
فصل پنجم
هنر و ادب



د رم�ن ه�ن

د؛  د �با�ش �ندم ه�نرم�ن : »من دوس�ت دارم �نر�ن گ�ن�ت ی �کردن �بودم �که �پدرم � ا�ش ّ �ب من سر�گرم �ن�ت د�ی�ش

 .» و�ب د �ن �یک ه�نرم�ن

ی  �کردن را   ا�ش ّ م، سعی می �ک�نم  �ن�ت د  �با�ش �که ه�نرم�ن �ن �تم: »�پس من �برای  ا�ی گ�ن و�ش حالی � من �با �ن

�گ�یرم«.  و�ب �یاد �ب �ن�یلی �ن

درس دهم
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کر  � : »د�ف�ترم، هر کاری �که �با د�تّ�ت و �ف گ�ف�ت �پدر �

وی  ال�گر �ب�ش وا�فی س�ف �ت و  �ب اًل  ا�گر �ت ، م�ش یرد، ه�فر اس�ت �بام �گ� ا�ف

د هس�تی.  ی، ه�فرم�ف ا �بسا�ف �ب �ی های �ف یرف � و �با ِگل �پ

؛  . عکّاسی هم ه�فر اس�ت الی �با�فی هم ه�فر اس�ت �ت

�گ�یری، �با�ید  و�ب �ب وا�فی �یک ع�کس �ف �ت �که �ب �ف �پس �برای ا�ی

ی«.  د �باسش ه�فرم�ف

د�تّ�ت  �با  د.  �ک�ف کر  � �ف و�ب  �ف �با�ید  د  ه�فرم�ف �فدم،  �فر�ف

ا رد  د �ت �ته �با�ش د و ص�بر و �وص�ه داسش گاه �ک�ف یرف �ف � �به همه �پ

ود. ّ�ت �ش کارها�یسش مو�ف
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١. سفالگر با ِگل چیزهای زیبا می سازد. 
٢. عکّاس با دوربین عکس می گیرد. 

3. پدرم گفت: »فقط نّقاش ها هنرمندند«. 
 ............................ .4

1. به چه کسی هنرمند می گویند؟ 
2. کدام هنرها با تصویر سروکار دارند؟ 

3. کدام یک از هنرها را بیشتر دوست داری؟ چرا؟ 
 ....................................  .4

نّقاش

قلم مو

رنگ

……

……

……

…………

عّکاس

دوربین

فیلم

چرخ سفالگر
سفالگری

ِگل

موسیقی دان

آهنگ

سرود

بازیگر

سینما

تئاتر

……

فرش باف

نخ

نقشه

گوش کن و بگودرست، نادرست

واژه سازی
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من هنرمند خواهم شد.  من هنرمندم.                                
او نّقاشی می کشد.                      او نّقاشی خواهد کشید.
از پدرم پرسیدم.                         از پدرم خواهم پرسید.   
علی عّکاس است.                      علی عّکاس خواهد شد. 

 

١. کلمه هایی که با » گر« ساخته شده اند. 
٢. کلمه هایی که در آن ها » ه « به کار رفته است. 

یکی از هنرهایی را که در درس آمده است، به دلخواه انتخاب و به صورت نمایش اجرا کنید. 

بياموز و بگو

پيدا کن و بگو

بازی و منایش

من می آیم.                               ……………
او رفت.                                     …………… 
پروانه نشست.                             ……………
او از پدرش می پرسد.                  ……………

حاال تو بگو



بخوان و حفظ کن
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وا�نم �ن �ب ّصه  �ق لدم  �ب م،  �گو�ی �ب عر  �ش َلَدم  �بَ

ر  و�ق ک�ب � �ی�ش  �پ ََرم  �ب �بِ م،  �بسا�ن ه  ال�ن لد م  �ب

م ه  �به مو�ی ا�ن �نم �ش رن
، �ب ا �ک  و مُر�قّ�ب لد م   �پ �ب

کارم  �ب ن�ند  �
��ب ُگِل  و،  �ق ��بِ  روی  لد م  �ب

من ه�نرم�ندم 

�ینِ عال نسش ا�

کا�نم �ق �المی  �ب �به  را  گی ا�ق  � �نس�ق لد م  �ب

مارد �به  هد�یه  َدهم  �بِ را  گ�ی  ه  ا�ن �ش لد م  �ب

م �گو�ی �ب راس�ق  لدم  �ب م،  ا�ش �ب �نه  �ی �آ لد م  �ب

دارم ا، همه  را  دوس�ق      �ب �ی لد م  مردِم د�ن �ب
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دانشمندان  از  یکی 
می گوید: روزی در اتاق خود 

بودم.  کتاب خواندن  مشغول 
در  و  رفتم  می زنند؛  در  شنیدم 
بود  بّچه ی همسایه  کردم؛  باز  را 

آتشدان  می خواست،  آتش  که 
»این  گفتم:  و  دادم  نشان  او  به  را 

آتش، اّما چگونه می بری؟ تو که ظرفی 
نداری؟ اندکی صبر کن تا ظرفی بیاورم، 
آن کودک، با احترام گفت: » راضی به 
آتشدان  نزدیک  نیستم «.  شما  زحمت 
برداشت  ابتدا کمی خاکستر سرد  رفت؛ 
خاکستر  روی  آتش  مقداری  سپس  و 
گفت:  و  کرد  من  به  رو  آنگاه  گذاشت 
»این طور« و با لبی خندان خداحافظی 
کودک  آن  هوش  به  من،  رفت.  و  کرد 

آفرین گفتم.

حکایت

کودِک زیرک 

 
٭  چرا دانشمند به هوش کودک آفرین گفت؟ 
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اد �ن ردِس �آ

درست، نادرست

گوش کن و بگو

واژه سازی

درس یازدهم
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بياموز و بگو

پيدا کن و بگو

یکی از دانش آموزان، نام حیوانی را به دلخواه روی تخته ی کالس می نویسد. اعضای هر گروه، حرف های 
آن نام را جدا می کنند و در جدولی مانند جدول زیر می نویسند. سپس با هر یک از حرف ها نام دختر، پسر، شهر، 

میوه و حیوان می سازند. هر گروهی که جدول را زودتر تمام کند، برنده است. 

نام میوهنام شهرنام دخترنام پسرنام حیوانحرف
پرتقالپل سفیدپروینپوریاپرستوپ
ل
ن
گ

بازی، بازی، بازی
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درس دوازدهم

�نردو�ی

ا )ع( ر�ن�ته �بود�یم.  �یار�ت امام رصن واهرم �به �ن �ته �با �پدر، مارد و �ن سش �ال �گدن

رامگاِه  �آ د   �یمی �توس،  �ت هر  �ش هد،  م�ش کی  ل د�ی �نرن »رد   : گ�ن�ت � �پدرم 

و  اس�ت �برو�یم  و�ب  �ترار دارد. �ن ا�یران،  ر�گ  اعر �برن �نردو�ی، �ش

م«.  �ن�ی �ی �ب ا  را هم  �ب �ب �ن �آ

�توس  هر  �ش ا  �ت هد  م�ش اص�ه ی  �ن م.  ر�ن�ت�ی �توس  �به  �بعد،  رو�ن  د  �ن �پ

رد  را  �یادی  �ن ّ�ت  مع�ی �ب د�یم،  رس�ی �نردو�ی  رامگاِه  �آ �به  و�ت�تی  ود.  �ب �ن �یاد  �ن

 : گ�ن�ت می � او  �کرد.  صح�ب�ت  ما  �برای  ما  راه�ن ر  �ن�ن �یک  د�ید�یم.  ا  �ب �ن �آ

. �ت امه را �نوسش اه�ن ا �ش �ید �ت �م�ت �ک�ش »�نردو�ی، �ی  �ال �ن

ان های  داس�ت ن  �آ رد  �که  اس�ت  ی  �ش �با ار�ن ا�ب  �ک�ت امه  اه�ن �ش  

�ین  ر�گ�تر م.  رس�تم، �برن وا�ن�ی ن می �ن ان �آ هلوا�ن �یادی رد�باره ی ا�یران و �پ �ن

ان ها  . �نردو�ی ا�ین داس�ت امه اس�ت اه�ن ان های �ش هلوان داس�ت �پ

ار�ی را  �بان �ن ا �ن ورد �ت عر �پد�ید �آ م �به سش �ی ار ع�ن مع �کرد و ا�شری  �ب��ی را �ب

�نده �ن�گه دارد«.  م، �ن �ن�ی ن حر�ن می �ن �که ما امرو�ن �با �آ
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�تن ا�ن �توس، �پدرم �تول  ی �کرد، ه�نگام �بر�گسش �ن داحا�ن وا�ند و �با ما حن امه �ن اه�ن عرها�یی ا�ن �ش ما، سش راه�ن

د.  امه را �برا�یم �تعر�ی�ن �ک�ن اه�ن ان های �ش ی ا�ن داس�ت داد �بع�ن
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١. آرامگاه فردوسی در شهر مشهد قرار دارد. 
٢. همه ی داستان های شاهنامه به شعر است. 

٣. فردوسی، چهل سال زحمت کشید تا کتاب شاهنامه را نوشت. 
 ...................................... .٤

1. شاهنامه ی فردوسی درباره ی چیست؟ 
٢. بزرگ ترین پهلوان داستان های شاهنامه کیست؟ 

 ...................................... .٣

فردوسی، شاعر بزرگ ایران است. 
فردوسی از بعضی شاعران زمان خود، بزرگ تر است. 

فردوسی یکی از بزرگ ترین شاعران ایران است. 
  شهر مشهد بزرگ است. 

شهر مشهد از توس، بزرگ تر است.
شهر مشهد یکی از بزرگ ترین شهر های ایران است. 

……نزدیکزیباترینزیباترزیبا

……

……

…… …… …… بلنددور

درست، نادرست

گوش کن و بگو

واژه سازی

حاال تو بگو
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١. نام کتابی که هفته ی پیش خواندی، چه بود؟ 
٢. اگر تو نویسنده ی آن کتاب بودی آن را چگونه تمام می کردی؟ 

الف        ب 
من دیروز کتاب را به کتاب خانه بردم.  سال گذشته با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم. 
من امروز کتاب را به کتاب خانه بردم.  پارسال با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم. 

من صبح زود کتاب را به کتاب خانه بردم. یک سال با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم. 
من هفته ی گذشته کتاب را به کتاب خانه بردم.  ماه گذشته با پدر و مادرم به مشهد رفته بودم. 

من پارسال در مسابقه ی علمی مدرسه، نفر اّول شدم. 
........................................ 
........................................ 

١ــ اسم هایی که در درس آمده است. 
٢ــ کلمه هایی که در آن ها حرف »ش« به کار رفته است. 

١. چرا مردِم میهِن ما، به فردوسی احترام می گذارند؟ 
٢. به ُجز فردوسی کدام یک از شاعران را می شناسی؟ 

حاال تو بگو

بياموز و بگو

پيدا کن و بگو

کتاب خوانی

فکر کن و بگو



یک کالغ، چهل کالغ
یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. جوجه کالغی بود که هنوز پرواز را خوب یاد نگرفته بود. یک 
روز مادرش، یعنی ننه کالغ، می خواست به دنبال غذا برود. قبل از رفتن به او گفت: »از النه بیرون نیا  تا من برگردم!«.
جوجه کالغ حرف مادرش را گوش نکرد. وقتی او رفت ، جستی زد و از النه، به روی شاخه ی درخت پرید. 
بعد، از شاخه ی درخت، به روی زمین پرید. سپس دوباره جست زد و روی درخت نشست. وقتی دید جست وخیز 
کردن را بلد است، خیلی خوش حال شد. خیال کرد که پرواز کردن هم به همین راحتی است. بال هایش را باز کرد 
و خواست از روی درخت به پرواز درآید، اّما چند بال که زد، دیگر نتوانست پرواز کند و با سر، توی بوته های خار 

افتاد. آن وقت هر کاری کرد، نتوانست از توی خارها بیرون بیاید. 
اّتفاقاً کالغی از آنجا می گذشت. چشمش که به جوجه کالغ افتاد، با خودش گفت: »چه کنم؟ چه نکنم؟ بروم 

بقّیه را خبر کنم!«.  
بعد، بال زد و رفت به کالغ دومی و سومی و چهارمی و پنجمی رسید و گفت: »چه نشسته اید که جوجه ِی 

ننه کالغ توی خارها افتاده!«. 
کالغ پنجمی بال زد و رفت به کالغ ششمی و هفتمی  و ... دهمی رسید و گفت: »چه نشسته اید که جوجه ِی 

ننه کالغ، توی خارها افتاده و زبانم الل، حتماً نوکش هم شکسته!«. 
و ...  دوازدهمی  و  یازدهمی  به کالغ  و رفت  پر زد  درآمد.  کالغ دهمی اشکش 

بیستمی رسید و گفت: »چه نشسته اید که جوجه ی ننه کالغ، توی خارها  افتاده
و نوکش شکسته و زبانم الل، حتماً بالش هم شکسته!«.

کالغ  بیستمی دو بالش  را توی سر خودش  زد و  پر کشید. 
به کالغ بیست  و یکمی و بیست ودومی و ... بیست  ونهمی  رسید و 

گفت: »چه نشسته اید که جوجه ی ننه کالغ، توی خارها افتاده و نوکش 
شکسته و بالش شکسته و زبانم الل، حتماً پرهایش هم ریخته!«.

کالغ بیست ونهمی  قارقاری  کرد  و  پر زد  و رفت تا به کالغ 

بخوان و بيندیش
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چهلمی  و…  سی و دومی  یکمی،  و  سی  سی ُامی، 
رسید و  گفت: »چه  نشسته اید  که  جوجه ِی 
ننه کالغ، توی خارها افتاده و نوکش شکسته 

و  بالش  شکسته  و  پرهایش  ریخته  و  زبانم  الل، 
دیگر زنده نیست!«.

به دنبال  پر زد و رفت و همه ی کالغ ها را جمع کرد و  نپرس!  کالغ چهلمی چنان قارقاری کرد که نگو و 
خودش راه انداخت تا به النه ی ننه کالغ بروند و به او سرسالمتی بدهند. 

چهل تا کالغ پر زدند و به سراغ ننه کالغ رفتند اّما هنوز به النه ی او نرسیده بودند که جوجه کالغ را دیدند 
توی خارها گیر کرده بود و ننه کالغ داشت او را بیرون می کشید. 

کالغ ها، قارقارکنان و با تعّجب به هم نگاه کردند. کالغ چهلمی گفت: »اینکه جوجه کالغ است ! نوکش 
نشکسته، بالش نشکسته، پرهایش نریخته، زنده است و توی خارها گیر کرده!«. 

کالغ پنجمی گفت: »من خیال کردم نوکش شکسته!«. 
کالغ دهمی گفت: »من خیال کردم بالش شکسته!«. 

کالغ بیستمی گفت: من خیال کردم پرهایش ریخته!«. 
کالغ بیست و نهمی گفت: »من خیال کردم از بین رفته!«. 

آن وقت هر چهل کالغ به ننه کالغ کمک کردند که جوجه اش را از توی خارها بیرون بکشد. بعد هم به هم 
قول دادند درباره ی آن چیزی که آگاهی ندارند حرفی نزنند، تا خبرها »یک کالغ، چهل کالغ« نشود. 

	درک و دریافت
١ــ وقتی جوجه کالغ حرف مادرش را گوش نکرد، چه شد؟

٢ــ »یک کالغ، چهل کالغ« یعنی چه؟ 
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