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پنجمفارسیکتابشنیداريهاي متن

شنیداريدركبرايداستانیهاي متنویژگی

:کنندتقویتزیرجهتدودررادانشآموزانشنیداريدركبایدهامتناین

محتوایی )الف

تکیه،لحنی،هاي گونهتشخیصهايزمینهبتوانندهاقصهاین :آواییهاي مهارتپاره )ب

تغییرها، شخصیتتغییرباکهاي گونهبهکنند،تقویتآموزان دانشدررا...و درنگمکث،

.دهندتشخیصراها لحن

متن .باشندداشتههایی ویژگیآوایینظراز .نباشندطوالنیخیلیانتخابیهاي متنهمچنین،

.کندرعایتراآواییهاي ایستگاهبایدخوانندهخوانش،حیندر .نباشدویکنواختخنثی

ادراکیسطوحنظرازها پرسشطبقه بندي

بسنجند؛راجزئیاتبهها بچهدقّتمیزانها، پرسش1-

دهند؛تشخیصراداستانرویدادهايسیر2-

باشد؛شنیداريي حافظهسنجشموجب3-

دهد؛تشخیصراداستانهاي شخصیتبتواندآموز دانش4-

دهد؛تشخیصرامتندرموجودزمانومکان3-

.کنندتفسیررامتنبتوانند2-
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پنجمفارسیدرشنیداريداستان هاي

  تاب شبکرم

روباهپرواز

  سکّهصداي

کرم شبتاب

    .کردوزیدنبهشروعسرديبادشب،یک  .میکردندزندگیکوهیدرمیمونگروهی

هنگامایندر .گشتند میگرمجاییدنبالبهودویدند میاطراف بهبیچاره،هاي میمون

آنکهکردندخیالمیمونها .بودگرفتهپناهدرختی کناردرکهافتادتابی شبکرمبهچشمشان

.کننددرستآتشتاکردند می فوتوبودندگذاشتهآنرويبرهیزم .استآتشکرم،

 میتماشاراها میموني بیهودهکاروبودنشستهدرختهاي شاخهازیکیرويبرمرغی

اصالًها میمونولی »اید گذاشتهانرويهیزمکهنیستآتشاین !« . :گفتآنهابه .کرد

.کردند نمیاوهاي حرفبهتوجهی

راخودتبیهوده«:گفتمرغبه .گذشت میدرختآنکنارازمسافريمردهنگام،همیندر

مثلها میموناینکردننصیحت .رود نمیفروگروهاینگوشدرتوحرفهاي نکن؛خسته

».استسنگرويبرشمشیرکردنامتحانوآبزیردرشکرکردنپنهان
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ورفتها میموننزدیکوآمدپاییندرختاز .نکردتوجهیمسافرمردحرفهايبهمرغ

رااوبودند،شدهکالفهمرغدستازکهها میمون .نیست ]مکث[آتش]مکث[این «:گفت

»دمنهوکلیلهکتابازداستان «،تغییراندکیبارضویان،شریفمریمبازنویسی .کندندراپرهایشوگرفتند

شبتابکرممتنپرسشهاي

گذاشتند؟هیزمشبتاب،کرمرويمیمونهاچرا1-

گفت؟چهبود،درخترويکهمرغیبهمسافرمرد2-

کردند؟چهمرغپاسخدرمیمونها3-

است؟آبزیردرشکرکردنپنهانمانندنادانفردکردننصیحتچرا4-

است؟زیرکارهايازیک کدامشبیهسنگبرشمشیرکردنامتحان3-

بردنجاشباراآش )الف

کندنراطمعدندان )ب

کوبیدنهاوندرآب )ج

است؟زیرهاي المثل ضربازکدامیکشبیهداستاناینمضمون2-

بست میدمشبهجارورفت، نمیسوراختويموش )الف

اردبیقلندرواستدرازشب )ب

خاك شورهدربودافکندنتخم /خوابناكجهولباگفتنپند )ج

روباه؟یاآمديشیر )د
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روباهپرواز

روزيبود،نشدهاختراعاتوبوسهنوزکهقدیمخیلیخیلیهاي زماندراند کردهحکایت

.کنندسفربخارابهسمرقندازتاشدندهواپیماسوارروباهی ودارکوبوکالغ

 میوکردند میشوخیکسهمهوچیزهمهباآنها .بودندشوخیاهلخیلیدوست،سهاین

سربهسربیایید«:گفتند یکدیگربهگرفت،اوجهواپیماکههنگامیسفر،این در .خندیدند

»بگذاریممهماندار

دکمهاینشد،روشنچراغشودادفشاربود،سرشبااليکهرااي دکمهکالغ،اولپس

جناببفرمایید «: گفتنوازي مهمانرسمبهوآمدمهماندار .بودمهماندار احضارمخصوص

  »؟داشتیدکاريکالغ،آقاي

یعنی]بلنداي خندهازبعد[ .نداشتمقاري !جانمنخیر :گفتوکردقارقاربااي خندهکالغ

.استسالمکهفهمیدمحاال .نهیااستسالمدکمهاینببینممیخواستم .نداشتمکاري

.خندیدندهمبانفرشانسههرگاهآن

دارکوب،بعد،اندکی .تاختمیپیشبهوشکافتمیراابرهاي سینهوغُرید میهواپیما

جناببودامري«: گفتسینهبردستوآمدشتاببامهماندار .کردجیز رااحضاري دکمه

  »؟دارکوب

لطفاًبعدياطالعتا .نبودامريجانمنخیر« :گفتوگرفتخودبهشاهانهاي قیافهدارکوب

» :سکوتاندکی
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درونانگار .خوردتکانشدتبهودرآمدلرزهبههواپیماکهکردنداي خندهچنان آنسپس

.افتادهواییي یاچالهانداز دستیک

.شددورمحضرشانازوکردتقدیمایشانبهآموزشیلبخنديمهماندارهمباراین

وگذاشتمخصوصي دکمهبرراخوددرازانگشتروباه .بودروباههآقانوبتدفعهسومین

اندکیدرونشکهلبخنديباورسیدراهازمهربانمهماندارهمانباز .فشرد توانتمامبارااّن

»؟بودکاريروباهجناب«: گفتبود،نهفتهخشم

شوخیاینکهببخشیدالبته .بودکاريسر !جانمنخیر« :وگفتکردزیرکیزیراي خندهروباه

  ».بود  تکراريکمی

ازکهبیاورمسرتبربالییآنچنانمنحاال« :گفتبود،رفتهدرکورهازباراینکهمهماندار

».بشويپشیمانتکراريوجدیدشوخیهر

  »؟کنی میکارم چهمثالً !اي مزهبامزاحعجب«:گفتوگذاشتکمربردستوخندیدروباه

درجلويتاکشانکشانوکردجدایشصندلیازوگرفتراروباهدرازگردنمهماندار

تاکنرهایمپس .گرفتهات شوخیهمتوکهدانم می«:گفتناباورانه روباه .بردهواپیما

  ».دوستانمپیشببرمتشریف

نگاهخوبحاال« :وگفتپیچاندرااش دستگیرهوانداختهواپیمادرقفلبهکلیدمهماندار

.کنم میشوخییا ]  مکث[روباهگردنگرفتنمحکموحرصبا[میگویمجديببینیتاکن
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اوازکهاي گریهبا .باشیکردهبازراسماورشیرانگار .شداشکازلبریزروباههاي چشم

   »آورم نمیدرسراصالً:«گفتنمود، میبعید

» :نمی آوريدرسرچیزچهاز؟«:گفت ]خشموحرصبا[مهماندار

منبهزورتفقطشماچرااماکردند؛راشوخیاینشماباهمدارکوبوکالغ«:گفت روباه

»ی؟کنپیادهآسمانوزمینوسطمراخواهی میوه است رسید

 !گیجیآندركدرتوکهجاستهمینمطلباصل«:گفتوزدزهرآگینلبخنديمهماندار

واجببسیارها پرندهاحترام ]مکثکمی[ها، هواپیماییماقانوندروهستند  پرندهآنان

منولی«:نالیدسپس .کردند میتماشارااوخیال بیکهکرددوستانشبهنگاهیروباه  .است

  »...یشوخ

چشمانمجلواز .میکنیشوخیآسماندرکنی میجا بینیستی،پرندهکهتو «:گفتمهماندار

.کرداخراجهواپیماازرااووگشودراهواپیمادربیرحمیکمالدرو»شودور

راخودسقوط،ازپسوکردسقوطمرغدانییکسقفرويروباهکهنداریمکاريحاال

آنآموزيپنددرکهداردنتیجهچندقدیمیحکایتاینولیآورد؛درعزاازشکمیوتکاند

:کردشکنباید

.بنشینآدمي بچهمثلهواپیمادرنیستی،بلدپروازاگر :اخالقیي نتیجه

.استشیردمبابازيمثلآسمان،درهواپیمامهماندارباشوخی :جنگلیي نتیجه

.!شوخیهمجنسباهمجنسکندباز،بابازکبوتر،باکبوتر :المثلی ضربي نتیجه
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ي مؤسسه،حسنزادهفرهادينوشته،بودنشدهاختراعجمعهوپنجشنبههنوزکهروزگاريدرداستان،مجموعهاز*

  1391،ششمچاپفلک،وچرخانتشارات

روباهپروازمتنپرسشهاي

بود؟چگونهداستانشروع1-

بود؟اي دورهچهبهمربوطسفر،زمان2-

کرد؟اخراجهواپیماازراروباهمهماندار،چرا3-

است؟شدهاستفادهالمثلهایی ضربچهازداستانایندر4-

بود؟کجابهکجاازسفرمسیر3-

افتاد؟گریهبهروباهچرا2-

نینداخت؟بیرونهواپیماازرادارکوبوکالغمهماندارچرا7-

کرد؟چهوافتادکجاهواپیماازسقوطازپسروباه3-

بود؟دار خندهشمانظربهداستانهاي جملهکدام9-

  .ببریدنامراداستاناینهاي شخصیت10-
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  سکّهصداي

.نبودکسهیچخداازغیرنبود،یکیبودیکی

جنگلبهروزهراو .گذشت میشکنی هیزمراهازاش زندگیکهبودمرديپیشسالها

 میدوشبرراها هیزمبعد .شکست میراآنومیکردپیداراخشکی درختومیرفت

.فروخت میوبرد میبازاربهوگرفت

 .آمد میاوي سایهبهسایهکهدیدرامرديرفت،جنگلبهشکن هیزمکهروزهاازیکی

 هیزمکهجاهر .نرفتخودراهبهمردولیاست؛رهگذرمردآنکه کردخیالهیزمشکن

تَبرونزدحرفیشکن هیزم .ایستادهممردایستاد، اوکهجاهر .نشستهماونشست،شکن

درختبهاي ضربهشکن هیزمیوقت کهبودعجیب .کردهیزمشکستنبهشروعدست،به

.آورد میدرشکستنهیزمصدايخودشازیعنی»!!اه«:گفت میمردزد، میخشک

 میخستهوشکنم میهیزممن .استدیوانهمردایناینکهمثل «:گفتخودباشکن هیزم

»...آه :گوید میاوو  شوم

بازاربه .شدراهیوگذاشتدوشبرراها هیزمي بسته .رساندآخربهراکارششکن هیزم

در .افتادراهبهاشخانهسويبهوفروختسکّهچندبهراها هیزمشکن هیزم رسیدند،که

  »؟شود میچهمنمزدپس«: گفتوایستاداومقابل ناگهانبیکارمردهنگام،این

  »؟خواهی میمزدمنازکهاي کردهکار چهامروزتومگرمزد؟کدام «:گفتشکن هیزم
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دلتهازمنزدي، میتبرخشکدرختبهتوکهبارهرندیدي؟طورچ «:گفتبیکارمرد

…»آه :گفتم می

».شود نمیخستهکسیکهگفتنآهبا«:گفتوزدلبخنديشکن هیزم

  »میکنمشکایتقاضینزدتوازندهی،مرامزداگر«: گفتبیکارمرد

».اي کردهکارقدرچکهبگویمتاقاضیپیشبرویم «:گفتشکن هیزم

وکردشکن هیزمبهروبعد .شنیدبود،گذشتهکهراآنچهقاضی .رفتندقاضینزددوهر

».بدهمنبهاي، گرفتهها هیزمفروشازهرچه«:گفت

.دادقاضیبهبود،گرفتهکهرااي سکّهچندشکن هیزم

صداییچهبدانمبگو«:گفتبیکارمردبهوریختزمینرويگرفت،راها سکّهقاضی

  »سکّهچندصداي«:گفتبیکارمرد »شنیدي؟

  »بردارراآنها !توستمالها سکّهاینصداي«:  گفتقاضی

»قاضیجناببرداشت،مزدعنوانبهوانت میهمراصدامگر؟چهیعنی«:گفتبیکارمرد

 ...سکّهصدايشود میمزدشآه،گوید میفقطشکستنهیزمبرايکهکسی«: گفتقاضی

».باششادوبخرخواهی میهرچهها سکّه صدايبابرو

خوشحالیباشکن هیزمبود،ماندهخیرهاي گوشهبهتعجبازتنبلوبیکارمردکهحالیدر

.رفتوبرداشت راهایش سکّه

  1جلدقلم،محرابانتشارات،میرکیانیمحمدينوشته،نبودروزيوبودروزي،کتاباز*
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سکّهصدايمتنهاي پرسش

بود؟شدهآغازهاییجملهچهباداستان1-

است؟افتادهاتفاقهایی مکانچهدرداستاناین2-

گذراند؟ میراهیچهازرااش زندگیداستان،اصلیقهرمان3-

گفت؟ میچهبود،اودنبالبهکهمرديشکن، هیزمتوسطها هیزمشکستنهنگام4-

کرد؟بیکارمرددربارهیتصوريچهشکن هیزم3-

کرد؟مزدتقاضايشکن هیزمازبیکارمردچرا2-

برد؟قاضینزدراشکن هیزمبیکارمردچرا7-

بدهد؟اوبهراچیزيچهتاخواستهیزمشکنازمردآنسخنانشنیدنازپسقاضی3-

گفت؟چهبیکارمردریخت،زمینبرراها  سکّهقاضیکهآنازپس9-

گفت؟چهشود،اونصیبسکّهصدايبایدسکهجايبهچراکهبیکارمردسؤالبهپاسخدرقاضی10-

رسید؟پایانبهچگونهداستان11-

ندارد؟تناسبالمثل، ضربکدامباداستان،اینمحتواي12-

.کردکارکهبرادرجانگرفتآنمزد )ب                 کارچیستمگوکن میکاربرو )الف

  .شود ینممیسرگنجرنج،نابرده )د              اوستدرکهتَراودبرونهمانکوزهاز )ج
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