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جواب قسمت 1: ویژگی پروانه، وجود بال های بسیار زیبا او بود؛ کار
پروانه پسندیده نبود؛ چرا که پروانه موجود خودخواهی بود و از
زیبایی بال هایش برای فخر فروشی به سایرین استفاده می کرد تا

همه او را تحسین کنند و این کار او، موجب ناراحتی و اذیت
سایرین می شد.

جواب قسمت 2: پروانه متوجه شد که همه زیبایی های او نعمت و
هدیه الهی است و به نمایش گذاشتن و فخر فروشی کار

ناپسندیده ای است؛ پس بعد از آن دیگر زیبایی اش را به نمایش
نگذاشت و در برکه به خودش تماشا نکرد.

جواب قسمت 3: گلبرگ ها، برگ ها، ساقه، ریشه، زمین، خاک، نور
خورشید و از همه باالتر، خداوند.

فارس� پنجم صفحه 23 جواب درک و در�افت

https://bekhun.com/


فارس� پنجم صفحه 45 جواب درک و در�افت

جواب قسمت1: در فصل؛ چرا که به بچه ها به مدت یک سال
فرصت داده بود تا دانه ها را پرورش دهند و در متن می خوانیم که
هنگامی که بهار از راه رسید، همه بچه ها لباس مرتب پوشیدند تا

به همراه گلدان هایشان پیش امپراطور بروند.
جواب قسمت 2: مثل پینگ عمل می کردم؛ چرا که صداقت در همه

جا زندگی کلید موفقیت است.
جواب قسمت 3: چون از قبل می دانست دانه هایی که به بچه ها
داده بود، دانه های پخته ای بودند که نمی توانستند رشد کنند؛ او

با این کار صداقت و درستکاری بچه ها را سنجیده بود؛ اما بچه ها با  
فریب کاری دانه های دیگری را رشد داده بودند.

جواب قسمت 4: پینگ نگران بود بچه ها او را مسخره کرده و
بخندند و امپراطور نیز او را سرزنش کند.

جواب قسمت 5: 1. گلدان را با خاک خوب پر کرد. 2. دانه را به
دقت در آن کاشت. 3. گلدان را زیر نور آفتاب قرار داد. 4. هر روز
به گلدان آب می داد. 5. وقتی دید دانه ها رشد نمی کنند، دانه ها

را در گلدان بزرگ تری کاشت. 6. خاک گلدان را عوض کرد. 7. سعی
می کرد از دانه ها به خوبی مراقبت کند.

جواب قسمت 6: 3 _ 5 _ 2 _ 4 _ 1
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جواب قسمت 1: بندر دلوار (استان بوشهر)
جواب قسمت 2: چون رئیس علی بسیار شجاع و نترس بود و از
دشمنان هراسی نداشت و به خاطر دفاع از وطن، حاضر بود جان

خود را نیز فدا کند.
جواب قسمت 3: علی کودکی اش را در روستا با تماشا موج های

خروشان خلیج فارس و دیدن کشتی های تجاری،
لنج ها و قایق های ماهیگیری گذراند؛ در جوانی کنار مردان دلوار و

هم سن و سال های خود اسب سواری، شنا و تیراندازی را آموخت؛ و
رئیس علی در مکتب خانه قرآن آموخت تا کتاب خدا چراغ راهش
باشد، همچنین خواندن حافظ، شاهنامه و مثنوی کالمش را برای

دیگران شنیدنی تر و تأثیرگذارتر کرده بود.
جواب قسمت 4: بله، چون خواندن حافظ، شاهنامه و مثنوی

کالمش را برای دیگران شنیدنی تر و تأثیرگذارتر کرده بود.
جواب قسمت 5: جوانمردی او را در برخورد با دشمنان توصیف
می کند؛ شجاعت و شهامت او در دفاع از کشورش را می ستاید و

فرماندهان خود را جز انسان هایی که کینه، حرص، استعمار و
زورگویی چیز دیگری نیاموخته اند، یاد می کند.

جواب قسمت 6: شیخ محمد خیابانی، میرزا کوچک خان جنگلی،
باقرخان، ستارخان، بی بی مریم بختیاری و 
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جواب قسمت 1: چون کودک که زال نام داشت، دارای
موهایی با رنگ سفید بود و شبیه به کودک انسان ها نبود،
پدر زال (سام) از ترس این که پهلوانان و بزرگان کشور او را

مورد سرزنش قرار دهند و کودکش را مسخره کنند، کودک در
دامنه کوه البرز گذاشت.

 
جواب قسمت 2: سیمرغ با این که یک پرندده بود و زال از

بچه های او متفاوت بود، اما ذات مادرانه سیمرغ راضی نشد
تا کودک تلف شود؛ اما سام با این که پدر او بود و از گوشت و

خون او به وجود آمده بود، راضی شد فرزندش را در کوه
بگذارد و به مرگ او اعتنایی نکند.

 
جواب قسمت 3: در این داستان، رفتار سام با فرزندش

ناپسند بود؛ چرا که نباید به خاطر حرف دیگران و تنها به دلیل
سفید بودن موهای فرزندش او را در کوه رها کرده و یک طفل

را از مادرش جدا می کرد.
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جواب قسمت 1: نابرده رنج، گنج میسر نمی شود.
 

جواب قسمت 2: سفر، کسب علم، دانش و تجربه،
بدست آورن نتایج خوب و لذت بردن از بهره آن ها

 
جواب قسمت 3: منظور او این بوده که راز زندگی یک

مورد نیست؛ بلکه در همه مخلوقات و آفرینش
خداوند رازی نهفته است؛ انسان ها با کسب تجربه،

علم و دانش و جستجو در هستی، پی به رازهای
بیشتری از زندگی خواهند برد.

 
جواب قسمت 4: شخصیت اصلی: نوه پیر مرد

شخصیت های فرعی: پیرمرد، خودرو، کشاورز، درخت،
نردبان، دریا، الک پشت، ویولن، حصار و تخت
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جواب قسمت 1: منظور این است که، هیچ کسی نمی تواند تمام
علم و دانش دنیا را بیاموزد و هرکس بنا به سهم خود، بخشی از
دانش را فرا می گیرند؛ بنابراین همه چیز را همه می دانند نه تنها

یک نفر!
جواب قسمت 2: مکتب خانه های قدیمی تنوع درس های کمتری
داشتند. تنها یک معلم وجود داشت که همه کارها را به تنهایی

انجام می داد؛ شاگردان کمتری داشتند. علوم قدیمی تری را
می آموختند و امکانات ناچیزی داشتند. مدرسه های امروزی بسیار

بزرگ تر هستند. معلم های بیشتری دارند. علوم جدیدتر و زیادتری را
به دانش آموزان می آموزند و امکانات بسیار بیشتری نسبت به

مکتب خانه دارند.
جواب قسمت 3: شور و شوق به آموزش و یادگیری، خاطره

نخستین روز مدرسه، رفتار پسندیده اولین معلم و از همه مهمتر،
لطف خداوند.

جواب قسمت 4: سوال پرسیدن در مورد نادانسته ها و شوق و
عالقه به یادگیری هرچه بیشتر

جواب قسمت 5: یعنی در هر نقطه از زمان و مکان قرار گیرد، باز
هم پدیده ای وجود خواهد داشت که با تأمل در آن بتواند نکته و

یا علم جدیدی بیاموزد.
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