی را به ستایش و نیایش می آراییم ؛ حرکتی 
دارد.  ما  دینی  هنجارهای  در  ریشه  و  است  اعتقادی  و  باورشناختی 
یادکردن نام خالق و ستودن و نیایش کردن خدای رحمان، مایٔه خیر و 
برکت و نیک فرجامی است؛ کاری که بدون ذکر حق باشد؛ بدفرجام 

 بٰاٍل لم یُبدأ ِبِبسِم اللّه فَُهَو ابَتر«.
ٰ
و ناتمام است »کُّل امٍر ذی

 در خوانش این متن نیایش، رعایت لحن ستایشی و 
حالت تواضع و فروتنی به خود گرفتن و متناسب کردن لحن 
خواندن با این حال، بسیار ضروری است و بر تأثیرگذاری 
را  دانش آموزان  و  متن می افزاید و حال و فضای کالس 
متنی،  هر  که  باوریم  این  بر  ما  اصوالً  می سازد.  دگرگون 
جایگاه  در  گرامی  معلّم  روحی.  و  حسی  و  دارد  حالی 
آموزش، پیش از ورود به دنیای متن باید حس و حال متن را 
دریابد؛ با روح آن درآمیزد و با آن خو بگیرد تا بتواند خوانشی 

خیزشی و شورانگیز داشته باشد. 
این نوشته را با سخنی گرم و گوارا از خواجه عبداللّه، به پایان 

می بریم:
»الهی، اگر کار به گفتار است بر سر گویندگان، تاجم ؛ و اگر کار 

به کردار است، به تو محتاجم«. 



238

و  کن  گوش  متن های   
بگو

 درس یازدهم
سرسبز،  جنگلی  »در 
خرگوشی النه داشت. روزی 
به  گرفت  تصمیم  خرگوش 
طرف  آن  در  عمویش  دیدن 

رودخانه برود. اّما با تعّجب دید که پل روی رودخانه، خراب 
شده است. با خودش گفت: »حاال چطور از رودخانه بگذرم.« 

به قورباغه ای که کنار رودخانه جست وخیز می کرد، گفت: »اگر جای 
من بودی، چطور از رودخانه می گذشتی؟« قورباغه خندید و گفت: »شنا 

می کردم.« خرگوش گفت: »اّما من که شنا بلد نیستم.«
در همان وقت، گنجشکی آمد و خرگوش سؤال خود را تکرار کرد. 
گنجشگ در پاسخ گفت: »من اگر جای تو بودم پرواز می کردم و به آن طرف 
پرواز  نمی توانم  که  من  »اّما  گفت:  ناراحتی  با  می رفتم.« خرگوش  رودخانه 



239

کنم.« در این لحظه، یک فیل بزرگ از راه رسید و گفت: »هیکل من آنقدر بزرگ 
است که به راحتی از رودخانه رد می شوم.« خرگوش با خوش حالی پرسید: »ممکن 
ببری؟« فیل جواب داد:  به آن طرف رودخانه  بر پشتت سوار کنی و  است من را 
با  نمی رفتم.« خرگوش  رودخانه  آن طرف  به  اصالً  بودم،  تو  اگر  جای  ولی  »البته! 

تعجب پرسید: »چرا؟«
بر  و پسرعموهایت،  آنکه صبح عمو  »برای  فیل خندید و گفت: 
پشت من سوار شدند و به این طرف آمدند. حاال در النه ات منتظرند که 
تو برگردی.« خرگوش خیلی خوش حال شد و از فیل و گنجشک و 
قورباغه تشّکر کرد. بعد گفت: »خداحافظ دوستان خوبم. من باید 

بروم. مهمان هایم منتظر هستند.«

 درس دوازدهم
شب  شام  برای  را  خود  نوه های  و  فرزندان  همٔه  مادربزرگ 
عید، به خانه اش دعوت کرده بود. قبل از خوردن غذا، مریم و نگار برای 
شستن دست ها به حیاط رفتند؛ اّما علی که خسته بود کنار سفره نشست و 

چون گرسنه بود یک لقمه نان بر دهان گذاشت.
به خوردن  نام خدا شروع  با  نشستند،  افراد خانواده دور سفره  همٔه  وقتی 

غذا کردند.
مریم که احساس می کرد خیلی گرسنه است، بیش از اندازه در بشقاب خود 
غذا کشید. او خیلی تند غذا می خورد و لقمه های بزرگ برمی داشت. اّما محّمد با 
آرامش و آهسته غذا می خورد و از مادربزرگ به خاطر غذای لذیذی که پخته بود 

تشکر کرد.
مریم به سبب غذای زیادی که خورده بود، دل درد گرفت؛ اّما بقیٔه بّچه ها پس 

از صرف غذا و شکر خداوند، در جمع کردن سفره کمک کردند.
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 درس چهاردهم

 میخ های روی دیوار

پسربّچه ای بود که اخالق خوبی نداشت و خیلی زود عصبانی می شد. او هنگام عصبانّیت 
حرف های بدی می زد. پدرش جعبٔه میخی به او داد و گفت: »هر بار که عصبانی می شوی، 
یک میخ به دیوار بکوب.« روز اّول، پسر بچه 37 میخ به دیوار کوبید. در چند هفتٔه 
بعد، همان طور که یاد می گرفت چگونه عصبانیتش را کنترل کند، تعداد میخ هایی 
که به دیوار می کوبید، کمتر می شد. او متوّجه شد که عصبانی نشدن، آسان تر از 

کوبیدن میخ ها بر دیوار است.
او این نکته را به پدرش گفت و پدر هم پیشنهاد کرد که از آن به بعد، 
هر روز که توانست جلوی عصبانی شدنش را بگیرد، یکی از میخ ها را از دیوار 

بیرون بکشد. 
میخ ها  تمام  گفت،  پدرش  به  سرانجام  پسربّچه  و  گذشت  روزها 

دیوار  کنار  و  گرفت  را  پسر  دست  پدر  است.  آورده  بیرون  دیوار  از  را 
برد و گفت: »پسرم! تو کار خوبی کردی؛ اّما به سوراخ های دیوار نگاه کن. 
دیوار هرگز مثل گذشته اش نمی شود. وقتی تو در هنگام عصبانّیت حرف های بدی 
می زنی، آن حرف ها هم  چنین آثاری بر جای می گذارند. تو می توانی چاقویی در 
بار عذرخواهی هم فایده  اّما هزاران  بیاوری.  دل انسانی فرو کنی و آن را بیرون 
ندارد. آن زخم، سرجایش می ماند. زخم حرف های بد زبان تو هم به اندازٔه زخم 

چاقو دردناک است«.

 درس پانزدهم

 خرس چه گفت؟
روزی از روزها دو دوست با یکدیگر به جنگل رفتند. آنها سرگرم گفت وگو و بگو  و بخند 
بودند که ناگهان با خرسی رو به رو شدند. یکی از آنها که به شّدت ترسیده بود، باالی درختی رفت و 
میان شاخه ها پنهان شد. دیگری که پایین درخت مانده بود و نتوانسته بود خود را به جایی برساند، 
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اّول دست و پای خود را گم کرد؛ ولی خیلی زود به خود آمد. او روی زمین دراز کشید و خودش 
را به مردن زد. خرس نزدیک شد. پسرک را بو کرد و به گمان اینکه او مرده است، رفت. آخر، 

خرس ها جاندارانی را که خودشان نکشته اند، نمی خورند.
بعد از رفتن خرس، شخصی که باالی درخت رفته بود، پایین آمد و از دوستش پرسید: 

»خرس مّدت زیادی دِر گوش تو حرف زد. راستی او به تو چه می گفت؟«
دوستش جواب داد: »خرس به من گفت: از این به بعد حواست را جمع کن و با 

کسانی که هنگام خطر، تو را تنها می گذارند و می گریزند، دوست نشو!«

 درس شانزدهم

 مهمان خیلی خیلی کوچولو

 بخش اّول داستان
مادر قبل از رفتن، مریم را بغل کرد و بوسید. بعد دستی 

به سرش کشید و گفت: »مریم جان، دختر خوبی باش و مادربزرگ را 
اذیّت نکن. من خیلی زود با یک مهمان خیلی کوچولو برمی گردم. مهمانی که 

همه دوستش داریم. می دانم که تو هم دوستش داری.«
پدر هم با خنده گفت: »بله، مریم جان، یک مهمان خیلی خیلی کوچولو!«

مریم با تعّجب گفت: »مهمان کوچولو کیست، مادر؟ تو را به خدا بگو!«
خودت  برگردم،  وقتی  دخترم!  کن  صبر  »کمی  گفت:  و  بوسید  را  مریم  دوباره  مادر، 
می فهمی!« یک روز گذشت؛ ولی مادر هنوز برنگشته بود. مریم منتظر بود. مرتّب از پنجره، بیرون 
بود که هوا صاف و  بود. خوش حال  با بی صبری منتظر مادر و مهمان کوچولو  نگاه می کرد.  را 
یاد حرف  نداشت.  را  ولی حوصله اش  کند؛  بازی  و  حیاط  توی  برود  می توانست  است.  آفتابی 

پدرش افتاد: »مهمان خیلی خیلی کوچولو!«
 بخش دوم داستان

مریم به طرف مادربزرگ رفت. مادربزرگ به پشتی تکیه داده بود و با کاموا بلوز می بافت. 
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مریم کنار او نشست و گفت: »پس کی می آیند؟ حوصله ام سر رفت.«
مادربزرگ سنجاق چارقدش را زیر گلو محکم کرد. مریم را بوسید و با خنده گفت: »صبر 
داشته باش مریم جان، تا یکی ــ دو ساعت دیگر حتماً می آیند. نمی خواهی خودت را برای آمدن 

مهمان کوچولو آّماده کنی؟«
مریم به طبقٔه باال دوید. همان طور که لبخند می زد، با خود گفت: »مهمان کوچولوی ما 
خیلی زود می آید، چقدر خوب!« او همٔه اسباب بازی هایش را جمع کرد و توی صندوق زرد بزرگی 
که گوشٔه اتاق بود، ریخت. با یک جاروی کوچک اتاق را جارو زد. تمام خرده ریزه ها و آشغال ها 
را جمع کرد. بعد دست و صورتش را شست. موهایش را شانه کرد. دندان هایش را مسواک زد. 

بهترین لباسش را پوشید. جلو آیینه ایستاد و با خودش تمرین کرد که چه بگوید و چطور لب خند 
بزند. او با بی صبری گفت: »پس کی می آید؟«

مریم روی پلّه ها ایستاده بود که صدای باز شدن در را شنید. هنوز از پلّه ها پایین 
بعد صدای مادر را شنید:  به گوشش رسید.  بود که صدای بسته شدن در  نیامده 

آمده.  ما  مهمان کوچولوی  اینجا.  بیا  برگشتم.  من  دخترم؟  مریم! کجایی  »مریم! 
نمی خواهی او را ببینی؟«

مریم با عجله از پلّه ها پایین آمد. به طرف مادر دوید و محکم او را بغل کرد. 
مادر با مهربانی به موهای مریم دست کشید و گفت: »به مهمان کوچولویمان 

نگاه کن!«
نگاه  پتو  به  تعّجب  با  بود. مریم  بغل مادر  پتوی سفیدی توی 

خوش حالی  با  مریم  آمد.  بیرون  پتو  از  کوچکی  دست  ناگهان  کرد. 
روی پنجه هایش بلند شد و الی پتو را نگاه کرد. چشم هایش برق زد. 

با خنده گفت: »وای خدا! چقدر کوچولوست!« و آرام و آهسته انگشت های 
کوچولویش را ناز کرد.

مادر با خنده، مریم را بوسید و گفت: »چه خواهر مهربانی!« 
  مژگان شیخی 
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 درس هفدهم

 خرگوش گوش کوتاه

 بخش اّول داستان
روزی، روزگاری، خرگوش مهربانی بود که با بقیٔه خرگوش ها فرق داشت. همٔه 
خرگوش ها، گوش های درازی داشتند؛ اّما گوش های خرگوش مهربان کوتاه بود. او 
دلش می خواست مثل بقّیٔه خرگوش ها گوش های بلندی داشته باشد؛ اّما نمی شد. 

گوش های او از اّول کوتاه بود.
با این همه، تمام حیوان های جنگل، خرگوش مهربان را دوست  داشتند. 
به  او  داشت،  کمک  به  احتیاج  کسی  وقت  هر  چون  بود.  مهربان  چون  چرا؟ 
کمکش می رفت. در بین همٔه حیوان ها، فقط روباه پیر، دشمن خرگوش بود و او 

را »گوش کوتاه« صدا می زد.
روباه پیر، چند بار نقشه کشید که خرگوش مهربان را به خانه اش دعوت کند 
تا در را به رویش ببندد و او را شکار کند و بخورد؛ اّما خرگوش مهربان، گول حرف های 

روباه را نمی خورد و به خانه او نمی رفت. 
فسقلی  این خرگوش  از  نباید  من  »نه!  با خودش گفت:  پیر  روباه  از روزها،  روزی 

شکست بخورم. باید هر طور شده او را بگیرم و یک لقمه کنم. حاال نشانش می دهم.«
بیرون  خانه اش  از  روباه  کشید.  دیگری  نقشٔه  و  کرد  فکر  نشست،  روباه 

رفت. همان طور که راه می رفت، آه و ناله می کرد. سرفه می کرد، عطسه می کرد. 
طوری این کارها را می کرد که همٔه حیوان ها خیال کردند که او مریض است. 
بعد به خانه برگشت، رختخوابش را پهن کرد و خوابید. هر وقت کسی از 
جلوی خانه اش رد می شد، روباه صدای ناله اش را بلند می کرد. حاال دیگر 

همٔه حیوان ها، باور کرده بودند که روباه پیر، راستی راستی مریض است.
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 بخش دوم داستان
را  تا احوالش  او رفت  به خانه  بود،  روزی، الک پشت که همسایه روباه 
بپرسد. الک پشت کمی کنار روباه نشست، حالش را پرسید و با او حرف زد. وقتی 
می خواست به خانه اش برگردد، روباه پیر گفت: »ای همسایه، حال و روز من را 
که می بینی. پیر و ناتوان شده ام. مریض و بیچاره در رختخواب افتاده ام. به این 

خرگوش مهربان بگو، به اینجا بیاید و کمی به من کمک کند.«
در  بیرون رفت،  از خانه اش  پیر سوخت.  روباه  به حال  دلش  الک پشت 

جنگل گشتی زد و خرگوش مهربان را پیدا کرد و پیغام روباه پیر را به او داد.
خرگوش مهربان با خودش گفت: »روباه پیر، همیشه مرا اذیّت کرده 

باشد،  بیمار شده  اگر راستی راستی  ولی حاال  او دشمن است،  است. 
باید به کمکش بروم و کارهایش را انجام دهم؛ اّما اگر باز هم نقشه ای 

کشیده باشد، نباید گول او را بخورم.«
خرگوش باهوش کمی فکر کرد. باید راهی پیدا می کرد، 
تا بفهمد که آیا روباه پیر، راستی راستی بیمار است یا نه؟ فکر 

کرد و فکر کرد تا اینکه راه حلّی به نظرش رسید.
راه  روباه  خانٔه  طرف  به  باهوش  خرگوش 

افتاد؛ اّما وقتی نزدیک خانه رسید، آهسته به پنجرٔه 
به  پنجره  از  را  سرش  یواشکی  و  شد  نزدیک  خانه 

داخل برد. روباه پیر، سالم و سرحال روی رختخوابش 
نشسته بود.

من  به  می خواستی  هم  باز  پس   « گفت:  با خودش  خرگوش 
کلک بزنی! باز هم نقشه! ای حّقه باز!«

تا  شد  بلند  زود  روباه  افتاد.  خرگوش  به  پیر  روباه  چشم  ناگهان  اّما 
باهوش  بگیرد. خرگوش  را  او  و  بیندازد  گیر  را  سر خرگوش  و  ببندد  را  پنجره 
بیرون برد.  که فهمیده بود روباه نقشه ای برای گرفتن او کشیده است، سرش را 
پنجره گیر کرد. خرگوش  اّما گوش های خرگوش الی  با شّدت بسته شد؛  پنجره 
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بیچاره پشت پنجره خانه روباه آویزان ماند. او نمی توانست 
خودش را خالص کند و از آنجا فرار کند. خرگوش، دست 
و پا می زد و با دست به پنجره فشار می داد تا گوش هایش را 
بیرون بکشد. گوش های او هر لحظه کشیده می شدند و دراز 
و درازتر می شدند. خرگوش باز هم زور زد و باز هم گوش هایش 
هم  دیگر  حیوان های  خرگوش،  صدای  و  سر  با  شدند.  درازتر 

روباه  که  بودند  فهمیده  روباه جمع شدند. همه  آمدند و جلوی خانه 
باز  پنجرٔه خانٔه روباه را  آنها  نبوده است.  باز هم دروغ گفته و مریض 

با تعّجب دیدند  اّما همه  کردند و گوش های خرگوش را آزاد کردند؛ 
همٔه  گوش  از  حّتی  است،  شده  دراز  دراز  گوش های خرگوش  که 

خرگوش ها درازتر.
به آرزویش رسیده  بود، چون  خرگوش مهربان، خوش حال 

بود. روباه پیر هم از خجالت، تا مّدت ها از خانه اش بیرون نیامد. او 
دیگر نمی توانست خرگوش باهوش را مسخره کند و گوش کوتاه صدایش 

بزند.
 حسین فتاحی
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