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 درس سیزدهم

 درس سیزدهم

 پروين اعتصامي

           

�یل �ن �به  را  موسی  و  �چ موسی،  ل�یل  مارد  َ �ب  ِ ّ َر�ب �ته ی  گ�ن � ا�ن  د،  ِلک�ن �ن رد 

گاه  �ن  ، حسر�ت �با  �کرد  سا�ل  �ن  ود  اه  �ن ی �گ�ن �ب �نُرِد  �نِد  �نر�ن »کای   : �گ�ن�ت

دای   �ن لط�ن  د،  �ک�ن �ت  �نرامو�ش دای؟« �گر  ی �نا�ن �ب ِی  �ت �ک�ش �ن �ین  رهی،  ون  �چ

؟  �باطل ا��ت کر  � �ن مد:»کا�ین �چه  �آ ا��ت  وحی  ل  م�نرن ا�ندر  ک  �ن ا�ی ما،  رهرِو 

ا�ندا�ن�تی  را  ه  �چ �ن �آ م  �گر�ن�ت�ی ا�ن�تی؟ ما  �ن �ن�ش و  د�یدی  را  ��ت   ِ د��ت

�ت و مهرِ ماردی ا��ت  نها، ع�ش �ت� و  �ت ده �چروری ا��ت رد  �ن وه ی ما، عدل و �ب �ی �ش

و�ش �تر ا��ت �ب ا�ن گاهوار�ش �ن سطِح �آ
دا�یه ا�ش ��یال�ب و موحب�ش مارد ا��ت

د  �ن می �ک�ن �یان  ط�ن �نه  ود  �ن ا�ن  د رودها  �ن می �ک�ن ن  �آ ما،  م  �ی می لگو�ی ه  �چ �ن �آ

م می ده�ی ان  و�ن �ت کِم  �� رد�یا  �به  م    ما،  می ده�ی �نرمان   ، مو�ب و  ��یل  �به  ما، 

اری َا�ش   �ب��چ ما  �به  �بر�گردی،  �که  ه  !«�بِ و ا�ن ما دو��ت �تر می داری َا�ش کی �ت � 
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 درست و نادرست

1 مادر موسي وقتي گهواره ي او را به رود نيل سپرد، دنبال او رفت.

2 مهِر مادر موسي به فرزندش، كمتر از محّبت خدا به موسي بود.

 درك مطلب

1 زماني كه مادر موسي فرزندش را در آب انداخت،  چه احساسي داشت؟

2 منظور از » كشتي بي ناخدا « چيست؟

3 سه صفت خداوند را كه در متن شعر به آن اشاره شده است، بيان كنيد.

4 در » دايه اش سيالب و موجش مادر است « شاعر از شباهت مادر با موج استفاده 

كرده است. اين شباهت چيست؟

.  5

 واژه آموزي

 مكتب، اتاقي بود بزرگ كه همه گرداگرد آن روي زمين مي  نشستيم. 

     گرداگرد، يعني دور تا دور.

 بر اثر بارندگي زياد، رودخانه لبالب از آب شده بود.

     لبالب، يعني پر. 

 سراسر دشت پر از شقايق هاي وحشي بود.

   سراسر،  يعني همه جا.

 صداي تكبير َدماَدم از هر سو شنيده مي شد.

   دمادم، يعني هر لحظه .
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   تصويرخواني و صندلي صمیمیت 

تصوير:  به  کردن  نگاه   1
تصوير را با دّقت ببينيد و به جزئيات 

آن توّجه كنيد.   

معني  فهميدن  براي  تفّكر:   2
تصوير،  فكر كنيد و مطالبي را كه از 
تصوير برداشت كرده ايد، در ذهن خود 

مرور كنيد. 

3 گفتار: هر وقت آماده شديد، 
روِي صندلي معلّم بنشينيد و درباره ي 
برداشت خود از تصوير براي دوستانتان 

صحبت كنيد. 
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ه�نسال                                                     کُ ی � ا�ن ه�ب د ��تم �که �ش �ن�ی سش

�بال ّه ای را �کرد د�ن �چ و�تر �ب  �ک�ب

و�تر �کرد  �چروا�ن           ان، �ک�ب م �ب �ی �ن �ب

ی َا�ش �با�ن ان ا�ن �چِ ا�ن ، �ت ا�ن�ت �به هر سو �ت

�ت ولکوه و صحرا �بود �چّران     �به د�ش

ان َرد �ب ا�ید رد �بَ ِگ �با�ن سش �ن  �ن �چ

گی د��ت               �ند� ��ت ا�ن �ن ل را د�ید و �شُ ا�ب

��ت �ن�ش �گر�ن�ت و �ب ر �ب �ن رد�ن�تی رد �ن

�یر              �بال �بر �ن �گون ا�ت ن �ن ر �کرد �آ �ن �ن

یر ِه �ت� ، �به �ن کمان �بر�ک�ن ادی �  �که ص�یّ

اد و �به سر، �با�ن              �یر �چای، ص�یّ �به  �ن

س�تن صالح ا��ت و �نه �چروا�ن �ن�ش �نه �ب

�گ���ت                 د �بُ �ته  ي اّم�ی �به کّلی  ر�ش

دا �ب��ت ِد �ن ن دم دل �به اّم�ی رد �آ

و�تر                                                                                                                   ن �ک�ب و اّم�ید �ش �به ��ت �بود �آ �چ

�با�ت ا�ن مر�گ داد�ش حّی داور �ن

اد                     ِ �چاِی ص�یّ ��ت د ماری �به �ش �برن

اد یر و ا�ن�ت ن �ت� ورد �آ ا �بر �با�ن �ن �ت�ن

اد و هم �با�ن                                                                                                                                              اد هم ص�یّ ا�ک ا�ن�ت �به �ن

دان �کرد �چروا�ن  اد و �ن�ن و�تر سش �ک�ب

  بخوان و حفظ کن




