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  به نام خدا
چهـارم را   م كتاب فارسييلطف كرد تا بتوان ام كه به ميكن اول از همه، خداوند بزرگ را شكر مي

  م.يم، بنويسيم و دوست داشتيخواست طوري كه مي آن
ي  جالب بود و همين شعرها انگيـزه  ادر كتاب فارسي چهارم از شعرهايي استفاده شد كه براي م

  تر كرد. را براي نوشتن اين كتاب، بيشا م
  شود: اين كتاب به سه بخش تقسيم مي

  ها. هاي دشوار به ترتيب درس ملهها، شعرها و ج ـ بخش اول: معني تمام لغت1
هـا و   آموزي و دانـش زبـاني، بـه ترتيـب درس     ـ بخش دوم: بررسي تمام مطالب مربوط به واژه2

  ها همراه با پاسخ تشريحي. آوردن تمرين و تست
خـانواده    ها در قالب دستور، لغت، معني و مفهوم، تاريخ ادبيات، هم طراحي تستـ بخش سوم: 3

  ها. ، به ترتيب درس و ... همراه با پاسخ
   م.يياري رساندند، سپاسگزار اب به مكه در تأليف اين كتا ي دوستان و همكاران گرانقدر همه از

  به ويژه:
آسـمي (از تبريـز) و    مهـدي فـتح آبـادي (از مشـهد)،    جواد  آقايان: جواد با حشمت (از جويبار)،

توانـا و   چـين  ليلي ميرزايي (حروفق)، با حوصله و دقي اناميدمهر(ويراستار و آويشن هآزادها:  خانم
  شهبازي فرد (تصويرگر).هرمزي (طراح جلد)، سپيده  مينا دقيق)،

  كه: اينو آخر 
در تأليف ايـن كتـاب    ام كه بهترين مشاور مي، نهايت قدرداني را دار»طراوت« اناز دختر نازنينم

  بود.
، مـا كه اشـتباهات كتـاب را بـراي     ميآموزان و اولياي گرامي تقاضا دار ي همكاران، دانش از همه

  editor@mobtakeran.com  هاي آينده، اين اثر پربارتر گردد. ارسال دارند تا در چاپ
 

  پاينده باشيد!
  تبار حميد طالب

  افروز كالنتري
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  »خدا«ـ  ستایش
  آبادی شاعر: پروین دولت   قالب شعر: مثنوی  

  
  
  

  
  

    اي، مدت كمي يك چند: لحظه  آخر: پايان، انجام
  نهان: پنهان، مخفي  اي، هنگامي دمي: لحظه
  نشان: عالمت، نشانه  وقت هرگز: هيچ

  نيكي: خوبي  صبحگاه: بامداد، هنگام صبح
  ند، آرامآهسته: كُ

  
  

  
  
  

ــه    ــادرب  آخــر ایــن خــدا کیســت؟«گفــتم:  م
  

 ی مــا هســت و هــم نیســت کــه هــم در خانــه  
  

  ی ما وجود دارد و هم وجود ندارد. از مادر پرسیدم: به من بگو که این خدا کیست که هم در خانه معين:
  

 تـــر از خـــدا نیســـت تـــو گفتـــی مهربـــان  
  

ــت      ــدا نیسـ ــود جـ ــدگان خـ ــی از بنـ  دمـ
  

  ای از بندگان خود، غافل و جدا نیست. تر وجود ندارد و خداوند لحظه دا مهربانتو به من گفتی که کسی از خ معين:
  

ــی     ــز نمـ ــرا هرگـ ــوابم؟   چـ ــه خـ ــد بـ  آیـ
  

ــی    ــز نمــ ــرا هرگــ ــوابم؟  چــ ــد جــ  گویــ
  

وقـت   بیـنم؟ چـرا خداونـد هـیچ     آیـد و او را در خـواب نمـی    وقت به خوابم نمـی  به من بگو چرا خداوند هیچ معـين: 
  ؟دهد نمی و پاسخهای مرا جواب  درخواست

  

 نمـــــــاز صـــــــبحگاهت را شـــــــنیدم  
  

ــدم      ــدایت را ندیــ ــدم، خــ ــو را دیــ  »تــ
  

  ی ندیدم.گفت ا خدایت را که با او سخن میشنیدم، تو را دیدم امخواندی، صدایت را  صبح نماز میوقتی که  معين:
  

 فرزنــد!«بــه مــن آهســته، مــادر گفــت:       
  

ــد    ــک چنـ ــوی، یـ ــود جـ ــدا را در دل خـ  خـ
  

  ه من گفت: فرزندم! خداوند را در دل خودت، جست و جو کن نه در خانه و بیرون از آن.مادر، آهسته ب معين:
  

ــت        ــان اس ــل، نه ــوی گ ــگ و ب ــدا در رن  خ
  

ــت     ــان اسـ ــل، از او نشـ ــاغ و گُـ ــار و بـ  بهـ
  

  ها آشکار است. خداوند در همه جا وجود دارد، خدا در بوی گل، پنهان است و در باغ و گل معين:
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ــاکی و ن   ــدا در پـ ــد!خـ ــت، فرزنـ ــی اسـ  یکـ
  

ــنایی   ــا، خداونـــــد بـــــود در روشـــ  »هـــ
  

  ها وجود دارد و همه جا، حاضر است. فرزندم! خداوند در پاکی و خوبی و روشنایی معين:
  
  

  
  زندگي ما وجود دارد.  الي البه ه درــت كــوب اســاي مثبت و خــه ژگيــمان ويــه ؛داـخ

 ؛در وجود ما و در زندگي ما وجـود دارد و هر لحظه هر روز يعني: خوبي، پاكي، روشنايي و محبت كه  ،خدا
  آوريم. تالش كنيم و به دستشاما بايد 

  

  

فرهنگـي در   ي در خـانواده   1303 آبادي: از شـاعران كـودك و نوجـوان اسـت. او در سـال      پروين دولت
بـود.  شيرخوارگاه پدرش رئيس . اش به تهران آمد خانوادهاصفهان به دنيا آمد و پس از  چند سال همراه 

  براي كودكان پرورشگاه بپردازد. شعرهايي كهگرفت به سرپرستي و تربيت او هم تصميم 
  تا شعرتالش كرد آنان جالب بود. او  بسياري از براي، سرودپرورشگاه كودكان 

  ي ها جنبه و اشعار وي براي بچهكودكان را از حالت پندگونه، خارج كند 
  باشد.سرگرمي و تفريح نيز داشته 
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  نوع نثر: ساده و روان

  
  

  

  تاب نياوردند: طاقت نياوردند، تحمل نكردند  قصد ،تصميم: اراده
  هـاي  زمـيـنزارهـا،  مــزارع: جـمـعِ مــزرعه، كـشت  ي جهان افروز: روشن كننده جهان

  كشاورزي  داوري: قضاوت كردن، شكايت كردن
  تنسراغ: پي چيزي رف  مطلوبفريب،  انگيز: دل دل

  ارغواني: به رنگ ارغوان، بنفش  نخست: اول، ابتدا
  جال: درخشندگي و شفافيت  نيلي: به رنگ نيل، كبود رنگ

  مهاجر: كوچ كننده، مهاجرت كننده  كرد ، پرت و پالساخت ق، متفرّكرد : پخشپراكند
  سطح: قسمت هموار و خارجي اجسام  گوناگون: مختلف

  قشر: پوست، جمع قشور  غوك: قورباغه
  دار برّاق: درخشان، درخشنده، برق  ركه: آبگير، تاالبب

  خودنـمايي: خـود را جـلو ديـگران، خوب نشان دادن  بگذار: اجازه بده
  دست: ماهر، زبردست چيره  انداز آيد، چشم چه از دور به نظر مي منظره: آن

  آور آور، حيرت انگيز: تعجب شگفت  انبوه: بسيار زياد، فراوان
  بگذاريد: اجازه بدهيد  يهزينت: زيور، پيرا

  لذّت: خوشي  رنگ، به رنگ گل سرخ گلگون: سرخ

  
  آن سه تن دیگر، دست از نقّاشی بردارند و بروند. 

  جا بروند. آن سه شخص دیگر، نقّاشی نکشند و از آن معين:
  گرم، دست به کار شد. تابستانِ 

  .تابستان گرم و سوزان، مشغول به کار شد و کارش را شروع کرد معين:



  

 11  

 ها تاب نیاوردند. شاخه 

  ها را نگه دارند. تحمل و توانایی نداشتند که میوه ها شاخه معين:
  از کار درآمد. زیبا نقّاشی تابستان هم بسیار 

  نقّاشی تابستان هم خوب و درست نتیجه داد و زیبا شد. معين:
  نتوانست چشم از آن بردارد. 

  آن سیر شود. نتوانست به آن نگاه نکند و از نگاه کردن معين:
  برّاق کرد. ،یخ ی ازها را با قشر نازک سطح رودخانه 

  ها را با پوست نازک یخ، درخشان کرد. روی رودخانه معين:
 بــــرگ درختــــان ســــبز در نظــــر هوشــــیار   

  

 هـــر ورقـــش، دفتـــری اســـت معرفـــت کردگـــار  
  

کـه بزرگـی خداونـد را بـه مـا      های درختان به هنگام بهار، ماننـد کتـابی هسـتند     از نظر انسان خردمند، برگ معين:
  شناسانند. (در این بیت، برگ درختان به کتاب (دفتر) تشبیه شده است.) می
  
  

  
انگيز ـ نُخست ـ هلـو ـ گـودال ـ نـرگس و بنفشـه ـ           ـ دلافروز ـ هنرمند    صحبت ـ تصميم ـ خورشيد جهان  

وه تمشك ـ زينت ـ سيب گلگـون    هاي انب اي زيباتر ـ بوته  ـ غوك ـ بِركه ـ بگذارـ منظره  حشرات گوناگون  
هـا ـ سـراغ جنگـل ـ بعضـي ـ ارغـواني ـ سـروها و            هـاي طاليـي ـ مـزارع ـ درياچـه       ـ تاب نياوردند ـ خوشه 

ـ    ها ـ باقي ماندند ـ جال داده است ـ     صنوبرها ـ قطره  ـ سـطح زمـين ـ قشـر     از نظرخورشـيد    مهـاجر ـ پهـن 
  لذّت. بگذاريد ـ ـانگيز  دست ـ شگفت هنازك ـ برّاق ـ نگاه پرمهر ـ خودنمايي ـ چير

  

  
  

هاي هر فصل گفت و گو به ميان  در اين درس تمام چهار فصل زيباي طبيعت، تصويرسازي شد و از زيبايي
آمد. هدف نويسنده اين است كه ما به قدرت و عظمت خداوند پي ببريم. خداوندي كه طبيعت را به وجود 

ها بهره ببريم. پس هميشه  و ما از آن بدهد اش ادامه ا جهان به زندگيهاي زيبا را خلق كرد ت آورد و فصل
  بايد قدردان عظمت و لطف خداوند باشيم.
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  خبر داغبخوان و حفظ کن ـ 
  نیا شکوه قاسمشاعر:    چهارپارهقالب شعر:   

  
  

  ي بزرگ كه معموالً شب پرواز  شاپرك: نوعي پــروانه  تك تك: يكي يكي
  است.  تر از گنجشك ك و كمي بزرگاي كوچ سار: پرنده

  پهنه: ميدان، سطح  تَه: آخر، انتها
  رمه: گلّه  قرار شد، جنبيد تپيد: حركت كرد، بي

  عاقبت: سرانجام، آخر، پايان  حوصله: خسته بودن، ميلِ انجام كاري را نداشتن بي
  بادي  هوهو: صداي وزيدن باد، زوزه  خميازه كشيدن: بـاز شـدن خـود به خـودي دهـان 

  باً: به طور پيوسته و پياپي، مرتّ هي  بر اثر خستگي يا خواب آلودگي

  
  ش درختود و از سر ها تک تک ریخت  برگ گفت در گوش درخت  خبری داشت کالغ  

  های درخت بر زمین ریخت. از شاخه ها کالغ خبر هیجان انگیزی را به درخت گفت و تمام برگ معين:
  

  
  بخشی دارند. ت، جاندوش درخ و گوش درخت و سر

  
  
  
 

  کند. انگیز است و توجه دیگران را به خود جلب می خبری که هیجان خرب داغ: 
  

  
  
  
  
  
  

بخشـی   نسـبت دادن حـاالت و رفتـار انسـان بـه غیـر انسـان جـان         بـه  بخشـی یـا تشـخیص:    جان
ان انسان است بـه ابـر کـه غیرانسـ     گریه کردن که رفتار گریند  گویند؛ مانند: ابرها می می

  است، نسبت داده شد.

خبر داشتن و حـرف زدن کـه رفتـار انسـان اسـت بـه کـالغ         کالغ خبرش را به درخت گفت 
  نسبت داده شد.
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 هرچه را گفت کالغ  گفت با سبزه و گُل  بال زد تا تَه باغ  سار از شاخه پرید  

  سبزه و گل گفت. سار از روی شاخه پرید و تا آخر باغ، پرواز کرد و خبر کالغ را به معين:
 سبزه، خمیازه کشید حوصله شد  برگ، بی رنگ گلبرگ پرید  دل هر غنچه تپید  

خمیـازه   ،حـالی  حوصله شد و سبزه بـه خـاطر خسـتگی و بـی     قرار شدند و گلبرگ ترسید. برگ، بی ها بی غنچه معين:
  کشید. می

 ر زد از باغ و گذشت  ک خواب نبود رَشاپرد تا پهنه د هرچه را دید و شنی پی دشت ب 

را که دید و شنید تا وسط دشت بـرد و بـه    شاپرک، بیدار بود و پرواز کرد و از باغ بیرون رفت. تمام چیزهایی معـين: 
  همه گفت.

  خبر از دشت به ده عاقبت باز رسید  رمه برگشت به ده  آهو از دشت گریخت  
  که کالغ گفته بود به ده رسید. را شتند. سرانجام خبریآهو از دشت فرار کرد و گوسفندان به ده برگ معين:
  پیچید ده به ده می خبرِ داغ کالغ  بارید  ابر، هی می کرد  باد، هوهو می 

ی مردم روستاها رسید و  کالغ به همه بارید و خبر تازه و مهمِّ شدت می کشید و ابر به باد با صدای بلند زوزه می معين:
  پاییز آغاز شد.

  
  

  
  فصل رنگارنگ پاييز. نن شعر، توصيف بسيار زيبايي است از رسيداي

دهد و اين خبر، دهان به دهان به همه جا و همـه كـس    كالغ خبر رسيدن پاييز را به همه مي ،در اين شعر
  شود. رسد و پاييز آغاز مي مي

  

  

بخشــی (تشــخیص) اســتفاده کــرده اســت، یعنــی ویژگــی   ی جــان شــاعر، در ایــن شــعر از شــیوه
م کـه پرنـدگان بـا هـم حـرف      بینـی  ها را به غیر انسان،نسبت داده اسـت، بنـابراین، مـی    نسانا

  کشند و ... می دفریا زنند، می
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  نوع نثر: ساده و روان

  
  

  معلوم: مشخّص، آشكار  ها ها، اول اوايل: جمعِ اول، آغازها، پيش
  ها تغييرات: دگرگوني  لطيف: نرم و نازك

  ي بازها ي شكاري از دسته قرقي: نوعي پرنده  ريند، مؤثّنشين: خوشا دل
  كوچ: مهاجرت، از جايي به جايي رفتن  ي سبز پوشيد: كنايه از دشت، كامالً سبز دشت، جامه

  خبر ناگهان: دور از انتظار و بي  شد. (جامه: لباس)
  دنربايند: (ربودن): دزديدن، جذب كر مي  دور و دراز: زمان بسيار طوالني از گذشته

  درپي: پياپي و پشت سر هم پي  نخستين: اولين
  شگفتي: تعجب، حيرت  از نو: دوباره
  سپـري شدن: به پايان رسيدن، به اتمام رسيدن، كامل   اند. اند، وعده به جا آورده اند: گذرانده به سر برده

  شدن  راه و رسم: روش، شيوه
  پيمودن: طي كردن راه  آسودگي: آرام و راحت بودن

  پيشين: گذشته، قبلي، جمع: پيشينيان  ناياب، نادركمياب: 
  يابي: راه يافتن راه  به ناچار: ازروي اجبار

  نهاده است: قرار داده است.  تر: جايي كه آب و هواي نه سرد و نه گرمي دارد. معتدل
  جنب و جوش: فعاليت بسيار، هيجان

  
  

  
هفتـه ـ    گذارند ـ پس از سـه   ـ عهده ـ تخم مي ي سبز ـ دور و دراز ـ نخستين ـ آسيب      اوايل ـ لطيف ـ جامه  

تر ـ كوچ ـ جمع ـ گفت و گوي مهمي ـ مشغول ـ جنب و  سم ـ آسودگي ـ آغاز پاييز ـ ناچار ـ معتدلراه و ر
ـ تغييرات هوا ـ عقاب ـ قرقي ـ ناگهان ـ شگفتي ـ پيمـودن ـ طـوالني ـ اشـتباه ـ پرسـتوها ـ             جوش ـ معلوم

  .نهاده است
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ي موجـودات، زنـدگي را بـا شـوق و عالقـه،       ها و همه كند. در اين فصل، انسان س، بهار را وصف مياين در

ردن بهـار و      تر، مهاجرت مي كنند. پرستوها و ديگر پرندگان به جاي گرم آغاز مي كنند و بعد از بـه سـر بـ
ر راه، اشتباه كنند بـه  كه در مسي شوند. پرستوها بدون اين ي كوچ مي تابستان، با رسيدن فصلِ سرد، آماده

گردند. خداوند بزرگ، اين قـدرت را بـه پرسـتوها داده تـا مسـير كـوچ را بـدون         ي قبلي خود، باز مي النه
  قبلي خود بازگردند. ي اشتباه، طي كنند و به النه

  بخوان و بیندیش
  در جست و جو

  نویسنده: کلرژوبرت (سمیه جاللی)  نوع نثر: ساده و روان  
  

  

  رود اي كه براي تعجب و شگفتي به كار مي واي: كلمه  ي از سر افسوس و حسرتا آهي: ناله
  فرصت: وقت، زمان  طفلكي: كودك خرد

  اعتراض كرد: ايراد گرفت، خُرده گرفت  نسبتاً درازي دارد. مِكه د نجاب: حيواني از جوندگانس
: هرگز  غصه: غم، اندوه   اصالً

  سسپس: بعد، پ  البد: بدون شك، حتماً، قطعاً
  كنان: در حال خواهش كردن، التماس كردن التماس  ه: به درستي، قطعاًالبتّ

  نگران: دلواپس، مضطرب، انديشناك  شگفت زده: متعجب
  محبت: مهر، دوستي، مهرباني  نان: در حال پريدنكُجست و خيز

  
  شاخه به شاخه پرید تا از درختش پایین آمد. 

  که به پایین درخت رسید. د تا اینکر با تالش بسیار از شاخه عبور می معين:
  های خداست. خدا با چشم، دیدنی نیست ولی جهان پر از نشانه 

  های جهان، بیانگر عظمت و بزرگی خداوند است. ها و پدیده توان با چشم خدا را دید، اما آفریده اگرچه نمی معين:
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ه      غمگـين ـ آهـي ـ طفلكـي ـ سـنجاب ـ آن         د ـ غُصـ ـ       ـ حتخـوردن    موقـع ـ البـ   مـاً ـ هرطـور شـده ـ ناگهـان 
ب ـ فرصـت ـ       جسـت و خيز قـدر ـ موجـود عـالَم ـ شـگفت زده ـ         آهاي ـ آن  ـ   اعتـراض كُنـان ـ تعجـ   كـرد 

ت ـ    ـ ضـعيف ـ نعمـت ـ منتظـر ـ نشـانه          اي ـ پناه ـ محال ـ سپس ـ التماس كُنان     اصالً ـ توجه ـ قهوه   ي محبـ
  آهسته.

  
  
  

  
ا بـا چشـم    نويسنده در اين درس با يك د استان زيبا و ساده، نشان داده كه خدا در همه جا وجود دارد امـ

موجودات را به وجود آورده.  خدا همان كسي است كه تمام اين جهان و هاي عزيز! توان او را ديد.بچه مين
ت   هـا، نيكـي   هاي خداوند است. خـوبي  جنگل و ... همه از آفريده كوه، دريا، از هـا همـه    هـا، پـاكي   هـا، محبـ

  داشتني است. هاي ما هم هست، مهربان و دوست هاي خداوند است. خدا در دل نشانه
  
  

سـالگي،   19آمـد و در   در پـاريس بـه دنيـا    1961اي فرانسـوي اسـت كـه در سـال      كلرژوبرت: نويسنده
داحافظ ـخـ «تـوان   يـاو مـ رسـيده اسـت. از آثـار     هاي او به چـاپ  مسلمان شد. تاكنون هشت جلد از كتاب

ه «، »داـهـاي خـ   وچهـكلـ « »ي ما ي كوچه گربه«، »كوچولو اي موشـدع«، »ون پيرـراك سـبز  ارمولك ـي مـ  قصـ
  رــت بيشت ــام برد. شخصيـرا ن» رين دوستـت امين« و» وي خداـدر جست و ج« ،»وـكوچول
  فرانسه آخرين داستاني كه او به زبان وانات هستند.ــهاي او حي انــداست

  شنوايي است كه از داشتن سمعك،ي نا ي پسر بچه منتشر كرده، درباره
  دار بود. شرمنده و غصه
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  حکایت
  ترین حیوان جنگل  قوی

  نوع نثر: ساده و روان
  

  
  

  اوقات: جمع وقت، ساعات، روزگار  پيكر: تناور، قوي جثه قوي
  : چـرا عصبـاني و نــاراحـتكني؟ چرا اوقات تلخي مي  خرطوم: بيني بزرگ فيل

  شوي؟  مي  : ايستاد، بيدار شدبرخاست
    سؤال: پرسش

 
  
  

  
فروتن   دهد كه قدرتمندتر از ما هم وجود دارند پس بايد نسبت به بقيه ي ما درس مي اين حكايت به همه

  ».دست باالي دست، بسيار است«به قول معروف  .توجهي و ستم بكنيم به ديگران بيباشيم و نبايد 
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  نوع نثر: ساده و روان

  
  

  حـاكم: والي، داور، قاضي (در ايـن درس، همان قـاضي است)  گندم،  ن: دستگاهي براي خرد كردن و آرد كردبآسيا
  كمي انديشيدم: كمي فكر كردم.  هاي ديگر و دانه جو

  رد پا: اثر پا  م كنند و بنوشندخانه: جايي كه قهوه و چاي د قهوه
  ، ژرفگود: عميق  رفت. لنگيد: لنگان لنگان راه مي مي

  حدس زدم: گمان كردم، پنداشتم، فكر كردم  هاي گندم كه بر پشت االغ بود. بار گندم: كيسه
  كور: نابينا  ها نشاني: عالمت

  معذرت خواست: عذر خواست، پوزش طلبيد  خشمگين: عصباني
  
  

  
  ـ  ه بـود هـا ـ خـورده شـد     طـور ـ رد پـا ـ گـود ـ علـف        خانـه ـ خشـمگين ـ حـاكم ـ چـه        ـ قهوه  باالغ ـ آسيا 

  طرف ـ به همين دليل ـ حدس زدم ـ هوش و فهم ـ معذرت خواست.
  
  
  

  
دمان اسـتفاده  رَگويد بايد از هوش و خ ها توجه دارد و مي نويسنده به هوش و دانايي انسان ،در اين درس

  هاست. كنيم تا در زندگي در آسايش به سر ببريم. هوش سبب آسايش، راحتي و نجات انسان
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  »روباه و زاغ«فظ کن ـ بخوان و ح
  شاعر: حبیب یغمایی  قالب شعر: مثنوی  

  
  

  
  آواز خوان: خوش خوش  كالغ سياه) :زاغك: زاغچه، زاغ كوچك (زاغ

  قارقار: صداي كالغ به هنگام آواز خواندن  ن؛ قالب پنيري معي قالب: واحدي براي قطعات بريده
  طعمه: خوردني، خوراك  گر ار، سخت حيلهپرفريب: سخت مكّ

  ه روباه، روباه كوچكروبهك: بچ  ار، فريبندهباز، مكّ ساز: حيله حيلت
  ارتفاع و بلندي چيزي از جست: جهش، عمل جهيدن  آواز: صدا، بانگ، آهنگ، نغمه

هب مانند ديوار   اي براي تحسين و تمجيد ه: كلمهب  
    نغمه صدا، خوش آواز: خوش خوش

  

  
  

 زاغکـــــی قالـــــب پنیـــــری دیـــــد     
  

 رفـــــت و زود پریـــــدگبربـــــه دهـــــان   
  

  زاغ کوچکی، قالب پنیری را دید، آن را به منقار گرفت و زود پرواز کرد. معين:
  

ــی    ــت در راهـــ ــی نشســـ ــر درختـــ  بـــ
  

ــه از آن مـــــی   ــاهی کـــ  گذشـــــت روبـــ
  

  گذشت. ، روباهی میهی، روی درختی نشست که از آن راهزاغ کوچک در کنار را معين:
  

ــرو   ــاز  هبــ ــت ســ ــب و حیلــ ــر فریــ  پــ
  

 درخـــــت و کـــــرد آواز رفـــــت پـــــای  
  

  کرد. غاز زا نار و فریبنده به درخت نزدیک شد و شروع به خواندن و تعریف کردروباه مکّ معين:
  

 گفـــت بـــه بـــه! چـــه قـــدر زیبـــایی       
  

ــایی     ــب پـ ــی، عجـ ــه دمـ ــری، چـ ــه سـ  چـ
  

  قدر زیبا هستی! چه سر و دم و پای زیبایی داری! به! چه روباه گفت: به معين:
  

 رنـــگ و قشـــنگ   پـــرُ و بالـــت، ســـیاه    
  

 نیســـــت بـــــاالتر از ســـــیاهی رنـــــگ  
  

  پرُ و بال تو سیاه رنگ و زیبا است. رنگی بهتر از سیاهی نیست. (بسیار زیبا هستی.) معين:
  

ــوش    ــودی و خـ ــوش آواز بـ ــر خـ ــوان گـ  خـ
  

ــان    ــو در مرغـــ ــر از تـــ ــودی بهتـــ  نبـــ
  

  و از همه برتری.ای وجود ندارد و ت صدا، بهتر از تو پرنده آواز باشی و خوش اگر خوش معين:
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ــی   ــد  زاغ مـــ ــار کنـــ ــت قارقـــ  خواســـ
  

ــد      ــکار کنـــ ــه آوازش، آشـــ ــا کـــ  تـــ
  

  زاغ تصمیم گرفت قارقار کند و آواز بخواند تا خوبی آوازش را برای روباه آشکار کند. معين:
  

 دهــــان بگشــــود نطعمــــه افتــــاد چــــو  
  

ــود     ــه را بربــ ــت و طعمــ ــک جســ  روبهــ
  

  دهانش افتاد و روباه از جا پرید و آن طعمه (پنیر) را برداشت و فرار کرد.همین که دهانش را باز کرد پنیر از  معين:
  
  

  
خـوان ـ مرغـان ـ      آواز ـ خـوش   قَـدر ـ خـوش    زاغكي ـ قالب پنير ـ روباهي ـ روبه ـ حيلت ساز ـ به به ـ چـه       

  »خواست ـ قارقار ـ طعمه ـ روبهك ـ جست مي
  

  
  
  

  
بنابراين نبايـد   ؛ي ديگران نشوند باشند تا گرفتار فريب و حيله ها بايد از هوش و آگاهي برخوردار انسان

  هاي ظاهري ديگران، فريب نخوريم. زود باور باشيم و در برابر تعريف
  
  

  ترين معروفي تواناي ايراني است كه آثار بسياري دارد و  حبيب يغمايي: شاعر و نويسنده
  روستاي خور سي در هجري شم 1280است. او در سال » روباه و زاغ«شعر او  

  سالگي از دنيا رفت. 86به دنيا آمد و در سن 

  


