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ن �که ا�ندو�ن�ت و  کی �آ ل ا�یده �کرد�ند: �ی ی �ن هوده �بُرد�ند و سعِی �ب �ی ِ �ب حب   دو �ک�، ر�ن

کرد: � مو�ن�ت و �ن ن �که �آ �گر �آ ورد و د�ی �ن �ن

وا�نی   �تر �ن �ی�ش دان �که �ب �ن              ع�م، �چ

ادا�نی ، �ن و �ن�ی��ت ون عمل رد �ت             �چ

  درس چهاردهم

د: »عالِِم �بی عمل، �به �چه ما�نَد؟«  �ن �ت گ�ن کی را � ل    �ی

وِر �بی عسل.« �ب �ن : »�به �ن      �گ�ن�ت
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مو�ن�تی؟«  د: »اد�ب ا�ن �که �آ �ن �ت گ�ن  ��تمان را �

ا�ن  مد،  �آ د  �نا�چ��ن رم  �ن �ن ان رد  ا�یسش ا�ن  ی اد�بان، هر �چه  �ب : »ا�ن   �گ�ن�ت

�کردم.« یرن  �چره� ن  �آ

دا�نا  �گو�ید.  �ب �که عّطار  ن  �آ �نه  و�ید؛  �ب �ب ود  �که �ن ن ا��ت  �آ ک  مُسش  

ون  �نادان �چ امو�ش و ه�نر�نماي؛ و  ، �ن له ي عّطار ا��ت َط�ب ون  �چ

�تهی. م�یان  و  وا�ن  �آ د  ل�ن �ب ي،  ا�ن ِل عن َط�ب

 گلستان سعدي
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 درست و نادرست

1 مي توانيم از بي ادبان، ادب بياموزيم.

2 هر كسي كه از كار خود تعريف مي كند، داناست.                                                                                                   

 درك مطلب

1 منظور از عبارت » آموخت و نكرد « چيست؟

چرا سعدي عالم بيچرا سعدي عالم بي عمل را به زنبور بي عسل شبيه كرده است؟ 2

3 سعدي دانا و نادان را به چه مانند كرده است؟

4 در عبارت پاياني درس منظور از » بلند آواز و ميان تهي« چيست؟

.   5

  دانش زباني

  جمله هاي زير را بخوانید.

  محّمد معلّم را ديد.  علي سيب را خورد.   برادرم گلدان را خريد.

حاال به نمودار جمله ها نگاه کنید. در گروه گفت و گو کنید و به پرسش هاي زير پاسخ دهید.  
                                                                                                              

ديد

سيب راعليمعلّم رامحّمد

خورد

گلدان رابرادرم

خريد
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 اين جمله ها از چند قسمت تشكيل شده اند؟ چرا؟

 چرا كلمه هاي » ديد، خورد، شست« باالي نمودار هستند؟

 

     

   گوش کن و بگو

با توّجه به داستان، به پرسش هاي جدول زير پاسخ دهید.

نام داستان: 

شخصيت هاي داستان:

داستان در چه محلّي اتّفاق افتاده است؟ 

از ابتدا تا انتهاي داستان، چه تغييراتي در رفتار سنگ پشت به وجود آمد؟

نظر شما درباره ي رفتار سنگ پشت چيست؟

نظر شما درباره ي رفتار كژدم چيست؟

رفتارهاي پسنديده و ناپسندي را كه در داستان بيان شده است، نام ببريد. 

وقتي به كسي بگوييد: »محّمد ديد.« او مي پرسد: »چه كسي را ديد؟« 
براي اينكه پيام كامل شود، جمله  به بخش ديگري نياز دارد. 


