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�ته  ا�ش �ت اال�ذ�ش �گ�ذ �م �بر �پ�ش مردي �يك �ك�يسه ي �گ�ذ

ا�ذه اي ر��ي�. اال�ذ  تهوه �ذ � �به  ��يا�ب مي �برد. رد راه  �آ �به  و  �بود 

م�،  �آ �يرون  �ب و�ت�تي   . ر�ذ�ت ا�ذه  تهوه �ذ � �به  و  �ب��ت  �به رد�ذ�تي  را 

 ، �ت مي �گ�ش اال�ذ  �بال  د�ذ �به  �كه  �الي  رد  ود.  �ب �ذ اال�ذ�ش 

اد. ا�ذ او �پر��ي�: »اال�ذ  م�ش �به �پسري ا�ذ�ت �پ�ش

�ذ��ي�ي؟« مرا 

 درس سوم
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�م  مي �برد؟« � و �بار �گ�ذ �گ�ي �پ�ش �كور �بود، �پاي راس�ت�ش مي ��ذ م �پ �پسر �پر��ي�: »همان �كه �پ�ش

ا د�ي�ي؟« �ب ن را �ك . �آ ا�ذي ها�ي�ش رد��ت ا��ت : »�ذسش � و �گ�ذ�ت �ال سش و�ش مرد، �ذ

ي �ذ��ي�م.« وا�ب داد: »من، اال�ذ �پسر �ب

كم �برد. �ي�ش �ا� � و �پسر را �پ م�گ�ين سش مرد،�ذ�ش

ا�ذي ها�ي�ش را دادي؟« طور �ذسش و اال�ذ را �ذ��ي�ه اي، �پ ان! ا�گر �ت : »�پسر �ب كم �گ�ذ�ت �ا�

�ي�م. سرِ راهم رّد  كمي ا�ذ��ي�ش ه د�ي�م، � �پ �ذ گاه �كردم و �به �آ و�ب �ذ ط �ذ : »من �ذ�ت �پسر �گ�ذ�ت

ذهم�ي�م  اده �بود. � �پ�ش �گود ا�ذ�ت اي �پاي �پ كم�تر ا�ذ �ب اي �پاي راس�ت�ش � ي را د�ي�م �كه �ب �پايِ اال�ذ

. عل�ذ هاي سم�ت را��ت  �ته ��ذگ �بوده ا��ت �ش ا �گ�ذ ي �كه ا�ذ ا�ين �ب �پاي را��ت اال�ذ

ا  ورده ما�ذ�ه �بود. ا�ذ ا�ين �ب �ذ �پ د��ت �ذ �ه �بود؛ اّما عل�ذ هاي طر�ذ �پ ورده سش اده �ذ �ب

م  دم  �پ�ش . �به هم�ين د��يل ��س �ذ �پ را �ذ��ي�ه ا��ت ذهم�ي�م �كه اال�ذ عل�ذ هاي سم�ت �پ �

ذهم�ي�م �بار�ش  �ته �بود، � �ذ م�ين ر�ي �مي هم �كه روي �ذ . ا�ذ دا�ذه هاي �گ�ذ �پ�ش �كور �بوده ا��ت �پ

». �م �بوده ا��ت �گ�ذ

. وا��ت ر�ت �ذ ن �گ�ذ�ت و مرد ا�ذ او مع�ذ �ذر�ي ذهم �پسر �آ كم �به هو�ش و � �ا�
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درستونادرست

1 مرد كيسه ی گندم را به آسيا مي  بُرد.

2 چشم راست االغ كور بود و پاي چپش مي لنگيد.

3 مرد از شنيدن نشاني هاي درست پسر تعّجب كرد.

دركمطلب

1 چرا مرد فكر كرد كه پسر االغش را ديده است؟

پسر دو ويژگي مهم داشت؛ با توّجه به متن درس، آن ها را بگوييد. 2

 چرا مرد از پسر عذرخواهي كرد؟ 3

4 آيا با توّجه به آنچه در اطرافتان مي بينيد، شما هم مي توانيد حدس بزنيد و نتيجه گيري 

كنيد؟ اگر تجربه اي در اين مورد داريد، بيان كنيد.
5 آيا عنوان » راز نشانه ها « براي اين درس مناسب است؟ چرا؟ 

.  6

واژهآموزي

 جملههايزیررابخوانيدوبهكلمههایيكهمشّخصشدهاست،دّقتكنيد.
 هنگام چيدن گل، خار به دستش رفت.

 نبايد ديگران را خوار و كوچك بشماريم.

 پس از بارندگي مقدار زيادي آب، در حياط جمع شد. 
 آب مايه ي حيات است.

بعضي از كلمه ها مانند هم خوانده مي شوند؛ اّما امال و معني متفاوتي دارند. 
براي امالي اين گونه كلمه ها، بايد به معني آن ها در جمله توّجه كنيم.
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به  قّصه: به دادن گوش  1

مي شود،  پخش  برايتان  كه  قّصه اي 
آغاز  به چگونگي  كنيد.  دّقت گوش  با 

قّصه توّجه كنيد.

2 انتخابقّصه: حاال شما يكي   
يا  خوانده ايد  قباًل  كه  را  قّصه هايي  از 

شنيده ايد، انتخاب كنيد. 
خود  ذهن  در  را  قّصه  تفّكر:   3

مرور كنيد.  

4 آغازقّصهوگفتار: هر وقت   
آماده شديد، روِي صندلي معلّم بنشينيد و 
 آن را براي دوستانتان تعريف كنيد. براي

شروع قّصه مي توانيد از عبارت هاي زير 
استفاده كنيد:

 يكي بود، يكي نبود ...........
 روزي بود و روزگاري .........

 بله دوستان خوبم، در روزگاران قديم 
 ............

قّصهگویيوصندليصميميت
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بخوانوحفظكن

�يري د�ي� �ذ ا��ب �پ كي، �ت � اعذ �ذ

ود �پر�ي� �به دهان �بر�گر�ذ�ت و �ذ

��ت رد راهي      �بر رد�ذ�تي �ذ�ش

�ت رو�باهي �ش ن مي �گ�ذ �كه ا�ذ �آ

رو�بِه �پُر�ذر�ي�ب و ��ي��ت سا�ذ 

وا�ذ ر�ذ�ت �پاي رد�ذ�ت و �كرد �آ

ي  ا�ي �ب �ي �ر �ذ �ت : �به �به! �پ    �گ�ذ�ت

ي �په سري، �په ُدمي، ع�ب�ب �پا�ي
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�ذگ اه ر�ذگ و �ت�ش �پَر و �با��ت ��ي

اهي ر�ذگ �ذ�ي��ت �باال�تر ا�ذ ��ي

وان و�ش �ذ وا�ذ �بودي و �ذ و�ش �آ �گر�ذ

ان و رد مرعذ ه�تر ا�ذ �ت ُ�ي �ب �ذَ�ب

    � ار �ك�ذ ار�ت وا��ت �ت ا�ذ مي �ذ �ذ

� كار �ك�ذ �ش �ش �آ وا�ذ ا �كه �آ �ت

ود  �گ�ش ون دهان �ب اد �پ ُطعمه ا�ذ�ت

ُر�بود ََهك �بَ��ت و طعمه را �بِ رو�ب

بازآفرینيازحبيبیغمایي




