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واده ي  ا�ن ده �بود. ا�گر د�يدار �با �ن ا�نه ي اّول ���ين سش �نگ، �ن هه ي �ب �ب �گر �ب ها د�ي ن رو�ن �آ

ّه هاي  حپ �ب  . �نمي ر�ن�ت صي  مر �ن هم  را  رو�ن  د  �ن �پ ن  �آ ود،  �ب �ن واده ا�ش  ا�ن �ن گي هاي  � �ن د��ت و  هدا  �ش

ا�ند و �با �ر�ن هاي  و مي �ن�ش ا�ن ن ها را روي �ن د. ���ين �آ �ت�ن هدا او را دوس�ت داسش ك �ش �كو�پ

�كسش را �پا�ك مي �كرد. نها�ني اسش � ن ها، �پ ده ي �آ دا�ند. �با �ن�ن ، مي �ن�ن �كودكا�نه ا�ش

س یازدهم
  در

س یازدهم
  در
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ّصه  �يه ي �ت �ن�يدن �ب�ت ر د�يدار �بعدي و سش �ن �ت ّه ها م�ن حپ ا �ب �ت �ت اسش ا�تمام مي �گدن ّصه ها�يسش را �ن ه �ت او هم�ي�ش

ان  م�ن ّه ها را رو �به د�ش حپ �ب كي �پ�ر � گ �پالس�ت�ي �ن وا�ند و �ت�ن ان الال�يي مي �ن د. �براي عروسك ها�ي�ش �ن �باسش

�ندان  ي �كرد�نسش �با �نر�ن وا�نس�ت ما�نع �با�ن ، �نمي �ت �ت �گ�ي�ني �كه داسش و��ي�ت س�ن . ��تّي مس�ئ ا�نه مي ر�ن�ت �ن�ش

ّه ها  حپ . �ب �ت ي داسش �ي�ب اد ��ب �ت د، اع�ت اري مي سش �نان �ب ي �كه ا�ن ��ب هاي �آ د. ���ين �به د�ا�ي هدا �باسش �ش

دگان اسالم د�ا مي �كرد�ند.  م�ن ي ر�ن يرو�ن � د و �براي �پ �ن �مان مي �گر�ن�ت ود را �به �آ ك �ن دس�ت هاي �كو�پ

ا�ب  م��ت ّد�ت  سش �به  �پا�ك  ��ب هاي  �ت ا�ين  د�اي  �به  مي �كرد،  ا��اس  ن  ���ي ها  رو�ن ن  �آ

هر  و�ن�ين �ش �ن هر،  �نّرم�ش د  �ن مي دا�ن��ت مردم  �بود.  �ّ�اس  و  مهم  �ي  �ن�ي رو،  �يسش  �پ عم��يا�ت   . اس�ت

همه ي  وي  ر�ن �آ هر،  �نّرم�ش ادي  �ن �آ ورده ا�ند.  رد�آ ال  عن ا�ش �به  را  ن  �آ ان،  او�ن �ب م�ت �كه  اس�ت  �ومي  م�ن

ي  ماده سا�ن اه �پاسداران رد �ال �آ �ي�پ امام ���ين)ع( و سا�ير �ن�يروهاي س�پ مردم ا�يران �بود. �ت

ي �كه  ا�ي د؛ �ب ه وارد مي سش لمحپ هر- سش ي ا�ن محور �نّرم�ش ر�به ي �نها�ي ن �بار �با�يد �ن ود �بود�ند. ا�ي �ن�يروهاي �ن

�ته  ال داسش عن هر را رد ا�ش ه �نّرم�ش ا �براي هم�ي�ش �ير سا�ن�ته �بود �ت �نا�پدن ير � ي �تس�ن من �براي �ن�يروها�يسش د�ش د�ش

د�ند.  امو�ش �نمي سش ارهاي عرا�تي �يك دم، �ن �ب �تسش من حمله �كرد. �آ دگان �به د�ش م�ن د. اّول�ين �گروه ر�ن �باسش

�ي�پ امام ���ين)ع( رد م�يان  ، �ت ه را �پر �كرده �بود. �بعد ا�ن �ن�بردي س�ن�ت اي م�نط�ت ، �ن�ن �تسش دود و �آ

�با�يد  ؛  اس�ت ه  لمحپ سش محور  طه،  �ن�ت ن  »مهم �تر�ي  : مي �گ�ن�ت ���ين  د.  سش ط  �ن وارد  گ�و�ه،  ا�ن  �بارا�ني 

م!« �ك�ن�ي ان  �نُردسش ا  همان �ب

طه اي �ترار  ما�نسش رد �ن�ت ود ���ين را رد�بر�گر�ن�ته �بود. او و هم ر�ن �ير و�ب و�تي وص�ن �نا�پدن ور و �ش      �ش

را  هان �آ هر �بوي �ب ن د�ا مي �كرد�ند. �نّرم�ش ادي �آ �ن �ب �براي �آ �گر�ن�ته �بود�ند �كه مردم ا�يران هر رو�ن و سش

ي  و�ن �به د�ش ود. او �براي �ن�ن �ب اي رد�نگ �ن اد �كرد�نسش �ب �ن �گر �براي �آ ه�يد�ش را مي داد. د�ي ان �ش و دوس�ت
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ه �ن�نس  ا�ن ردان �ت د �گُ �ن من، �پ ماده �كرد. د�ش ود را �آ د، �ياران �ن �ير مي دا�ن��ت�ن �نا�پدن و�ن ن را �ن�ن �كه عرا�تي  ها �آ

د: »دس�ت  �ن�يده مي سش برد �كرد. �نر�ياد ���ين ا�ن هر طر�ن سش ا�بله، راهي م�يدان �ن� ود را �براي م�ت �ن

د. ���ين  �ن �و مي ر�ن�ت �باع�ت �به �ب �ير و �با سش گي �نا�پدن � د دالوران.« �ن�يروها، �نس�ت �گ�ي �ن �ب . �ب دا �با ماس�ت �ن

ير �ن�يروهاي ا�يرا�ني،  � �ك�ب د. �نر�ياد �ت �كس�ته سش من، سش ِ د�ش ار گ�و�ه �گر�ن�ته �بود. د�ش �ير ر�گ�ب من را �ن ه، د�ش ي و�ت�ن �ب

 . �ت ا�ندا�ن�ت من را �به و�سش د�ش

ده �بود.  ا�ني سش رگاه، �كه �گورس�ت ان �نه �گدن ن �بار �برا�ي�ش ه ا�ي لمحپ �ته �بود�ند. سش اسش عرا�تي ها �پا�به �نرار �گدن

د؛  �ن �ن �ي �ب هر را �ب ادي �نّرم�ش �ن د �آ �ت�ن اد �كه دوس�ت داسش ي ا�ن�ت هدا�ي �وم را د�يد، �به �ياد �ش هر م�ن ن �ش و�ت�تي ���ي

ا�يي مي �كرد.  هر ��تّ �گرهاي �نّرم�ش اد �كه رد س�ن ام محّمدي« ا�ن�ت ه�ن د »�ب ه�ي �به �ياد �ش

ود، �با  م �ش واهد �ت���ي حن ي را �كه �ب �با�ن د �نرما�ندهان عرا�تي، هر سر ّه ها مي �گو�ي�ن حپ ي! �ب »�برارد �نّرا�ن

د!« �ن �ن گ�و�ه مي �ن

ك  �ود و ��ب ها�يسش �ن�ش ا�ك �آ . صور�تسش �ن ورده �بود، ا�ندا�ن�ت بر �آ كي �كه �ن� � �ي گاهي �به �پ ���ين �ن

�نه ي ���ين  ي سر�ش را �به س�ي �ب وان �بس�ي و�ب . �ن و�ش �گر�ن�ت �ن �بود. �به طر�نسش ر�ن�ت و او را رد �آ

ك هاي ���ين موهاي  �يد. اسش ه اي را مي �كسش �ين لحطن �ن ار �پ �ن �ت �يادي ا�ن هاي �ن گار رو�ن . ا�ن �ت اسش �گدن

�يس �كرد.  �ود او را �ن ا�ك �آ �ن

داو�ند اراده  . �ن �با�ش من! مطم�ئن  �با�ش موئ �ن �گران  »�ن

هم�ين  هم  ا�نه ها�يسش  �ن�ش ا�ن  ود؛  �ب�ش اد  �ن �آ هر  �نّرم�ش �كه  �كرده 
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اده ا�ند.« ا�ن�ت هم  ان  �ب �به  ان  م�ن د�ش �كه  اس�ت 

من رد  د. �بال�گردهاي د�ش هر د�يده مي سش هر و�يران �نّرم�ش ده اي رد �ش اوم�ت هاي �پرا�ك�ن م�ت

�تن و  د؛ اّما �با هد�ن �ترار �گر�ن �با�ت �بده�ن امي را ا�ن مهللكه �ن �ن ال�ش �بود�ند �نرما�ندهان �ن �ت

� داد�ند. �ي �يه �نرار را �بر �ترار �تر�ب ن ها، �ب�ت كي ا�ن �آ � وط �ي ��ت

دگان  م�ن ان �بود، ر�ن وا�ن اوم�ت �ب �يادي مر�كرن م�ت هاي �ن هر �كه رو�ن امع �ش د �ب ا�ك�نون ردمس�ب

را  يره، دوردس�ت  �ن� گاهي  �ن �با  و  �بود  اده  ا�يس�ت �بعد ���ين  وا�ند�ند. ساع�تي  كر مي �ن � �نما�ن سش

اره مي �كرد. �ن �ن

   درست و نادرست

1  آزادي خّرمشهر از دست متجاوزان عراقي، آرزوي همه ي مردم ايران بود.

2  بالگردهاي دشمن موّفق شدند، فرماندهان نظامي را از مهلكه نجات بدهند.

3 پيكي كه براي حسين خبر آورده بود، تشنه بود.
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    درك مطلب

1 چرا بّچه هاي كوچك شهدا حسين را دوست داشتند؟

2 يكي از نشانه هاي اراده ي خداوند براي آزادي خّرمشهر چه بود؟

3 آيا شهيد بهنام محّمدي را مي شناسيد؟ تحقيق كنيد و در زنگ بعدي فارسي درباره ي او 

صحبت كنيد.

.  4

    واژه آموزي

  شور و شوقي وصف ناپذير وجود حسين را در برگرفته بود.  

       شوق وصف ناپذير، يعني شوقي كه به آساني نمي توان آن را توصيف كرد.

 دشمن براي نيروهايش دژي تسخيرناپذير ساخته بود.

      دژ تسخيرناپذير، يعني دژي كه  ...........................................................

  نيروهاي خستگي ناپذير  با شجاعت به جلو مي رفتند.

      نيروهاي خستگي ناپذير، يعني   ...........................................................

     روان خواني

به متني كه برايتان پخش مي شود، گوش كنيد و به لحن خواندن جمله هاي آن توّجه كنيد. 
بعضي جمله ها مطلبي را مي گويد؛ برخي ديگر چيزي را مي پرسد و بعضي درخواستي را بيان 
مي كند. تعدادي از آن ها هم احساسي را نسبت به چيزی يا كسی نشان می دهد. دّقت كنيد كه 

لحن خواندن اين جمله ها چگونه است و چه تفاوتي با هم دارند. 
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فرشته ی يك كودك

كودكي كه آماده ي تولّد بود، به فرشته اش گفت: »مي گويند فردا من به زمين مي روم؛ اّما من به 
اين كوچكي و بدون هيچ كمكي چگونه مي توانم براي زندگي به آنجا بروم؟ «

فرشته پاسخ داد: »   از ميان بسياري از فرشتگان، فرشته ای برای تو برگزيده شده  است و از تو 
مراقبت خواهد كرد.«

اّما كودك هنوز مطمئن نبود كه مي خواهد برود يا نه.
»اينجا من هيچ كاري جز خنديدن و آواز خواندن ندارم. من اينجا شاد هستم.« 

فرشته لبخند زد و گفت: »فرشته ي تو برايت آواز خواهد خواند و هر روز به تو لبخند خواهد زد. تو 
محبت او را احساس خواهي كرد و شاد خواهي بود.«

كودك ادامه داد: »من چطور مي توانم بفهمم مردم چه مي گويند، وقتي زبان 
آن ها را نمي دانم؟«

 فرشته او را نوازش كرد و گفت: »فرشته ي تو، زيباترين و شيرين ترين واژه هايي را 
كه ممكن است بشنوي، در گوش تو زمزمه خواهد كرد و با دّقت و صبوري به تو 

ياد خواهد داد كه چگونه صحبت كني.«
كودك با نگرانی گفت: »  وقتي مي خواهم با پروردگارم صحبت كنم، چه كنم؟«

فرشته كه براي اين سؤال هم پاسخي داشت، گفت: »فرشته ات دست هايت را 
كنار هم مي گذارد و به تو ياد مي دهد كه چگونه دعا كني. «

مي دانست  كودك  می شد.  شنيده  زمين  از  صدايی  هنگام،  آن   در 
كه بايد به زودي سفرش را آغاز كند. او به آرامي، گفت: »   اگر بايد همين حاال بروم، لطفًا نامتان را به 

من بگوييد.«
راحتي  به  ندارد.  اهّميتي  فرشته ات  »  نام  گفت:  و  كشيد  شانه اش  به  دستی  مهربانی  با  فرشته 

مي تواني او را مادر صدا كني.«

  
حاال متن روبه رو 

را با توّجه به 
آنچه آموختيد، 

بخوانيد و لحن 
خواندن جمله ها 

 را رعايت كنيد.


