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آفرینبه نام خداوند جان آفرین زبان  در  سخن  حکیم 
سعدي - بوستان
پروردگار حکيم را سپاس مي گوييم كه يك سال ديگر براي خدمتگزاري به نظام تعليم و تربيت ميهن عزيزمان 
ايران، به ما فرصت  داد. شکر اين نعمت را به جاي مي آوريم و از درگاه خداي رحمان، توفيق در كارها را خواستاريم. 
كتابي كه پيش رو داريد، حلقه ي مياني از زنجيره ي دوره ي دوم ابتدايي است. دوره ي اّول ابتدايي، سه سال 
نخست) اّول تا سوم( و دوره ي دوم، سه سال دوم) چهارم تا ششم( ابتدايي را در برمي گيرد. بنابراين، ساختار و محتواي 
فارسي پايه ي پنجم از سويي با پايه ي چهارم و پايه هاي پيش از آن، پيوند دارد و از ديگر سو، بايد با پايه ي ششم و 
باالتر پيوستگي و همخواني داشته باشد. در سازماندهي ساختار و تدوين محتوا، تالش كرده ايم اين هماهنگي و نظام 

پيوستاري را حفظ كنيم. 
اين كتاب از دو پهنه ي اصلي زبان آموزي)مهارت هاي خوانداري و مهارت هاي نوشتاري( به قلمرو مهارت هاي 
شفاهي يا خوانداري زبان، اختصاص دارد. يعني در اين كتاب، پرورش خوب ديدن، دقيق گوش دادن، روان خواندن، 
تقويت حافظه ي زباني، درك متن و خوب سخن گفتن، از اهداف اصلي برنامه و تدوين محتوا به شمار مي آيد. البّته 
درهم تنيدگي مهارت هاي زباني و پاره مهارت ها در آموزش و رشد يادگيري كمك مي كند تا بتوانيم از توانايي ها و 

پيشرفت دانش آموزان در هر بخش، براي تقويت ديگر مهارت ها نيز بهره بگيريم. 
برنامه ي  اهداف  و  اصول  پايه ي  بر  و  قبل  پايه هاي  تازه  تأليف  كتاب هاي  ادامه ي  در  پنجم،  فارسي  كتاب 
ارتقاي  با گام هاي پيشين، در مسير  زبان آموزي حوزه ي يادگيري زبان و ادب فارسي تدوين  شده  است و همسو 
مهارت هاي زباني حركت  مي كند؛ عناصر ساختاري اين كتاب، اگرچه با نام هاي ويژه ي درست و نادرست، درك 
مطلب، تصويرخواني و... از هم جدا  هستند، اّما همه ي اين اجزا و پاره ها، با هدف كلّي تقويت مهارت شفاهي يا 

گفتاري زبان فارسي،  سازمان دهي شده اند. 
بر پايه ي آنچه گفته شد، براي تحّقق اهداف پيش بيني شده در »برنامه ي درسي زبان آموزي«، محتواي هر 

درس اين كتاب در بخش هاي زير، سامان يافته است:
متن درس )آمیخته به تصویر(: محتواي درس ها در دو قالب نثر و شعر و با توّجه به توانايي ادراكي    
و دامنه ي واژگاني، نيازهاي فرهنگي-  تربيتي و ذائقه ي روحي دانش آموزان، انتخاب يا نوشته شده اند. تکيه بر 

رويکرد، اهداف و اصول برنامه، بنياني ترين عنصر در اين بخش است.
درست و نادرست )پرسش هایي براي درك سطوح محتوایي(: اين بخش در همه ي درس ها    
ثابت است و پرسش هايي را دربردارد كه به فراخور درون مايه ي متن ها، در پي هر درس، گنجانده شده اند. هدف 

آموزشي اين بخش، تقويت حافظه ي كوتاه مّدت و پرورش دّقت و توّجه دانش آموزان است.
واژه آموزي: در واژه آموزي، دانش آموزان با شيوه هاي تركيب سازي و ساخت كلمه در زبان فارسي آشنا    

مي شوند. 

پیشگفتار: سخنی با آموزگاران محترم
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دانش زباني: در بخش»دانش زباني« موضوع هايي از پاره مهارت هاي زبان همچون لحن و آهنگ، خوب    
گوش دادن و... آموزش داده مي شود. واژه آموزي و دانش زباني هر كدام با نظمي يك در ميان، درپي هم آمده اند.
تصویرخواني و صندلي صمیمیت: در اين فّعاليت، هدف اين است كه فرصتي براي دانش آموزان    
ايجاد شود تا خوب ديدن و دّقت در نگاه را تمرين كنند و برداشت و درك خود را از تصوير، بازگو نمايند. محور 

اصلي اين تمرين، ديدن، انديشيدن و گفتن است. 
   شعرخواني و صندلي صمیمیت: در اين فّعاليت، دانش آموزان با شيوه هاي شعرخواني با رعايت لحن 
و آهنگ مناسب آشنا مي شوند و فرصت پيدا مي كنند تا خود را در برابر جمع قرار دهند و شعرخواني كنند؛ اين 
كار به خوگيري بيشتر نسبت به متن و درك بهتر آن، كمك مي كند و حّس اعتماد به نفس دانش آموزان را 

مي پرورد. )درس هاي 6،2 و12(
براي پرورش درك شنيداري دانش آموزان، طراحي شده؛ كه متن ها در  اين بخش  گوش كن و بگو:    
لوح فشرده و پرسش ها در كتاب خوانداري آمده  است. براي اطمينان بيشتر، متن داستان ها را در پيوست كتاب 
راهنماي معلّم هم گنجانده ايم تا اگر ابزار ديگر مهّيا نبود، داستان در كالس خوانده شود و دانش آموزان پس از 

گوش دادن به خوانش متن، به پرسش ها پاسخ دهند. )پايان درس هاي 4، 10 و 14(
نمایش: فّعاليت هاي اين قسمت، با هدف تقويت اعتماد به نفس ، هوش حركتي ، قدرت سخن گفتن     
در برابر جمع و كاهش كم رويي، طّراحي شده اند. اجراي نمايش، فرصتي براي تمرين نقش ها و رويارويي با 
موقعيت هاي مختلف زندگي اجتماعي است و دانش آموزان را براي يافتن راه حّل مناسب در شرايط گوناگون، 

آماده مي كند و شايستگي هاي فردي را شکوفا مي سازد. )پايان درس هاي 5 ، 11 و 17(
  بخوان و حفظ كن: در هر فصل ، اين فّعاليت كه يکي ديگر از تجربه هاي خوانداري زبان فارسي است، 
تلطيف  و  بيان  فن  تقويت  حافظه،  پرورش  به  مي توان  بخش  اين  اصلي  اهداف  از  مي شود.  تکرار  و  تمرين 
احساسات دانش آموزان اشاره كرد . اّما براي رشد قّوه ي ادراكي دانش آموزان، پرسش هايي با عنوان»خوانش و 
فهم« در پايان شعر آمده است كه هم چگونگي خواندن و هم ميزان درك و فهم آنان را رشد مي دهد. )بعد از 

درس هاي 1، 3، 6 ، 10، 13 و 16( 
  بخوان و بیندیش: در هر فصل ، داستان هايي كه با عناوين فصل و محتواي آن ها همخواني داشتند و 
با اهداف ويژه ي زبان آموزي، هماهنگ بودند، گزينش شده اند. پس از متن داستان چند پرسش با عنوان» درك 
 و دريافت« با هدف تقويت قدرت ادراكي و تفّکر دانش آموزان، آمده است. »درك و دريافت ها« در حقيقت، 

فرصت هايي براي تأّمل و درنگ بيشتر هستند. )بعد از درس هاي 2، 5 ، 7، 12، 15 و 17(
آمده  فصل  هر  پايان  در  كه  است  حکايت هايي  فارسي،  كتاب  سازه اي  عناصر  از  ديگر  يکي    حکایت: 
است. تلفيق محتواي حکايت با ضرب المثل و تقويت قّوه ي تشخيص دانش آموزان، در درك محتواي متن و 
ارتباط آن با َمَثل، مهم ترين هدف اين بخش است. به همين سبب، پايان هر حکايت با نمونه هاي متعّددي از 

ضرب المثل هاي معروف فارسي پيوند خورده است. )بعد از درس هاي 2، 5 ، 7، 12، 15 و 17(

 گروه زبان و ادب فارسي   دفتر تألیف كتاب هاي درسي ابتدایی و متوسطه نظری
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ستایش

ده      دا �ش �ي و �پ اي همه هس�تي �ز �ت

ده وا�زا �ش و �ت ع�ي�ز ا�ز �ت ِ �ز ا�ك �ز

م �ي د و �ب ِي �توس�ت ا�ين همه اّم�ي ا�ز �پ

، اي �كر �يم �ز�ش �ب اي و �ب �ز�ش �ب و �ب هم �ت

ي �ياور�يم  اره ي ما �ا�ز �كه �ب �پ

ور�يم؟ و �برا�زي، �به �كه روی �آ   �گر �ت

م �ا�ز�ت    واه�ي �ز له �ز �ب و، �ت رز رِد �ت �ب

؟ وا�ز�ت واهد �ز و، �كه �ز ي �ت وا�ز �ز  �گر �ز

وارگان م�ز و، ای مو�زِ� �ز �يار �ش

ارگان �پ �ي اره ي �ب اره �كن ای �پ �پ

 نظامي، مخزن االسرار
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  درس اّول

ا  �ب �ي ، �ز �پد�يده ها�يي لط�ي�ز  . �تي ها اس�ت گ�ز � ار ا�ز �ش م، سر�ش گي مي �ك�ز�ي �زد� ن �ز �كه رد �آ ها�زي  �ب

كي  ر�يم؛ رد حا�ي �كه ا�گر ا�زد� ان مي �گدز ار�ش گي ا�ز �ك�ز د �كه �به �اد� �ي�ش روي ما هس�ت�ز ، �پ �ي�ب و ع�ب

�ز�ش  �زر�ي ا�يي هاي �آ �ب �ي گهي �براي د�يدن �ز ا� ن �پد�يده ها �تما�ش م �كه هر �كدام ا�ز ا�ي �ز�ي �ي م، مي �ب رد�زگ �ك�ز�ي

د . �يدن هس�ت�ز ي �براي ا�زد�ي�ش و ا�ي��تگاه ها�ي

ن، ا�ز دل ص�زره ها و س�زگ ها  اي �آ د�تر�ين حب ل�ز م رد �ب �ز�ي �ي ان مي رو�يم،  گاهي مي �ب �به لكوه��ت

�گو�زه ا�ز دل س�زگ،  �ب حپ م �كه ا�ين �آ �ت �به دهان مي ما�ز�ي �گ�ش . ا�ز مه اي روان اس�ت �پ�ش

دي �بر�ا�زد؟                                                                                        ل�ز ن �ب ود را �به ا�ي وا�زد �ز يرو�يي مي �ت �يد و �با �په �ز� �يرون مي �آ �ب
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ن ها  م �يا �آ �ز�ي �ي ود مي �ب د را رد �برا�بر �ز وم�ز �ز د�باال و �ت ل�ز م،  د�يوارهاي �ب گاه مي �ك�ز�ي ا�ز دور �كه �به لكوه ها  �ز

د. �ز ود�زما�يي مي �ك�ز س�ته ا�زد و �ز ، �ز�ش م�ت �كوه و ع�ز م �كه �با �ش �ي م، �تصّور مي �ك�ز �ي ه�وا�زي عطز را �پ

ا  و�ب �تما�ش ن اس�ت �كه �پد�يده ها را �ز م،  �يك راه �اده �آ اس�ي �ز ه�تر �ب�ش م عالَم را �ب واه�ي ا�گر مي �ز

لك  اًل لكوه هاي سر�به �ز م. م�ش ا�يسه �ك�ز�ي �گر م�ت ن ها را �با �ي�كد�ي م و �آ �ي د�ي�ش �ز �ي �يك �ب �ز�ش هر �زر�ي م،  رد�باره ي �آ �ك�ز�ي

ان و .... م��ت هار را �با �ز ور عسل را �با �زرم�گ�،  �ب �ب �ز ار،  �ز ، گل را �با حز �ت ده را �با رّده هاي عم�ي �ي �ك�ش

ر�يم،  ان مي �گدز ار�ش �ك�ز م و ا�ز  �ز�ي �ي �كه هر رو�ز مي �ب ي  ها�ي يرز � ّمل رد�باره ي �پ اأ �ت �يع�ت و  مطالعه رد ط�ب

  ، �تن �پاس�ز و �براي �يا�ز يرز و �ب��ت و �ب � . �پرس�ش ا�ز هر �پ ن ها اس�ت ا�ز�ت �آ �ز ي �براي سش اس�ب راه م�ز

گي را  � ما هم،  �با�يد ا�ين و�يرش د . من و �ش ام مي ده�ز �ب دان و عالمان ا�ز م�ز كاري اس�ت �كه همه ي دا�ز�ش

م . ود �پرور�ش ده�ي رد �ز

م؛ �به  ام مي ده�ي �ب ودمان را ا�ز روي عاد�ت ا�ز ارها ، �كردارها  و كارهاي �ز ي ا�ز  ر�ز�ت ما �بر�ز

ار  م ؟ و �ب��ي لك�ز�ي را �با�يد ا�ين كارها را �ب را ا�ين لگو�زه اس�ت  ، �پ م  �كه �پ ود �زمي �پرس�ي هم�ين د��يل هم ا�ز �ز

�گر. د�ي �پر س�ش هاي 

كر �كردن و  � وع �براي �ز �ين مو�ز ه�تر ، �ب ن وا�ب��ته اس�ت گي ما �به �آ �زد� ي �كه �ز �ب لگوارا�ي هم�ين �آ

. �تي ها اس�ت گ�ز � كي ا�ز �ش � �ي
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�يا  �آ د،  ا�ش �ب �ز م�ين  �ب رد روي �ز ي �آ ؟  ا�گر رو�ز مده اس�ت �آ ود  �به و�ب �گو�زه  ؟  حپ �ي��ت �ب حپ �آ

ورد؟  �آ �پد�يد  ن را  وا�زد �آ ا�زسان مي �ت

م،   گاه مي �ك�ز�ي . �يع�زي �به هرطر�ز �كه �ز �ز�ش اس�ت �زر�ي �تي هاي �آ گ�ز � ا�زه ي �ش احز �به هر حال،عالَم �تما�ش

كي و  �بان، �به �پا� داي مهر هان،  د�ز�تري اس�ت �كه حز م. ا�ين �ب �ز�ي �ي داو�زد را مي �ب �باي حز �ي �زر�يده هاي �ز �آ

گارد. �ته و مي �ز گاسش ن �ز ا�يي رد �آ �ب �ي �ز

برز را  د. ع��ز هاي س� ه ها هس�ت�ز برز اهان و  س� ، �گ�ي ا و لط�ي�ز �ب �ي �زر�يده هاي �ز �آ ن  �گر ا�ز ا�ي كي د�ي � �ي

و�زد و�ي گاهي مرده مي �ش �ياد، �پرش د. رد سرماي س�ز�ت �يا �گرماي �ز ده هس�ت�ز �ز لك�ز �ي �زرم و �ش  د�يده ا�يد؟  �ز�ي

م�ين س�ز�ت  ور�زد، �يا لك�ز �ز ،  ا�ز م�يان س�زگال�ز سر رد مي �آ ا�ز�ك و لط�ي�ز م هم�ين ع��ز هاي  �ز �ز�ي �ي مي �ب

د. �ز �ي �يرون مي �آ د و �ب كا�ز�ز كم را مي سش و م��

د و ما را  �بان هس�ت�ز داي مهر �ز�ش حز �زر�ي ي ا�ز �آ ا�زه ها�ي هان،  �زسش �پ�، همه ي �پد�يده هاي ا�ين �ب

د.                                                                        �ز �تر، دعو�ت مي �ك�ز �ي�ش ر �ب كّ � �به �ت�ز

ن لگو�زه  ا�ي را،  �بان  مهر داي  حز �ز�ش  �زر�ي �آ ا�يي هاي  �ب �ي �ز دگان،  و�ي��ز �ز ا�ز  كي  � �ي �ير،  �ز �ته ي  وسش �ز رد 

د: مي �ك�ز �توص�ي�ز 

دا لگو�ش �بده. �زر�يده هاي �ا�ك�ت حز » ه�ي�، لگو�ش �بده! �به �آ

�ب را  ه هاي �ا�ك�ت روي �آ طره هاي �باران �كه ح��ت ي م�زم�ي. �به �ت  �به �پروا�زه اي �با �بال ها�ي

�كن. لگو�ش  �زد،  مي �ا�ز

ماهي هاي  صداي  �زوي؟  د،  �ب�ش �ز �ب �ز مي �ب م�ين  �ير�ز �ز رد  �كه  را  ره ها�يي  ��ش صداي  وا�زي  مي �ت �يا  �آ

طور؟ �پ را  اال�ب  �ت
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   درست و نادرست

1 ديدن شگفتي هاي عالم و تأّمل درباره ي آن ها راه مناسبي براي شناخت است. 

2 سبزه ها و علف ها به اندازه اي نرم و شكننده هستند كه نمي توانند از ميان سنگالخ سر 

در بياورند.  

3 تاريكي شب، روشنايي روز و شبنم صبحگاهي همه از آفريده هاي ساكت خدا هستند. 

د. امي�ك�ن �ن ن�ش رد�آ ها�بِرسا�ك�ت �كّ و�يك�ت �بيا��ت ِي�آ �ب سمان،�آ گاه�كن!�آ ن�باالرا�ن �آ

ور�ند. كانمي�ن ط�ت م،�ن�ت هارد�نس�ي هاو�بر�گ �ين!عل�ن �ب �ينرا�ب ن�پا�ي ا�ي

اسي. �ن دارا�بسش �ن �نر�يدههايسا�ك�ت ا�آ �بده،�ت د،�گو�ش ل�ن اهو�ب گاه�كن...و�بهصداهاي�كو�ت �ن

د. �ن �ن ارمي�ت سمان،�ت م�ينو�آ �ين�ن ها،�ب لك�بو�ت د.ع�ن �ن دمي�ك�ن هارسش د.عل�ن �ن رمي�ك�ن �بادهاس�ن

�نم �ب صدايسش طور؟ �پ را  رو�ن ا�يي �ن رو�ش صداي �نوي؟ مي�ش را  �ب �ش كي � ار�ي �ت صداي و �ت �يا �آ

ود؟ مي�ش وارد ، �بر�گ ا�نهي �ن �به ده سر�ن �كه ه�نگامي را، حگاهي ص�ب

�بده. گاه�كن...و�گو�ش �ن �بههرطر�ن

د. اهس�ت�ن �ب �ن ه�آ داهم�يسش �ن �نر�يدههايسا�ك�ت �آ

�نوي؟«. انرامي�ش �ي�نيوصدا�يسش نهارامي�ب و�آ �يا�ت �آ
 آفريده هاي ساكت خدا، 
نانسي سويتلند، ترجمه ي حسين سيّدي،  با اندكي كاهش و تغيير
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   درك مطلب

1 چه راه هايي براي شناخت بهتر اين عالم، وجود دارد؟

2 علف سبز و لطيفي را كه در ميان سنگالخ  روييده است با چشمه ي رواني كه از دل كوه 

مي جوشد، مقايسه كنيد. شباهت ها و تفاوت هاي آن ها را بگوييد. 

3 منظور از آفريده هاي ساكت خدا چيست؟

4 چرا عنوان»تماشاخانه« براي اين درس انتخاب شده است؟ شما چه عنواني را براي اين 

درس پيشنهاد مي كنيد؟
.  5

   واژه آموزي

 به واژه هاي زير و رابطه هاي آن ها با يكديگر،توّجه كنيد.

باال            پايين خوب             بدگل             خار زيبازشت   

 با دّقت به خوب و بِد حرف هاي دوستم، گوش مي كردم.

 ما مي توانيم گل را با خار مقايسه كنيم.

 سنجاقك، باال و پايين مي پريد.

 از معني واژه ها ، مي فهميم كه اين كلمات، مفهوم مخالف هم يا ضّد هم را بيان مي كنند. اين گونه

واژه ها را »مخالف يا متضاد « مي ناميم.

اكنون با توّجه به آموخته هاي باال، نمونه هاي زير را كامل كنيد.

...... ......كوتاه    ......تاريك               گرما           
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   تصويرخواني و صندلي صميميت 

1 ديدن: تصوير را با دّقت ببينيد و به جزئّيات آن توّجه كنيد. 

2 انديشيدن: براي درك ارتباط اجزاي تصوير، فكركنيد و مطالبي را كه از تصوير برداشت كرده ايد، در ذهن خود مرور كنيد. 
3 يافتن: زماني كه ارتباط ميان اجزاي تصوير و مفاهيم آن را درك كرديد، يك موضوع را انتخاب كنيد. 

4 گفتن:  هر وقت آماده شديد، روِي صندلي معلّم بنشينيد و درباره ي موضوع انتخاب شده، براي دوستانتان صحبت كنيد.
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 پروين دولت آبادی 

�ت    سش �گدز ص�را   �بر  رام  �آ سرد،  �ت �باِد  رد �گ�ش اران، ر�ز�ته ر�ز�ته، �ز ه �ز برز س�

د ر�زگ ر�زگ �زگ �تك رد�ز�ت �زارَون، �ش ادا�ب و �ت�ش �تر �ش ن �پ د �آ رد �ش �ز

�ز�ت  �ز�ت�بر�گ �بر�گ گل �به ر�تِص �باد ر�ي �گ��ي هم  ا�ز  د�بُن  �ي �ب �ته های  رسش

د �ب �ش د، �بي �آ ك �ش كم �زسش كم ل مه ل د�پ�ش وا�ب �ش گهان رد �ز ا� ان، �ز  �با�ز و �بُ��ت

ا�ك  حز �ير  �ز رد  دا�زه ها  ان،  ده�ت ا�ك�كرد  �ت اِن  �پ �ي �پ ا�زه ی  �ش لكو�ته،  �كرد 

مي رود ان  م��ت �ز و  يرز  � �پا�ي ود؛�زصل  مي �ش هاران  �ب ون  �پ �گر،  د�ي �بار   

اه �گ�ي مي رو�يد  ك،  �زسش م�يِن  �ز راها�ز  �به  د  مي ُا�ز�ت �ب  �آ د،  و�ش �ب مه  �پ�ش

ارون �ز رد�ز�ت  َرد،  �آ و  �ز  ِ كهن�بر�گ � ا�زساران  �ش �گردد،  برز  س�

گل �بو�ته ها سرِ  �بر  دد،  �ز �ز �ب راگُل  �با�ز  گل،  و�ش  �ز �بوی  د  �ك�ز �پُر 

وان �ز�زمه �ز و،  �پرس�ت �يد  مي �آ �يان�با�ز  سش �آ ا   �ب ا�ي�ز رد  د  مي �ا�ز �با�ز 

  بخوان و حفظ كن



17

  خوانش و فهم

1  در بيت » گل بخندد، برسر گل بوته ها       پركند بوي خوش گل، باغ را« منظور از

خنده ي گل چيست؟

2  در بيت سوم دو واژه ي » برگ برگ« چگونه خوانده مي شود؟
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  درس دوم

مار �كرد؟  وا�زد �ش داي را، �كه �تَ ِل حز كي ا�ز هرزار �كرد؟�زصز � كر �ي � ن �كه �شُ  �يا �ك�ي��ت �آ

دمي �آ و  ان  رد�ز�ت و  �بّر  و  �زر�يد  �آ �ر  ُم و َ��يل و �زهار �كرد�ب �ب د و ماه و َا�ز �ي ورسش  �ز

ا�ب  �ز�ت ير �آ اأ �ش� ا�ك ُمرده، �به �ت رزای حز �كردا�ب ار  ال�ه �ز و  من  �پ و  وه  م�ي اِن  �بُ��ت

را ُمرده  اِن  رد�ز�ت �زِ  �ي �ب داد  �ب  �آ �كردا�بر،  هار  و�ب �ز �يرهِن  �پ �بره�زه،   ِ ا�ز �ش

�بَ� و  دم ا�زد  �زي �آ �ب �زه  او،  دلگوي  و��ي �كرد�ت ا�زسار  �ش �بر  مه  مرز �ز �كه  �ي  ل�ب �ب هر 

  سعدي 
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    درست و نادرست

1 بخشش و بزرگواري خداوند قابل شمارش نيست.

2  خداي بزرگ  به وسيله ي  آفتاب،  اجزاي خاك مرده را به باغ ميوه و چمن زار 

تبديل مي كند. 

3 فقط انسان ها مي توانند به خوبي خداوند را ستايش كنند.

   درك مطلب

نوبهار كرد«  پيرهن  برهنه،  شاِخ  1  در بيت » ابر آب داد، بيِخ درختاِن ُمرده را 

شاعر از چه فصل هايي سخن گفته است؟

2  بيت » بحر آفريد و بّر و درختان و آدمي      خورشيد و ماه و انجم و ليل و نهار كرد«  

را به زبان ساده بيان كنيد.

3 »آفتاب« و »ابر« را با هم مقايسه كنيد و شباهت و تفاوت آن ها را بگوييد.

.   4
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   دانش زباني

 لحن و آهنگ
وزش باد، حركت آب در رودخانه، به هم خوردن برگ درختان در باد، ريزش آب از كوهساران، 
 صداي ُسم اسبان، حركت قطار، تيك تاك ساعت و  ... هر كدام صدا و آهنگ ويژه اي را به ذهن

مي آورد.
من و شما به هنگام خواندن نوشته ها در مكان ها و موقعيت هاي مختلف ، حالت خودمان  و لحن 

صدايمان را با آن مكان و موقعيت، هماهنگ مي كنيم.
 اگر بخواهيم متن تبريك را خطاب به كسي كه موّفقيتي به دست آورده، بخوانيم، چه مي كنيم؟

اگر بخواهيم متن تسليت را خطاب به كسي كه به سوگي دچار شده، بخوانيم، چه مي كنيم؟
شعرها و متن درس ها هم ويژگي هايي دارند كه هنگام خواندن، بايد به آن ها توّجه كنيم و لحن 

و آهنگ صداي خود را با آن متناسب سازيم . 

 

 

   شعرخواني و صندلي صميميت

براي اينكه شعر را با لحن و آهنگ مناسب بخوانيم، الزم است با توّجه به مراحل زير، تمرين كنيم.

1   انديشيدن:  نخست شعر مورد نظر را به صورت آرام و بي صدا مي خوانيم و درباره ي محتوا 

و آهنگ مناسب آن، مي انديشيم.
2  يافتن: پس از خواندن و انديشيدن درباره ي محتوا، لحن و آهنگ مناسب آن كشف مي شود   

و به ذهن مي آيد.
3  خواندن: پس از مرور شعر و تشخيص لحن مناسب آن، اكنون با آهنگ و سرعت مناسب،   

به صورت رسا، خوانش شعر را آغاز مي كنيم.

اين  شعر  با  پيدا شده«  تو  ز  اي همه هستي  ستايش» خواندِن شعر  لحن 
درس» فضل خدا«به نظر  شما يكسان است ؟ درباره ي لحن و آهنگ خواندن 

اين دو شعر، گفت وگو كنيد.
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  بخوان و بينديش

در دشتی بزرگ و سرسبز، پروانه ای زندگی می كرد، با بال هايی زيبا 
و خوش رنگ. پروانه آن قدر زيبا بود كه پروانه های دشت هميشه درباره ی او 

حرف می زدند و بعضی از آن ها به زيبايی بال های او حسرت می خوردند.
هر روز صبح كه خورشيد زيبا از پشت كوه بيرون می آمد، پروانه از خواب بيدار 
در  بركه ای مي رفت كه  به سراغ  بعد  با شبنم گل ها می شست.  را  می شد؛ صورتش 
كنار دشت قرار داشت، چرخی روی آن می زد و بال های رنگارنگش را در آب می ديد و زيبايی خودش 
را تحسين می كرد. او با غرور شاخك هايش را باال می گرفت و در دشت به پرواز در می آمد تا بال های 

زيبايش را به نمايش بگذارد.
يك روز هنگام غروب كه خورشيد، نورش را پشت كوه ها پنهان می كرد، پروانه ها دور هم جمع شدند. 
آن ها در باره ی غرور و خودبينی پروانه با بركه صحبت كردند و از او خواستند تا كاری كند كه پروانه، ديگر 

نتواند خودش را در آب بركه تماشا كند.
صبح روز بعد، پروانه از خواب بيدار شد. مثل هميشه به سراغ بركه رفت تا خود را در آب تماشا كند 
و از زيبايی بال هايش  لّذت ببرد. وقتی به بركه رسيد، ناگهان بركه با كمك نسيم ماليمی كه می وزيد، 

شروع به تكان خوردن كرد و موج های كوچكی روی خودش به وجود آورد.
پروانه هر چه تالش كرد، نتوانست خود را در آب ببيند. او كه از كار بركه بسيار ناراحت شده بود، مثل 
هميشه با غرور به سمت علفزار به پرواز درآمد. ولی به هر طرف كه می رفت، پروانه های ديگر به جای 
اينكه دورش حلقه بزنند و از زيبايی او تعريف كنند، از او فاصله می گرفتند و به سمتی ديگر پرواز می كردند.
پروانه ي مغرور، وقتی ديد كه پروانه ها به او توّجهی نمی كنند، ناراحت و غمگين به روی گل سرخی 
كه گلبرگ هايش را باز كرده بود، نشست. پروانه كه عادت نداشت به غير از خودش از كس ديگری تعريف 

كند، با ديدن زيبايی و شادابی گل به شگفت آمد و گفت: »به به! تو چه گل سرخ زيبايی هستی!«
گل سرخ، لبخندی زد و گفت: » از گلبرگ هايم تشّكر كن؛ كه سرخی، زيبايی و بوی خوش من از 

آن هاست«.
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از مـا تشّكر  هنوز صحبت های گل سرخ تمام نشده بود كه همه ي گلبرگ ها يك صدا گفتند: » 
نكن. از برگ ها تشّكركن كه نور خورشيد را می گيرند و برای ما غذا درست می كنند و باعث خوش بويی و 

خوش رنگی ما می شوند«.
برگ ها گفتند:» الزم نيست از ما تشّكر كنی؛ از ساقه تشّكر 
كن كه آب و مواد الزم را از ريشه می گيرد و به ما می رساند تا با 

آن ها غذا درست كنيم«.
ساقه گفت:» از من هم نبايد تشّكر كنی؛ از ريشه تشّكر كن كه 

آب و غذاي الزم را از زمين جذب می كند تا من بتوانم 
آن ها را به برگ ها برسانم«.

ريشه گفت: » تو از من نبايد تشّكر كنی ؛ بلكه 
بايد از زمين سپاسگزار باشی، چون من آب و مواّد 

غذايی را از زمين می گيرم«.
و  درآمد  صدا  به  زمين  ناگهان  لحظه،  همان  در 

گفت: » الزم نيست از من تشّكر كنيد؛ بلكه بايد از خورشيد 
سپاسگزار باشيد كه با گرما و نور خود، آب درياها و اقيانوس ها را 

بخار می كند تا از ابرها  برف و باران ببارد و گل های زيبا رشد كنند«.
خورشيد زيبا و درخشان كه تا آن لحظه ساكت و آرام، شاهد گفت وگوی 

آن ها بود، لب به سخن باز كرد و گفت:» اّما دوستان خوبم! از من هم نبايد تشّكر 
كنيد. همه ی ما بايد از خداوند بزرگ و مهربان تشّكر كنيم كه با نظم و ترتيب، وظيفه ی هر 
كدام از ما را در جهان آفرينش مشّخص كرده  است. اوست كه خالق همه ی زيبايی هاست«.

 پروانه به فكر فرو رفت. حاال ديگر متوّجه شده بود كه همه ی زيبايی اش را خدا به او بخشيده و 
خداست كه با نّقاشی هنرمندانه ي خود بر روی بال های او، باعث خوش رنگی و زيبايي اش شده  است.

نسيم ماليمی شروع به وزيدن كرد، پروانه آرام به پرواز درآمد و به سوی دشت رفت. از آن روز به بعد، 
ديگر هيچ پروانه ای نديد كه او خودش را در بركه، تماشا كند يا با غرور بخواهد بال های رنگارنگش را برای 

ديگران به نمايش بگذارد.
 زيباترين قّصه ها، مهدی مرادحاصل
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  درك و دريافت

1 با توّجه به متن، بگوييد پروانه چه ويژگی هايی داشت؟ آيا كار او را مي پسنديد؟ چرا؟

2  به نظر شما چرا پروانه ديگر خود را در بركه تماشا نكرد و بال هايش را به نمايش نگذاشت؟

3 چه چيزهايی باعث زيبايي و شادابي گل سرخ بودند؟ به ترتيب بيان كنيد.
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حكايت

روزي مردي سوار بر االغش به يك جاليز خربزه رسيد. خسته و تشنه، زير سايه ي درخت گردويي 
به فكر  بوته هاي خربزه و درخت گردو،  از ديدن  او كه  آنجا دراز كشيد.  و  بود، رفت   كه كنار جاليز 
فرو  رفته بود، پيش خودش گفت: »درخِت گردكان به اين بلندي، درخت خربزه اهلل اكبر! ، من كه از كار 
خدا هيچ سر درنمي آورم؛ آخر چگونه خربزه ي به آن بزرگي را روي بوته اي به آن كوچكي و گردوي به 

اين كوچكي را روي درختي به اين بزرگي، آفريده است! «.
   در همين فكر بود كه ناگهان، گردويي از شاخه جدا شد و به پيشاني اش خورد. 

مرد، به خود آمد و دست به دعا برداشت و گفت: » خدايا شكرت. حاال مي فهمم كه اگر خربزه اي 
به آن بزرگي را روي درخت، قرار داده بودي و اكنون به جاي گردو، آن خربزه به سرم خورده بود، چه 

بالي وحشتناكي به سرم مي آمد«.
  

  حكايتي كه خوانديد، با مفهوم كدام يك از َمثَل هاي زير ارتباط دارد؟

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

 عقلش به چشمش است .     جوجه ها را آخر پاييز مي شمارند.
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 درس سوم

ود. همه  هري، سا�خ�ته �ش ا�خی رد �ش مارس�ت �ی كهن، �ترار �بود �ب گاران � رد رو�خ

�خد. هر �بسا�خ ِ �ش �خ�ش ان را رد �كدام �ب مارس�ت �ی ه �بود�خد �كه �ب رد ا�ین ا�خد�یسش

د. ا�خه ی او �باسش د�یک �خ ان، �خرخ مارس�ت �ی واس�ت  �ب هر �ك� می �خ

د«. هر �باسش ار �ش د�یک �با�خ ه�تر اس�ت �خرخ : »�ب كی می �گ�خ�ت � �ی

د«. هر �باسش د�یک �گرما�به ی �ش ه�تر اس�ت �خرخ : »�ب �گری می �گ�خ�ت د�ی

ا�خ  �پ�  هر،  �ش رگان  �برخ می �كرد.  خهاد  � �ی�ش �پ را  مکا�خی  �ك�،  هر  الصه،  �خ

د.  �پرس�خ یرخ �ب هر را �خ� ر�گ �ش �ی�ب �برخ ر ط�ب �خ د �خ �خ م �گر�خ�ت و و  �گ�خ�ت و�گو،�تصم�ی �پرس و�ب

 : د و �گ�خ�ت و�ش �ال سش ، �خ �ی�ب د. ط�ب �خ �ت گ�خ له را �به او � د و م��ئ �خ د وي ر�خ�ت �خرخ
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اور�ید«. �ی ه �ب ا�خ �ت �ت ه �گوسش لكّ د �ت �خ »�برو�ید و �پ

گاه �كرد�خد  ّ�ب �به هم �خ هر �با �تع�ب رگان �ش �برخ

�تن  سا�خ �برای  ه   ا�خ �ت �ت   »�گوسش د:  �خ �ت گ�خ � و 

ان؟!«. مارس�ت �ی �ب
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�ك�با�ب  وردن  �خ ما، هوس  ر�گ  �برخ �ی�ب  ط�ب د  �ك�خ »�خ د:  �خ �ت گ�خ � ود  �خ �با  و  د�ید�خد  �خ�خ ی رد دل،   �بع�خ

؟!«. �كرده اس�ت

د  �خ �پ رد  را  ن ها  �آ ا  �ت داد  ور  دس�ت هر  �ش ر�گ  �برخ �ی�ب  ط�ب �ت ها،  �گوسش رس�یدن  �با  �ال،  هر  �به 

د�خد، اّما  ده سش گ�خ�ت �خ � �ی�ب سش د. همه ا�خ ا�ین �خرمان ط�ب �خ و�یرخان �ك�خ ا�خه ی رد�خ�ت �آ هر ا�خ سش طه ي �ش �خ�ت

ن  �ی ه�تر واهم �گ�خ�ت �ب ما �خ �گر �به �ش د رو�خ د�ی �خ ان �بر�گرد�ید. �پ �ت ا�خه ها�ی �ی�ب ادامه داد:» ا�ك�خون همه �به �خ ط�ب

.» �باس�ت ان �ك مارس�ت �ی �تن �ب م�ل �برای سا�خ

د  �گو�ی�ی »�ب  : �گ�خ�ت ن ها  �آ �به  و  وا�خد  �خرا�خ ود  �خ د  �خرخ را  هر  �ش رگان  �برخ �ی�ب  ط�ب  ، رو�خ د  �خ �پ ا�خ  �پ� 

اور�خد«. �ی �ب را  �ت  �گوسش ه های  لكّ �ت

ده  اسد و �بد�بو سش ی �خ �ك�یده و �بع�خ �ت ها �خسش ی ا�خ �گوسش ورد�خد. �بع�خ �ت ها را �آ د و �گوسش �خ ر ر�خ�ت د �خ�خ �خ �پ

ید. س�پ�،  كی �بو�ی� � كی �ی � ن ها را �ی گاهی �كرد و �آ �ت �خ ه های �گوسش لكّ ون سردی �به �ت �ی�ب �با �خ �بود�خد. ط�ب

؟«. هر �بوده اس�ت �ت رد �كدام �تسم�ت �ش ان داد و �پرس�ید: »ا�ین �گوسش �تی را  �خسش ه �گوسش لكّ �ت

د؟«. مع �پرس�ید: »م�گر �خر �تی هم می �ك�خ ر ا�خ م�یان �ب �یک �خ�خ

، سا لم ما�خده  �ت ه �گوسش لكّ ن �ت ط ا�ی د. �خ�ت �ی �خر�ت می �ك�خ : »�بله، �خ�ی گاهی �به او �كرد و �گ�خ�ت �ی�ب �خ ط�ب

 ، اس�ت �بوده  و�یرخان  �آ ن  �آ رد  �ت  �گوسش ا�ین  �كه  هر  �ش طه ي  �خ�ت ن  �آ ود  می �ش مع�وم  �پ�   . اس�ت

ود«. ان هم �با�ید رد همان م�ل سا�خ�ته �ش مارس�ت �ی ه �تری دارد و �ب یرخ هوای �پا�ك�

�ین  ن �گو�خه، رد �تع�ی ود �پا�یان داد، و ا�ی هر، ا�ین را �گ�خ�ت و �به س�خن �خ ر�گ �ش د �برخ م�خ �ی�ب و دا�خسش ط�ب

گی �كرد. ر� كمک �برخ �خان � ان، �به �آ مارس�ت �ی اس�ب �براي سا�خ�ت �ب اي م�خ �ب
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ر�گ �كه �بود؟ �ی�ب �برخ ن ط�ب د �آ �ی �یا می دا�خ �آ

ه ي ا�یرا�خی �بود.  وا�خ د�آ ��خ د �ب م�خ ک و دا�خسش سش ی، �پرخ �كر�یای را�خ او محّمد�بن �خ

ر�گري كار  ار رد كارگاه �خ ا�پ وا�خی �پدر�ش را ا�خ دس�ت داده �بود، �خ داي �ب �ت �كر�یا، �كه رد ا�ب محّمد �پسر �خ

ا�خد. هر و�ت�ت اسم  ا�ب می �كسش وا�خدن و �یاد�گ�یري، همواره او را �به �م�ت �ك�ت و�ت �خ می �كرد؛ اّما �ش

وا�خد، دس�ت �بردار  ن را �خمی �خ ا �آ اد، �ت ه اي می ا�خ�ت ا�خ ا�ب �ت م�ش �به �ك�ت د �یا �پسش �خ�ی ه اي را می سش ا�خ ا�ب �ت �ك�ت

ي رد  اسد. را�خ �خ �تر �ب�ش �ی�ش ه�تر و �ب ود را �ب هان �خ واس�ت �ب ا�ب ها می �خ وا�خدن هم�ین �ك�ت ود. او �با �خ �ب �خ

ان �گو�ش  د. �با د�تّ�ت �به حر�خ ها�یسش ر می سش ادان هم �ا�خ ار كار رد كارگاه، رد كالس ردس اس�ت �ك�خ

 . �ت سش ن �خمی �گدخ گی ا�خ �آ خهم�ید، �به ساد� ي را �خمی � یرخ � ا �پ می �كرد و �ت

  

�ی�ت رد  رط های مو�خّ�ت كی ا�خ سش � م. �ی ام ده�ی �ب ی ا�خ و�ب م، كارهای �خ ال�ش می �ك�خ�ی ه همه ی ما �ت امرو�خ

م �به ما �یاری رسا�خد  واه�ی ر�گ می �خ دای �برخ . ا�خ �خ اری اس�ت �ی ا�یی و هوسش هره �گ�یری ا�خ دا�خ كارها، �ب

ا�یی و  . دا�خ �بان، �به ما �خعم�ت هاي �خراوا�خی داده اس�ت و�یم. �پروردگار مهر ّ�ت �ش ا رد ا�ین راه، مو�خ �ت

 . كی ا�خ ا�ین �خعم�ت هاس�ت � �یاری، �ی هوسش

مان،  �یرخ عرخ هن  م�ی دي  ��خ �ب سر و  ود  �خ �ی�ت  مو�خّ�ت �براي  ما  �ش و  من  ا�ك�خون   ، �یرخ عرخ ان  دوس�ت    

م؟ د ه�ی ام  �ب ا�خ �با�ید  ی  كارها�ی �په  ا�یران، 
 تدوين محّمد ميركياني و 
تلفيق با كتاب »زكرياي رازي« ) مجموعه ی كتاب هاي فرزانگان(
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   درست و نادرست

1 بيمارستان نزديك خانه ي طبيب بزرگ شهر ساخته شد.

2 پس از جمع آوري گوشت ها، طبيب متوّجه شد كه تمامي گوشت ها خشكيده و فاسد شده اند.

3 هوشمندي طبيب باعث شد تا مشكل آن شهر حل شود.

4 طبيب، گوشت ها را براي شناسايي محّل مناسبي جهت ساخت بيمارستان مي خواست .

5 محّمد تا چيزي را نمي فهميد، به سادگي از آن دست نمي كشيد.                                              

  درك مطلب

1 چرا طبيب براي تعيين مكان بيمارستان، چند تّكه گوشت تازه خواست؟

2 به نظر پزشك، بيمارستان بايد در چه مكاني ساخته مي شد؟

3 طبيب بزرگ در جواني، چگونه مي خواست دنياي خود را بهتر بشناسد؟

4 تفاوت طبيب با ساير مردم در يافتن مكان بيمارستان چه بود؟

5 با توّجه به متن درس، جمله ها را به ترتيب رويدادها،  شماره گذاري كنيد.

  گوشت ها را در چند نقطه ي شهر از شاخه ی درخت آويزان كردند.

   بزرگان شهر، پس از پرس وجو و گفت وگو، تصميم گرفتند كه نظر طبيب بزرگ 

شهر را بپرسند.

  چند روز ديگر به شما خواهم گفت، بهترين جا برای ساختن بيمارستان كجاست.

  بعضی از گوشت ها خشكيده و بعضی فاسد و بدبو شده بودند.

  آن نقطه ي شهر كه اين گوشت در آن آويزان بوده است، هوای پاكيزه تری دارد.

.  6
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   واژه آموزي

 جمله هاي زير را بخوانيد و به كلمه هاي مشّخص شده و معناي آن ها، توّجه كنيد.

  براي خريد، نزد زرگر رفتم.

   زرگر: كسي است كه با زر يا طال، زيور آالت مي سازد.

  صبح كه به مدرسه مي آمدم به رفتگر، سالم كردم.

   ُرفتگر: كسي است كه كوچه و خيابان را تميز مي كند.

  پروردگار مهربان ، به ما نعمت هاي فراواني داده است.

   پروردگار: آفريننده ي جهان هستي.

  محّمد زكرياي رازي با رودكي هم روزگار بود.

   روزگار : به دوره اي از زمان مي گويند.

گرواژه +

گارواژه +

حاال تو بگو 

. ....................................................................................................  كارگر:  

. ....................................................................................................  آموزگار :  

. ....................................................................................................    : ......................... 

. ....................................................................................................    : ......................... 
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  بخوان و حفظ كن

  فردوسي

ان و حخرد   داو�خِد �ب ام �خ �به �خ

رد �گدخ ه، �بر�خ ن �بر�تر ا�خد�یسش �ی رخ
�كَ

اي       ماي و حخرد دل�گسش حخرد ره�خ

یرد �به هر دو َسراي حخرد، دس�ت �گ�

د      ��خ و �ب �به دا�خ�ش �گراي و �بدو �ش

�خد رخ
ی �گَ ا�ب �ی واهی �كه ا�خ �بد �خ و �خ �پ

الد دِل س�خگ و �كوه      �خ ادان، �ب �خ �خ

�كوه ِر �ك�، سشُ �یرا �خدارد �بَ َا�خ

ا �بَود          ا �بَود، هر �كه دا�خ وا�خ �ت

ا �بود یر، �بُر�خ � �خ دا�خ�ش دل �پ
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  خوانش و فهم

1  در بيت سوم، منظور شاعر از» بلند شدن به وسيله ی دانش «چيست؟

2  چرا در مصراع » ِخرد ، دست گيرد به هر دو سراي« بعد از واژه ي خرد ، نشانه ي » ، « 

گذاشته شده است؟
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 درس چهارم
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گار،  ا�خ �واد�ش رو�خ و  �بود  ر�به  �ب �ت �با  او مردي   . �ت �خراوا�خی داسش �كه سرما�یه ي  �بود  رگا�خی  �با�خ

و�ب و  گی �خ �خد� د. �خ �خد سش د �خر�خ �خ رگان، صا��ب �پ �ت و �با�خ سش مو�خ�ته �بود. سال ها �گدخ ها �آ یرخ � ار �پ �ب��ی

اي  ار مارد و �پدر، �خ�خ �خدان هم رد �ك�خ د. �خر�خ �ی ود می ا�خد�ی�ش �خدان �خ ده ي �خر�خ �خ �ی �ت و �به �آ رامی داسش �آ

د.  �ت�خ �گرم و �پُرمهري داسش

�گو�یم؛ دلم  ي �ب یرخ � ما �پ واهم �به �ش : »امرو�خ می �خ مع �كرد و �گ�خ�ت ود، �ب �خدان را  �گِرد �خ ي �پدر، �خر�خ رو�خ

اده �ك�خ�ید«. �خ ن، اس�ت ده ا�خ �آ �خ �ی د و رد �آ ن �گو�ش �بده�ی و�ب �به �آ واهد �خ می �خ

�خدان، مردم، معمواًل �براي رس�یدن �به ا�ین  ود را ا�ین �گو�خه ادامه داد: »اي �خر�خ ان �خ �خ  �بعد س�خ

                  . حخر�ت �یک �آ ر�گ و �پادا�ش �خ ام �برخ ، م�ت گِی را��ت �خد� د: �خ �خ ال�ش می �ك�خ یرخ �ت � سه �پ

ود  گی �خ �خد� گی را رد �خ � د و�یرش �خ كه �پ د � یرخ می رس�خ � ما�خی �به ا�ین سه �پ و�بم، ا�خسان ها، �خ ّه هاي �خ �پ اّما �ب

�خد: یر �به كار �گ�

ن ال�ش �براي مرا�ت�ب�ت ا�خ �آ د�یده و �ت �تن مال ا�خ راه �پ��خ ـــ ا�خدو�خ

�گران �ش �به د�ی �خ�ش ـــ �ب

ود رد �برا�بر �بالها. �ت ا�خ �خ ـــ م�ا�خ�خ

ال�ش روي  �د �خرسد. هر �ك� ا�خ كار و �ت د، �به م�ت ، كاه�ی �بور�خ د �خ���ت �خ هر�كه رد ا�ین �پ

�گران مرا�ت�ب�ت  وا�خد ا�خ د�ی د و �خه می �ت وا�خد �خراهم �ك�خ ود را می �ت گی �خ �خد� سا�ی�ش �خ �گردا�خد، �خه اس�با�ب �آ �ب

ان �كه  �خ ود. هم�پ ود �ته�یدس�ت �ش د، �خ ��ت ور�خ ن �خ�خ َوَرد و رد �خلگه داري �آ �خما�ید. ا�گر ما�ی �به دس�ت �آ

اي �خمی ما�خد. ن �بر�ب ي ا�خ �آ یرخ � ا�گر ا�خ �كوه هم ا�خد�ك ا�خد�ك �بردار�خد، �پ
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ون  ؛ �پ ار�پا�یان اس�ت د، رد رد�ی�خ �پ ال�ش �ك�خ ود �ت ط �براي �خ ا �خ�ت �ی �تن مال د�خ هر �كه رد ا�خدو�خ

ود �گردد. �خ ان، �خ�ش ود و �به �پاره اي �خ اد �ش وا�خی، سش �خ سگ �گرس�خه �كه �به اس�ت

ه�خر،  �با  و  د  �شرو�تم�خ ا�خسان  �كه    ، �ی��ت �خ�خ و  ه�خر  �ك��ب  �به  د  �ی �كوسش �ب �خدان،  �خر�خ �ین اي  �خ هم�پ

و�ی�ش رد م�یان مردم،  ل و ه�خر �خ د، �به س�ب�ب ��ت �ته �باسش ار داسش من �ب��ی د و د�ش ام �باسش گم�خ ا�گر �په �

عله ور می �گردد. �با�خ هم �ش ود،  كم �ش ل د  �خ �ك�خ ال�ش  �ت�ش را هر �په �ت ِ �آ ان �كه �خرو�خ �خ ود. �پ ا�خ�ته می �ش �خ سش

�یرا، دا�خه  د. �خ �ی اسا�خ �خ ی �ب�ش �كو�ی �ی و�ی�ش را �به �خ د �خ �ی �كوسش ود، �ب خهم �خ دار دا�خ�ش و � �خدان، �به م�ت ما هم اي �خر�خ �ش

ا�ك  ون سر ا�خ �خ د. �پ �ك�خ ال�ش �خ ن �ت �پ �ك� رد �پروردن �آ ، ه�ی ا�ك �خهان اس�ت ه�خگامی  �كه رد �پرده ي �خ

�پرور�خد  ن را �ب ک �آ ن �ال، �بی سش . رد �آ �ی��ت ، مع�وم �گردد �كه �پ راس�ت م�ین را   �آ َوْرد و روي �خ  �بر �آ

 ، ان �كه مو�ش �خ د؛ �پ �خ و  �ی ما دوري �ب �ید، ا�خ �ش �ی��ت �باسش یر�خد      .      �پ� ا�گر �بی ه�خر و  �خ�خ هره �گ� ن �ب و ا�خ �آ

�خد و رد هال�ك  �یرون ا�خدا�خ ا�خه �ب ، او را ا�خ �خ ون مو�خي اس�ت ، �پ ا�خه اس�ت ا�گر �په �با مردم هم �خ

د«. �خ ن �كوسش �آ

   باز نويسي از » ِكليله و ِدمنه «، باب دوم: شير و گاو، با كاهش

   درست و نادرست

1 اگر خود را نشناسانيد، همانند دانه اي هستيد كه در خاك نهان است. 

2 هر كه در اندوختن مال دنيا تالش كند، به جايگاه بزرگي دست مي يابد. 

3 هنرمند به سبب عقل خود در ميان مردم شناخته مي شود.

4 زماني كه دانه در خاك نهان است، همه براي پرورش آن تالش مي كنند.                              
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   درك مطلب

1 به نظر بازرگان ، مردم  در جست و جوي چه چيزهايي هستند؟

2 اندك اندك از كوه برداشتن شبيه چه كاري است؟

آخرت  نيك  پاداش  و  راحت  زندگي  به  تا  بگيريم  كار  به  زندگي  در  را  ويژگي ها  3  كدام 

برسيم؟

4 بازرگان مثال دانه و خاك را براي تشويق فرزندان به چه كاري، مطرح كرد؟

 .  5

    دانش زباني

  خوب گوش دادن

يكي از راه هاي درست فهميدن و درك سخن ديگران، خوب گوش دادن است. گوش دادن با 
شنيدن فرق دارد. هم اكنون كه در كالس نشسته ايد؛ صداهايي از بيرون به گوشتان مي آيد؛ 

اين » شنيدن« است.
 اّما از ميان همه ي صداها فقط به صداي آموزگار عزيزتان، توّجه مي كنيد؛ اين » گوش دادن «

است. وقتي به صدايي گوش مي دهيد؛  يعني با آگاهي و خواست خود به آن دّقت  مي كنيد 
و آن را از ميان ديگر صداها انتخاب مي كنيد؛ از آن چيزهايي مي آموزيد و اگر الزم شد به 

آن پاسخ مي دهيد.
خوب گوش دادن، يك مهارت است و به تمرين  زيادي نياز دارد. ما بخشي از سواد و دانش 

خود را از راه » خوب گوش دادن « به دست مي آوريم. 

بيشتر از آنچه حرف مي زنيم بايد گوش بدهيم؛ زيرا »يك زبان داريم و دو گوش«.
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   گوش كن و بگو

 به قّصه ي »كرم شب تاب« كه براي شما پخش يا خوانده مي شود، با دّقت گوش  دهيد و 
بر اساس نمودار زير، گفت و گو كنيد. سپس به پرسش ها پاسخ دهيد.

عنوان/ نام داستان

شخصيت ها

مكان يا فضاي داستان

زمان رخدادهاي داستان 

پيام داستان

نام كتابي كه داستان از آن نقل شد

  پرسش ها

1 چرا ميمون ها روي كرم شب تاب، هيزم گذاشتند؟

2 مرد مسافر به مرغي كه روي درخت بود، چه گفت؟

3 ميمون ها در پاسخ مرغ چه كردند؟

4 چرا نصيحت كردن فرد نادان مانند پنهان كردن شكر در زير آب است؟

5 امتحان كردن شمشير بر سنگ، شبيه كدام يك از كارهاي زير است؟

الف( آش را با جاش بردن.  
ب( دندان طمع را كندن.
ج( آب در هاون كوبيدن.

6 مضمون اين داستان شبيه كدام يك از ضرب المثل هاي زير است؟

الف( موش توي سوراخ نمي رفت، جارو به دمش مي بست.  
ب( شب دراز است و قلندر بيدار.

ج( پنددادن به نادان مانند تخم افكندن، در شوره زار است.  
د( شيري يا روباه ؟
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 درس پنجم

 ِ ام�تی رو�ی�ید؛ رد مّد�ت د �ت ��خ كهن سال و �ب ار � �خ ار �پ �بو�ته ي �كدو�یی رد �ك�خ

ا�خه ي  ورد و �به �باال�تر�ین سش �پ �خ �ی �ید، ا�خ �ت�خه ي رد�خ�ت �پ د �ك�ش ، �ت �ی��ت رو�خ �ب

ر�گ  �ی �برخ د �كه �خ�ی ن �باال د�ید، �باور�ش سش ود را رد �آ ن �كه �خ ار رس�ید. هم�ی �خ �پ

ار �كرد و ... �خ گاهی �به �پ . �خ ده اس�ت سش

د سا�ه ای؟«  �خ و، �پ ار �كه »�ت �خ ن �پ د ا�خ �آ �پرس�ی

» �یاد�تی اس�ت د و ا�ك�خون �خ ا:»دو�ی��ت �باسش �ت گ�خ �

�ی��ت رو�خ  و، �به �ب و �كدو، �كه »من ا�خ �ت د�ید ا�خ �خ�خ

؟« �ی��ت و �كه ا�ین كاه�ی �خ �پ �گو �ت دم، �ب �بر�تر سش

، ای �كدو : �كه »امرو�خ ار �گ�خ�ت �خ او را �پ

گام داوری اس�ت ، �خه ه�خ و�خ و مرا ه�خ �با �ت

د �باِد مهرگان  َ و، َو�خ �خردا �كه �بر من و �ت

.» ود �پد�ید، �كه �خامرد و َمرد �ك�ی��ت لگه �ش �خ �آ

  ناصرخسرو 



40

  درست و نادرست

1 كدوبُن، در كنار چنار روييد.

2 بوته ي كدو پس از بيست روز محصول مي دهد.

3 باد مهرگان، كدو و چنار را از بين مي برد .

  درك مطلب

1 عمر درخت چنار و بوته ي كدو ، هركدام در اين داستان چقدر بود؟

2 چرا كدو پس از شنيدن سّن چنار ، به او خنديد؟

3 چنار قضاوت در مورد خود و بوته ي كدو را به چه زماني موكول كرد؟ چرا؟

4 به نظر شما، حق با چنار بود يا بوته ي كدو؟ دليل بياوريد.

 .  5

  واژه آموزی

 َسرو بُن: ريشه ي درخت سرو 

 گلبُن: ريشه و بُوته ي گل

 بُِن دندان: ريشه ي دندان

حاال شما بگوييد.

 خاربُن :  . 

 بيدبُن :   . 

 چناربُن:   . 
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    نمايش

       با توّجه به داستان »چنار و كدوبُن« نمايشي 
طّراحي كنيد. خودتان را جاي يكي از شخصيت هاي 

زير قرار دهيد و نمايش را در كالس اجرا كنيد. 

 الف. چنار   ب. بوته ي كدو    پ. راوي داستان

براي اجراي مناسب و جّذاب تر، الزم است به نكات زير، توّجه كنيد:

1 صحنه پردازي: فضايي مناسب با داستان ، براي اجرا طّراحي كنيد.

2 انتخاب نقش: پس از بررسي و بازخواني داستان، يكي از شخصيت ها 

را انتخاب نماييد.

با  فردي  هر  نقش،  تعيين  از  پس  نمايش:  اجراي   3

را  نظر، مسئوليت خود  مورد  ويژگي هاي شخصيت  رعايت 
به نمايش بگذارد.

4 نقد و بررسي: پس از پايان نمايش، درباره ي چگونگي 

و  كنيد  گفت وگو  و  بحث  گروه  در  فرد،  هر  نقش  اجراي 
سرانجام، مباحث را جمع بندي كنيد.
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  بخوان و بينديش

زندگي  نام »پينگ«  به  قديم در كشور چين، پسري  روزگاران   در 
چه  هر  مي داشت.  دوست  بسيار  را  گياهان  و  گل ها  پينگ،  مي كرد. 
مي كاشت، خيلي زود جوانه مي زد و غنچه مي داد و چيزي نمي گذشت كه 

به طور عجيب و معجزه آسايي رشد مي كرد.
در آن سرزمين، همه ي مردم به گل ها و گياهان، عالقه ي زيادي 
داشتند. همه جا، گل كاشته بودند و هميشه بوي خوِش گل ها در هوا 

پخش بود.
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امپراتور آن سرزمين، پرنده ها را خيلي دوست داشت؛ ولي بيشتر از هر چيزي، به گل ها عالقه داشت و 
هر روز در باغ قصرش به گل ها و گياهان رسيدگي مي كرد؛ اّما امپراتور خيلي پير بود و بايد جانشيني براي 

خود انتخاب مي كرد. مّدت ها در فكر بود چگونه اين كار را بكند.
 چون گل ها را بسيار دوست  داشت، به فكرش رسيد، از اين راه جانشين خود را انتخاب كند. براي 
همين، فرماني نوشت؛ و جارچيان، آن را به همه جا رساندند. امپراتور فرمان داده بود، همه ي بّچه هاي آن 
سرزمين به قصر بيايند تا او دانه هاي  مخصوصي به آن ها بدهد. تا بعد از يك سال، گل هايي را كه پرورش 

داده اند، بياورند. كسي كه بهترين و زيباترين گل را بياورد، به جانشيني امپراتور انتخاب مي شود.
اين خبر بزرگ و هيجان انگيز در سرتاسر آن سرزمين پخش شد. بّچه ها از همه جا براي گرفتن دانه ي 
گل ها به قصر امپراتور هجوم آوردند. همه ي پدر و مادرها آرزو داشتند، فرزند آن ها جانشين امپراتور شود. 

بّچه ها نيز اميدوار بودند كه به عنوان جانشين امپراتور انتخاب شوند.
پينگ هم مثل بّچه هاي ديگر، از امپراتور مقداري دانه ي گل گرفت. او از همه خوشحال تر بود؛ چون 

مطمئن بود كه مي تواند زيباترين گل را پرورش دهد.
او گلدانش را با خاك خوب و مناسب، ُپر كرد و دانه اش را با دّقت زياد در آن كاشت و در آفتاب گذاشت. 

هر روز به گلدانش آب مي داد و با اشتياق منتظر بود دانه اش جوانه بزند، رشد بكند و گل بدهد. 
     روزها گذشت، ولي هيچ جوانه اي در گلدان او نروييد.

  پينگ كه خيلي نگران بود، دانه ها را در گلدان بزرگ تري كاشت. سپس خاك گلدان را عوض كرد. 
چند ماه ديگر هم گذشت؛ ولي باز اتّفاقي نيفتاد. 

روزها پشت سر هم آمدند و رفتند تا اينكه بهار از راه رسيد. همه ي بّچه ها بهترين لباس هاي خود را 
پوشيدند و گلدان هايشان را برداشتند تا پيش امپراتور بروند.

پينگ با شرمندگي و در حالي كه گلدان خالي در دست داشت، فكر مي كرد بّچه ها به او خواهند  خنديد؛ 
چون تنها او نتوانسته بود دانه هاي گل را پرورش بدهد.

يكي از دوستان پينگ كه گلدان بزرگش پر از گل بود، جلوي دِر خانه، او را ديد و گفت: »ببين من چه 
گل هايي پرورش داده ام. مطمئن باش كه هيچ وقت نمي تواني جانشين امپراتور شوي«. 

پينگ با ُغّصه گفت: »من بهتر و بيشتر از تو، از گلدانم مواظبت كرده ام، ولي نمي دانم چرا دانه ها رشد 
نكردند«.
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پدر پينگ، از داخل حياط، حرف هاي آن ها را شنيد و گفت: »پسرم، تو زحمت خودت را كشيده اي. بهتر 
است با همين گلدان پيش امپراتور بروي«.

پينگ با گلدان خالي به طرف قصر امپراتور راه افتاد.
آن روز، قصر امپراتور خيلي شلوغ بود. همه ي بّچه ها با گلدان هايي پر از گل هاي زيبا در قصر جمع شده 

بودند، به اين  اميد كه به جانشيني امپراتور انتخاب شوند.
 امپراتور به آرامي قدم مي زد و يكي يكي گلدان ها را با دّقت نگاه مي كرد.

حياط قصر پر از گل هاي قشنگ و خوش بو شده بود،ولي امپراتور اخم كرده بود و يك كلمه هم حرف 
نمي زد.

سرانجام نوبت به پينگ رسيد. امپراتور مقابل او ايستاد. پينگ با خجالت، سرش را پايين انداخته بود و 
انتظار داشت امپراتور با ديدن گلدان خالي، او را سرزنش كند.

امپراتور از او پرسيد: »چرا با گلدان خالي آمده اي؟« 
پينگ با گريه گفت: »من، دانه اي را كه شما داده بوديد، 
كاشتم و هر روز به آن آب دادم؛ اّما جوانه نزد. آن را در گلدان 
بزرگ تر و خاك بهتري كاشتم؛ اّما باز هم جوانه نزد. يك 
سال از آن مواظبت كردم؛ ولي اصاًل رشد نكرد. براي همين، 

امروز با گلدان خالي آمده ام«.
امپراتور وقتي اين حرف ها را شنيد، لبخندي زد و دستش 
را روي شانه ي پينگ گذاشت. بعد رو به ديگران كرد و با 
كردم،  انتخاب  را  خودم  جانشين  »من،  گفت:  بلند  صداي 
آورده ايد؛ چون  از كجا  را  اين گل ها  دانه ي  نمي دانم شما 
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  درك و دريافت

1 امپراتور در چه فصلي دانه ي گل ها را به بّچه ها داد؟ از كجا فهميديد؟

2 اگر شما جاي پينگ بوديد، چه مي كرديد؟

3 چرا با وجود اينكه گلدان ها، پر از گل هاي خوش بو و زيبا بودند، امپراتور خوشحال نبود؟

4 دليل نگراني پينگ چه بود؟

5 پينگ چه كارهايي انجام داد تا دانه ها به خوبي رشد كنند؟ به ترتيب بيان كنيد.

6 با توّجه به متن، جمله ها را به ترتيب رويدادها شماره گذاري كنيد.

    روزي امپراتور، دانه هاي مخصوصي را براي كاشتن و پرورش دادن زيباترين گل 
به بّچه ها داد.

   امپراتور، شجاعت و راست گويي پينگ را تحسين كرد.
   امپراتور مي خواست جانشيني براي خود انتخاب كند.

   همه ي بّچه ها به جز پينگ، با گلدان هاي زيبا در قصر جمع شدند.
   همه ي مردم چين به گل ها و گياهان عالقه ي زيادي داشتند.

دانه هايي را كه من به شما داده بودم، پخته بود و امكان نداشت كه سبز شوند و رشد كنند.
من، پينگ را براي درستكاري و شجاعتش تحسين مي كنم. پاداش او اين است كه جانشين من و 

امپراتور اين سرزمين شود.

 ُگلدان خالي  نويسنده: ِدمي   مترجم: نورا حق پرست
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مردي مقداري زر داشت و چون به كسي اعتماد نداشت، آن را بُِبرد و زير درختي دفن 
كرد. بعد از مّدتي بيامد و زر طلبيد، بازنيافت و با هر كس كه گفت، هيچ كس درمان ندانست. 

او را به حاكم نشان دادند. پس نزد او رفت و چگونگي را بيان كرد. 
حاكم فرمود: » تو باز گرد كه من فردا زر تو حاصل كنم! «.

آن گاه، حاكم طبيب را نزد خود خواند وگفت: » ريشه ي فالن درخت، چه دردي را درمان 
مي كند ؟«.

گفت: » فالن درد را «.
حاكم از جمله ي طبيبان شهر بپرسيد كه » در اين روزها چه كسي از فالن درد، شكايت 

كرد و شما او را به فالن درخت، اشارت كرديد؟«. 
يكي گفت:» يك ماه پيش، مردي بيامد و از آن درد شكايت كرد. من او را به آن درخت، 

اشارت كردم«.
پس، حاكم كس فرستاد و آن مرد را طلبيد و به نرمي و درشتي زر را بِِسَتد و به صاحب 

زر، بازداد !

حكايت

  پيام اين حكايت، با كدام يك از َمثَل هاي زير، ارتباط دارد، دليل انتخاب خود را توضيح دهيد.

 نابرده رنج، گنج ميّسر نمي شود.   دروغ گو، دشمن خداست.

 پيِش غازي و ُمعلّق بازي.    بار كج به منزل نمي رسد.

  بازنويسي از جوامع الحكايات، محّمد عوفي
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 درس ششم

د: وا�خ�ته �ش ن، سرود مّلي �خ مد و همراه �آ ا�خ رد �آ �باي ا�يران �به اه�ترخ �ي م سه ر�خگ و �خ �چر�چ

اوران ، مهر �خ د ا�خ ُا�خ�ت »سر�خ

�خرو�خ د�يده ي ح�ت �باوران

�يام�ت اي امام . �چ مان ماس�ت همن، �خّرِ ا�ي �ب

. ان ماس�ت ادي، �خ�ت�ش �ب �خ الل، �آ �ت اس�ت

ان مان �خر�ياد�ت �يده رد �گو�ش �خ �چ �ي ه�يدان، �چ �ش

اودان ده، ما�خي و �ب �خ �چا�ي

مهوري ا�المي ا�يران« �ب

ود را �باال �برد و �به احسا�ا�ت مردمي �كه رد  تهرمان، دس�ت هاي حخ �  . �چا�يان �يا�خ�ت سرود 

ادما�خي مي �كرد�خد و  ران �ش �يد. �ا�خ �خه ا�ش مي ردحخ�ش و�يرخ طال  �بر ��ي گاه �بود�خد، �چاس�خ داد. �گردن �آ سش ور�خ

د. �خ �ت گ�خ بر�يك مي � ي او را �ت� يرو�خ � �چ
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ن  الل �آ �ت ا�خه ي اس�ت م �كه �خسش رخ �چر�چ وري، �ب ده ا�يد. هر �ك�ش �خ�ي ورمان را �ش ما هم سرود مّلي �ك�ش �ش

واس�ته هاي �يك  م�ت ها و حخ ، ع�خ �خارا�ت ا�خ�ت الصه ي  �كه، �خ يرخ دارد.  �خ� ، �يك سرود مّلي  اس�ت

وها،  ر�خ �آ �ته ها،  سش �گدخ ور،  �ك�ش �يك  مردم  �كه  اس�ت  ي�خه اي  � �ي �آ ون  هم�چ مّلي  سرود   . اس�ت مّل�ت 

د.  �خ ن مي �يا�ب �آ ود را رد  ادا�ت حخ �ت اع�ت ي ها و  يرو�خ � �چ

ي،  �ش ا�ت ور�خ ان رد مسا�ب�ت تهرما�خ ي � يرو�خ � ر�گ و ه�خگام اعالم �چ د �كه رد مراسم �برخ �ي ا�يد د�يده �باسش �ش

د،  اس�خ �خ يرخ را مي سش لگ� ورا�خ اه و �ش ور، ا�ين سرود �كو�ت ود. همه ي مردم �ك�ش وا�خ�ته مي �ش ورها �خ سرود مّلي �ك�ش

د؛ �خ وا�خ ن را مي حخ ار �آ �خ ار�خد و �با �خرور و ا�خ�ت ن ا��ترام مي �گدخ �به �آ

د. كل مي �ك�خ اهي، كار را م�ش اه اس�ت و هم�ين �كو�ت ورها معمواًل  �كو�ت سرود مّلي �ك�ش

مله ها �خا�ب ا�ين  �ب �ت د. ا�خ �ي �گو�ي مله �ب د �ب �خ دي را رد �چ م�خ �ش ار مهم و ار�خ واه�يد �ر�خ هاي �ب��ي د مي حخ  �تصّور �ك�خ�ي

د.  �ي �گو�ي ا �ب �ب �ي ون و �خ ن ها را مو�خ د �آ واه�ي �خ صوص ا�گر �ب . �به حخ دي �خراوان اس�ت ر و ه�خرم�خ كّ � د �ت�خ م�خ ا�خ �ي  �خ

و �گرم  ار  �ب��ي معمواًل  ن  �آ ي  �ت دارد. موس�ي يرخ  �خ� گ  ه�خ �آ و  ي  �ت ؛ موس�ي �خ�ي��ت عر  �ش خها  �ت� مّلي   سرود 

ن  ور و عال�ته �به �آ اع ا�خ �ك�ش �باع�ت ، د�خ يرخ ، رو��يه ي سش لگ� ور ا�خ ه�خگ �ش . ا�ين �آ يرخ اس�ت لگ� �بان ا�خ ه�ي

د. يرخ لگ� را رد مردم �برمي ا�خ

. ار  اس�ت �ش گي و ا�ي ل �ت سش ود �گدخ د همكاري، ا�خ حخ م�خ ا�خ �ي د، �خ ر�خ�ت �ك�خ �ي�ش لكه �چ �خ وري �براي ا�ي هر �ك�ش

هم  مّلي  سرود   . اس�ت ور  �ك�ش الل  �ت اس�ت و  ادي  �خ �آ امِن  �خ مردم،  ي  س�خ�ت �كو�ش و  دا  كاري  �خ

د. �ك�خ و�ي�ت  �ت�ت مردم،  رد  را  رو��يه اي  �ين  �خ �چ د  مي �كو�ش

ار�يد.  ار هم �ب�گدخ ن را �ك�خ د و مهم �تر�ين كلمه هاي �آ �ي وا�خ �خ �گر �ب ورمان را �يك �بار د�ي ا�ك�خون سرود �ك�ش

ه هاي ا�لي  مهوري ا�المي ا�يران وا�ش ه�يدان و �ب ادي، �ش �خ الل، �آ �ت مان، امام، اس�ت همن، ا�ي �ب

م؟ خهم�ي . ا�خ ا�ين كلمه ها �چه مي � ا�ين سرود اس�ت
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  درست و نادرست

1 پرچم هر كشور نشانه ي استقالل آن كشور است. 

2 جمله ي »پاينده مانی و جاودان« در سرود ملّي، دعا و نيايشي براي ملّت و كشورمان است. 

3 در مسابقات ورزشي، سرود ملّي كشور برنده، نواخته مي شود.

  درك مطلب

1 چرا سرود ملّي ، در درس به آيينه تشبيه شده است؟

2 چه كارهايي براي آزادي و استقالل يك كشور بايد انجام داد؟

3 سرود ملّي را با پرچم مقايسه كنيد و بگوييد چه شباهتي با هم دارند؟ هر كدام نشانه ي چيست؟

4 در سرود ملّي از چه چيزي به عنوان »  نقش جان ما  « ياد شده است؟

  .  5

وري �كه  ور �چا�يان مي �يا�بد . �ك�ش لگي مّل�ت و �ك�ش اودا�خ گي و �ب د� �خ ورمان �با دعا �براي �چا�ي سرود مّلي �ك�ش

دا، �با گام هاي  يرخ �به �ياري �خ ده �خ� �خ �ي د. رد �آ هان مي ردحخسش ود رد �ب ر�گ حخ �خارا�ت �برخ كهن و ا�خ�ت �خ � ار�ي �با �ت

 . واهدر�خ�ت �ي�ش حخ دي �به �چ ل�خ �ب گي و سر �خد� ، �به �وي �ا�خ و�ي�ش �خدان حخ وار �خر�خ اس�ت

م �خ��ي بر  � َع�خ ا�يراِن  مر�خ  ا  و�ش محخ س�ي و  ّر  �خ ا�خ  �گرامي �تر  ا�ك�ش  �خ �كه 

دمي �آ هر  �به  موا�خ�ت  �خّرميهوا�ي�ش  ا�خ  �چُر  سراسر   ، �خ�ش م�ي �خ

، سراسر گُل اس�ت ا�خ�ش �به �با�خ ا�خدرون، ال�ه و ُ��خ�بل اس�تهمه �بوس�ت
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   دانش زباني

 اهّميت زبان فارسي

در اين درس خوانديم كه »  سرود ملّي« نشان افتخار، استقالل و عظمت يك كشور است. 
سرود ملّي هر كشوري به زبان ملّي و رسمي آن سرزمين، نوشته و خوانده مي شود.

سرود ملّي ايران عزيز ما ، به زبان فارسي است. زبان فارسي، زبان ملّي كشور ماست. وقتي 
همه ي ما ايرانيان در برابر پرچم سه رنگ و زيباي خود، برپا مي ايستيم، سرود ملّي را به 

زبان فارسي و با احترام، زمزمه مي كنيم.
زبان فارسي، مانند پرچم ما، همه ي اقوام و مردم سراسر ميهن را به هم پيوند مي دهد و 

باعث وحدت و يكپارچگي ما و قدرتمندي ايراِن عزيز، مي شود.

 

  شعرخواني و صندلي صميميت

1  انديشيدن: نخست شعر مورد نظر را به صورت آرام و بي صدا بازخواني مي كنيم و 

در باره ي محتوا و آهنگ مناسب آن، مي ا نديشيم.
2  يافتن: پس از بازخواني و انديشيدن درباره ي محتوا  ، لحن و آهنگ مناسب آن كشف   

مي شود و به ذهن مي آيد.
3  شناختن: پس از انديشيدن و يافتن آهنگ مناسب، اكنون بايد با توّجه بيشتر، بار ديگر 

شعر را نزد خود بخوانيم تا درك بهتري از فضا، شخصيت، مكان و رويدادهاي درون 
شعر پيدا كنيم. مثاًل اگر دو شخصيت در شعر با هم گفت وگو مي كنند، تغيير آهنگ آن 

رعايت شود.
4  خواندن: پس از مرور شعر و تشخيص لحن مناسب آن، با آهنگ و سرعت مناسب،   

به صورت رسا ، خوانِش شعر را آغاز مي كنيم.

هر يك از زبان هاي مادري و محلّي وطن ما، گنجينه اي با  ارزش هستند كه در كنار 
زبان فارسي، به رشد فكری ما، كمك مي كنند.
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  بخوان و حفظ كن

هَر  گُ ای ا�يران، ای مر�خ �چُر �

مه ي ه�خر ا�ك�ت سرحچ�ش ای �خ

ه ي �بدان و ا�خد�يسش دور ا�خ �ت

اودان ده ما�خي و �ب �خ �چا�ي

اره ای، من �آ  ه�خم و س�خگ �خ من، ار �ت ای د�ش

ه�خم ِ م�ي ِ �چا�ك ا�ك دای �خ ان من �خ �ب

ه ام �يسش د �چ ون، �ش و حچ مِهرِ �ت

ه ام ، ا�خد�يسش و �خ�ي��ت دور ا�خ �ت

ان ما؟ ي دارد ا�ين �ب �ش كِي ار�خ و، � رد راه �ت

ا�ك ا�يران ما ده �باد، �خ �خ �چا�ي
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ِگ �كوه�ت رُدّ و �گوهر اس�ت س�خ

ر اس�ت ه�تر ا�خ �خ �ت�ت �ب ِ دسش ا�ك �خ

كي �برون �ك�خم؟ ِمهر�ت ا�خ دل، �

ون �ك�خم؟ و حچ ي مهر �ت �بر�گو، �ب

اس�ت �چ �مان �ب هان و دور �آ ا �گرد�ش �ب �ت

مای ماس�ت ه ره�خ دی هم�يسش ور ا�يرخ �خ

ه ام �يسش د �چ ون، �ش و حچ مهر �ت

ه ام ، ا�خد�يسش و �خ�ي��ت دور ا�خ �ت

ان ما؟ ي دارد ا�ين �ب �ش ي ار�خ كِ و، � رد راه �ت

ا�ك ا�يران ما ده �باد �خ �خ �چا�ي

 

  خوانش و فهم

1  در متن شعر، » خاك ايران « به چه چيزهايي تشبيه شده است؟

2  كدام بنِد شعر، قشنگ تر از بقيه بود، چرا؟

�ت من ه�ش ا�يران، ای �خّرم �ب

�ت من و سر�خوسش ن ا�خ �ت رو�ش

�كرم �ي �ت�ش �بارد �به �چ �گر �آ

رورم �چَ رخ ِمهر�ت رد دل �خ �ب

د دلم �ته �ش و سرسش ا�ك و مهرِ �ت �ب و �خ �آ ا�خ

ود دلم مهر�ت ار �برون رود �چه مي �ش

ه ام �يسش د �چ ون، �ش و حچ مهرِ �ت

ه ام ، ا�خد�يسش و �خ�ي��ت دور ا�خ �ت

ان ما؟ ي دارد ا�ين �ب �ش ي ار�خ كِ و، � رد راه �ت

ا�ك ا�يران ما ده �باد �خ �خ �چا�ي

 حسين ُگِل گالب
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 درس هفتم

)فرهنِگ بومی ١(
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  درست و نادرست

                                                                       

 

درك مطلب
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 درس هشتم
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اد د، �تِن من َم�ب ا�ش �ب و ا�يران �خ اد حچ �خده �يك �تن م�ب �بد �ين �بوم و �بر، �خ

�خردو�ي

�خ�يان �خهاده �بود. دو�ي��ت  ي را رد ا�يران، �ب ام�خ�ش ، �لسله ي ه�خ دو�ي��ت �ال �بود �كه �كورو�ش

 . مار مي ر�خ�ت هان �به �ش ور �ب د�تر�ين �ك�ش يروم�خ ور ما �خ� �ال �بود �كه �ك�ش

اور �بود. ه�خ م�ين �چ ي ا�ين سر�خ ، مر�كرخ �خرما�خروا�ي ده ا�ش �خ يره �ك�خ �كوِه �خ� م�ت و �ش د �با ع�خ �ي م�ش �خ�ت �ب �ت

ا�خ  عخ �آ �با�خ�تر،  �وي  ا�خ  �هم�گ�ين  ي  ا�خ �ت و  ا�خ�ت  �ت ا  گاه  �خ الل،  �ب و  �كوه   �ش همه  ا�ين  م�يان  رد 

وه �به  �ب �كري ا�خ ه �با �سش دو�خ�ي م�ين م�ت و �بود، ا�خ سر�خ �ب �گ �خ هر�ت طل�ب و �ب در �كه مردي �ش . ا�لك�خ �ت �گ�ش

ورد. �آ وم  ه�ب ا�يران،  ما،  ور  �ك�ش �وي 

در ا�لك�خ �كه  �كردو�ت�تي  ا�يران  ِگ  ه�خ �آ

د�يد هري  �ش �كه  ا  لكسان �كردهر�ب ، �ي ا�ك �با �خ

د.  �ي وم�يدي �گرا�ي ام�يدها �به �يك �باره، �به �خ

م�ين ما را ل�گد�كو�ب سم اس�بان  م �كه  سر�خ ه ده�ي ا�خ گان ا�ب گا�خ �ي �ب گي �به  �با�يد �به هم�ين �اد� �يا  �آ

د؟ �خ �ك�خ ود  حخ
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د�كرد.  واه�خ من، �چا�يداري حخ ون، رد �برا�بر د�ش طره ي حخ �خر�ين �ت ا  �آ ان �ت هن دوس�ت ! هر�گرخ ! م�ي هر�گرخ

�ي�ش  �چ د  �ي م�ش �خ�ت �ب �ت �وي  �به  و  ا�خ�ت  مي �ت ا�يران  ا�ك  �خ رد  ود  حخ اه�يان  س�چ �با  در  ا�لك�خ

�خگ رد م�يان �كوه هاي رگاهي �ت كر�يا�خ�ش ا�خ �گدخ � . او �براي ورود �به �چارس مي �با�ي��ت �با �سش  مي ر�خ�ت

هن دوس�ت ا�يرا�خي،  ن، سردار دالور و م�ي ر�يو�بر�خ رد. ا�خ ا�ين رو، �آ �ب�گدخ �يده،  لك �ك�ش  سر �به �خ

دد.  �ب�خ رگاه راه را �بر او �ب ن د�يد �كه رد ا�ين �گدخ اره را رد �آ �چ

د،  يروم�خ ا�بك و �خ� ي �چ ن، �وار �بر اس�ب ر�يو�بر�خ ده �بود �كه �آ ار �خ �ب را �ك�خ كي سش ل ار�ي ه �ت ا�خ ، �ت ا�ب �خ�ت �آ

�ي�ش را�خد. اس�ب سردار �با �يال   ن �به �چ طه ي �آ ن �خ�ت د�تر�ي ل�خ �ت �كوه �به �وي �ب ود را ا�خ �چ�ش اه حخ س�چ

د گامي �خ ا�خد. هر�چ ود را �به �باال مي �كسش �گر، �وار حخ �ي�ش ا�خ اس�ب هاي د�ي �ته، �چ �ته و دم �بر ا�خراسش �خ  �خرو ر�ي

ود  ا�بي حخ ي �ت گي و �ب ل �ت �خ ورد و �آ   �ش �يرون مي داد، سر را �باال مي �آ دي �ب �خ ، �خ�خ� را �به �ت �ت �كه �بر مي داسش

ود، �آ        گاه �بود.  �كوِه �وار حخ ام �خا�گوار اّما �چر �شُ �ب يرخ ا�خ سرا�خ ي او �خ� . �گو�ي كار مي �ا�خ�ت سش را �آ

ده  رگاه �ش در، وارد �گدخ اه�يان ا�لك�خ د�خد، س�چ ن و همراهان �به �باالي �كوه رس�ي ر�يو�بر�خ و�ت�تي �آ

ورد:  ن، �با�خگ �بر�آ ر�يو�بر�خ مان، �آ �بود�خد. رد ا�ين �خ

ن ر�يو �بر�خ »من، �آ

�خد ا�يرا�خم �خر�خ

�گر �خر�ين س�خ رد �آ

ا�خم*«                   ك �ت�خم، �ب �خ ا�ي

ا�خي ع�ب عر ا�خ ا�داهلل �ش * �ش
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د. �خ ا�خ ل�ت گي را ا�خ �باالي �كوه �به �چا�ي�ين ردعخ ر� ، س�خگ هاي �برخ ا�خ�ش �با�خ ا سر  ��چ� ، �خرمان داد �ت

در  ا�لك�خ اه  س�چ م�يان  رد  و  د�خد  ل�ت�ي مي عخ �كوه  �ين  �چا�ي �به  �تمام �تر،  هر�چه  �تّو�ت  �با  س�خگ ها 

ّد�تي  د�خد و �با �ش ورد�خد و �خُرد مي �ش �گر �بر مي حخ گي د�ي ل گي �يا س�خ مد� يرخ رد راه �به �بر�آ �خ� ي  اد�خد؛ �بر�خ مي ا�خ�ت

م�ين  �گر، �خ�ت�ش �بر�خ مد�خد و �گروهي را �چ� ا�خ �گروه د�ي دو�خي ها �خرود مي �آ ور رد م�يان م�ت ��ير�ت �آ

مي �كرد�خد.

ود �خد�يده �بود، م حخ �ي اه ع�خ ا ما�خعي ا�ين �گو�خه، رد �برا�بر س�چ �چ �ب مان رد ه�ي ن �خ ا �آ در �كه �ت   ا�لك�خ

ا�خ�ش اه�ي د ا�خ س�چ �خ �خي �چ ه، �ت �خي داد و رد �ا�ي �كه رد هر ل�طخ �ي د. �چ� �خرمان ع�ت�ب �خسش  �خر�ت ا�خدوه �ش

. �ت لگه �بر�گ�ش �خ د�خد، �به �ت ل�ت�ي ا�ك مي عخ �بر �خ

در  �به ا�لك�خ ده �بود،  ار �ش �گر�خ�ت گا�خه،  �ي �ب م�ي�خي  �كه رد سر�خ گي  ل �خ كي ا�خ اس�يران �ب ل �ي رد ا�ين ه�خگام، 

وا�ي، �آ        گاهي  اع ا�ين �خ مده ام و ا�خ او�خ م�ين �آ �ي�ش ا�خ ا�ين هم �به ا�ين  سر�خ ام داد �كه من �چ �خ �ي �چ

و را �به �باالي �كوه مي ر�ا�خد. اه �ت اسم �كه س�چ �خ دارم. راهي را مي سش

در رد�ا�ي �كه �ت�م�تي ا�خ  د، ا�لك�خ لك�خ ا �ا�يه ا�خ كي �بر همه �ب ل ار�ي �ت و �ت سش مه �گدخ �ب ا�خ �خ�ي  و�ت�تي سش

روي �كرد . �ي�ش ان داده �بود، �چ ير �خسش �ته �بود، رد راهي �كه اس� اسش للگه �با�تي �گدخ ود را رد �ب اه حخ س�چ

د  �خ ن رد�يا�خ�ت ر�يو�بر�خ اه�يان �آ ا�با�خده �بود �كه س�چ �ت للگه �خ ود را �بر �كوه و�ب ّر  �ين حخ و�خ �خرو�خ �خ ، ه�خ ا�ب �خ�ت �آ

 . �خان را م�ا�ره �كرده اس�ت من ا�خ هر �و �آ �كه د�ش

ان �خر�يد، �يا  ّ�ت را �به �ب �خ واري و �خ ا�خمان د�يد و حخ من را �بر�خ گي د�ش ير� � د و �چ م �ش �يا �با�يد �تسل�ي �آ

ود گل�گون �كرد؟  ون حخ ِ وطن را ا�خ حخ ا�ك د و �خ لگ�ي �خ �ب
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يرا�خه  د�� ان  �خ ن �چ �آ للكه  �ب د�خد،  �خسش م  �تسل�ي خها  �ت� �خه  ان  �خ �آ �يد�خد.  �بر�گرخ را  دوم  راه  ا�يران،  د��يران 

. اس�ت �با�تي  �يادها  رد  ن،  �آ اطره ي  �خ و�خ  ه�خ س�يصد �ال،  و  ار  هرخ دو  ا�خ  �چ�  �كه  كار�كرد�خد  �ي �چ

من �مله ور  اه د�ش د، �به س�چ �ت�خ �خان �كه �الح �خدا�ش ور �بود. ��تّي �آ گ�خ�ت �آ � برد دالوران ا�يرا�خي �ش �خ�

كي  مار ا�خد� ن �با �ش ر�يو�بر�خ د�خد. �آ دا مي �ش يرخ رد راه وطن، �خ ود �خ� من را �خا�بود مي �كرد�خد و حخ د�خد، د�ش مي �ش

د و  لك�خ ا�ك ا�خ ان را �به �خ �خ ار ا�خ �آ من، �يور�ش �برد. �گروهي �ب��ي م د�ش �ي اه ع�خ ود، �به س�چ اه�يان حخ ا�خ س�چ

من  اه د�ش ه ي م�ا�ره ي س�چ وا�خ��ت ���ت ود را ا�خ دس�ت داده �بود، �ت ان حخ �با�خ اري ا�خ سر لكه �ب��ي �خ �با ا�ي

د.  اع �ك�خ ن د�خ وا�خد ا�خ �آ �ت ا �ب د �بر�ا�خد �ت �ي م�ش �خ�ت �ب ود را �به �ت من، حخ ود�تر ا�خ د�ش واس�ت �خ د. او مي حخ كا�خ را �ب�ش

. للگه ما�خده �بود، راه او را �ب��ت در �كه رد �ب اه ا�لك�خ �خ�ش ا�خ س�چ ن �ب رد ا�ين ه�خگام، �آ

گي  اوم�ت  �كرد�خد �كه همل در م�ت ن �ت ، �آ ا�خ�ش اه�ي من، �مله �بُرد. او و س�چ ي �با   كا�خه �به د�ش ن، �ب ر�يو�بر�خ �آ

د.           �ت�خ ا�ش دگان �به �يادگار �گدخ �خ �ي هن را �براي �آ گي رد راه م�ي اد� اطره  اي �به �ياد ما�خد�خي ا�خ ا�ي��ت د�خد و �خ �ته �ش �ك�ش

اع،  �ب �با�خ و سردار سش يرخ هرخاران سر �خ� �ت�خي، رد دوران ما  �يرخ و دوس�ت دا�ش هن �رخ ا�يران، م�ي

لي دو��ت �را�ت �بر  حم�ي �خگ �ت �ت �ال �ب �خا�خي �كه رد طول ه�ش ؛ مردان و �خ ود د�يده اس�ت �به حخ

ي  �كو�ي �ي ام �خ اع �كرد�خد و �خ �يد�خد و ا�خ ا�الم و ا�يران د�خ ان، �چا�يداري ور�خ م�خ ا�يران، دالورا�خه رد �برا�بر د�ش

د. �ت�خ ا�ش اي �گدخ ود �بر �ب ا�خ حخ

داِن وطن  ه�ي ام ا�ين دالوران و �ش د! �خ گاه �ك�خ�ي ود، �خ گي حخ �خد� ا�بان هاي م�ّل �خ ام �كو�چه ها و �خ�ي �به �خ

�خدان  دا   كاري �خر�خ �باع�ت و �خ �گر �چا�يداري، سش ا�خ �ي ام ها �ب �خ�يد. هر �يك ا�خ ا�ين �خ �ي �ب د �ب �ي وا�خ ا مي �ت �ب �خ را رد �آ

د.        ا�ين مر�خ و �بوم هس�ت�خ
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  درست و نادرست

1 آريو برزن ، در اّولين حمله ي اسكندر،  او و سپاهيانش را وادار به عقب نشيني كرد. 

2 هنگام غروب ، آريو برزن ، سپاه خود را تا بلندترين نقطه ي كوه پيش راند. 

يكسان  خاك  با  را  آن  مي رسيد،  كه  شهري  هر  به  ايران،  به  حمله  در  اسكندر   3

مي كرد.  

  درك مطلب

1 تاخت و تاز سهمگيني كه از سوي باختر آغاز گشت، چه بود؟ دليل آن را بيان كنيد .

2 وقتي سپاهيان اسكندر وارد گذرگاه شدند،آريو برزن چه فرماني به سربازانش داد؟

3 دليران سپاه ايران، وقتي خود را در محاصره ي سپاه اسكندر ديدند، چه كردند؟

4 نام كوچه ها و خيابان هاي محّل زندگي شما ، يادآور چه كساني است؟

.  5

  واژه آموزي

 ميهن دوست: به كسي مي گويند كه ميهن خود را دوست مي دارد.

 انسان دوست: به كسي مي گويند كه انسان ها را دوست مي دارد. 

 هنر دوست: به كسي مي گويند كه هنر را دوست مي دارد.

حاال تو بگو:

 ايران دوست:    .

 خدا  دوست:      .
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  بخوان و بينديش

چند روزی بود كه » زاغ بور« مثل ُمرده ها  كف قفس افتاده بود، لب به آب و دانه نمی زد 
و از صبح تا شب اين آواز را می خواند: كو كو كو  وطنم... كو كو كو  وطنم... .

صاحب زاغ بور كه ديگر از شنيدن اين آواز، خسته شده بود، دِر قفس را باز كرد و او را از 
قفس بيرون انداخت.

زاغ بور وقتی ديد ديگر توی قفس نيست، پر زد و از خانه ی صاحبش دور شد. 
صاحب زاغ بور گفت:» وطن اين پرنده، حتمًا از قفس طاليی من با صفاتر است. كاشكی 

بال داشتم، دنبالش می رفتم تا ببينم وطن او كجاست!«.
زاغ بور پرواز كرد و رفت تا  به يك درخت سپيدار سرسبز كه وسط يك دشت بزرگ بود، 
رسيد. آرام روی شاخه ی سپيدار نشست. بال هايش را به هم زد و شروع كرد به آواز خواندن: 

كو كو كو وطنم...كو كو كو وطنم... .
سپيدار با برگ هايش، برای او كف زد و گفت:» چقدر آوازت قشنگ است!«.

زاغ بور گفت:» اگر اجازه بدهی كمی روی شاخه هايت استراحت می كنم و زود می روم«.
سپيدار گفت: » چقدر عجله داری! كجا می خواهی بروی؟«.

زاغ بور گفت:» راِه درازی  در پيش دارم،  می خواهم به وطنم بروم«.        
است  پايم چشمه ی زالل  زير  اين دشت هستم.  سپيدار گفت:»من سرسبزترين سپيدار 
و باالی سرم آسمان آبی. خيلی از پرنده ها آرزو دارند، روی شاخه های من النه بسازند، اگر 

دوست داری، النه ات را روی شاخه های من درست كن«. 
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زاغ بور گفت:» وطن من جای ديگری است؛ من دور از وطنم نمی توانم زندگی كنم«. 
بعد، از روی شاخه ی سپيدار، پرواز كرد .

 سپيدار گفت:»   وطن اين پرنده حتمًا از شاخه های من سرسبزتر است. كاشكی ريشه هايم
در خاك نبود، دنبالش می رفتم تا ببينم وطن او كجاست!«.

زاغ بور پرواز كرد و رفت تا به جويباری رسيد. پايين آمد و كنار جويبار، روی تخته 
افتاده  بود.  سنگی نشست. آِب جويبار مثل اشك چشم، زالل بود. عكس ماه، توی آب 

ماهی های كوچولو دور سِر ماه می چرخيدند.
زاغ بور، منقارش را توی جويبار فروكرد تا آب بخورد. ماهی ها دوِر منقارش جمع شدند 

و به زاغ بور گفتند: »خوش آمدی، پرنده ی زيبا  !«. 
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زاغ بور منقارش را از آب بيرون آورد و گفت:» سالم، ماهی های قشنگ«. 
ماهی ها گفتند: »  ما تا كنون پرنده ای به زيبايی تو نديده ايم،كجا می روی؟«.

زاغ بور از كنار جويبار برخاست و گفت: » دارم به وطنم برمي گردم، وطنم جای خيلی دوری است«.
ماهی ها تا جواب زاغ بور را شنيدند، گفتند: »  وطن اين پرنده حتمًا از جويبار ما زالل تر است. كاشكی 

مي توانستيم، دنبالش برويم ، تا ببينيم وطن او كجاست!«.
زاغ بور به پرواز خود ادامه داد و رفت؛ تا به باغي بسيار زيبا و پر از پرنده رسيد. تا چشمش به باغ 

افتاد، پايين آمد. روی رديفی از شمشادها كه مثل ديوار، دوِر باغ كشيده شده بودند، نشست.
لك لكی سفيد كه روی درختی، نزديك زاغ بور نشسته بود، سالم كرد و گفت:» به باغ پرندگان، 

خوش آمدی!«. 
طاووسی كه چتر زيبا و رنگارنگش را باز كرده بود، مقابل زاغ بور ايستاد و گفت:» اينجا با بهشت، 

فرقی ندارد«. 
پرستويی كه بال های خاكستری داشت، النه ی خودش را به زاغ بور نشان داد و گفت:» پرنده ها 

خيلی بايد خوش بخت باشند كه بيايند و در اينجا النه بسازند«. 
 زاغ بور كه از باغ پرندگان خوشش آمده بود، بدون آنكه حرفی بزند، پر زد و توی يكی از النه های

خالی نشست. پرندگان خوشحال شدند. كالغ از ذوق، قارقار كرد و رفت تا خبر ماندن زاغ بور را به 
پرندگان ديگر برسانَد.

زاغ بور آن شب، توی النه  خوابيد. نيمه های شب از خواب پريد. سرش را از الی برگ های ُپرپشت 
درخت، بيرون آورد و به آسمان نگاه كرد. ياد آسمان صاف و پرستاره ی وطنش افتاد. چشم هايش را 
بست تا دوباره بخوابد، هرچه كرد، ديگر خوابش نبرد. نزديكی های صبح، پَر زد و روی بلندترين درخت 

باغ نشست. صبر كرد تا آفتاب باال آمد، آن  وقت، پرواز كرد و رفت تا جاهای ديگر باغ را ببيند.
 نزديكی های ظهر، خسته و گرسنه، كنار يكی از چشمه های باغ نشست تا كمی آب و دانه بخورد. هنوز 

چيزی نخورده بود كه لك لك سفيد، آرام كنار او فرود آمد و پرسيد:» از باغ پرندگان، خوشت آمد؟«.
زاغ بور، سرش را تكان داد و گفت:» من قباًل توی قفس طاليی بازرگان بودم، غذايم آِب نبات بود و 
ارزن اعال، كارم فقط خوردن و خوابيدن و آواز خواندن بود؛ اّما دور از وطنم، شاد نبودم. اين باغ هم فرق 
زيادی با آن قفس ندارد؛ فقط كمی بزرگ تر از آن قفس است؛ شما هم پرندگان خيلی مهربانی هستيد. 

مثل خوِد من، بال داريد، پَر داريد، نوك داريد؛ اّما هيچ كدامتان زاغ بور نيستيد«.
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زاغ بور، اين را گفت و بال زنان از باغ پرندگان بيرون رفت.
پرندگان با تعّجب به زاغ بور نگاه كردند و گفتند: »   وطن اين پرنده حتمًا از باغ ما، زيباتر است. 

كاشكی می توانستيم از اين باغ، دل بكنيم، دنبالش برويم تا ببينيم وطن او كجاست!«.
زاغ بور همين طور كه می رفت، صدای خروشانی شنيد. چشم هايش را باز كرد. او به دريا رسيده بود.

پايين آمد و روی بادبان يك كشتی، كنار چند مرغ دريايی نشست. يكی از مرغان دريايی به او 
گفت:» ما تا كنون تو را اين طرف ها نديده ايم، اسم تو چيست؟، از كجا آمده ای؟«.

زاغ بور گفت:» اسم من زاغ بور است، از راِه دوری آمده ام، می خواهم به وطنم برگردم، آن طرف 
آب «.

مرغ ماهی خواِر پير كه به بادبان كشتی، آويزان شده بود و به حرف های زاغ بور و مرغان دريايی 
گوش می داد، كيسه ی زير گلويش را تكان داد و گفت:» عبور از اين دريا غير ممكن است،كمی جلوتر، 

توفان های وحشتناكی دارد، تا حاال مسافران زيادی در اين توفان ها جان خود را از دست داده اند«. 
زاغ بور بعد از شنيدن حرف های مرغ ماهی خوار، كمی فكر كرد و از روی بادبان بلند شد. 

مرغان دريايی با تعّجب، يك صدا گفتند: »وطن اين پرنده حتمًا امن تر از ساحل درياست. كاشكی از 
توفان نمی ترسيديم، دنبالش می رفتيم تا ببينيم وطن او كجاست!«.

زاغ بور به تنهايی، روی آب ها پرواز می كرد. هرچه جلوتر می رفت، سرعت باد بيشتر می شد. او داشت 
به وطنش فكر می كرد كه ناگهان باد سردی وزيد، برق شديدی آسمان را روشن كرد. صدای رعد در 
دريا پيچيد و باران تندی شروع شد. موج ها  باال آمدند. كشتی كوچكی كه آن نزديكی ها در حركت بود، 
بر اثر برخورد موج ، درهم شكست و تخته پاره های آن، روی آب، پراكنده شدند . توفان، زاغ بور را برد. 
زاغ بور هرچه بال زد، نتوانست خودش را نگه دارد. سرش گيج رفت و در ميان امواج دريا گرفتار شد. از 
 ترس، چشمانش را بست؛ اّما ديگر نتوانست آن ها را باز كند. انگار مّدت ها بود كه در خواب فرو رفته بود.
 تمام خاطراتش را  فراموش كرد. وطنش، آخرين چيزی بود كه توی حافظه اش مانده بود. بعد از آن، ديگر

چيزی نفهميد. وقتي دريا كمی آرام شد، زاغ بور چشمانش را باز كرد، خودش را روی يك تخته پاره، 
وسِط دريا ديد. باورش نمی شد. دريا آرام شده بود و خشكی از دور پيدا بود. يك دفعه، َجستی زد، بال های 

خيسش را تكاند و با سرعت از روی تخته پاره به  طرف خشكی پرواز كرد.
زاغ بور همين طور كه پرواز می كرد، بي اختيار شروع به آواز  خواندن كرد. يك دفعه صدايش چند برابر 

شد. به پايين نگاه كرد؛ چشمش به رشته كوه های سر به فلك كشيده افتاد . 
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  سايه ی زاغ بور از روی كوه ها، حركت می كرد. حيوانات زيادی آن پايين دنبال سايه ی زاغ بور می دويدند
 و به آواز او گوش می دادند. زاغ بور، بي توّجه به آن ها با سرعت، بال می زد و از روي كوه ها می گذشت.

حيوانات، وقتی از سايه ی زاغ بور عقب افتادند، سر جای خود ايستادند و با حسرت گفتند: » وطن 
اين پرنده حتمًا بلندتر از كوهسار است. كاشكی، راه سنگالخی نبود، دنبالش می رفتيم تا ببينيم وطن او 

كجاست!«.
 عصر يك روز آفتابی بود. زاغ بور همين طور كه  پرواز مي كرد، احساس كرد پوست بدنش داغ شده است.

نسيمی گرم و خشك به صورتش خورد؛ بوی اين نسيم برای زاغ بور آشنا بود. خود را توی آن نسيم گرم، 
رها كرد. چند بار بو كشيد. قلبش پر از شادی شد. توی دلش گفت: » بوی وطن را احساس می كنم!«.

زاغ بور، كمی پايين تر آمد. بياباني خشك، زير پايش پيدا شد. بوته های بی برگ كويري، تا سينه، 
توی ماسه بودند. تا چشم كار می كرد، بيابان بود. از قفس طاليی بازرگان، سپيدار سرسبز دشت،  جويبار 
زالل ماهی ها، باغ زيبای پرندگان، ساحل امن دريا و كوهسار بلند حيوانات، خبری نبود؛ اّما  قلب زاغ   بور 
از شّدت شادی، تند تند می زد. انگار كه همه ی دنيا را به او داده بودند. خودش را روی ماسه های داغ 
كوير انداخت. تنش گرم شد. ياد دوران بچگی اش افتاد، آن موقع كه دنبال مادرش از اين شاخه به آن 

شاخه می پريد. ياد دوستانش افتاد، بّچه زاغ بورهايی كه همبازيش بودند. 
با خودش گفت: » راستی، آن ها اآلن كجا هستند؟ چه كار می كنند؟«.

در همين موقع، صدای سرود زاغ بورها، سكوت كوير را شكست. آن ها از البه الی بوته های خشك 
خار بيرون پريدند و با ديدن زاغ بور، يك صدا فرياد زدند:» به وطنت، خوش آمدی!«.

 زاغ بور، بال بال زد و خودش را در آغوش زاغ بورهای ديگر انداخت و با آن ها هم صدا شد. زاغ بورها
 از خوشحالی مثل گردبادي، از زمين بلند شدند، توی آسمان صاف كوير چرخی زدند و باز روی بوته ها 

نشستند. 
زاغ بور هم، روی شاخه ی خشك و ُپر از خار بوته اي نشست و گفت:»  همين جا، النه ام را  می سازم«. 

  ِدهريزي 
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 درك و دريافت

ـ با توّجه به نمودار زير، درباره ي عناصر داستاني كه خوانديد، گفت وگوكنيد.  

ان
ست

 دا
صر

عنا
ی 

شه 
نق

شخصيت ها

رويدادها يا 
حوادث

زمان

مكان

پيام
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كه در النه ي ماكيان، بُرده دست» هنوزم ز ُخردی به خاطر َدَرست

كه اشكم چو خون از رگ آن دم، َجهيدبه منقارم آن سان به سختی َگزيد

مـاكيـان«پدر، خنده بر گريه ام زد كه هان! ا ز  آمـوز  وطـن داری 

 مفهوم اين حكايت با كدام يك از عبارت هاي زير ارتباط بيشتري دارد؟

 با يك گل بهار نمي شود. 
 دشمن، نتوان كوچك و بيچاره شمرد.

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

 سالي كه نكوست از بهارش پيداست.
 زخم زبان، بدتر از زخم شمشير است.

 ميهن دوستي، نشانه ي ايمان است.

حكايت

  علي اكبر  دهخدا
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  درس نهم

�تري  �ي�ش مان �ب د و �ز د�تر مي �ش ل�ز ها �ب كم رو�ز كم � هاي �پا�يا�زي �زرورد�ين �بود. � كي ا�ز رو�ز � هر �ي  �بعد ا�ز �ز

ّه هاي �كو�په،  �پ كمي �با �ب �  ، ن رو�ز دا مي �كرد�يم. �آ �ي ان، �پ ي و مطا�عه �يا  �گ�ز�ت و �گو �با دوس�ت �براي �با�ز

وع ردس �با هم صح�ب�ت �كرد�يم. م و رد�باره ي مو�ز س�ت�ي ه اي �ز�ش همن �گو�ش ي �كرد�يم. �بعد من و �ب �با�ز

ا�بان �برو�يم«. ي سرِ �ز�ي ا�ب �زرو�ش ا �ك�ت و، �ت د �ش ل�ز : »�پور�يا، �ب همن �گ�ز�ت ه، �ب �ت د د�ت�ي �ز �پس ا�ز �پ

ًا  �ب �ي ر ، مردي �ت�ت ا�ب �زرو�ش م. �ك�ت ا�زه ي �زره�زگ« ر�ز�ت�ي ي »�ز ا�ب �زرو�ش اد�يم و �به طر�ز �ك�ت راه ا�ز�ت

م. �ت�ي ّه ها هم او را دوس�ت  دا�ش �پ �بان �بود. ما �ب ال�ت و مهر و�ش ا�ز ار �ز اه �اله و  �ب��ي �ب �ز �پ

و  م  ّ �ز م�ز �ي  �ز�ي لكه  را  ا�ب ها  �ك�ت ه،  �يسش �ش �ت  �پ�ش ا�ز  و  اد�يم  ا�ي��ت د�يم،  رس�ي لكه  ي  �زرو�ش ا�ب  �ك�ت  �به 

ن ها  لد �آ ا�ب ها و گاهي �به �تصو�ير روي �ب ا �كرد�يم. گاهي �به اسم �ك�ت ده �بود�زد، �تما�ش �يده �ش و�ش �زما، �پ �ز

اي �زره�زگ، صا��ب  �ت ه ، �آ ان مي داد�يم. رد همان لح�ز �گر �زسش ن ها را �به همد�ي د�يم و �آ يره مي �ش  �ز�

د  �ي ا�ي �ي ا و ا�ين طوري! �ب �ب را ا�ي�ز مد�يد؛ �پ و�ش �آ ّه ها! �ز �پ :  »�ب مد و �به ما �گ�ز�ت �يرون �آ ي، �ب ا�ب �زرو�ش �ك�ت

�يد «. �ز د و ور�ت �برز گاه �ك�ز�ي و�ب �ز ن ها را �ز ما  �آ ا�ب ها دوس�ت دار�زد �ش ل. �ك�ت دا�ز
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و�يم«. ان �زمي �ش احم�ت م:» �زه، مرز �ي �ت گ�ز �الم �كرد�يم و �

ما  د �با �ش �ي ا�ي �ي ود. �ب وري �زمي �ش : » �زه، ا�ين �ب كرار �كرد و �گ�ز�ت � اي �زره�زگ، �ر�زسش را �ت �ت �آ

كار دارم«.

ا�ب هاي  �ك�ت مي �كرد�يم،  گاه  �ز لكه  طر�ز  هر  �به  د�يم.  �ش ي  �زرو�ش ا�ب  �ك�ت وارد  و  م  �ير�ز�ت�ي �پدز

�بود�زد. ده  �ش �يده  �پ هم  ار  �ك�ز م  ّ �ز طورم�ز �به  ر�گ  �برز و  ك  �كو�پ و  گار�زگ  ر�ز

�ته ا�زد؟ �په  وسش ا�ب ها را �ز ! �په �كسا�زي ا�ين �ك�ت ا�ب �تم: »ا�ين همه �ك�ت گ�ز ودم � ه �با �ز �يك لح�ز

د؟«. �ز وا�ز ا�ب را مي �ز �كسا�زي ا�ين همه �ك�ت

ّه ها؛  �پ ود �كرد: »�ب ه �ز و�بّ اي �زره�زگ مرا م�ت �ت كر �بودم لكه صداي �آ � ن �ز ا و �زر�ت ا�ي محو �تما�ش
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.» اس�ب اس�ت ما م�ن مده؛ �براي �ش ه �آ ا�ن . �ت و�ب اس�ت لي �ن ، �ن�ي ا�ب ا�ين �ك�ت

�كرد�يم،  گاهي �به ا�م�ش  �ن م و  �گر�ن�ت�ي ا�ب را ا�ن دس�ت�ش  �ك�ت م.  همن �به طر�ن او ر�ن�ت�ي �ب  من و 

، �نردا«. ، امرو�ن وران     د�يرو�ن ام �آ »�ن

ر�گ مردان و دالوران د�يرو�ن و امرو�ن  ما را �با �برن ، �ش ا�ب ن �ك�ت :» ا�ي گ �گ�ن�ت اي �نره�ن �ت �آ

اس�يد، رد  �ن �ب�ش و�ب  ان را �ن �ت �ته و امرو�ن سش �گدن ا�گر  ما  د، �ش ا مي �ك�ن �ن سش �آ ا�يران،  مان  �يرن هن عرن م�ي

د« . د سش واه�ي وران �نرداي ا�يران �ن كي ا�ن �نام �آ ل ان هم �ي ود�ت د�يك، �ن ده ي �نرن �ن �ي �آ

ا  د، �ت همن �بده�ي لد هم �به �ب د �يك �ب اي �نره�نگ ! �پ� لط�ن �ك�ن�ي �ت �تم: »�آ گ�ن ي � و�ن من �به �ش

ا�يد«. �ي ي �پد�يد �ن ك�ش م� ،�ك�ش ا�ب وا�ندن �ك�ت وران، �بر سر �ن ن �نام �آ م�يان ا�ي

ا�ن  ه اي  لگو�ش رد  �كدام  هر  داد�ند.  همن  �ب دوس�تم  �به  لد  �ب �يك  و  �كرد�ند  لط�ن  هم  ان  ا�ي�ش

د�يم. سش ا�ب  �ك�ت ا�ن  ي  �ن�ش ها�ي �ب وا�ندن  �ن و  ا  �تماسش سر�گرم  ي،  ا�ب �نرو�ش �ك�ت

وران �نردا« .  ام �آ ، �ن وران امرو�ن ام �آ ، �ن وران د�يرو�ن : » �نام �آ �ت ا�ب �ه �نصل داسش �ك�ت

نهرس�ت مطا��ب  ل�ب �كرد. � ود �ب ه مرا �به �ن و�بّ �تر �ت �ي�ش « �ب وران امرو�ن ام �آ �نصل دوم �يع�ني» �ن

وران دوره ي  ام �آ �ن رگان و  �برن �ن معاصر و م�نصوصًا  ار�ي �ت گاه �كردم ،د�يدم مر�بوط �به  �نصل را �ن

ا  ّدس �ت اع م�ت �ت سال د�ن د و دالور دوران ه�ش �ي هره هاي رسش . ا�ن �پ ال�ب اسالمي اس�ت ا�ن�ت

ه�يدحسن  ن، �ش ي احمدي رو�ش ه�يد مصط�ن د �ش �ن اوري ه��ته اي ما�ن هداي علمي و �ن�ن دان و �ش م�ن دا�ن�ش

�ياري. هر د �ش �ي د م�ب ه�ي ي �نرشاد و �ش ا�ي د دار�يو�ش رصن ه�ي ه�يدمسعود علي محّمدي، �ش ّدم، �ش �تهرا�ني م�ت

ار  �يه را �ب�گدن ود. �ب�ت ار�يك مي �ش و، هوا دارد �ت د �ش ل�ن ورد: » �ب ود �آ گهان مرا �به �ن همن �نا� صداي �ب

�براي �بعد«. 
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رد�باره ي  ي  ا��ب �ب وا�زم،مطل�ب  حز �ب �برا�ي�ت  را  ا�ين  بر   �كن  ص� ود؛  �زمي �ش »�زه،  �تم:  گ�ز � 

: ن اس�ت د احمدي رو�ش ه�ي �ش

: ماما�زي. ي �به مارد�ش مي �گ�ز�ت » مصط�ز

د. گاهي و�ت�ت ها  ّه ها �ر�ز مي �ز �پ ل �ب ن،ل��زسش را  عو�ز مي �كرد  و  �با  مارد�ش م�ش ل�ز �ت �ت �پ�ش

؛ �ت ه، مارد�ش را مي د�يد و �برمي �گ�ش �ت ، مي ر�ز�ت دو د�ت�ي ر�ك�ت مد َدِم رد سش  مارد�ش لكه مي �آ

�سه �بود. ��تّي ا�گر �ب

ك هم لكه  �ش �يسش �پرز �پ د،  مار مي �ش �ي �ب و�يي، و�ت�تي  حب مان دا�ز�ش ّه ها �تعر�ي�ز مي �كرد�زد، �ز �پ �ب

.»... مي ر�ز�ت �با مارد�ش  �برود،  واس�ت  مي �ز

ن «،  وان،» احمدي رو�ش د �ب م�ز ماي دا�ز�ش گاه ها�يم �به �تصو�ير س�ي �زر�ين �ز رد �الي لكه �آ

وان �بردارم. د ا�ين �ب هره ي  �پُرام�ي م ا�ز �پ واس�ت حپ�ش اس�تم .اّما د�م �زمي �ز ده �بود،�بر�ز دو�ز�ته �ش

ودي  اءاهلل �به �ز �تم: إن �ش گ�ز حو�يل دادم و � اي �زره�زگ �ت ا�ب را �ب��تم و �به �آ �ت �ير، �ك�ت �زا�گرز

وا�زم«. ا�ب را مي �زرم و مي �ز �يم ا�ين �ك�ت مع مي �ك�زم و مي �آ �پولي حب

د�يم. مان، روا�زه �ش ا�زه ها�ي ي  �به طر�ز �ز �ز دا�ا�ز ا��گرزاري �كرد�يم ، و �پس ا�ز �ز ار س�پ �ب��ي

   درست و نادرست

1  بهمن در بعد از ظهر یکی از روزهای بهاری به کتاب فروشی رفت. 

2  در فصل دوم کتاب، در مورد نام آوران دیروز مطالبی نوشته شده بود. 

3  دالوران دوران هشت سال دفاع مقّدس، از نام آوران معاصر کشورمان هستند. 
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   درك مطلب

1 آقاي فرهنگ کدام کتاب را براي بّچه ها مناسب دانست؟

2 شناختن بزرگ مردان و دالوران گذشته و امروز، چه کمکي به ما مي کند؟

3 از نام آوران دیروز چه کساني را مي شناسيد؟

4 به نظر شما، مقصود از » نام آوران فردا « چه کساني هستند؟ 

.  5

   دانش زباني

 فضاسازي در سخن

به جمله ي کوتاه سمت راست و جمله ي گسترش یافته ي سمت چپ توّجه کنيد:
 بعد از ظهر بود.  بعد از ظهر یکي از روزهاي پایاني فروردین بود.

و  خوش اخالق  فردي  و  پنجاه ساله  تقریبًا  مردي  بود.   پنجاه ساله  تقریبًا  مردي     
بسيارمحترم بود.

  کتاب ها را تماشا کردیم.  کتاب ها را که خيلي منظّم و خوش نما چيده شده بودند، 
تماشا کردیم.

 همان گونه که در نمونه هاي باال دیدید، جمله هاي سمت راست کوتاه هستند و با کلمات کمتري 
نوشته شده اند. کوتاهي جمله ها، اطاّلعات اندکي به ما مي دهند. مثاًل جمله ي » کتاب ها را تماشا 
کردیم.«، خبر زیادي به ما نمي دهد ، اّما در جمله ي گسترش یافته ي مقابل آن، فضاي بيشتري 

توصيف شده است و اّطالعات کامل تري از آن دریافت مي کنيم.
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جمله هاي كوتاه زير را گسترش دهيد:

 کتاب را بستم     .

 مادرش را دید.    .

 گوش كن و بگو

  به قّصه ي » پرواز روباه « که براي شما پخش یا خوانده مي شود، با دّقت گوش دهيد 
و سپس درباره ي پرسش هاي زیر، گفت وگو کنيد.

 پرسش ها

1 شروع داستان چگونه بود؟

2 زمان سفر، مربوط به چه دوره اي بود؟

3 چرا مهمان دار، روباه را از هواپيما اخراج کرد؟

4 در این داستان از چه ضرب المثل هایي استفاده شده  است؟

5 مسير سفر از کجا به کجا بود؟

6 چرا روباه به گریه افتاد؟

7 چرا مهمان دار کالغ و دارکوب را از هواپيما بيرون نينداخت؟

8 روباه پس از اخراج  از هواپيما ،کجا افتاد و چه کرد؟

9 کدام جمله هاي داستان به نظر شما خنده دار بود؟

 گاهي با افزودن کلماتي که زمان، مکان، موقعيت یا چگونگي فضا را بيان مي کنند، 
نوشته را گویاتر، گيراتر و گسترده تر مي سازیم.
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ا�يران ای سرای ام�يد

�يده دم�يد �بر �باَم�ت ��پ

ون �ين َرِه �پُر �ز �گر �كرز �ز �ب

د ��ته رس�ي �ب �يدی �ز ورسش �ز

ون اس�ت ا�گر �په دل ها �پر �ز

ون اس�ت ادی، ا�زرز �كوِه �ش �ش

�يده ي ما گل�گون اس�ت ��پ

ون اس�ت من، رد �ز لكه دس�ت د�ش

  بخوان و حفظ كن

        هوشنگ ابتهاج )سايه(

مَ�ت َمرِ�اد َ ای ا�يران �ز

و �باد �كوِه �ت او�يدان، �شُ �ب

ی اس�ت هرو�ز ، راِه �ب راِه ما راِه ��ت

ی اس�ت يرو�ز � �اد، رمرز �پ ّ �اد، ا�ت ّ ا�ت

ادی  �ز صل� و �آ

و�ش �باد هان، �ز اودا�زه رد همه �ب �ب

هار ان، ای �ب �ت ون عا�ش �يادگار �ز

�ته �باد. �ز كُ ل من �ش اودان رد ا�ين حپ ه �ب ا�ز هار �ت ای �ب
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  خوانش و فهم

1  این شعر، کليد موّفقيت و سربلندي ملّت را چه مي داند؟ 

2  شعر را هم صدا ) هم نوا، هم آوا ( بخوانيد.
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  درس دهم

�بای  �ي ارگان �ز و�گر »محمود« دور �زمي ما�زد: س�ت کاو و حب��ت و�ب حب گاه �ك�ز يرز ا�ز �ز � �پ �پ ه�ي

ده رود،  �ز ا�ي يرز �ز لگ� گاه �با او �گ�ز�ت و�گو مي �كرد�زد؛ �زرو�ب های �ز�يال ا�ز ا�ز �ب �مان لكه رد سش �آ

د �بای مسا�ب �ي �تر، س�تون ها، گل دس�ته ها و �ز�تسش های �ز �ي�ش و�تران؛ و ا�ز همه �ب  �پروا�ز �ك�ب

د. و�ت�تي �با هم كال�ي ها�يسش ا�ز مدر�ه ي �ك�ز ا�ش �ت همه را  �ز�تّ  اص�زهان. او دوس�ت داسش

س�ته �بر د�يوار را لكه رد د�ز�تر  و�تراِن �ز�ش ا �تصو�ير �ك�ب د �ت وا��ت�ز مد، ا�ز او مي �ز �يرون مي �آ �ب

د. كسش � يرز �ب ن ها �ز� ده �بود، رد د�ز�تر �آ �ي ود �ك�ش �ز
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ر�گ  �برز اد  اس�ت ن  �آ ؛  �ت اسش �گدز امامي  اد  اس�ت دس�ت  رد  را  او  دس�ت   ، �پدر�ش لكه  ی  رو�ز

ار  �ب��ي اّما  �پركار  مردی  امامي  اد  اس�ت دارد.  �زو�ت ا�عاده  اس�تعدادی  محمود  لكه  رد�يا�ز�ت  ي،  ا �ش  �ز�تّ

لم موها و �بوم ها  ماده �كردن �ت �تن ر�زگ و �آ های �زراوان، محمود را �به �ا�ز كم �ر�ز �بود. او رو�ز �

ول �كرد .  عز مسش

د مه مي �ش مرز الل الّد �ين محّمد)مو�وي(، �ز �ز و �ب �ين �ا�ز عرهای د��زسش اد امامي، �ش  رد كارگاه اس�ت

اد �به محمود  . �بعد ا�ز ماه ها، اس�ت �يا�ز�ت گارها �پرور�ش مي  �با ا�ين سروده ها و �ز�تسش و �ز و محمود 

�ك�زي«. طّرا�ي  ود�ت  �ز لكه  ده   اس�ت  رس�ي ن  �آ و�ت�ت  �گر  د�ي :»محمود! �اال  �گ�ز�ت

روع �ك�زم ؟«.  ا �با�يد سش �ب اد؛ ا�ز �ك : » اس�ت �بان �گ�ز�ت و�ش �الي و ه�ي رد ا�ين ه�زگام، محمود �با �ز

�ب  ّا�ز�ي�ت �آ �ز �يده دم، ا�ز �ش ا�يي ��پ �ز ا روسش �ب �ت اهي سش ا؛ ا�ز س�ي :» ا�ز همه �ب اد امامي �گ�ز�ت  اس�ت

ده ا�زد«. �ت ها �ز ي لكه �برحز�ش �ش ا �ز�ت ران �ت �تي �كوه، ا�ز ا�برهای �گدز ا سحز �ت

و�ي�تسش مي �كرد؛  دی او را مي د�يد و �ت�ش ، ه�زرم�ز يرز م� �س�ين �آ گاه های �ت اد �با �ز روع �كرد. اس�ت  محمود سش

 .» �ز�ت ه�زر اس�ت :» �زرور، �آ ه مي �گ�ز�ت د. هم�يسش �ت �ز ا�گرد�ش �ز�ي ان �ش اّما مرا�ت�ب �بود لكه �زرور �به �ب

دار ما�زد و  �ي ، �ب �ب �ت داد، او �تمام سش هو را �به محمود سر م�ش �يدن �آ اد امامي �ك�ش ی لكه اس�ت رو�ز

�ت سر، ا�ز  گاه مي �كرد�زد: ا�ز رو �به رو، ا�ز �پ�ش هوها�يي را د�يد لكه ا�ز هر طر�ز �به او �ز  رد �پا�يان، �آ

:»�يا  ورد، مي �گ�ز�ت اد لكه هر و�ت�ت كار�ش �گره مي �ز ود ا�ز�ت ، رد �ال �زرار و. . . �به �ياد مارد �ز م ر�ز �ز�ي

هو ! «. امن �آ صز
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ان دهد. اد �زسش ده �بود، �به اس�ت �ي هوا�زي را لكه �ك�ش ا گّله ی �آ � رو�ز �بعد، �تمام راه را دو�يد �ت ص�ب

�يدی ؟ «. ك�ش اد �گ�ز�ت : » ا�ز رو لكه �ز� اس�ت

�يده ام«. : » �زه همه را �زه�زي �ك�ش ده �بود، �گ�ز�ت محمود، رد �الي لكه سر   �ز �ش

لكه  هو�يي را  �آ د و همان  �ب�ز �ب م ها�ي�ت را  حپ�ش �گ�ز�ت :» �اال  �زا�باوری  �بان و  �با ه�ي اد  اس�ت

.» �كسش �ت  داده �بودم، �ب سرم�ش

�يد. هو را �ك�ش لم، طر    ح �آ ِ �ت م ها �يسش را �ب��ت و �با دو �ه �ر�ك�ت محمود حپ�ش

كي  � و �ي �زّم     لكه �ت طم�ئ
م
د! من  د ه�زرم�ز �ز و مي �گو  �ي :» �بَه �بَه ! �بَه �بَه ! �به �ت برا�زه �گ�ز�ت اد امامي، �بي ص�  اس�ت

د«. واهي �ش ي �ز ا�ش ر�گ �ز�تّ ادان �برز ا�ز اس�ت

د و كارهاي او  ي �ش ا�ش ا رد �ز�تّ �ز سش د و �زام �آ ادی ه�زرم�ز �يان، اس�ت حپ �ال ها �بعد،محمود �زرسش

د. �ز ها�زي �يا�ز�ت هر�ت �ب �ش
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   درست و نادرست

1  محمود با شعرهای دلنشين حافظ و موالنا پرورش می یافت. 

2  تابلوی »عصر عاشورا « اثر استاد فرشچيان است. 

3  پدر محمود دریافت که پسرش استعدادی فوق العاده دارد.

 

   درك مطلب

1  محمود،  طّراحي را از کجا شروع کرد؟

2  استاد امامي چه چيزي را آفت هنر مي دانست؟ چرا؟

3  پيام شعر سعدي چيست ؟

4  چرا پدر محمود او را به استاد نّقاشي سپرد ؟

.  5

م ها  ار حپ�ش د؛ �په �ب��ي ورا «ی او را �زد�يده �با�ش گاره ی » عصر عا�ش كم�تر �ك�ي اس�ت لكه �ز ا�ك�زون �

لكه  �بان ها  �ز �په  و  �گر�ي��ته ا�زد  ا�شر،  ا�ين  امام حس�ين)ع(رد  ِ �و�گوار اس�ب  د�يدن �ا��ت �با  لكه 

ا�يران، ر�گ  �برز ا�ر  �ش و  ده  و�ي��ز �ز �با  و  وده ا�زد  س�ت را  ر�گ  �برز اد  اس�ت ا�ين  امِي  �ز �يك  �ز و  دی   ه�زرم�ز

ده ا�زد لكه:    » �عدي«، هم صدا �ش

دمي �آ �ز  ما�زَد  �ب �گر  �كو،  �ي �ز گار�زاِم  �ز ر  �ز سراي  ما�زَد  و  �كرز ه  �بِ

ا�يع م�كن �يِك ر�ز�تگان، صز �پا�يدار�زاِم �ز  ، لك�ت �ي �ز ام  �ز ما�زَد  �ب ا  �ت
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  واژه آموزي 

  استاد، با نگاه هاي تحسين آميز، او را مي دید.

    نگاه هاي تحسين آميز: یعني نگاه هایي که با تحسين و تشویق آميخته است.

 شهيد احمدي روشن، در راه سربلندي ميهن، تالشي افتخارآميز داشت.

   تالشي افتخارآميز: یعني تالشي که با افتخار همراه است.

 او غروب هاي خيال انگيز را دوست مي داشت.

   غروب هاي خيال انگيز: یعني غروب هایي که خيال و اندیشه را برمي انگيزد.

 نگارگري ها و نقش هاي شگفت انگيز استاد، هر بيننده اي را به تحسين وا مي داشت.

   نقش هاي شگفت انگيز: یعني نقش هایي که باعث شگفتي و تعّجب مي شود.

*   نمايش

   درس دهم را به صورت نمايش، در كالس اجرا كنيد.

براي اجراي مناسب و جّذاب تر، الزم است به نکات زیر، توّجه کنيد:

1 صحنه پردازي: فضاي مناسب براي اجرا و متناسب با محتوا، طّراحي کنيد.

2 انتخاب نقش: پس از بررسي و بازخواني داستان، یکي از شخصيت ها را انتخاب کنيد.

3   اجراي نمايش: پس از تعيين نقش، ویژگي هاي شخصيت مورد نظر را به نمایش بگذارید.

از پایان نمایش، درباره ي چگونگي اجراي نقش هر فرد، در گروه  4  نقد و بررسي: پس 

بحث و گفت وگو کنيد و سرانجام مباحث را جمع بندي نمایيد.
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س یازدهم
 در

 

و�ز �ا�يه ی  �ته �بود. ه�ز سش والن �به ا�يران �گدز ِ معز ا�زمان �و�ز هل �ال ا�ز حمله ی �ز �پ

و  يرز  لگ� �ز �پ ا�ز �وي  م�ين  ا�ين سر�ز مردم  ل عاِم  �ت�ت يرز  لگ� اطره ی هراس ا�ز و �ز �ت  وح�ش

ده �بود.  �زدا�زسش ا�ز �زهن مردم ا�يران، �پا�ك �زسش �زر�ز

ا�بود  �ز �برای  ول،  معز ان  . هال�كو، �ز اس�ت �بر�ز �گری  د�ي و�ب  �ش �آ ا�ين ه�زگام،  رد 

مردم را  ل�ب  �ت ا�زدوه،  و  �گرا�زي  �ز �گر  د�ي �بار  �كرد.  حمله  ا�يران  �به  ود،  ان �ز ا��ز م�ز �كردن 

رد. �ز�ش ردهم 

ر�گ ا�يرا�زي، اس �برز �ز اره سش ده و س�ت و�ي��ز ي دان، �ز يرالّد�ين �تو�ي، ر�يا�ز وا�به �زص�  �ز

وان �كرد ؟ «.  د لكه » �په مي �ت �ي ود ا�زد�ي�ش �با �ز

 : د اس�ت م�ز ا�ز �ي �ز يرز  � ود، �به �ه �پ �ز �ز امعه، �برای ح�ز : » �ب ود �گ�ز�ت ن گاه �با �ز �آ

�تر  لم  لكه ا�ز همه كار�ا�ز من اس�ت و �ت ار رد دس�ت د�ش �ز ير و د�ي � م�ش ار. �ش �ز لم و د�ي ير، �ت � م�ش �ش
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ار را هم  �ز ير و د�ي � م�ش در�ت ر�ا�زد، �ش لم را �به �ت وان �ت �ت ، رد دس�ت ما. ا�گر �ب اس�ت

.» من �گر�ز�ت وان ا�ز د�ش مي �ت

دا  �ي ول ها راه �پ م �گر�ز�ت �به ردون ��كوم�ت معز ه، �تصم�ي سش وا�به �با هم�ين �ز�ت �ز

ير دهد. � �ي ن ها را �تعز ار �آ ه و ر�ز�ت د و ا�زد�يسش �ك�ز

، او  ير مي دا�ز��ت وا�به �زص� ا�يي �ز د هو�ش و دا�ز م�ز ا�ز �ي ود را �ز هال�كو هم لكه �ز

ا�ز  عز �يركا�زه �آ �با �ر�ك�تي �ز وا�به، كار�ش را  ود �كرد. �ز اور �ز �ت و مسش را �گرامي داسش

م  وار، �تصم�ي د اّما  �براي ا�ين كار د�ش اد �ك�ز �ب واس�ت �يك مر�كرز علمي ا�ي �كرد. او مي �ز

. �گر�ز�ت ي  �ي�ب عحب
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�زد. او  �ين ا�زدا�ز لعه �به �پا�ي گاه ا�ز �باالی �ت ا�ز �ب ن را سش ا �آ مور �كرد �ت ورد و دو �تن را مائ �تي �زراهم �آ �ت�ش

 ، �ت �با صدای مَه�ي�ب ول، اّطالع داده �بود. و�ت�تي �ت�ش ان معز �ت را �به �ز ِن �ت�ش �ت مان ا�زدا�ز اًل �ز �ب �ت

گمان مي �كرد�زد، �اد�شه ي  � و  د  �ز �ت حز د. همه مي �گر�ي ا��ت�ز �بر�ز وا�ب  ا�ز �ز ده  �ت �ز اد، مردم وح�ش ا�ز�ت  �زرو 

 . مده اس�ت �يسش �آ ا �گواري �پ �ز

را �زمي �تر�ي؟ «. و �پ را �زرار �زمي �ك�زي ؟ �ت و �پ ، �ت ر�گ ان �برز : » ای �ز وا�به �به هال�كو �گ�ز�ت �ز

�يسش مي دا�ز��تم«. ون ا�ز �پ : » �پ هال�كو �گ�ز�ت

�ت  م، هر�گرز �به وح�ش �ي�زي �ك�ز�ي �يسش �ب م �واد�ش را �پ وا�ز�ي �ت : » �پس ا�گر �ب د و �گ�ز�ت دی �ز �ز حز وا�به، ��ب �ز

م«.  �ي اره اي مي ا�زد�ي�ش م و �پ �زمي ا�ز�ت�ي

�ب  دز وا�ز��ت كّل�يه ی امکا�زا�ت ��كوم�ت هال�كو را �برای �ب وا�به �ت �يركا�زه، �ز �با هم�ين �ر�ك�ت �ز

يرد .  ه �به كار �گ� ر�گ مرا�ز ا�زه ی �برز �تن رصد�ز دان و �ا�ز م�ز دا�ز�ش

م�ين های ا�المي دعو�ت �كرد. ا�ان را ا�ز سر�ز �ز اره سش ي دا�زان و س�ت ير�تو�ي، ر�يا�ز وا�به �زص�  �ز

هار صد هرزار ا �پ ن را �ت ا�ب های �آ ماِر �ك�ت اد �كرد لكه �ش �ب يرز ا�ي ا�زه ای �ز� ا�ب �ز ا�زه، �ك�ت ار رصد �ز  او رد �ك�ز

�ته ا�زد.  وسش لد �ز �ب

�ي�ت  �تر�ب �به  ول،  معز گي  يرل � �پ ه�زگام  و  هال�كو  دوره ی  رد  لكه  �بود  ا�ين  او  دم�ت  �ز ر�گ �تر�ين  �برز

ا�ب ها را  �ك�ت والن  لكه معز ن ه�زگام  �آ �كرد. رد  ه  و�بّ �ت ار علمي  �ش �آ و  ا�ب ها  �ك�ت �گهداری  �ز و  دان  م�ز دا�ز�ش

د و  ول �ش عز ا�ب ها مسش وری �ك�ت مع �آ د، او �به �ز��زه �برداری و حب �ز �ت �ب مي ا�زدا�ز د�زد �يا رد �آ �تسش مي �ز �آ

 . د ا�ز م�يان مي ر�ز�ت م�ز �ش ار ار�ز �ش �آ ن  �تر �آ �ي�ش �ب ود،  �ب �ز ال�ش و همّ�ت او  ا�گر �ت
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ام  �ز �به  او،  وال�ي�ت  ا�ز  ر�گ  �برز مردی  ير،  �زص� وا�به  �ز ا�ز  �يسش  �پ �ال  دو�ي��ت  �دود 

ام داد. او �ب گي ا�ز رل ود  كارهای �برز وا�زا�يي علمي �ز ير و �ت � يرز �با �تد�ب ام ا�ملك �تو�ي، �ز� طز وا�به �ز  �ز

گاه های  دا�ز�ش د  �ز ما�ز لكه  ��يس  �كرد   ائ �ت ی  ا�زه رو�ز �ب سش مدارس   ، رو�ز ن  �آ مهّم  هر  �ش ده  دوا�ز رد 

كي ا�ز صد ها  � ام�يه« معرو�ز �بود�زد. �عدی �ي طز د�زد. ا�ين مدارس �به»�ز ، اداره مي �ش امرو�ز

 . �كرده اس�ت حص�يل  مدارس،�ت ا�ين  لكه رد  دی اس�ت  م�ز دا�ز�ش

دان  م�ز اری ا�ز دا�ز�ش ا�زه ای �ا�ز�ت لكه �ب��ي هر ری، َرَصد�ز ام ا�ملك، رد �ش طز وا�به �ز �ز

د�زد.  ول �ش عز �ت مسش �ي ح�ت ا �به �ت �ب �ز رد �آ

ام ا�ملك  طز وا�به �ز د �ز �ز ِ �زراوا�زي ما�ز اره هاي �پر�زرو�ز گ ا�يران، س�ت �مان علم و �زره�ز رد �آ

رد  �پروردگار،  �ط�ز  �بر  ه  لك�ي �ت �با  دان،  م�ز دا�ز�ش ا�ين   . �يا�ز�ت وان  مي �ت ير�تو�ي  وا�به �زص� �ز و 

د.  �ز دی �بر�ا�ز ل�ز �ب م�ت و سر د�زد، ا�يران را �به او�ب عطز �ي � �كوسش را�ي سحز�ت �تر�ين سش

   درست و نادرست

1 به گفته ی خواجه نصيرتوسي ، برای حفظ جامعه شمشير از همه کارسازتر است. 

2 سعدی در یکی از مدارس نظاميه تحصيل کرده است.

3 خواجه نصير توسی با زیرکی توانست رصد خانه ای در شهر ری بسازد. 
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   درك مطلب

1 منظور از جمله ي زیر چيست؟ 

 » جامعه براي حفظ خود به شمشير، قلم و دینار نيازمند است. «

2 چرا هالکو خان به علم خواجه نصير نيازمند بود؟

3 کارهاي مشترك خواجه نظام الملك و خواجه نصير توسي چه بودند؟

4 پيش بيني حوادث چه کمکي مي تواند به ما بکند؟

5 مدارس نظاميه چه نوع مدرسه اي بودند و چگونه اداره مي شدند؟

.  6

    دانش زباني

  كاربرد واژه
    جمله هاي زير را بخوانيد.

 چهل سال از حمله ي خانمان سوز مغول به ایران گذشته بود. / ويرانگر، خانمان بر انداز

 نگراني و اندوه، قلب مردم را درهم فشرد. / آُزرد، رنجاند، به درد آورد

 قلم از همه كارسازتر است./ مفيدتر، مؤثّرتر، اثر گذارتر

حاال به جمله ها دّقت كنيد. درباره ي واژه هاي مشّخص شده، گفت و گو كنيد.

 مردم از خواب برخاستند .

 تشت با صداي مهيب از باالي قلعه فرو افتاد.

گاهي براي بيان یك مفهوم، ممکن است چند واژه داشته باشيم که با یکدیگر هم معني 
باشند، باید در به کارگيري واژه ها، دّقت کنيم.
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1 انديشيدن: نخست شعر مورد نظر را به صورت آرام و بي صدا بازخواني کنيد و درباره ي

محتوا و آهنگ مناسب آن، بيندیشيد.
2 يافتن: پس از بازخواني و اندیشيدن درباره ي محتوا، لحن و آهنگ مناسب آن  را  کشف کنيد .   

3 شناختن:  پس از اندیشيدن و یافتن آهنگ مناسب، اکنون باید با توّجه بيشتر، بار دیگر 

شعر را نزد خود بخوانيد تا درك بهتري از فضا، شخصيت، مکان و رویدادهاي  شعر پيدا کنيد، مثاًل 
اگر دو شخصيت در شعر با هم گفت وگو مي کنند، تغيير آهنگ را رعایت کنيد.

4 خواندن: پس از مرور شعر و تشخيص لحن مناسب آن، اکنون با آهنگ و سرعت مناسب،   
به صورت رسا، خوانِش شعر را آغاز کنيد.

5 نشان دادن:  به کارگيري حرکات دست و سر و تغيير حالت هاي چهره به هنگام خواندن، 

باعث مي شود، حس و پيام شعر را ، بهتر به شنونده منتقل کنيد. با این کار، در حقيقت، فضاي شعر 
را براي شنونده، نمایش مي دهيد. سعي کنيد حرکات شما با آهنگ خواندنتان متناسب باشد.

   شعرخواني و صندلي صميميت
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 درس دوازدهم

)فرهنِگ بومی 2(
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  درست و نادرست

                                                                       

 

درك مطلب



91

ساِم نَریمان، جهان پهلوان ایران، سال ها در آرزوی داشتن فرزند بود. سرانجام، همسرش پسری 
به دنيا آورد که چهره اش مانند خورشيد، درخشان و زیبا، ولی مویش چون موی پيران، سفيد بود.

و ليکن همه موی، بودش سپيدبه چهره، نکو بود بر ساِن شيد
تا آن زمان کسی کودکی سفيد مو، ندیده بود؛ از این رو، خاندان سام، اندوهگين شدند و تا یك 
هفته جرئت نکردند این خبر را به او برسانند. عاقبت، دایه ی کودك که زنی شيردل و شجاع بود، 
نزد سام رفت و مژده داد که یزدان پاك به او پسری داده  است که تنش مانند نقره، سفيد و رویش 

چون گل، زیباست و هيچ عيبی در سراپایش نيست، جز آن که مویش سفيد است.
سام به دیدار فرزند شتافت. اّما وقتی موی سفيد او را دید، غمگين و شرمسار شد.

سپيد مویش  دید،  را  فرزند  نااميدچو  یکسره  جهان،  از  بشد 

با خود گفت:
گردن ِکشان پرسند،  و  آیند  چه گویم  از  این  بّچه ی   بد نشان؟چو 
پلنگ  دو  رنگ  است  یا خود  پَری استچه گویم که  این بّچه ی دیو، کيست
جهان ِمهاِن  من،  بر  نهانبخندند  و  آشکار  در  بّچه،  این   از 

  بخوان و بينديش

ابوالقاسم فردوسي از نام آوران بزرگ کشور ایران است. فردوسي استاد بي همتاي زبان فارسي 
است. کتاب مشهور او »شاهنامه« نام دارد. شاهنامه سراسر شعر است. فردوسي نزدیك به سي سال 
براي نوشتن شعرهاي این کتاب، تالش کرد. این کتاب ارزشمند، گنجينه ي فرهنگ ایران کهن و 

نگهبان زبان فارسي است. در اینجا یکي از داستان هاي شاهنامه را با هم مي خوانيم: 
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پس از آن، با خشم بسيار فرمان داد که کودك 
که  ببرند  جایی  به  و  کنند  دور  چشمش  پيش  از  را 
هيچ کس او را نبيند. کودك را به سوي کوهی بلند، 
نام»  البرز« بردند، که بر سر آن کوه سر به فلك  به 
کوه  دامنه ي  در  را  او  داشت.  آشيان  سيمرغ  کشيده، 

گذاشتند و بازگشتند. 
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البرز  کوه بُد، نامش   به خورشيد نزدیك و دور از گروهیکی کوه  
بود  النه  را  سيمرغ  جای،   که آن خانه از خلق،   بيگانه  بودبدان 
باز گشتند    و   کوه  بر  درازنهادند   روزگاری   این،   بر  برآمد 
خوار بِْفکند   و  بُْبرید  ِمهر  شيرخوارپدر،  کودِك   بر   کرد   جفا  

کودك بيچاره، تنها و دور از پدر و مادر از گرسنگی، گاه انگشتان خود را می مکيد و گاه فریاد 
می زد.

در این هنگام، سيمرغ از آشيانه ی خود پرواز کرد تا برای خوراك بّچه هایش، شکاری بيابد.
چون به دامان کوه رسيد، کودکی شيرخواره را دید که بر روی سنگی سخت، افتاده است و 

فریاد می کشد و خورشيد گرم و سوزان بر او می تابد.
خداوند، مهر آن کودك را در دل سيمرغ افکند؛ چنان که او را به چشم فرزندی نگریست. 
فرود آمد و چنگ زد و کودك را از ميان سنگ ها برداشت و به آشيانه ی خود برد. جوجه های 
سيمرغ هم از دیدن کودك، شاد شدند و او را در ميان گرفتند. سيمرغ، نام کودك را » دستان « 

گذاشت.
دراز روزگاری   بر،  برآمد که بُد کودك آنجا به رازبدین گونه 
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    از آن پس، دستان با جوجه های سيمرغ می خورد و می خوابيد و بازی می کرد؛ تا 
اینکه دور از چشم مردم، بزرگ شد.

روزی، کاروانی از کنار آن کوه می گذشت. کاروانيان در آنجا جوانی را دیدند نيرومند، 
با قامتی بلند و مویی سپيد که در دهانه ی غاری ایستاده بود. 

این خبر، دهان به دهان، گشت تا به گوش سام رسيد. همان شب، سام نيز به خواب 
دید که سواری آمد و مژده  داد که پسرش، تندرست و نيرومند است. چون بيدار شد، موبدان 
را نزد خود خواند و از خواب خویش و خبر کاروانيان با آنان سخن گفت. همه او را از اینکه 
فرزند بی گناه خویش را از خود دور کرده بود، سرزنش کردند و به وی پند دادند که از 

پروردگار پوزش بطلبد و به ُجست وجوی فرزندش بشتابد.
سام و سران سپاه، به سوی البرز کوه، روان شدند. پس از پيمودن راهی دراز، به کوهی 
بسيار بلند رسيدند که آشيانه ی سيمرغ برفراز آن بود. آن ها جوانی بلند قامت را دیدند که 
ِگرد آشيانه می گشت. سام و همراهان راهی نيافتند که از کوه باال بروند و خود را بدان 
جایگاه برسانند. سام، رو به آسمان کرد و به سبب کار ناپسند خود، از خداي بزرگ پوزش 

طلبيد و خواست که فرزندش را به او باز گرداند.
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 سيمرغ، با دیدن مردم، دانست که به جست وجوی پسر آمده اند. پس رو به دستان کرد و گفت:  » تا کنون
 مانند دایه ای مهربان، تو را پرورانده ام؛ حال که پدر به جست وجوی تو آمده، بهتر است نزد او باز گردی«.
دستان با شنيدن این سخن سيمرغ، بسيار اندوهگين شد وگفت: »مرا از خود دور می کنی؟ مگر از 

من خسته شده ای؟«.
سيمرغ در پاسخ گفت: »  اگر با پدر بروی و شکوه و جالل دستگاه او را ببينی، خواهی دانست که 
آشيانه ی من دیگر جای تو نيست. از روی بی مهری نيست که تو را از خود دور می کنم؛ بلکه خواستار 
سرافرازی و بزرگی تو هستم. اکنون این پرهای مرا بگير و پيوسته با خود داشته  باش؛ هر گاه به یاری 
اگر ميل  تو خواهم شتافت؛  به کمك  بيفکن. بی درنگ،  آتش  به  را  از آن ها  نيازمند شدی، یکی  من 

بازآمدن داشتی:
سياه ابِر  چو  بيایم   بی آزارت آرم،  بدین جایگاه«.همان گه، 

آن گاه، سيمرغ پسر را برداشت و به پای کوه برد و به پدر سپرد. سام، جوانی را دید زورمند؛ که 
موهای سفيد بلندش تا کمر آویخته بود. از دیدن او شاد شد و سپاس خدا را به جای آورد که گناهش را 

بخشيده و پسر را به او بازگردانده است.
سام، نام فرزند را » زال« گذاشت و جامه ای گران بها بر او پوشانيد و با همراهان و سواران به راه 

افتاد. دشت از فریاد شادی سپاه و خروشيدن طبل و بانگ نای، به لرزه در آمد.
آفرین دِل سام شد چون بهشِت برین بر آن پاك فرزند، کرد   

    
                                                      شاهنامه ، فردوسی ، با كاهش و بازنويسی   

 درك و دريافت

1 چرا کودك را بر دامنه ي کوه البرز گذاشتند؟

2 رفتار سام با سيمرغ چه فرقي داشت؟

3 در این داستان، رفتار کدام شخصيت را نمي پسندید؟ چرا؟
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حكايت

چهار مقاله، نظامي َعروضي 

یکي از بزرگان، بيمار شده بود، چنان که تصّور مي کرد، گاو شده است. پس همه روز، بانگ مي کرد 
و این و آن را مي گفت: » مرا بُکشيد که از گوشت من َهریسه، نيکو آید«.

ماندند. سرانجام، خواجه  اطّبا در معالجت عاجز  و  به درجه اي بکشيد که هيچ نمي خورد  او  کار 
ابوعلي سينا را آوردند تا او را عالج کند. 

خواجه، قبول کرد و گفت: » گاو کجاست تا او را بُکشم ؟! «.
جوان، همچوگاو، بانگي کرد، یعني اینجا هستم !

خواجه بوعلي گفت: » او را به ميان سراي آورید و دست و پاي او را ببندید و بخوابانيد«.
بيمار چون آن شنيد، بدوید و جلو آمد، و بر پهلوي راست، ُخفت و پاي او سخت ببستند. پس 
خواجه بوعلي بيامد و کارد بر کارد ماليد و نشست و دست بر پهلوي او نهاد، چنان که عادت قّصابان 
باشد. پس گفت: » وه! این چه گاو الغري است ! این را نمي توان کشت، علف دهيدش تا َفربه شود«.

 پس، خواجه، برخاست و بيرون آمد و حاضران را گفت: »دست و پاي او را بگشایيد و خوردني، 
آنچه فرمایم پيش او برید و او را گویيد: بخور تا زود فربه شوي«. 

چنان کردند که خواجه گفت. خوردني پيش او بردند و او مي خورد، بدان اميد که فربه شود، تا او را بکشند. 
پس، یك ماه سپري شد و چنان که خواجه بوعلي فرموده بود، کاماًل صّحت یافت. 

 مفهوم اين حكايت با كدام َمثَل تناسب دارد؟

  قدر عافيت ، کسي داند که به مصيبتي گرفتار آید.   بخور تا تواني به بازوي خویش 
 هر سخن جایي و هر نکته، مکاني دارد.    عقل سالم در بدن سالم است . 

  بخور بخواب، کار من است؛ خدا نگاه دار من است.
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ر�گ  ی �پدر�ب�ز ا�ب �ز�و�ش هرها �به دّکان �ق د رو�ز �بود �که ام�ید، �بعد ا�ز �ز �ز �پ

ک  ا�ب های �کو�پ ا�ید. �ق �ی ، �ب ر�گ ا �پدر �ب�ز س�ق �ق ا می �ز�ش �ب �ز می ر�ز�ق و �آ

ی  ا�زده �بود. رد �بع�ز ی، د�یوارهای دّکان را �پو�ش ل�زّ ی و �ز و�ب ر�گ �پ  و �ب�ز

ار ی ا�ز�ق�ی ران،�ب ره�گدز د.  د�یده می �ش گی  � �ز �قسش ا�ب ها ،ع�کس های  �ق  ا�ز 

ا می �ک�د�زد.  ن ها را �قما�ش اد�زد و �آ می ا�یس�ق

�پا  �ی�  �ز کی،  � �کو�پ دلی  ،  ص�ز ر�گ �پدر   �ب�ز �به  کمک �ک�دن  � �ب�ای  د   ام�ی

ن ها  �آ �به  د��قسش  �که  را  ا�ب ها�یی  �ق مال،  دس�ق �با  و  �ق  اسش  می �گدز

�ق می �ب�د؛م�زصوصًا لدزّ ار  �بس�ی کار  ا�ین  ا�ز  او  یرز می �ک�د.  �قم� د،   می رس�ی

ان و ن ها �قصو�ی�ی ا�ز �با�ز و �بوس�ق ی �که رد �آ ا�ب ها�ی یرز �ک�دن �ق  ا�ز �قم�

ا، �ب �ی گاه �ک�دن �به ا�ین �قصو�ی� های �ز ان �بود. او ا�ز �ز �ق و �کوهس�ق  دسش

ه ی ا�ز ا�ق� ا�ز معز �ب �ی ا د�ید�زی �ق� و �ز �پ �ب ک� می �ک�د �که ه�ی ل ود �ز �ق می �ب�د و �با �ز  لدزّ

. ر�گ �ز�یس�ق �پدر  �ب�ز

 درس سیزدهم
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ل  �ق �که او هم م�ش ار داسش �ز �ق د ا�ز اد. ام�ی ه ا�یس�ق ا�ز ه ی معز �ی�ش �ق �ش ری �پسش ها، ره�گدز کی ا�ز رو�ز � رد �ی

ه  ا�ز رام، وارد معز رد؛ ولی او �ز��ز�ق و �آ ود �ب�گدز د و �ز دا�ز �ز �ی ا�ب ها �ب گاهی �به �ق ران، �ز اری ا�ز ره�گدز �بس�ی

مال را  مد؛ دس�ق �ین �آ ک �پا�ی دلی �کو�پ ا�ب ها �بود، ا�ز روی ص�ز یرز �ک�دن �ق ول �قم� عز د �که م�ش د. ام�ی �ش

ن مرد، �الم �ک�د. اد و �به �آ ر�گ ا�یس�ق یرز �پدر �ب�ز �ق م� �ق و �پسش اسش ار �گدز �ک�ز

د و �پ�س�ید: » صا��ب  دی �ز �ز �ز وا�ب دادن �به �الم او، ��ب کی، �پس ا�ز �ب � �ز د و ع�ی د �ق ل�ز مرد �ب

؟«. �باس�ق �ک ه  ا�ز معز

د  وا��ق�ی ا�ب می �ز : » �ق گاه می �ک�د، �گ�ز�ق قهوه ای ر�زگ مرد، �ز �می � ام�ید رد �الی �که �به �ک�ی�ز �پ

ا�ز  �با�ید  د،  واه�ی می �ز ر�گ  �ب�ز ا�ب  �ق ا�گ�  ولی  می دا�زم،  را  ک  �کو�پ ا�ب های  �ق م�ق  �ق�ی من  ا ؟  �ق  �آ

�پرس�ید«. گم �ب ر� �پدر �ب�ز

، �پسرم؟  ر�گ �قوس�ق ـــ ا�ین دّکان �پدر �ب�ز

ا. �ق ـــ �بله، �آ

ر�گ�ق �ب��ا�زی. امی ا�ز من �به �پدر �ب�ز عز �ی واهم �پ ـــ می �ز

امی؟ عز �ی ـــ �په �پ

ه،  ا�ز ر من ا�ین معز �ز ی دار�ید، ولی �به �ز ا�ی �ب �ی ه ي �ز ا�ز �گو:» معز ول من �ب ـــ �به او �الم �ب��ان و ا�ز �ق

کم دارد «. ی � یرز � �پ

ه�زگ صدای  �آ اّما  ؛  ر�ز�ق و  �ک�د  ی  �ز دا�ا�ز �ز مرد،  �که  �بدهد  ی  وا�ب �ب �په  �زمی دا�زس�ق  د،  ام�ی

د. می �ش �ز�یده  �ش ان  �ز هم�پ ام�ید،  �گو�ش  رد  �گ�مسش 

ا  �ق د  �ز �پ �پسرم؟  بر،  �ز� �په  �پ�س�ید»  و  س�ق  �ز�ش دلی  مد. روی ص�ز �آ ر�گ  �پدر �ب�ز �بعد،  ه  �ق د�ق�ی د  �ز �پ

رو�ز�قم، ولی  ی �ز�ز یرز � ده �بود، �گ�ز�ق : »�پ یره �ش ه ای �ز� ا�ب �ز�و�ز�قه ای؟«. ام�ید رد�الی �که �به �گو�ش �ق

 .» �ق اسش امی �گدز عز �ی ما �پ مد و �ب�ای �ش ر�آ �یک �ز�ز
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؟ «. ی �گ�ز�ق کی �بود؟ �پ ر�گ �پ�س�ید: » ل �پدر �ب�ز

ما  ا �به �ال او را �زد�یده �بودم. �به �ش ا�ز�قم. �ق �ز : » او را �زسش لک�یه داده �بود، �گ�ز�ق یرز �ق د �که �به م� ام�ی

کم دارد«. ی � یرز � ه، �پ ا�ز ا�یی دار�ید ولی ا�ین معز �ب �ی ه ي �ز ا�ز �گو�یم: معز �الم ر�ا�زد و �گ�ز�ق �که �ب

�ز�یده ای؟ او  : » �یع�زی �په؟ ردس�ق �ش ورد و �گ�ز�ق کا�زی �ز �ز�ید، �ق ا ا�ین ���ز را �ش ر�گ �ق �پدر �ب�ز

؟«. هم�ین را �گ�ز�ق

کم دارد «. ی � یرز � ما �پ : »�که دّکان �ش ؛ �گ�ز�ق �بله؛ هم�ین را �گ�ز�ق

ور او �په  �ز :»م�ز �گ�ز�ق  ، �ی� ��ب ا�ب های روی د�یوار ا�زدا�ز�ق و �ز �به �ق گاهی  �ز  ، ر�گ �ب�ز �پدر 

�ید؟« . گ�ز�ق �که �با�ز هم می �آ � د �ک�د و �پ�س�ید:» �ز کم دارد؟« �بعد، رو �به ام�ی ی � یرز � ؟ �په �پ �بوده اس�ق

د. ـــ ��  �زی �ز�ز

کم دار�یم؟«. یرز � � ا�ید ! دوس�ق دارم �بدا�زم �که �په �پ �ی د �ب دا �ک�ز :»�ز د و �گ�ز�ق �ی هی �کسش ، �آ ر�گ �پدر �ب�ز
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 ، ر�گ د و �پدر �ب�ز رامی می �بار�ید. ام�ی ، �باران �به �آ . عصر �یک رو�ز �ق سش �ا �گدز ن ما�ب درو�ز ا�ز �آ �ز  �پ

ن یرز �ک�دن �آ �ق و سر�گ�م �قم� اسش یرز �گدز ا�ب ع�کسی را روی م� ، �ق ر�گ س�قه �بود�زد. �پدر �ب�ز  رد دّکان �ز�ش

را  �ز�دو�ی«  امه ي  اه�ز �ش ان هاي  »داس�ق ا�ب  �ک�ق و  �بود  س�قه  �ز�ش دلی  ص�ز روی  هم  د  ام�ی د.  �ش

�ق  د، �پسش د �ق ل�ز اد. همان مرد �ب ا�بان ا�ز�ق د �به �ز�ی گاه ام�ی گهان، �ز ا� ا �ا�ک�ق �بود. �ز وا�زد. همه �ب می �ز

�بود. اده  ا�یس�ق ه  ا�ز معز ر�گ  �ب�ز ه ي  �ی�ش �ش

ر�گ ! همان مرد«.  ر�گ ! �پدر�ب�ز : » �پدر�ب�ز رام �گ�ز�ق �ی �آ �بان، ولی �ز�ی د �با ه�ی ام�ی

ر�گ  د و �الم �ک�د. �پدر�ب�ز دی �ز �ز �ز د. ��ب ا�زد و وارد دّکان �ش ��ز لگ�یره ي رد را �پ گام، مرد، دس�ق رد ا�ین ه�ز

وا��ق�ید؟«. ی می �ز یرز � د. �پ �ی رما�ی : » �ب�ز وا�ب �المسش را داد  و  �گ�ز�ق ده �بود، �ب یره �ش �که �به او �ز�

�ز�ید«. �ی �ز�ش د، �ب �ی رما�ی : » �ب�ز �ق و �گ�ز�ق اسش دلی �گدز ، �ب�ای او ص�ز ر�گ ��پس، �پدر �ب�ز

ن  گی ا�ز  �آ و�ش ر�ز� ِ �ز هار�گو�ش دز  �پ �ک�د و کاعز �می ا�ش را �با�ز . �ک�ی�ز �پ س�ق دلی �ز�ش مرد، روی ص�ز

ورد.  �یرون �آ �ب

ُه«. ََّل اهلُل �قَعالی �زََ��بَ مان،َع�ب ده �بود: » �یا صا��ب ا��زّ �قه �ش وسش ، �ز دز روی کاعز

ودم  و�یس هس�قم و �گه گاهی �ب�ای �ز و�ش �ز : » من، �ز �ق و �گ�ز�ق اسش یرز �گدز دز را روی م� مرد، کاعز

.» کی ا�ز کارهای من اس�ق � کارها�یی می �ک�زم. ا�ین، �ی

�قه؟«. وسش وا�زی �په �ز �ز وا�زی �ب �زم می �ق �ی �ب ا �پسرم، �ب �ی : »�ب د �گ�ز�ق اره �به ام�ی ر�گ �با ا�ش �پدر�ب�ز

ن  د�زد �آ د�زد �که �ز�زهم�ی �قه، �ش وسش ن �ز � رد �آ کّ ل ا و �زر�ق �ق�ز ول �قما�ش عز ان م�ش �ز ن �پ ، �آ ر�گ د و �پدر�ب�ز ام�ی

د. ار�ب �ش ه �ز ا�ز مرد �په ه�زگام ا�ز معز

»!... ر�گ :»�پدر�ب�ز د �گ�ز�ق گهان، ام�ی ا� �ز

د. �یرون، روا�زه �ش د و �به طر�ز �ب د �ش ل�ز ا �ب ر�گ ا�ز �ب �پدر�ب�ز

�مان را �ق��ک می �ک�د�زد.  کم �آ کم � مده �بود و ا�ب�ها � د �آ �ز مرد، ر�ز�قه �بود. �باران هم �ب

 محّمد میرکیاني، با اندکی تغییر 
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   درست و نادرست

1 امید از تمیز کردن قاب ها بسیار لّذت می برد. 

2 صبح یکی از روزها رهگذری پشت شیشه ی مغازه ایستاد. 

3 مرد خوش نویس تابلویی به مغازه ي پدر بزرگ هدیه کرد.     
                         

      درك مطلب

1 منظور مرد از »دّکان شما چیزي کم دارد« چه بود؟

2 چرا پدر بزرگ و امید متوّجه رفتن مرد از مغازه نشدند؟

3 چرا امید فکر مي کرد هیچ جا دیدني تر و زیباتر از دّکان پدربزرگ نیست؟

.  4

   واژه آموزي

  من، خوش نويس هستم. 

   خوش نويس، یعني کسي که با خّط خوش مي نویسد. 

  جالل آل احمد، داستان نويس معروف معاصر، داستان هاي خوبي نوشت.

   داستان نويس، یعني کسي که داستان مي نویسد.

   نمايشنامه نويس: یعني کسي که متن نمایشنامه را مي نویسد.

   برنامه نويس: یعني کسي که برنامه را مي نویسد.
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   تصويرخواني و صندلي صمیمیت 

خوب ديدن: تصویرها را با دّقت ببینید و به جزئیات آن توّجه کنید.  1

2 انديشیدن: براي درك ارتباط میان اجزاي تصویرها، فکر کنید و مطالبي را که از تصویر برداشت کرده اید، در ذهن خود مرور کنید. 
3 يافتن: پس از درك محتوا و ارتباط میان اجزاي تصاویر، تفاوت ها و شباهت هاي آن دو را مشّخص کنید.

4  گفتن: هر وقت آماده شدید، روِي صندلي معلّم بنشینید و درباره ي تفاوت ها و شباهت هاي تشخیص داده شده، براي دوستانتان 
صحبت کنید.
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  بخوان و حفظ کن
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 بيوك ملكي

و�ب �ز �پ� س�قوهاي  �بال  رد  �پو�ش�بال  برز  س� سوار  �ز�،   �آ می ر�د 

امه اي ا�ز ع�ر �ز��گس ها �به �قن الی ا�ز �پ�وا�زه ها �ب� روي دو�ش�ب �ش

وا�ز  �ی�ش �پ رسم  �به  او   �پاي  �یسش  �زد�پ می �ز ُل  �پ کمان،  � �گ�ین  ر�ز �با  ا�ب� 

هار �ب و  �ز �بان  �باعز هم،  �بان  �زد�باعز می �ز گُل  ا�زه اي  �ش هر  سر  �ب� 

ا�زه ها �ز ا�ز  �پ�ده ها  �ید،  می �آ ا  د �ق �ز می �کسش َسر  �کو�په ها  وي  �ق �با�ز 

هم  �بس�قه  �پَ�  و  �زس�قه  دمر�ز هاي  �ز می �کسش �پَ�  �پ�ده ها  م�یان  ا�ز 

ود می سش �پُ�  �با�ز ها  اي  �ز�ز ک ها رد  �ش �ب �گ�ز ّواره ي  �ز هم   �با�ز 

و�زد می سش ص��ب�ق  سر�گ�م  ا  �ب �ک ک هاهر  �ش �ب �گ�ز رد�باره ي  ا�زه ها  �ش

ا�زه ها  �ز اِن  م�ی د  �پ �ی می �پ د و گال�ب و �بوي عود�با�ز  �ز �بوي اس�ز

اودان  �ب هاري  �ب �ز�ل  عر و سرودمی ر�د  �ز��ی ا�ز ع�ر و گل و سش

  خوانش و فهم

1 شاعر چه ویژگي هایي براي» سوار سبزپوش« بیان کرده  است؟

2 منظور شاعر از » فّواره ي گنجشك ها « چیست؟

3  شعر را  در گروه هاي دو نفره، هم صدا ) هم نوا، هم آوا( بخوانید ) هم خواني کنید( .
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 درس چهاردهم

�ب ها وا�زد رد �ب�ا�ب��واد�ش و ر�ز �ق ن اس�ق �که ا�ز�ان، �ب للکه �آ �قرس�یدن �ز�یس�ق �ب ، �ز �باع�ق  �ش

را  ن ها  �آ �ب�  ی  یرو�ز � �پ اس�ب  م�ز راه های  و  �زهرا�د  کال�ق  مسش ا�ز  د.  �ک�ز گی  ادل ا�یس�ق واری ها  دسش  و 

د. و �ک�ز �بس�ق و�ب

گی  دل �ز را�ز ه�زگام  رد  �که  �کسی   . اس�ق د�یده  �پس�ز ار  �بس�ی �که  �ز�یس�ق  د  �زا�پس�ز زها  �ق� �زه  گاه  �ق�س، 

د،  ودداری می �ک�ز َدان �ز د، �کسی �که ا�ز دوس�قی و همراهی �با �ب یرز ه می �پ�ه� �یسش ا�ز ا�زدا�ز سرع�ق �ب ا�ز

اع و  �ب زها �ق�سو �ز�یس�ق �که �ش د، �زه �ق� ، دور می �ک�ز �زا�ک �ر اامن و�ز ود را ا�ز مکان هاي �ز ن �که �ز �آ

ود. می سش وا�زده  �ز یر،  د��

گم  ود را  � �قر�د؛ ولی دس�ق و �پای �ز �ر و عا�ق�ب�ق کارهای �بد �ب اع، �کسی اس�ق �که ا�ز �ز �ب �ش

د. ی �ک�ز و�ی اره �ب �ر، �پ ی �با �ز ، �ب�ای رو�یا�ی رامسش ا�ز�ق و  �آ کمال م�ق د و �با � لک�ز �ز

ی  ر�ی�ز . ا�ز�ان سش اع اس�ق �ب ام می دهد، �ش �ب ود را ا�ز ه ی �ز �ز �ی برد، و�ز ی �که رد ص��زه ی �ز� �با�ز سر

. سردار  اع اس�ق �ب �با�ق دهد، �ش ود را �ز ان هم�زوع �ز ا �ب �ق �قسش �ز�و می رود  عله های �آ �که رد سش

�ر می رها�زد،  ود را ا�ز �ز اه �ز �زی می دهد و س�پ �ی ، �ز�مان ع�ق�ب �ز�ش یر و مهار�ق � لک�ی �که �با �قد�ب ��ش

. اع اس�ق �ب �ش

�ق�س،  ا�ز  �یا  �قر�د  �ب ی د��یل  �ب ا�ز�ان،  �که  اس�ق  ا�ین   ، اس�ق �کوه�یده  �ز و  د  ا�پس�ز �ز ه  �پ �ز �آ  

�بدهد.  دس�ق  ا�ز  را   � کّ ل �ق�ز و  م �گ�یری  در�ق �قصم�ی �ق
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د؛  لک�و�ب می �ق�س�ز ماری و م�ی �ی ي، �ب �قسش سو�ز دن، �آ ، �زر�ق �ش �ه، �ق�اد�ز ��ز همه ا�ز �ز

ادا �اد�شه ای  ا م�ب �یرون �ز�ود �ق ا�زه �ب �زص ا�ز �ز اًل �ش �کوه�یده اس�ق �که م�ش ن گاه �ز اّما ا�ین �ق�س �آ

�ب�ا�یسش ر�ز دهد و. . . 

د. �ب�ای رس�یدن �به  �ی�ق �زمی رس�ز گی �به مو�زّ�ق �زدل د و هر�گ�ز رد �ز ا�ین �گو�زه ا�ز�اد، �ق�سو ه��ق�ز

�ی�ق  ا رس�یدن �به مو�زّ�ق م و �ق �ی ا�ز می �ک�ز عز د�یم. گاه کاری را �آ م�ز ا�ز �ی �باع�ق �ز �ی�ق ها، همه �به �ش ّ�ق مو�ز

ا�بد و راه  �ی ود را �ب �کس�ق �ز �قر�د و د��یل �ش �کس�ق �ز ن �که ا�ز �ش ور�یم. �آ �کس�ق می �ز د �بار �ش �ز �پ

. اع اس�ق �ب ی ادامه دهد، �ش یرو�ز � را �ب�ای رس�یدن �به �پ

د  کی می �ق�س�ز � ار�ی ی ا�ز �ق . �بع�ز ادا�زی اس�ق هل و �ز ، رد �ب اردس�ق ه ی اص�ی �ق�س های �ز ر�ی�ش

د. �ز ا�ک می دا�ز کی را �پُ� ا�ز �پد�یده های �ق�س�ز � ار�ی �ب و �ق و سش

را  �ا�ز  �پ و�ق�قی  اّما  �قرس�ید،  �ب کی  � ار�ی �ق رد  ی  یرز � �پ ا�ز  �که  اس�ق  اده  ا�ز�ق ا�ق  ا�قّ�ز ما  �ش �ب�ای  �یا  �آ

د�ید؟  �ز �ز �ب ان  ود�ق �ز �ق�س  �به  �ک�ز�ید،  ن  رو�ش
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   درست و نادرست

1 کسی که از عاقبت کارها نترسد، شجاع است.

2 در این روزگار به شجاعت و قدرت بدنی نیازمندیم. 

3 شجاعت نترسیدن از تمام حوادث و رنج هاست. 

  درك مطلب

1 دو نمونه از ترس هاي پسندیده را بیان کنید.

2 شجاع به چه کسي مي گویند؟

3 مردم روزگار ما به چه شجاعتي نیاز دارند؟ چرا؟

4 گام اّول به سمت شجاعت چیست؟

.   5

ّ�ا�ی، �الم�ق �ب �ب ل�زی دارو و ر�ز د �ق �ز د، رد �الی �که �زمی دا�ز ک و ردمان می �ق�س�ز �ش ی، ا�ز �پ�ز  �ب��ز
   . �باع�ق اس�ق �ین، گام اّول �به �م�ق �ش ده �ب� �ق�س های ردوعز د. �ز�ز م�ین می �ک�ز ن ها را �قصز  �آ

د؛  ه��ق�ز د  م�ز ا�ز �ی �ز هم  لگ�ي  د�ی �باع�ق  �ش �به  �بد�زی،  در�ق  �ق و  �باع�ق  �ش �ب�  ون  ا�ز�ز ا�ز�ان ها، 

 . د  �ز می �گو�ی ال�قی «  ا�ز �باع�ق  �ش ن »  �آ �به  �که  اع�قی  �ب �ش

دا  کار و  ن، �ز اع ا�ز �آ م و رد د�ز �ی �گو�ی ن اس�ق �که ���ز راس�ق و ردس�ق �ب ال�قی، �آ �باع�ق ا�ز �ش

م. م �زمی دا�ز�ی �ی �گو�ی ی �آ       گاهی �زدار�یم، �ب یرز � م و ا�گ� �به �پ �ی �قرس �باسش �ز

                                                                                                                                                                                             

                                                                    نوشته ی استاد احمد بهمنیار ،  با کاهش و اندك تغییر
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 دانش زباني

 گسترش واژه

به نمونه هاي زير، توّجه کنید:

  راه + مناسب = راِه مناسب

 مکان + ناامن / خطرناك = مکاِن ناامن یا خطرناك

  شجاعت + اخالقي = شجاعِت اخالقي 

  النه + زیبا = النه ِي زیبا

حاال با توّجه به نمودار زير، در گروه، گفت و گو کنید.

+ +...... واژه                       

  + ـِ+ ـ شریفانسان انسان شریف =   

+ ي+ نبردصحنه صحنه ي نبرد =   

+ ي+ آتششعله ها شعله هاي آتش=  

                       

 گاهي مي توانیم با افزودن یك یا چند واژه به یك واژه ي دیگر، عبارت ها
و ترکیب هاي جدیدي ایجاد کنیم.
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   گوش کن و بگو

  قّصه ي » صداي سّكه « را با دّقت گوش دهید و سپس درباره ي پرسش هاي زیر، گفت و گو

 کنید.

 پرسش ها

1 داستان با چه جمله هایي آغاز شده بود؟

2 این داستان در چه مکان هایي اتّفاق افتاده است؟

3 هنگام شکستن هیزم ها توسط هیزم شکن، مردي که به دنبال او بود، چه مي گفت؟

4 هیزم شکن چه تصّوري درباره ي مرد بیکار داشت؟

5 چرا مرد بیکار از هیزم شکن تقاضاي مزد کرد؟

6 چرا مرد بیکار، هیزم شکن را نزد قاضي برد؟

7 قاضي پس از شنیدن سخنان آن مرد، از هیزم شکن خواست تا چه چیزي را به او بدهد؟

8 پس از آنکه قاضي سّکه ها را بر زمین ریخت، مرد بیکار چه گفت؟

9 قاضي در پاسخ به پرسش مرد بیکار، که چرا به جاي سّکه باید صداي سّکه نصیب او شود، 

چه گفت؟

10 محتواي این داستان، با کدام ضرب المثل، تناسب ندارد؟

 الف( برو کار مي کن، مگو چیست کار.

 ب( ُمزد آن گرفت جان برادر که کار کرد.

 ج( از کوزه همان بُرون تَراود که در اوست.

 د( نابرده رنج، گنج میّسر نمي شود.
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س پانزدهم
 در

ام  �ی ِم �پ �وِط س�ی ار �ز رد �ک�ز

د�زد �ی ار�ب ا�ز ده، دو کا�ب رو�ی �ز

ران  ، ره�گدز �ا��یان ردا�ز

ون دو دوس�ق می د�ید�زد ن دو را �پ �آ

ي یرز � هاي �پا�ی ي ا�ز رو�ز رو�ز

�یا�زه ي �باد ا�ز ار و �ق �ی� ر�گ�ب �ز

�ید ود ���ز کی ا�ز کا�ب ها �به �ز � �ی

اد لگ�ي ا�ز�ق د و روي د�ی �زم �ش

�زسش مرا  �ب ا، �ب �ز سش : »اي �آ �گ�ز�ق

ّمل �کن اأ و�ب رد �ال من، �ق �ز

�یرون اس�ق ، �ب ا�ک ه ها�یم �ز �ز ر�ی�ش

حّمل �کن«. ي، مرا �ق د رو�ز �ز �پ

کا�ب هم�ا�یه، �گ�ز�ق �با �ز�می: 

»دوس�قی را �زمی �ب�م ا�ز �یاد،
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ی   ا�ق هم رو�ز ن ا�قّ�ز ا�ید ا�ی �ش

اد«. گهان ا�ز �ب�ای من ا�ز�ق ا� �ز

د   ِ �باد رس�ی �با�زی �به �گو�ش مهر

د د، مال�یم �ش رام �ش �باد، �آ

س�ی�ب د�یده ی ما هم   ِ �آ کا�ب

د. کَمک، �پا �گ��ز�ق و �ا�م �ش کَم َ� �

�ز�ق  وه ی کا�ب ها، �ز�و می ر�ی م�ی

�ان د�زد �آ ه می �ز دا�زه ها ر�ی�ش

دی �بعد  �ز ا�ب�، �باران ر�ا�زد و �پ

ان« ... ام �یا�ز�ق »کا�بس�ق دِه ما، �ز

 محّمدجواد  محبّت   
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   درست و نادرست

1 باد وقتی دید که ریشه های کاج از خاك بیرون هستند، آرام شد. 

2 دو کاج، سال های سال با هم دوست بودند. 

3 در یك روز پاییزی، باد شدیدی وزید. 

  درك مطلب

1 علّت آرام شدن باد، چه بود؟

2 ِده، چگونه به کاجستان تبدیل شد؟

3 کاج همسایه در پاسخ به درخواست کمك دوستش چه گفت؟

4 کدام بیت یا بیت هاي درس را بیشتر مي پسندید؟ دلیل خود را بیان کنید.

.  5

   واژه آموزي

  چو / چون: یعني مانند، مثل، همانند، همچون.

 شما را چون برادر خود مي دانم.) مثل، مانند(

 آن دو را چون دو دوست مي دیدند.)مانند، مثل(

  چو / چون: یعني به دلیل، به سبب، زیرا، وقتي که.

 چون باران مي آمد، خیس شده بود. )به دلیل اینکه/ چون که(

 به مدرسه مي روم، چون یادگیري را دوست دارم. )به دلیل اینکه، زیرا که(
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  بخوان و بینديش

روزی  از  روزها،   پیرمردی به نوه اش  گفت: »من 
دیگر پیر شده ام و مّدت زیادی از عمرم باقی نمانده 
است. دلم می خواهد پس از مرگم ثروتم به تو برسد؛ 
راز  باید  شود،  تو  مال  ثروت  این  آنکه  از  پیش  اّما 

زندگی را پیدا کنی و برایم بیاوری«.
آن،  یافتن  برای  پدرپزرگ،  اّما  پرسید:»  پسرك 

کجا را باید بگردم ؟«.
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پدربزرگ جواب داد:» راز زندگی زیر این  آسمان بزرگ است. تو آن را زیر همین آسمان 
بزرگ پیدا می کنی«.

پسرك، راه سفر را در پیش گرفت. ابتدا او در سر راه خود، یك خودرو دید.
از خودرو پرسید:» آیا در مسیری که می آمدی، از کنار راز زندگی عبور کردی؟«.

خودرو جواب داد :» نه، من هرگز از کنار راز زندگی عبور نکرده ام؛ اّما چیزی هست که 
باید به تو بگویم: این مهم نیست که چند کیلومتر راه طی می کنی، بلکه باید همیشه این را 

به یاد داشته باشی که از کجا آمده ای«. 
پسرك از خودرو تشّکر کرد و راهش را ادامه داد و عاقبت به یك درخت رسید.

پرسید:» آیا از آن باال می توانی راز زندگی را ببینی؟ «.
درخت جواب داد: » من از این باال می توانم نوك شاخه های درختان بلوط را ببینم؛ اّما 

می خواهم نصیحتی به تو بکنم«.
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پسرك گفت:» خواهش می کنم، بفرمایید. من به نصیحت های خوب، احتیاج دارم«.
برابر  در  نه،  وگر  زمین مطمئن شوی،  زیر  در  ریشه هایت  بودن  از محکم  باید  تو  درخت گفت:» 

کمترین وزش باد، بالفاصله سرنگون خواهی شد«.
پسرك پس از شنیدن نصیحت درخت، به راهش ادامه داد. او باال را نگاه کرد ... پایین را نگاه کرد... 

حّتی در میان کتاب هاي کتابخانه هم جست وجو کرد؛ اّما راز زندگی را پیدا نکرد.
پسرك، در ادامه ي سفرش با کشاورزی که در مزرعه ای کار می کرد، رو به رو شد. کشاورز گفت: 

» به نظر می رسد چیزی گم کرده ای؟ «. 
پسرك نگاهی به دور و برش کرد و جواب داد :» من در جست و جوی راز زندگی هستم«.

کشاورز گفت:» تو در اینجا راز زندگی را پیدا نمی کنی«. 
پسرك پرسید :» آیا شما خبر دارید که کجا را باید جست و جو کنم ؟«.

کشاورز چانه اش را خاراند و جواب داد:» مطمئن نیستم. اّما اگر فکری به خاطرت رسیده است، بهتر 
است آن را مانند بذری که در زمین کاشته می شود، تصّور کنی. بذر را بکار و آن را مراقبت کن. طولی 

نمی کشد که رشد می کند و محصولش را  برداشت می کنی«.
پسرك از شنیدن حرف های کشاورز کمی گیج شد و سپس به راهش ادامه داد. 

پس از پیمودن مسافتی، به میدان یك شهر رسید که گروهی در حال اجراي موسیقی بودند.
پسرك از یکی از ویلون ها پرسید:» آیا تا به حال شنیده اید که خواننده ای ترانه ی راز زندگی را خوانده 

باشد؟ «.
ویلون جواب داد:» نه، نشنیده ام؛ اّما احساس می کنم این راز باید جایی باشد. وگر نه چگونه من که 
فقط از یك تّکه چوب با چهار سیم ساخته شده ام ، می توانم آهنگ هایی چنین زیبا به وجود بیاورم ؟«. 

با یك نردبان  تا آنکه  ادامه داد.  او به جست وجویش    حرف های ویلون به دل پسرك نشست و 
رو به رو شد. پسرك پرسید:» آیا تو راز زندگی را دیده ای؟«.

نردبان پاسخ داد :» من خیلی جاها بوده ام: باال، پایین ؛ اّما هرگز راز زندگی را ندیده ام .
البّته این را می دانم که هر قدر باالتر بروی، به جاهای باالتر می رسی و هر قدر بیشتر باال بروی آن 
وقت پایین افتادنت هم شدیدتر خواهد بود؛ بنابراین فراموش نکن که هنگام باال رفتن، از محکم بودن 

جای پایت مطمئن شوی«.
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پسرك پس از شنیدن حرف های نردبان، کمی ناامید و غمگین شد. بنابراین، به سمت ساحل رفت 
و روی ماسه ها نشست و به دریا خیره شد.

دریا گفت:» امیدوار باش. همیشه خودت را مانند یك اقیانوس تصّور کن و سختی های زندگی را هم 
مانند امواج دریا بدان که عمر کوتاهی دارند و سرانجام روزی به پایان می رسند«.
پسرك به جست و جویش  ادامه داد و عاقبت با یك الك پشت رو به رو شد.

پسرك گفت:» من به دنبال راز زندگی  هستم«.
الك پشت گفت:» زمان را ... از دست ... نده ... . چیزی را که به دنبالش هستی... پیدا می کنی«.

پسرك به خانه برگشت و روی تخت دراز کشید و به سقف اتاق خیره شد.
تخت از او پرسید: » روز خوبی نداشتی، مگرنه؟«.

پسرك جواب داد :» حق با توست«.
تخت گفت:» کمی استراحت کن. هیچ کس تا به حال از کمي استراحت کردن، ضرر نکرده است«.
پسرك، برای مّدتی کوتاه خوابید. وقتی بیدار شد، دست و صورتش را شست و دوباره به راه افتاد تا 
به جست و جویش ادامه دهد. او با پای پیاده رفت و رفت، تا اینکه به یك حصار رسید. پسرك به حصار 

تکیه داد و گفت:» من باید راز زندگی را پیدا بکنم«.
حصار گفت:» راز زندگی که فقط یك چیز نیست. به من نگاه کن ! هر کدام از این تّکه های چوب 
 به تنهایی ارزشی ندارند؛ اّما وقتی در کنار هم قرار می گیرند، یك حصار پر پیچ و خم می سازند که تا

هر جا هم ادامه داشته باشند، باز باهم هستند«.
پسرك خیلی مایل بود که هر طور شده است، راز زندگی را پیدا کند. با این هدف بود که خانه اش را 

ترك کرده بود و همه جای زمین را به دنبال یافتن آن جست و جو می کرد. 
سر انجام ، او یك مرد جوان شد... اّما هنوز به جست و جویش ادامه می داد.

از زمان آغاز جست و جویش یازده سال و بیست روز و بیست و دو دقیقه و سی و شش ثانیه سپری 
شده بود که به خانه اش بازگشت.

 او به پدربزرگش گفت:» من همه جای دنیا را جست و جو کردم. من همه ی قاّره های دنیا را زیر پا
گذاشتم.

  من به دانشگاه رفتم و باالترین مدارك علمی را دریافت کردم. با افراد بسیاری آشنا شدم. خیلی چیزها 
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یاد گرفتم؛ اّما راز زندگی را پیدا نکردم«.
پدر بزرگ جواب داد: »   اّما تو، راز زندگی را پیدا کرده ای. همین 
سفرت، خودش راز زندگی بود. در این سفر، تو تمام چیزهایی را که 
برای لّذت بردن از یك زندگی ارزشمند و پربار الزم است به دست 

آورده ای! «.
مرد جوان، لبخندي زد.

پیرمرد گفت: » اکنون همه ی ثروت من، ثروت توست«. آنوقت، 
 نوه اش را در آغوش کشید و در حالي که به افق اشاره می کرد، گفت: 
» آري، ثروت من زیر این آسمان بزرگ است. زیر این آسمان بزرگ«.

 تُِرِور روَمین، ترجمه ي مجید عمیق
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    درك و دريافت

1 کدام َمَثل با محتواي داستان هم خواني دارد؟

 الف( هر کسي را بهِر کاري ساختند.
 ب( هر که بامش بیش، برفش بیشتر.

 پ( نابرده رنج، گنج میسر نمي شود.
 ت( درخت تو گر بار دانش بگیرد ..... به زیر آوري، چرخ نیلوفري را

 ث( پیري و معرکه گیري.

2 به نظر شما ثروت پدربزرگ چه بود؟

3 منظور حصار از اینکه گفت: »   راز زندگي فقط یك چیز نیست « چه بود؟

4 شخصیت هاي داستان را بر اساس شکل زیر بیان کنید:

شخصیت اصلی

شخصیت های فرعی

شخصیت هاي
 داستان
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پادشاهی با غالمی در کشتی نشست و غالم، هرگز دریا ندیده بود و ِمحَنِت کشتی نیازموده، 
گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد؛ چندان که مالطفت کردند، آرام نمی گرفت و َملِك از 
این حال، آزرده گشت. چاره ندانستند. حکیمی در آن کشتی بود، َملِك را گفت: »   اگر فرمان دهی، 

من او را به طریقی، خاُمش گردانم« .
گفت: »  غایت لطف و کرم باشد« .

بفرمود تا غالم به دریا انداختند.
 باری چند، غوطه خورد؛ جامه اش گرفتند و سوي کشتی آوردند. به دو دست در سکان کشتی 

آویخت. چون بر آمد، به گوشه اي بنشست و آرام یافت. 
َملِك را پسندیده آمد، گفت: » در این، چه حکمت بود؟«. 

گفت: »  اّول، ِمحنِت غرقه شدن، نچشیده بود و قدِر سالمِت کشتی نمی دانست«. 

حكايت

 پس از گفت و گو درباره ي مثَل هاي زير، مشّخص کنید، مفهوم حكايت با  کدام ضرب الَمثَل هاي
زير، تناسب دارد؟

 از هر دست بدهي از همان دست هم مي گیري.   هرکه بامش بیش، برفش بیشتر.
 زبان سرخ، سر سبز مي دهد بر باد.        سواره، خبر از حال پیاده ندارد.

 قدر عافیت، کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.   خواستن، توانستن است.

سعدی،»گلستان «، باب اّول »در سیرت پادشاهان«
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  درس شانزدهم

ه ا�ز �بس�تر  ا�ز ود را  �که �ت ا�توان �ز اره، همسر �ز �بان، دس�ت س�ت وهر مهر     �ش

کر  � ودی او �ش ه�ب اطر �ب داو�زد را �به �ز �ت و �ز اس�ته �بود، رد دس�ت داسش ماری �بر�ز �ی �ب

ر �کرده ا�یم،  دز دی را �که �ز �ز ر�گ الهی، �با�ید �گوس�ز کرا�زه ي ا�ین رحم�ت �برز � ک �به �ش �ز : »ا�ی می �کرد و می �گ�ز�ت

ود: »حس�ین ا�ز همان  اره �کرد و ا�زرز �گر ا�ش ا�ت د�ی ن گاه �به ا�ت م... « و �آ دان �بده�ی م�ز ا�ز �ی م و �به �ز �ی �تر�با�زی �ک�ز

ا�ب دارد... ا�ک�زون �با�ید �بروم و �به �پر س�ش ها�ی�ش �پاس�ز دهم« . ده  َدم، سر رد �ک�ت �ی ��پ

ه، سر و کّله  را �با حس�ین ا�ین ا�زدا�ز : »�پ د و �گ�ز�ت یره �ش مای همسر�ش ع�بداهلل، �ز� اره �به س�ی س�ت

ا و �وره های  �ب �ی�ش ا�ز ا�ین، ا��ز �یادی �زدارد. همان �گو�زه �که �پ ا�ی�ش �ز �ب ّه، �گ�ز �پ کر �ب � �زی؟ �زهن و �ز می �ز

اّما  �ک�زم،  کار  �تر  �یسش �ب او  �با  واس�تم  می �ز �بروی.  �ی�ش  �پ کم  � کم  � �با�ید  م،  مو�ز�ت�ی �آ او  �به  را  ن  �تر�آ ک  �کو�پ

�تر  �یسش ار�یم �ب م. �با�ید �ب�گدز امو�ز �ی ه و �زما�ز �ب ود اس�ت �که �به او رو�ز لی �ز دم، �اال هم �ز�ی مار �ش �ی وا�زس�تم و �ب �ت �ز

ود، �زما�ز را هم �یاد�ش می دهم«. ه�تر �ش ی �برود. ا�زد�ک ا�زد�ک �که �ا�م �ب �به �با�ز



123

�با�زی هس�تی، اّما ا�ز  و مارد دلسو�ز و همسر مهر د �که �ت �ز : »همه می دا�ز د و �گ�ز�ت دی �ز �ز �ز ع�بداهلل، ��ب

ار �کن«. گار�ش وا�گدز مو�ز ود من و �آ �ت حس�ین را �به �ز ا�ین �پ�، ردس و مسش

ون دل، �زر، من او را �با �ز . �آ ی ا�زصا�زی رد ��تّ من و حس�ین اس�ت کمی �ب وا�به! ا�ین، �  ـــ �ز

  �پرور�ش  داده ام.

�گ�یرم،  اد�یده �ب �ب های �زراوا�ز�ت را �ز و دور �ک�زم، �یا ر�ز واهم حس�ین را ا�ز �ت و! من �زمی �ز اره �با�ز ـــ س�ت

ن را �زدارم �که �به  وا�زا�یی، �زرص�ت و �آ       گاهی �آ �گر �ت �گو�یم �که ا�ز ا�ین �پ�، من د�ی �ب واهم  للکه می �ز �ب

اور�یم. �ی گاری �ب مو�ز م، �با�ید �برا�ی�ش �آ امو�ز �ی ی �ب یرز � حس�ین �پ

. مو�ز�ته اس�ت ن را  �آ د �وره ا�ز �تر�آ �ز ا و �پ �ب ه ا��ز ا�ز گار �برای �په؟ او �ت مو�ز ؟ �آ �زی اس�ت ـــ ا�ین �په س�ز

ور  مار �بودی و �به دس�ت �ی �ته. رد ا�ین مّد�ت  �که �ب سش ـــ �با�زوی من! او، کار�ش ا�ز ا�ین �ر�ز ها �گدز

ورد �تن، رو �آ وا�زدن و �زو�ش �ین، او  �به �ز �زس�ت های �ز و  دور �کرد�یم، ا�ز  همان رو�ز ک،حس�ین را ا�ز  �ت �ش  �پرز

ن �پردا�ز�ت و ا�ک�زون  �تن �تر�آ مو�ز ی �زرا �گر�ز�ت و ��پ� �به �آ و�ب �تن �پارسی را �به �ز وا�زدن و �زو�ش و �ز

وا�زم �بدا�زم؟ �با�ید مع�زی  �یه ها را �که می �ز ن �آ ا�ید مع�زی ا�ی �ب را �ز ؟ �پ �یس�ت ه ها �پ می �گو�ید »مع�زی ا�ین وا�ش

ی!« امو�ز �ی ن را �به من �ب �تر�آ

،ا�ین �پسر�ک  ر�گ دای �برز : »ای �ز �ز�ت و �گ�ز�ت اره، �زرو ر�ی و�ت ا�ز د�یدگان س�ت ک �ش ا�ش

د،  �ک�ز ؟ من �که �باور �زمی �ک�زم. �ز موده اس�ت �ی د �ا�ه را �پ �ز �ز�ین من، رد ا�ین دو سه ماهه، راه �پ �زا�ز

ان را می �گو�یی؟«. �ز ی من ا�ین س�ز وسش �برای دل �ز

ما،  ه ي حس�ین �به �ش ی ا�زدا�ز گی �ب ل گها�زی و د��بس�ت ماری �زال �ی ن �ب ا�ید، ا�ی ؛ �ش �ین �ز�یس�ت �ز ، �پ ـــ هر�گرز

�ی�ت�ت دارد. د، اّما ح�ت ده �با�ش ور او �ش ر�ز�ت ��یر�ت �آ �یسش ه�ش و �پ س�ب�ب �ب

�تی  گ�ز � �ک�ید، �با �ش اره، �زرو می �پ هره ي �بی ر�زگ س�ت ک ا�ز د�یدگان �بر �پ رد�الی �که دا�زه های ا�ش
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؟« ده اس�ت ر�ف�ت حس�ین �ش �ی�ش گها�فی من، س�ب�ب ا�ین همه �پ ماری �فا� �ی �پرس�ید: »�په طور �ب

، حس�ین  �ی�ب ار�ش ط�ب :» ه�فگامی �که �به س�ف د و �گ�ف�ت �ک�ف �یرون ا�ف گاهی �به �ب اس�ت و �ف ع�بداهلل �بر�ف

د، �به �یک �باره،  دی ا�ف مارد�ش دور �با�ش �ف �گر �برد�یم و او دا�فس�ت �که �با�ید �یک �پ ا�ت د�ی و �به ا�ت �ی�ش �ت را ا�ف �پ

ک را �به �بال�ین  �ش ار، �پرف . �فا�پ �ت وا�ب �فداسش ور و �ف ی، �ف د و دو سه رو�ف ا�ف�رده و ا�فدوه�گ�ین �ش

د �به  �ت�ی گ�ف را � د: »�پ �ی�ب �پرس�ی �پر�د، او ا�ف ط�ب ي �ب یرف � �ی�ب  ا�ف حس�ین �پ �ف�که ط�ب �ی�ش ا�ف �آ حس�ین �برد�یم. �پ

�بال�ین ماردم �فروم ؟«

وي«.  مار   �ش �ی و هم �ب ، �ت ما�فی، مم�کن اس�ت �ی�ش او �ب مار اس�ت و ا�گر �پ �ی ون او �ب �ی�ب �پاس�ف داد: »�پ ط�ب

؟  ده اس�ت یر �ش م�ین �گ� ا�توان و �ف را او �ف �یس�ت ؟�پ ماري  او �پ �ی ـــ �ب

�گو�ید. ، �په �ب �گر�یس�ت و �گو�یا �فمی دا�فس�ت هره ی حس�ین �ف ده �به �پ ، ��یر�ت �ف �ی�ب ط�ب

د؟ او �که ا�ف  مار �ک�ف �ی وا�فد مرا هم �ب �گو�فه می �ت ده؟ و �پ مار �ش �ی را ماردم �ب دو�باره، حس�ین �پرس�ید: »�پ

ورد«. �فمی �ف کان  �ت ا�ی�ش  �ب

ود. �ب د، اّما حس�ین دس�ت �بردار �ف رام �ک�ف د �با �پاس�ف های �اده و �کودکا�فه او را �آ �ی �ی�ب می �کوسش  ط�ب

ن ها، �با�ید �ال ها علم  ماری ها و  ردمان �آ �ی �تن �ب ا�ف �ف :» �برای سش د  و  �گ�ف�ت �ی کمی ا�فد�یسش � ، �ی�ب  ط�ب

.» ا�ف دا�فا�یی اس�ت عف کر �کردن، سر�آ � و�ب �گو�ش دادن و �ف و�ب د�یدن و �ف . �ف ر�به ا�فدو�ف�ت �ب مو�ف�ت و �ت �آ

د:  د �کرد و �با �فرور �پرس�ی ��ف �ید، سر�ش را �ب مان حس�ین ردحفسش ان، �بر�تی رد حپ�ش �ف �ف�یدن ا�ین س�ف �با �ش

اسم؟«. �ف ماری ها را می سش �ی م، �ب دو�ف �ف �ی و�ب د�تّ�ت �ک�فم و دا�ف�ش �ب ، �ف یرف � »�پ� ا�گر من هم رد همه �پ

ا�فم!«. ری �ب اده �پاس�ف داد:» �آ ک �با روی �گسش �ش �پرف

وا�فم او را ردمان �ک�فم؟ د، می �ت مار �ش �ی ن و�ت�ت ا�گر ماردم �ب ـــ �آ

ر�گ و  دی �برف م�ف ی، دا�ف�ش �کو�ش کاوی و ا�گر �ب �ب ار �باهو�ش و �ک�ف و �بس�ی �ین اس�ت . �ت �ف �فدم ،�پ ري �فر�ف ـــ �آ
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ا می �یا�بد. هر  �ز ودی سش ون مارد، �به �ز ، �پ اطر  �با�ش �وده �ز د. اّما ا�ک�زون �آ واهی �ش امدار �ز کی �ز ل �ش �پرز

م. �ی و�ی داو�زد �یاری می �ب م و ا�ز �ز �ی ود را می �ک�ز �ش �ز رد، ما  �کوسش ماری و رددي دوره ای دارد �که �با�ید �ب�گدز �ی �ب

ود و من ا�ز او دور �زما�زم؟ مار �زسش �ی �گر ماردم �ب ا د�ی م �ت �ی ود کاری �ک�ز ـــ می �ش

�زدم«. واهی دا�زس�ت �زر�ز دی، �ز �ی�ب ماهری �ش ّمل، �پاس�ز داد: » ا�گر ط�ب اأ کمی �ت �ی�ب �با � ط�ب

م �به دهان او دو�ز�ته  �بان، حپ�ش اره �با ه�ی ل می �کرد، س�ت ان �که ع�بداهلل، ا�ین رو�یداد را �ز�ت �ز  هم�پ

ه ا�ین د�گر�گو�زی  و�بّ . ع�بداهلل �که م�ت ود می �یا�ز�ت ه�ب راها، َدم �به َدم �ال�ش �ب �ز�یدن ا�ین ما�ب �بود و ا�ز �ش

من.  �با�زوی  ری،  �آ داد:»  ادامه  و  س�ت  �ز�ش �بس�تر�ش  ار  �ک�ز دو�باره،  �بود،  ده  �ش �زر�ین  ادی �آ �ش

وا�زدن،  ا�د و دس�ت ا�ز �ز �ز �زمی سش �ب و رو�ز  �یا�ز�ته، سش ود را  مان، �گو�یی حس�ین راه �ز ن �ز ا�ز �آ

دن  مده ام. سر و  کّله �ز وه �آ کار او �به س�ت �ت �ش و �پسش �بر�زمی دارد. من ا�ز �کوسش و  �تن و �پرس و�ب �زو�ش

ود �تر ا�ز  واهد. �با�ید هر�په �ز ا�ب و �توان می �ز ی حس�ین را دادن، �ت ی رد �پ و �پاس�ز �پرس�ش های �پ

م«.   �ی و�ی �ب �ب �یاری  ادان،  اس�ت

�با�زی ها  : »�پروردگارا، ا�ز مهر رام و �ترار ا�ز �ک�ز داده �بود، �گ�ز�ت �بان، �آ ادی و ه�ی اره �که ا�ز �ش س�ت

دای  �یده اي. ای �ز �زسش �ب �به ما  �زدي دا�زا  �زر�ز �که  م  �ی کر می �گو�ی � و را �ش �ت �گرزار�یم و  اس  و س�پ �ت و �ط�ز 

�ز �زرما!«. ا را �براي ما ح�ز و�ب و دا�ز �زد �ز �بان، ا�ین �زر�ز مهر

م�ین؛ « م�ین، �آ :» �آ هره، �گ�ز�ت دي �بر �پ �ز �ز و�ش �الی و ��ب ع�بداهلل �با �ز

�گر�یس�ت و ا�ین  �یرون  �ز ره �به �ب �ب �ز �ید؛ ا�ز �پ ود می ا�زد�یسش ان، رد�الی �که �با �ز �ز دم �ز �بعد، ع�بداهلل، �ت

مه  �کرد: مرز ود �ز عر را �با �ز سش

می �بََرد  ا  �ب �ک �به  َره  �گر  ِ �ز می �بَردعلم،  را   و  �ت ماه،  ره ي  �کُ ا  �ت
�بُردهرلکسی ا�ز علم و ه�زر، �ود �بُرد صود  م�ت ِل  م�زرز سر  �به  راه 

 از كتاب » مرد هزار ساله«، رضا حّجت، با كاهش، تغيير و افزايش
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    درست و نادرست

1 حسين با شنيدن پاسخ هاي ساده، آرام مي شد. 

2 طبيب می کوشيد با پاسخ های ساده و کودکانه او را آرام کند.

3 تالش حسين، حّتي در زمان بيماري مادر هم، چشمگير بود.  

 درك مطلب

1 دو راه دستيابي به شناخت و آگاهي، کدام است؟

2 شما چه شباهتي بين خود و حسين ) ابن سينا( مي بينيد؟

3 علّت حيرت طبيب در برابر پرسش هاي حسين چه بود؟

4 اين درس، چه پيامي دارد؟

.  5

    دانش زباني

  خوب ديدن

در درس هاي پيش درباره ي اهّميت »خوب گوش دادن« مطالبي آموختيم.
اکنون با يكي ديگر از راه هاي دانش اندوزي و يادگيري آشنا مي شويم.

ديدن، نگاه کردن و به ويژه »خوب ديدن«، گام بسيار مهّمي براي آشنا شدن با پديده ها و 
رسيدن به دانايي است. ببينيم و در ديده ها دّقت کنيم، شناخت ما دقيق تر و کامل تر مي شود.

در درس اّول هم آموختيم که با دّقت درآفرينش خداي بزرگ وخوب ديدن، درك و فهم بهتري 
نسبت به آفرينش، پيدا مي کنيم.

شنيدن، كي بَود مانند ديدن؟
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   تصويرخواني و صندلي صميميت 

1 خوب ديدن: تصويرها را با دّقت ببينيد و به جزئيات آن توّجه کنيد. 

2   انديشيدن: براي درك و ارتباط ميان اجزاي تصويرها، فكر کنيد و مطالبي را که از تصويرها برداشت کرده ايد، در ذهن 
خود مرور کنيد. 

3 يافتن: پس از درك محتوا و ارتباط ميان اجزاي تصويرها، سير داستانی آن را مشّخص کنيد.
4   گفتن: هر وقت آماده شديد، روِي صندلي معلّم بنشينيد و درباره ي موضوع انتخاب شده، براي دوستانتان صحبت کنيد.

5    سنجيدن: نظرتان را در مورد شنيده ها در سه بخش بيان کنيد :

   الف: بيان بخش هاي خوب      ب: اشاره به کاستي ها       پ: پيشنهادها 
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  بخوان و حفظ كن



129

�کوهسار ا�ز  مه  حپ�ش کی  ل �ی د  �ش دا  ار �ب د�پ گی  ل س�ز �به  �زا�گه   ، �ت لگسش ره  �به 

: ِگ س�ز�ت �ین �گ�ز�ت �با س�ز �ز !«. �به �زرمی، �پ �ز�ت �یک �ب »�کرم �کرده، راهی ده  ای �ز

سر  س�ز�ت  دِل  یره  �ت� ِگ  س�ز : »دور  ای �پسر �گران  لی و �گ�ز�ت د�ش س�ی �ز

مای �ز ور�آ �ز ِل  س�ی ا�ز  �یدم  �ب ُ�ز �ب ای؟« �ز م �ز �ب �ب ُ�ز و �ب �ی�ش �ت و، �که �پ �که ای �ت

سرد  س�زگ،  �پاس�ز  ا�ز  مه  حپ�ش د  �کرد.�زسش ِا�برام  و  اد  ِاس�ت رد  دن  �ز �کَ �به 

�زمود  �ش  �کوسش و  کاو�ید  و  د  �ز �کَ ود... �بسی  ارا، رهی �برلگسش ِگ �ز ن س�ز �کرز �آ

دوار  اّم�ی و  �با�ش  کار�گر  �بار �برو  �به  ا�ید  �ز  ، مر�گ رز  �ب س،  �یاأ ا�ز  �که 

کارها رد  اس�ت  �پا�یداری  وارها.�گَر�ت  د�ش و  �ت  ِ �ی�ش �پ سهل،  ود  �ش

  خوانش و فهم

1  در متن شعر، » چشمه « و »سنگ« با چه ويژگي هايي توصيف شده اند؟

2  خوانش بيت دوم و چهارم چه تفاوتي با هم دارد؟ چرا؟

   محّمدتقي  بهار )ملك الّشعرا(
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  درس هفدهم



131

موری د�ید  مان  ���ی رد،  راهی  وری�به  �ز می �کرد  مل�ز  �پای  �با  �که 

�یدی و�ی�ش را هر �و لکسش ، �ز حم�ت حزم�یدی�به �ز َدم  هر  �گران،  �بار  ان  و�ز

راه ا�ز  ادی  ا�ز�ت �برون  ردی،  �گَ هر  کاه�ز  �پر  ون  �پ �پر�یدی  �بادی،  هر  �ز 

�ی�ش  �پ رد  سعی  راه  گر�ز�ته  � �ب ان  ُ�ز و�ی�ش�پ رز ا�ز �ز �ته ا�ز هر لک�، �ب ار�ز لگسش �که �ز

ادان  : »کای مس�ک�ین �ز دی �گ�ز�ت �ز مان؟�به �ت ���ی ُملک  ا�ز  ار�ز  �ز ی  را�ی �پ

اهی �پاد�ش �تصر  �به  ره،  �ین  �ز ا  �ی واهی�ب ره ي ما، هر �په �ز ور رد س�ز �ز �ب

وردن �ز ا�به  و�ز �ز �ین  �ز �پ �با�ید  را  �بردن�پ �بار  را  ود  �ز عمرِ  �تمام 

ار�زد ره�گدز مردم  و  ا  �ب �ز ا �ی ار�زدَره اس�ت  �گدز ی  �پا�ی سر�ت  �بر  ادا  م�ب

را �گران  �بار  ن  ا�ی هوده  �ی �ب رام�ک�ش  ان  �ب حب�م،  �برای  ا�ز  ار  ا�ز م�ی

مور �با  �گوی  کم�تر  � �ور،  »ا�ز   : گ�ز�ت � �تر ا�ز �ور�ب وسش اع�ت �ز �که موران را، �ت�ز

کار و  سر  را  ما  لکسی  �با  د  �ت �ز ار�ز�ی �ب ا�ز هم  و  دار�یم  ه  وسش �ت هم  ود،  �ز �که 
�ب ر�ز �ز  �ین  را��ت هاس�ت  د  اّم�ی «.مرا  �ب ، �زدهم �به صد �گ�ز من ا�ین �پای مل�ز

کامکاری �با�ید  همواره  َر�ت  �بُرد�باری�گَ رسم  مو�ز  �آ مور  �ز 

د�زد �ب�ز �ب را  �پا�ی�ت  �که  راهی  د�زدَمرو  �ز �ز �ب اران  �ی هُسش �که  کاری  م�کن 

ا �ز �ی �ب و  �با�ش  ل  عا�ت یر،  � �تد�ب �زردا�گِه  ار  مس�پ را  امرو�ز  رِه 

�زدگا�زی �ز هاِر  �ب ا�زدر  �کو�ش  وا�زی�ب �ب �یری،  �پ یرا�یه ي  � �پ د  �ش �که 

 پروين اعتصامي
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   درست و نادرست

1 بار سنگين، پشت مور را خميده کرده بود. 

2 حضرت سليمان رفتار مورچه را تحسين کرد. 

3 مورچه، بُردبار و قانع بود. 

   درك مطلب

1  سليمان، مور را از چه اتّفاقي ترساند؟

2  وقتي که سليمان مور را ديد ، او به چه کاري مشغول بود؟

3  چرا مور دعوت سليمان را نپذيرفت؟

4  چه زماني براي تالش و کوشش مناسب  است؟

5 مور، چه کاري را بهتر مي دانست؟

6 شما با نظر مور موافقيد يا سليمان؟ دليل بياوريد.

.  7

  واژه آموزي 

  ترتيب واژه ها در جمله
به ترتيب قرارگرفتِن واژه ها در جمله هاي زير، توّجه كنيد :

 سليمان در راهي، موري ديد.    از هر گردي، از راه، بيرون مي افتاد.
 آن چنان، راه سعي در پيش گرفت.     از اين راه، به قصر پادشاهي بيا.
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اكنون ترتيب قرار گرفتِن همان واژه ها را در حالت شعر ببينيد.

  به راهي در، سليمان ديد موري          ز هر گردي، برون افتادي از راه
 چنان بگرفته راه سعي در پيش     بيا زين ره به قصر پادشاهي 

همان گونه که در اين نمونه ها ديديد، در شعر، جاي واژه ها تغيير کرده است. يعني نظم و 
ترتيبي که در نوشته ي عادي داشتند، در شعر رعايت نشده است.

ترتيب ساده ي قرار گرفتن واژه ها، در نثر، مانند نمونه ي زير است.

1234

اّما در شعر، ترتيب قرار گرفتن واژه ها، دگرگون مي شود:

به طور مثال:

1 23 4

   نمايش

اجراي  براي  كنيد.  اجرا  در كالس  نمايش  به صورت  را  تالش«  و  »كار  درس  داستان   

مناسب و جّذاب تر، الزم است به نكات زير، توّجه شود:

1 صحنه پردازي:  فضاي مناسب براي اجرا و تناسب آن با محتوا، طّراحي شود.

2 انتخاب نقش: پس از بررسي و بازخواني داستان، يكي از شخصيت ها را انتخاب کنيم.

3 اجراي نمايش: پس از تعيين نقش، هر فردي با رعايت ويژگي هاي شخصيت مورد 

نظر، مسئوليت خود را به نمايش مي گذارد.

4 نقد و بررسي: پس از پايان نمايش، درباره ي چگونگي اجراي نقش هر فرد، در گروه 

بحث و گفت و گو شود و سرانجام جمع بندي مباحث، ارائه گردد.
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  بخوان و بينديش

شاگرد  و  خوارزمي  حسين  دختر  ريحانه، 
آرزويم  »   سال ها  مي گويد:  بيروني،  ابوريحان 
بود که دوباره چهره ي زيباي معلّمم را ببينم؛ در 
برابرش، با احترام، بنشينم و پاسخ پرسش هايم 
را از زبان او بشنوم. در آن هنگام، چهارده ساله 
بودم. مّدت ها از آن زمان مي گذرد. اينك پس از 
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سال ها در پيشگاه معلّمم حضور يافته ام تا اگر قبول کند، از زندگاني و فراز و نشيب هاي آن، برايم 
بگويد و مرا آگاه سازد که چگونه به اين جايگاه با ارزش رسيده است؟«

ابوريحان در پاسخ شاگردش، ريحانه، مي گويد: »پدر و مادرم که رحمت حق بر آنان باد، شوق 
آموختن را در من به وجود آورده بودند. در شش سالگي به مكتب رفتم. در آنجا خواندن و نوشتن ياد 
گرفتم و سوره هاي کوچك قرآن را از برکردم. نخستين روز درس، برايم بسيار شيرين و خاطره انگيز بود. 
مادرم، مهرانه، پس از آنكه بهترين لباس را بر من پوشاند، مرا از زير قرآن گذراند. پدرم، استاد 
احمد، دستم را گرفت و مرا تا مكتب خانه، همراهي کرد. در طول راه، آداب رو به رو شدن با معلّم را 

به من آموخت. 
مكتب دار که پدرم را مي شناخت، با شنيدن صداي او از جاي برخاست، جلوآمد و با او احوالپرسي 
کرد. من به نشانه ي احترام، دست مكتب دار را بوسيدم؛ او نيز صورت مرا بوسيد و جايي در کنار خود 

براي  من معّين کرد. 
آن روز و آن نگاه هاي پر مهر معلّم، هيچ گاه از نظرم دور نمي شود. هميشه هنگام نماز، براي 
چندکس دعا مي کنم که يكي از آنان، نخستين  معلّمم، آموزگارم در اين مكتب است. درس او براي 
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من زمزمه ي محّبت بود. اگرچه خيلي طول نكشيد، اّما بسيار اثرگذار و ماندگار بود. يك سال در آن 
مكتب ماندم و در آنجا، شوق يادگيري و عالقه ي من به مطالعه، بيشتر شد .

پس از آنكه پدرم بر اثر بدگويي حسودان، از دربار خوارزم شاه رانده شد؛  ناچار به روستايي 
بيرون از خوارزم رفتيم، مّدتي از مكتب دور شدم، ولي پدرم معلّم  قرآن و حساب و هندسه ي من 
شد، تا آنكه به مكتب آنجا رفتم؛ مهارت خواندن، نوشتن و حساب کردن را ياد گرفتم. معلّم مكتب 
خيلي برايم زحمت کشيد و مرا با دانش اخترشناسي، رياضي و حكمت آشنا کرد. او اجازه داد که از 
کتاب هايش استفاده کنم. پدرم نيز چندين جلد کتاب رياضي و ستاره شناسي داشت. اين کتاب ها 
مرا به مطالعه، خودآموزي و يادگيري عالقه مند کردند. اّما هميشه زندگي به يك حال نمي ماند و 
همواره به دلخواه ما نخواهد بود، زندگي مانند آسمان، گاهي آفتابي وگاهي ابري است. در يكي از 
همين روزها پدرم را از دست دادم. از آن پس، بخشي از وظايف پدر، به عهده ي من گذاشته شد ؛ 
ناگزير، نان آور خانه و ياوِر مادر شدم و در نوجواني به جاي پدر به کار کشاورزي روي آوردم و چرخ 

زندگي را گرداندم. 
معلّم  اّولين  پسنديده ي  رفتـار  مدرسه،  روز  نخستين  خاطره ي  يادگيري،  و  آموزش  به  شوق 
و لطف خداوند، راهنمايم شدند. مردم کوچه و بازار، آموزگارم و طبيعت، کتابم شد؛ تمام تالشم، 

ُجست وجوي راز آفرينش و رسيدن به جايگاه ارجمند انساني شد.
   در اين راه، پيش مي رفتم و از همه کس، از همه جا و همه چيز مي آموختم. هميشه چشم هايم 
براي ديدن و گوش هايم براي شنيدن، باز بود. براي کسب علم و معرفت، نزد بسياري از بزرگان 

رفتم؛ شاگردي کردم؛ رنج ها کشيدم و چيزها آموختم. 
کار  بدون  مهرگان،  و  نوروز  جز  را  روزي  هيچ  نخوابيده ام،  روز  در  هيچ گاه  عمرم،  سراسر  در 
نگذرانده ام. در هر نوبت، به اندازه ي نياز بدن و براي حفظ سالمتم ، غذا  خورده ام و هرگز ُپرخوري 

نكرده ام و  دانستم که ما براي خوردن و ُخفتن آفريده نشده ايم.
در سال 409 قمري، سلطان محمود غزنوي، عزم سفر به هند کرد و من نيز همراه او شدم و 
از اين فرصت به دست آمده، استفاده کردم و زبان مردم آن سرزمين را فراگرفتم. با عالِمان و مردم 
عادي آن ديار، گفت وگو کردم و در اين گفت و گوها توانستم بخشي از فرهنگ و تمّدن ايران 
را به آنان بشناسانم. من از آن زمان که خود را شناخته ام، هيچ گفته يا نوشته اي را بدون تحقيق 
نپذيرفته ام و باور نكرده ام؛ به تحقيق و پژوهش، سخت عالقه مند بودم و تا به درستي موضوعي 
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مطمئن نمي شدم، آن را نمي نوشتم. هيچ گاه از پرسيدن و جست وجوکردن روگردان نبوده ام و هميشه 
از دانايان پرسش ها کرده ام. پرسيدن، راه خردمندانه ي رسيدن به دانش و معرفت است.

چه بسا چيزهايي که شما نمي دانيد و ديگران مي دانند يا آيندگان درخواهند يافت. نوجوانان و 
جوانان نيز به نكته هايي توّجه دارند که ممكن است پاسخ آن ها در هيچ کتاب و نوشته اي نباشد، 
اين است که پيران و بزرگان ما گفته اند: همه چيز را همگان مي دانند و همگان، هنوز از مادر زاده 
نشده اند. هميشه بايد پرسشگر باشيم و با پرسش هاي خود، راه  ورود به سرزمين هاي ناشناخته ي علم 

و دانش را کشف کنيم.
من اگرچه، چند سالي از » ابوعلي سينا« بزرگ تر بودم ، ولي زيرکي و هوشمندي او را باور داشتم 

و به او احترام مي گذاشتم« .

           ابوريحان و ريحانه، اسفنديار معتمدي، با كاهش و تغيير

 درك و دريافت

1 منظور از» همه چيز را همگان دانند« چيست؟

2 مكتب خانه ها را با مدرسه هاي کنوني مقايسه کنيد.

3 چه چيز هايي راهنماي ابوريحان براي موّفقيت بودند ؟  

4 راه ورود به سرزمين هاي ناشناخته، چيست؟

5 جمله ي »همه جا محّل يادگيري است« يعني چه ؟
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حكايت
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جواني، آرزوي رفتن به خانه ي کعبه را در دل داشت؛ اّما به سبب عشق و محّبت زيادي که 
به مادرش داشت، نمي توانست او را ترك کند. پس از درگذشت مادر، پولي فراهم آورد و راهِي 

سفر حج شد. 
هنوز راه زيادي نرفته بود که راهزني به او رسيد و گفت: »چه قدر سّكه همراِه خود داري؟ «.
جوان که بسيار پاك و صادق بود، گفت: »  درست، پنجاه دينار با خود دارم که توشه ي سفِر 

من است«.
راهزن سّكه ها را برداشت و شمرد و همه ي آنها را به جوان، بازگرداند و گفت: » راست گويي 
تو باعث شد که من از کار ناپسند خود شرمنده شوم و از اين پس، دست به راهزني نزنم. اکنون 

حاضرم اسب خود را به تو دهم تا با آن به سفر حج بروي«.               
مرد جوان پذيرفت که با او هم سفر شود. پس از آن، سال هاي سال مانند دوستاِن صميمي 

و يك دل، همراه و هم نشين بودند.

 جامي

 اين حكايت با كدام يك از َمثَل ها ارتباط دارد؟

 تا تنور گرم است نان را بچسبان.   تنبل نرو به سايه، سايه خودش مي آيه.
 سنگ ُمفت، گنجشك ُمفت.   تهي پاي رفتن، به از کفش تنگ. 

 بادآورده را باد مي برد.    راستي، راه نجات است. 
 داشتم داشتم حساب نيست، دارم دارم حساب است.
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ا�ک�یان �ز ون  هم�پ د  �ز ا�ز �ت رد�ز ا�کدانا�ین  دس�ت  ها  �بر �کرده ا�زد ا�ز �ز

ردا�ز   ِ دس�ت �با  و  برز  س� �باِن  �ز را�ز�با  د  �ز می �گو �ی  ، ا�ک �ز یرِ  م� َ �ز ا�ز 

  مثنوي معنوي، جالل الّدين محّمد مولوي، دفتر اّول

یر. م�گ� ود را ا�ز ما �با�ز ، �ط�ز و رحم�ت �ز �یا ر�ب

ن دار. ود، رو�ش ِ �ز ِو معر�ز�ت دل هاي ما را �به �پر�ت

ود را �پروردي. �یک �ز دگان �ز �ز �پرور  �که �ب �پروردگارا، ما را �بدان �زوري �ب

دار �گردان. �ی ود �ب ا�زالن را �به �ط�ز �ز َمِ�کا، عز

      فيه ما فيه، جالل الّدين محّمد مولوي
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اِبرام: پافشاري کردن در کاري، اصرارداشتن.  

م اخترشناس: ستاره شناس، ُمَنجِّ

ازيرا: زيرا که، براي اينكه

اشارت : اشاره، نشان دادن 

اطبّا: جمع طبيب، پزشكان 

اِعتماد: اطمينان و تكيه به کسي يا چيزي داشتن.

افزون: بيش، بيشتر، زياد، بسيار.

افسرده: غمگين، آُزرده، ناراحت.

 اُفق: کناره، کرانه ي آسمان، خطّي که به نظر مي رسد

در محّل تقاطع زمين و آسمان وجود دارد.
و  سرزمين ها  بر  که  نيرومندي  پادشاه  امپراتور: 

قلمروهاي وسيعي سلطنت مي کرد.
براي  مناسب  شرايط  و  وسايل  ابزارها،  امكانات: 

دستيابي به چيزي.
اندرون: درون، داخل

 اندوختن: جمع کردن و پس انداز کردن، ذخيره کردن.

إن شاءاهلل: اگر خدا خواهد، اگر ايزد بخواهد.

اِنگار: مثل اينكه، گويي که، به نظر مي آيد.

اوضاع: شرايط، وضعيت.

در  که  انسان ها  از  گروهي  مردم،  ساکنان،  اهالي: 

جايي ساکن هستند،  مردم جايي معّين.
اِهتزاز: جنبش، حرکت.

ايثار: ديگري را بر خود ترجيح دادن، گذشت کردن 

از حّق خود، از خود گذشتگي.

از  کرد،  نابود  را  چيز  همه  كرد:  يكسان  خاك  با 

بين برد.
باختَر: مغرب

باِد مهرگان: باد پاييزي

بالين: رختخواب، بستر،  آنچه هنگام خواب زير سر 

مي گذارند.
کردن  همراهي  کردن،  همراهي  كردن:  بَدَرقه 

مهمان يا مسافر.
بَر ساِن شيد: به مانند خورشيد، مانند آفتاب، سان: 

مثل و مانند، شيد: خورشيد،  روشنايي،  آفتاب.
بر فراز: بر باالي، بلندي.

 برافراشته: باال برده، پرچمي که باال برده شده باشد.

برانگيزد: به پا کند، به جنبش درآورد.

براني: دور کني، طرد کني

بُردباري: شكيبايي،  صبر.

بُرنا : جوان 

بِِستَد: گرفت

بفكند خوار: با خّفت و ذلّت دور انداخت.

بلند آوازه : مشهور، معروف

 آ ، ا

 ب
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بُن: بوته ، ريشه، درخت 

بُنيان نهاد: پايه گذاري کرد، بنا کرد، تأسيس کرد.

بَِورزد: ورزش کند، ورزيده شود.

بوم و بر: سرزمين، آب و خاك

بوم: زادگاه، سرزمين، زيستگاه

به جان خريد: پذيرفت، با جان و دل قبول کرد.

به ستوه آمده ام: خسته شده ام، آزرده شده ام.

به نرمی: به آرامی، آهسته

 به نوميدي گراييد: نااميد شد، دل سرد شد، پشيمان شد.

بهبودي: تندرستي و سالمت، خّرمي و سالم بودن، 

 بهتر شدن حال بيمار.
بهروزي: نيك بختي، خّرمي، خوش بختي.

 بهره گيرند: به کار بگيرند،  سود ببرند، استفاده کنند.

بهشت بَرين: بهشت آسمان

بِِهل: رها کن، بگذار

بي آزارت: بي آزار تو، بدون زحمت دادن به تو.

 بي باكانه: شجاعانه، بدون بيم و هراس کاري کردن.

بيكران: بي پايان، بي مرز، بسيار گسترده

بيندوزم: نگه داري کنم، انبار کنم،  ذخيره کنم.

پا گرفت: استوار و پابرجا شد، رشد کرد

پارسي: فارسي، ايراني، زبان فارسي

پاره اي: بخشي، تّكه اي، قسمتي

پايداري: ايستادگي، پافشاري، مقاومت

پايندگي: پابرجا بودن،  هميشگي، جاودانگي.

پاينده: پايدار، هميشه، جاويد

پَرتو: روشنايي، درخشش نور

پُرشكوه: چشمگير، زيبا و باعظمت.

پرورانده ام: پرورش داده ام.

پيرايه: آنچه سبب زيبايي چيزي شود، ابزار آراستن، 

زينت و زيور.
پيشه: کار، حرفه، شغل

راندن  و  زدن  براي  که  چرم  از  رشته اي  تازيانه: 

چهارپايان يا براي آزار و شكنجه ي او به کار مي رفت.
تأسيس كردن: بنا کردن، بنياد نهادن، پايه گذاري 

کردن
تأكيد كرد: پافشاري کرد، ضروري دانست،  سخن 

را با دليل و اصرار ثابت کرد.
 تاالب: جايی که آب در آن جمع شود و بماند. آبگير، بِرکه.

تأّمل كردن: انديشيدن

تحسين: آفرين گفتن، نيكو شمردن،  تشويق کردن

تحسين آميز: همراه با ستايش و آفرين، شايسته ي 

تعريف و ستايش.
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تحويل دادن: سپردن، چيزي را به کسي دادن.

تخت  جمشيد: نام مكاني باستاني در اطراف شيراز 

تدبير: انديشيدن به منظور پيدا کردن راه حلّي براي 

کارها،  درست  دادن  انجام  يا  مسئله اي  يا  مشكلي 
چاره انديشي.

انديشه،  در ذهن مجّسم ساختن،  را  تصّور: چيزي 

گمان، خيال
تَني چند: چند تن.

توشه: خوراك اندك يا خوراك براي مّدت معّيني، 

به ويژه آذوقه ي سفر.
تيره دل: بدانديش، سياه دل، نامهربان، سنگ دل.

خبرهاي  گذشته  روزگار  در  که  کساني  جارچيان: 

مهم را با صداي بلند به اّطالع مردم مي رساندند.
جامه: لباس، پوشاك، تن پوش، َرخت

جاويدان: هميشگي، ابدي

َجذب: چيزي را به سوي خود کشيدن، کشش، ربايش

َجفا: ستم، ظلم، بيداد

َجالل: عظمت و شكوه، بزرگي، بلندپايگي

سريع،  و  تيزپا  کننده،  حرکت  به سرعت  چابك: 

چاالك.
چاره: تدبير، راه حل

چشم نواز: زيبا و جالب

چون كنم: چه کار کنم، چگونه عمل کنم.

چيرگي: برتري، چيره شدن، تسلّط

َحريق: آتش سوزي

ِحصار: ديوار

حق باوران: کساني که به حق و حقيقت باور دارند، 

دينداران، خداشناسان.
ارزش  و  قدر  آنكه  شكرگزار،  قدردان،  حق گزار: 

محّبت و نيكي ديگران را مي داند.
ِحكَمت: دانش، علم و معرفت

حوادث: رويدادها،  حادثه ها، پيش آمدها.

حيرت آور: شگفت انگيز، تعّجب آور، چيزي که باعث 

شگفتي شود.

خارا : نوعی سنگ سخت 

خاكدان: دنياي خاکي، اين جهان

خاكيان: اهل خاك، مردم، انسان ها
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خاُمش گردانم: درَمَثِل» قدر عافيت ....« به معني 

ساکت کنم.
خاُمش: مخّفف خاموش 

خانمان سوز: ويرانگر، از بين برنده ي خانه و کاشانه

خـورشيـد؛  درخشش  محـّل  مشـرق،  خاوران: 

 مهر  خاوران: خورشيد درخشان که از شرق طلوع مي کند.
ُخَجسته: فرخنده، مبارك.

ُخّرم: شاداب، سرسبز و باطراوت

خروشيدن: بانگ و فرياد برآوردن، به پا خاستن

ِخصلت: خو، ويژگي، عادت

خطاب: کسي را طرف صحبت قرار دادن

 ِخّفت آميز: تحقيرآميز؛ خّفت: خواري، کوچكي، تحقير

خواستار: خواهان، درخواست کننده

خور و خواب: خوردن و خوابيدن 

خوش نما: زيبا، آراسته، چيزي که ظاهرش خوشايند 

باشد.
خوِن دل خوردن: رنج بسيار کشيدن، سختي ها را 

تحّمل کردن، عذاب کشيدن.
و  افكار  يا  برمي انگيزد  را  تخّيل  آنچه  خيا ل انگيز: 

تصّوراتي به ذهن مي آورد.
خيره شدن: چشم دوختن به چيزي، نگاه کردن به 

چيزي با دّقت
خيره كننده: جالب، چيزي که زيبايي آن، نگاه ها را 

به سوي خود جلب مي کند.

در ميان گرفتن: دور چيزي را گرفتن، محاصره کردن.

در نهاد : شروع کرد، آغاز کرد.

 در هم  فشردن: يكي کردن، درهم کردن

در اِستاد: پافشاري کرد، اصرار ورزيد؛ درايستادن: 

پايداري و ايستادگي کردن، اصرار ورزيدن.
طرف  به  بغلتانند:  غلتاندن؛  پايين  به  درغلتاندن: 

پايين رها کنند.
درگاه: آستانه ي در، جاي ورود، محّل داخل شدن.

دل انگيز: دل پسند، دل نشين،  آنچه سبب شادي و 

هيجان مي شود. 
دالور: بي باك، شجاع، دلير

دلبستگي: عالقه، محّبت، پيوند عاطفي نسبت به 

چيزي يا کسي.
دل فريب: بسيار زيبا و جّذاب، چيزي که انسان را 

سرگرم کند و دلش را بفريبد.
دلگشاي: دلگشا ، خوشايند

دلنشين: خوشايند و پسنديده

َدميد: درخشيد، طلوع کرد؛ دميدن: طلوع کردن و 

سر زدن خورشيد، ماه يا ستارگان.
ديار: سرزمين، ناحيه، طرف و سمت.

د
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رحمت: لطف و مهرباني

ُرست: روييد

َرست: رها شد، آزاد شد.

و  بلند  قامت  َرشيد: خوش قامت، دالور، کسي که 

کشيده دارد.
َرَصدخانه: مكاني است که در آن، ستاره شناسان به 

کمك ابزارهايي، ستارگان را مشاهده و بررسي مي کنند.
روي  بگرداند: برگردد،  پشت کند و پشيمان شود.

روِي گشاده: چهره ي خندان و شاداب

رويش: روييدن، ُرستن، رشد کردن

رهنماي: راهنما

زاغ بور: پرنده ی بومی ايرانی است؛ اين پرنده فقط 

در بيابان های مرکزی و شرقی ايران زندگی می کند. 
صدايی خوش و ُجّثه ای کوچك و زيبا دارد. از خانواده ی 
شبيه تر  ُهدُهد  به  ظاهری  نظر  از  اّما  کالغ هاست؛ 
زيستگاه  همرنگ  نارنجی،  نخودِی  رنگش  است. 
معمواًل  زاغ بور  است.  ايران  کوير های  يعنی  خود؛ 
در ميان بوته های خار،  تخم می گذارد. بسيار تند و 
 تيز و هوشيار حرکت مي کند و جست و جو گر است.

زرنگار: طالکاري شده، با ارزش

زّرين: آنچه از زر ساخته شده، طاليي، به رنگ زرد

زورآزماي: کسي که با ديگري دست و پنجه نرم 

مي کند، پهلوان، کسي که قدرت نمايي مي کند.
زيركانه: از روي هوش و خرد، هوشمندانه

زيورآالت : دست بند ،گردن بند و گوشواره و ... که 

از طال مي سازند.

َژرف: عميق، گود

کسي  احوال  متوّجه  کردن،  توّجه  افكندن:  سايه 

گرديدن، کسي را در پناه خود آوردن.
سايه ي  وحشت: اثر ترس، نشانه ي بيم و هراس.

سپيده  َدم: زمان برآمدن سپيده،  سحرگاه، بامداد.

ُستوده اند: ستايش کرده اند، تحسين کرده اند.

سخت سر: مقاوم، سرسخت، لج باز

سخت كوشي: تالش و کوشش بسيار

َسرا: خانه، کاشانه، بنا

سرافرازي: سربلندي، افتخار و شكوه

سرزنش: نكوهش، بازخواست کردن، مالمت
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ديگر،  چيز  با  چيزي  کردن  مخلوط  سرشتن: 

آغشتن؛ سرشته: مخلوط شده با چيزي، آغشته.
سرنگون شدن: از بين رفتن، واژگون شدن

 سنگ خارا )سنگ خاره(: سنگ سخت؛ نوعي سنگ

سوگ وار: غم زده، عزادار، اندوهگين، غمگين

سهمگين: ترس آور، هراس انگيز، خوفناك، مهيب

سيمرغ: مرغي افسانه اي که آن را پادشاه پرندگان 

دانسته اند.

شرايط: موقعيت، اوضاع و احوال، وضعيت

َشرمسار: خجالت زده، شرمنده

َشرمگين: خجالت زده، شرمنده

َشفافيت: صاف و روشن بودن، آشكار بودن

 ُشكرانه: کاري که براي سپاس انجام مي شود، مبارکي

ُشكوه: بزرگي، عظمت، جالل

شكوهمند: با ُشكوه، با عظمت

شور و هيجان: شادي آميخته با نشاط

شورانگيز: ايجاد کننده ي هيجان، هيجان انگيز

ُشهرت طلب: کسي که در پي شهرت و آوازه است.

شيد: خورشيد، درخشنده، درخشان

شيردل: دلير، شجاع

َصبور: شكيبا، بردبار

مي پذيرد،  را  کاري  مسئوليت  که  کسي  ضامن: 

نگه داري و مراقبت کننده از چيزي
ضامن آهو: لقب امام رضا )ع(

ضايع: تباه شده، تلف شده

َضمير: درون، باطن

طبيب: پزشك

َطَمع: زياده خواهي، حرص

عافيت: آسايش ، سالمتي و تندرستي 

عاقبت: سرانجام، پايان کار

َعَجل اهلل    فرجه: خداوند بلندمرتبه، گشايش و 

ظهور او را نزديك گرداند )دعايي که هنگام ذکر نام 
امام دوازدهم )ع( بر زبان مي آورند(.
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عدالت: دادگري، مطابق عدل و انصاف رفتار کردن

َعنبرنسيم: خوش بو

عود: نوعي چوب که سوختن آن بوي خوشي مي دهد.

غازي: بند باز، شعبده باز، ريسمان باز، معرکه گير، 

کسي که کارهاي عجيب انجام مي دهد.
غايت : آخرين درجه ، پايان، نهايت

غرق اندوه شد: بسيار غمگين شد.

ُغرور: سربلندي

غفلت ورزيدن: توّجه نكردن، بي اعتنايي کردن

غمخوارگان: غمخواران

غوطه: فرو رفتن در آب

فارغ: آسوده، راحت

َفر: ُشكوه و جالل

فراخواند: صدا زد، دعوت کرد

َفربه : چاق

ُفروغ: روشنايي، پرتو نور، درخشش

َفضيلت: نيكويي، برتري

صنعتي  و  علمي  ابزارهاي  از  بهره گيري  َفنّاوري: 

جديد در کارهاي صنعتي، کشاورزي، پزشكي و... 
َفّواره: باال رفتن آب با فشار زياد

برنامه ي معمولي، غير عادي،  از  فراتر  فوق العاده: 

غير معمول

قادر: توانا، داراي نيرو و قدرت

قتلِ عام: کشتار گروهي، دسته جمعي به قتل رساندن

َقناعت: قانع بودن، به حّق خود بسنده کردن

كزآن : که از آن 

 كاجستان: جايي که درخت کاج فراوان روييده باشد.

كارساز: مفيد و اثرگذار،  کارگشا

کاروان  يك  در  که  کساني  همسفران،  كاروانيان: 

سفر مي کنند.
كامكار: نيك بخت، خوش بخت، پيروز

كاويد: جست وجو کرد، تالش کرد، کاوش کرد.

كاهلي: تنبلي، سستي

َكدوبُن: بوته ي کدو، گياه کدو

َكَرم كرده: لطف کن، مهرباني و محّبت کن

كزين: که از اين
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كسب  و كار: پيشه، شغل، حرفه، کار، محّل درآمد

كشمكش: ستيزه، جدال، دعوا

كوشند: بكوشند، تالش کنند.

كوهسار: کوهپايه، کوهستان

كه اي تو: تو که هستي؟

ُكَهن : قديم ،گذشته

گذرگاه: راه گذر، محّل عبور

گران سنگ: سنگ بزرگ و سنگين 

گراييدن: رو آوردن، پذيرفتن )گراي : بپذير (

گَرت: اگر تو

 َگردن ِكشان: در شاهنامه به معناي پهلوانان، بزرگان 

و قدرتمندان
گرمابه : حّمام

ُگل دسته: جايي در باالي مناره ي مسجد که مؤّذن 

بر آن اذان مي گويد.
ُگلگون: سرخ رنگ،  به رنگ گل سرخ

گويي: انگار، مثل اينكه

ُگَهر: گوهر، مرواريد

چيزي  منتظر  بي صبرانه  كردن:  لحظه شماري 

بودن، ناآرامي و بي طاقتي کردن
لَحن: آهنگ

مادام كه: تا زماني که، تا هنگامي که

بيان  و  دعا  هنگام  بخواهد،  خدا  هرچه  ماشاءاهلل: 

شگفتي به کار مي رود.
مانع شدن: جلوگيري کردن، منع کردن

ماهر: کاردان، کسي که کاري را به خوبي انجام مي دهد.

َمباد: نباشد، براي دعا و نفرين به کار مي رود.

 متانَت: سنجيده رفتار کردن، با ادب و احترام رفتار کردن

يا کسي  بر جايي  را گرفتن،  محاصره: دور چيزي 

هجوم بردن
محافظت: نگه داري کردن، حفظ کردن، مراقبت کردن

ُمحال: کاِر نشدني،  غير ممكن

ِمحنَت : رنج ،سختي 

َمحو چيزي شدن: فقط به يك موضوع انديشيدن، 

غرق در کاري شدن، با تمام حواس به چيزي نگاه کردن
ُمراقبت: نگه داري

ُمردار: جسد حيوان،  حيوان مرده، الشه

َمِرساد: نرسد، اميدوارم نرسد، فعلي است که براي 

دعا و نفرين به کار مي رود.
ِمسكين: بينوا، بيچاره، نيازمند، تهيدست
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 ُمشاور: راهنما، کسي که با او درباره ي کارها مشورت 

کنند.
ُمشتاق: بسيار عالقه مند، آرزومند

ُمصيبت: رويداد دردناك و غم انگيز ، رنج و سختي 

ُمعاصر: هم زمان، هم دوره

ُمعالجت: معالجه کردن، درمان کردن 

مقدونيه: نام شهري قديمي در يونان که اسكندر در 

آن به دنيا آمده بود.
ُمالطفت: محّبت ، مهرباني 

ُملك: سرزمين، قلمرو

منتقل كردن: جابه جا کردن، انتقال دادن

موبَد: روحاني زرتشتي

 موذي: آزار دهنده، اذيت کننده، آسيب رساننده، موجود 

مزاحم
موزون: خوش آهنگ، آهنگين، متناسب

مونِس: همدم، يار 

ِمهان: بزرگان، ِمهتران

ِمهر: خورشيد

ِمهرگان: پاييز، اوايل پاييز

َمهيب: ترسناك، وحشتناك، هراس انگيز

ناباوري: باور نداشتن

ناگوار: ناپسند، ناشايست

نام آشنا: شناخته شده، معروف، مشهور

نام يافت: ناميده شد، خوانده شد

نايد به بار: سودي به دست نمي آيد ، فايده اي ندارد.

نايَد: نمي آيد

نجنبيدم: تكان نخوردم، از جايم حرکت نكردم.

نَذر: کاري که در راه خدا انجام مي شود، دادن مال 

يا چيزي در راه رضاي خدا
نسخه برداري: رونويسي کردن، بازنويسي کردن

 نظاميه: مـدرسـه ها يا دانشـگاه هـايي که خواجـه 

نظام الملك بنا کرده بود.
نقش بر زمين مي كردند: به زمين مي زدند، از پا 

درمي آوردند، شكست مي دادند.
نقش و نگار: شكل هاي رنگارنگ و گوناگون

نكو: نيكو، خوب و پسنديده

نكوهيده: زشت، ناپسند

ننوازي: مهرباني و نوازش نكني، محّبت نكني.

نواحي: ناحيه ها، منطقه ها، بخش ها 

نه گوياي تو: گوياي تو نيست، از تو ياد نمی کند.

 نََهراسد: نترسد، هراس نداشته باشد، بيم نداشته باشد.

نيازموده : آنچه که آزمايش نشده ، تجربه نشده 

نيايش: دعا و راز و نياز با پروردگار

نيك نامي: خوش نامي، نام نيكو داشتن

ن
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وزيدن گرفت: شروع به وزيدن کرد.

َوسواس: شك و ترديد فراوان، ترديد بيش از حد 

در انجام کاري، دّقت بيش از حد در جزئيات کاري.
ويلون: يكي از سازهاي موسيقي.

ُهجوم: حمله، تاختن، يورش

در  ايراني  پادشاهان  از  سلسله اي  نام  هخامنشي: 

روزگاران کهن.
هراس  انگيز: ترسناك، وحشتناك، ترس آور

از گوشت  َحليم، غذايي است  َهريسه: نوعي آش، 

و حبوبات
هالك: نابود کردن، از بين بردن

يأس: نااميدي، دل سردي.

يال: موهاي گردن شير و اسب.

يزدان: خداوند،  پروردگار

يورش: حمله، هجوم، تاخت و تاز.

و

ه

ی
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