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عرهاي �كودكا�نه مي سرودم و  وا�ندم. �ش ا�ب مي �ن كاو و �نّعال �بودم. �ك�ت �ب كي �ك�ن من �كود�

دن �پاره اي �كه �به دس�تم مي رس�يد، �تصو�يري ا�ن گل و  �يدم. هر كا�ن �ت مي ور�ن ي ع�ش ا�ش ّ �به �ن�ت

ي مي �كردم.  ا�ش ّ ن �ن�ت �نگل �بر �آ رد�ن�ت �يا �كوه و �ب

ي  ه هاي دور و ردا�ن دار مي ما�ندم و رد ا�ند�ي�ش �ي د�ند، من �ب �ي وا�ب �ب ها و�ت�تي همه مي �ن سش

�ي��تن  �ن ه�تر  �ب �براي  ه اي  ا�ن �ت راه هاي  �بال  د�ن �به  ود،  �ن �كودكا�نه ي  كار  ا�ن �با  مي ر�ن�تم.  �نرو 

وردم. �براي  عري رد�آ ود را �به صور�ت �ش ه هاي �ن �ب ها، ا�ند�ي�ش كي ا�ن ا�ين سش � �بودم. رد �ي

طعه  �ك�نم، �ت دار�ن �ي م و �كسي را �ب ن �ن�ا�ن ي رو�ش را�ن ، �پ دن وي مداد و كا�ن ن �كه رد �بس�ت و �ب ا�ي

�تم.  و سش عرم را �بر د�يوار �ن ن، �ش وردم و �با �آ �يرون �آ ل �كر�ي �ب �ت ار م�ن ا�ي ا�ن �ك�ن �ن �ن

 درس دهم
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�بود.  ده  �ن�ش دا�ير  ي  امرو�ن مدرسه هاي  و�ن  ه�ن و�ت�ت ها،  ن  �آ

ا�تي  وا�ندم. م�ك�ت�ب ا�ت �گر رد م�ك�ت�ب ردس مي �ن د �كودكان د�ي �ن من ما�ن

ردس  و  م  ��ت�ي مي �ن�ش م�ين  �ن روي  ن  �آ �گردا�گرد  همه  �كه  ر�گ  �برن �بود 

وا�ند�يم.  مي �ن

د �پدرم  �يدم، �نرن ن �كه دوره ي م�ك�ت�ب را �به �پا�يان رسا�ن �پس ا�ن �آ

د  �تن طا�ت مس�ب م. �پدرم رد سا�ن امو�ن �ي ا �ر�نه ي او را �ب ا�گردي �كردم �ت سش

وا�نس�ت  اد �بود؛ اّما رد همه ي ماه هاي سال �نمي �ت �پ �بُري اس�ت و �گ

كار   ، ا�ن �ت �ت�ن طوال�ني  و  سرد  ان هاي  مس�ت �ن رد  د.  �پردا�ن �ب ي  ا�ي ّ �ن �ب كار  �به 

و  مي �پردا�ن�ت  ادي  ّ �ن �ت �به  �پدرم  و�ت�ت  ن  �آ د.  مي سش �تعط�يل  ي  ا�ي ّ �ن �ب

ي  ادي رو�ن�ت ّ �ن ود را اداره مي �كرد؛ اّما �ت واده ي �ن ا�ن ا�ن ا�ين راه، �ن
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. �ت سش �تي مي �گدن گي �به س�ن �ند� �ت و �ن �نداسش

ور و �نهن  �پ �يك ا�ن ا�ين كارها ط�بع �پر�ش ادي را �ياد �گر�ن�تم؛ و�ي ه�ي ّ �ن ي و �ت ا�ي ّ �ن د �پدر، �ر�نه ي �ب �نرن

م؛  �كو�ش �ب �تر  �يسش �ب واس�تم  مي �ن �بودم،  ده  سش ر�گ  �برن �تي ها  س�ن �با  �كه  من  �نمي �كرد.  ي  را�ن مرا  و�ياي  �ب

هره �برسا�نم.  �تر �ب �يسش �گران �ب ود و د�ي ر�ن�ت �ك�نم و �به �ن �ي�ش �پ

كي ا�ن ا�ين مدرسه ها  � ده �بود. من رد �ي ا�ن دا�ير سش �ت د�يد رد �ت�ن د مدرسه ي �ب �ن ن ه�نگام، �پ رد �آ

ان دادم و رد�يا�ن�تم �كه  ود �ن�ش و�ت �نراوان ا�ن �ن ور و �ش دم. رد ا�ين كار �ش �يده سش گاري �بر�گرن مو�ن �به �آ

دم�ت �كرد.  ماع و مردم �ن �ت وان �به ا�ب ه�تر مي �ت ن �ب �ي اس�ت �كه �با �آ عن گاري �ش مو�ن �آ

ود ادامه دهم، �به ا�يران  هن �ن گي را رد م�ي � ن �كه �نّعا��ي�ت هاي �نره�ن �پس ا�ن مّد�تي �براي ا�ي

هر �به معلّمي �پردا�ن�تم. س�پس  �يدم و رد مدرسه هاي ا�ين �ش ام�ت �گرن �ند ا�ت هر َمر دا رد �ش �ت مدم. ا�ب �آ

واس�تم ا�ن  هن مي �و�ن�تم و مي �ن دم�ت �به مردم و م�ي ان �ن عله ي �نرو�ن �يرن ر�ن�تم. من �كه رد �ش بر �به �ت�

�تن  �يسش ا�ن ر�ن �يرن �پ بر هر راه �كه مم�كن اس�ت �باري ا�ن دو�ش مردم �بردارم، رد�يا�ن�تم �كه �كودكان �ت�

امو�ش  ا�نه ها �ن �ب �ن �ن
ن ها رد �كُ حه ي �آ �تسش �نو�ت و �تر �ي د �يا �آ �ن ار سر�گردا�ن �به مدرسه �يا رد �كو�په و �با�ن

ن  �ي �نس�ت ا�ني دا�ير �ك�نم و ا�ين كار را �كردم. ا�ين �ن �يرن �كود�كس�ت بر ادم �كه رد �ت� كر ا�ن�ت � ن �ن ود. �به ا�ي مي �ش

ام�يدم.    ال«  �ن ه ي اط�ن حپ ان را  »�با�ن د. �كود�كس�ت ا�ني �بود �كه رد ا�يران دا�ير سش �كود�كس�ت

 : �گ�ن�ت و  ورد  �آ ال  اط�ن ه ي  حپ �با�ن �به  را  ود  �ن �كود�ك  ماردي   ، �نس�ت �ن هاي  رو�ن همان  رد 

نها  �ت� �نه  ن ها  �آ �يرا  �ن ؛  مي �گ�ن�ت راس�ت  او  �ير�ند.«  �نمي �پدن را  �ندم  �نر�ن �گر،  د�ي »مدرسه هاي 

�بود�ند. رن  �ا�ب يرن  �ن� او  �ن�گهداري  ا�ن  للكه  �ب �ند  امو�ن �ي �ب �تن  �نوسش و  وا�ندن  �ن �كود�كسش  �به  د  وا�ن��ت�ن �نمي �ت
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�بود؛  اده  �ت �ن �ن�ي ا  �ن �ي �نا �ب و  وا  �ن كم سش � �كودكان  كر  � �ن �به  �كسي  ما  ور  �ك�ش رد  ه�نگام،  ن  �آ ا  �ت   

، و�ت�تي �پ�ر�ك را رد  ن رو�ن . �آ �نمي �يا�ن�ت ان �پرور�ش  �به هم�ين د��يل، اس�تعدادسش

ود و �نه  �ن كي �كه �نه مي سش وان �به �كود� �گو�نه مي �ت �يدم �پ �تم، ا�ند�يسش �نلگه داسش ال  ه ي اط�ن حپ �با�ن

ي  ا�ي �ب ده �بودم رد ارو�پا، �كسي ا��ن �ن�ي . سش مو�ن�ت �تن �آ وا�ندن و �نوسش �ند، �ن �ر�ن مي �ن

د. من هم ا�ن  ن �با�واد مي �ك�ن كمك �آ ا�ن�تراع �كرده اس�ت �كه ا�ين �گو�نه �كودكان را �به �

وا�يان  �ن ه ي �ناسش �باي و�يرش اري را رد كار ا�بداع ا��ن �ب هاي �بس�ي ها و سش ن �پس، رو�ن �آ

ه ي  حپ �گر را هم رد �با�ن �نواي د�ي د �كود�ك �ناسش �ن صود رس�يدم. س�پس، �پ ا �به م�ت را�ندم �ت �گدن

�ير�ن�تم. �پدن ال  اط�ن

�تن  وا�ندن و �نوسش ان، �ن �ندا�ن�ش �نمي �كرد�ند �كه �نر�ن او��ياي ا�ين �كودكان هر�گرن �باور 

�ان داد�ند و  �گران ام�ت د د�ي �ن ن ها هم ما�ن �ي، �آ حص�ي �پا�يان سال �ت �ند؛ و�ي رد  امو�ن �ي �ب

د�ند. سش ول  �ب �ت
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   درست و نادرست

1 باغچه بان براي آموزگاري خارج از ايران رفت.  

2 باغچه بان در كودكي شعر مي سرود.

3 قبل از باغچه بان، كسي به فكر كودكان كم شنوا و نابينا نيفتاده بود.

4 باغچه بان با پشتكار و اراده به رؤياهاي كودكي خود دست يافت.

اط و �بام مدرسه  �ان مي داد�ند، ��ي �يرن ام�ت بر ن �كودكان رد �ت� ي �كه ا�ي رو�ن

كرد�ني  � �يرا �براي مردم �باور �ن مده �بود�ند؛ �ن ان �آ �ن اي �آ �يرن ا�ن مردمي �بود �كه �به �تماسش بر ��

د. �ن �ن د و �ر�ن �برن و�يس�ن �ن د و �ب �ن وا�ن حن د �ب �ن وا�ن �ت وا هم �ب �ن كم سش �بود �كه �كودكان �

�بان و دوس�ت �كودكان،  ، مهر رح �ال معلّمي دل �و�ن وا�ند�يد، سش ه �ن حپ �ن �آ

�ت  وا�نا، سرم�ش ور و �ت و�آ �ت ا�ين ا�ن�ان �ن سش . سر�گدن ه �بان اس�ت حپ ار �با�ن �بّ �ب

كار،  �ت �پسش �ن�يروي  ود و  �به �ن ماد  �با اع�ت اّما  ا�ي  �با دس�ت �ن �كه  �ك�ا�ني اس�ت 

د؛ �به مردم  ام ده�ن �ب گي ا�ن ر� د كارهاي �برن واه�ن بر و �برد�باري مي �ن اراده، ص�

�ند. ود سا�ن �ن و�يسش �نسش دا را ا�ن �ن د و �ن �ن دم�ت �ك�ن ود �ن هن �ن م�ي
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    درك مطلب

1 چرا باغچه بان به آموزگاري عالقه داشت؟

2 دو كار مهّم باغچه بان را نام ببريد كه با انجام آن ها توانست به مردم و ميهن خود خدمت كند.

3 چرا در متن درس، باغچه بان » دوست كودكان « ناميده شده است؟

و  شباهت ها  و  كنيد  مقايسه  باغچه بان  كودكي  با  را  خودتان  و عالقه مندي هاي  كارها   4

تفاوت هاي آن را بيان كنيد.

5 فكر مي كنيد در آينده كدام يك از عالقه مندي هايتان براي جامعه مفيد خواهد بود؟ 

.  6

    دانش زباني

 جمله هاي زیر را بخوانيد.

   علي آمد.   مريم رفت.    دانش آموزان دويدند.

حاال به نمودار جمله ها نگاه كنيد. درباره ی آن ها گفت و گو كنيد سپس به پرسش ها  پاسخ دهيد.

 آمد

 علي

 رفت

مريم

 دويدند

  دانش آموزان

 اين جمله ها از چند قسمت تشكيل شده اند؟

 چرا كلمه هاي » آمد، رفت، دويدند « باالي نمودار هستند؟

 كلمه هايي كه در باالي نمودار آمده اند، اصلي ترين بخش جمله هستند و كلمه هايي
كه در پايين نمودار آمده اند، براي كامل كردن معناي جمله مي آيند.
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1 گوش دادن به قّصه: به قّصه اي كه برايتان

 پخش مي شود، با دّقت گوش دهيد و به شيوه ي قّصه گويي
آن توّجه كنيد. قّصه گو در نقش شخصيت هاي مختلف 
آهنگ صدايش را تغيير مي دهد و باعث جّذابيت قّصه 

مي شود.
2 انتخاب قّصه: حاال شما يكي از قّصه هايي را 

كه قباًل خوانده ايد يا شنيده ايد، انتخاب كنيد. 
3 تفّكر: قّصه را در ذهن خود مرور كنيد. 

4 گفتار: هر وقت آماده شديد، روِي صندلي معلّم   
بنشينيد و آن را براي دوستانتان تعريف كنيد. شما نيز 
سعي كنيد با رعايت شيوه ي قّصه گويي، دوستانتان را 

به شنيدن قّصه اي جّذاب دعوت كنيد. 

قّصه گویي و صندلي صميميت
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دا را    �ي�تي �ن و �په �آ ، �ت را��ي اي هماي رحم�ت هما  سا�يه ی  همه  دی  �ك�ن �ن ما�وا  �به  �كه   

�ين ا�ي، همه رد ُر�ن ��ي �ب �ن داسش دا را دل ا�گر �ن دا �تسم، �ن ا�ن�تم من، �به �ن �ن �به ��ي سش

ن ا�نه ي ��ي �ن را�برو اي �گداي م��ك�ين رِد �ن �گدا  �كرم  ا�ن  دهد  اهي،  �پادسش �گ�يِن  �ن �كه 

ا�تل من رن ا�ن ��ي �كه �گو�يد �به �پ�ر، �كه �ت ير �كن مدارا�به �ب ير �توس�ت ا�ك�نون ، �به اس� و اس� �پ

ا�ئ�ب رد، �پ�ري ا�بوا�ع�ب رن ا�ن ��ي �كه �آ را �به �ب �كر�بال  هداي  �ش �ا�م،  �به  د  �ك�ن �كه َ�لَم 

وا�نمسش �گ�ن�ت ر �ت وا�ند، �نه �ب�ش َمَسش �ن وا�ن دا �ت را  �نه �ن ال�نَ�تي  ُملِك  ه  َ سش امم،  �ن �په  يّرم  �� ُم�ت

  بخوان و حفظ كن

 محّمدحسين بَهَجت تبریزي )شهریار(




