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 » ال  س�ؤ عالم�ت   « �يه  �ب �ش دم ها  �آ �گ��ش  �كه  �كرده ا�يد  د�تّ�ت  �چ  ه�ي �يا  �آ �نمي دا�نم 

�ي�ب  �دا�ت ع�ب �بال م��ب كي �به د�ن � . �ي �ا�ب اس�ت � ه�ناران �ب �ن �ت ي م�ن ؟ �گ��ي اس�ت

�د  �يا �نه و ا�گر و�ب �د دار�ند  ن ها و�ب �بدا�ند �آ �اهد  ا�يي اس�ت و مي �ن ي�ب �ن�ن و �ن��

ن  م�ي را �ن �اهد �بدا�ند �چ �گري مي �ن د. د�ي ك�ي هس�ت�ن د و �چه سش �ن گي مي �ك�ن �ند� ا �ن �ب دار�ند، رد �ك

م؟ �يك  سمان معّل�ت �نمي ما�ن�ي �ر�يم و رد �آ ي�ن �نمي �ن م�ين �� را ا�ن روي �ن . �چ �گرد اس�ت

 درس شانزدهم

 درس شانزدهم
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كي هم دوس�ت دارد �بدا�ند  � د. �ي اده اس�ت و �نمي ا�ن�ت ن �باال ا�يس�ت د �آ �ي �رسش را �ن �اهد �بدا�ند �چ � مي �ن �ن�ن

الصه،  د. �ن ل او �ش لگ��نه مي �ت�ان م�ش �ي و �باه��ش اس�ت و �چ ان، �ت ته�مان �نالن داس�ت را � �چ

د. ر �ن د و مي �چ ر �ن مان مي �چ �د دارد �كه رد م�ن�ن ال و�ب اران س�ؤ ه�ن

�اره. �بعد  ل �يك �گ�سش و�يرنان مي ما�ند؛ م�ش ن ها �آ ي ها، هم�ين ط�ر �به �گ��ش �آ ال �بع�ن س�ؤ

ده  گم �ش ده و � ده �نسش اِل �چرس�ي اران س�ؤ ا، ه�ن �ي �د. �چس رد د�ن گم مي سش د و � �ت�به مي ا�ن�ت هم، �يك م�

�بال �چر سسش هاي  �گر، هم�اره �به د�ن اري د�ي �گران و �بس�ي وهسش �چرش دان،  م�ن �د دارد؛ و�ي دا�ن�ش و�ب

د. �ن دا �ك�ن �ي ن ها را �چ ا �چاس�ن �آ در مي �گرد�ند �ت ن �ت �د مي رو�ند و �آ �ن

�ان  ا�ب�ر�ي �ب�د،  ي  دا�نسش ا�ندو�ن و  �ياد�گ�ي�ي  �نه ي  �تسش ه  هم�يسش �كه  دان  م�ن دا�ن�ش ا�ين  ا�ن  كي  � �ي  

�كه  اس�ت  ا�يرا�ني  ان  لس��ن �ن�ي و  ي دا�نان  ر�يا�ن ر�گ �تر�ين  �برن ا�ن  كي  � �ي او   . اس�ت ي�و�ني  � �ب

. همه ي  �ت ل �گ��نا�گ�ن �ن�سش �يادي رد�باره ي مسا�ؤ ا�ب هاي �ن �ك�ت

د علم و دا�نسش س�چ�ي  �ان رد راه �گس�ت��ش و ر�ش گي ا�ب�ر�ي �ند� �ن

عّل�ت  �ي  �بس�ت و �ب رد  هم�اره  ر�گ  �برن د  م�ن دا�ن�ش ا�ين  د.  �ش

هاي  ي�ن � �ن �چ ا�تي �ب�د �كه رد اط�ا�نسش روي مي داد. او �به �ك�ش ا�ت ا�تّ�ن

هل، �گر�يرنان  �ت و ا�ن �نادا�ني و �ب ار داسش ا�ن�ته، عال�ته ي �بس�ي �ن �ناسش

�ب�د.

د و رد  �ت رس�ي اد و هسش �ت ه�نگامي �كه �ال هاي عم� او �به ه�ن

د، �براي ا��ال �چرسي  م�ن �يد، دوس�تي دا�ن�ش را�ن گي را مي �گدن �ند� ه هاي �ن ماري، وا�چس�ين لح�ن �ي �بس�ت� �ب
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اه ا�ن  ي �بر�يده و �ك��ت ماري �با كلمه ها�ي �ي �ان �با همان �ا��ت �ب مد. ا�ب�ر�ي �نسش �آ �بر �با��ي

� دهد.  �ي � �ن كي ا�ن مسا�ؤل علمي را �ت � �اهسش �كرد �كه �چاس�ن �ي او �ن

اي ا�ين  ماري، �چه �ب �ي : »دوس�ت �گرامي! ا�ك�ن�ن رد �بس�ت� �ب د �گ�ن�ت م�ن دا�ن�ش

؟« �چرسسش اس�ت

: ا�ين  ه�ت� اس�ت ارا��تي �چاس�ن داد: »�كدام �يك ا�ن ا�ين دو �ب �ان �با �ن ا�ب�ر�ي

رم؟« اهل، رد�گدن ي�م �يا �نادا�نس�ته و �ب م� له را �بدا�نم و �ب �كه مس�ؤ

 درست و نادرست

1 گوش همه ي موجودات شكل عالمت سؤال است.

2 سؤال هاي زيادي در مغز ما انسان ها مي چرخد.

3 در دنيا به همه ي سؤال ها پاسخ داده مي شود.

   درك مطلب

1 چه كساني به دنبال سؤال هاي خود مي روند؟

2 دو ويژگي ابوريحان بيروني را با توّجه به متن بيان كنيد.

3 چه سؤال مهّمي در ذهن شما وجود دارد؟ آيا به دنبال پاسخ آن بوده ايد؟

4 » ابوريحان همواره در جست و جوي علّت اتّفاقاتي بود كه در اطرافش روي مي داد.« مفهوم 

اين جمله را با مثال بيان كنيد. 
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   دانش زباني

  جمله هاي زیر را بخوانید.

   مريم روزنامه را روي ميز گذاشت.

   سينا كيف را به پدرش داد.

  حاال به نمودار جمله ها دّقت كنید. در گروه گفت و گو كنید و به پرسش هاي زیر پاسخ 

دهید.

به پدرشكيف را سينا

گذاشت

روي ميزروزنامه را مريم

داد

        

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

 چرا كلمه هاي » گذاشت، داد « باالي نمودار هستند؟ 

    روان خواني

     به اين داستان گوش كنيد و به لحن خواندن آن توّجه كنيد. حاال شما كتاب 

داستاني را با لحن مناسب براي دوستانتان بخوانيد. 

وقتي به كسي بگوييد: »مريم روزنامه 
را گذاشت.« او مي پرسد: »كجا گذاشت؟« 
جمله ي  باشد،  كامل  پيام  اينكه  براي 

شما بخش ديگري نيز دارد. 
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�بَ�د دا�نا  �كه  ه�  َ�د  �بُ �ا�نا  �ب�د�ت �بُر�نا  ي�،  � �چ دل  دا�نسش  �ن 
�گرای دان  �يرن �به  و  �نَرنای  دا�نسش  مای�به  ره�ن را   � �ت ان  �ب �باد،  او  �كه 
ي دا�ن�ش ه�  �ن   � �ن �بسش و  ام��ن  �ي ي�ب رام�ش ي،  دا�ن�ش ه�  �ن  ي  ا�ب �ي �ب

مان �ن �يك  �تن،  م��ن �آ ا�ن  گمانم�يا�ای  � ا�ندر  دل  �كن،  �ن م�ي دا�نسش  �ن 
�ك�ي �با  دوس�تي  �بَ�د،  ��ش  ا�ن �ن �ب�ي�چه   ، دا�نسش �ن  �ندارد  ه�ه  �ب �كه 

اس�ت  ي  ي دا�ن�ش �ب �ن  او  �يكاری  �ب �گر�يس�ت�كه  ا�يد  �ب �ب �بر،  ان  ي دا�نسش �ب �به 

اس�ت  ي دا�نسش  �ب َم�ِد  �ن  �چ ُم�ده،  ای، �بي رامسش اس�ت�تن  �كه �نادان �به ه� �ب

  بخوان و حفظ كن

    شاهنامه، فردوسي
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