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 درس چهارم

ار رد�يا ر�ذ�ت و سوار  ر �كرد. �ك�ذ مي �تص� س�ذ ��يم، ��ك�ي مان هاي �ت رد �ذ

�ته، حر�ك�ت �كرد. �تي �با �باد�بان هاي �برا�ذرا�ش ود �ك�ش �ي �ذ �. �ذ�ي �تي سش �ك�ش

م  ،��ك�ي ا�ين مّ��ت داد. رد  ادامه  ود  �ذ راه  �به  ي  رو�ذ  � �ذ �پ �تي،  �ك�ش

كر مي �كرد. � �ذ گي و مردمان  �ذ�ل �ذ �به  و  �بود  ادمان  رام و سش �آ

�گري  كي �بع� ا�ذ د�ي � �. مو�ب هاي رد�يا �ي ان سش و�ذ ار �ت �تي �گر�ذ�ت ي، �ك�ش رو�ذ

�كرد،  هر�په  �ا  ا�ذ �ذ ��ذ�.  �ي مي �كو�ب �تي  �ك�ش �به  را  ود  �ذ و  ��ذ�  مي ر��ي راه  ا�ذ 

�ت �كه  �ش �گ�ذ �ذ ي  يرذ � �با�ت ده�. �پ �تي را ا�ذ م�يان اموا�ب �ذ وا�ذ��ت �ك�ش �ت �ذ
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 � �ي �ته �پاره اي �پس�ب �ذ م هم �به �ت ��ذ�. ��ك�ي ار سش � و مسا�ذران رد م�يان اموا�ب �گر�ذ�ت ه سش �كّ � �ت �ذ �تي �پ �ك�ش

 . �ي�. ساع�تي رد ا�ين �ال �بود �كه ا�ذ هو �ش ر�ذ�ت �ي�ش �آ ا �په �پ �ا ��پرد �ت و دل �به �ذ

ان  و�ذ �ت �بالي  ا�ذ  �كه   � ذهم�ي � م  د�ي�. ��ك�ي ذها  �ت� ود را رد سا��ي دور،  �كرد، �ذ �با�ذ  م  �پ�ش و�ت�تي 

يرذ  � �پ �پ �. رد �الي �كه ه�ي ��يسش �ذ �ي اره اي �ب ود �پ �ذ�ه ما�ذ�ن �ذ �با�ت �يا�ذ�ته ا��ت و �با�ي� �براي �ذ �ذ

ان رد�يا ا�ذ د��ت داده �بود. و�ذ ورده �بود، رد �ت ود �آ ه �با �ذ �پ �ذ �ت و �آ �ذ�ا�ش
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 ، �ت ار عال�ته دا�ش �تن، �ب��ي وا�ذ�ن و �ذوسش ون �به �ذ م� و �پ ود �آ كم �به �ذ كم � م، � ��ك�ي

. �ت ار رد�يا  مي �ذو�ش �بر روي ماسه هاي �ذرِم �ك�ذ

 ، �ت �گ�ش هر �با�ذ ّ�ب �كرد. و�ت�تي �به �ش م را د�ي� و ا�ذ كار او �تع�ب ير، ��ك�ي �گ� مردي ماه�ي

�كرد. �گران ص��ب�ت   د�ي �با  م  رد�باره ي ��ك�ي

ك و  �. �كو�پ ير ر��ي ِ ام� � و �به �گو�ش �ذ�ش سش هر �پ ود رد م�يان مردم �ش �ي �ذ بر، �ذ�ي �ذ�

ا  �ب و مرد دا�ذا�يي ه��تي. ا�ي�ذ هر ا�ذ او �پر��ي�: »�ت ير �ش م��ذ�. ام� م �آ ر�گ �به د�ي�ن ��ك�ي �برذ

و�يسي؟« م�ين مي �ذ ان را روي �ذ �ذ را ا�ين ��ذ �په مي �ك�ذي؟ حپ

�تم،  � و هر �په دا�ش ان سش و�ذ ار �ت �گر�ذ�ت �تي،  �ك�ش ر مي �كردم.  �پا��ذ داد: »س�ذ م  ��ك�ي

�بُرد.« ود  �با�ذ ان  و�ذ �ت

وا�ذان ما  �به �ب ري  ا�ذ دار�يم. �ا�ذ �ي �ذ و  �ت �آ گاهي  �به دا�ذ�ش و  : »ما  �گ�ذ�ت ير  ام�

ي؟« امو�ذ �ي �ب ي  يرذ � �پ
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رم.« ماده �ك�ذ�ي�، �ا�ذ ي �براي ا�ين كار، �آ ا�ي : »ا�گر �ب م �گ�ذ�ت ��ك�ي

.� �ذ ماده �ك�ذ واه�، �برا�ي�ش �آ ا هر�په مرد دا�ذا مي �ذ ير، �ذرمان داد �ت ام�

هر�ت و  � و رو�ذ �به رو�ذ �بر �ش وا�ذان سش م �ب هر، سر�گرم �تع��ي ن �ش م رد �آ � رو�ذ �بع�، ��ك�ي �ذ �پ

.� وده مي سش �يك �ذامي وي ا�ذرذ �ذ

ا! هر �په  : »اي مرد دا�ذ �گ�ذ�ت م ر�ذ�ت و  ِد ��ك�ي �ذرذ هر،  ير �ش ي ام� . رو�ذ �ت �ش �گ�ذ ماه ها 

»! امو�ذ �ي �ب �به من  ي هم  يرذ � �پ ا�ك�ذون  مو�ذ�تي.  �آ وا�ذان ما  �به �ب مي دا�ذ��تي 

 . �ذي ا��ت مو�ذ�ت ه را �آ �پ �ذ �ي�، �آ امو�ذ �ي : »�ب �ت د و �ذو�ش وهر �ذ � و رد �ب �ي لم�ش را �ترا�ش م، �ت ��ك�ي

� �كه ا�گر رد رد�يا  �ي �ته �با�ش ود دا�ش . سرما�يه اي �با �ذ ه را ما�ذ��ذي ا��ت �پ �ذ ور�ي�، �آ �به د��ت �آ

ن  ��ي�، �آ گم سش اده � هري دور ا�ذ�ت ��ي� �يا رد �ش �ي �ته �پاره اي �پس�ب �ذ � و �به �ت ما �ذر�ت سش �تي  سش هم �ك�ش

»! � را ا�ذ د��ت �ذ�ه�ي

                         محمدميركياني،باتغيير
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درستونادرست

1 حكيم براي اندوختن دانش به سفر رفت.

2 كشتي بر اثر برخورد به صخره چند تّكه شد.

3 علم و دانش سرمايه اي است كه هيچ گاه از بين نمي رود. 

دركمطلب

1 اتّفاق هاي مهّمي را كه در طول سفر براي حكيم پيش آمد، به ترتيب بيان كنيد.

2 حكيم براي زنده ماندن خود چه چاره اي انديشيد؟

منظور حكيم از اين كه گفت: » به دست آوريد، آنچه را ماندني است « چيست؟ 3

.  4

دانشزباني

 گفتوگويزیررابخوانيد.
ريحانه: ديروز، كي به خانه رسيدي؟    
فاطمه: ساعت دوازده و نيم رسيدم.    

ريحانه: كسي خانه بود؟    
فاطمه: بله، خواهرم قبل از من به خانه آمده بود.    

 حاال شما درباره ي موضوعي با هم صحبت كنيد. به گفت و گوي خود دّقت كنيد. شما 
براي انتقال هر مطلب، جمله اي گفته ايد. چه مطالبي را با آن جمله ها به دوستتان گفته ايد؟

انتقال  به شنونده ي خود  را  مطلبي  در حقيقت  افراد صحبت مي كنند،  كه  هنگامي 
مي دهند. گوينده براي انتقال گفته هايش، از جمله استفاده مي كند.
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خواندن  لحن  به  دهيد.  بّره اش« گوش  و  مادر  گفت و گوي »گوسفند  به  الف.    
كلمه هايي كه مشّخص شده اند، توّجه كنيد. 

گوسفندان، مشغول َچرا بودند، پسرك چوپان زير درختي نشست و شروع به ني زدن كرد. در يك 
لحظه، بّره ي سفيد كوچولو از جلوي چشم مادرش دور شد. ناگهان گوسفند مادر از صداي بّره به خود 

آمد. بّره كوچولو كنار پرتگاه رفته بود. مادر با عجله پيش او رفت و گفت:

   به تو نگفتم كه از من دور نشو؟
   گفتي.

   آفرین!مرحبا! اين طوري به حرف مادرت گوش مي كني؟ پايت چه شده؟
   نفهميدم چي شد كه پايم پيچ خورد.

   درد مي كند؟
   خيلي!

   عجب بّره ي بازيگوشي هستي!
   من؟

 ب. حاال شما متن را بخوانيد و سعي كنيد كلمه ها را با لحن مناسب بخوانيد. 
بهتر است سه دانش آموز انتخاب شوند: يك نفر بند اّول را بخواند؛ نفر ديگر جمله هاي بّره 

كوچولو را بخواند و نفر آخر جمله هاي گوسفند مادر را بخواند. 

روانخواني   


