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پیشگفتار :سخنی با آموزگاران محترم
به نام خداوند جان آفرين

حكيم سخن در زبان آفرين

سعدي  -بوستان
پروردگار حكيم را سپاس مي گوييم كه يك سال ديگر براي خدمتگزاري به نظام تعليم و تربيت ميهن عزيزمان
ايران ،به ما فرصتداد .شكر اين نعمت را به جاي مي آوريم و از درگاه خداي رحمان ،توفيق در كارها را خواستاريم.
كتابي كه پيش رو داريد ،حلقهي مياني از زنجيرهي دورهي دوم ابتدايي است .دورهي ا ّول ابتدايي ،سه سال
نخست( ا ّول تا سوم) و دوره ي دوم ،سه سال دوم( چهارم تا ششم) ابتدايي را در برميگيرد .بنابراين ،ساختار و محتواي
فارسي پايهي پنجم از سويي با پايهي چهارم و پايههاي پيش از آن ،پيوند دارد و از ديگر سو ،بايد با پايهي ششم و
باالتر پيوستگي و همخواني داشته باشد .در سازماندهي ساختار و تدوين محتوا ،تالشكردهايم اين هماهنگي و نظام
پيوستاري را حفظكنيم.
اين كتاب از دو پهنه ي اصلي زبان آموزي(مهارت هاي خواندن و مهارت هاي نوشتن) 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 .الب ّته
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.
كتاب فارسي پنجم ،در ادامه ي كتاب هاي تازه  تأليف پايه هاي قبل و بر پايه ي اصول و اهداف برنامه ي
زبان آموزي حوزه ي يادگيري زبان و ادب فارسي تدوين شده است و همسو با گام هاي پيشين ،در مسير ارتقاي
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 ،ا ّما 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 تحقّق اهداف پيش بيني شده در «برنامه ي درسي زبان آموزي» ،محتواي هر
درس اين كتاب در بخش هاي زير ،سامان يافته است:
توجه به توانايي ادراكي
 متن درس (آميخته به تصوير) :محتواي درسها در دو قالب نثر و شعر و با ّ
و دامنهي واژگاني ،نيازهاي فرهنگي -تربيتي و ذائقهي روحي دانش آموزان ،انتخاب يا نوشته شدهاند .تكيه بر
رويكرد ،اهداف و اصول برنامه ،بنيانيترين عنصر در اين بخش است.
 درست و نادرست (پرسش هايي براي درك سطوح محتوايي) :اين بخش در همهي درسها
ثابت است و پرسشهايي را دربردارد كه به فراخور درون مايهي متنها ،در پي هر درس ،گنجانده شدهاند .هدف
توجه دانشآموزان است.
آموزشي اين بخش ،تقويت حافظهي كوتاه م ّدت و پرورش د ّقت و ّ
 واژه آموزي :در واژهآموزي ،دانشآموزان با شيوههاي تركيبسازي و ساخت كلمه در زبان فارسي آشنا
ميشوند.
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 دانش زباني :در بخش«دانشزباني» موضوعهايي از پاره مهارتهاي زبان همچون لحن و آهنگ ،خوب
گوش دادن و ...آموزش داده ميشود .واژه آموزي و دانش زباني هر كدام با نظمي يك در ميان ،درپي هم آمدهاند.
 تصويرخواني و صندلي صميميت :در اين ف ّعاليت ،هدف اين است كه فرصتي براي دانشآموزان
ايجاد شود تا خوب ديدن و د ّقت در نگاه را تمرينكنند و برداشت و درك خود را از تصوير ،بازگو نمايند .محور
اصلي اين تمرين ،ديدن ،انديشيدن و گفتن است.
شعرخواني و صندلي صميميت :در اين ف ّعاليت ،دانشآموزان با شيوههاي شعرخواني با رعايت لحن

و آهنگ مناسب آشنا ميشوند و فرصت پيدا ميكنند تا خود را در برابر جمع قرار دهند و شعرخواني كنند؛ اين
حس اعتماد به نفس دانشآموزان را
كار به خوگيري بيشتر نسبت به متن و درك بهتر آن ،كمك ميكند و ّ
ميپرورد( .درسهاي  6،2و)12
 گوشكن و بگو :اين بخش براي پرورش درك شنيداري دانشآموزان ،طراحي شده؛ كه متنها در لوح
فشرده و پرسشها در كتاب فارسی آمدهاست .براي اطمينان بيشتر ،متن داستانها را در پيوست كتاب راهنماي
مهيا نبود ،داستان در كالس خوانده شود و دانشآموزان پس از گوش
معلّم هم گنجاندهايم تا اگر ابزار ديگر ّ
دادن به خوانش متن ،به پرسشها پاسخ دهند( .پايان درس هاي  10 ،4و )14
 نمايش :ف ّعاليتهاي اين قسمت ،با هدف تقويت اعتماد به نفس  ،هوش حركتي  ،قدرت سخن گفتن
طراحي شدهاند .اجراي نمايش ،فرصتي براي تمرين نقشها و رويارويي با
در برابر جمع و كاهش كم روييّ ،
موقعيتهاي مختلف زندگي اجتماعي است و دانش آموزان را براي يافتن راه ّ
حل مناسب در شرايط گوناگون،
آماده ميكند و شايستگيهاي فردي را شكوفا ميسازد( .پايان درس هاي  10 ، 5و )17
 بخوان و حفظكن :در هر فصل  ،اين ف ّعاليت كه يكي ديگر از تجربههاي خوانداري زبان فارسي است،
تمرين و تكرار ميشود .از اهداف اصلي اين بخش ميتوان به پرورش حافظه ،تقويت فن بيان و تلطيف
احساسات دانش آموزان اشاره كرد  .ا ّما براي رشد ق ّوهي ادراكي دانش آموزان ،پرسشهايي با عنوان«خوانش و
فهم» در پايان شعر آمدهاست كه هم چگونگي خواندن و هم ميزان درك و فهم آنان را رشد ميدهد( .بعد از
درس هاي  13 ،10 ، 6 ،3 ،1و )16
 بخوان و بينديش :در هر فصل  ،داستانهايي كه با عناوين فصل و محتواي آن ها همخواني داشتند و
با اهداف ويژهي زبانآموزي ،هماهنگ بودند ،گزينش شدهاند .پس از متن داستان چند پرسش با عنوان« درك
و دريافت» با هدف تقويت قدرت ادراكي و تفكّ ر دانش آموزان ،آمده است« .درك و دريافتها» در حقيقت،
فرصت هايي براي تأ ّمل و درنگ بيشتر هستند( .بعد از درس هاي  15 ،12 ،7 ، 5 ،2و )17
 حكايت :يكي ديگر از عناصر سازهاي كتاب فارسي ،حكايتهايي است كه در پايان هر فصل آمده
است .تلفيق محتواي حكايت با ضربالمثل و تقويت ق ّوهي تشخيص دانشآموزان ،در درك محتواي متن و
ارتباط آن با َم َثل ،مهمترين هدف اين بخش است .به همين سبب ،پايان هر حكايت با نمونههاي متع ّددي از
ضرب المثلهاي معروف فارسي پيوند خورده است( .بعد از درس هاي  15 ،12 ،7 ، 5 ،2و )17
گروه زبان و ادب فارسي

دفتر تأليف كتابهاي درسي عمومی و متوسطه نظری
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� آ��نها اس ت
م ن�اس�ب ي �براي ش� ن�ا خ� ت

� �كه همهي دا�ن ش�م ن�دان و عالمان ا ن� ج�ام مي ده ن�د  .من و ش�ما هم�،با�يد ا ي�ن و�ي�ژ �گي را رد �خود
اس ت
رور� ده�ي م .
پ� ش
عاد� ا ن� ج�ام ميده�ي م؛ ب�ه
ما �بر خ�ي زا� ر ف� ت�ارها � ،كردارها و كارهاي �خودمان را زا� روي
ت
ب�
ه
� س�ي
ي ه
ي
�� ،چ را �با�يد ا ي�ن كارها را �ك ن��ي م؟ و �بس ي�ار
م ي�ن دل�ل م زا� �خود نمي پ�ر م �كه �چ را ا�ن � نگو�ه اس ت
پ�رس ش�هاي د ي��گر.

هم ي�ن آ� ب
� ،ب� ته�ر ي�ن مو ض�وع �براي ف��كر �كردن و
� �گوارا ي�ي �كه ز� ن�د �گي ما ب�ه آ�ن وا�بس�ته اس ت

�
�.
ي��كي زا� ش � گ ف� ت�يها اس ت

آ� ب �چ
رو�ي آ� ب
� رد روي ز�م ي�ن ن� ب�ا ش�د ،آ��يا
�؟ ا�گر ز
�؟ �چ � نگو�ه ب�ه و ج�ود آ�مده اس ت
� ي�س ت

ا�نسان مي ت�وا ن�د آ�ن را �پد�يد آ�ورد؟
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�
ي��
ر� �كه ن�گاه مي� ك ن��ي م،
�؛ ي�ع ن�ي ب�ه هرط ف
ب�ه هر حال،عالَم �ت ش
ما�ا�خ نا�هي ش � گ ف� ت�يهاي آ��فر ن ش� اس ت
ب� ي���ي ي
� �كه �خ داي مهر �بان ،ب�ه �پا�كي و
آ��فر �يدههاي ز� ي� ب�اي �خ داو ن�د را مي ن م .ا�ن ج�هان،د ف��تري اس ت
ز� ي� ب�ا ي�ي رد آ�ن ن�گا ش��ته و مي ن�گارد.

ي��كي د ي��گر زا� ا ي�ن آ��فر �يدههاي ز� ي� ب�ا و لط ي� ف��،گ ي�اهان و س� ب ز�هها هس ت� ن�د .عل�
فهاي س� ب ز� را

س
خ� �يا �گرماي ز��ياد ،پ��ژ مرده مي ش�و ن�د ولي گاهي
د�يدها�يد؟ خ� ي�لي ن�رم و ش��ك ن� ن�ده هس ت� ن�د .رد سرماي � ت
بي
س
مي�� ن��ي م هم ي�ن عل�
خ�
ا� م ي�ان س ن�گ خ
فهاي ن� زا� ك� و لط ي� ف� ،ز
ال� سر رد مي آ�ور ن�د �يا � فك� ز�م ي�ن � ت
م
و ح�كم را مي ش�كا ف� ن�د و ب��يرون مي آ� ي� ن�د.
رد ن�و ش��تهي ز��ير ،ي��كي زا� ن�و�يس ن�دگان ،ز� ي� ب�ا ي�يهاي آ��فر ي� ن� ش ِ
� �خ داي مهر �بان را ،ا ي�ن � نگو�ه

ت�وص ي� ف� مي� ك ن�د:
گو� �بده.
� �خ دا � ش
« ه ي�س � ،ش
گو� �بده!    ب�ه آ��فر �يدههاي سا� ك ت
م�
� روي آ� ب
� را
ب�ه پ� ن
روا�ه اي �با �بال ها ي�ي خملي .ب�ه ق�طرههاي �باران �كه حل ق�ههاي سا� ك ت
گو� ك�ن.
م ز
يسا� ن�د � ،ش

آ��يا مي ت�وا� ني صداي ح ش�رهها ي�ي را �كه رد ز��ي زر�م ي�ن مي ج� ن� ب� ن�د�  ،ب ش� ن�وي؟ صداي ماهيهاي

ت� ب
اال� را �چ طور؟

ِ
� رد آ�ن ش� ن�ا مي� ك ن�د.
� و �يك ت� ّ�كه ا�بر سا� ك ت
آ�ن �باال را ن�گاه ك�ن! آ�سمان ،آ� ب� ِي آ� ب�ي اس ت
�
ر�ها رد نس�ي م ،ف� ق�ط ت�كان مي�خور ن�د.
ا ي�ن �پا ي� ي�ن را ب� ب� ي�ن! عل�
فها و �ب گ
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� �خ دا را �ب ش� ن�اسي.
ن�گاه ك�ن ...و ب�ه صداهاي � تكو�اه و ب�ل ن�د � ،ش
گو� �بده ،ت�ا آ��فر �يدههاي سا� ك ت

ع
�بادها س ف�ر مي� ك ن� ن�د .عل�
و� ها ،ب� ي�ن ز�م ي�ن و آ�سمان ،ت�ار مي ت� ن� ن�د.
فها ر ش�د مي� ك ن� ن�د .ن��ك ب� ت
آ��يا ت�و صداي ت�ار ي��كي ش� ب
رو� را �چ طور؟ صداي ش� ب� ن�م
� را مي ش� ن�وي؟ صداي رو ش� ن�ا ي�ي ز

ر� ،وارد مي ش�ود؟
ص ب�حگاهي را ،ه ن�گامي �كه س زر�ده ب�ه �خ نا�ه ي �ب گ
گو� �بده.
ب�ه هر ط ف
ر� ن�گاه ك�ن ...و � ش



� �خ دا هم ي� ش�ه آ� ن� ج�ا هس ت� ن�د.
آ��فر �يدههاي سا� ك ت
آ��يا ت�و آ��نها را مي ب� ي� ن�ي و صدا�ي ش�ان را مي ش� ن�وي؟»

آفريدههاي ساكت خدا،
نانسي سويتلند ،ترجمه ي حسين سيّدي ،با اندكي كاهش و تغيير

درست و نادرست
 1ديدن شگفتي هاي عالم و تأ ّمل درباره ي آنها راه مناسبي براي شناخت است.
 2سبزهها و علفها به اندازهاي نرم و شكننده هستند كه نميتوانند از ميان سنگالخ
سر در بياورند.
 3تاريكي شب ،روشنايي روز و شبنم صبحگاهي همه از آفريده هاي ساكت خدا هستند.
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درك مطلب
 1چه راه هايي براي شناخت بهتر اين عالم ،وجود دارد؟
 2علف سبز و لطيفي را كه در ميان سنگالخروييده است با چشمه ي رواني كه از دل كوه
ميجوشد ،مقايسه كنيد .شباهتها و تفاوتهاي آنها را بگوييد.
 3منظور از آفريده هاي ساكت خدا چيست؟
 4چرا عنوان«تماشاخانه» براي اين درس انتخاب شده است؟ شما چه عنواني را براي اين
درس پيشنهاد مي   كنيد؟
.

5

واژهآموزي
يكديگر،توجه كنيد.
به واژه هاي زير و رابطه هاي آنها با
ّ

زشت

گل

زيبا

خار

خوب

بد

پايين

باال

با د ّقت به خوب و ب ِد حرفهاي دوستم ،گوش ميكردم.
ما ميتوانيم 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 ض ّد هم را بيان مي كنند .اين گونه
واژه ها را «مخالف يا متضاد » مي ناميم.
توجه به آموخته هاي باال ،نمونه هاي زير را كامل كنيد.
اكنون با ّ

كوتاه
14

......

تاريك

......

گرما

......

تصويرخواني و صندلي صميميت

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

 2انديشيدن :براي درك ارتباط اجزاي تصوير ،فكركنيد و مطالبي را كه از تصوير برداشت كردهايد ،در ذهن خود مرور كنيد.
 3يافتن :زماني كه ارتباط ميان اجزاي تصوير و مفاهيم آن را درك كرديد ،يك موضوع را انتخاب كنيد.
روي صندلي معلّم بنشينيد و دربارهي موضوع انتخاب شده ،براي دوستانتان صحبت كنيد.
 4گفتن :هر وقت آماده شديدِ ،
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بخوان و حفظ كن
ِ
�
�باد سرد ،آ�رام �بر صحرا �گ ش
�ذ� ت

ارون ،ش�د نر�گ نر�گ
� ن� َ
ت�ک رد خ� ت

ز�رد ش�د آ�ن چ� ت�ر ش� ب
ادا� و � شق� ن�گ
ه �گس ی�
خ�
ر ش��ته های ب� ی�د ب ُ�ن زا� م � ت

ی�
ر� گل ب�ه ر ق� ِ
خ�
ر� �ب گ
�ب گ
ص �باد ر � ت
چ� ش�مه �کم �کم � شخ�ک ش�د ،ب�ی آ� ب
� ش�د

�با غ� و بُ�س ت�ان ،ن�ا�گهان رد � ب
خوا� ش�د

ف�صل �پا ی�� زی� و ز�مس ت�ان می رود

�بار د ی��گر� ،چ ون ب�هاران می  ش�ود؛

ا�
دا�ه ها رد ز��یر �خ ک
�کرد ده ق�ان ،ن

16

�
س� ب ز�ه ز�اران ،ر�ف�ته ر�ف�ته ،ز�رد � شگ� ت

�کرد �ک تو�ه ،ش�ا خ�ه ی پ� ي� چ�ا ِ
ا�
ن ت� ک

زا� ز�م ی� ِ
ن � شخ�ک ،می رو�ید �گ ی�اه
�ب گ ِ
� ن�ارون
ر� ن�و آ� َرد ،رد خ� ت
گُل ب� خ� ن�دد� ،بر سر ِ گل ب� تو�ه ها
ی��ید پ�رس ت�و� ،ن غ�مه �خوان
�ب زا� م آ

چ� ش�مه ج�و ش�د ،آ� ب
� می  ُا ف� ت�د ب�ه راه

س� ب ز� �گردد ،ش�ا�خساران �کهن

خو� گل� ،با غ� را
پُ�ر � ک ن�د ب�وی � ش
یسا�د رد ا ی� ن� ج�ا آ� ش� ی�ان
�ب زا� م ز
پروین دولت آبادی

خوانش و فهم
 1در بيت « گل بخندد ،بر سر گل بوته ها

پر كند بوي خوش گل ،باغ را» منظور از

خنده ي گل چيست؟
 2در بيت سوم دو واژه ي « برگ برگ» چگونه خوانده مي شود؟
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در

س
دوم

�ف�ض ِ
ل �خ داي را� ،كه تَ�وا ن�د ش�مار �كرد؟

ب�حر آ��فر �ید و �ب ّر و رد خ� ت�ان و آ�دمی

� آ�ن �كه ُ ش��كر ي��كي زا� ه ز�ار �كرد؟
�يا � ك ي�س ت
�
�خور ش� ی�د و ماه و َا ن �ج ُم و لَ ی�ل و �نهار �کرد

ت�وح ي�د �گوي او ،ن�ه ب� ن�ي آ�دما ن�د و بَ�س

ش� خا�ِ �بره�نه ،پ��يره ِ
ن ن�و ب�هار �كرد
هر ب�ل ب�لي �که ز�م ز�مه �بر ش�ا�خسار �کرد

ا� ُمرده ،ب�ه ت� أ� ث��یر آ� ف� ت� ب
ا�
ا� زج�ای �خ ک
� داد ب� ي� خِ� رد خ� ت�ا ِ
ا�بر ،آ� ب
ن ُمرده را

بُ�س ت�ا ِ
ن م ی�وه و چ�من و الله ز�ار �کرد

سعدي
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درست و نادرست
 1بخشش و بزرگواري خداوند قابل شمارش نيست.
 2خداي بزرگ به وسيلهي آفتاب ،اجزاي خاك مرده را به باغ ميوه و چمن زار
تبديل مي كند.
 3فقط انسانها ميتوانند به خوبي خداوند را ستايش كنند.

درك مطلب
درختان ُمرده را
بيخ
ِ
  1در بيت « ابر آب دادِ ،

شاخ برهنه ،پيرهن نوبهاركرد»
ِ

شاعر از چه فصل هايي سخن گفته است؟
 2بيت « بحر آفريد و ّبر و درختان و آدمي

خورشيد و ماه و انجم و ليل و نهار كرد»

را به زبان ساده بيان كنيد.
« 3آفتاب» و «ابر» را با هم مقايسه كنيد و شباهت و تفاوت آنها 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
ميآورد.
من و شما به هنگام خواندن نوشتهها در مكانها و موقعيتهاي مختلف  ،حالت خودمان و لحن
صدايمان را با آن مكان و موقعيت ،هماهنگ ميكنيم.
اگر بخواهيم متن تبريك را خطاب به كسي كه مو ّفقيتي به دست آورده ،بخوانيم ،چه ميكنيم؟
اگر بخواهيم متن تسليت را خطاب به كسي كه به سوگي دچار شده ،بخوانيم ،چه ميكنيم؟
توجه كنيم و لحن و
شعرها و متن درسها هم ويژگيهايي دارند كه هنگام خواندن ،بايد به آنها ّ
آهنگ صداي خود را با آن متناسب سازيم.
خواندن شعر ستايش«اي همه هستي ز تو پيدا شده» با شعر اين
لحن
ِ
درس«فضل خدا» به نظر شما يكسان است ؟ درباره ي لحن و آهنگ خواندن
اين دو شعر ،گفت وگو كنيد.
شعرخواني و صندلي صميميت
توجه به مراحل زير ،تمرين كنيم.
براي اينكه شعر را با لحن و آهنگ مناسب بخوانيم ،الزم است با ّ
 1انديشيدن :نخست شعر مورد نظر را به صورت آرام و بي صدا ميخوانيم و دربارهي محتوا
و آهنگ مناسب آن ،ميانديشيم.
  2يافتن :پس از خواندن و انديشيدن دربارهي محتوا ،لحن و آهنگ مناسب آن كشف ميشود
و به ذهن ميآيد.
  3خواندن :پس از مرور شعر و تشخيص لحن مناسب آن ،اكنون با آهنگ و سرعت مناسب،
به صورت رسا ،خوانش شعر را آغاز ميكنيم.
20

بخوان و بينديش
در دشتی بزرگ و سرسبز ،پروانهای زندگی میکرد ،با بالهایی زیبا
و خوشرنگ .پروانه آنقدر زیبا بود که پروانههای دشت همیشه دربارهی او
حرف میزدند و بعضی از آنها به زیبایی بالهای او حسرت میخوردند.
هر روز صبح که خورشید زیبا از پشت کوه بیرون میآمد ،پروانه از خواب بیدار
میشد ،صورتش را با شبنم گلها میشست .بعد به سراغ برکهای ميرفت که در
کنار دشت قرار داشت ،چرخی روی آن میزد و بالهای رنگارنگش را در آب میدید و زیبایی خودش
را تحسین میکرد .او با غرور شاخک هایش را باال میگرفت و در دشت به پرواز در میآمد تا بالهای
زیبایش را به نمایش بگذارد.
یک روز هنگام غروب که خورشید ،نورش را پشت کوهها پنهان میکرد ،پروانهها دور هم جمع شدند.
آنها دربارهی غرور و خودبینی پروانه با برکه صحبت کردند و از او خواستند تا کاری کند که پروانه ،دیگر
نتواند خودش را در آب برکه تماشا کند.
صبح روز بعد ،پروانه از خواب بیدار شد .مثل همیشه به سراغ برکه رفت تا خود را در آب تماشا کند
و از زیبایی بالهایش ل ّذت ببرد .وقتی به برکه رسید ،ناگهان برکه با کمک نسیم مالیمی که میوزید،
شروع به تکان خوردن کرد و موجهای کوچکی روی خودش به وجود آورد.
پروانه هر چه تالش کرد ،نتوانست خود را در آب ببیند .او که از کار برکه بسیار ناراحت شده بود ،مثل
همیشه با غرور به سمت علفزار به پرواز درآمد .ولی به هر طرف که میرفت ،پروانههای دیگر به جای
اینکه دورش حلقه بزنند و از زیبایی او تعریف کنند ،از او فاصله میگرفتند و به سمتی دیگر پرواز میکردند.
توجهی نمیکنند ،ناراحت و غمگین به روی گل سرخی
پروانهي مغرور ،وقتی دید که پروانهها به او ّ
که گلبرگهایش را باز کرده بود ،نشست .پروانه که عادت نداشت به غیر از خودش از کس دیگری تعریف
کند ،با دیدن زیبایی و شادابی گل به شگفت آمد و گفت« :به به! تو چه گل سرخ زیبایی هستی!»
گل سرخ ،لبخندی زد و گفت « :از گلبرگهایم ّ
تشکر کن؛ که سرخی ،زیبایی و بوی خوش من از
آنهاست».
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هنوز صحبتهای گل سرخ تمام نشده بود که همهي گلبرگها یک صدا گفتند« :از مـا تش ّکر نکن.
از برگها ّ
تشکرکن که نور خورشید را میگیرند و برای ما غذا درست می کنند و باعث خوشبویی و
خوشرنگی ما میشوند».
برگها گفتند« :الزم نیست از ما تش ّکر کنی؛
از ساقه ّ
تشکر کن که آب و موا ّد الزم را از ریشه
میگیرد و به ما میرساند تا با آنها غذا درست کنیم».
ساقه گفت« :از من هم نباید تش ّکر کنی؛ از ریشه
تش ّکر کن که آب و غذاي الزم را از زمین جذب میکند تا
من بتوانم آنها را به برگها برسانم».
ریشه گفت« :تو از من نباید ّ
تشکر کنی؛ بلکه باید از زمین
سپاسگزار باشی ،چون من آب و موا ّد غذایی را از زمین میگیرم».
در همان لحظه ،ناگهان زمین به صدا درآمد و گفت  « :الزم
نیست از من تشکّ ر کنيد؛ بلکه باید از خورشید سپاسگزار باشید که با
گرما و نور خود ،آب دریاها و اقیانوسها را بخار میکند تا از ابرها برف
و باران ببارد و گلهای زیبا رشد كنند».
خورشید زیبا و درخشان که تا آن لحظه ساکت و آرام ،شاهد گفتوگوی
آنها بود ،لب به سخن باز کرد و گفت« :ا ّما دوستان خوبم! از من هم نباید
تشکّ ر کنید .همهی ما باید از خداوند بزرگ و مهربان تشکّ ر کنیم که با نظم و
ترتیب ،وظیفهی هر کدام از ما را در جهان آفرینش مشخّ ص کردهاست .اوست که
خالق همهی زیباییهاست».
متوجه شده بود که همهی زیباییاش را خدا به او بخشیده
پروانه به فکر فرو رفت .حاال دیگر ّ
و خداست که با نقّاشی هنرمندانهي خود بر روی بالهای او ،باعث خوشرنگی و زيبايياش شد ه است.
نسیم مالیمی شروع به وزیدن کرد ،پروانه آرام به پرواز درآمد و به سوی دشت رفت .از آن روز به بعد،
ِ
دیگر هیچ پروانهای ندید که او خودش را در برکه ،تماشا کند یا با غرور بخواهد بالهای رنگارنگش را برای
دیگران به نمایش بگذارد.
قصهها ،مهدی مرادحاصل
زیباترین ّ
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درك و دريافت
توجه به متن ،بگوييد پروانه چه ویژگیهایی داشت؟ آيا كار او را ميپسنديد؟ چرا؟
 1با ّ
 2به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بالهایش را به نمایش نگذاشت؟
 3چه چیزهایی باعث زيبايي و شادابي گل سرخ بودند؟ به ترتیب بیان کنید.
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حکایت

روزي مردي سوار بر االغش به يك جاليز خربزه رسيد .خسته و تشنه ،زير سايهي درخت گردويي
كه كنار جاليز بود ،رفت و آنجا دراز كشيد .او كه از ديدن بوتههاي خربزه و درخت گردو ،به فكر
«درخت گردكان به اين بلندي ،درخت خربزه اهلل اكبر!  ،من كه از كار
فرو رفته بود ،پيش خودش گفت:
ِ
خدا هيچ سر درنميآورم؛ آخر چگونه خربزهي به آن بزرگي را روي بوتهاي 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 پيشانياش خورد.
مرد ،به خود آمد و دست به دعا برداشت و گفت« :خدايا شكرت .حاال ميفهمم كه اگر خربزهاي 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 ميآمد».
حكايتي كه خوانديد ،با مفهوم كدام يك از َمثَلهاي زير ارتباط دارد؟
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سحرخيز باش تا كامروا باشي.
		
ماهي را هر وقت از آب بگيري تازه است.

دست باالي دست بسيار است.
مرغ همسايه ،غاز است.

				
عقلش به چشمش است .

جوجهها را آخر پاييز مي شمارند.
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د

ر
سس

وم

رو�گاران �كهن� ،قرار ب�ود ب� ی�مارس ت�ا� نی رد ش�هري ،سا خ��ته ش�ود .همه
رد ز
رد ا ی�ن ا ن�د�ی ش�ه ب�ود ن�د �که ب� ی�مارس ت�ان را رد �كدام ب��خ ش ِ
سا� ن�د.
� ش�هر �ب ز
�
� ب� ی�مارس ت�ان� ،ن�ز د�یک خ� نا�ه ی او �با ش�د.
هر کس می�خواس ت
ب
� �ن�ز د�یک �ب زا�ار ش�هر �با ش�د».
� �« :ته�ر اس ت
ی��کی می� گ ف� ت

ب
� �ن�ز د�یک �گرما ب�هی ش�هر �با ش�د».
� �« :ته�ر اس ت
د ی��گری می� گ ف� ت
�خالصه ،هر �کس ،مکا� نی را پ� ی� ش��نهاد می �کرد� .ب�ز رگان ش�هر� ،پس زا�
ج� �� � ت�ص
م
�ی
ب
ی
ط
�
ب
�
�
ب
�
ب
س
�ظ
�
�
�
�
ه
�
�
�
ن
�
�
�
پ
ف
� و گو ،م گر ت ن د ر � �ز گر� ش ر را ن ي�ز ر ن د.
پ�رس و و و گ ف ت

�ن�ز د وي ر ف� ت� ن�د و مس ئ�له را ب�ه او � گ ف� ت� ن�د .ط ب�� ی ب
�:
� � ،ش
خو� حال ش�د و � گ ف� ت
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� ت� زا�ه ب� ی�اور�ید».
«�برو�ید و چ� ن�د ت� ّ�که �گو ش� ت
�ب�ز رگان ش�هر �با �تع ج ّ� ب
� ب�ه هم ن�گاه �کرد ن�د

� ت� زا�ه �برای سا خ� ت�ن
و � گ ف� ت� ن�د�« :گو ش� ت
ب� ی�مار س ت�ان؟!»
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� �ب�ز گر� ما ،هوس �خوردن � ک ب� ب
ب�ع ض�ی رد دل ،خ� ن�د�ید ن�د و �با �خود � گ ف� ت� ن�د « :ن��ک ن�د ط ب�� ی ب
ا�

�؟!»
�کرده اس ت

� ها ،ط ب�� ی ب
� �ب�ز گر� ش�هر دس ت�ور داد ت�ا آ��نها را رد چ� ن�د � قن�طه ي
ب�ه هر حال� ،با رس ی�دن �گو ش� ت

� ز�ده ش�د ن�دّ ،اما ط ب�� ی ب
� آ�و�ی�زان � ک ن� ن�د .همه زا� ا ی�ن �فرمان ط ب�� ی ب
�
� ش�� گ ف� ت
ش�هر زا� ش�ا خ�ه ی رد خ� ت
ه
� ب� ته�ر ی�ن محل
ادامه داد «:ا� ک ن�ون همه ب�ه خ� نا�ه ها ی� ت�ان �بر�گرد�ید .چ� ن�د ز
رو� د ی��گر ب�ه ش�ما �خوا م � گ ف� ت
بی
�».
�برای سا خ� ت�ن ��مارس ت�ان �ک�ج اس ت
رو� ،ط ب�� ی ب
� « :ب��گو ی� ی�د ت� ّ�که های
�پس زا� چ� ن�د ز
� �ب�ز رگان ش�هر را �ن�ز د �خود �فرا�خوا ن�د و ب�ه آ��نها � گ ف� ت
� را ب� ی�اور ن�د».
�گو ش� ت

ب�
� ها �خ ش��ک ی�ده و ب�ع ض�ی ف�اسد و �بد ب�و ش�ده
� ها را آ�ورد ن�د .ع ض�ی زا� �گو ش� ت
چ� ن�د �ن ف�ر ر ف� ت� ن�د و �گو ش� ت
ب�ود ن�د .ط ب�� ی ب
� ن�گاهی �کرد و آ��نها را ی��کی ی��کی ب�و�ي�ید .س پ�س ،ت� ّ�که
� �با �خون سردی ب�ه ت� ّ�که های �گو ش� ت
ی
�قس
�؟»
� ش�هر ب�وده اس ت
� رد �کدام م ت
�گو ش� ت�ی را � شن�ان داد و پ�رس ی�د« :ا�ن �گو ش� ت

�یک �ن ف�ر زا� م ي�ان ج�مع پ�رس ی�د« :م�گر �فر �قی هم می� ک ن�د؟»
ی
ط ب�� ی ب
� ،سا لم ما ن�ده
� « :ب�له ،خ� ی�لی � ق
فر� می � ک ن�د .ف� ق�ط ا�ن ت� ّ�که �گو ش� ت
� ن�گاهی ب�ه او �کرد و � گ ف� ت

�پ
ی
�،
� رد آ�ن آ�و�ي�زان ب�وده اس ت
� .س معلوم می ش�ود آ�ن � قن�طهي ش�هر �که ا�ن �گو ش� ت
اس ت
هوای �پا�ک�ی�ز ه ت�ری دارد و ب� ی�مارس ت�ان هم �با�ید رد همان محل سا خ��ته ش�ود».
ی
�ن�
ط ب�� ی ب
� و ب�ه س خ�ن �خود �پا�يان داد ،و ا ي�ن � نگو�ه ،رد �تع ي� ي�ن
� و دا ش م ن�د �ب�ز گر� ش�هر ،ا�ن را � گ ف� ت
ج�اي م ن�اس ب
� ب� ي�مارس ت�ان ،ب�ه آ� ن�ان �كمك �ب�ز ر �گي �كرد.
� �براي سا خ� ت
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آ��یا می دا ن� ی�د آ�ن ط ب�� ی ب
� �ب�ز گر� �که ب�ود؟
�
م
وا�ه ي ا�یرا� نی ب�ود.
�ز�ک و دا شن�م ن�د ب�ل ن� آد� ز
او ح ّمد ب�ن ز��کر �یای ز
را�ی ،پ� ش
م
� داده ب�ود ،ن� چا�ار رد كارگاه ز�ر�گري كار
ح ّمد �پسر ز��كر �يا� ،كه رد ا ب� ت�داي ج�وا� ني �پ ش
در� را زا� دس ت
ه
س
� � ك ت� ب
� اسم
ا� مي �ك ش�ا ن�د .هر و�ق ت
مي �كرد؛ ّاما ش� قو� �خوا ن�دن و �ياد�گ�يري ،مواره او را ب�ه م ت
�
ي � ن� ي�د �يا � شچ�م ش� ب�ه � ك ت� ب
� ك ت� ب
� �بردار
ا� ت� زا�ه اي را م ش
ا� ت� زا�ه اي مي ا ف� ت�اد ،ت�ا آ�ن را نمي �خوا ن�د ،دس ت
ن� ب�ود .او �با �خوا ن�دن هم ي�ن � ك ت� ب
را�ي رد
� ج�هان �خود را ب� ته�ر و ب� ي� ش� ت�ر �ب ش� ن�اسد .ز
ا� ها می �خواس ت

ّ
گو�
� ب�ه حر�
� ك ن�ار كار رد كارگاه ،رد كالس ردس اس ت�ادان هم حا ض�ر ش
فها� شي�ان � ش
مي �د� .با د�ق ت
�.
مي�كرد و ت�ا چ�� ي�ز ي را �نمي�فهم ي�د ،ب�ه ساد�گي زا� آ�ن �نمي �گ ش
�ذ� ت

ّ
ه�ی
�ک��ی
� رد
ام ز
رو�ه همهی ما ت� ش
ال� می ن م ،کارهای �خو ب�ی ا�ن�ج ام د م .ی��کی زا� ش�رطهای مو ف� ق� ی� ت
� .زا� خ�دای �ب�ز گر� می�خواه�ی م ب�ه ما �یاری رسا ن�د
کارها ،ب�هره�گ�یری زا� ن
دا�ا ی�ی و هو ش� ی�اری اس ت
ّ
�
ي
�ع
دا�ا ی�ی و
� .ن
� هاي �فراوا� نی داده اس ت
ت�ا رد ا�ن راه ،مو ف� ق� ش�و یم .پ�روردگار مهر �بان ،ب�ه ما ن م ت
ي �ع
�.
� هاس ت
هو ش� ی�اری ،ي��كي زا� ا�ن ن م ت

ّ
� �خود و سر ب�ل ن�دي م ي�هن ع�ز �ي�ز مان،
دوس ت�ان ع�ز �ي�ز  ،ا� ك ن�ون من و ش�ما �براي مو ف� ق� ي� ت
ا�يران ،چ�ه كارها�يي �با�يد ا�ن�ج ام ده�ي م؟
تدوين مح ّمد ميركياني

تلفيق با كتاب «زكرياي رازي» ( مجموعهی كتابهاي فرزانگان)
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درست و نادرست
 1بيمارستان نزديك خانه ي طبيب بزرگ شهر ساخته شد.
متوجه شد كه تمامي گوشت ها خشكيده و فاسد شده اند.
 2پس از جمع آوري گوشت ها ،طبيب ّ
 3هوشمندي طبيب باعث شد تا مشكل آن شهر حل شود.
 4طبيب ،گوشت ها را براي شناسايي ّ
محل مناسبي جهت ساخت بيمارستان مي خواست .
 5مح ّمد تا چيزي را نمي فهميد ،به سادگي از آن دست نمي كشيد.
درك مطلب
 1چرا طبيب براي تعيين مكان بيمارستان ،چند ّ
تكه گوشت تازه خواست؟
 2به نظر پزشك ،بيمارستان بايد در چه مكاني ساخته ميشد؟
 3طبيب بزرگ در جواني ،چگونه ميخواست دنياي خود را بهتر بشناسد؟
 4تفاوت طبيب با ساير مردم در يافتن مكان بيمارستان چه بود؟
توجه به متن درس ،جملهها را به ترتيب رويدادها،شمارهگذاري كنيد.
 5با ّ
گوشتها را در چند نقطه ي شهر از شاخه ی درخت آویزان کردند.
بزرگان شهر ،پس از پرس وجو و گفت وگو ،تصمیم گرفتند که نظر طبیب بزرگ
شهر را بپرسند.
چند روز دیگر به شما خواهم گفت ،بهترین جا برای ساختن بیمارستان کجاست.
بعضی از گوشت ها خشکیده و بعضی فاسد و بدبو شده بودند.
آن نقطهي شهر که این گوشت در آن آويزان بوده است ،هوای پاکیزه تری دارد.
6
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.

واژهآموزي
ّ
توجه كنيد.
جملههاي زير را بخوانيد و به كلمههاي
مشخص شده و معناي آنهاّ ،

براي خريد ،نزد زرگر رفتم.
زرگر :كسي است كه با زر يا طال ،چیزهایی مثل انگشتر ،گردن بند و  ...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.

		

مح ّمد زكرياي رازي با رودكي هم روزگار بود.
روزگار  :به دوره اي از زمان مي گويند.

		

واژه

+

گر

واژه

+

گار

حاال تو بگو

كارگر		:

. ....................................................................................................

		
آموزگار :

. ....................................................................................................

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

. ....................................................................................................

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

. ....................................................................................................
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بخوان و حفظ كن
ب�ه ن�ام خ�داو ن� ِد ج�ان و �خرد
َ
�ك�ز ي�ن �بر ت�ر ا ن�د� شي�ه� ،بر ن��گ�ذ رد
�خرد ره ن�ماي و �خرد دل� گ ش�اي

� �گ�يرد ب�ه هر دو َسراي
�خرد ،دس ت

ب�ه دا�ن ش� �گراي و �بدو ش�و ب�ل ن�د
َ
�چ و �خواهي �كه زا� �بد ن� ي�ا ب�ي �گ�ز ن�د
ز� ن�ادان ،ب� ن�الد د ِ
ل س ن�گ و �كوه
َا ز��يرا ن�دارد َب� ِر �كس ُ ،ش��كوه

دا�ا ب� َود
وا�ا ب� َود ،هر �كه ن
ت� ن

ز� دا�ن ش� دل پ��ير�ُ ،ب نر�ا ب�ود
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فردوسي

خوانش و فهم
 1در بيت سوم ،منظور شاعر از« بلند شدن به وسيله ی دانش »چيست؟
 2چرا در مصراع « خِرد  ،دست گيرد به هر دو سراي» بعد از واژهي خرد  ،نشانهي « » ،
گذاشته شده است؟
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در

س چهارم
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�
رو�گار،
واد� ز
� .او مردي �با ت ج �ر ب�ه ب�ود و زا� ح ث
�ب زا�رگا� ني ب�ود �كه سرما ي�هي �فراوا� ني دا ش� ت

� چ� ن�د � زفر� ن�د ش�د .ز� ن�د �گي � ب
� و �ب زا�رگان ،صاح ب
خو� و
�بس ي�ار چ�� ي�ز ها آ�مو خ��ته ب�ود .سالها �گ ش
�ذ� ت

� و ب�ه آ� ي� ن�ده ي � زفر� ن�دان �خود ميا ن�د�ي ش� ي�د � .زفر� ن�دان هم رد � ك ن�ار مارد و �پدر ،ف� ض�اي
آ�رامي دا ش� ت
�گرم و پُ�رمهري دا ش� ت� ن�د.

ج�
ِ
رو� مي�خواهم ب�ه ش�ما چ�� ي�ز ي ب��گو ي�م؛ دلم
ز
�« :ام ز
رو�ي �پدر � ،زفر� ن�دان را �گرد �خود ،مع�كرد و � گ ف� ت

مي�خواهد � ب
گو� �بده ي�د و رد آ� ي� ن�ده زا� آ�ن ،اس ت� ف�اده � ك ن� ي�د».
خو� ب�ه آ�ن � ش

ب�عد س خ� ن�ان �خود را ا ي�ن � نگو�ه ادامه داد« :اي � زفر� ن�دان ،مردم ،معمو ًال �براي رس ي�دن ب�ه ا ي�ن

ر�.
� ،م ق�ام �ب�ز گر� و �پ ش
سه چ�� ي�ز ت� ش
ادا� ن��يك آ��خ ت
ال� مي� ك ن� ن�د :ز� ن�د � گ ِي راح ت

ّاما ب چ� ّ�ههاي �خو ب�م ،ا�نسانها ،ز�ما� ني ب�ه ا ي�ن سه چ�� ي�ز ميرس ن�د �كه چ� ن�د و�ي�ژ �گي را رد ز� ن�د �گي �خود

ب�ه كار �گ�ير ن�د:

� زا� آ�ن
ـــ ا ن�دو خ� ت�ن مال زا� راه �پس ن�د�يده و ت� ش
ال� �براي مرا ق� ب� ت
ب�
ـــ � شخ� ش� ب�ه د ي��گران

� زا� �خود رد �برا�بر ب�الها.
ـــ محا ف� ظ� ت
خ�
م
ي
ال� روي
� ،كاهلي ب� ز
ور�د ،ب�ه �قصد ن�رسد .هر �كس زا� كار و ت� ش
هر�كه رد ا�ن چ� ن�د صل ت
�ي
ه
ب��گردا ن�د ،ن�ه اس ب� ب
�
ا� آ�سا ش� ز� ن�د �گي �خود را مي ت�وا ن�د �فرا م � ك ن�د و ن�ه مي  ت�وا ن�د زا� د ي��گران مرا ق� ب� ت
ه
�
� ش�ود .مچ� ن�ان �كه
� ز
ور�د ،ز�ود �ته ي�دس ت
� آ� َو َرد و رد �ن�گه داري آ�ن غ�فل ت
�نما�يد .ا�گر مالي ب�ه دس ت
د� �بردار ن�د ،چ�� ي�ز ي زا� آ�ن �ب ج
ر�اي �نميما ن�د.
د� ا ن� ك
ا�گر زا� �كوه هم ا ن� ك
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�؛ �چ ون
هر �كه رد ا ن�دو خ� ت�ن مال د ن� ي�ا ف� ق�ط �براي �خود ت� ش
ال� � ك ن�د ،رد رد ي� ف� چ�ار�پا�يان اس ت
سگ �گرس�نه �كه ب�ه اس ت� خ�وا� ني ،ش�اد ش�ود و ب�ه �پاره اي ن�ان� ،خ ش� ن�ود �گردد.
هم
� ه�نر و ف� ض�
ي
ب
چ
�
�
�
�
�
�
ي
يل
ب
�
ب
�
�
كس
�
�
�
�� ،كه ا�نسان ث�رو�تم ن�د و �با ه�نر،
ه
د
كو
دان،
فر�
اي
ن
ن
ش
زن
ت

ا�گر چ�ه �گم ن�ام �با ش�د و د ش�من �بس ي�ار دا ش��ته �با ش�د ،ب�ه س ب� ب
� ع ق�ل و ه�نر �خو�ی ش� رد م ي�ان مردم،

ال� � ك ن� ن�د � كم ش�ود� ،ب زا� هم ش�عله ور مي �گردد.
ش� ن�ا خ��ته مي ش�ود .چ� ن�ان �كه �فرو غ ِ� آ��ت ش� را هر چ�ه ت� ش

ي
�
دا�ه
ش�ما هم اي � زفر� ن�دان ،ب�ه م ق�دار دا�ن ش� و فهم �خود ،ب��كو ش� ي�د �خو� ش� را ب�ه ن� ي��كو�يي �ب ش� ن�اسا ن� ي�د .ز��يرا ،ن
یه�
ا�
ال� ن��ك ن�د� .چ ون سر زا� خ� ك
ه ن�گامی �كه رد پ�رده ي خ� ك
� ،چ � �كس رد پ�روردن آ�ن ت� ش
ا� �نهان اس ت
چ
ي �ك آ�ن را ب��پرور ن�د
� .رد آ�ن حال ،ب� ش
� ،معلوم �گردد �كه ��يس ت
�بر آ� َو ْرد و روي ز�م ي�ن را آ�راس ت
�پ
ف��
و�،
� �با ش� ي�د ،زا� ش�ما دوري ج�و   ي� ن�د؛ چ� ن�ان �كه م ش
و زا� آ�ن ب�هره �گ�ير ن�د  .س ا�گر ب�ي ه�نر و   ض �يل ت

ه
ال�
دا� ن�د و رد ه ك
� ،او را زا� خ� نا�ه ب��يرون ا ن� ز
�� ،چ ون مو ذ�ي اس ت
ا�گر چ�ه �با مردم م خ� نا�ه اس ت

آ�ن �كو ش� ن�د».

		

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

درست و نادرست
 1اگر خود را نشناسانيد ،همانند دانه اي هستيد كه در خاك نهان است.
 2هر كه در اندوختن مال دنيا تالش كند ،به جايگاه بزرگي دست مي يابد.
 3هنرمند به سبب عقل خود در ميان مردم شناخته مي شود.
 4زماني كه دانه در خاك نهان است ،همه براي پرورش آن تالش مي كنند.
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درك مطلب
 1به نظر بازرگان  ،مردم در جست و جوي چه چيزهايي هستند؟
 2اندك اندك از كوه برداشتن ،شبيه چه كاري است؟
 3كدام ويژگيها را در زندگي به كار بگيريم تا به زندگي راحت و پاداش نيك آخرت
برسيم؟
 4بازرگان مثال دانه و خاك را براي تشويق فرزندان به چه كاري ،مطرح كرد؟
.

5

دانش زباني
خوب گوش دادن

يكي از راههاي 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.
توجه مي كنيد؛ اين « گوش دادن »
ا ّما از ميان همهي صداها فقط به صداي آموزگار عزيزتانّ ،
است .وقتي به صدايي گوش مي دهيد؛ يعني با آگاهي و خواست خود به آن د ّقت ميكنيد و آن را
از ميان ديگر صداها انتخاب ميكنيد؛ از آن چيزهايي ميآموزيد و اگر الزم شد به آن پاسخ
ميدهيد.
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 ميآوريم.
بيشتر از آنچه حرف ميزنيم بايد گوش بدهيم؛ زيرا «يك زبان داريم و دو گوش».
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گوش كن و بگو
قصهي «كرم شب تاب» كه براي شما پخش يا خوانده ميشود ،با د ّقت گوشدهيد و
به ّ
بر اساس نمودار زير ،گفت و گو كنيد .سپس به پرسشها پاسخ دهيد.
عنوان /نام داستان
شخصيت ها
مكان يا فضاي داستان
زمان رخدادهاي داستان
پيام داستان
نام كتابي كه داستان از آن نقل شد

پرسشها

 1چرا ميمون ها روي كرم شب تاب ،هيزم گذاشتند؟
 2مرد مسافر به مرغي كه روي درخت بود ،چه گفت؟
 3ميمون ها در پاسخ مرغ چه كردند؟
 4چرا نصيحت كردن فرد نادان مانند پنهان كردن شكر در زير آب است؟
 5امتحان 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.
 6مضمون 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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در

س
پنجم

ب� تو�هي �كدو�يي رد � ك ن�ار چ� ن�ار �كهن سال و ب�ل ن�د ق�ام ت�ي رو ي��يد؛ رد م ّد ِ
�
ت
رو� ،ق�د � شك� ي�د ،زا� ت��هي رد�خ� پ ي� چ�
ب��يس
�
ي
ز
�
ب
�
ت
�
�
ب
خورد
�
و
ه
�
اال
ر
ن
�
ا
ن
�
ت
ت
ش خهي
چ��ار س ي� هم ي�
ن ر د .ن�كه �خود را رد آ�ن �باال د�يد� ،باو شر� ش�د �كه خ��يلي �ب�ز گر�
� .ن�گاهي ب�ه چ� ن�ار �كرد و ...
ش�ده اس ت
پ�رس ی�د زا� آ�ن چ� ن�ار �که « ت�و ،چ� ن�د سالهای؟»
�
� گ ف� ت�ا«:دو�یس ت ب
�»
� �ا ش�د و ا ک ن�ون ز��یاد�تی اس ت
م
ب�
خ��د�ید �
رو�
� ز
ن زا�و کدو� ،که « ن زا� ت�و ،ب�ه ی�س ت
�بر �ر � ب�� � ی�
چ�
�؟»
ت ش دم ،گو ت و �که ا ن کاهلی ز� ی�س ت

رو� ،ای �کدو
�� :که «ام ز
او را چ� ن�ار � گ ف� ت
�با ت� م ه�
�
و را ن زو� ،ن�ه ه ن�گام داوری اس ت
ِ
�فردا �که �بر من و ت�و ،وَ ز َ�د �باد مهرگان

� � پ ی
�
�».
آ� ن�گه ش ود �د�د� ،که ن�امرد و َمرد ک ی�س ت

ناصرخسرو
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درست و نادرست
 1كدوبُن ،در كنار چنار روييد.
 2بوته ي كدو پس از بيست روز محصول مي دهد.
 3باد مهرگان ،كدو و چنار را از بين مي برد .
درك مطلب
 1عمر درخت چنار و بوته ي كدو  ،هركدام در اين داستان چقدر بود؟
سن چنار  ،به او خنديد؟
 2چرا كدو پس از شنيدن ّ
 3چنار قضاوت در مورد خود و بوتهي كدو را به چه زماني موكول كرد؟ چرا؟
 4به نظر شما ،حق با چنار بود يا بوتهي كدو؟ دليل بياوريد.
.

5

واژه آموزی
َسرو بُن :ريشه ي درخت سرو
گلبُن :ريشه و بُوته ي گل
بُ ِن دندان :ريشه ي دندان

حاال شما بگوييد.
خاربُن :

.

بيدبُن :

.

چناربُن:
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.

نمايش
توجه به داستان «چنار و كدوبُن» نمايشي
با ّ
طراحيكنيد .خودتان را جاي يكي از شخصيتهاي
ّ
زير قرار دهيد و نمايش را در كالس اجرا كنيد.
الف .چنار

ب .بوته ي كدو

پ .راوي داستان

توجه كنيد:
براي اجراي مناسب و ج ّذابتر ،الزم است به نكات زيرّ ،
طراحي كنيد.
 1صحنهپردازي :فضايي مناسب با داستان  ،براي اجرا ّ
 2انتخاب نقش :پس از بررسي و بازخواني داستان ،يكي از شخصيتها
را انتخاب نماييد.
 3اجراي نمايش :پس از تعيين نقش ،هر فردي با
رعايت ويژگي هاي شخصیت مورد نظر ،مسئوليت خود را
به نمايش بگذارد.
 4نقد و بررسي :پس از پايان نمايش ،دربارهي چگونگي
اجراي نقش هر فرد ،در گروه بحث و گفت وگو كنيد و
سرانجام ،مباحث را جمعبندي كنيد.
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بخوان و بينديش

در روزگاران قديم در كشور چين ،پسري به نام «پينگ» زندگي
ميكرد .پينگ ،گلها و گياهان را بسيار دوست ميداشت .هر چه
ميكاشت ،خيلي زود جوانه ميزد و غنچه ميداد و چيزي نميگذشت كه
به طور عجيب و معجزهآسايي رشد ميكرد.
در آن سرزمين ،همهي مردم به گلها و گياهان ،عالقهي زيادي
خوش گلها در هوا
داشتند .همهجا ،گل كاشته بودند و هميشه بوي
ِ
پخش بود.
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امپراتور آن سرزمين ،پرندهها را خيلي دوست داشت؛ ولي بيشتر از هر چيزي ،به گلها عالقه داشت و
هر روز در باغ قصرش به گلها و گياهان رسيدگي ميكرد؛ ا ّما امپراتور خيلي پير بود و بايد جانشيني براي
خود انتخاب ميكرد .م ّدتها در فكر بود چگونه اين كار را بكند.
چون گلها را بسيار دوستداشت ،به فكرش رسيد ،از اين راه جانشين خود را انتخاب كند .براي
بچههاي آن
همين ،فرماني نوشت؛ و جارچيان ،آن را به همه جا رساندند .امپراتور فرمان داده بود ،همهي ّ
سرزمين به قصر بيايند تا او دانههاي مخصوصي به آنها بدهد .تا بعد از يك سال ،گلهايي را كه پرورش
دادهاند ،بياورند .كسي كه بهترين و زيباترين گل را بياورد ،به جانشيني امپراتور انتخاب ميشود.
بچهها از همه جا براي گرفتن دانهي
اين خبر بزرگ و هيجانانگيز در سرتاسر آن سرزمين پخش شدّ .
گلها به قصر امپراتور هجوم آوردند .همهي پدر و مادرها آرزو داشتند ،فرزند آنها جانشين امپراتور شود.
بچهها نيز اميدوار بودند كه به عنوان جانشين امپراتور انتخاب شوند.
ّ
بچههاي ديگر ،از امپراتور مقداري دانهي گل گرفت .او از همه خوشحالتر بود؛ چون
پينگ هم مثل ّ
مطمئن بود كه ميتواند زيباترين گل را پرورش دهد.
او گلدانش را با خاك خوب و مناسبُ ،پر كرد و دانهاش را با د ّقت زياد در آن كاشت و در آفتاب گذاشت.
هر روز به گلدانش آب ميداد و با اشتياق منتظر بود دانهاش جوانه بزند ،رشد بكند و گل بدهد.
روزها گذشت ،ولي هيچ جوانهاي در گلدان او نروييد.
پينگ كه خيلي نگران بود ،دانهها را در گلدان بزرگتري كاشت .سپس خاك گلدان را عوض كرد.
چند ماه ديگر هم گذشت؛ ولي باز اتّفاقي نيفتاد.
بچهها بهترين لباسهاي خود را
روزها پشت سر هم آمدند و رفتند تا اينكه بهار از راه رسيد .همهي ّ
پوشيدند و گلدان هايشان را برداشتند تا پيش امپراتور بروند.
بچهها به او خواهندخنديد؛
پينگ با شرمندگي و در حالي كه گلدان خالي در دست داشت ،فكر ميكرد ّ
چون تنها او نتوانسته بود دانههاي گل را پرورش بدهد.
يكي از دوستان پينگ كه گلدان بزرگش پر از گل بود ،جلوي د ِر خانه ،او را ديد و گفت« :ببين من چه
گلهايي پرورش دادهام .مطمئن باش كه هيچ وقت نميتواني جانشين امپراتور شوي».
پينگ با غ ُّصه گفت« :من بهتر و بيشتر از تو ،از گلدانم مواظبت كردهام ،ولي نميدانم چرا دانهها رشد
نكردند».
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پدر پينگ ،از داخل حياط ،حرفهاي آنها را شنيد و گفت« :پسرم ،تو زحمت خودت را كشيدهاي .بهتر
است با همين گلدان پيش امپراتور بروي».
پينگ با گلدان خالي به طرف قصر امپراتور راه افتاد.
بچهها با گلدانهايي پر از گلهاي زيبا در قصر جمع شده
آن روز ،قصر امپراتور خيلي شلوغ بود .همهي ّ
بودند ،به اين اميد كه به جانشيني امپراتور انتخاب شوند.
امپراتور به آرامي قدم ميزد و يكي يكي گلدانها را با د ّقت نگاه ميكرد.
حياط قصر پر از گلهاي قشنگ و خوشبو شده بود ،ولي امپراتور اخم كرده بود و يك كلمه هم حرف
نميزد.
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 آمدهاي؟»
پينگ با گريه گفت« :من ،دانهاي را كه شما داده بوديد،
كاشتم و هر روز به آن آب دادم؛ ا ّما جوانه نزد .آن را در گلدان
بزرگتر و خاك بهتري كاشتم؛ ا ّما باز هم جوانه نزد .يك
سال از آن مواظبتكردم؛ ولي اص ً
ال رشد نكرد .براي همين،
امروز با گلدان خالي آمدهام».
امپراتور وقتي اين حرفها را شنيد ،لبخندي زد و دستش
را روي شانهي پينگ گذاشت .بعد رو به ديگران كرد و با
صداي بلند گفت« :من ،جانشين خودم را انتخاب كردم،
نميدانم شما دانهي اين گلها را از كجا آوردهايد؛ چون
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دانههايي 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 ميكنم .پاداش او اين است كه جانشين من و
امپراتور اين سرزمين شود».
ُگلدان خالي

نويسندهِ :دمي

مترجم :نورا حق پرست

درك و دريافت
بچه ها داد؟ از كجا فهميديد؟
 1امپراتور در چه فصلي دانهي گلها را به ّ
 2اگر شما جاي پينگ بوديد ،چه ميكرديد؟
 3چرا با وجود اينكه گلدانها ،پر از گلهاي خوشبو و زيبا بودند ،امپراتور خوشحال نبود؟
 4دليل نگراني پينگ چه بود؟
 5پينگ چه كارهايي انجام داد تا دانهها به خوبي رشد كنند؟ به ترتيب بيان كنيد.
توجه به متن،جمله ها را به ترتيب رويدادها شماره گذاري كنيد.
 6با ّ

دادن زيباترين گل به
		 امپراتور ،دانههاي مخصوصي را براي كاشتن و پرورش ِ
بچهها داد.
ّ
امپراتور ،شجاعت و راست گويي پينگ را تحسين كرد.
		
امپراتور ميخواست جانشيني براي خود انتخاب كند.
		
بچهها به جز پينگ ،با گلدانهاي زيبا در قصر جمع شدند.
همهي ّ
همهي مردم چين به گلها و گياهان عالقهي زيادي داشتند.
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حکایت

مردي مقداري زر داشت و چون به كسي اعتماد نداشت ،آن را ب ِ ُبرد و زير درختي دفن
كرد .بعد از م ّدتي 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 بازگرد كه من فردا ز ِر تو حاصل كنم! »
آن گاه ،حاكم طبيب را نزد خود خواند وگفت « :ريشه ي فالن درخت ،چه دردي را درمان
ميكند؟»
گفت « :فالن درد را».
حاكم از جملهي 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 ب ِسِ َتد و به صاحب
زر ،باز   داد !
بازنويسي از جوامع الحكايات ،مح ّمد عوفي

پيام اين حكايت ،با كدام يك از َمثَل هاي زير ،ارتباط دارد ،دليل انتخاب خود را توضيح دهيد.
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ميسر نمي شود		.
نابرده رنج ،گنج ّ

دروغ گو ،دشمن خداست.

			
پيش غازي و ُمعلّق بازي.
ِ

با ِر كج به منزل نمي رسد.

در

س
ششم

�
ه��ز زا� رد آ�مد و همراه آ�ن ،سرود م ّلي ن�وا خ��ته ش�د:
پ�ر چ م سه نر�گ و ز� ي� ب�اي ا�يران ب�ه ا ت
«س زر�د زا� ُا ف� ق� ،مهر خ�اوران

�فرو غ� د�يدهي ح ق� �باوران
ب�همنِ ّ � ،
ي
�
ي
م
س
پ
�
� اي امام
ا
�
.
�
ما
مان
ا
فر
ت
ت
�ن�
�.
اس ت� ق�الل ،آ� ز�ادي ،ق ش� ج�ان ماس ت
پ�
اد�ان
ش�ه ي�دان ،ي�چ� ي�ده رد � ش
گو� ز�مان �فر �ي ت
�پا ي� ن�ده ،ما� نی و ج�اودان

ج�مهوري اسالمي ا�يران»

�هاي �خود را �باال �برد و ب�ه اح
ساسا� مردمي �كه رد
ت
سرود �پا�يان �يا�ف ت
�� .قهرمان ،دس ت
ور� شز�گاه ب�ود ن�د� ،پاس خ� داد� .گردن آ�و�ي�ز طال �بر س ي��نه شا� ميرد�خ ش� ي�د .حا ض�ران ش�ادما�ني م ي�كرد ن�د و
رو�ي او را ت��بر �يك م ي� گ ف� ت� ن�د.
پ�� ي ز
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ش�ما هم سرود م ّلي � شك�ورمان را ش� ن� ي�ده ا�يد .هر � شك�وري ،ا�ف�ز ون �بر پ�ر چ�م �كه � شن� نا�هي اس ت� ق�الل

آ�ن اس�� ،يك سرود م ّلي ن�� ي دارد �كه� ،خالصه ي ا ف� ت� خ� ت ع ظ�
�ها و �خواس�تههاي
ارا� ،م ت
ت
�ز
�يك م ّل� اس� .سرود م ّلي ه چم
ي
ي
�
�
س
�
�
�ذ��ته ها ،آ� زر�وها،
ا
اي
ه
�
ون
آ
� �كه مردم �يك � شك�ور� ،گ ش
ت
ت
ت
ن
ادا� �خود را رد آ�ن مي�يا ب� ن�د.
پ�� ي ز
رو�يها و اع ت� ق� ت

ور� ش�ي،
ش�ا�يد د�يده �با ش� ي�د �كه رد مراسم �ب�ز گر� و ه ن�گام اعالم پ�� ي ز
ا� ز
رو�ي �قه ن
رما�ان رد مسا ب� ق� ت

سرود م ّلي � شك�ورها ن�وا خ��ته مي ش�ود .همهي مردم � شك�ور ،ا ي�ن سرود � تكو�اه و ش�ورا�ن�گ�ي�ز را مي ش� ن�اس ن�د،
ب�ه آ�ن ا تح�رام مي�گ�ذ ار ن�د و �با غ�رور و ا ف� ت� خ�ار آ�ن را مي�خوا ن� ن�د؛

مع
�
� و هم ي�ن � تكو�اهي ،كار را م ش�كل مي� ك ن�د.
سرود م ّلي شك�ورها مو ًال � تكو�اه اس ت
ار� ش�م ن�دي را رد چ� ن�د ج�مله ب��گو ي� ي�د .ا ن� ت� خ� ب
ا� ا ي�ن ج�ملهها
ت�ص ّور � ك ن� ي�د مي�خواه ي�د حر�
فهاي �بس ي�ار مهم و ز

� .ب�ه �خصوص ا�گر ب� خ�واه ي�د آ��نها را م زو�ون و ز� ي� ب�ا ب��گو ي� ي�د.
ن� ي� زا�م ن�د ت� ف� ّ� كر و ه�نرم ن�دي ف�راوان اس ت

�؛ موس ي� ق�ي و آ�ه ن�گ ن��ي�ز دارد .موس ي� ق�ي آ�ن معمو ًال �بس ي�ار �گرم و
سرود م ّلي ت��نها ش�عر ن� ي�س ت
ه
ي
�  ،د ف�اع زا� � شك�ور و عال ق�ه ب�ه آ�ن
� .ا�ن آ�ه ن�گ ش�ورا�ن�گ�ي�ز  ،روح ي�هي ش� ج�اع ت
ي� ج�انا�ن�گ�ي�ز اس ت

را رد مردم �برمي ا�ن�گ�ي�ز د.

�
ي
� � ك ن�د ،ن� ي� زا�م ن�د همكاري ،زا� �خود �گ ش
�.
�ذ� ت��گي و ا ي� ث�ار اس ت
هر شك�وري �براي ا��ن�كه پ� ي� ش�ر�ف ت
س
�
خ� �كو ش�ي مردم ،ض�ام ِ
� .سرود م ّلي هم
ن آ� ز�ادي و اس ت� ق�الل شك�ور اس ت
ف�دا  كاري و � ت

چ
� � ك ن�د.
مي�كو ش�د � ن� ي�ن روح ي�هاي را رد مردم � ،قت�و�ي ت
ا� ك ن�ون سرود � شك�ورمان را �يك �بار د ي��گر ب� خ�وا ن� ي�د و مهم ت�ر ي�ن كلمههاي آ�ن را � ك ن�ار هم ب��گ�ذ ار�يد.
ب
وا�ههاي اصلي
�همن ،اي�مان ،امام ،اس ت� ق�الل ،آ� ز�ادي ،ش�ه ي�دان و ج�مهوري اسالمي ا�يران ژ
�فه
ي
� .زا� ا ي�ن كلمهها چ�ه مي م�ي م؟
ا�ن سرود اس ت
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�
� و � شك�ور �پا�يان مي�يا�بد  � .شك�وري �كه
سرود م ّلي شك�ورمان �با دعا �براي �پا ي� ن�د �گي و ج�اودا�ن�گي م ّل ت
ی�
�
ارا� �ب�ز گر� �خود رد ج�هان ميرد�خ ش�د .رد آ� ي� ن�ده ن��ي�ز ب�ه �ياري خ�دا� ،با گامهاي
�با ت�ار خ� �كهن و ا ف ت� خ� ت
پ� ي�
�.
اس ت�وار � زفر� ن�دان �خو�ي ش� ،ب�ه سوي ز
سا� ن�د �گي و سر ب�ل ن�دي ب�ه ش� �خواهدر�ف ت
�
خو�ا م زر� ا�يرا ِ
ن َع ن��بر نس�ي م
� ش
هوا�ي ش� موا ف� ق� ب�ه هر آ�دمي

�
�
همه ب�وس ت�ا ن ش� ،سراسر گُل اس ت

�كه خ�ا�ك ش� �گرام ي ت�ر زا� ز� ّر و س�ي م
ز�م ي� ن� ش� ،سراسر پُ�ر زا� �خ ّرمي

س
�
ب�ه �با غ� ا ن�درون ،الله و ُ ن� ب�ل اس ت

درست و نادرست
 1پرچم هر كشور نشانه ي استقالل آن كشور است.
 2جمله ي «پاينده مانی و جاودان» در سرود ملّي ،دعا و نيايشي براي ملّت و كشورمان است.
 3در مسابقات ورزشي ،سرود ملّي كشور برنده ،نواخته مي شود.
درك مطلب
 1چرا سرود ملّي  ،در درس به آيينه تشبيه شده است؟
 2چه كارهايي براي آزادي و استقالل يك كشور بايد انجام داد؟
 3سرود ملّي را با پرچم مقايسه كنيد و بگوييد چه شباهتي با هم دارند؟ هر كدام نشانه ي چيست؟
 4در سرود ملّي از چه چيزي به عنوان «  نقش جان ما  » ياد شده است؟
5
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.

دانش زباني
اه ّميت زبان فارسي

در اين درس خوانديم كه «  سرود ملّي» نشان افتخار ،استقالل و عظمت يك كشور است.
سرود ملّ ِي هر كشوري به زبان ملّي و رسمي آن سرزمين ،نوشته و خوانده مي شود.
سرود ملّ ِي 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 ميايستيم ،سرود ملّي را به
زبان فارسي و با احترام ،زمزمه ميكنيم.
زبان فارسي ،مانند پرچم ما ،همهي اقوام و مردم سراسر ميهن را به هم پيوند ميدهد و
ايران عزيز ،مي شود.
باعث وحدت و يكپارچگي ما و قدرتمنديِ
ِ
هر يك از زبانهاي مادري و محلّ ِي وطن ما ،گنجينهاي با  ارزش هستند كه در كنار
زبان فارسي ،به رشد فکری ما ،كمك ميكنند.
شعرخواني و صندلي صميميت
 1انديشيدن :نخست شعر مورد نظر را به صورت آرام و بيصدا بازخواني ميكنيم و
دربارهي محتوا و آهنگ مناسب آن ،ميانديشيم.
  2يافتن :پس از بازخواني و انديشيدن دربارهي محتوا   ،لحن و آهنگ مناسب آن كشف
ميشود و به ذهن ميآيد.
توجه بيشتر ،بار ديگر
 3شناختن :پس از انديشيدن و يافتن آهنگ مناسب ،اكنون بايد با ّ
شعر را نزد خود بخوانيم تا درك بهتري از فضا ،شخصيت ،مكان و رويدادهاي درون
شعر پيدا كنيم؛ مث ً
ال اگر دو شخصيت در شعر با هم گفتوگو ميكنند ،تغيير آهنگ آن
رعايت شود.
  4خواندن :پس از مرور شعر و تشخيص لحن مناسب آن ،با آهنگ و سرعت مناسب،
خوانش شعر را آغاز ميكنيم.
بهصورت رسا،
ِ
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بخوان و حفظ كن

ای ا�یران ،ای م زر� پ�ُر ُ� گهَر
� سر چ� ش�مهي ه�نر
ای خ�ا� ك ت
دور زا� ت�و ا ن�د� شی�هي �بدان
�پا ی� ن�ده ما� نی ت�و ج�اودان

ای د ش�من ،ار ت�و س ن�گ خ�ارهای ،من آ�  ه ن�م
ِ پ ِ می
ا� �ه ن�م
ج�ان من ف�دای خ� ك
ا� � ك
مِهر ِ ت�و �چ ون ش�د پ�� شی�ه ام

� ا ن�د� شی�ه ام
دور زا� ت�و ن��یس ت

ار� ش�ی دارد ا ی�ن ج�ان ما  ؟
رد راه ت�و �ِ ،كی ز
ا� ا�یران ما
�پا ی� ن�ده �باد خ� ك
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ِ
�
� ُ ّد و �گوهر اس ت
س ن�گ �كوه ت
� ك ِ
ا� د ش� ت� ب
�
خ
� � ته�ر زا� ز�ر اس ت
ت
ِ
ر� زا� دل� ،كی �برون � ك ن�م؟
مه ت
�بر�گو ،ب�ی مهر ت�و �چ ون � ك ن�م؟

�
ت�ا � ش
گرد� ز�م ی�ن و دور آ�سمان ب��پاس ت
ه
�
ن�ور ا�ی�ز دی م� شی�ه ره ن�مای ماس ت
مهر ت�و �چ ون ش�د پ�� شی�هام

� ا ن�د� شی�هام
دور زا� ت�و ن��یس ت
ار� ش�ی دارد ا ی�ن ج�ان ما؟
رد راه ت�و �ِ ،كی ز
ا� ا�یران ما
�پا ی� ن�ده �باد خ� ك
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ب
� من
ا�یران ،ای �خ ّرم �ه ش� ت
� من
رو ش�ن زا� ت�و سر ن�و ش� ت

�گر آ��ت ش� �بارد ب�ه پ� ی��كرم
ِ
ر� رد دل ن� َپ�رورم
�ج�ز مه ت
ِ
ا� و مهر ِ ت�و سر ش��ه ش�د گ مل
زا� آ� ب
� و خ� ك
ت
ِ
مهر ا�گر �برون رود گلی ش�ود دلم
مهر ِ ت�و �چ ون ش�د پ�� شی�هام

� ا ن�د� شی�هام
دور زا� ت�و ن��یس ت
ار� ش�ی دارد ا ی�ن ج�ان ما؟
رد راه ت�و �ِ ،كی ز
ا� ا�یران ما
�پا ی� ن�ده �باد خ� ك
حسين ُگلِ گالب

خوانش و فهم
 1در متن شعر « ،خاك ايران » به چه چيزهايي تشبيه شده است؟
 2كدام بن ِد شعر ،قشنگتر از بقيه بود ،چرا؟
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در

س
هفت

م

(
فرهن بِ
گ
و
می ١

)
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درست و نادرست

درك مطلب
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در
س
ه

شتم

�چ و ا�يران ن� ب�ا ش�د ،ت� ِ
ن من َم ب�اد

�بد ی�ن ب�ومو�بر ،ز� ن�ده�يك ت�نم ب�اد

�فردوسي

م�
�
� سال ب�ود �كه � ش
كورو� ،سلسلهي ه�خا شن�ي را رد ا�يران ،ب� ن� ي�ان �نهاده ب�ود .دو�يس ت
دو�يس ت
ي �
�
�.
سال ب�ود �كه شك�ور ما ن��يروم ن�د ت�ر �ن شك�ور ج�هان ب�ه ش�مار مير�ف ت

ِ
ت�� ج�
ع ظ�
ا� ،مر�ك�ز �فرما ن�روا ي�ي ا ي�ن س زر�م ي�ن پ�ه ن�اور ب�ود.
� و ش��كوه خ��يره � ك ن� ن�ده ش
خ� م ش� ي�د �با م ت
ت
سه
ي
�.
� و ت� زا�ي م�گ ي�ن زا� سوي �با خ� ت�ر ،آ��غ زا� � شگ� ت
رد م ي�ان ا�ن همه ش��كوه و ج�الل ،ن�ا  گاه ت�ا خ� ت
ه طل ب ج
� و � ن� گج��و ب�ود ،زا� س زر�م ي�ن م ق�دو ن� ي�ه �با شل��كري ا ن� ب�وه ب�ه سوي � شك�ور
ر�
اس�ك ن�در �كه مردي ش� ت
ما ،ا�يران ،جه�وم آ�ورد.

و ق� ت�ي �كه اس�ك ن�در
ه ج
ر�ا �كه ش�هري د�يد

ام ي�دها ب�ه �يك �باره ،ب�ه ن�وم ي�دي �گرا ي� ي�د.

�ه � ِ
گ ا�يران �كرد
آ ن

ا� ،ي��كسان �كرد
�با خ� ك

ا� زا�ه ده�ي م �كه س زر�م ي�ن ما را ل�گد � ب
آ��يا �با�يد ب�ه هم ي�ن ساد�گي ب�ه ب� ي�گا ن�گان ج
كو� سم اس ب�ان �خود

� ك ن� ن�د؟
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هر�گ�ز ! هر�گ�ز ! م ي�هن دوس ت�ان ت�ا آ��خر ي�ن ق�طره ي �خون ،رد �برا�بر د ش�من� ،پا�يداري �خواه ن�د �كرد.
�
خ� ج�م ش� ي�د پ� ي� ش�
اس�ك ن�در �با س�پاه ي�ان �خود رد خ� ك
� و ب�ه سوي ت � ت
ا� ا�يران مي ت�ا خ� ت

� �با شل��كر �يا�ن ش� زا� �گ�ذ رگاهي ت� ن�گ رد م ي�ان �كوه هاي
� .او �براي ورود ب�ه �پارس مي�با�يس ت
مير�ف ت

مي
ي
� ا�يرا� ني ،چ�اره
سر ب�ه �فلك � شك� ي�ده ،ب��گ�ذ رد .زا� ا�ن رو ،آ�ر ي�و�ب زر�ن ،سردار دالور و �هن دوس ت

را رد آ�ن د�يد �كه رد ا ي�ن �گ�ذ رگاه راه را �بر او ب� ب� ن�دد.
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آ� ف� ت� ب
ا� ،ت� زا�ه ت�ار ي��كي ش� ب
� را � ك ن�ار ز�ده ب�ود �كه آ�ر ي�و�ب زر�ن ،سوار �بر اس�ب ي چ�ا�بك و ن��يروم ن�د،

� �كوه ب�ه سوي ب�ل ن�د ت�ر ي�ن � قن�طهي آ�ن ب�ه پ� ي� ش� را ن�د .اس ب
� سردار �با �يال
س�پاه �خود را زا� �پ ش� ت
�فرو ر ي��خ�ته و دم �بر ا�فرا ش��ته ،پ� ي� ش� زا� اس ب
� هاي د ي��گر ،سوار �خود را ب�ه �باال مي�ك ش�ا ن�د .هر چ� ن�د گامي
�� ،ن�فس را ب�ه ت� ن�دي ب��يرون ميداد ،سر را �باال مي آ�ورد و آ�    ش� ف� ت��گي و ب�ي ت�ا ب�ي �خود را
�كه �بر ميدا ش� ت
�� .گو ي�ي او ن��ي�ز زا� سرا ن� ج�ام ن�ا�گوار ّاما پ� ُر ش�� ِكوه سوار �خود ،آ�        گاه ب�ود.
آ� ش�كار ميسا خ� ت

و ق� ت�ي آ�ر ي�و�ب زر�ن و همراهان ب�ه �باالي �كوه رس ي�د ن�د ،س�پاه ي�ان اس�ك ن�در ،وارد �گ�ذ رگاه ش�ده
ب�ود ن�د .رد ا ي�ن ز�مان ،آ�ر ي�و�ب زر�ن� ،ب نا�گ �ب آر�ورد:
«من ،آ�ر ي�و �ب زر�ن
� زفر� ن�د ا�يرا�نم

رد آ��خر ي�ن س ن��گر
ا ي� ن�ك ت� ن�م ،ج�ا�نم*»

س�پس � ،فرمان داد ت�ا سر �ب زا�ا�ن ش� ،س ن�گهاي �ب�ز ر �گي را زا� �باالي �كوه ب�ه �پا ي� ي�ن ب� غ�ل ت�ا ن� ن�د.

� هر چ�ه �تمام ت�ر ،ب�ه �پا ي� ي�ن �كوه مي�غ ل�ت ي�د ن�د و رد م ي�ان س�پاه اس�ك ن�در ميا ف� ت�اد ن�د؛
س ن�گها �با ق� ّو ت

ر� آ�ور رد
�بر خ�ي ن��ي�ز رد راه ب�ه �ب آر�مد �گي �يا س�ن�گي د ي��گر �بر مي�خورد ن�د و �خُرد مي ش�د ن�د و �با ش� ّد�تي ح� ي ت
م ي�ان م ق�دو�نيها �فرود مي آ�مد ن�د و �گروهي را �پس زا� �گروه د ي��گر� ،ن ق� ش� �ب زر�م ي�ن مي�كرد ن�د.
ع
اس�ك ن�در �كه ت�ا آ�ن ز�مان رد هي چ�� ج�ا ما�نعي ا ي�ن � نگو�ه ،رد �برا�بر س�پاه ظ��ي م �خود ن�د�يده ب�ود،
ر� ا ن�دوه ش�د� .پس �فرمان ع ق� ب
� � شن� ي� ن�ي داد و رد حالي �كه رد هر لح�ظ ه ،ت� ن�ي چ� ن�د زا� س�پاه ي�ا�ن ش�
غ� ق
* ش�عر زا� اسداهلل ش�ع ب�ا� ني
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�.
�بر خ� ك
ا� مي�غ ل�ت ي�د ن�د ،ب�ه ج�ل�گه �بر� شگ� ت

گا�ه� ،گر ف� ت�ار ش�ده ب�ود ،ب�ه اس�ك ن�در پ� ي� غ�ام
رد ا ي�ن ه ن�گام ،ي��كي زا� اس�يران ج��ن�گي �كه رد س زر�م ي� ن�ي ب� ي� ن

داد �كه من پ� ي� ش� زا� ا ي�ن هم ب�ه ا ي�ن س زر�م ي�ن آ�مدهام و زا� ض
او�اع ا ي�ن ن�واحي ،آ�        گاهي دارم.

راهي را مي ش� ن�اسم �كه س�پاه ت�و را ب�ه �باالي �كوه ميرسا ن�د.
�
و ق� ت�ي ش� ب
� و ت�ار ي��كي �بر همه ج�ا سا ي�ه ا�ف�ك ن�د ،اس�ك ن�در ردحالي �كه قسم ت�ي زا� س�پاه
� زا� ن� ي�مه �گ ش
�ذ� ت
�خود را رد ج�ل�گه �با�قي �گ�ذ ا ش��ته ب�ود ،رد راهي �كه اس�ير � شن�ان داده ب�ود ،پ� ي� ش�روي �كرد .
آ� ف� ت� ب
ا� ،ه ن� زو� �فرو غ� ز� ّر   ي�ن �خود را �بر �كوه و ج�ل�گه ن� ت�ا�با ن�ده ب�ود �كه س�پاه ي�ان آ�ر ي�و�ب زر�ن رد�يا ف� ت� ن�د
�
�.
�كه د ش من زا� هر سو آ� ن�ان را محاصره �كرده اس ت
�
�تسل�ي
� را ب�ه ج�ان �خر �يد� ،يا
آ��يا �با�يد م ش�د و چ��ير�گي د ش من را �بر خ�ا�نمان د�يد و �خواري و خ� ف ّ� ت
ج��ن� ي�د و � ك ِ
ا� وطن را زا� �خون �خود گل�گون �كرد؟
گ
خ

�تسل
را�ه
دل�يران ا�يران ،راه دوم را �بر�گ�ز �يد ن�د .آ� ن�ان ن�ه ت��نها �ي م � شن�د ن�د ،ب�ل�كه آ�ن چ� ن�ان دل� ي ن
�
سي
�.
پ� ي�كار�كرد ن�د �كه پس زا� دو ه�ز ار و �صد سال ،ه ن� زو� خ�اطرهي آ�ن ،رد �يادها �با�قي اس ت
� آ�ور ب�ود .ح تّ�ي آ� ن�ان �كه سالح ن�دا ش� ت� ن�د ،ب�ه س�پاه د ش�من حمله ور
ن��برد دالوران ا�يرا� ني ش�� گ ف� ت

مي ش�د ن�د ،د ش�من را ن�ا ب�ود مي �كرد ن�د و �خود ن��ي�ز رد راه وطن ،ف�دا مي ش�د ن�د .آ�ر ي�و�ب زر�ن �با ش�مار ا ن�د �كي
ع ظ�
ا� ا�ف�ك ن�د و
ور� �برد� .گروهي �بس ي�ار زا� آ� ن�ان را ب�ه خ� ك
زا� س�پاه ي�ان �خود ،ب�ه س�پاه �ي م د ش�من ،ي� ش
� حل ق�هي محاصرهي س�پاه د ش�من
� داده ب�ود ،ت�وا�نس ت
�با ا ي��ن�كه �بس ي�اري زا� سر �ب زا�ان �خود را زا� دس ت
�
�
خ� ج�م ش� ي�د �برسا ن�د ت�ا ب� ت�وا ن�د زا� آ�ن د ف�اع � ك ن�د.
� ز�ود ت�ر زا� د ش من� ،خود را ب�ه ت � ت
را �ب ش�كا ف�د .او مي�خواس ت
ب��
ي
�.
رد ا�ن ه ن�گام ،آ�ن خ ش� زا� س پ�اه اس�ك ن�در �كه رد ج�ل�گه ما ن�ده ب�ود ،راه او را �بس ت
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   كا�ه ،ب�ه د ش�من حمله ُ�برد .او و س�پاه ي�ا�ن ش� ،آ�ن ق�در م ق�اوم ت 
� �كرد ن�د �كه هم�گي
آ�ر ي�و�ب زر�ن ،ب�ي �با ن

� شك��ته ش�د ن�د و خ�اطرهاي ب�ه �ياد ما ن�د�ني زا� ا�يس ت�اد�گي رد راه م ي�هن را �براي آ� ي� ن�دگان ب�ه �يادگار �گ�ذ ا ش� ت� ن�د.

مي
� دا ش� ت� ن�ي ،رد دوران ما ن��ي�ز ه�ز اران سر �ب زا� و سردار ش� ج�اع،
ا�يران� ،هن ع�ز �ي�ز و دوس ت
�؛ سردارا� نی �چ ون حسن �با�قری ،ا�براه�ی م هادی ،احمد م ت�و ّسل ی�ان ،ق�اسم
ب�ه �خود د�يده اس ت
ت�ح
ظ�
سی
را� �بر ا�يران،
دالورا�ه
�ع ق
ن
ل�ما� نی و احمد کا می �كه رد طول ه ش� ت
� سال ج� ن�گ م ي�لي دول ت

ور��يد ن�د و زا� اسالم و ا�يران د ف�اع �كرد ن�د و ن�ام ن� ي��كو ي�ي زا� �خود �بر ج�اي
رد �برا�بر د ش�م ن�ان� ،پا�يداري ز
�گ�ذ ا ش� ت� ن�د.

ب�ه ن�ام �كو چ�ه ها و خ� ي�ا�بانهاي مح ّل ز� ن�د �گي �خود ،ن�گاه � ك ن� ي�د! ن�ام ا ي�ن دالوران و ش�ه ي�دا ِ
ن وطن

ي
بب
� و ف�دا   كاري � زفر� ن�دان
را رد آ� ن� ج�ا مي ت�وا ن� ي�د �� ي� ن� ي�د .هر �يك زا� ا�ن ن�ام ها ب� ي�ا ن��گر �پا�يداري ،ش� ج�اع ت
ا ي�ن م زر� و ب�وم هس ت� ن�د.

درست و نادرست
 1آريو برزن  ،در ا ّولين حمله ي اسكندر،او و سپاهيانش را وادار به عقب نشيني كرد.
 2هنگام غروب ،آريو برزن  ،سپاه خود را تا بلندترين نقطه ي كوه پيش راند.
 3اسكندر در حمله به ايران ،به هر شهري كه مي رسيد ،آن را با خاك يكسان مي كرد.
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درك مطلب
 1تاخت و تاز سهمگيني كه از سوي باختر آغاز گشت ،چه بود؟ دليل آن را بيان كنيد .
 2وقتي سپاهيان اسكندر وارد گذرگاه شدند،آريو برزن چه فرماني به سربازانش داد؟
 3دليران سپاه ايران ،وقتي خود را در محاصره ي سپاه اسكندر ديدند ،چه كردند؟
 4در متن درس نام پنج سردار شجاع آمده؛ درباره ی زندگی آنها چه می دانید؟
 5نام كوچه ها و خيابان هاي محلّ زندگي شما ،يادآور چه كساني است؟
.

6

واژهآموزي
ميهن دوست :به كسي ميگويند كه ميهن خود را دوست مي دارد.
انسان دوست :به كسي ميگويند كه انسان ها را دوست مي دارد.
هنر دوست :به كسي ميگويند كه هنر را دوست مي دارد.
حاال تو بگو:
ايران دوست:

.

خدا  دوست:

.
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بخوان و بينديش

در غروب شرجی بندر هوا َدم کرده بود .رئیسمح ّمد داخل حیاط ،کنار نخل مشغول خواندن نماز
مغرب بود که صدای صلوات در فضای خانه پیچید .سالم نماز را که داد ،آرام سرش را برگرداند؛ قابلهی
روستا روی ّ
سکوی خانه ایستاده بود ،بلند صدا زد« :رئیسمح ّمد ،مژدگانی بده .نوزاد بهدنیا آمد؛ خدا
پسری به شما هدیه کرده است».
سجاده دستهایش را باال برد و زیرلب دعا خواند و خدا را شکر
رئیسمح ّمد رو  به آسمان کرد و س ِر ّ
کرد .سپس برخاست و تا نزدیکی ّ
سکوی اندرونی پیش آمد ،قابله ،قنداق نوزاد را در دستانش گذاشت
و کدخدا در گوش نوزادش اذان گفت .رئیسمح ّمد کدخدای دلوار بود.
صبح روز بعد رئیسمحمد صبحانه را خورد و برای انجام کار کشاورزی ،آمادهی رفتن به نخلستان
شد .در این لحظه ،همسرش از او پرسید  « :نام نوزاد را چه بگذاریم؟»
رئیسمح ّمد بیدرنگ گفت« :به نام نامی موالی م ّتقیان ،نامش را علی میگذارم».

علی کودکیاش را در روستا با تماشای موجهای خروشان خلیجفارس و دیدن کشتیهای تجاری،
لنجها و قایقهای ماهیگیری گذراند و سختیهای آن سالها را در کنار پدر تجربه کرد.
در جوانی کنار مردان دلوار و همسن و سالهای خود اسبسواری ،شنا و تیراندازی را آموخت
و طولی نکشید که به خاطر شجاعتش ،مردم او را «رئیسعلی» نامیدند .سفرهای دائمی و دیدن
سختیهای دریا و تنگدستی مردمان جنوب و مقاومت و پایداری آنها از رئیسعلی ،جوانی دلیر،
بیباک ،مردمدار و دوستداشتنی ساخته بود.
رئیسعلی در مکتبخانه قرآن آموخت تا کتاب خدا چراغ راهش باشد ،همچنین خواندن حافظ،
شاهنامه و مثنوی کالمش را برای دیگران شنیدنیتر و تأثیرگذارتر کرده بود .او بارها به همراه پدر به
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دیدار عال ِمان دین و مبارزان جنوب رفته بود و
از نشست و برخاست با آنان چیزهای زیادی
آموخته بود.

صدای اذان در شهر پیچید .سفرهی
افطاری در حیاط خانه پهن بود .هندوانهی
قرم ِز گوارا دل روزهداران را خنک می کرد.
بزرگترها افطارشان را با آب جوش ،زعفران
و نبات باز می کردند.
آن سالها انگلیسیها از راه دریا به
جنوب ایران و بوشهر میتاختند و مردم مثل
همیشه به مبارزه با دشمن برخاسته بودند .دلوار بر ساحل خلیجفارس و در پنج فرسخی بوشهر صفی از
مجاهدان و مبارزان را آمادهی نبرد با انگلیسیها کرده بود.
رئیسعلی احساس می کرد در شهر خبرهایی است ،سروصدای زیادی در شهر بود .دوربینش را برداشت،
ناگهان روی بام امیریه ،پرچم انگلیس را دید .ماتش برد .آنگاه دوربین را به سمت گمرک چرخاند .باد بیرق
انگلیسیها را به حرکت درآورده بود .باورش نمیشد انگلیسیها بوشهر را اشغال کرده باشند.

نظامیهای هندی از کشتی پیاده شده بودند و به دستور فرمانده های انگلیسی در شهر نگهبانی
می دادند .مرکز حکومت در بوشهر به دست دشمن افتاده بود .عدهای از مردم بهترین چاره را در خارج شدن
از شهر میدیدند.
انگلیسی ها در مورد شجاعت رئیس علی شنیده بودند و خوب می دانستند که می تواند خواب آرام آنها
را در شب های بوشهر آشفته کند.
رئیس علی دیگر آرام و قرار نداشت .خونش به جوش آمده بود .باید برای آزادی شهر چاره ای
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می جست .همیشه صد تفنگچی ،فرمانده جوان خود را همراهی می کردند .این بار هم با فرماندهی
رئیس علی با دشمن مبارزه کردند .وقتی تفنگچیها گمرک را آزاد کردند ،انگلیسیها برق از سرشان پرید.
فرمانده انگلیسی و نیروهایش دستپاچه شده بودند.
رئیسعلی پرچم انگلیس را به زیر کشید و به افسر انگلیسی گفت« :به فرماندهات بگو پرچم انگلیس
در این کشور جایی ندارد».

کشتیهای انگلیسی بر ساحل دلوار پهلو گرفته بودند .بعد از شکست سخت آنها در بوشهر ،حاال نوبت
دلوار بود .ا ّما رئیسعلی ،آنها را غافلگیر کرده بود و سربازان دشمن یا کشته شده بودند یا درحال فرار به
سمت کشتیها بودند.
فرمانده پیاده نظامِ دشمن زخمی شده بود و در اسارت دلواریها بود .رئیسعلی خود را باالی سر او
رساند و جویای حالش شد .فرمانده که حال مناسبی نداشت ،گفت« :حال خوبی ندارم به زودی میمیرم،
خیلی هم تشنهام».
رئیسعلی دستور داد تا برایش آب آوردند .سرش را بلند کرد و کمی آب به او داد .فرماندهی انگلیسی
به نشانهی ّ
تشکر سرش را تکان داد .او در م ّدتی که در خلیجفارس بود کم و بیش زبان فارسی را یاد گرفته
بود ،پس رو   به رئیسعلی کرد و گفت  « :میخواهم نامهای برای ژنرال بنویسم».
رئیسعلی دستور داد کاغذ و قلم برایش آوردند و قول داد نامهاش را به فرمانده ناو جنگی برساند سربا ِز
انگلیسی به دستور فرماندهاش چنین نوشت« :اکنون که این مطالب را میگویم و نظامی من مینویسد با
مرگ دست و پنجه نرم می کنم .سرنوشت من چنین بود که پس از سالها آوارگی در سرزمینهای مختلف
جنوب ایران
آفتاب پرفروغ
اقامت طوالنی در کشورهای خلیجفارس در یکی از روستاها کشته و در زیر
و
ِ
ِ
ِ
به خاک سپرده شوم.
وقتی در کشتی به دیدن شما آمدم ،گفتم که مردم این سرزمین همه دلیر و بیباک هستند .آنها از
مهمان خود ،هرگاه رسم ادب و عاطفه را بهجا آ َو َرد ،به خوبی پذیرایی می  کنند :اما از آنهایی که قصد خیانت
و بیحرمتی به مردم سرزمینشان را دارند ،هرگز نمیگذرند.
االن من با دو نظامی خود اسی ِر دلواریها هستیم؛ ولی فرماندهی جوان و بیباک آنها اجازه داده است
که آخرین حرفهایم را در کمال آزادی و آرامش بنویسم و خودش در فاصلهی دورتر از ما ،گرم گفتوگو
با دوستانش است.
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ژنرال ،آیا این جوانمردی در درون من و تو هم دیده میشود؟ من هنوز نمیدانم در چه راهی کشته
شدهام؛ ا ّما خوب میدانم که این مرد ِم دلیر و این فرماندهی جوان که در هیچ دانشگاهی تحصیل نکرده
است ،فقط با عشق به وطن و دین خود ،برای سرافرازی کشورشان و ناامید کردن دشمنانشان میجنگند.
سوزان جنوب ،درس مردانگی
ژنرال ،راستی چرا رئیسعلی در مکتب طبیعت و در زیر خورشید تابناک و
ِ
عالی لندن جز کینه ،حرص ،استعمار و زورگویی چیز
و شهامت آموخته است ولی من و تو در دانشکدههای ِ
دیگری نیاموختهایم؟»
سیروس فتحی

درك و دريافت
 1زادگاه رئیس علی کجاست؟
 2چرا انگلیسی ها فکر می کردند فقط رئیس علی می تواند خواب آرام آنها را آشفته کند؟
 3دوره ی نوجوانی و جوانی رئیس علی چگونه گذشت؟
 4آیا رئیس علی به ادبیات عالقه مند بود؟ چرا؟
 5فرمانده ی انگلیسی در نامه ی خود ،چگونه رئیس علی را با فرماندهان انگلیسی مقایسه
می کند؟
 6آیا افراد دیگری را می شناسید که همچون رئیس علی خواب دشمنان ایران را آشفته
کرده اند؟ در مورد زندگی آنها تحقیق کنید.
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حكايت

« هنوزم ز خُ ردی به خاطر َد َرست

که در النهي ماکیان ،بُرده دست

به منقارم آنسان به سختی َگزید

که اشکم چو خون از رگ آن دمَ ،جهید

پدر ،خنده بر گریهام زد که هان!

وطـن داری آمـوز ا ز مـاکیـان»
علياكبر دهخدا

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

با يك گل بهار نميشود.
دشمن ،نتوان كوچك و بيچاره شمرد.
جوينده ،يابنده است.
كوه به كوه نميرسد ،آدم به آدم ميرسد.
سالي كه نكوست از بهارش پيداست.
زخم زبان ،بدتر از زخم شمشير است.
ميهن دوستي ،نشانهي ايمان است.

68

69

در

س
نهم

رو�ها ب�ل ن�د ت�ر مي ش�د و ز�مان ب� ي� ش� ت�ري
رو�هاي �پا�يا� ني �فرورد ي�ن ب�ود � .كم � كم ز
ب�عد زا� �ظ هر ي��كي زا� ز

رو�� ،كمي �با ب چ��ّه هاي �كو چ�ه،
� و �گو �با دوس ت�ان ،پ� ي�دا مي�كرد ي�م .آ�ن ز
�براي �ب زا�ي و مطالعه �يا � گ ف� ت
�ب زا�ي �كرد ي�م .ب�عد من و ب�همن �گو�هاي�ن ش�س ت��ي م و رد�باره ي مو ض�وع ردس �با هم ص
ح
�
ب
� �كرد ي�م.
ش
ت
ب�ه
�پ
ا��فرو ش�ي سر ِ خ� ي�ا�بان �برو ي�م».
� « :پ�ور�يا ،ب�ل ن�د ش�و ت�ا � ك ت� ب 
س زا� چ� ن�د د�ق ي� ق�ه ،من � گ ف� ت
ا� �فرو ش�ي « خ� نا�هي �فره ن�گ» ر ف��ت�ي م � .ك ت� ب
ر� � ك ت� ب
فرو� ،مردي
راه ا ف� ت�اد ي�م و ب�ه ط ف
ا� � ش

ه
� دا ش� ت��ي م.
خو� ا� ق
ت� ق�ر ي� ب� ًا پ� ن� ج�اه ساله و �بس ي�ار � ش
خال� و مهر �بان ب�ود .ما ب چ� ّ�هها م او را دوس ت
مّ
�
�
� ش� ي� ش�ه � ،ك ت� ب
ب�ه � ك ت� ب
ا�ها را �كه خ� ي�لي � ظن�م و
ا� �فرو ش�ي �كه رس ي�د يم ،ا�يس ت�اد يم و زا� �پ ش� ت
ما�ا �كرد ي�م .گاهي ب�ه اسم � ك ت� ب
ا�ها و گاهي ب�ه ت�صو�ير روي ج�لد
� ش
خو� �نما ،چ� ي�ده ش�ده ب�ود ن�د� ،ت ش

آ��نها خ��يره مي ش�د ي�م و آ��نها را ب�ه همد ي��گر � شن�ان ميداد ي�م .رد همان لح ظ�ه  ،آ� ق�اي �فره ن�گ ،صاح ب
�
� ك ت� ب
خو� آ�مد�يد؛ �چ را ا�ي ن� ج�ا و ا ي�ن طوري! ب� ي�ا ي� ي�د
� « :ب چ��ّه ها! � ش
ا� �فرو ش�ي ،ب��يرون آ�مد و ب�ه ما � گ ف� ت
دا خ�ل � .ك ت� ب
� دار ن�د ش�ما آ��نها را � ب
ور� �ب ز� ن� ي�د».
خو� ن�گاه � ك ن� ي�د و ق
ا� ها دوس ت
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�
سالم �كرد ي�م و گ ف� ت��ي م «:ن�ه ،م ز�احم ت�ان �نمي ش�و ي�م».

�
� « :ن�ه ،ا ي�ن ج�وري �نمي ش�ود .ب� ي�ا ي� ي�د �با ش�ما
آ� ق�اي �فره ن�گ ،حر شف� را ت��كرار �كرد و � گ ف� ت

كار دارم».
ر� �كه ن�گاه مي�كرد ي�م � ،ك ت� ب
�پ�ذ �یر ف� ت��ی م و وارد � ك ت� ب
ا�هاي
ا� �فرو ش�ي ش�د ي�م .ب�ه هر ط ف
مّ
گار�گ و � چ
كو�ك و �ب ز� گر� ب�ه طور � ظن�م � ك ن�ار هم چ� ي�ده ش�ده ب�ود ن�د.
ر ن� ن
ا�! چ�ه �كسا� ني ا ي�ن � ك ت� ب
�يك لح ظ�ه �با �خودم � گ ف� ت�م« :ا ي�ن همه � ك ت� ب
ا� ها را ن�و ش��تها ن�د؟ چ�ه

�كسا� ني ا ي�ن همه � ك ت� ب
ا� را مي�خوا ن� ن�د؟»
م
ر� ا ي�ن ف��كر ب�ودم �كه صداي آ� ق�اي �فره ن�گ مرا م ت�و ج�ّه �خود �كرد « :ب چ��ّه ها؛
ما�ا و غ� ق
حو � ت ش
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ا� ،خ� ي�لي � ب
ا ي�ن � ك ت� ب
� .ت� زا�ه آ�مده؛ �براي ش�ما م ن�اس ب
�».
� اس ت
خو� اس ت
ب
ر� او ر ف��ت�ي م � .ك ت� ب
ا� را زا� دس ت� ش� �گر�ف�ت ي�م و ن�گاهي ب�ه اسم ش� �كرد ي�م،
من و �همن ب�ه ط ف
رو�� ،فردا».
رو� ،ام ز
«�ام آ�وران     د�ي ز
ن

�«:ا ي�ن � ك ت� ب
رو�
ا� ،ش�ما را �با �ب ز� گ 
رو� و ام ز
ر�مردان و دالوران د�ي ز
آ� ق�اي �فره ن�گ � گ ف� ت

مي
رو� ت�ان را � ب
خو� �ب ش� ن�اس ي�د ،رد
�ذ��ته و ام ز
ع� �ي ز�مان ا�يران ،آ� ش� ن�ا مي� ك ن�د ،ش�ما ا�گر �گ ش
�هن ز

خود�ان هم ي��كي زا� ن�ام آ�وران �فرداي ا�يران �خواه ي�د ش�د».
آ� ي� ن�دهي � زن�د�يك � ،ت
ب
�
«� ق�اي �فره ن�گ ! �پس لط ف� � ك ن� ي�د �يك ج�لد هم ب�ه �همن �بده ي�د ،ت�ا
من ب�ه ش�و خ�ي گ ف� ت�م :آ
�
م ي�ان ا ي�ن ن�ام آ�وران� ،بر سر �خوا ن�دن � ك ت� ب
ا� ،ك ش�م� ك ش�ي �پد�يد ن� ي�ا�يد».
ب
ا�ي ش�ان هم لط ف� �كرد ن�د و �يك ج�لد ب�ه دوس ت�م �همن داد ن�د .هر �كدام رد � شگو�هاي زا�
ما�ا و �خوا ن�دن ب�� شخ�ها ي�ي زا� � ك ت� ب
� ك ت� ب
ا� ش�د ي�م.
ا� �فرو ش�ي ،سر�گرم �ت ش
ف�
� ك ت� ب
رو� ،ن�ام آ�وران �فردا».
رو� ،ن�ام آ�وران ام ز
«�ام آ�وران د�ي ز
� :ن
ا� سه صل دا ش� ت
ف�
ي
رو�» ب� ي� ش� ت�ر ت�و ج�ّه مرا ب�ه �خود ج�ل ب
� مطال ب
�
ي«�ام آ�وران ام ز
صل دوم �ع ن� ن
� �كرد� .فهرس ت
ف�صل را ن�گاه �كردم ،د�يدم مر ب�وط ب�ه ت�ار ي� خ� معاصر و م�خ ص ً
وصا �ب ز�رگان و ن�ام آ�وران دورهي
ا�ن ق� ب
� سال د ف�اع م ق� ّدس ت�ا
� .زا� چ�هرههاي ر ش� ي�د و دالور دوران ه ش� ت
ال� اسالمي اس ت
دا�ن ش�م ن�دان و ش�هداي علمي و ف� ن�اوري هس�تهاي ما ن� ن�د ش�ه ي�د مصط ف�ي احمديرو ش�ن ،ش�ه ي�دحسن
م
م
و� ر�ض ا ي�ي�ن�ژاد و ش�ه ي�د م�ج ي�د ش�هر �ياري.
�تهرا�نيم ق� ّدم ،ش�ه ي�د سعود علي ح ّمدي ،ش�ه ي�د دار ی� ش
ب
صداي �همن ،ن�ا�گهان مرا ب�ه �خود آ�ورد « :ب�ل ن�د ش�و ،هوا دارد ت�ار�يك مي ش�ود .ب� ق� ي�ه را ب��گ�ذ ار
�براي ب�عد».
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� گ ف� ت�م :ن �
ي
� ب��خ وا�نم،مطل ب
� ج�ال�ب ي رد�بارهي
«�ه ،نمي ش�ود؛ ص�بر    ك�ن ا�ن را �برا�ي ت
�:
ش�ه ي�د احمدي رو ش�ن اس ت

م
� :ماما� ني.
« صط ف�ي ب�ه ش
مارد� مي� گ ف� ت
ل
�ها
مارد� م ث�ل ب چ� ّ�هها ح ف
� ت�ل ف�ن ،ح� شن� را ع ضو� مي�كرد و �با ش
ر� مي ز�د .گاهي و�ق ت
�پ ش� ت

�؛
� دو د�ق ي� ق�ه ،ش
ش
مارد� را ميد�يد و �برمي� شگ� ت
� ،مير�ف ت
مارد� �كه مي آ�مد َد ِم رد ش�ر� ك ت

ح تّ�ي ا�گر �جلسه ب�ود.

ب چ� ّ�هها �تعر ي� ف� مي�كرد ن�د ،ز�مان دا�ن ش �ج
� و ي�ي ،و ق� ت�ي ب� ي�مار مي ش�د ،پ� ي� ش� پ� ز� ش�ك هم �كه

�»...
� �برود� ،با ش
مي�خواس ت
مارد� مير�ف ت
رد حالي �كه آ��خر ي�ن ن�گاهها ي�م ب�ه ت�صو�ير س ي�ماي دا�ن ش�م ن�د ج�وان«،احمدي رو ش�ن »،

ل �
س�
� �چ ش�م زا� چ�هرهي پُ�رام ي�د ا ي�ن ج�وان �بردارم.
دو خ��ته ش�ده ب�ود�،بر خ�ا تم ّ
.اما د م نمي�خواس ت
� �ي � ب �
ا� را بس ت�م و ب�ه آ� ق�اي �فره ن�گ ت�حو ي�ل دادم و � گ ف� ت�م« :إن ش�اءاهلل ب�ه ز�ودي
ن�ا زگ� ر ،ك ت�
پ�ولي �ج مع مي� ك ن�م و مي آ� ي�م ا ي�ن � ك ت� ب
ا� را مي�خرم و مي�خوا�نم».
روا�ه ش�د ي�م.
�بس ي�ار س�پاس� گ ز�اري �كرد ي�م  ،و �پس زا� خ�داحا ف� ظ�ي ب�ه ط ف
ر� خ� نا�ه هاي�مان ،ن
درست و نادرست
 1بهمن در بعد از ظهر یکی از روزهای بهاری به کتاب فروشی رفت.
 2در فصل دوم کتاب ،در مورد نام آوران دیروز مطالبی نوشته شده بود.
 3دالوران دوران هشت سال دفاع مق ّدس ،از نام آوران معاصر کشورمان هستند.
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درك مطلب
بچه ها مناسب دانست؟
 1آقاي فرهنگ كدام كتاب را براي ّ
 2شناختن بزرگ مردان و دالوران گذشته و امروز ،چه كمكي به ما مي كند؟
 3از نام آوران ديروز چه كساني را مي شناسيد؟
 4به نظر شما ،مقصود از « نام آوران فردا » چه كساني هستند؟
.

5

دانش زباني
فضاسازي در سخن

توجه كنيد:
به جمله ي كوتاه سمت راست و جمله ي گسترش يافته ي سمت چپ ّ
بعد از ظهر بود.

بعد از ظهر يكي از روزهاي پاياني فروردين بود.

  مردي تقريب ًا پنجاه ساله بود.

مردي تقريب ًا پنجاه ساله و فردي خوش اخالق و

بسيارمحترم بود.
 كتاب ها را تماشا كرديم.

كتاب ها را كه خيلي منظّم و خوش نما چيده شده بودند،

تماشا كرديم.
همان گونه كه در نمونه هاي باال ديديد ،جمله هاي سمت راست كوتاه هستند و با كلمات كمتري
نوشته شده اند .كوتاهي جمله ها ،اطّالعات اندكي به ما مي دهند؛ مث ً
ال جمله ي « كتابها را تماشا
كرديم ،».خبر زيادي به ما نميدهد  ،ا ّما در جمله ي گسترش يافته ي مقابل آن ،فضاي بيشتري
توصيف شده است و ا ّطالعات كامل تري از آن دريافت مي  كنيم.
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جمله هاي كوتاه زير را گسترش دهيد:

كتاب را بستم

.

مادرش را ديد.

.

گاهي با افزودن كلماتي كه زمان ،مكان ،موقعيت يا چگونگي فضا را بيان مي كنند،
نوشته را گوياتر ،گيراتر و گسترده تر ميسازيم.

گوش كن و بگو
قصهي « پرواز روباه » كه براي شما پخش يا خوانده ميشود ،با د ّقت گوشدهيد
به ّ
و سپس درباره ي پرسشهاي زير ،گفت وگو كنيد.
پرسشها

 1شروع داستان چگونه بود؟
 2زمان سفر ،مربوط به چه دوره اي بود؟
 3چرا مهماندار ،روباه را از هواپيما اخراج كرد؟
 4در اين داستان از چه ضرب المثل هايي استفاده شدهاست؟
 5مسير سفر از كجا به كجا بود؟
 6چرا روباه به گريه افتاد؟
 7چرا مهماندار كالغ و داركوب را از هواپيما بيرون نينداخت؟
 8روباه پس از اخراج از هواپيما ،كجا افتاد و چه كرد؟
 9كدام جمله هاي داستان به نظر شما خنده دار بود؟
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بخوان و حفظ كن

ی
ا�ران ،ای سرای ام ی�د
�بر �با َم ت
� س پ� ی�ده دم ی�د

ِ
ب�� ی
ن �گر � زک� �ن َره پُ�ر �خون
خ�
خ�ور ش� ی�دی �جس ت�ه رس ی�د
ا�گر چ�ه دل پُ� �
�
ها ر خون اس ت
ِ
ش��کوه ش�ادی ،ا ز�
ف�
و
س
ن
ا
�
ت
س پ� ی�دهي گل�
�
ما گون اس ت
�که دس
� د ش�من ،رد �
ت
خو
س
ن
ا
�
ت

ا �ی
َ�
� َمرِساد
ی ا ران ،غ مَ ت
ِ
ج�او�یدان ُ ،ش��کوه ت�و �باد
ر ِ
اه ما ر ِ
اه ح ق� ،ر ِ
ب
ه
�
اه
ر
و�
س
ی
�
ز ا ت
ا تّ�حاد ،ا تّ�
حا
پ
م
ی
د،
�
�
ر
�
ر
و�
س
ی
ا
ز
ز
�
ت
صل
ح و آ� ز�ادی

ج�او ن ه
دا�ه رد مه ج�هان� ،خو ش� �باد
�یادگ �
ار خون عا ش� ق�ان ،ای ب�هار

ای ب�هار ت� زا�ه ج�اودان رد ا ی�ن �چ
م
ُ
�
ش
ن
�
ب
�
�ک
ه
�
ا
ف ت د.
هوشنگ ابت

هاج (سايه)
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خوانش و فهم
 1اين شعر ،كليد مو ّفقيت و سربلندي ملّت را چه ميداند؟
 2شعر را هم صدا ( هم نوا ،هم آوا ) بخوانيد.
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در

سد

هم

م
هی�
��
� و ج�و�گر « حمود» دور �نمیما ن�د :س ت�ارگان ز� ی� ب�ای
چ � چ�� زی� زا� ن�گاه ک ن�ج کاو و �جس ت

� و�گو می�کرد ن�د؛ غ� ب
رو�های خ� ی�الا�ن�گ� زی� ز�ا ی� ن�دهرود،
آ�سمان �که رد ش� ب�ا ن�گاه �با او � گ ف� ت
روا� � ک ب�و ت�ران؛ و زا� همه ب� ي� ش� ت�ر ،س ت�ونها ،گلدس�تهها و �ن� شق�های ز� ی� ب�ای مسا ج�د
پ� ز
� همه را �ن قّ�ا ش�ی � ک ن�د .و ق� ت�ی �با هم کالسی ها� شی� زا� مدرسه
� دا ش� ت
اص ف�هان .او دوس ت

ی�مد ،زا� او می�خواس ت� ن�د ت�ا ت�صو�ير � ک ب�و ت�را ِ
ن �ن ش�س�ته �بر د ی�وار را �که رد د�ف ت�ر
ب��یرون م آ
�خود � شک� ی�ده ب�ود ،رد د�ف ت�ر آ��نها ن�� زی� ب�� شک�د.
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رو�ی ه �پدر� ،دس� او را رد دس� اس�اد امامی � ا ش��؛ آ�ن اس�اد �ب�ر گ ِ
�
ش
ز �ک
ت
ت
ت
گ�ذ ت
ت ز
م
� �که حمود اس ت�عدادی ف�و�ق العاده دارد .اس ت�اد امامی مردی پ�رکار ّاما �بس ی�ار
ِ�ن قّ�ا ش�ی ،رد�یا�ف ت
م
رو�های �فراوان ،حمود را ب�ه سا خ� ت�ن نر�گ و آ�ماده �كردن ق�لم موها و ب�وم ها
�کم ح ف
ر� ب�ود .او ز
م ش��غ ول �کرد .

رد کارگاه اس ت�اد امامی ،ش�عرهای دل� شن� ی�ن حا ف� ظ� و ج�الل ال ّد ي�ن مح ّمد(مولوي) ،ز�م ز�مه می  ش�د
م
و محمود �با ا ی�ن سرودهها و �ن�
�
ی
�
پ
ف
م
�
ا
�
ی 
� .ب�عد زا� ماهها ،اس ت�اد ب�ه حمود
رور�
گارها
ق�
و
ش
ن
ش
ت
� گ ف��«:مح
ی
�
ی
�
م
�
�
س
س
ق
�
خود� ط ّراحی �ك�نی».
د
حاال
ود!
�
  ا
ه
د
و
ر
ر
ن
�
�
ه
آ
گ
�ک
ت
ت
ت
ت
خو�حالي و ه
رد ا ی�ن ه�گام ،مح
�
ی
�
�
م
�
ج
ب
گ
� « :اس ت�اد؛ زا� ک� ج�ا �با�ید ش�روع � ک ن�م؟»
�
ان
ا
�
ود
ف
ش
ت
ن
� آ� ب
� «:زا� همه ج�ا؛ زا� س ی�اهی ش� ب
�
� ت�ا رو ش� ن�ا�یی س پ� ی�ده دم ،زا� ش� ف ّ�ا ف� ی� ت
اس ت�اد امامي � گ ف� ت

س
�ن�
� ها ز�ده ا ن�د».
ت�ا ت�خ� ِی �کوه ،زا� ا�برهای �گ�ذ ران ت�ا شق�ی �که �بر�خ ش� ت
ی
محمود ش�روع �کرد .اس ت�اد �با ن�گاه های ت�حس ی�ن آ�م� زی� ،ه�نرم ن� ِ
دی او را می د�ید و �ت ش�و�� شق� می�کرد؛
� ب�ود ه �رور ب�ه ج�ان �ا�گرد� ن� ی� ف��د .هم�ی�ه می �گ��� «:رور ،آ��ف ِ
�».
غ
ّاما مرا�ق ب �ک غ
ش ش
ش
ت
� ه�نر اس ت
ت
ف ت
رو�ی �که اس ت�اد امامی � شک� ی�دن آ�هو را ب�ه محمود سمر ش� ق� داد ،او �تمام ش� ب
� ،ب� ی�دار ما ن�د و
ز
� سر ،زا�
رد �پا�یان ،آ�هوها�یی را د�ید �که زا� هر ط ف
ر� ب�ه او ن�گاه می �کرد ن�د :زا� رو ب�ه رو ،زا� �پ ش� ت
��ی
��«:یا
� ش
کار� �گره می�خورد ،می � گ ف� ت
ن م ر خ� ،رد حال �فرار و . . .ب�ه �یاد مارد �خود ا ف� ت�اد �که هر و�ق ت

�ض امن آ�هو !»
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ص
رو� ب�عد� ،تمام راه را دو�ید ت�ا گ ّلهی آ�هوا� نی را �که � شک� ی�ده ب�ود ،ب�ه اس ت�اد � شن�ان دهد.
ب�ح ز

«ا� رو �که ن�� ك ش� ي�دی؟»
� :ز
اس ت�اد � گ ف� ت
م
«�ه همه را ذ�ه�نی � شک� ی�دهام».
حمود ،رد حالی �که سر خ
� :ن
   � ش�ده ب�ود � ،گ ف� ت
ه
�چ�
� را ب� ب� ن�د و همان آ�هو�یی را �که سرم ش� ق�
� «:حاال ش م ها�ی ت
اس ت�اد �با ی� ج�ان و ن�ا�باوری � گ ف� ت
داده ب�ودم ،ب�� شک�».
محمود �چ ش�م ها �ي ش� را �بس� و �با دو سه حر� ک ِ
� ق�لم ،طر    ح آ�هو را � شک� ی�د.
ت
ت
مط
� «:ب�َه ب�َه ! ب�َه ب�َه ! ب�ه ت�و می گ�و   ی� ن�د ه�نرم ن�د! من م ئ� ن�ّم �که ت�و ی�� کی
اس ت�اد امامی ،ب�ي ص� ب ن
را�ه � گ ف� ت

زا� اس ت�ادان �ب ز� گر� ن� قّ�ا ش�ی �خواهی ش�د».
م
سال ها ب�عد ،حمود �فر ش��چ ی�ان ،اس ت�ادی ه�نرم ن�د و ن�ام آ� ش� ن�ا رد �ن قّ�ا ش�ی ش�د و كارهاي او

ر� ج�ها� نی �یا ف� ت� ن�د.
ش�ه ت
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� �
� �که ن�گارهی « عصر عا ش�ورا »ی او را ن�د�یده �با ش�د؛ چ�ه �بس ی�ار �چ ش�مها
ا� ك ن�ون ک تم�ر کسی اس ت

�که �با د�یدن حال ِ
� سو�گوار اس ب
� امام حس ی�ن(ع) رد ا ی�ن ا ث�ر� ،گر�یس�ته ا ن�د و چ�ه ز��بانها �که
ت
ه�نرم ن�دی و ن� ي�ك ن�ام ِي ا ی�ن اس ت�اد �ب ز� گر� را س ت�ودها ن�د و �با ن�و�يس ن�ده و ش�اعر �ب ز� گر� ا�يران،
« سعدي» ،هم صدا ش�دها ن�د �كه:
ن�ا ِم ن� ي��كو� ،گر ب�ما ن�َد ز� آ�دمي
�ا ِم� ي� ِ
كر ف� ت�گان�،ض ا ي�عم�كن
ن ن

ِ ب�ه � زك�و ما ن�َد سراي ز�ر ن�گار
�ي
�� ،پا�يدار
ت�ا ب�ما ن�َد ن�ام ن ��ك ت

							
درست و نادرست

 1محمود با شعرهای دلنشین حافظ و موالنا پرورش می یافت.
 2تابلوی «عصر عاشورا » اثر استاد فرشچیان است.
 3پدر محمود دریافت که پسرش استعدادی فوق العاده دارد.
درك مطلب
طراحي را از كجا شروع كرد؟
 1محمودّ ،
 2استاد امامي چه چيزي را آفت هنر مي دانست؟ چرا؟
 3پيام شعر سعدي چيست ؟
 4چرا پدر محمود او را به استاد نقّاشي سپرد ؟
5

.
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واژهآموزي
استاد ،با نگاه هاي تحسين آميز ،او را مي ديد.
		

نگاه هاي تحسين آميز :يعني نگاه هايي كه با تحسين و تشويق آميخته است.
شهيد احمدي روشن ،در راه سربلندي ميهن ،تالشي افتخارآميز داشت.

		

تالشي افتخارآميز :يعني تالشي كه با افتخار همراه است.
او غروب هاي خيال انگيز را دوست مي داشت.

		

غروب هاي خيال انگيز :يعني غروب هايي كه خيال و انديشه را برمي انگيزد.
نگارگري ها و نقش هاي شگفت انگيز استاد ،هر بيننده اي را به تحسين وا مي داشت.

		

تعجب مي شود.
نقش هاي شگفت انگيز :يعني نقش هايي كه باعث شگفتي و ّ

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

توجه كنيد:
براي اجراي مناسب و ج ّذابتر ،الزم است به نكات زيرّ ،
طراحي كنيد.
 1صحنه پردازي :فضاي مناسب براي اجرا و متناسب با محتواّ ،
 2انتخاب نقش :پس از بررسي و بازخواني داستان ،يكي از شخصيتها را انتخاب كنيد.
 3اجراي نمايش :پس از تعيين نقش ،ويژگيهاي شخصيت مورد نظر را به نمايش بگذاريد.
 4نقد و بررسي :پس از پايان نمايش ،دربارهي چگونگي اجراي نقش هر فرد ،در گروه
بحث و گفت وگو كنيد و سرانجام مباحث را جمع بندي نماييد.

82
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س یا
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�ذ��ته ب�ود .ه ن� زو� سا ی�هی
چ�هل سال زا� حملهی خ�ا�نمان س زو�ِ م�غ والن ب�ه ا�یران �گ ش

� و خ�اطرهی هراسا�ن�گ� ي ز� � تق�ل عا ِم مردم ا ي�ن س زر�م ي�ن زا� سوي چ��ن�گ� زی� و
وح ش� ت

ا� � شن�ده ب�ود.
� زفر� ن�دا� شن� زا� ذ�هن مردم ا�یران� ،پ ک

رد ا ی�ن ه ن�گام ،آ� ش� ب
� .هال�کو ،خ�ان م�غ ول� ،برای ن�ا ب�ود
و� د ی��گری �بر خ�اس ت

�کردن مخ�ال ف�ان �خود ،ب�ه ا�یران حمله �کرد� .بار د ی��گر ن��گرا� نی و ا ن�دوه� ،قل ب
� مردم را
ردهم �ف ش�رد.

�خوا ج�ه ن�ص�یرال ّد ي�ن ت�وسی ،ر�یا�ضیدان ،ن�و�یس ن�ده و س ت�اره ش� ن�اس �ب ز� گر� ا�یرا� نی،

�با �خود ا ن�د�ی ش� ی�د �که « چ�ه می ت�وان�کرد ؟»

�:
� « :ج�امعه� ،برای ح ف� ظ� �خود ،ب�ه سه چ�� زی� ن� ی� زا�م ن�د اس ت
آ�نگاه �با �خود � گ ف� ت

ش�م ش��یر ،ق�لم و د ی��ار .ش�م ش��یر و د ی��ار رد دس �
� و ق�لم �که زا� همه
کارسا� ت�ر
ز
� د ش من اس ت
ت
ن
ن
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�ل
در� رسا ن�د ،ش�م ش��یر و د ی� ن�ار را هم
� ما .ا�گر ب� ت�وان ق م را ب�ه ق� ت
� ،رد دس ت
اس ت

�
�».
می ت�وان زا� د ش من �گر�ف ت
�خوا ج�ه �با هم ی�ن �ن�ق�ه ،ت�صم�ی
ح
�
ب
�
�
ف
م
�
� م�غ ولها راه پ� ی�دا
کو
ردون
ه
�
گر
م
ش
ت
ت
� ک ن�د و ا ن�د� شی�ه و ر ف� ت�ار آ��نها را ت��غ ی��یر دهد.

� ،او
هال�کو هم �که �خود را ن� ی� زا�م ن�د ه ش
و� و ن
دا�ا�یی �خوا ج�ه ن�ص�یر میدا�نس ت

رکا�ه آ��غ زا�
� و م ش�اور �خود �كرد� .خوا ج�ه ،ش
کار� را �با حر� ک ت�ی ز��ی ن
را �گرامی دا ش� ت
ت�ص
� �یک مر� زک� علمی ا ي� ج�اد � ك ن�د ّاما �براي ا ی�ن کار د ش�وار ،م�ی م
�کرد .او می �خواس ت
عی
�.
�ج ��ب ی �گر�ف ت
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دا� ن�د .او
� شت� ت�ی �فراهم آ�ورد و دو ت�ن را م�أ مور �کرد ت�ا آ�ن را ش� ب�ا ن�گاه زا� �باالی ق�لعه ب�ه �پا ی� ی�ن ا ن� ز

ّ
ق� ب� ًال ز�مان ا ن�دا خ� ت� ِ
� �با صدای مَه ی� ب
�،
� را ب�ه خ�ان م�غ ول ،اطالع داده ب�ود .و ق� ت�ی � شت� ت
ن � شت� ت
�
� ز�ده زا� � ب
حاد�ه ي
خوا� �بر خ�اس ت� ن�د .همه می�گر ی�خ ت� ن�د و �گمان می�کرد ن�د ،ث
�فرو ا ف� ت�اد ،مردم وح ش� ت
پ� ي�
�.
ن�ا �گواري ش� آ�مده اس ت
�« :ای خ�ان �ب ز� گر� ،ت�و �چ را �فرار �نمی�ک�نی ؟ ت�و �چ را �نمی ت�رسی؟»
�خوا ج�ه ب�ه هال�کو � گ ف� ت
�
��« :چ ون زا� پ�� شی� میدا نس ت�م».
هال�کو � گ ف� ت

�خوا ج�ه ،ل ب��خ �دی ز�د و � گ ف���« :پس ا�گر ب� ت�وا ن��ی م حواد� را پ�� ش  ب ی �ک��ی
�
ن
ث
ی����نی ن م ،هر� زگ� ب�ه وح ش� ت
ت
�ی
�نمیا ف��ت�ی م و چ�اره اي می ا ن�د ش��ی م».
ه
� هال�کو را �برای �ج�ذ ب
�
� ز��ی ن
� ک ّل ی�هی ام ن
کا� ت
ا� ح�کوم ت
�با م ی�ن حر� ک ت
رکا�ه� ،خوا ج�ه ت�وا�نس ت

دا�ن ش�م ن�دان و سا خ� ت�ن َر َصد خ� نا�هی �ب ز� گر� مرا غ�ه ب�ه کار �گ�یرد .

و� �کرد.
�خوا ج�ه ن�ص�یر ت�وسی ،ر�یا� ن
ضیدا�ان و س ت�اره ش� ن�اسان را زا� س زر�م ی�نهای اسالمی دع ت
� ِ
مار � ک ت� ب
او رد � ک ن�ار َر َصد خ� نا�ه � ،ک ت� ب 
ا�های آ�ن را ت�ا چ�هارصد ه ز�ار
ا� خ� نا�های ن�� زی� ا ي� ج�اد �کرد �که ش
ج�لد ن�و ش��تها ن�د.

ی
�ب� گ  ی
�
� او ا�ن ب�ود �که رد دورهی هال�کو و ه ن�گام چ��یر�گی م�غ ول ،ب�ه ت�ر ب� ي� ت
ر� ت�ر �ن خ�دم ت
ز
ا�ها و آ� ث�ار علمی ت�و ج�ّه �کرد .رد آ�ن ه ن�گام �که م�غ والن � ک ت� ب
دا�ن ش�م ن�دان و ن��گهداری � ک ت� ب
ا�ها را
� میا ن�دا خ� ت� ن�د ،او ب�ه �نس خ�ه �برداری و �ج مع آ�وری � ک ت� ب
ی�د ن�د �یا رد آ� ب
ا�ها م ش��غ ول ش�د و
آ��ت ش� م ز
ال� و همّ� او ن� ب�ود ،ب� ی� ش� ت�ر آ�ن آ� ث�ار ز �
�.
ا�گر ت� ش
ت
ار� ش م ن�د زا� م ی�ان میر�ف ت
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پ��
� او ،ب�ه ن�ام
� سال شی� زا� �خوا ج�ه ن�ص�یر ،مردی �ب ز� گر� زا� وال�ی ت
حدود دو�یس ت

وا�ا ي�ي علمي �خود کارهای �ب ز�ر �گی ا ن� ج�ام داد .او
�خوا ج�ه �ن�ظ امالملک ت�وسی ،ن�� زی� �با ت�د ب��ير و ت� ن

رو�ی ت��أس ي�س �كرد �که ما ن� ن�د دا� شن�گاههای
دوا�ده ش�هر مه ّم آ�ن ز
رد ز
رو� ،مدارس ش� ب� نا�ه ز

رو� ب�ود ن�د .سعدی ی�� کی زا� صدها
رو� ،اداره می ش�د ن�د .ا ی�ن مدارس ب�ه«�ن�ظ ام ی�ه» مع ف
ام ز
دا�ن ش�م ن�دی اس� �که رد ا ی�ن مدارس ،ت�حص ی
�
�
س
�.
ا
کرده
ل
ت
ت
� �که �بس ی�اری زا� دا�ن ش�م ن�دان
�خوا ج�ه �ن�ظ ام الملک ،رد ش�هر ریَ ،ر َصد خ� نا�های سا خ� ت
�
رد آ� ن� ج�ا ب�ه ت ح ق� ی� ق� م ش��غ ول ش�د ن�د.
رد آ�سمان علم و �فره ن�گ ا�یران ،س ت�ارههاي پ�ر�فرو غ ِ� �فراوا� نی ما ن� ن�د �خوا ج�ه �ن�ظ ام الملک
� .ا ی�ن دا�ن ش�م ن�دان� ،با ت��ك ي�ه �بر لط ف� پ�روردگار ،رد
و �خوا ج�ه ن�ص�یر ت�وسی می ت�وان �یا�ف ت
ع�ظ
س  ی
� و سر ب�ل ن�دی �برسا ن� ن�د.
�خ� ت�ر �ن ش�را ي�ط �کو ش� ی�د ن�د ،ا�یران را ب�ه او ج� م ت
ت
درست و نادرست
 1به گفته ی خواجه نصیر توسي  ،برای حفظ جامعه ،شمشیر از همه کارسازتر است.
 2سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل کرده است.
 3خواجه نصیر توسی با زیرکی توانست رصد خانه ای در شهر ری بسازد.
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درك مطلب
 1منظور از جمله ي زير چيست؟
« جامعه براي حفظ خود به شمشير ،قلم و دينار نيازمند است» .
 2چرا هالكو خان به علم خواجه نصير نيازمند بود؟
 3كارهاي مشترك خواجه نظام الملك و خواجه نصير توسي چه بودند؟
 4پيش بيني حوادث چه كمكي مي تواند به ما بكند؟
 5مدارس نظاميه چه نوع مدرسه اي بودند و چگونه اداره مي شدند؟
.

6

دانش زباني
كاربرد واژه
جملههاي زير را بخوانيد.
چهل سال از حمله ي خانمان سوز مغول به ايران گذشته بود / .ويرانگر ،خانمان بر انداز
نگراني و اندوه ،قلب مردم را درهم فشرد / .آ ُزرد ،رنجاند ،به درد آورد
قلم از همه كارسازتر است /.مفيدتر ،مؤثّرتر ،اثر گذارتر
ّ
مشخص شده ،گفتوگو كنيد.
حاال به جملهها د ّقت كنيد .درباره ي واژه هاي

مردم از خواب برخاستند .
تشت با صداي مهيب از باالي قلعه فرو افتاد.
گاهي براي بيان يك مفهوم ،ممكن است چند واژه داشته باشيم كه با يكديگر هم معني
باشند ،بايد در به كارگيري واژه ها ،د ّقت كنيم.
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شعرخواني و صندلي صميميت
 1انديشيدن :نخست شعر مورد نظر را به صورت آرام و بي صدا بازخواني کنید و درباره ي
محتوا و آهنگ مناسب آن ،بينديشيد.
  2يافتن :پس از بازخواني و انديشيدن درباره ي محتوا ،لحن و آهنگ مناسب آن را كشف كنيد .
توجه بيشتر ،بار ديگر
 3شناختن :پس از انديشيدن و يافتن آهنگ مناسب ،اكنون بايد با ّ
شعر را نزد خود بخوانيد تا درك بهتري از فضا ،شخصيت ،مكان و رويدادهاي شعر پيدا كنيد ،مث ً
ال
اگر دو شخصيت در شعر با هم گفت وگو مي كنند ،تغيير آهنگ را رعايت كنيد.
  4خواندن :پس از مرور شعر و تشخيص لحن مناسب آن ،اكنون با آهنگ و سرعت مناسب،
خوانش شعر را آغاز كنيد.
به صورت رسا،
ِ
 5نشان دادن :به كارگيري حركات دست و سر و تغيير حالت هاي چهره به هنگام خواندن،
باعث مي شود ،حس و پيام شعر را  ،بهتر به شنونده منتقل كنيد .با اين كار ،در حقيقت ،فضاي شعر
آهنگ خواندنتان متناسب باشد.
را براي شنونده ،نمايش ميدهيد .سعي كنيد حركات شما با
ِ
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درست و نادرست

درك مطلب
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بخوان و بينديش

ابوالقاسم فردوسي از نام آوران بزرگ كشور ايران است .فردوسي استاد بي همتاي زبان فارسي است.
كتاب مشهور او «شاهنامه» نام دارد .شاهنامه سراسر ،شعر است .فردوسي نزديك به سي سال براي
نوشتن شعرهاي اين كتاب ،تالش كرد .اين كتاب ارزشمند ،گنجينهي فرهنگ ايران كهن و نگهبان زبان
فارسي است .در اينجا يكي از داستان هاي شاهنامه را که بازنویسی و کوتاه شده است ،با هم ميخوانيم:

«زال و سیمرغ»
سا ِم نَریمان ،جهان پهلوان ایران ،سالها در آرزوی داشتن فرزند بود .سرانجام ،همسرش پسری
به دنیا آورد که چهرهاش مانند خورشید ،درخشان و زیبا ،ولی مویش چون موی پیران ،سفید بود.
سان شید
به چهره ،نکو بود بر ِ

و لیکن همه موی ،بودش سپید

تا آن زمان کسی کودکی سفید مو ،ندیده بود؛ از این رو ،خاندان سام ،اندوهگین شدند و تا یک
هفته جرئت نکردند این خبر را به او برسانند .عاقبت ،دایهی کودک که زنی شیردل و شجاع بود،
نزد سام رفت و مژده داد که یزدان پاک به او پسری دادهاست که تنش مانند نقره ،سفید و رویش
چون گل ،زیباست و هیچ عیبی در سراپایش نیست ،جز آن که مویش سفید است.
سام به دیدار فرزند شتافت .ا ّما وقتی موی سفید او را دید ،غمگين و شرمسار شد.
چو فرزند را دید ،مویش سپید

بشد از جهان ،یکسره ناامید

با خود گفت:
چو آیند و پرسند ،گردنکِشان
بچهی دیو ،کیست
چه گویم که این ّ
ِهان جهان
بخندند بر من ،م ِ

بچه ی بد نشان؟
چه گویم از این ّ
پلنگ دو رنگ است یا خود پَری است
ِ
بچه ،در آشکار و نهان
از این ّ
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پس از آن ،با خشم بسیار فرمان داد که کودک
را از پیش چشمش دور کنند و به جایی ببرند که
هیچ کس او را نبیند .كودك را به سوي کوهی بلند،
به نام«  البرز» بردند كه بر سر آن كو ِه سر به فلك
کشیده ،سیمرغ آشیان داشت .او را در دامنه ي كوه
گذاشتند و بازگشتند.
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یکی کوه بُد ،نامش البرز کوه
بدان جای ،سیمرغ را النه بود
نهادند بر کوه و گشتند باز
پدر ،مِهر بُ ْبرید و بِفْکند خوار

به خورشید نزدیک و دور از گروه
که آن خانه از خلق ،بیگانه بود
برآمد بر این ،روزگاری دراز
ِ
کودک شیرخوار
جفا کرد بر

کودک بیچاره ،تنها و دور از پدر و مادر از گرسنگی ،گاه انگشتان خود را میمکید و گاه فریاد
می زد.
بچه هايش ،شکاری بیابد.
در این هنگام ،سیمرغ از آشیانهی خود پرواز کرد تا برای خوراک ّ
چون به دامان کوه رسید ،کودکی شیرخواره را دید که بر روی سنگی سخت ،افتاده است و
فریاد میکشد و خورشيد گرم و سوزان بر او میتابد.
خداوند ،مِهر آن کودک را در دل سیمرغ افکند؛ چنان که او را به چشم فرزندی نگریست.
فرود آمد و چنگ زد و كودك را از میان سنگها برداشت و به آشیانهی خود برد .جوجههای
سیمرغ هم از دیدن کودک ،شاد شدند و او را در میان گرفتند .سیمرغ ،نام کودک را « دستان »
گذاشت.
بدین گونه بر ،روزگاری دراز

برآمد که بُد کودک آنجا به راز
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از آن پس ،دستان با جوجههای سیمرغ میخورد و میخوابید و بازی میکرد؛ تا
اینکه دور از چشم مردم ،بزرگ شد.
روزی ،کاروانی از کنار آن کوه میگذشت .کاروانیان در آنجا جوانی را دیدند نیرومند،
با قامتی بلند و مویی سپید که در دهانهی غاری ایستاده بود.
این خبر ،دهان به دهان ،گشت تا به گوش سام رسید .همان شب ،سام نیز به خواب
دید که سواری آمد و مژده داد که پسرش ،تندرست و نیرومند است .چون بیدار شد ،موبدان
را نزد خود خواند و از خواب خویش و خبر کاروانیان با آنان سخن گفت .همه او را از اینکه
فرزند بیگناه 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 پیمودن راهی دراز ،به کوهی
بسیار بلند رسیدند که آشیانهی سیمرغ برفراز آن بود .آنها جوانی بلند قامت را دیدند که
گِرد آشیانه میگشت .سام و همراهان راهی نیافتند که از کوه باال بروند و خود را بدان
جایگاه برسانند .سام ،رو به آسمان كرد و به سبب كار ناپسند خود ،از خداي بزرگ پوزش
طلبید و خواست که فرزندش را به او باز گرداند.
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سیمرغ ،با دیدن مردم ،دانست که به جست وجوی پسر آمدهاند .پس رو به دستان کرد و گفت « :تا کنون
مانند دایهای مهربان ،تو را پروراندهام؛ حال که پدر به جست وجوی تو آمده ،بهتر است نزد او باز گردی».
دستان با شنيدن اين سخن سیمرغ ،بسیار اندوهگین شد وگفت« :مرا از خود دور میکنی؟ مگر از
من خسته شدهای؟»
سیمرغ در پاسخ گفت  « :اگر با پدر بروی و شکوه و جالل دستگاه او را ببینی ،خواهی دانست که
آشیانهی من دیگر جای تو نیست .از روی بیمهری نیست که تو را از خود دور میکنم؛ بلکه خواستار
سرافرازی و بزرگی تو هستم .اکنون این پرهای مرا بگیر و پیوسته با خود داشتهباش؛ هر گاه به یاری
من نیازمند شدی ،یکی از آنها را به آتش بیفکن .بی درنگ ،به کمک تو خواهم شتافت؛ اگر میل بازآمدن
داشتی:
بی آزارت َآرم ،بدین جایگاه»
همان گه ،بیایم چو اب ِر سیاه
آن گاه ،سیمرغ پسر را برداشت و به پای کوه برد و به پدر سپرد .سام ،جوانی را دید زورمند؛ که
موهای سفید بلندش تا کمر آویخته بود .از دیدن او شاد شد و سپاس خدا را به جای آورد که گناهش را
بخشیده و پسر را به او بازگردانده است.
سام ،نام فرزند را « زال» گذاشت و جامهای گرانبها بر او پوشانید و با همراهان و سواران به راه
افتاد .دشت از فریاد شادی سپاه و خروشیدن طبل و بانگ نای ،به لرزه در آمد.
بهشت برین
دل سام شد چون
ِ
ِ

بر آن ْ
پاک فرزند ،کرد آفرین
شاهنامه  ،فردوسی  ،با کاهش و بازنویسی

درك و دريافت
 1چرا کودک را بر دامنه ي کوه البرز گذاشتند؟
 2رفتار سام با سیمرغ چه فرقي داشت؟
 3در اين داستان ،رفتار كدام شخصيت را نميپسنديد؟ چرا؟
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حكايت

يكي از بزرگان ،بيمار شده بود ،چنان كه تص ّور مي كرد ،گاو شده است .پس همه روز ،بانگ ميكرد
و اين و آن را مي گفت« :مرا ُبكشيد كه از گوشت من َهريسه ،نيكو آيد».
اطبا در معالجت عاجز ماندند .سرانجام ،خواجه
كار او به درجه اي بكشيد كه هيچ نميخورد و ّ
ابوعلي سينا را آوردند تا او را عالج كند.
خواجه ،قبول كرد و گفت« :گاو كجاست تا او را ُبكشم ؟!»
جوان ،همچوگاو ،بانگي كرد ،يعني اينجا هستم !
سراي آوريد و دست و پايِ او را ببنديد و بخوابانيد».
خواجه بوعلي گفت « :او را به ميان
ْ
بيمار چون آن شنيد ،بدويد و جلو آمد ،و بر پهلوي راستُ ،خفت و پاي او سخت ببستند .پس
قصابان
خواجه بوعلي بيامد و كارد بر كارد ماليد و نشست و دست بر پهلوي او نهاد ،چنان كه عادت ّ
باشد .پس گفت « :وه! اين چه گاو الغري است ! اين را نمي توان كشت ،علف دهيدش تا َفربه شود».
پس ،خواجه ،برخاست و بيرون آمد و حاضران را گفت« :دست و پاي او را بگشاييد و خوردني،
آنچه فرمايم پيش او بريد و او را گوييد :بخور تا زود فربه شوي».
چنان كردند كه خواجه گفت .خوردني پيش او بردند و او ميخورد ،بدان اميد كه فربه شود ،تا او را بكشند.
پس ،يك ماه سپري شد و چنان كه خواجه بوعلي فرموده بود ،كام ً
صحت يافت.
ال ّ
چهار مقاله ،نظامي َعروضي

مفهوم اين حكايت با كدام َمثَل تناسب دارد؟

قدر عافيت  ،كسي داند كه به مصيبتي گرفتار آيد.
			
هر سخن جايي و هر نكته ،مكاني دارد.
بخور بخواب ،كار من است؛ خدا نگاه دار من است.
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بخور تا تواني به بازوي خويش
عقل سالم در بدن سالم است.
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در
س
س
ی
زدهم

ا��فرو ش�ی �پدر�ب ز� گر�
رو� ب�ود �که ام ی�د ،ب�عد زا� �ظ هرها ب�ه د ّکان ق� ب 
چ� ن�د ز
�
� ت�ا �پدر�ب ز� گر� ب� ی�ا�ید .ق� ب
ا�های � چ
کو�ک و
میر�ف ت
� و آ� ن� ج�ا می ن ش�س ت
و�ا ن�ده ب�ود .رد ب�ع ض�ی
�ب ز� گر� �چ و ب�ی و ف�ل ّ ز�ی ،د ی�وارهای د ّکان را پ� ش
زا� ق� ب
ا�ها ،ع�کسهای �ق ش� ن��گی د�يده مي ش�د .ره�گ�ذ ران ،ب�یا خ��ت ی�ار

ما�ا می�کرد ن�د.
میا�یس ت�اد ن�د و آ��نها را �ت ش

ام ی�د �برای �کمک �کردن ب�ه �پدر�ب ز� گر�  ،ص ن�د لی �کو چ��کی ،ز��یر �پا
� و �با دس ت�مال ،ق� ب
ا� ها ی�ی را �که دس� شت� ب�ه آ��نها
می �گ�ذ ا ش� ت
ی
� می�برد؛م خ�ص ً
وصا
می رس ی�د� ،تم� ی ز� می �کرد .او زا� ا�ن کار �بس ی�ار ل ّ�ذ ت
زا� �تم� ی ز� �کردن ق� ب
ا� ها ی�ی �که رد آ��نها ت�صو�يری زا� �با غ� و ب�وس ت�ان و
� و �کوهس ت�ان ب�ود .او زا� ن�گاه �کردن ب�ه ا ی�ن ت�صو�يرهای ز� ی� ب�ا،
د ش� ت
� می �برد و �با �خود �ف�کر می�کرد �که هی چ�� ج�ا د�ید� نی �تر و ز� ی� ب�ا�تر زا� م�غ زا�ه ی
ل ّ�ذ ت
�.
�پدر�ب ز� گر� ن� ی�س ت
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� �که او هم م ث�ل
رد ی��کی زا� ز
� ش� ی� ش�هی م�غ زا�ه ا�یس ت�اد .ام ی�د ا ن� ت� ظ�ار دا ش� ت
رو�ها ،ره�گ�ذ ری �پ ش� ت

�بس ی�اری زا� ره�گ�ذ ران ،ن�گاهی ب�ه ق� ب
� و آ�رام ،وارد م�غ زا�ه
ا�ها ب� ی� ن� ز
دا�د و ز�ود ب��گ�ذ رد؛ ولی او �نر�ف ت
ش�د .ام ی�د �که م ش��غ ول �تم� ی ز� �کردن ق� ب
ا� ها ب�ود ،زا� روی ص ن�د لی � چ
کو�ک �پا ی� ی�ن آ�مد؛ دس ت�مال را
� م� ی ز� �پدر�ب ز� گر� ا�یس ت�اد و ب�ه آ�ن مرد ،سالم �کرد.
� و �پ ش� ت
� ک ن�ار �گ�ذ ا ش� ت
مرد ب�ل ن�د ق�د و ع ی� ن��کی� ،پس زا� ج� ب
وا� دادن ب�ه سالم او ،ل ب� خ� ن�دی ز�د و پ�رس ی�د « :صاح ب
�
�؟»
م�غ زا�ه ک� ج�اس ت

� « :ق� ب
ا� می�خواس ت� ی�د
ام ی�د رد حالی �که ب�ه � ک ی� ف� �چرمی �قهوهای نر�گ مرد ،ن�گاه می�کرد � ،گ ف� ت
� یق�
کو�ک را میدا�نم ،ولی ا�گر ق� ب
� ق� ب
ا� های � چ
ا� �ب ز� گر� می�خواه ی�د� ،با�ید زا�
آ� ق�ا ؟ من م ت
�پدر�ب ز�ر�گم ب��پرس ي�د».
ی
�� ،پسرم؟
ـــ ا�ن ّدکان �پدر�ب ز� گر� ت�وس ت
ـــ ب�له ،آ� ق�ا.

ه
� �برسا� نی.
ـــ می�خوا م پ� ی��غ امی زا� من ب�ه �پدر�ب ز�ر�گ ت
ـــ چ�ه پ� ی��غ امی؟

ـــ ب�ه او سالم �برسان و زا� ق�ول من ب��گو «:م�غ زا�هي ز� ی� ب�ا ی�ی دار�ید ،ولی ب�ه ن��ظ ر من ا ی�ن م�غ زا�ه،

چ�� ی ز�ی � کم دارد».

�
ف
�؛ ّاما آ�ه ن�گ صدای
ام ی�د ،نمیدا�نس ت
� چ�ه ج�وا ب�ی �بدهد �که مرد ،خ�داحا� ظ�ی �کرد و ر�ف ت
ه
گو� ام ی�د ،مچ� ن�ان ش� ن� ي�ده مي  ش�د.
�گرم ش� رد � ش
�
� و پ�رس ی�د« چ�ه خ��بر� ،پسرم؟ چ� ن�د ت�ا
چ� ن�د د�ق ی� ق�ه ب�عد� ،پدر�ب ز� گر� آ�مد .روی ص ن�د لی ن ش�س ت

ق� ب
�  « :چ�� ی ز�ی �ن ف�رو خ� ت�م ،ولی
ا� �فرو خ��تهای؟» ام ی�د ردحالی �که ب�ه � شگو�های خ��یره ش�ده ب�ود � ،گ ف� ت
�».
�یک �ن ف� آر�مد و �برای ش�ما پ� ی��غ امی �گ�ذ ا ش� ت
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�؟»
�پدر�ب ز� گر� پ�رس ی�د�« :کی ب�ود؟ چ�ی � گ ف� ت

�« :او را � شن� ن�ا خ� ت�م .ت�ا ب�ه حال او را ن�د�یده ب�ودم .ب�ه ش�ما
ام ی�د �که ب�ه م� ی ز� �ت�ک ی�ه داده ب�ود � ،گ ف� ت

� �که ب��گو ی�م :م�غ زا�هي ز� ی� ب�ا ی�ی دار�ید ولی ا ی�ن م�غ زا�ه ،چ�� ی ز�ی � کم دارد».
سالم رسا ن�د و � گ ف� ت
ی
� ش� ن� ی�ده ای؟ او
�پدر�ب ز� گر� ت�ا ا ی�ن ف
�� « :ع ن�ی چ�ه؟ ردس ت
حر� را ش� ن� ی�د ،ت�کا� نی �خورد و � گ ف� ت
ه
�؟»
م ی�ن را � گ ف� ت
ه
��« :که ّدکان ش�ما چ�� ی ز�ی � کم دارد».
�؛ � گ ف� ت
ب�له؛ م ی�ن را � گ ف� ت

�پدر�ب ز� گر� ،ن�گاهی ب�ه ق� ب
� و ز��یر ل ب
�«:م ن� ظ�ور او چ�ه ب�وده
ا� های روی د ی�وار ا ن�دا خ� ت
� � ،گ ف� ت

�
ي��يد؟»
� �كه �ب زا� هم م آ
�؟ چ�ه چ�� ی ز�ی کم دارد؟» ب�عد ،رو ب�ه ام ی�د �کرد و پ�رس ی�د «:ن�� گ ف� ت
اس ت
ـــ حر  �في ن� ز�د.

� دارم �بدا�نم �كه چ�ه چ�� ی ز� � کم دار ی�م؟»
� «:خ�دا � ک ن�د ب� ی�ا�ید ! دوس ت
�پدر�ب ز� گر� ،آ�هي � شك� ي�د و � گ ف� ت
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رو�� ،باران ب�ه آ�رامی می�بار�ید .ام ی�د و �پدر�ب ز� گر�،
درو� زا� آ�ن ما�جرا �گ ش
چ� ن� ز
� .عصر �یک ز
�ذ� ت
رد ّدکان �ن ش�س�ه ب�ود ن�د� .پدر�ب� گر� ،ق� ب ع�
� و سر�گرم �تم� ی ز� �کردن آ�ن
ا� کسی را روی م� ی ز� �گ�ذ ا ش� ت
ت
ز
ش�د .ام ی�د هم روی ص ن�د لی �ن ش�س�ته ب�ود و � ک ت� ب
ا� «داس ت�انهاي ش�اه ن�امهي �فردوسي» را
�
� ب�ود .ن�ا�گهان ،ن�گاه ام ی�د ب�ه خ� ی�ا�بان ا ف� ت�اد .همان مرد ب�ل ن�د ق�د� ،پ ش� ت
می�خوا ن�د .همه ج�ا سا� ک ت

ش� ی� ش�هي �ب ز� گر� م�غ زا�ه ا�یس ت�اده ب�ود.

ه
��« :پدر�ب ز� گر� ! �پدر�ب ز� گر� ! همان مرد».
ام ی�د �با ی� ج�ان ،ولی خ� ی�لی آ�رام � گ ف� ت
رد ا ی�ن ه ن�گام ،مرد ،دس�ت�گ�یرهي رد را �چر خ�ا ن�د و وارد ّدکان ش�د .ل ب� خ� ن�دی ز�د و سالم �کرد� .پدر�ب ز�ر گ�
�که ب�ه او خ��یره ش�ده ب�ود ،ج� ب م
� « :ب� ف�رما ی� ی�د .چ�� ی ز�ی م ی�خواس ت� ی�د؟»
وا� سال ش� را داد و � گ ف� ت
س�
� « :ب� ف�رما ی� ی�د ،ب� ن� ش� ی� ن� ي�د».
� و � گ ف� ت
پس� ،پدر�ب ز� گر�� ،برای او ص ن�د لی �گ�ذ ا ش� ت
�
خو�ر ن��گی زا� آ�ن
ا� را �ب زا��کرد و کا�غ�ذ چ�هار� ش ِ
� � .ک ی� ف� �چرمی ش
گو� � ش
مرد ،روی ص ن�د لی ن ش�س ت

ب��یرون آ�ورد.

عَ
روی کا�غ�ذ  ،ن�و ش��ته ش�ده ب�ود�« :یا صاح ب
هلل �تَعالی ف� َ َر ج َ� ْک».
� ال ّ ز�مان ،ج�َ َّل ا ُ
ه
خو� ن�و�یس س ت�م و �گهگاهی �برای �خودم
�« :من � ،ش
� و � گ ف� ت
مرد ،کا�غ�ذ را روی م� ی ز� �گ�ذ ا ش� ت
�� ی
�».
کارها ی�ی می ک نم .ا�ن ،ی��کی زا� کارهای من اس ت
بب
� « :ب� ی�ا �پسرم �� ،ی� ن�م می ت�وا� نی ب� خ�وا� نی چ�ه ن�و ش��ته؟»
�پدر�ب ز� گر� �با ش
ا�اره ب�ه ام ی�د � گ ف� ت
م
ر� ت�� ّف� کر رد آ�ن ن�و ش��ته ش�د ن�د �که �ن ف�هم ی�د ن�د آ�ن
ما�ا و غ� ق
ام ی�د و �پدر�ب ز� گر� ،آ�ن چ� ن�ان ش��غ ول �ت ش
مرد چ�ه ه ن�گام زا� م�غ زا�ه خ�ار ج� ش�د.

��«:پدر�ب ز� گر�»!...
ن�ا�گهان ،ام ی�د � گ ف� ت

روا�ه ش�د.
�پدر�ب ز� گر� زا� ج�ا ب�ل ن�د ش�د و ب�ه ط ف
ر� ب��یرون ،ن
مرد ،ر�ف�ته ب�ود� .باران هم ب� ن�د آ�مده ب�ود و ا�برها � کم � کم آ�سمان را � کتر� می�کرد ن�د.
مح ّمد ميركياني ،با اندکی تغییر
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درست و نادرست
 1امید از تمیز کردن قاب ها بسیار ل ّذت می برد.
 2صبح یکی از روزها رهگذری پشت شیشه ی مغازه ایستاد.
 3مرد خوش نویس تابلویی به مغازه ي پدربزرگ هدیه کرد.
درك مطلب
 1منظور مرد از «د ّکان شما چيزي كم دارد» چه بود؟
متوجه رفتن مرد از مغازه نشدند؟
 2چرا پدربزرگ و اميد ّ
 3چرا اميد فكر مي كرد هيچ جا ديدني تر و زيباتر از د ّكان پدربزرگ نيست؟
.

4

واژهآموزي
من ،خوش نويس هستم.
		

خوش نويس ،يعني كسي كه با ّ
خط خوش مي نويسد.
جالل آل احمد ،داستان نويس معروف معاصر ،داستان هاي خوبي نوشت.

		

داستان نويس ،يعني كسي كه داستان مي نويسد.
نمايشنامه نويس :يعني كسي كه متن نمايشنامه را مي نويسد.
برنامه نويس :يعني كسي كه برنامه را مي نويسد.
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تصويرخواني و صندلي صميميت

توجه كنيد.
 1خوب ديدن :تصويرها را با د ّقت ببينيد و به جزئيات آن ّ
 2انديشيدن :براي درك ارتباط ميان اجزاي تصويرها ،فكر كنيد و مطالبي را كه از تصوير برداشت كردهايد ،در ذهن خود مرور كنيد.
 3يافتن :پس از درك محتوا و ارتباط ميان اجزاي تصاوير ،تفاوتها و شباهتهاي آن دو را مشخّ ص كنيد.

روي صندلي معلّم بنشينيد و دربارهي تفاوتها و شباهتهاي تشخيص داده شده ،براي دوستانتان
 4گفتن :هر وقت آماده شديدِ ،
صحبت كنيد.
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بخوان و حفظ كن
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�بال رد �بال پ�ر س ت�وهاي � ب
خو�

و�
مي رسد آ��خر ،سوار س� ب ز� پ� ش

وا�
پ�� شي� �پاي او ب�ه رسم پ� ي� ش� ز
�با�غ ب�ان هم� ،با�غ ب�ان ن�و ب�هار

ي � ن�د
ا�بر �با ر ن��گ ي�ن �كمان ،پ ُ�ل م ز

ي � ن�د
�بر سر هر ش�ا خ�هاي گُل م ز

ي��يد ،پ�ردهها زا� خ� نا�هها
ت�ا م آ
مر�غ هاي �خس�ته و پَ�ر �بس�ته هم

�ب زا� ت�وي �كو چ�هها َسر مي� شك� ن�د
زا� م ي�ان پ�ردهها پَ�ر مي� شك� ن�د

ي �ود
رد ف� ض�اي �با�غ ها پُ�ر م ش
ص
ي �و ن�د
�م ش
هر ك� ج�ا سر�گرم ح ب� ت

�ب زا� هم ف� ّوارهي �گ نج�� ش�ك ها
ش�ا خ�ه ها رد�بارهي �گ نج�� ش�كها

�ب زا� مي پ� ي� چ�د م ي�ا ِ
ن خ� نا�ه ها
مي رسد �فصل ب�هاري ج�اودان

ب�وي اس ف� ن�د و گ ب
ال� و ب�وي عود
�فصلي زا� عطر و گل و ش�عر و سرود

ج�امهاي زا� عطر �نر�گس ها ب�ه ت�ن

دو�
روا�ه ها �بر روي ش
ش�الي زا� پ� ن

بيوك ملكي

خوانش و فهم
 1شاعر چه ويژگيهايي براي« سوار سبزپوش» بيان كردهاست؟
 2منظور شاعر از « ف ّوارهي گنجشكها » چيست؟
 3شعر را در گروه هاي دو نفره ،هم صدا ( هم نوا ،هم آوا) بخوانيد ( همخواني كنيد) .
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در

س
چها

رد

هم

واد� و ر ن��ج ها
� �که ا�نسان ،ب� ت�وا ن�د رد �برا�برح ث
ش� ج�اع ت
� ب�ل�که آ�ن اس ت
� ،ن� ت�رس ی�دن ن� ی�س ت

ال� �نهراسد و راههای م ن�اس ب
رو�ی �بر آ��نها را
� پ�� ی ز
و د ش�واریها ا�یس ت�اد�گی � ک ن�د .زا� م ش�ک ت
� و ج�و � ک ن�د.
ج�س ت

�� .کسی �که رد ه ن�گام را ن� ن�د �گی
� �که �بس ی�ار �پس ن�د�یده اس ت
�ترس ،گاه ن�ه ت��نها ن�ا�پس ن�د ن� ی�س ت
دا�ه می پ�ره� ی ز�د� ،کسی �که زا� دوس ت�ی و همراهی �با ب َ�دان �خودداری می� ک ن�د،
� ب� ی� ش� زا� ا ن� ز
زا�سرع ت

� �که ش� ج�اع و
ر� ک
آ�ن �که �خود را زا� مكانهاي ن�اامن و�خط ن
ا� ،دور می � ک ن�د ،ن�ه ت��نها �ترسو ن� ی�س ت
دل�یر� ،خوا ن�ده می ش �ود.

�
� و �پای �خود را �گم
ش� ج�اع ،کسی اس ت
� کارهای �بد ب� ت�رسد؛ ولی دس ت
� �که زا� �خطر و عا ق� ب� ت

� و آ�رام ش�� ،برای رو�یارو ی�ی �با �خطر ،چ�اره ج�و ی�ی � ک ن�د.
�ن�ک ن�د و �با �کمال م ت�ا ن� ت
ص
� .ا�نسان ش�ر ی� ف�ی
سر �ب زا�ی �که رد ح�نهی ن��برد ،و ظ� ی� ف�هی �خود را ا ن� ج�ام میدهد ،ش� ج�اع اس ت

ه
�
� .سردار
�که رد ش�علههای آ� شت� �فرو میرود ت�ا ج�ان م ن�وع �خود را ن� ج� ت
ا� دهد ،ش� ج�اع اس ت

مهار�� ،فرمان ع ق� ب 
ل ش��کری �که �با ت�د ب��یر و
�� شن� ی� ن�ی میدهد و س�پاه �خود را زا� �خطر میرها ن�د،
ت
�.
ش� ج�اع اس ت

ی
� �که ا�نسان ،ب�ی دل ی�ل ب� ت�رسد �یا زا� �ترس،
� ،ا�ن اس ت
آ� ن چ��ه ن�ا�پس ن�د و ن��کوه ی�ده اس ت
ت�ص
م
�ی
�
ّ
�
ی
ف�
س
�
�
ت
م
ق�در�ت 
� �بدهد.
د
ا�
را
ر
و
ری
گ
ک
ز
ت
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ر� ش�دن ،آ�� شت� س زو�ي ،ب� ی�ماری و م ی�� ک ب
رو� می�ترس ن�د؛
همه زا� ز�ل ز�له � ،ف
تصاد� ،غ� ق
ش�
ی
حاد�های
� �که م ث� ًال خ�ص زا� خ� نا�ه ب��یرون �نرود ت�ا م ب�ادا ث
ّاما ا�ن �ترس آ�نگاه ن��کوه ی�ده اس ت

�برا�ی ش� ر خ� دهد و. . .

ّ
ی
� �نمی رس ن�د� .برای رس ی�دن ب�ه
ا�ن � نگو�ه ا�فراد� ،ترسو هس ت� ن�د و هر� زگ� رد ز� ن�د �گی ب�ه مو ف� ق� ي� ت
ّ
ّ
�ک��ی
�
�
� ن� ی� زا�م ن�د يم .گاه کاری را آ��غ زا� می ن م و ت�ا رس ی�دن ب�ه مو ف� ق� ي� ت
مو ف� ق��ی�تها ،همه ب�ه ش� ج�اع ت
�
�
�
ی �
� �خود را ب� ی�ا�بد و راه
� می�خور یم .آ�ن �که زا� ش �کس ت
چ� ن�د �بار ش �کس ت
� ن� ت�رسد و دل�ل ش �کس ت
�.
را �برای رس ی�دن ب�ه پ�� ی ز
رو�ی ادامه دهد ،ش� ج�اع اس ت

ج
� .ب�ع ض�ی زا� ت�ار ی��کی می�ترس ن�د
� ،رد �هل و ن�ادا� نی اس ت
ر�ی ش�ه ی اصلی �ترس های ن�اردس ت

و ش� ب
ا� میدا ن� ن�د.
� و ت�ار ی��کی را پُ�ر زا� �پد�یدههای �ترس ن� ک

� �که زا� چ�� ی ز�ی رد ت�ار ی��کی ب� ت�رس ی�دّ ،اما و ق� ت�ی �چرا غ� را
آ��یا �برای ش�ما ا�تّ ف� قا� ا ف� ت�اده اس ت
خود�ان ب� خ� ن�د�ید؟
رو ش�ن � ک ن� ی�د ،ب�ه �ترس � ت
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�
�ل
�
�
�بر�خي ،زا� پ� ز� ش�ک و ردمان می�ترس ن�د ،رد حالی �که نمیدا ن� ن�د ت � ِخي دارو و ر ن ج � � ّجراحی ،سالم ت
�ت�ض
س
�.
� اس ت
� ش� ج�اع ت
آ��نها را م ی�ن می� ک ن�د .خ� ن�ده �بر �ترسهای ردو�غ ی�ن ،گام ّاول ب�ه م ت

� د�ي�گري هم ن� ی� زا�م ن�د هس ت� ن�د؛
� و ق� ت
ا�نسانها ،ا� زف�ون �بر ش� ج�اع ت
در� �بد� نی ،ب�ه ش� ج�اع ت

� ا�خال�قی » می�گو ی� ن�د .
ش� ج�اع ت�ی �که ب�ه آ�ن « ش� ج�اع ت

ی
� ب��گو��ی م و رد د ف�اع زا� آ�ن ،ف�دا  کار و
� �که ف
� و ردس ت
حر� راس ت
� ا�خال�قی ،آ�ن اس ت
ش� ج�اع ت
ی
ن��ترس �با ش��ی م و ا�گر ب�ه چ�� ی ز�ی آ�       گاهی ن�دار ی�م ،ب��گو��ی م �نمیدا ن��ی م.
نوشتهی استاد احمد بهمنیار  ،با كاهش و اندك تغییر

درست و نادرست
 1کسی که از عاقبت کارها نترسد ،شجاع است.
 2در این روزگار به شجاعت و قدرت بدنی نیازمندیم.
 3شجاعت نترسیدن از تمام حوادث و رنج هاست.
درك مطلب
 1دو نمونه از ترسهاي پسنديده را بيان كنيد.
 2شجاع به چه كسي مي گويند؟
 3مردم روزگار ما به چه شجاعتي نياز دارند؟ چرا؟
 4گام ا ّول به سمت شجاعت چيست؟
5
108

.

دانش زباني
گسترش واژه
توجه كنيد:
به نمونههاي زيرّ ،

راه  +مناسب را ِه مناسب
مكان ناامن یا خطرناك
مكان  +ناامن  /خطرناك
ِ
شجاعت اخالقي
شجاعت  +اخالقي
ِ
النه  +زيبا النه ِي زيبا
توجه به نمودار زير ،در گروه ،گفتوگو كنيد.
حاال با ّ

واژه

+

...

+

...

انسان شريف

انسان

+

ـ ِـ

+

شريف

صحنه ي نبرد

صحنه

+

ي

+

نبرد

شعله هاي آتش

شعله ها

+

ي

+

آتش

گاهي مي توانيم با افزودن يك يا چند واژه به يك واژه ي ديگر ،عبارت ها
و تركيب هاي جديدي ايجاد كنيم.
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گوش كن و بگو
قصهي « صداي س ّكه » را با د ّقت گوشدهيد و سپس دربارهي پرسشهاي زير ،گفت و گو
ّ
كنيد.
پرسشها

 1داستان با چه جملههايي آغاز شده بود؟
 2اين داستان در چه مكان هايي اتّفاق افتاده است؟
 3هنگام شكستن هيزم ها توسط هيزم شكن ،مردي كه به دنبال او بود ،چه ميگفت؟
 4هيزم شكن چه تص ّوري درباره ي مرد بيكار داشت؟
 5چرا مرد بيكار از هيزم شكن تقاضاي مزد كرد؟
 6چرا مرد بيكار ،هيزم شكن را نزد قاضي برد؟
 7قاضي پس از شنيدن سخنان آن مرد ،از هيزم شكن خواست تا چه چيزي را به او بدهد؟
 8پس از آنكه قاضي ّ
سكه ها را بر زمين ريخت ،مرد بيكار چه گفت؟
سكه بايد صداي ّ
 9قاضي در پاسخ به پرسش مرد بيکار ،كه چرا به جاي ّ
سكه نصيب او شود،
چه گفت؟
 10محتواي اين داستان ،با كدام ضرب المثل ،تناسب ندارد؟
الف) برو كار ميكن ،مگو چيست كار.
ب) ُمزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد.
ج) از كوزه همان بُرون تَراود كه در اوست.
ميسر نمي شود.
د) نابرده رنج ،گنج ّ
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د

ر
س پان

ز

دهم

ِ
رد � ك ن�ار �خطوط س�ي ِم پ� ي�ام

خ�ار ج� زا� ده ،دو ج
كا� رو ي� ي�د ن�د
سال ي�ان ز
ردا� ،ره�گ�ذ ران

�
چ�
� ميد�يد ن�د
آ ن دو را ون دو دوس ت
ز
رو�ي زا� ز
رو�هاي �پا ي�� زي�ي

ز��ير ر�گ ب�ار و ت� زا��ي نا�هي �باد
ي�
لر��يد
� كي زا� كا�ج ها ب�ه �خود ز
�
خ م ش�د و روي د�ي�گري ا ف� ت�اد
ب� ب�
� گ ف� ت
�« :اي آ� ش� ن�ا � ،شخ� مرا

�خو ب
� رد حال من � ،أت� ّمل ك�ن
ر�ي ش�هها ي�م ز� خ�ا ك� ،ب
ي
�
�
س
رو
ن
ا
�
ت
ت�
چ� ن�د ز
رو�ي ،مرا ح ّمل ك�ن».
ج ه
� �با �نرمی:
كا� مسا ي�ه � ،گ ف� ت
«دوس ت�ی را �نمی�برم زا� �یاد،
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رو�ی
ش�ا�ید ا ی�ن ا�تّ ف� قا� هم ز

ن�ا�گهان زا� �برای من ا ف� ت�اد».
گو� �باد رس ی�د
مهر �با� نی ب�ه � ش ِ
�باد ،آ�رام ش�د ،مال ی�م ش�د

جِ
کا� آ�س ی� ب
� د�یدهی ما هم

�َ
� و سالم ش�د.
کم َ� کَمک� ،پا �گر�ف ت
ی�
خ�
م ی�وهی کا�ج ها� ،فرو میر � ت
دا�ه ها ر�ی ش�ه می ز�د ن�د آ�سان
ن

ا�بر� ،باران رسا ن�د و چ� ن�دی ب�عد
ِ
� «کا ج�س ت�ان» ...
ده ما ،ن�ام �یا�ف ت
مح ّمدجواد محبّت
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درست و نادرست
 1باد وقتی دید که ریشه های کاج از خاک بیرون هستند ،آرام شد.
 2دو کاج ،سال های سال با هم دوست بودند.
 3در یک روز پاییزی ،باد شدیدی وزيد.
درك مطلب
 1علّت آرام شدن باد ،چه بود؟
 2دِه ،چگونه به كاجستان تبديل شد؟
 3كاج همسايه در پاسخ به درخواست كمك دوستش چه گفت؟
 4كدام بيت يا بيت هاي درس را بيشتر مي پسنديد؟ دليل خود را بيان كنيد.
.

5

واژهآموزي
چو  /چون :يعني مانند ،مثل ،همانند ،همچون.
شما را چون برادر خود مي دانم (.مثل ،مانند)
آن دو را چون دو دوست مي ديدند(.مانند ،مثل)
چو  /چون :يعني به دليل ،به سبب ،زيرا ،وقتي كه.
چون باران مي آمد ،خيس شده بود( .به دليل اينكه /چون كه)
به مدرسه مي روم ،چون يادگيري را دوست دارم( .به دليل اينكه ،زيرا كه)
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بخوان و بينديش

روزی از روزها  ،پیرمردی به نوهاش  گفت« :من دیگر
پیر شدهام و م ّدت زيادی از عمرم باقی نمانده است .دلم
می خواهد پس از مرگم ثروتم به تو برسد؛ ا ّما پیش از
آنکه این ثروت مال تو شود ،باید راز زندگی را پیدا کنی
و برایم بیاوری».
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پسرک پرسید « :ا ّما پدربزرگ ،برای یافتن آن ،کجا را باید بگردم؟»
پدربزرگ جواب داد « :راز زندگی زیر این آسمان بزرگ است .تو آن را زیر همین آسمان
بزرگ پیدا میکنی».
پسرک ،راه سفر را در پیش گرفت .ابتدا او در سر راه خود ،یک خودرو دید.
از خودرو پرسید «:آیا در مسیری که میآمدی ،از کنار راز زندگی عبور کردی؟»
خودرو جواب داد  «:نه ،من هرگز از کنار راز زندگی عبور نکردهام؛ ا ّما چیزی هست که
باید به تو بگویم :این مهم نیست که چند کیلومتر راه طی میکنی ،بلكه باید همیشه این را
به یاد داشته باشی که از کجا آمده ای».
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پسرک از خودرو ّ
تشکر کرد و راهش را ادامه داد و عاقبت به یک درخت رسید.
پرسید «:آیا از آن باال می توانی راز زندگی را ببینی؟ »
درخت جواب داد « :من از این باال می توانم نوک شاخه های درختان بلوط را ببینم؛ ا ّما می خواهم
نصیحتی به تو بکنم».
پسرک گفت «:خواهش می کنم ،بفرمایید .من به نصیحتهای خوب ،احتیاج دارم».
درخت گفت «:تو باید از محکم بودن ریشههایت در زیر زمین مطمئن شوی وگرنه ،در برابر کمترین
وزش باد ،بالفاصله سرنگون خواهی شد».
پسرک ،در ادامهي سفرش با کشاورزی که در مزرعهای کار میکرد ،رو به رو شد .کشاورز گفت « :به
نظر میرسد چیزی گم کردهای؟ »
پسرک 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».
پسرک پرسید  «:آیا شما خبر دارید که کجا را باید جست و جو کنم ؟»
کشاورز چانهاش را خاراند و جواب داد «:مطمئن نیستم .ا ّما اگر فکری به خاطرت رسیده است ،بهتر
است آن را مانند بذری که در زمین کاشته میشود ،تص ّور کنی .بذر را بکار و آن را مراقبت کن .طولی
نمی  کشد که رشد میکند و محصولش را برداشت میکنی».
پسرک از شنیدن حرفهای کشاورز کمی گیج شد و سپس به راهش ادامه داد.
پس از پيمودن مسافتی ،به میدان یک شهر رسید که گروهی در حال اجراي موسیقی بودند.
پسرک از یکی از ویلونها پرسید «:آیا تا به حال شنیدهاید که خوانندهای ترانهی راز زندگی را خوانده
باشد؟ »
ویلون جواب داد «:نه ،نشنیده ام؛ ا ّما احساس میکنم این راز باید جایی باشد .وگرنه چگونه من که
فقط از یک ّ
تکه چوب با چهار سیم ساخته شده ام  ،میتوانم آهنگهایی چنین زیبا به وجود بیاورم ؟»
حرف های ویلون به دل پسرک نشست .او به جست وجویش ادامه داد تا آنکه به ساحل رسید و
روی ماسهها نشست و به دریا خیره شد.
دریا گفت «:سختیهای زندگی را هم مانند امواج دریا بدان که عمر کوتاهی دارند و سرانجام روزی
به پایان می رسند».
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پسرک به جست و جویش ادامه داد و عاقبت با یک الکپشت رو به رو شد.
پسرک گفت «:من به دنبال راز زندگی هستم».
الکپشت گفت «:زمان را  ...از دست  ...نده  . ...چیزی را که به دنبالش هستی ...پیدا میکنی».
پسرک به خانه برگشت و روی تخت دراز کشید و به سقف اتاق خیره شد.
تخت از او پرسید « :روز خوبی نداشتی ،مگرنه؟»
پسرک جواب داد  «:حق با توست».
تخت گفت «:کمی استراحت کن .هیچ کس تا به حال از کمي استراحت کردن ،ضرر نکرده است».
پسرک ،برای م ّدتی 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 یک حصار رسید .پسرک به حصار
تکیه داد و گفت «:من باید راز زندگی را پیدا بکنم».
حصار گفت «:راز زندگی که فقط یک چیز نیست .به من نگاه کن ! هر کدام از این ّ
تکه های چوب
به تنهایی ارزشی ندارند؛ ا ّما وقتی در کنار هم قرار میگیرند ،یک حصار پر پیچ و خم میسازند که تا
هر جا هم ادامه داشته باشند ،باز باهم هستند».

سر انجام  ،او یک مرد جوان شد ...ا ّما هنوز به جست و جویش ادامه می داد.
قارههای دنیا را زیر پا
او پیش پدربزرگش رفت و گفت «:من همه جای دنیا را جست و جو کردم .من همه ی ّ
گذاشتم .با افراد بسیاری آشنا شدم .خیلی چیزها یاد گرفتم؛ ا ّما راز زندگی را پیدا نکردم».
پدربزرگ جواب داد   « :ا ّما تو ،راز زندگی را پیدا کردهای .همین سفرت ،خودش راز زندگی بود .در
این سفر ،تو تمام چیزهایی را که برای ل ّذت بردن از یک زندگی ارزشمند و پربار الزم است به دست
آوردهای! »
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مرد جوان ،لبخندي زد.
پیرمرد گفت « :اکنون همه ی ثروت من ،ثروت توست ».آن وقت،
نوه اش را در آغوش کشید و در حاليكه به افق اشاره میکرد ،گفت:
«آري ،ثروت من زیر این آسمان بزرگ است .زیر این آسمان بزرگ».

تِ ُر ِور رو َمين ،ترجمه ي مجيد عميق
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درك و دريافت
 1كدام َم َثل با محتواي داستان هم خواني دارد؟
الف) هر كسي را به ِر كاري ساختند.
ب) هر كه بامش بيش ،برفش بيشتر.
ميسر نمي شود.
پ) نابُرده رنج ،گنج ّ

ت) درخت تو گر بار دانش بگيرد  .....به زير آوري ،چرخ نيلوفري را
ث) پيري و معركه گيري.
 2به نظر شما ثروت پدربزرگ چه بود؟
 3منظور حصار از اينكه گفت   « :راز زندگي فقط يك چيز نيست » چه بود؟
 4شخصيت هاي داستان را بر اساس شكل زير بيان كنيد:

شخصيت هاي
داستان

شخصیت اصلی

شخصیت های فرعی
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حکایت

پادشاهی با غالمی در کشتی نشست و غالم ،هرگز دریا ندیده بود و مِح َن ِت کشتی نیازموده،
گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد؛ چندان که مالطفت کردند ،آرام نمیگرفت و َملِک
از اين حال ،آزرده گشت .چاره ندانستند .حکیمی در آن کشتی بودَ ،ملِک را گفت   « :اگر فرمان
دهی ،من او را به طریقی ،خا ُمش گردانم».
گفت  « :غایت لطف و کرم باشد».
بفرمود تا غالم به دریا انداختند.
باری چند ،غوطه خورد؛ جامهاش گرفتند و سوي کشتی آوردند .به دو دست در سکان کشتی
آویخت .چون بر آمد ،به گوشه اي بنشست و آرام يافت.
َملِك را پسنديده آمد ،گفت « :در اين ،چه حكمت بود؟»
سالمت کشتی نمیدانست».
ِحنت غرقه شدن ،نچشیده بود و قد ِر
ِ
گفت  « :ا ّول ،م ِ
سعدی«،گلستان » ،باب ا ّول «در سیرت پادشاهان»

ّ
مشخص كنيد ،مفهوم حکایت با كدام ضرب ال َمثَلهاي
پس از گفت و گو درباره ي مثَل هاي زير،

زير ،تناسب دارد؟

از هر دست بدهي از همان دست هم ميگيري.
		
زبان سرخ ،سر سبز ميدهد بر باد.
قدر عافیت ،کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
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هركه بامش بيش ،برفش بيشتر.
سواره ،خبر از حال پياده ندارد.
خواستن ،توانستن است.
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در

س

ش
انز

د

هم

ه
س�ر
� س ت�اره ،مسر ن�ا ت�وان �خود را �که ت� زا�ه زا� �ب ت
ش�وهر مهر �بان ،دس ت
بی
� و خ�داو ن�د را ب�ه خ�اطر ب�ه ب�ودی او ش��کر
� دا ش� ت
��ماری �بر خ�اس�ته ب�ود ،رد دس ت

ی ح
� الهی� ،با�ید �گوس ف� ن�دی را
�« :ا ی� ن�ک ب�ه ش�� ک ن
می �کرد و م ی� گ ف� ت
را�هي ا�ن ر م ت
�که ن�َ�ذ ر �کردها ی�م ،ق�ر �با�نی � ک ن��ی م و ب�ه ن� ي� زا�م ن�دان �بده�ی م » ...و آ�ن گاه ب�ه تا� قا� د ی��گر
شا�اره �کرد و ا� زف�ود« :حس ی�ن زا� همان س پ� ی�ده َ  دم ،سر رد � ک ت� ب
ا� دارد ...ا� ک ن�ون
�با�ید �بروم و ب�ه پ�رس ش�ها�ی ش� �پاس خ� دهم».
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ی ه
دا�ه ،سر و ک ّله
��« :چ را �با حس ی�ن ا ی�ن ا ن� ز
س ت�اره ب�ه س�مای مس شر� ع ب�داهلل ،خ��یره ش�د و � گ ف� ت

اد�
د� ا ن� ك
می ز�� نی؟ �با�ید ب��گ�ذ ار ی�م ب� ی� ش� ت�ر ب�ه �ب زا�ی �برود .ا ن� ك
د� �که حالم ب� ته�ر ش�ود� ،ن زما� را هم �ی ش
می دهم».

ل ب�
�« :همه میدا ن� ن�د �که ت�و مارد دلس زو� و همسر مهر �با� نی هس ت�یّ ،اما زا�
ع ب�داهلل ،خ� ن�دی ز�د و � گ ف� ت
گار� وا�گ�ذ ار ک�ن .من �نمی�خواهم حس ی�ن
ا ی�ن �پس ،ردس و م ش� ق� حس ی�ن را ب�ه �خود من و آ�م زو� ش
�
��
� را ن�اد�یده ب��گ�یرم ،ب�ل�که می�خواهم ب��گو ی�م �که زا� ا ی�ن �پس ،من
را زا� ت�و دور ک نم� ،یا ر ن �ج های �فراوا ن� ت

� و آ�       گاهی آ�ن را ن�دارم �که ب�ه حس ی�ن چ�� ی ز�ی ب� ی�ام زو�م� ،با�ید �برا�ی ش� آ�م زو�گاری
د ی��گر ت� ن
وا�ا ی�ی� ،فرص ت
ب� ی�اور ی�م».

س
ی
�.
ـــ ا�ن چ�ه خ� ن�ی اس ت
�؟ آ�م زو�گار �برای چ�ه؟ او ت� زا�ه ال ف� ب�ا و چ� ن�د سوره زا� � آقر�ن را آ�مو خ��ته اس ت

ی
� �که ب� ی�مار ب�ودی ،او �خوا ن�دن
کار� زا� ا ی�ن حر�
ف ها �گ ش
ـــ �با ن�وی من! او ،ش
�ذ��ته .رد ا�ن م ّد ت

� .ا� ك ن�ون می�گو�ید «مع ن�ی
� و ب�ه آ�مو خ� ت�ن � آقر�ن پ�ردا خ� ت
و ن�و ش� ت�ن �پارسی را ب�ه �خو ب�ی �فرا �گر�ف ت

چ
�؟ �چ را ن� ب�ا�ید مع ن�ی ا ی�ن آ� ی�هها را �که می�خوا�نم �بدا�نم؟ �با�ید مع ن�ی � آقر�ن را ب�ه من
ا ی�ن ژ
وا�ه ها � ی�س ت
ب� ی�ام زو�ی!»

ی�
�« :ای خ�دای �ب ز� گر�،ا ي�ن �پس كر�
ش
خ� و � گ ف� ت
ا�ک ش� قو� زا� د�یدگان س ت�اره� ،فرو ر � ت
ی
پ� ی�
�؟ من �که �باور �نمی� ک ن�م .ن��ک ن�د،
ن� زا� ن� ی�ن من ،رد ا�ن دو سه ماهه ،راه چ� ن�د ساله را موده اس ت
�برای دل �خو ش�ی من ا ی�ن س خ� ن�ان را می �گو ی�ی؟»
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چ
�؛ ش�ا�ید ،ا ی�ن ب� ی� ِ
دا�هي حس ی�ن ب�ه ش�ما،
ماری ن�ا�گها� نی و دل ب�س ت��گی ب�ی ا ن� ز
ـــ هر� زگ� � ،ن� ی�ن ن� ی�س ت
ح
س ب� ب ج�ه
� دارد.
� ح� ی ت
ر� آ�ور او ش�ده �با ش�دّ ،اما ق� ی� ق� ت
� ش� و پ� ی� ش�ر�ف ت
ي ر�گ س ت�اره� ،فرو می چ��ک ی�د� ،با ش�� گ ف� ت�ی
دا�ههای ش
ردحالي �كه ن
ا�ک زا� د�یدگان �بر چ�هره ي ب� ن
� ا ی�ن همه پ� ی� ش�ر�ف ح
پ�رس ی�د « :چ�ه طور ب� ی�ماری من ،س ب� ب
�؟»
� س ی�ن ش�ده اس ت
ت

ار� ط ب�� ی ب
� ،حس ی�ن
� «:ه ن�گامی �که ب�ه س ف� ش
� و ن�گاهی ب�ه ب��یرون ا ف��ک ن�د و � گ ف� ت
ع ب�داهلل �بر خ�اس ت

�
پ� ی�
مارد� دور �با ش�د ،زا� ط ب�� ی ب
�
� �که �با�ید �یک چ� ن�دی زا� ش
را زا� ش� ت�و ب�ه تا� قا� د ی��گر �برد یم و او دا�نس ت
پ�رس ی�د�« :چ را � گ ف��ت ی�د ب�ه �بال ی�ن ماردم ن�روم ؟»

م
ط ب�� ی ب س
بی
پ� ی�
� ،ت�و هم ب� ی�مار    ش�وي».
� �پا خ� داد�« :چ ون او ��مار اس ت
� و ا�گر ش� او ب�ما� نی ،م�کن اس ت
دو�باره ،حس ی�ن پ�رس ی�د�« :چ را ماردم ب� ی�مار ش�ده؟ و چ�� نگو�ه می ت�وا ن�د مرا هم ب� ی�مار � ک ن�د؟»

س
ط ب�� ی ب
ودکا�ه او را آ�رام � ک ن�دّ ،اما حس ی�ن
ر� ز�ده می �کو ش� ی�د �با �پا �خ های ساده و ک� ن
� ح� ی ت
� �بردار ن� ب�ود.
دس ت

ط ب�� ی ب �
��«:برای ش� ن�ا خ� ت�ن ب� ی�ماریها و ردمان آ��نها� ،با�ید سالها علم
� ،كمي ا ن�د� شي� ي�د و � گ ف� ت
آ�مو خ� �
خو� د�يدن و � ب
� � .ب
�».
خو� � ش
گو� دادن و ف��كر �كردن ،س آر��غ زا� ن
دا�ا�يي اس ت
� و ت ج �ر ب�ه ا ن�دو خ� ت
ت
�خ� ی�د ،س شر� را ب�ل ن�د �کرد و �با غ�رور پ�رس ی�د:
�با ش� ن� ی�دن ا ی�ن س خ� ن�ان� ،بر�قی رد �چ ش�مان حس ی�ن رد ش
«�پس ا�گر من هم رد همه چ�� ي� � ،ب ّ
دو�م ،ب� ی�ماری ها را می ش � ن�اسم؟»
� � ك ن�م و دا�ن ش� ب� ي� ن� ز
خو� د�ق ت
ز
پ� ز� ش�ک �با روی �گ ش�اده �پاس خ� داد «:آ�ری ج�ا�نم!»

� ا�گر ماردم ب� ی�مار ش�د ،می ت�وا�نم او را ردمان � ک ن�م؟
ـــ آ�ن و�ق ت

چ
و� و � ک ن� ج�کاوی و ا�گر ب��کو ش�ی ،دا�ن ش�م ن�دی �ب ز�ر گ� و
�  .ت�و �بس ی�ار �باه ش
ـــ آ�ري ف� زر� ن�دم  �،ن� ی�ن اس ت
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پ� ز� ش��کی ن�امدار خ�واهی ش�دّ .اما ا� ک ن�ون آ�سوده خ�اطر �ب شا�� ،چ ون مارد ،ب�ه ز�ودی ش� ف�ا می�یا�بد .هر
ی
ب� ی�ماری و رددي دورهای دارد �که �با�ید ب��گ�ذ رد ،ما �کو ش� ش� خ�ود را می� ک ن��ی م و زا� خ�داو ن�د �یاری می ج�و��ی م.
ـــ می ش�ود کاری � ک ن��ی م ت�ا د ي��گر ماردم ب� ی�مار � شن�ود و من زا� او دور �نما�نم؟
ط ب�� ی ب
� �با �كمي ت� أ� ّمل� ،پاس خ� داد « :ا�گر ط ب�� ی ب
� � زفر� ن�دم».
� ماهری ش�دی� ،خواهی دا�نس ت
ه
مچ� ن�ان �كه ع ب�داهلل ،ا ي�ن رو�يداد را �ن ق�ل مي �كرد ،س ت�اره �با ه ي� ج�ان� ،چ ش�م ب�ه دهان او دو خ��ته
ل ب
ی
� .ع ب�داهلل �که م ت�و ج�ّه ا ی�ن د�گر�گو� نی
ب�ود و زا� ش� ن� ی�دن ا�ن ما ج�راهاَ ،دم ب�ه َدم حا ش� �ه ب�ود می�یا�ف ت

�
� و ادامه داد «:آ�ری� ،با ن�وی من.
ش�ادی آ��فر ی�ن ش�ده ب�ود ،دو�باره � ،ک ن�ار �ب ت
س� شر� ن ش�س ت

زا� آ�ن ز�مان� ،گو�يي حس ی�ن راه �خود را �یا�ف�ته ،ش� ب
� زا� �خوا ن�دن،
�و ز
رو� � ش
نمي � ن�اسد و دس ت

ن�و ش� ت�ن و پ�رس و ج�و �بر�نمي دارد .من زا� �کو ش� ش� و �پ ش� ت�کار او ب�ه س ت�وه آ�مدهام .سر و ک ّله ز�دن

و �پاس خ� پ�رس ش�های پ�ی رد پ�ی حس ی�ن را دادن ،ت� ب
ا� و ت�وان می�خواهد� .با�ید هر چ�ه ز�ود ت�ر زا�
ی
اس ت�ادان� ،یاری ب ج��و��ی م».

ه
� « :پ�روردگارا ،زا� مهر �با� نيها
س ت�اره �که زا� ش�ادی و ی� ج�ان ،آ�رام و �قرار زا� � فک� داده ب�ود � ،گ ف� ت
ي��ي
دا�ا ب�ه ما ب�� شخ� ي�دهاي .ای خ�دای
و لط ف� ت�و س�پاس � زگ�ار ي�م و ت�و را ش��كر مي�گو م �كه � زفر� ن�دي ن
مهر �بان ،ا ی�ن � زفر� ن�د � ب
دا�ا را �براي ما ح ف� ظ� �فرما!»
خو� و ن
حجت ،با كاهش ،تغيير و افزايش
از کتاب « مرد هزار ساله» ،رضا ّ
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درست و نادرست
 1حسين با شنيدن پاسخ هاي ساده ،آرام مي شد.
 2طبیب می کوشید با پاسخ های ساده و کودکانه او را آرام کند.
 3تالش حسين ،ح ّتي در زمان بيماري مادر هم ،چشمگير بود.
درك مطلب
 1دو راه دستيابي به شناخت و آگاهي ،كدام است؟
 2شما چه شباهتي بين خود و حسين ( ابن سينا) مي بينيد؟
 3علّت حيرت طبيب در برابر پرسشهاي حسين چه بود؟
 4اين درس ،چه پيامي دارد؟
.

5

دانش زباني
خوب ديدن

در درس هاي پيش درباره ي اه ّميت «خوب گوش دادن» مطالبي آموختيم.
اكنون با يكي ديگر از راه هاي دانش اندوزي و يادگيري آشنا مي شويم.
ديدن ،نگاه كردن و به ويژه «خوب ديدن» ،گام بسيار مه ّمي براي آشنا شدن با پديده ها و
رسيدن به دانايي است .ببينيم و در ديده ها د ّقت كنيم ،شناخت ما دقيق تر و كامل تر مي شود.
در درس ا ّول هم آموختيم كه با د ّقت درآفرينش خداي بزرگ وخوب ديدن ،درك و فهم بهتري
نسبت به آفرينش ،پيدا ميكنيم.
شنيدن ،كي ب َود مانند ديدن؟
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تصويرخواني و صندلي صميميت

توجه كنيد.
 1خوب ديدن :تصوير را با د ّقت ببينيد و به جزئيات آن ّ
  2انديشيدن :براي درك ارتباط ميان اجزاي تصوير ،فكر كنيد و مطالبي را كه از آن برداشت كردهايد ،در ذهن خود مرور
كنيد.
 3يافتن :پس از درك محتوا موضوع صحبت خود را مشخّ ص كنيد.

روي صندلي معلّم بنشينيد و دربارهي موضوع انتخاب شده ،براي دوستانتان صحبت كنيد.
  4گفتن :هر وقت آماده شديدِ ،

 5سنجيدن :نظرتان را در مورد شنيده ها در سه بخش بيان كنيد :
		

الف :بيان بخشهاي خوب

ب :اشاره به كاستي ها

پ :پيشنهادها
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بخوان و حفظ كن
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ج�دا ش�د ی��کی �چ ش�مه زا� �کوهسار
ِس
چ
خ�:
ب�ه ن�رمی � ،ن� ی�ن � گ ف� ت
� �با س ن�گ � ت
�گران س� ِ
گ ت��یره د ِ س
خ� سر
ل � ت
ن

ن� ج ُ� ن� ب� ی�دم زا� س ی� ِ
ور� ز�مای
ل ز� آ

� شن�د �چ ش�مه زا� �پاس خ� س ن�گ ،سرد
�بسی َ � ک ن�د و کاو�ید و �کو ش� ش� �نمود

�برو کار�گر �ب شا� و ا ّم ی�دوار

� رد کارها
� َگر ت
� �پا�یداری اس ت
خوانش و فهم

� ،ن�ا�گه ب�ه س ن��گی چ
د�ار
ب�ه ره � شگ� ت
ب�
خ�!»
«�کرم�کرده،راهیده،ای ن� ی�ک � ت
�« :دور ای �پسر
ز� ش
د� س ی�لی و � گ ف� ت

ج
�که ای ت�و� ،که پ� ی� ش� ت�و �ُ ن��ب م ز� ج�ای؟»

ب�ه َ � ک ن�دن رد ِاس ت�اد و ِا�برام �کرد.

�ک� �ن س� ِ
گ خ�ارا ،رهی �بر� شگ�ود...
زآ
ن
�که زا� �ی أ�س � ،زج� م گر� ،ن�ا�ید ب�ه �بار
ش�ود سهل ،پ� ی� ش ِ
� ت�و د ش�وارها
مح ّمدتقي بهار (ملك ّ
الشعرا)

 1در متن شعر « ،چشمه » و «سنگ» با چه ويژگي هايي توصيف شدهاند؟
 2خوانش بيت دوم و چهارم چه تفاوتي با هم دارد؟ چرا؟
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در

س
هفده
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م

ب�ه راهی رد ،سل ی�مان د�ید موری

ح
�� ،خو�ی ش� را هر سو � شک� ی�دی
ب�ه ز� م ت
َ
ز� هر �گردی� ،برون ا ف� ت�ادی زا� راه
چ� نُ�ان ب��گر�ف�ته راه سعی رد پ� ی� ش�

�« :کای مس�ک ی�ن ن�ادان
ب�ه ت� ن�دی � گ ف� ت

اد�اهی
ب� ی�ا ز� ی�ن ره ،ب�ه ق�صر �پ ش
�چ را �با�ید

چ� ن� ی�ن � نخو�ا ب�ه �خوردن
ا ی� ن� ج�ا و مردم ره�گ�ذ ار ن�د

�
َره اس ت
ِ
م� ک ش� ب� ی�هوده ا ی�ن �بار �گران را

َ

ب
«ا� سور � ،ک تم�ر �گوی �با مور
� :ز
�� گ ف� ت
ن� ی� ف� ت�د �با
مرا ا ّم ی�د
�
�گ َر ت

�کسی ما را سر و کار
� ز�   ی�ن ر ن ج��
راح ت
�هاس ت
همواره �با�ید کامکاری

� را ب� ب� ن�د ن�د
َمرو راهی �که �پا�ی ت
�گ ِه ت�د ب��یر ،عا ق�ل �ب شا� و ب� ی� ن�ا
ِ
ب�� شکو� ا ن�در ب�هار ز� ن�دگا� نی

�که �با �پای مل خ� می�کرد ز�وری

زو�ان �بار �گران ،هر َدم �خم ی�دی

ز� هر �بادی ،پ�ر �یدی �چ ون پَ� ِر کاه
�که ف�ار غ� � شگ��ته زا� هر �کس � ،زج� زا� �خو�ی ش�
�چ را ي�ی ف�ار غ� زا� ُملک سل ی�مان؟

ب� خ�ور رد س ف�ره ي ما ،هر چ�ه �خواهی

�تمام عمر ِ �خود را �بار �بردن

م ب�ادا �بر
م ی� زا�ار زا�

ر� �پا ي�ی �گ�ذ ار ن�د
س ت
�برای �جسم ،ج�ان را»

خو� ت�ر زا� سور
�� ش
�که موران را ،ق� ن�اع ت

�که �خود ،هم ت� شو�ه دار ی�م و هم ا ن� ب�ار
من ا ی�ن �پای مل خ� ،ن�دهم ب�ه صد �گ جن��»
ز� مور آ�م زو� ،رسم ُ�برد�باری

م�کن کاری �که هُ ش� ی�اران ب� خ� ن�د ن�د
ِ
رو� را مس�پار �فردا
ره ام ز

�که ش�د پ��یرا ی�ه ي پ��یری ،ج�وا� نی
پروين اعتصامي

131

درست و نادرست
 1بار سنگین ،پشت مور را خمیده کرده بود.
 2حضرت سلیمان رفتار مورچه را تحسین کرد.
 3مورچه ،بُردبار و قانع بود.
درك مطلب
 1سليمان ،مور را از چه اتّفاقي ترساند؟
 2وقتي كه سليمان مور را ديد  ،او به چه كاري مشغول بود؟
 3چرا مور دعوت سليمان را نپذيرفت؟
 4چه زماني براي تالش و كوشش مناسب است؟
 5مور ،چه كاري را بهتر ميدانست؟
 6شما با نظر مور موافقيد يا سليمان؟ دليل بياوريد.
.

7

واژهآموزي
ترتيب واژه ها در جمله
توجه كنيد :
به ترتيب
ِ
قرارگرفتن واژه ها در جمله هاي زيرّ ،
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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.

گرفتن همان واژه ها را در حالت شعر ببينيد.
اكنون ترتيب قرار
ِ

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 كه در اين نمونه ها ديديد ،در شعر ،جاي واژه ها تغيير كرده است .يعني نظم و
ترتيبي كه در نوشتهي عادي داشتند ،در شعر رعايت نشده است.
ترتيب ساده ي قرار گرفتن واژه ها ،در نثر ،مانند نمونه ي زير است.
1

2

3

4

ا ّما در شعر ،ترتيب قرار گرفتن واژه ها ،دگرگون مي شود:
به طور مثال:
4

2

1

3

نمایش
داستان درس «كار و تالش» را به صورت نمايش در كالس اجرا كنيد .براي اجراي
توجه شود:
مناسب و ج ّذابتر ،الزم است به نكات زيرّ ،

طراحي شود.
 1صحنه پردازي :فضاي مناسب براي اجرا و تناسب آن با محتواّ ،
 2انتخاب نقش :پس از بررسي و بازخواني داستان ،يكي از شخصيتها را انتخاب كنيد.
 3اجراي نمايش :پس از تعيين نقش ،هر فردي با رعايت ويژگيهاي شخصيت مورد
نظر ،مسئوليت خود را به نمايش مي گذارد.
 4نقد 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

ريحانه ،دختر حسين خوارزمي و شاگرد
ابوريحان بيروني ،ميگويد   « :سالها آرزويم
بود كه دوباره چهره ي زيباي معلّمم را ببينم؛ در
برابرش ،با احترام ،بنشينم و پاسخ پرسشهايم
را از زبان او بشنوم .در آن هنگام ،چهارده ساله
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بودم .م ّدتها از آن زمان ميگذرد .اينك پس از سالها در پيشگاه معلّمم حضور يافتهام تا اگر قبول
كند ،از زندگاني و فراز و نشيبهاي آن ،برايم بگويد و مرا آگاه سازد كه چگونه به اين جايگاه با ارزش
رسيده است؟»
ابوريحان در پاسخ شاگردش ،ريحانه ،ميگويد« :پدر و مادرم كه 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 سورههاي كوچك قرآن را از بركردم .نخستين روز درس ،برايم بسيار شيرين و خاطرهانگيز بود.
مادرم ،مهرانه ،پس از آنکه بهترين لباس را بر من پوشاند ،مرا از زير قرآن گذراند .پدرم ،استاد
احمد ،دستم را گرفت و مرا تا مكتبخانه ،همراهي كرد .در طول راه ،آداب رو به رو شدن با معلّم را
به من آموخت.
مکتبدار که پدرم را ميشناخت ،با شنيدن صداي او از جاي برخاست ،جلوآمد و با او احوالپرسي
کرد .من به نشانهي احترام ،دست مکتبدار را بوسيدم؛ او نيز صورت مرا بوسيد و جايي در کنار خود
معين کرد.
براي من ّ
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آن روز و آن نگاههاي پر مهر معلّم ،هيچگاه از نظرم دور نميشود .هميشه هنگام نماز ،براي
چندکس دعا ميکنم که يکي از آنان ،نخستين آموزگارم در اين مکتب است .درس او براي من
محبت بود .اگرچه خيلي طول نكشيد ،ا ّما بسيار اثرگذار و ماندگار بود .يک سال در آن
زمزمهي ّ
مکتب ماندم و در آنجا ،شوق يادگيري و عالقهي من به مطالعه ،بيشتر شد .
پس از آنکه پدرم بر اثر بدگويي حسودان ،از دربار خوارزم شاه رانده شد؛ ناچار به روستايي بيرون
از خوارزم رفتيم ،م ّدتي از مکتب دور شدم ،ولي پدرم معلّم قرآن و حساب و هندسه ي من شد ،تا
آنکه به مکتب آنجا رفتم؛ مهارت خواندن ،نوشتن و حساب کردن را آموختم .معلّم مکتب خيلي برايم
زحمت كشيد و مرا با دانش اخترشناسي ،رياضي و حکمت آشنا کرد .او اجازه داد که از کتابهايش
استفاده کنم .پدرم نيز چندين جلد کتاب رياضي و ستارهشناسي داشت .اين کتابها مرا به مطالعه،
خودآموزي و يادگيري عالقهمند کردند .ا ّما هميشه زندگي به يك حال نميماند 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 عهدهي من گذاشته شد ؛ ناگزير ،نانآور خانه
و ياو ِر مادر شدم و در نوجواني به جاي پدر به كار کشاورزي روي آوردم و چرخ زندگي را گرداندم.
شوق به آموزش و يادگيري ،خاطره ي نخستين روز مدرسه ،رفتـار پسنديده ي ا ّولين معلّم
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 ميرفتم و از همهکس ،از همهجا و همه چيز ميآموختم .هميشه چشمهايم
براي ديدن و گوشهايم براي شنيدن ،باز بود .براي كسب علم و معرفت ،نزد بسياري از بزرگان
رفتم؛ شاگردي كردم؛ رنجها كشيدم و چيزها آموختم.
در سراسر عمرم ،هيچگاه در روز نخوابيدهام ،هيچ روزي را جز نوروز و مهرگان ،بدون کار
نگذراندهام .در هر نوبت ،به اندازهي نياز بدن و براي حفظ سالمتم  ،غذا خورده ام و هرگز ُپرخوري
نكردهام ودانستم که ما براي خوردن و خُ فتن آفريده نشدهايم.
در سال  409قمري ،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 تم ّدن ايران
را به آنان بشناسانم .من از آن زمان که خود را شناختهام ،هيچ گفته يا نوشتهاي را بدون تحقيق
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نپذيرفتهام و باور نکردهام؛ به تحقيق و پژوهش ،سخت عالقه مند بودم و تا به درستي موضوعي
مطمئن نميشدم ،آن را نمينوشتم .هيچگاه از پرسيدن و جست وجوكردن روگردان نبودهام و هميشه
از دانايان پرسشها کردهام .پرسيدن ،راه خردمندانه ي رسيدن به دانش و معرفت است.
توجه
چه بسا چيزهايي که شما نميدانيد و ديگران ميدانند .نوجوانان و جوانان نيز به نکتههايي ّ
دارند که ممکن است پاسخ آنها در هيچ کتاب و نوشتهاي نباشد ،اين است که پيران و بزرگان ما
گفتهاند :همه چيز را همگان ميدانند و همگان ،هنوز از مادر زاده نشدهاند .هميشه بايد پرسشگر
باشيم و با پرسشهاي خود ،راه ورود به سرزمينهاي ناشناختهي علم و دانش را كشف كنيم.
من اگرچه ،چند سالي از « ابوعلي سينا» بزرگتر بودم  ،ولي زيرکي و هوشمندي او را باور داشتم
و به او احترام ميگذاشتم».
ابوريحان و ريحانه ،اسفنديار معتمدي ،با كاهش و تغيير

درك و دريافت
 1منظور از« همه چيز را همگان دانند» چيست؟
 2مكتب خانهها را با مدرسههاي كنوني مقايسه كنيد.
 3چه چيزهايي راهنماي ابوريحان براي مو ّفقيت بودند ؟
 4راه ورود به سرزمينهاي ناشناخته ،چيست؟
 5جملهي «همه جا ّ
محل يادگيري است» يعني چه ؟
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حکایت
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محبت زيادي كه
جواني ،آرزوي رفتن به خانهي كعبه را در دل داشت؛ ا ّما به سبب عشق و ّ
راهي
به مادرش داشت ،نميتوانست او را ترك كند .پس از درگذشت مادر ،پولي فراهم آورد و ِ
سفر حج شد.
هنوز راه زيادي نرفته بود كه راهزني به او رسيد و گفت« :چهقدر ّ
سكه همرا ِه خود داري؟»
جوان كه بسيار پاك و صادق بود ،گفت  « :درست ،پنجاه دينار با خود دارم كه توشهي سف ِر
من است».
راهزن ّ
سكهها را برداشت و شمرد و همهي آنها را به جوان ،بازگرداند و گفت « :راستگويي
تو باعث شد كه من از كار ناپسند خود شرمنده شوم و از اين پس ،دست به راهزني نزنم .اكنون
حاضرم اسب خود را به تو دهم تا با آن به سفر حج بروي».
دوستان صميمي
مرد جوان پذيرفت كه با او هم سفر شود .پس از آن ،سالهاي سال مانند
ِ
و يك دل ،همراه و هم نشين بودند.
جامي

اين حكايت با كدام يك از َمثَلها ارتباط دارد؟

تنبل نرو به سايه ،سايه خودش مي آيه.
		
تا تنور گرم است نان را بچسبان.
پاي رفتن ،ب ِ ْه از كفش تنگ.
		
سنگ ُمفت ،گنجشك ُمفت.
تُهي ْ
راستي ،راه نجات است.
			
بادآورده را باد مي برد.
داشتم داشتم حساب نيست ،دارم دارم حساب است.
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ه
ا ی�ن رد خ� ت�ا ن� ن�د چم�ون خ�ا� ک ی�ان
�با ز��با ِ
ردا�
�ِ ز
ن س� ب ز� و �با دس ت

� ها �بر �کردها ن�د زا� خ�ا�کدان
دس ت
را�
زا� ض َ�م�یر ِ خ� ک
ا� ،می�گو ی� ن�د ز
مثنوي معنوي ،جالل ال ّدين مح ّمد مولوي ،دفتر ا ّول

�يا ب ل
ح
� �خود را زا� ما �ب زا�م�گ�ير.
ر� ،ط ف� و ر م ت
ِ
�ِ �خود ،رو ش�ن دار.
دلهاي ما را ب�ه پ�ر ت�و معر�ف ت
پ�روردگارا ،ما را �بدان ن�وري ب��پرور �كه ب� ن�دگان ن��يك خ�ود را پ�روردي.

ِ
َملكا� ،غ ا�فالن را ب�ه لط ف� �خود ،ب� ي�دار �گردان.
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فيه ما فيه ،جالل ال ّدين مح ّمد مولوي
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آ،ا

اهالي :ساكنان ،مردم ،گروهي از انسان ها كه در
معين.
جايي ساكن هستند،مردم جايي ّ

ا ِبرام :پافشاري كردن در كاري ،اصرارداشتن.

ا ِهتزاز :جنبیدن و تکان خوردن چیزی در جای

اخترشناس :ستاره شناسُ ،م َن ِّجم

خودش مثل تکان خوردن پرچم و شاخه ی درخت

ازيرا :زيرا كه ،براي اينكه

ايثار :ديگري را بر خود ترجيح دادن ،گذشت كردن

استعمار :تسلط پیداکردن کشوری قوی بر کشوری

حق خود ،از خود گذشتگي.
از ّ

ضعیف

ب

اشارت  :اشاره ،نشان دادن
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اَطِ بّا :جمع طبيب ،پزشكان

با خاك يكسان كرد :همه چيز را نابود كرد ،از

ا ِعتماد :اطمينان و تكيه به كسي يا چيزي داشتن.

بين برد.

افزون :بيش ،بيشتر ،زياد ،بسيار

باختَر :مغرب

اُفق :كناره ،كرانه ي آسمان ،خط ّي كه به نظر مي رسد

با ِد مهرگان :باد پاييزي

در ّ
محل تقاطع زمين و آسمان وجود دارد.

بالين :رختخواب ،بستر،آنچه هنگام خواب زير سر

اقامت :در جایی ماندن بهطور موقت یا به مدت طوالنی

مي گذارند.

امپراتور :پادشاه نيرومندي كه بر سرزمين ها و

بَحر :دریا

قلمروهاي وسيعي سلطنت مي كرد.

درقه كردن :همراهي كردن مهمان يا مسافر.
بَ َ

امكانات :ابزارها ،وسايل و شرايط مناسب براي

بَر :خشکی ،ساحل

دستيابي به چيزي

سان شيد :به مانند خورشيد ،مانند آفتاب ،سان:
بَر
ِ

جم
اَ ُ
نجم :ستارگان ،جمع نَ ْ

مثل و مانند ،شيد :خورشيد،روشنايي،آفتاب.

اندرون :درون ،داخل

بر فراز :بر باالي ،بلندي.

اندوختن :جمع كردن و پس انداز كردن ،ذخيره كردن.

برافراشته :باال برده ،پرچمي كه باال برده شده باشد.

إن شاءاهلل :اگر خدا خواهد ،اگر ايزد بخواهد.

برانگيزد :به پا كند ،به جنبش درآورد.

ا ِنگار :مثل اينكه ،گويي كه ،به نظر مي آيد.

براني :دور كني ،طرد كني

اوضاع :شرايط ،وضعيت

بُردباري :شكيبايي،صبر.

بُرنا  :جوان

بيندوزم :نگه داري كنم ،انبار كنم،ذخيره كنم.

ب ِ ِستَد :گرفت

پ

بفكند خوار :با خفّت و ذلّت دور انداخت.
بلند آوازه  :مشهور ،معروف

پا گرفت :استوار و پابرجا شد ،رشد كرد

بُن :بوته  ،ريشه ،درخت

پارسي :فارسي ،ايراني ،زبان فارسي

بُنيان نهاد :پايه گذاري كرد ،بنا كرد ،تأسيس كرد.

پاره اي :بخشيّ ،
تكه اي ،قسمتي

ب ِ َورزد :ورزش كند ،ورزيده شود.

پايداري :ايستادگي ،پافشاري ،مقاومت

بوم و بر :سرزمين ،آب و خاك

پايندگي :پابرجا بودن،هميشگي ،جاودانگي.

بوم :زادگاه ،سرزمين ،زيستگاه

پاينده :پايدار ،هميشه ،جاويد

به جان خريد :پذيرفت ،با جان و دل قبول كرد.

پَرتو :روشنايي ،درخشش نور

به ستوه آمدهام :خسته شده ام ،آزرده شده ام.

پُرشكوه :چشمگير ،زيبا و باعظمت.

به نرمی :به آرامی ،آهسته

پروراندهام :پرورش داده ام.

به نوميدي گراييد :نااميد شد ،دل سرد شد ،پشيمان شد.

پيرايه :آنچه سبب زيبايي چيزي شود ،ابزار آراستن،

خرمي و سالم بودن،
بهبودي :تندرستي و سالمتّ ،

زينت و زيور.

بهتر شدن حال بيمار.

پيشه :كار ،حرفه ،شغل

خرمي ،خوش بختي.
بهروزي :نيك بختيّ ،

ت

بهره گيرند :به كار بگيرند،سود ببرند ،استفاده كنند.
بهشت بَرين :بهشت آسمان

تابناک :روشن و درخشنده

ب ِ ِهل :رها كن ،بگذار

تازيانه :رشته اي از چرم كه براي راندن چهارپايان

بيآزارت :بي آزار تو ،بدون زحمت دادن به تو.

به كار مي رود.

بيباكانه :شجاعانه ،بدون بيم و هراس كاري كردن.

تأسيسكردن :بنا كردن ،بنياد نهادن ،پايه گذاري

بی حرمتی :بی احترامی

كردن

بیرق :پرچم

تأكيد كرد :پافشاري كرد ،ضروري دانست ،سخن

بيكران :بي پايان ،بي مرز ،بسيار گسترده

را با دليل و اصرار ثابت كرد.
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تاالب :جایی که آب در آن جمع شود و بماند .آبگیر ،بِرکه.

جامه :لباس ،پوشاك ،تن پوشَ ،رخت

تأ ّمل كردن :انديشيدن

جاويدان :هميشگي ،ابدي

تَحسين :آفرين گفتن ،نيكو شمردن،تشويق كردن

َجذب :چيزي را به سوي خود كشيدن ،كشش ،ربايش

تحسينآميز :همراه با ستايش و آفرين ،شايسته ي

َجفا :ستم ،ظلم ،بيداد

تعريف و ستايش.

َجالل :عظمت و شكوه ،بزرگي ،بلندپايگي

تحويل دادن :سپردن ،چيزي را به كسي دادن.
ت جمشيد :نام مكاني باستاني در اطراف شيراز
تخ 
تَدبير :انديشيدن به منظور پيدا كردن راه حلّي براي
مشكلي يا مسئله اي يا انجام دادن درست كارها،
چاره انديشي.
تدوین :نوشتن ،گردآوردن ،فراهم آوردن چیزی
(شعر و نثر و  )...تألیف کردن ،گردآوری
مجسم ساختن ،انديشه،
ت ََص ّور :چيزي را در ذهن
ّ
گمان ،خيال

چ
چابُك :به سرعت حركت كننده ،تيزپا و سريع،
چاالك.
چاره :تدبير ،راه حل
چشمنواز :زيبا و جالب
چون كنم :چه كار كنم ،چگونه عمل كنم.
چيرگي :برتري ،چيره شدن ،تسلّط

تفنگچی :آنکه با تفنگ میجنگد یا نگهبانی میدهد.

ح

تَلفیق :با هم آوردن ،مرتّب کردن ،درهم آمیختن
تَني چند :چند تن.
معيني،
توشه :خوراك اندك يا خوراك براي م ّدت ّ
به ويژه آذوقه ي سفر.
تيرهدل :بدانديش ،سیاه دل ،نامهربان ،سنگ دل.

ج

144

َحريق :آتش سوزي
حِ صار :ديوار
حق باوران :كساني كه به حق و حقيقت باور دارند،
دينداران ،خداشناسان.
حق گزار :قدردان ،شكرگزار ،آنكه قدر و ارزش
محبت و نيكي ديگران را مي داند.
ّ

جارچيان :كساني كه در روزگار گذشته خبرهاي

حِ ك َمت :دانش ،علم و معرفت

مهم را با صداي بلند به ّاطالع مردم مي رساندند.

حوادث :رويدادها،حادثه ها ،پيشامدها.

تعجب آور ،چيزي كه باعث
حيرتآور :شگفت انگيزّ ،

تح ّمل كردن ،عذاب كشيدن.

شگفتي شود.

تخيل را برمي انگيزد يا افكار و
خي الانگيز :آنچه ّ
تص ّوراتي به ذهن مي آورد.

خ
خارا  :نوعی سنگ سخت
خاكدان :دنياي خاكي ،اين جهان
خاكيان :اهل خاك ،مردم ،انسان ها
خا ُمش گردانم :در َم َث ِل« قدر عافيت…» به معني
ساكت كنم.

خيره شدن :چشم دوختن به چيزي ،نگاه كردن به
چيزي با د ّقت
خيرهكننده :جالب ،چيزي كه زيبايي آن ،نگاه ها را
به سوي خود جلب مي كند.

د

خا ُمش :مخفّف خاموش

در ميانگرفتن :دور چيزي را گرفتن ،محاصره كردن.

خانمانسوز :ويرانگر ،از بين برنده ي خانه و كاشانه

در نهاد  :شروع كرد ،آغاز كرد.

ّ
محـل درخشش خـورشيـد؛
خاوران :مشـرق،

م فشردن :يكي كردن ،درهم كردن
در ه 

مهر  خاوران :خورشيد درخشان كه از شرق طلوع مي كند.

در ا ِستاد :پافشاري كرد ،اصرار ورزيد؛ درايستادن:

ُخ َجسته :فرخنده ،مبارك.

پايداري و ايستادگي كردن ،اصرار ورزيدن.

ُخ ّرم :شاداب ،سرسبز و باطراوت

درغلتاندن :به پايين غلتاندن؛ بغلتانند :به طرف

خروشيدن :بانگ و فرياد برآوردن ،به پا خاستن

پايين رها كنند.

خِ صلت :خو ،ويژگي ،عادت

درگاه :آستانه ي در ،جاي ورودّ ،
محل داخل شدن.

خطاب :كسي را طرف صحبت قرار دادن

دست و پنجه نرم کردن :درگیر شدن و مبارزه کردن

خِ ّفت آميز :تحقيرآميز؛ خفّت :خواري ،كوچكي ،تحقير

دلانگيز :دل پسند ،دل نشين ،آنچه سبب شادي و

خواستار :خواهان ،درخواست كننده

هيجان مي شود.

خور و خواب :خوردن و خوابيدن

دالور :بي باك ،شجاع ،دلير

خوشنما :زيبا ،آراسته ،چيزي كه ظاهرش خوشايند

محبت ،پيوند عاطفي نسبت به
دلبستگي :عالقهّ ،

باشد.

چيزي يا كسي.

خون دل خوردن :رنج بسيار كشيدن ،سختي ها را
ِ

دل فريب :بسيار زيبا و ج ّذاب ،چيزي كه انسان را
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سرگرم كند و دلش را بفريبد.

زورآزماي :كسي كه با ديگري دست و پنجه نرم

دلگشاي :دلگشا  ،خوشايند

مي كند ،پهلوان ،كسي كه قدرت نمايي ميكند.

دلنشين :خوشايند و پسنديده

زيركانه :از روي هوش و خرد ،هوشمندانه

دلوار :نام شهری بندری در بوشهر است.

زي َورآالت  :دست بند ،گردن بند و گوشواره و  ...كه

َدميد :درخشيد ،طلوع كرد؛ دميدن :طلوع كردن و

از طال مي سازند.

سر زدن خورشيد ،ماه يا ستارگان.
ديار :سرزمين ،ناحيه ،طرف و سمت.

ر
رحمت :لطف و مهرباني

ژ
ژَرف :عميق ،گود
ژنرال :شخصی که دارای درجه ی عالی نظامی
است.

ُرست :روييد
َرست :رها شد ،آزاد شد.
َرشيد :خوش قامت ،دالور ،كسي كه قامت بلند و
كشيده دارد.
َر َصدخانه :مكاني است كه در آن ،ستارهشناسان به

متوجه احوال كسي
توجه كردن،
ّ
سايه افكندنّ :
گرديدن ،كسي را در پناه خود آوردن.

كمك ابزارهايي ،ستارگان را مشاهده و بررسي ميكنند.

ي وحشت :اثر ترس ،نشانه ي بيم و هراس.
سايه 

ي بگرداند :برگردد،پشت كند و پشيمان شود.
رو 

سپيده َدم :زمان برآمدن سپيده،سحرگاه ،بامداد.

روي گشاده :چهره ي خندان و شاداب
ِ

ُستودهاند :ستايش كرده اند ،تحسين كرده اند.

رويش :روييدنُ ،رستن ،رشد كردن

سختسر :مقاوم ،سرسخت ،لج باز

رهنماي :راهنما

ز
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س

سختكوشي :تالش و كوشش بسيار
َسرا :خانه ،كاشانه ،بنا
سرافرازي :سربلندي ،افتخار و شكوه

َزرنگار :طالكاري شده ،با ارزش

سرزنش :نكوهش ،بازخواست كردن ،مالمت

َز ّرين :آنچه از زر ساخته شده ،طاليي ،به رنگ زرد

سِ ِرشتن :مخلوط كردن چيزي با چيز ديگر،

آغشتن؛ سرشته :مخلوط شده با چيزي ،آغشته.

ص

سرنگون شدن :از بين رفتن ،واژگون شدن
س ّکو :سطحی بلند در خانه و بعضی جاهای دیگر
سنگخارا (سنگ خاره) :سنگ سخت؛ نوعي سنگ

َصبور :شكيبا ،بردبار

سوگ وار :غم زده ،عزادار ،اندوهگين ،غمگين

ض

سهمگين :ترس آور ،هراس انگيز ،خوفناك ،مهيب
سيمرغ :مرغي افسانه اي كه آن را پادشاه پرندگان
دانسته اند.

ضامن :كسي كه مسئوليت كار شخص دیگری را
به عهده می گیرد.
ضامن آهو :لقب امام رضا (ع)

ش
شرايط :موقعيت ،اوضاع و احوال ،وضعيت

ضايع :تباه شده ،تلف شده
َضمير :درون ،باطن

شرجی :هوای گرم همراه با رطوبت بسیار
َشرمسار :خجالت زده ،شرمنده
َشرمگين :خجالت زده ،شرمنده
َشفافيت :صاف و روشن بودن ،آشكار بودن
ُشكرانه :كاري كه براي سپاس انجام مي شود ،مباركي

ط
طبيب :پزشك
َط َمع :زياده خواهي ،حرص

ُشكوه :بزرگي ،عظمت ،جالل

ع

شكوهمند :با شُ كوه ،با عظمت
شور و هيجان :شادي آميخته با نشاط
شورانگيز :ايجاد كننده ي هيجان ،هيجان انگيز
ُشهرتطلب :كسي كه در پي شهرت و آوازه است.
شيد :خورشيد ،درخشنده ،درخشان
شيردل :دلير ،شجاع

عاطفه :محبت ،مهربانی
عافيت :آسايش  ،سالمتي و تندرستي
عاقبت :سرانجام ،پايان كار
عالمان( :جمع عال ِم) دانشمندان علوم دینی
اهلل
َع َجل 

  فرجک :خداوند بلندمرتبه ،گشايش
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و ظهور تو را نزديك گرداند (دعايي كه هنگام ذكر

َفنّاوري :بهره گيري از ابزارهاي علمي و صنعتي

نام امام دوازدهم (ع) بر زبان مي آورند).

جديد در كارهاي صنعتي ،كشاورزي ،پزشكي و...

عدالت :دادگري ،مطابق عدل و انصاف رفتار كردن

َف ّواره :لوله ی وصل به منبع که آب از آن به هوا بجهد.

َعنبرنسيم :خوش بو

فوقالعاده :فراتر از برنامه ي معمولي ،غير عادي،

عود :نوعي چوب كه سوختن آن بوي خوشي ميدهد.

غير معمول

غ
غازي :بند باز ،شعبده باز ،ريسمان باز ،معركه گير ،كسي
كه كارهاي عجيب انجام مي دهد.
غايت  :آخرين درجه  ،پايان ،نهايت
غرق اندوه شد :بسيار غمگين شد.
ُغرور :سربلندي
توجه نكردن ،بي اعتنايي كردن
غفلت ورزيدنّ :

قابله :ماما
قادر :توانا ،داراي نيرو و قدرت
قتلِعام :كشتار گروهي ،دستهجمعي به قتل رساندن
حق خود بسنده كردن
َقناعت :قانع بودن ،به ّ

ک

غمخوارگان :غمخواران

کزآن  :که از آن

غوطه :فرو رفتن در آب

كاجستان :جايي كه درخت كاج فراوان روييده باشد.

ف

كارساز :مفيد و اثرگذار،كارگشا
كاروانيان :هم سفران ،كساني كه در يك كاروان

فارغ :آسوده ،راحت

سفر مي كنند.

َفر :شُ كوه و جالل

كامكار :نيك بخت ،خوش بخت ،پيروز

فراخواند :صدا زد ،دعوت كرد.

كاويد :جست وجو كرد ،تالش كرد ،كاوش كرد.

َفربه  :چاق

كاهلي :تنبلي ،سستي

فرسخ :واحد اندازهگیری مسافت تقریب ًا معادل ٦کیلومتر

کدخدا :بزرگ و رئیس محله

ُفروغ :روشنايي ،پرتو نور ،درخشش

َكدوبُن :بوته ي كدو ،گياه كدو

َفضيلت :نيكويي ،برتري
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ق

محبت كن.
َك َرم كرده :لطف كن ،مهرباني و ّ

كزين :كه از اين

ُگ َهر :مخفّف گوهر

كسب و كار :پيشه ،شغل ،حرفه ،كارّ ،
محل درآمد
كشمكش :ستيزه ،جدال ،دعوا
كوشند :بكوشند ،تالش كنند.
كوهسار :كوهپايه ،كوهستان
كهاي تو :تو كه هستي؟
ُك َهن  :قديم ،گذشته

گ

ل
لحظهشماري كردن :بي صبرانه منتظر چيزي بودن،
ناآرامي و بي طاقتي كردن
لَحن :آهنگ
لنج :قایق بزرگ موتوری
لَیل :شب

گذرگاه :راه گذرّ ،
محل عبور

م

گران سنگ :سنگ بزرگ و سنگین
گراييدن :رو آوردن ،پذيرفتن (گراي  :بپذير )

مادامكه :تا زماني كه ،تا هنگامي كه

گرت :اگر تو
َ

ماشاءاهلل :هرچه خدا بخواهد ،هنگام دعا و بيان

َگردن كِشان :در شاهنامه به معناي پهلوانان ،بزرگان

شگفتي به كار مي رود.

و قدرتمندان

ماکیان :مرغ خانگی

گرمابه  :ح ّمام

مانع شدن :جلوگيري كردن ،منع كردن

ُگل دسته :جايي در باالي مناره ي مسجد كه مؤ ّذن

ماهر :كاردان ،كسي كه كاري را به خوبي انجام ميدهد.

بر آن اذان مي گويد.

َمباد :نباشد.

ُگلگون :سرخ رنگ،به رنگ گل سرخ

متانَت :سنجيده رفتار كردن ،با ادب و احترام رفتار كردن

گمرک :اداره ،سازمان یا جایی که مالیات کاالهای

متّقیان( :جمع م ّتقی) پرهیزکاران

وارد شده به کشور یا کاالهای در حال خروج از کشور،

محاصره :دور چيزي را گرفتن ،بر جايي يا كسي

مشخص و گرفته میشود.

هجوم بردن

گويي :انگار ،مثل اينكه

محافظت :نگهداري كردن ،حفظ كردن ،مراقبت كردن

گوهر :مروارید و هر سنگ قیمتی مانند الماس

ُمحال :كا ِر نشدني،غير ممكن
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مِحنَت  :رنج ،سختي

موزون :خوش آهنگ ،آهنگين ،متناسب

َمحو چيزي شدن :فقط به يك موضوع انديشيدن،

مون ِس :همدم ،يار

غرق در كاري شدن ،با تمام حواس به چيزي نگاه كردن

مِهان :بزرگان ،مِهتران

ُمراقبت :نگه داري

محبت ،دوستی
مِهر :خورشيد ،ماه ا ّول پاییزّ ،

ُمردار :جسد حيوان،حيوان مرده ،الشه

مِهرگان :اوايل پاييز ،ماه مهر

َم ِرساد :نرسد ،اميدوارم نرسد ،فعلي است كه براي

َمهيب :ترسناك ،وحشتناك ،هراس انگيز

دعا و نفرين به كار مي رود.
مِسكين :بينوا ،بيچاره ،نيازمند ،تهيدست

ن

ُمشاور :راهنما ،كسي كه با او درباره ي كارها مشورت
كنند.

ناامنی :نبودن امنیت و آسایش

ُمشتاق :بسيار عالقه مند ،آرزومند

ناباوري :باور نداشتن

ُمصيبت :رويداد دردناك و غم انگيز  ،رنج و سختي

ناگوار :ناپسند ،ناشايست

ُمعاصر :هم زمان ،هم دوره

نامآشنا :شناخته شده ،معروف ،مشهور

ُمعالجت :معالجه كردن ،درمان كردن

نامی :محبوب و گرامی

مقدونيه :نام شهري قديمي در يونان كه اسكندر در

نام يافت :ناميده شد ،خوانده شد.

آن به دنيا آمده بود.

ناو جنگی :کشتی دارای تجهیزات جنگی

مکتب خانه :مکانی که در آن کودکان به شیوه ی

ناید به بار :سودي به دست نميآيد  ،فايده اي ندارد.

سنتی آموزش می دیدند.

نايَد :نمي آيد.

محبت  ،مهرباني
ُمالطفتّ :

نجنبیدم :تکان نخوردم ،از جايم حركت نكردم.
ُ

ُملك :سرزمين ،قلمرو
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نَذر :آنچه شخص بر خود واجب کند در راه خدا

منتقل كردن :جابه جا كردن ،انتقال دادن

انجام دهد.

موبَد :روحاني زرتشتي

نُسخهبرداري :رونويسي كردن ،بازنويسي كردن

موذي :آزار دهنده ،اذيت كننده ،آسيب رساننده ،موجود

نشست و برخاست :رفت و آمد کردن

مزاحم

نظاميه :مـدرسـه ها يا دانشـگاه هـايي كه خواجـه

نظام الملك بنا كرده بود.

ه

نقش بر زمين ميكردند :به زمين مي زدند ،از پا
درمي آوردند ،شكست مي دادند.

هُجوم :حمله ی ناگهانی ،تاختن ،يورش

نقش و نگار :شكل هاي رنگارنگ و گوناگون

هخامنشي :نام سلسله اي از پادشاهان ايراني در

ن ِكو :نيكو ،خوب و پسنديده

روزگاران كهن

ن ِكوهيده :زشت ،ناپسند

هراس انگيز :ترسناك ،وحشتناك ،ترس آور

نگاشتن :نوشتن ،می نگارد :می نویسد.

هَريسه :نوعي آشَ ،حليم ،غذايي است از گوشت

محبت نكني.
ننوازي :مهرباني و نوازش نكنيّ ،

و حبوبات.

نواحي :ناحيه ها ،منطقه ها ،بخش ها

هالك :نابود كردن ،از بين بردن

نَهار :روز ،در فارسی به غذای ظهر هم گویند.
نه گوياي تو :گوياي تو نيست ،از تو یاد نمی کند.
ن َ َهراسد :نترسد ،هراس نداشته باشد ،بيم نداشته باشد.

ی

نيازموده  :آنچه كه آزمايش نشده  ،تجربه نشده

يأس :نااميدي ،دل سردي

نيايش :دعا و راز و نياز با پروردگار

يال :موهاي گردن شير و اسب

نيك نامي :خوش نامي ،نام نيكو داشتن
ْ

يزدان :خداوند،پروردگار

نیلوفری :به رنگ نیلوفر ،کبود ،آبی آسمانی ،مقصود

يورش :حمله ،هجوم ،تاخت و تاز

از چرخ نیلوفری ،آسمان است.

و
َوزيدن گرفت :شروع به وزيدن كرد.
َوسواس :شك و ترديد فراوان ،ترديد بيش از حد
در انجام كاري ،د ّقت بيش از حد در جزئيات كاري
ويلون :يكي از سازهاي موسيقي
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