
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )ستایش(

 

  برافروختچراغِ دل به نورِ جان                                   آموختبه نام آن که جان را فکرت                   

 قافیه                                                قافیه                                                                                    

سخن خود را به نام آن کسی آغاز می کنم که به انسان، اندیشیدن و فکر کردن را آموخت و دل او را که مانند 

 چراغی است با نورِ جان، روشن و نورانی کرد.

 ز فیضش خاکِ آدم، گشت گُلشن                            ز فضلش هر دو عالم، گشت روشن                 

 قافیه                                     قافیه                                                                                                   

خداوند با دَمیدن از روح خود از بخشش خداوند هر دو جهان روشن و نورانی شد و خاکِ وجود آدم، گلستان شد.)

 در وجود آدمی، جسم او را که از خاک بی ارزش بود، مانند گلستان ارزشمند و زیبا کرد(.

 جهان، جمله، فروغِ نورِ حق، دان                                   حق اندر وی ز پیدایی است پنهان                  

 قافیه                                       قافیه                                                                                                   

جهان را به تمامی، پرتوی از نور وجود خداوند بِدان و خداوند به دلیل آنکه در کمال پیدایی و آشکار بودن است، 

خداوند تمامِ جهانِ هستی را فرا گرفته امّا خداوند آن قدر آشکار است که پنهان به نظر می رسد.]نورِ در این جهان

 از شدّت پیدایی، پنهان به نظر می رسد.)دیده نمی شود([



 خِرَد را نیست تابِ نور آن روی                                     بُرو از بهرِ او، چشمِ دگر جوی                  

 قافیه                                  قافیه                                                                                                 

خِرَد و عقل انسان توان درک نور وجود خداوند را ندارد؛ ای انسان برای دیدن خداوند در جست و جوی چشم 

ود خداوند را ندارد.)منظور شاعر این است که خداوند برتر از آن چشم تو، توان دیدن نور وج دیگری باش زیرا

کند و بفهمد و با چشم خود او را ببیند، انسان برای دیدن خداوند و درک او به  است که انسان با عقل خود او درک

 وسیله ی دیگری نیاز دارد و آن وسیله چیزی نیست جُز دل پاکی که گناهان آن را آلوده نکرده باشد.(

 اند از دیده ی خویشدر او هرچه آن بگفتند از کم و بیش                         نشانی داده                   

 قافیه                           قافیه                                                                                                         

ف خداوند کم و بیش هر چه گفته اند، گفته ی آن ها بر اساس تصوّر ایشان از خداوند بوده است و خداوند در توصی

 فهمشان باالتر و برتر است. از وصف و

 به نزدِ آن که جانش در تجلّی است                          همه عالَم، کتابِ حق تعالی است                      

    ردیف قافیه                                                         ردیف  قافیه                                                        

 آن کسی که جانش در حضور خداوند قرار دارد، همه ی جهان را همچون کتابی می داند که از وجود خداوند خبر می دهد.

 واژه های جدید 

:  گُلشن  : بخشش، عطا  فیض   : احسان، بخششفضل     : روشن کرد برافروخت   یشه، تفکّر : فکر، اند فکرت

:  تاب     : عقل خِرد  : منظور خداوند حق  : نور، روشنایی فروغ    : همه، تمام جمله    « از»: مخفّف  زِ    گلستان

     : بلندمرتبه تعالی    ، پیدا شدن: آشکار شدن تجلّی  : چشم یدهد      : درباره ی او در او    توان

 کم : بیش       پیدا : پنهان :        کلمات مخالف 

 هجری( : 720شیخ محمود شبستری)وفات     تاریخ ادبیات 

از روستاهای اطراف تبریز به دنیا آمد. « شبستر»از شاعران و عارفان قرن هفتم و هشتم هجری قمری است که در

یا در نزدیکی آن به سر برده و « تبریز»ندانی در دست نیست. ظاهراً سراسر عمر خود را در از زندگی او اطّالع چ

« گلشن راز مثنوی» هجری وفات یافته است. از وی تآلیفات بسیاری باقی نمانده است.  720در همان جا در سال 

 از جمله آثار اوست.

 دانش زبانی 

 تحمیدیه

ها و نوشته های خویش را به نام پروردگار جهان و نیایش یزدان آراسته  شاعران و نویسندگان پارسی زبان سروده

و بخشندگی و بخشایندگی معبود ازلی را ستوده و هیچگاه نعت و ستایش پیامبر )ص( و اولیای دین را نیز از 

یبا به ز است،سخنی   باشد. در میان اهل ادبنبرده اند . تحمیدیه در اصطالح حمد و ستایش پروردگار می یاد

 نظم یا نثر با محتوای مناجات و راز و نیاز با پروردگار و نعت و ستایش پیامبر و اولیای دین.

 نیایش و مناجات

سپس شاعر یا گوینده به اظهار عجز و نیاز می  -با حمد پروردگار و توصیف عظمت کبریایی حق آغاز می شود .

 گاه پروردگار ، طلب عفو و مغفرت می کنددر نهایت از در - بازگو می کند.  پردازد و گناهان و معاصی خویش را

 



 معرفت آفریدگار: اول  پیام درس
 

 .پیام اصلی این درس ذکر و ستایش پروردگار توسط تمامی عناصِر و ارکان طبیعت است

 معرفت آفریدگار 

ایشان است و نعمت بر این همه خلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار 

 ایشان از وی است، آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.

بینید که این قدر زیاد است.این همه را آفریننده ای آفرید که خداوند است و نعمت های ما  این همه آفریده که می

 ذاری و تشکر باید بکنیم.از ایشان است.آفریدگار را باید بپرستیم و از نعمت او شکرگ

اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل، وغفلت از این ونا اندیشیدن، تاریکی افزاید اندر 

 دل،ونادانی،گمراهی است.

و فکر نکردن و نادانی کردن  بخشد فکر کردن درباره ی کار آفریننده و آفریده شده، روشنایی و نور به دل ها می

 دهد و نتیجه نادانی گمراهی است ریکی به دل ها راه میتا

 )تاریخ بلعمی، ابو علی بلعمی(

 باد بهاری وزید از طرف مرغزار
 

 باز به گردون رسید،ناله ی هر مرغ زار

 ی عاشقی دوباره به آسمان رفتاز طرف سبزه زار نسیم بهاری شروع به وزیدن کرد و آواز هر پرنده

 بادربیعخیزوغنیمت شمار،جنبش 
 

 زار ی موزون مرغ،بوی خوش اللهناله

 بلند شو و وزش باد بهاری و صدای زیبای پرندگان و بوی خوش الله زار را غنیمت بشمار و از آنها لذت ببر

 کندهرگل وبرگی که هست، یادخدامی
 

 خداوندگار بلبل و قمری چه خواند؟یاد

ای سبز به یاد خداوند هستند، بلبل و قمری با آوازشان خدا ههای زیبا و برگی موجودات هستی از جمله گلهمه

 کنند.می را یاد

 برگ درختان سبزدر نظر هوشیار
 

 ست، معرفت کردگارهر ورقش دفتری

 توان خداوند را شناختهای درختان سبز، دفتری است که با آن میاز نظر انسان دانا، هر کدام از برگ

 سعدی

 ه های جدید واژ

 سپاس  سپاس داری :      ستایش کردن -عبادت کردن پرستیدن :      آفریده –انسان  –مردم  خلق :

    فراموشی کردن –بی خبری  غفلت :     آفریده شده –خلق شده  مخلوق :     شکرگزاری –گزاری 

 بلند شو –برخیز  خیز :    ناالن -ناتوانزار :      آسمانگردون :    سبزه زار –چمنزار مرغزار : 

 دارای وزن –آهنگین  موزون :   بهار : ربیع    حرکت و تکان جنبش :   قدر فرصت را دانستن غنیمت شمردن :

 عاقل –باهوش  هوشیار :   نوعی پرنده کوچکتر از کبوتر : قمری    جایی که الله فراوان می روید الله زار :

 خالق –آفریینده  کردگار :   دانش –شناخت  : معرفت    دراینجا منظور کتاب است : دفتر 



  تاریخ ادبیات 

.روزگاری را به وزارت سامانیان سپری کرد  : از بزرگان و نویسندگان تاریخ زبان و ادب فارسی بود ابوعلی بلعمی

  که در قرن چهارم هجری میزیسته.ترجمه تاریخ تبری و تالیف آن به زبان فارسی از آثار اوست.

نویسندگان ایران در قرن هفتم است.بوستان به شعر و گلستان به نثر همراه شعر و  از بزرگترین شاعران و : سعدی

  دیوان اشعار از او برجای مانده است.

زادگاه او شیراز است و برای اتمام تحصیالت به بغداد رفت و پس  مجموعه ی این آثار کلیات سعدی نامیده میشود.

موضوع این کتاب  . باشد.آثار دیگر او بوستان نام دارد و نثر می .کتاب گلستان او نظم سال به شیراز برگشت۳۵از 

 باشد. اخالق و تربیت و سیاست و اجتماعیات است که به صورت شعر می

 هم خانواده 

اندیشیدن=               روشنایی=روشن روشنی            آفریدگار=آفرید آفریننده             خلق=خالق مخلوق

 گردون= گرداننده گرد گردان         وزید=وزیدن وزش        گمراهی=گمراه گمراهان         اندیشید اندیشه

 معرفت= معارف عرف    هوشیار=هوشمند باهوش

 متضاد 

 اندیشه کردن=فکرنکردن        باید=نباید       سپاس داری=ناشکری         پرسیدن=نپرسیدن          هوشیار=بی هوش

 گمراهی=هدایت شده        نادانی=دانایی              افزاید=کم کردن              غفلت=باخبری             روشنایی=تاریکی

 ناله=آواز شادی

 درک مطلب 

 خوانند؟چه می« قمری» و « بلبل» در شعری که خواندید،  -1 

 .خوانندیاد خداوندگار بلبل و قمری در آواز های خود ستایش و ذکر پروردگار را می

 چیست؟« ست معرفت کردگاربرگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری»برداشت شما از بیت  -2

ی دقیق و تفکر در مورد هر های دانا و عاقل با مشاهدهی جهان مانند کتاب است و انسانگل ها و گیاهان و همه

 برند.شناسند و به بزرگی و عظمت خدا پی میکدام از آنها خود را می

 به نظر شما بلعمی بر چه چیزی تأکید دارد؟ دلیل خود را بیان کنید. -۳

 شناخت و پرستش پروردگار، شکر گذاری نعمت هایی که به ما داده است و فکر کردن درمورد آفرینش هستی.

را در ی ما ها معرفی کرده است. او وظیفهی نعمتی جهان و همهبرای این که بلمعی، خواند را خالق و آفریننده

داند و یاد آور شده، برای اینکه دلمان روشن و برابر خداوند، پرستش او و سپاس گزاری از نعمت هایش می

 ایمانمان قوی شود، باید در مورد آفرینش هستی فکر کنیم.

 ها با دیگر موجودات است؟چه تفاوتی بین عبادت انسان -4

ونی دارد؛ اما عبادت دیگر موجودات از روی غریزه است و عبادت انسان ها آگاهانه است و انواع و اشکال گوناگ

 سرایی و آواز خواندن پرندگان(.شکل یکسانی دارد )مثل نغمه



  انش زبانید

کند؛ از جمله اینکه فعل به جای اینکه در آخر گاهی برای زیبا و موزون شدن شعر، جای اجزای جمله تغییر می

 گیرد؛تدای جمله قرار میجمله قرارگیرد در وسط و حتی گاهی در اب

ی موزون مرغ، بوی خوش ی هر مرغ زار ( )خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع نالهمانند: )باز به گردون رسیدناله

 الله زار(

، یک یا مجموع چند کلمه است که پیام کاملی را از «جمله»کنیم. ما مقصود خود را به صورت جمله بیان می

 .گوینده به شنونده برساند

 انواع جمله

 کند؛ مانند باد بهاری وزید.ای است که خبری را بیان میجمله ی خبری:جمله

 ای است که در آن پرسشی وجود دارد؛ مانند بلبل و قمری چه خواند؟جمله ی پرسشی:جمله

 شود؛ مانند خیز و غنیمت شمار.ای است که در آن خواهشی یا فرمانی، بیان میجملهی امری: جمله

 ای است که بیانگر احساس و عاطفه باشد؛ مانند چه گل زیبایی!جمله ی عاطفی:لهجم

 

 

 

 

 

 

کردند. بین راه برسر موضوعی اختالف پیدا کردند و به مشاجره ای در بیابان عبور میدو دوست، پیاده از جاده

 ی دیگری سیلی زد. پرداختند. یکی از آنها از سرخشم بر چهره

امروز » های بیابان نوشت: ده بود، سخت آزرده شد ولی بدون اینکه چیزی بگوید، روی شندوستی که سیلی خور

 «ام سیلی زد.بهترین دوست من برچهره

آن دوکنار یکدیگر به راه خود ادامه دادند تا به یک آبادی رسیدند. تصمیم گرفتند قدری آنجا بمانند و کنار 

 رودخانه استراحت کنند. 

ی خورده بود، لغزید و در رودخانه افتاد. دوستش به کمکش شتافت و او را نجات داد. بعد از ناگهان شخصی که سیل

امروز بهترین دوستم جان مرا »اینکه از غرق شدن نجات یافت، روی صخرهای سنگی، این جمله را حک کرد: 

 «نجات داد.

های صحرا نوشتی، آن جمله را روی شنبعد از اینکه من با سیلی تو را آزردم، تو »دوستش با تعجب از او پرسید: 

 «کنی؟ولی حاال این جمله را روی صخره حک می

های صحرا نوشتم تا باد، آن را پاک کند ولی وقتی تو به من وقتی از تو رنجیدم، روی شن»او لبخندی زد و گفت: 

 «.یادم نرود محبت کردی، آن را روی سنگ حک کردم تا هیچ تندبادی هم آن را پاک نکند و محبت تو از

 



 واژه های جدید 

 مدتی در آنجا بمانند قدری آنجا بمانند :   ده –روستا  آبادی :     ناراحت –رنجیده  آزرده :      درگیری– دعوا  مشاجره :

 سنگ بزرگ و سخت صخره :    ناسازگاری اختالف :   تراشید حک کرد :   آبگیر برکه :      سُر خورد لغزید :

 روان حکایت  مفهوم ساده و

 یکی از آنها به صورت دیگری سیلی زد. شدند و شروع به بگو مگو کردند دو دوست در بیابانی دچار اختالف

  :فردی که سیلی خورده بود آزرده و ناراحت شد و رفت روی شن ها نوشت

 .امروز بهترین دوستم به من سیلی زد

 ده که حواسش نبود توی برکه ای افتاد رفت ناگهان فرد سیلی خور. سپس به راه خودشان ادامه دادند

دو کاری که من کردم او دو رفتار عجیب نشان  فردی که سیلی زده بود از کار دوستش متعجب شده بود که چرا با

 خوبی ها را باید بر روی سنگ نوشت تا همیشه بماند: دوستش جواب داد.علت را از دوستش جویا شد  داد ؟

 دوستی ها هستند که می مانند. وشتم تا با بادی از بین برودو بدی ها را روی شن ها ن

  حکایت)محبّت( درس پیام

 اگر ما چیزی را بر روی سنگ بنویسیم تا سال های سال آن بر روی سنگ نوشت تا همیشه بماندمحبت را باید 

 ، شن ها به هم مینوشته بر روی آن سنگ باقی خواهد ماند ولی اگر آن را روی شن بنویسیم با وزش اولین باد

  ریزد و نوشته از بین می رود.

 در اینجا منظور این است که ما باید محبت های دیگران را مانند نوشته ای که بر روی سنگ نوشته می شود در دل

 و ذهن وخود حک کنیم و بدی های آن ها را مانند نوشته ای که روی شن نوشته می شود و زود از بین می رود زود

  .هن خود پاک کنیماز دل و ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 آزمون

 .بنویسید را زیر های کلمه مفرد

 :          خالق

 ن :درختا

 نوع جمله هارا مشخص کنید)خبری،پرسشی،امری،عاطفی(

 : خیز و غنیمت شمار

 : بلبل و قمری چه خواند؟

 : بادبهاری وزید

 : چه درخت زیبایی

 معنی بیت زیر را بنویسید.

 بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار                          ست یاد خدا میکندهرگل و برگی که ه

 

 صحیح یا غلط است؟

 جمله ی عاطفی جمله ای است که بیانگر احساس و عاطفه است

 مثنوی به شعری گفته میشود که در آن مصرع هر بیت هم قافیه باشد

 گویند یه میمانند کردن کسی یا چیزی به کسی یا چیز دیگر را تشب

 برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسید.

 : خلق                                                                                                                 : عظمت

 در بیت زیر، شاعر بر غنیمت شمردن چه چیزهایی تأکید می کند؟

  ناله ی موزون مرغ ، بوی خوش الله زار                        ربیعخیز و غنیمت شمار جنبش باد 

  

 .با حروف زیر، چهار کلمه بنویسید که ارزش امالیی داشته باشند

 :                                                            د -س -ق -ظ

 :     ب -ط -ه -ع

 اطفی و امری بسازیدبا کلمه ی بلبل ، یک جمله ی خبری، پرسشی، ع

 :جمله ی خبری 

  :  جمله ی پرسشی

 : جمله ی عاطفی 

 : جمله ی امری



 

 

 

اید و معلم چند کلمه را روی تخته نوشت و گفت: بچه ها هر پنج گروه دقت کنید. این چند واژه را که بار ها شنیده

 ی آنها فکر کنید:اید یک بار دیگر بخوانید و دربارهخوانده

 ، خلقت، خالق.خود، خلق

، الزم است درنگ کنید، آرام بگیرید و با دوستان گروه بر سر فهم ابن هیچ عجله نکنید. برای خوب فکر کردن

 واژگان و ارتباط آنها با یکدیگر، گفت و گو، و دریافت خود را بازگو کنید.

تدای یکسانی دارند، ما فکر گفت: چون هر چهار کلمه، اب« تفکر»دقایقی سپری شد. فرزانه یکی از اعضای گروه 

ی آغاز آفرینش مانند هم هستیم و تواند به معنای آن باشد که ما انسان ها همه در نقطهمی کنیم، این شباهتمی

 شود.شویم، تفاوت ها بیشتر میهر چه از آن نقطه دور می

د و مانند ما دانش آموزان کالس، ، برخاست و گفت: به راستی که هر کلمه، رنگ و بویی دار«ایمان»پروانه از گروه 

ای را بر روی دوش دارند. اعضای کروه بر این باورند که این چهار کلمه به ترتیب به دنبال هم کلمات هم وظیفه

 آوریم.ی اینها ایمان میانجام به خالق همهسراند؛ زیرا ما با شناخت خلق و خلقت،آمده

ی پدیده ها و ی همهلم و بقیه بچه ها اجازه خواست و گفت: گروه ما ریشه، بلند شد و از مع«اخالق»ریحانه از گروه 

توانیم خالق خود و این عالم را خوب بشناسیم داند؛ چون ما زمانی میو رفتار پسندیده می  اشیا را در اخالق نیکو

 ، پایبند باشیم. که به رعایت اخالق و آداب نیک

 یکو کاری محبت و احسان است.ی پیوند خود، خلق و خلقت، نپس رشته

، توجه کنید. ما به تمام دید گاه های سه گروه، خوب گوش دادیم؛ برخاست و گفت: دوستان« علم»مریم از گروه 

 اما دیدگاه گروه ما این است که همه چیز را باید به صورت علمی، مشاهده کرد.

اند؛ چون ی کلمه، هم ریشه از یک خانوادهریشه ی خلقو خلقت و خالق از نظرنظر گروه ما این است که سه کلمه 

با بقیه، هم ریشه نیست و البته گروه، نتیجه « خود»ی شود ولی کلمهی آنها دیده میسه حرف مشترک در همه

گیری جالبی هم کرده و آن، این است که هر کس تنها به خود تکیه کند و خود بینی را پیشه سازد به شناخت 

 د؛ به همین سبب خود با خالق ارتباطی ندارد!یابخالق، دست نمی

ی گفت و گو ها و بحث های خود را بیان کرده بودند. بود، تقریباً چهار گروه، نتیجه« عمل»اکنون دیگر نوبت گروه 

معلم هم انتهای کالس نشسته بود و به فکر فرو رفته بود. البد از این همه تفاوت و زیبایی نگاه بچه ها شگفت زده 

 اندیشید.دانست در آن هنگام او چه چیزی میبود. به هر حال کسی نمیشده 

ی چهار ناگهان معلم از جای برخاست و گفت: خیلی عالی بود. تا اینجا بسیار جالب بود؛ چون شما با تفکر درباره

 ند.هم نظر خودشان را بیان کن« عمل»اید؛ اما بگذارید گروه ای دست یافتهواژه به اندیشه های تازه



ی نقش و عملکرد مفید آن فاطمه به نمایندگی از گروه خود برخاست و گفت: ما فکر کنیم ارزش هرچیز به اندازه

ی ما ، ایمان، دانش و اندیشهکند. اخالقاست؛ یعنی هر کسی شخصیت خود را در رفتار و عمل خویش نمایان می

 شود.در رفتار و گفتار ما آشکار می

ی دیگر، زیر آن چهار ، که آخرین گروه بود، جلوی کالس آمد و پنج کلمه«عمل»ر گروه معلم پس از شنیدن نظ

کلمه نوشت: تفکر، ایمان، علم، عمل، اخالق؛ سپس گفت: این پنج کلمه که نام پنج گروه شما هم هست در 

نظر خود، ما را  بنابراین، هر گروه با بیان  حقیقت مانند پنج پنجره برای شناخت و تماشای آفرینش الهی است؛

، یک قدم به آگاهی و شناخت، نزدیکتر کردند. هر کدام از گروه ها که سخن گفتند، تالش کردند از نظر خودشان

ی خود، خلق، موضوع را بشناسند. ما هم برایکشف و شناخت بهتر زیبایی های آفرینش، باید به تفکر درباره

ی دیده ها، شنیده ها و گوش بدهیم، بسیار بخوانیم و دربارهخلقت و خالق بپردازیم. خوب و دقیق نگاه کنیم، 

 اکبری شلدره                                                                       خوانده ها بپرسیم و از پرسیدن نهراسیم.

 واژه های جدید 

 در اینجا به معنای فهمید دریافت :   آگاه بودن –دانستن  فهم :     توقف –صبر  –مکث  –تامّل  درنگ :   آفریده خلق :

 مدت زمانی گذشت دقایقی سپری شد :     آنچه را که متوجه شده اید، بیان کنید دریافت خود را بازگو نمایید :

 کار پیشه :   آفرینش خلقت :   نظر دیدگاه :     وفادار باشیم پای بند باشیم :       برگزیده –نیکو  پسندیده :

 نترسیم نهراسیم :    عجب –غرور  –خودپسندی  خودبینی :    در اینجا دلخواه خاطر خواه :   ناگزیر –ناچار  د :الب

                              شتاب کردن در کاری : عجله  توجّه ردرخو ، آن چه عالقه ی کسی رابه خود جلب می کند : جالب

     فعّالیّت،حاصل و نتیجه ی کاری : ملکردع     همراه با تعجب : شگفت زده    باچشم دیدن  دیدن، مشاهده:

                                        اندیشه،اندیشیدن تفکّر:     .مطلب،آن چه درباره ی آن گفتگومی شود : موضوع 

                                  شبیه بودن،همانند بودن : شباهت  آن چه وجود دارد،چیز : پدیده

                          به درستی : به راستی     چیزها،شیءها : اشیا   آشکارشدن،پی بردن به وجودچیزی : کشف

 .ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت،سرانجام به خالق همه ی این ها ایمان می آوریم

ش، عاقبت به آفریننده ی واقعی ما با خود شناسی )شناختن خودمان(و شناخت مردم و آفریده های آفرین

   .)خداوند( ایمان می آوریم

هر کس تنها به خود تیکه کند و خودبینی را پیشه سازد ، به شناخت خالق ، دست نمی یابد به همین سبب ، خود با خالق ارتباطی 

د خداوند را هر کسی فقط به خودش تکیه و تأکید کند و سرگرم خودپسندی و خودخواهی شود ، نمی توان .ندارد

 .بشناسد ، به همین سبب ، انسان خودبین و خودخواه نمی تواند به خداوند نزدیک شود



 درک مطلب 

 چه بود؟« ایمان،»با توجه به متن درس، نظر گروه  -1

ی خود، خلق، خلقت و خالق به ترتیب درستی آمده اند، زیرا با شناخت خود و به نظر گروه ایمان، چهار کلمه

 . آوریمی اینها ایمان میو خلقت، سرانجام به همهشناخت خلق 

 ی آن چهار واژه چیست؟نظر شما درباره -2

های خداست و به نظر من راه رسیدن خود )فرد( به خالق )خدا( توجه و احترام به خلق و خلقت به عنوان آفریده

 بدون توجه به خلق و خلقت نمیتوان به خالق رسید.

 گروه تفکر مقایسه، و یک شباهت آنها را بیان کنید. نظر گروه اخالق را با -3

ی پدیده ها و اشا را ی همهها مثل هم است و گروه اخالق ریشهی انسانی آفرینش همهگروه تفکر گفت که نقطه

ی آغاز توانیم بگوییم اخالق نیکو و رفتار پسندیده نقطهدانست؛ بنابراین میدر اخالق نیکو و رفتار پسندیده می

 ها است.ی انسانفرینش همهآ

 پسندید؟ دلیل آن را برای کالس بازگو کنید.شما نظر کدام گروه را می -4

ی اتصال خود، حلق، خلقت، و حلقه  توندپسندم؛ چون اخالق نیکو و رفتار پسندیده میمن نظر گروه اخالق را می

 خالق باشد.

  واژه آموزی

 به دوگروه از کلمات زیر، نگاه کنید: 

 شاهد، مشهد، شهید، شهادت :شهد              عالم، معلوم، معلّم، تعلیم، علوم :   علم                           

ی کلمات ردیف دوم در سه حرف های ردیف اول در سه حرف )ع، ل، م( و همهبینید، تمام واژههمانگونه که می

گوییم. خانواده میاز یک ریشه و خانواده هستند، همها، که )ش، ه، د( مشترک هستند. به این دسته از کلمه

 کند.شناخت این ویژگی به تشخیص شکل کلمات در امال به ما کمک می

 (کلمه های مترادف)هم معنی

 به کلمه هایی گفته میشود که معنی و مفهوم یکسانی دارندومیتوانند به جای یکدیگر از هم استفاده کرد.

 ....)افسوس =حسرت(و     پیمودن =رفتن (: ) مانند

 

 ( مخالف )  کلمات متضاد

  . به کلماتی گفته میشود که از نظر معنی ومفهوم مخالف هم هستند

  که مخالف همدیگرند  ( )تاریک و روشن : مانند

 کلمات متشابه       

   . ندبه کلماتی میگویند که از نظر تلفٌظ یکسان هستند اما از نظر معنی وشکل امالیی باهم فرق دار

 : خار=تیغ گل یا خاشاک مانند

                                              خوار:کم ارزش وکوچک

 کلمات هم خانواده     

به کلماتی میگویند که از یک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آن کلمه در کلمه های هم خانواده اش  

 ....حامل (یا)عجله ـ عجول ـ تعجیل(و پشت سر هم بیاید. مانند:)تحمٌل ـ حمل ـ

 



 

  گوش کن و بگو

 

 داستان رفتار نیکان

از راه دوری آمده بود از آن سوی بیابان ها، میخواست پیامبر)ص( را ببیند و مشکلش را با او در میان بگذارد. 

به او گفته بودند که شنیده بود پیامبر)ص( خواهش کسی را رد نمی کند. سر راه مسجد منتظر پیامبر)ص( ایستاد. 

 پیامبر)ص( برای نماز به مسجد می آید. 

مرد نگران بود و با خودش فکر می کرد که چگونه با پیامبر)ص( رو به رو شود. با خود می گفت پیامبر مرد بزرگی 

 .است بسیار بزرگ، باید مواظب رفتارم باشم، باید در حرف زدنم دقّت کنم

 .پیامبر)ص( بر زبان بیاورد چند بار زیر لب تکرار و تمرین کرد بعد حرفهایی را که می خواست نزد

اهلل اکبر، اهلل اکبر صدای اذان در شهر پیچید و مردم به مسجد می آمدند. جلو رفت و از نوجوانی پرسید تو پیامبر 

تندتند شروع را می شناسی، نوجوان پیامبر)ص( را به او نشان داد که همراه با مردی دیگر پیش می آمد. قلب مرد 

به تپیدن کرد در حالی که لباسش را مرتّب می کرد به پیامبر)ص( و همراهش خیره شد که گفت و گو کنان نزدیک 

 و نزدیک تر می شدند. 

جلو رفت، خواست حرفی بزند امّا نتوانست به سیمای درخشان و پر ابهّت پیامبر)ص( خیره شده بود. لبانش می 

 .د از خجالت چهره اش خیس عرق شده بودجنبید امّا صدایش در نمی آم

پیامبر)ص( با تعجّب نگاهش کرد و گفت: آیا از دیدن من زبانت بند آمده، بعد با مهربانی مرد صحرا نشین را در 

 آغوش گرفت و گفت: آرام باش، از چه می ترسی، من که از ستمگران نیستم، من مثل برادر تو هستم. 

 .( آرام گرفتمرد با شنیدن حرف های پیامبر)ص

پیامبر)ص( دست او را گرفت و به راهش ادامه داد. مرد صحرانشین در حالی که از اخالق خوش پیامبر)ص( تعّجب 

کرده بود. دست در دست او وارد مسجد شد و مشکلش را برای او باز گو کرد. پیامبر)ص( با خوش رویی به حرف 

بسیار سفارش کرد و  "رفتار با پدر و مادر"آن درباره ی پس از  .هایش گوش کرد و قول داد. مشکلش را حل کند

 ".بر همه واجب است که احترام پدر و مادر خود را نگه دارند و با آنان با مهربانی و فروتنی رفتار کنند"   :فرمود

 :خداوند در این مورد می فرمایند

کنید. اگر یکی از آن دو یا هردو در کنار تو  و پروردگار تو مقرّر داشته که جز او را نپرسید و به پدر و مادر نیکی"

به پیری رسند. به آن ها اُف مگو و بر آن ها بانگ مزن و با آنها کریمانه سخن بگوی و از سر مهربانی بال فروتنی بر 

 ".آنان بگستر و بگو: پروردگارا آن ها را به پاس آنکه در کودکی پروردند ببخشای



لطیف می خواهد اوج تواضع و مهربانی را برساند. همانطور که پرندگان بال و پر  قرآن با ارائه ی تشبیهات زیبا و

خود را با کمال فروتنی و از روی عالقه بر جوجه های خود می گسترند و از آن ها محافظت می کنند، انسان نیز 

خدا وجود دارد، نشان نکته ی بسیار ظریف و جالبی که در کالم  باید با پدر و مادر خود همان گونه رفتار کند. 

دهنده ی بزرگی و شان مرتبه ی پدر و مادر است. تا جایی که سفارش می کند در مقابل پدر و مادر حتّی کوچک 

وقتی به جهل  :سعدی می گوید .ترین حرف آزار دهنده یعنی اُف بر زبان آورد و باعث ناراحتی و رنجش آنان شد

نشست و گریان همی گفت: مگر خردی فراموش می کنی که درشتی  جوانی بانگ بر مادر زدم دل آزرده به کنجی

  .می کنی

 که بیچاره بودی در آغوش من                      گر از عهد خردیت یاد آمدی

 که تو شیر مــردی و من پیرزن                    نکردی در این روز بر من جفا

 « مرام خوبان  –محمود پور وهاب » 

  پاسخ گوش کن و بگو

نمودار زیر،  که برای شما پخش یا خوانده می شود، با دقّت گوش دهید و بر اساس« رفتار نیکان»به قصّه ی  - 1

 .گفت و گو کنید؛ سپس به پرسش ها پاسخ دهید

 

 رفتار نیکان عنوان/ نام داستان

 پسر نوجوان -مرد صحرانشین -)ص(پیامبر  شخصیت ها

  شهر مدینه مکان یا فضای داستان

  گذشته و زمان پیامبر زمان رخداد داستان

 احترام ب پدر و مادر -خوش رویی و فروتنی پیام داستان

 مرام خوبان نام کتابی که داستان از آن نقل شده

 

 پرسش ها

 مادراحترام ب پدر و   موضوع اصلی داستان چه بود؟ -1 

 از دیدن سیمای درخشان و پر ابهت پیامبر دچار هیجان شده بود.  چرا زبان مرد، بند آمده بود؟ -2

بر همه واجب است که احترام پدر و مادر خود  ی رفتار با پدر و مادر چه سفارشی فرمودند؟پیامبر )ص( درباره -۳

 را نگه دارند و با آنان با فروتنی رفتار کنند.

 سعدیداستان خوانده شد از کیست؟  شعری که در -4

 

 

http://sheshomeghasedak.blogfa.com/post/724


 تاریخ ادبیات 

 به دیده شمال سرسبز خطه در 1۳40 سال در که است نوجوانان و کودکان شاعر و نویسداستان پوروهاب محمود

 به مشفول هابچه سالم ماهنامه در و دارد حوزوی تحصیالت پوروهاب است. قم ساکن هاسال و گشود جهان

 جمالت ترینساده با را اسالم و ایران تاریخی و ادبی مذهبی، مسائل کرده، تالش آثارش در پوروهاب است. فعالیت

 داوری جوان، شاعران آثار بررسی و نقد اشادبی کارنامه در نماید. بازگو خود مخاطبان برای زیبا تصاویر همراه به

 شود.می دیده هاماهنامه از بعضی شعر بخش مسؤولیت نوجوان، و کودک ادبی هایجشنواره

 

 

 مادرعزیزای 

  
  

 صفای تو  و  لطف   و  مهربانی    قربان                        تو   فدای   جانم    که    عزیز    ای مادر 
 

 ای مادر عزیزم حاضرم که جانم را فدای مهربانی ، بخشش ، لطف و صمیمیت تو کنم.

 

 وفای تو  و  مهر    محبّت و   هم پایه ی                   دوستان  و   یاران   محبّت   نشد  هرگز 

 

مهر ومحبت دوستان و آشنایان هیچ وقت به اندازه ی مهر و وفای تو نمی باشد، زیرا مهر ومحبت تو یک چیز 

 .دیگر است

 تو دل،سرای  این خانه،خانه تو  و این                            برون نمیرود از سینه ام که هست  مِهرت،

 

 مهر و محبتی که از تو در سینه دارم هرگز از بین رفتنی نیست زیرا دل من خانه ی توست و در دل من جاداری.

 

 که جان دهم اکنون برای تو  سهل است اگر                      داده ای مرا   جان    که   عزیز   ای مادر 
 

 آسان است که من برای شما جانم را فدا کنم.ای مادر عزیزم که تمام وجودت را برای من گذاشته ای 
 

 رضای تو  در   رضای خدا ،   بُوَد   زیرا                           خشنودی من است  مایه  خشنودی تو 

 

 خوشحالی شما مایه ی خوشحالی من است چون که رضایت خدا به رضایت و خشنودی تو بستگی دارد.
 

 پای تو  به  جهان را می ریختم تمام                                ست مند  به   اختیارِ جهانی   گر بود

 

 آگر اختیار دنیا در دست من بود همه را به زیر پای تو می ریختم چون که ارزش تو بیش از این است.

 
 

 ابوالقاسم حالت

  
 



 خوانش و فهم 

 مادر سی اشاره دارد؟به چه ک« تو« »ریختم تمام جهان را به پای تو،می» در مصراع  -1

چگونه خوانده « ی تو و این دل، سرای توام که هست این خانه، خانهرود از سینهمهرت برون نمی» بیت  -2

 کند.با لحن احساسی و عاطفی؛ چون این بیت احساسات شاعر را نسبت به مادر بیان می  شود؛ چرا؟می
 تحلیل شعر ای مادر عزیز

  

 تاریخ ادبیات 

شاعری  به شعرو1۳14توانای معاصراست.وی ازسال  ه.ش(:شاعرومترجم ومحقّق12۹۸_1۳71ابوالقاسم حالت)

درزمینه ی موسیقی اصیل ایرانی نیزفعالیت داشت وسراینده نخستین سرودجمهوری اسالمی ایران روی آورد؛

ازجمله  »دیوان حالت»ازوی آثارادبی وفرهنگی فراوانی درزمینه های طنز.شعر.ادبیات.وترجمه باقی است. بود.

 آثاراوست که این اثرنمایانگرعمق دانش ادبی وی است.

 

 

 

ر نزدیکی شهر، هدهدی بود که بسیار باهوش و زیرک بود و در باغی بر درختی النه داشت روزی بود و روزگاری. د

ریخت و هدهد اش میهای نان، روی بام خانهکرد و چون پیرزن هر روز ریزهو در آن باغ، پیرزنی زندگی می

 کردند.خورد با هم آشنا شده بودند و گاهی با هم احوالپرسی میمی

ی درخت نه بیرون آمد تا دنبال کاری برود، دید هدهد هم از آشیانه بیرون آمده، روی شاخهیک روز پیرزن از خا

 خواند.نشسته است و آواز می

 «دانی چه خبر است؟می»پیرزن گفت: 

 «ای است؟خبر هم نیستم؛ مگر خبر تازهچندان بی»:هدهد گفت

 «بینی؟ها را میزیر درخت را نگاه کن، بچه»:پیرزن گفت

 «.کنندبینم، دارند بازی میمی»ت:هدهدگف

گذارند تا تو و کنند بلکه دام و تله میای. آنها بازی نمیی زیرکی خیلی سادهشود با همهمعلوم می»پیرزن گفت:

 «امثال تو را در دام بیندازند.

در دام  تر و زیرکتر از آن هستم که هوش کشند. من خیلی بااگر برای من است، زحمت بیهوده می»:هدهد گفت

ها باید پیش من درس بخوانند تا بفهمند که یک مرغ را چگونه ین بچهای. چهل تا از ابیفتم. تو هنوز مرا نشناخته

 «.توانند مرا فریب بدهنداند، بزرگترهایش هم نمیها که بچهباید بگیرند. این

هایی که در تله ی مرغباش. همهدر هرحال مواظب خودت باش و زیاد به عقل و هوش خودت مغرور ن»پیرزن گفت: 

 «زنند؛ ولی ناگهان به هوای دانه و به طمع خوراک به دام می افتند.ها را میافتند پیش از گرفتاری، همین حرفمی

http://panjom90.blogfa.com/post/3066/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2


 «طور باشد.امیدوارم این»پیرزن گفت:  «خاطر شما آسوده باشد. من حواسم جمع جمع است.»هدهد گفت: 

ها را جمع ها و تلهنیامد. کودکان هم تا نزدیک ظهر آنجا بودند و خسته شدند و دام بعد از باغ بیرون رفت و تا ظهر

هایی که کودکان اینکه از دانه کردند و رفتند. هدهد وقتی باغ را خلوت دید، کم کم پایین آمد و به هوای

 اند استفاده کند، روی زمین نشست و به دنبال دانه گشت.پاشیده

یادش رفته بود توری را که با نخ نازک درست کرده بود، جمع کند و هدهد همچنان که دانه ها یکی از بچه از قضا

کوشش کرد خود را نجات بدهد،  خورد به آن تله رسید و ناگهان نخ ها بر دست و پای او محکم شد؛ هر چهمی

 هوش شد. احتی بیرمید از دام با همه زیرکی به دام افتاد و از ترس و نارنشد که نشد. مرغ زیرک که می

ها را نگاه کرد. هدهد را ندید تا نزدیک ها و بامدر این موقع پیرزن به خانه برگشت و از هر طرف، باالی درخت

های تور را پاره کرد و هدهد را تکان داد تا به هوش آمد و به درخت آمد و دید هدهد در دام افتاده است. پیرزن نخ

 «!ه، خودت را گرفتار کردی دیدی که آخر به طمع دان»او گفت:

توان بله گرفتار شدم اما این گرفتاری از طمع نبود، قسمت و سرنوشت بود و با سرنوشت هم نمی» هدهد گفت: 

جنگید. دام را که برای من تنها نگذاشته بودند. اگر هرکس دیگر هم به جای من بود و قسمتش این بود که در دام 

افتد. دوم این طور نیست. اول اینکه کالغ کمتر به دام می»پیرزن گفت:  «الغ بود.بیفتد، می ّ افتاد حتی اگر یک ک

 اینکه کالغ نه زیبا و خوش آواز است که او را در قفس نگاه دارند و نه گوشتش خوراکی است که او را بکشند و

 آوازخوشو های زیبابرای مرغ کنند که برود. دام و تور و تله را همیشهبخورند و اگر هم در دام بیفتد او را رها می

 هم این است، بوده سرنوشت وقسمت گوییمیاینکه است؛ اما خوراکی گوشتشان کهگذارند می حیواناتی یا

ای بهانه خود خطایبرای خواهندمیکه است خطاکار  یا تنبل هایآدم یبهانه سرنوشت،و قسمت نیست. درست

 کرده اشتباهاگروشویم می موفق باشیم، کردهفکر درستاگر است. خودمان کارهای ینتیجه فقط قسمتند.بیاور

نجات  را توو رسیدم نمی منبیفتی، دام درتو  که بود قسمتاگر شویم.میگرفتار یاخوریم می شکست باشیم،

و  بود غفلت اثردر تو شدنگرفتار  است. نبوده کاردر قسمتیپسای؛ یافته نجات حاالکه بینیمی دادم، امانمی

 و گشتندمیبر مناز زودتر کودکان اگرنه ؛ است نرسیدهپایان به هنوز  عمر تو کهاست این نشان  هممن رسیدنسر

  .کردم اشتباههم بازهوشیاری، و زیرکی  یهمهبامناست.  درست» گفت:هدهد «کردند.میگرفتاررا  تو

 محمدبن علی ظهیری سمرقندی ، سندبادنامه

  درک و دریافت

 در باغی نزدیک شهر کرد؟میزندگیکجادر پیرزن -1

و خوش آواز است.  ای زیبا و خوش آواز نیست؛ ولی هدهد زیباکالغ پرنده کنید.بیانرا هدهد و کالغهایتفاوت -2

 ی بد خبری و شومی است؛ اما هدهد قاصد و خبر رسان خوبی هاست.کالغ در ادبیات نشانه

 مهربانی، زیرکی و با تجربگی.داشت؟ هایی ویژگیچه پیرزن درس، متن بهتوجه  با -۳

شود یا طمع ه به زرنگی خود بسیار مغرور میکبه دلیل آن افتند؟میدام به زود افراد،از بعضی  چراشمانظر  به -4

 زیادی دارند.

که برای کارهای اشتباهی که انجام غرور طمع زیاد باعث گرفتاری است؛ دیگر این فهمیدید؟چه  داستاناین از  -۵

 دهیم نباید قسمت و سرنوشت را مقصر بدانیم.می



 واژه های جدید 

 اندیشه   -فکر  –یاد  خاطر :  زیاده خواهی –حرص  طمع :  زرنگ زیرک :   دامی که برای جانوران می گذارند. تله :

در  قسمت :   فرار می کرد می رمید :  به امید اینکه به هوای اینکه :  راحت آسوده :  آنچه از دل گذرد. –خیال 

  آوا –صوت  –بانگ  آواز :   النه آشیانه :  از قضا اتفاقاً :  نا آگاهی -بی خبری  -فراموشی  غفلت :  اینجا سرنوشت

 نشانه :اثر  مانند –جمع مثل  امثال :  فراموش کردن –بی خبری  غفلت :  عاقل –هوشیار  باهوش :

 با همه زیرکی به دام افتاد         مرغ زیرک که می رمید از دام 

 .و هوشیاری در دام افتادام زیرکی این دفعه با تم پرنده باهوش که همیشه خود را از دام ها دور نگاه می داشت

 

 . انسان نباید هیچ وقت مغرور شود و اشتباهات خود را به سرنوشت نسبت بدهد نتیجه گیری :

 

 تاریخ ادبیات 

 .نامه را به فارسی دری ترجمه کردمحمد بن علی ظهیری سمرقندی در قرن پنجم هجری قمری کتاب سندباد 

 
  

 کارگاه درس پژوهی

 یررابه دلخواه انتخاب وگزارش کوتاهی درموردآن به کالس ارائه کنید.یکی ازنویسندگان ز - 1

 ابوعلی بلعمی

 سعدی

 ابوالقاسم حالت 

 جمله های زیررابخوانیدو کلمه هایی که زیرآنهاخط کشیده شده است دقت کنید. - 2

 .          پرید   پرنده 

 برداشت روی میز زا کتاب را علی.                          نشست روی گل  پروانه

 آید  می » فعل « جمله انتهای در و  » نهاد « جمله ابتدای در معموال فارسی زبان در

  درجمله های باال

 . هستند نهاد علی ( - پروانه – )پرنده

 . هستند فعل( برداشت -نشستند -)پرید

 



 آزمون 

 معنی واژگان زیررابنویسید._1

 : البد                              : سهل                         : نمایان                          : همیشه                              : خلقت

 معنی بیت زیررابنویسید. -2

 با همه زیرکی به دام افتاد               مرغ زیرک که می رمید از دام 

 گروه قراردهید. یک در هم هم ریشه وهم خانواده هستند که با کلماتی را -3

 فکر،افکار،معلومات،تعلیم،تفکر،معلمان،متفکران،تعلیمات

    عابران عابر، عبور،الف (                                           کنید. پیدا حروف مشترک کلمات هم خانواده زیررا - 4

 ، محفوظ ، پ(حافظ                                            محصول ، حاصل ، ب(تحصیل                  

 محافظت

 قصد ، مقاصد ، ث(مقصود

 .متضادکلمات زیر را بنویسید - 5

 : مفید:                                      تفاوت :                                  پسندیده                                        :ظاهر

 (از، به، در، با)                 حروف کامل زیرکنیدمتن زیر را با یکی از  - 6 

کنار خورشید ..............ابر سالم کرد .............. . آبی آرام بلند به پرواز در آمد ..............آوازچلچله ی خوش 

چهره ی زیبا ی خود زمزمه آب گوش داد و .............باد همنوا شد .............. لبخند زد ..............گذشت و

 د . این همه زیبایی لذت ببر ..................... آن مشاهده کرد . چلچله می دانست که چگونه ......را

 در عبارات زیر چند غلط امالیی وجود دارد ، آن هارا بیابید و شکل درست آن را بنویسید - 7

تا اینجا بسیار جالب بود چون شما با تفکر درباره ی بود ،  آلی و گفت : خیلی بر خواست ناگهان معلم از جای خود

 که گروه )) عمل (( هم نظرات خودشان را بیان کنند  بگزارید به اندیشه های تازه ای دست یافته اید اما چهار واژه

 با کلمه ها و ترکیب های زیر ، جمله بسازید - 8

 پنجره :                                  هنگام سحر :                                     کبوتر :                             خالق :  

 . به جای واژگان مشخص شده ، واژه های دیگری قرار دهید و جمله را باز نویسید کنید - 9 

 

  .نهراسیم ب ( بپرسیم و از پرسیدن                 بین ببرد را از محبت الف (هیچ چیر نمی تواند اثر

  کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟ – 10

 د ( معیوب     الف ( عیب                                      ب ( بیعت                               ج ( عیوب                               

  



 

 

تاخت و کمند در  ار، اسب میدر زمان قدیم، پادشاهی بود که به شکار و گردش عالقه داشت و پیوسته به قصد شک

 آورد. انداخت. این پادشاه، بازی داشت که به یک پرواز، پرندگان را از آسمان فرود میگردن حیوانات می

 کرد.شاه این باز را بسیار دوست داشت و او را به دست خود تربیت می

یش او گذشت و ملک از شدت خوشحالی اتّفاقا ملک، روزی آن باز را بر دست گرفته به شکار رفته بود. آهویی از پ

تاخت؛ امّا ملک چنان به دنبال او تاخت و آهو را نیافت و از همراهان جدا افتاد و برخی از همراهان نیز در پی او می

 رسید.راند که باد به گرد او نمیتند می

یمود تا به دامان کوهی پتاخت و دشت و صحرا میدر این حال، تشنگی بر او چیره شد. مرکب را به هر طرف می

 چکید. رسید و دید که از باالی آن، آبی زالل می

چکید در آن ملک، جامی که در ترکش داشت، بیرون آورد؛ زیر کوه گرفت و آن آب را که قطره قطره از کوه می

 جام، جمع کرد و خواست که بنوشد. 

اطر گشت و جام را زیر کوه گرفت تا ماالمال شد باز پر زد و آب جام را تمام ریخت. پادشاه از آن حرکت، آزرده خ

خواست که به لب رساند. بار دیگر، باز حرکتی کرد و آب جام را ریخت. شاه از شدت تشنگی خشمگین شد. باز را 

 بر زمین کوبید و هالک کرد.

زه شست و خواست در این حال، رکاب دار شاه رسید و باز را کشته دید و شاه راتشنه یافت. بی درنگ، جام را پاکی

 که به شاه آب دهد.

چکد، میل دارم و مجال اینکه قطره قطره در جام جمع شود، شاه فرمود که من به آن آب زالل که از کوه فرومی

 ندارم. تو باالی کوه برو از منبع این آب، جام را پر کن و فرود آر.

آمد و اژدهایی بر لب آن چشمه مرده بیرون می رکاب دار از کوه باال رفت. چشمه ای دید که آب از آن، قطره قطره

شود و قطره قطره از کوه فرو و حرارت آفتاب در وی اثر کرده است و آب دهان زهرآلودش با آب چشمه مخلوط می

 چکد.می

رکاب دار سراسیمه از کوه پایین آمد و آنچه را دیده بود به عرض رسانید و جامی آب سرد از ظرفی که همراه 

 شاه داد.داشت به 

 شاه جام آب را بر لب نهاد و اشک از چشم بارید.

ی باز و ریختن آب ی شما شده است. شاه آهی سر برکشید و قصّهرکاب دار سوال کرد که چه چیز موجب گریه

خورم که چنان جانِور عزیزی را بی جان کردم. من از جام را به تمامی باز گفت و فرمود که بر مرگ باز افسوس می

 حرکت نامناسب پشیمان گشته ام وقتی پشیمانی سودی ندارد.این 

 اثر واعظ کاشفی «انوار سُهیل»بازنویسی از کتاب 



 واژه های جدید 

 

 به منظور به قصدِ:        : تصمیم، منظور، نیّتقصد     راه را طی می کرد می پیمود:           همیشه پیوسته:

                                                        جایی در پُشت زینِ اسب تَرک:               طناب، بند، ریسمان ند:کم                       دامنه دامان:

           رنجیده، دلتنگ، ناراحت آزرده خاطر:  پرندهای شکاری با چنگالهایِ قوی و منقاری کوتاه و محکم باز:

            پایین فرود:   .پیاده ای که همراهِ سوار، راه می رود رکاب دار:   با یک بار پرواز کردن به یک پرواز:

 سرچشمه مَنبع:    پادشاه مَلِک:    : فرصتمَجال    از قضا، ناگهان اتفاقاً:   تُند، فوری، بی توقّف بیدرنگ:
 

 به دنبال در پیِ:         : در هم آمیخته، آمیخته شده، درهم شدهمخلوط    اسب را به حرکت درآورد تاخت:

 .حرکت می کرد : به کنایه بسیار تُند و سریعباد به گردِ اون می رسید      آشفته، با عجله، سرگردان سراسیمه:
 

 : نابود کرد  هالک کرد      پیروز چیره:        به پادشاه گفت به عرض رسانید:     گفتن، بیان کردن عَرض:
 

 پر، لبریزماالمال:   کُشتم بیجان کردم: آن چه بر آن سوار شوند مَرکب:   اامیدی و اندوهآه و نالهای از سرِ ن آهِ سرد:

 معنی درس

در زمان قدیم پادشاهی بود که به شکار و گردش عالقه ی زیادی داشت و یک باز داشت که او را خیلی دوست 

ی میبیند که آب از آن داشت.روزی به شکار میرود و آهویی را دنبال میکند،خسته و تشنه میشود،کوه

 فرومیچکد،جام را پر از آب کرد و خواست بنوشد اما باز با پرهایش نگذاشت آب را بنوشد.

دوباره جام را پر از آب کرد و باز نگذاشت بنوشد.پادشاه عصبانی شد و او را کشت.در همین لحظه رکاب دار 

د.دید یک اژدها باالی چشمه مرده و آب دهانش با آب پادشاه میاید و به باالی کوه میرود تا برای پادشاه آب بیاور

 چشمه مخلوط میشود.رکاب دار این ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد و پادشاه از کشتن باز ناراحت شد.

 نتیجه 

برای انجام هرکاری خوب تصمیم بگیریم،عجله نکنیم،به عاقبت کار بیاندیشیم،هنگام عصبانیت خشم خود را 

عی کنیم آرامش روحی و روانی خود را حفظ کنیم و همچنین کمتر سخن بگوییم و از سخنان کنترل کنیم و س

 ارزشمند استفاده کنیم و عاقالنه برخورد کنیم.

 لغات مهم امالیی 

آزرده  –جمع کرد  –صحرا  –هر طرف  –قطره قطره  –در این حال  –شدّت  –اتّفاقاً  –باز  –حیوانات  –قصد 

 –سوأل  –ظرف  –به عرض رسانید  –مخلوط  –حرارت  –زهر آلود  –اثر  –منبع  –الک ه –رکاب دار  –خاطر 

 حرکت   –قصّه 

 



 تاریخ ادبیات 

 در قرن نهم معروف ی نویسنده و واعظ دانشمند، الدّین، به کمال ملقّب واعظ سبزواری بیهقی علی بن حسین

 » سلطانی ی فتوّت نامه«کتاب  .داشت مهارت نجوم و و ریاضیات الهی معارف و دینی علوم در وی بود سبزوار

 درگذشت ق. ه۹10 سال در کاشفی  .اوست آثار از »الشهدا روضه « و » سهیلی انوار «،

 

 معنی لغت

 : درست       صواب               : اندوه     مالل                     هوش   –: مغز  دماغ                       مروارید     در :

  : توده انباشته شده خرمن                   : انتخاب شده  گزیده                        سخن بیهوده   : فال

   درک مطلب

 با توجّه به متن درس، پادشاه چه ویژگی هایی داشت؟ -1

 ل کند.نمیتوانست خشم خود را کنتر  اندیشید و هنگام عصبانیتدر کار ها عجله میکرد و به عاقبت کار نمی

 به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری الزم است؟ -2

آرامش روحی و روانی، هنگام تصمیم گیری در فشار های جسمی، روحی و روانی نباشیم )هنگام خوشحالی یا  -1

فرصت مناسب. در کار های مهم برای فکر کردن و تصمیم گیری فرصت مناسب  -2ناراحتی تصمیم نگیریم(.

 مشورت با افراد مطمئن -۳ زود و سریع تصمیم گیری نکنیم. داشته باشیم و

 دانست که آب، زهرآلود است؟باز از کجا می -۳

  ی آب دیده بود.کرد از باال اژدهای مرده را در چشمهوقتی که پرواز می

  دانش زبانی

 در سال های گذشته آموختیم که کلمه ها در زبان فارسی، گاهی یک بخش )هجا( دارند.

 انند گل، دل، رفت ، چید م -

 گاهی کلمه هایی داریم که چند بخش )هجا( دارند.

 بخش( 2)گُل کار  -دل دار -رفتن 

 بخش( ۳)گل کاری  -دل داری رفتنی  

خواندنِ کلمه ها و جمله های کوتاه و یک بخشی معموالً مشکلی ندارد؛ امّا در چند بخشی ها، تشخیص شکل 

 ی زیر توجّه کنید:مونهدرست خواندن، دشوار است. به ن

 داشت. بازیشاه، 

 ورزش، مسابقه  بازی

 یک باز، پرنده ای شکاری

بعضی از کلمه ها در زبان فارسی به یک شکل نوشته می شوند ولی در معانی مختلف و با کمی تفاوت خوانده می 

 آن روز سوار بر اسب به شکار رفت . ) پادشاه (  مَلِکمانند :  :شوند 

 عثمانی حکومت می کرد . ) سرزمین ( مُلکن بر سلطان سلیما
 



 
  

 

 با اینکه سخن به لطف آب است
 

 است کم گفتن هر سخن، صواب

 با اینکه سخن مانند آب لطیف است، درست آن است که هر سختی را کم بگویی.

 خیزد  زالل   همه   ارچه  آب 
 

 خیزد   مالل  پر،   خوردن  از 

 ، ولی اگر زیادی نوشیده شود، انسان را دچار ناراحتی خواهد کردهر چند آب زالل و پاک است

 کم گوی و گزیده گوی،چون دُرِّ
 

 پر  شود جهان  ز اندک تو ،  تا 

همانطور که مروارید به دلیل کمی و اندک بودن بسیار ارزشمند است، تو نیز کم سخن بگوی تا سخنان تو نیز 

 حفظ کنند. ارزشمند باشند و مردم آن را جمع آوری و

 از سخن چو دُر توان زد الف 
 

 زد  پر توان که  بود  خشت  آن 

توان خیلی زیاد توان افتخار کرد. آن خشت است که میبه سخنانی ک مثل مروارید کمیاب و با ارزش هستند، می

 ساخت. سخن کوتاه و کم، مثل مروارید ارزشمند است و سخن زیاد مثل خشت فراوان و بی ارزش است.

 بهتر گیاه   صد   خرمن    از               پرور   دِماغ   گل   یک دسته 

 دهد، از یک خرمن گیاه بی گل و بو بهتر استیک دسته گل خوشبو که به روح طراوات می

 نظامی

  جدید های وازه

 صاف –پاک  : زالل      مخفف اگرچه : ارچه     شایسته –بهتر  –درست  : صواب         زاللی –پاکی  : لطف

 گفتار بیهوده –ادعا کردن  –خودستایی  –دروغ  : زدن الف   مخفف از : ز  مروارید : در   سختی –رنج  : مالل

 .حکیم نظامی است «  لیلی و مجنون»  گزیده ای از مثنوی « سخن»  شعر

 .وی این شعر را با محتوای اندرز، خطاب به فرزندش در سی و شش بیت سروده است

 استواراست «  پرهیز از بیهوده گویی و دعوت به کم گویی، گزیده گویی و سنجیده گویی»  هوم کلی این شعر برمف

 . و با ابیات و مثل های گوناگونی قرابت معنایی دارد
 

 )گنجوی( یه اگنج نظامیتاریخ ادبیات   

هجری قمری در گنجه و در ۵۳۵نظامی جمال الدین ابومحمد الیاس ابن یوسف بن زکی متخلص به نظام زاده 

میالدی(که به 12هجری قمری(شاعر و داستان سرای ایرانی و پارسی گوی قرن ششم هجری)۶12یا۶07گذشته)

عنوان پیشوای داستان سرایی در ادب فارسی شناخته شده است.مخزن االسرار،لیلی و مجنون،خسروشیرین،از 

خسروشیرین منظومه ای است غنایی که  سرود. ۵70 بیت که حدودا سال2400تا22۶0مخزن االسرار: آثار اوست.

بیت در سال4700لیلی و مجنون:حدود .  هجری قمری پایان برده است۵7۶بیت است و نظامی آن را در سال ۶۵00

 ماه آن را سروده است.4هجری قمری در مدت ۵۸4



 خوانش و فهم

 چیست؟«ک تو جهان شود پرتا ز اند            کم گوی و گزیده گوی چون در»منظور از بیت  -1 

یابی، ارزشمند و گران بها شده است و همه به دنبال جمع کردن و نگهداری آن هستند، تو هم مروارید به دلیل کم

 کمتر حرف بزن تا مردم صحبت های تو را مانند مروارید، ارزشمند بدانند و آن را جمع آوری و حفظ کنند.

 یر را بخوانید. به نظر شما خواندن کدام یک صحیح است؟با توجّه به نشانه گذاری ها، بیت ز -2

 با دلیل بیان کنید:

 «آن خشت بود که، پر توان زد                الف از سخن، چو در توان زد»                        

 «آن خشت بود که پر، توان زد                الف از سخن چو در، توان زد»                        

 گیرد.قرار نمی« ،»موصوف؛ میان موصوف و صفت « سخن»آمده است، صفت است و « سخن»که بعد از « چو در»

 

 آزمون 

 در زبان فارسی به هر بخش از کلمات چه گفته میشود؟-1

 کدام گزینه را نمیتوان به دو صورت خواند؟-3

 ب(این شاه بازی داشت.                                     خواند. الف(او هر روز نامه ای می

 د(شاهنامه را خواند.                                        ج(شاه این باز را دوست داشت.

 مصرع بعدی بیت را بنویسید.-4

 با اینکه سخن به لطف آب است:

 کم گفتن هر سخن صواب است: 

 معنی کلمات داخل پرانتز را بنویسید.-5

  :« کاری» زخم

 . : شتمدا« کاری» 

 « آبادی» ایران من تو همیشه

 : رسیدیم« آبادی» ک به ی

 کنید بیت پیدا در را ها فعل - 6

 » پر شود جهان تو اندک ز تا   /در چون گوی گزیده و گوی کم «

 است؟ شده تشبیه دُر سنگ به حرفی کم چرا - 7

 چیست؟  «  زد  ر توانپ که  بود  خشت  آن/  از سخن چو دُر توان زد الف » بیت  از منظور - 8

 

 



 

 

من هم مانند شما، موجودی زنده هستم و زندگی من، فراز و فرودها و داستانی طوالنی دارد؛ درست مثل زندگی 

 خود شما. البتّه این را هم بگویم که عمر من بسیار طوالنی تر از زندگی شماست. 

 و همچنان با شور و شادابی ادامه دارد. روع شدهیهن عزیزمان، ایران، شداستان زندگی من از همان آغاز تاریخ م

ی آنان جاری بوده ام. هر ایرانی با آواهای دلنشین ی مردم مهربان ایران، همراهی کرده ام و بر زبان همهمن با همه

شود. افتخارهایی که شما فرزندان مهربان، با تالش و کوشش و نغمه های مهربانی من،پرورش مییابد و بزرگ می

 شود. آفرینید، باعث سربلندی و اعتبار من میمیخود 

بزرگی و عظَمت من و شما به این است که با هم، کنار هم و نگاهبان هم باشیم. در طول تاریخ، فرزندان بی شماری 

با من بزرگ شده اند و به یاری پروردگار دانا، افتخار آفریده اند. حتما دریافتید که مقصودماز این فرزندان عزیز، 

 چه کسانی هستند!

ی آن بزرگان علم و ادب، فرزندان من هستند؛ فرزندانی که بر شکوه و شوکت وطن و من افزوده اند. من آری، همه

 در طول تاریخ،رویداد های بی شماری را دیده ام و بسیاری از آنها را به شکل نوشته، برایتان نگاه داشته ام. 

ن خود بوده ام و شکست ها و پیروزی ها را دیده ام. گاهی دشمنان به هر من شاد دالوری ها و پهلوانی های فرزندا

ی ما)وطن، شما و من( تاخته اند؛ امّا به یاری خدای بزرگ، همه با هم، همچنان پا بر جا و استواریم. گاهی با سه

 وده ایم.کسان دیگر، دوستی کرده ایم و پیمان محبّت، بسته ایم و با این کار بر قدرت و توان خود افز

بی گمان تا اینجا پی برده اید که من کیستم. آری، گمان شما درست است؛ نام من فارسی است؛ زبان فارسی. 

 ی کتاب بر سر زبانتان است.همان که اینک جلوی چشم شما روی صفحه

فتار ظاهر اکنون بگذارید خودم را کمی بیشتر به شما معرفی کنم. من، چند چهره دارم: یکی آوا و صدا که در گ

شود و شما به است که در نوشتار آشکار می« خط»ی دوم، فهمید. چهرهشود و شما با گوش دادن، آن را میمی

گاهی نیز به جای گفتن و نوشتن به شکل  کنید.شوید و آن را درک میکمک چشم و از راه دیدن با آن آشنا می

 شوم.اشاره به کار گرفته می

ی دوم خودم برایتان بگویم؛ چون این چهره در طول تاریخ، گرفتار ی چهرهدربارهخواهد کمی اکنون دلم می

سلیقه ها شده و تغییرات و چندگانگی هایی را پیدا کرده است. هر کلمه یا واژه، پاره ای از پیکر من است. هر واژه، 

 تلفظ، معنی و معموال یک شکل نوشتن دارد. 

کنم و از شکل دو شکل و دو یا چند معنی دارند. تلفظ و معنی را فعال رها می برخی واژه ها یا کلمه ها، دو تلفظ یا

 ٔ  ی پرنده یا النهکنم که هر دو شکل نوشته، درست است؛ مثال النهنوشتاری خودم برایتان نمونه هایی بیان می

 پرنده، کتاب خانه یا کتابخانه، مهربان تر یا مهربانتر، گلدان ها یا گلدانها و ...

ی نوشتن این واژه ها کمی با هم فرق دارد، تلفظ و ان خوب، همانطور که دیدید و دقت کردید، اگر چه شیوهدوست

 معنای آنها یکسان است و هیچ تفاوتی باهم ندارد.



من پیوسته بر زبان شما جاری هستم و با گوش، چشم، ذهن، و بلکه با جانتان همراهم. شما نیز بکوشید که همواره 

 هبان میهن باشیم.با هم و نگا

ی اعضای این خانه ام. شناسنامه و سند شناخت شما در ی شماست و من عامل پیوستگی و اتحاد همهوطن، خانه

 اکبری شِلدره                              ی جهان، زبان ملی ایرانیان، یعنی زبان فارسی است.هر جای ایران و در هر گوشه

 

 واژه های جدید 

تازه بودن، با  : شادابی  پُر حادثه : پُرماجرا  فریاد، غوغاشور:   قطعاً، حتماً:  بی گمان   بلندی و پستی:  دفراز و فرو

هجوم و حمله آورده  : تاخته اند نژاد : نسل  آنکه هنگام روی دادن امری حضوردارد، گواه : شاهد  طراوت بودن

 پسندیده و خوشایند : دلنشین  چیزی انتخاب کردنذوق شخصی در  : سلیقه  آواز، بانگ، صوت : آوا   اند

 آبرو، ارزش، قدر اعتبار: در حال حاضر، اکنون : فعالً  آواز، سرود، آهنگ : نغمه  چند شکل بودن : چندگانگی

 عظمت، شوکت، هیبت : شُکوه هدف، قصد، نیّت : مقصود همیشه : پیوسته بزرگی : عظمت روش : شیوه

  شما معنی نثرهای داستان من و

 .بر زبان همه ی آنان جاری بوده ام

 .همیشه، در هر دورهای رواج داشتم و به کار می رفتم  :معنی

 .پیمان محبّت بسته ایم و به هم پیوسته ایم

 .در بین ما مهر و دوستی برقرار است و با هم متّحد و یکپارچه هستیم  :معنی

 هم خانواده

  

  تعاریف –معارف  –تعریف : عرف           مظهر –ظهور : ظاهر               متحد : اتحاد              فخر : فاخر

 معظم –عظیم : اعظم        متغیر –تغییر : تغییرات             تلفظ –لفظ : الفاظ          قصد –مقصود  –مقصد : قاصد 

 مخالف 

               کوتاه  #طوالنی                  باطن #اهر ظ                       ساکن #جاری                   زیاد #اندک 

 فرود #فراز                   پایان #آغاز                        پیروزی #شکست          گسسته #پیوسته 

 تاریخ ادبیات 

ن مازندران، استا در شهرستان ساری دودانگه از توابع بخش شلدره متولد روستای شلدره اکبری فریدوندکتر 

های ریزی کتابعضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و ریاست گروه زبان فارسی سازمان پژوهش و برنامه

 نیز بوده اند.  است. دکتر اکبری شلدره مسئول دفتر تالیف وزارت آموزش و پرورش درسی

علمی و تحقیقاتی آنان،  هایامروزه به دلیل داشتن چند چهره ی فرهنگی، دانشگاهی و فعالیت شلدره روستای

  .خوانده می شودهنگ فر فرهنگ شهر مرکز فرهنگی و



 درک مطلب 

 چیست؟ «نغمه های مهربانی»و « آواهای دلنشین»مقصود از  -1 

های محبت و مهر که همان اشعار یعنی آوازها و ترانه« های مهربانینغمه»نشیند و یعنی آهنگ هایی که در دل می

  فارسی هستند.و متون زیبای زبان 

این آواها و نغمه ها الالیی ها ، ترانه ها و صحبت های کودکانه ای که پدر و مادر و دیگر کسانی که در پرورش 

کودک سهیم هستند از ابتدا به زبان فارسی در گوش نوزاد می خوانند و او را با این زبان پرورش می دهند و بزرگ 

 . می کنند

 عرّفی شده است؟چرا، زبان، موجودی زنده م -2

ها تاثیر بگذارد یا تاثیر بپذیرد و تغییر چون هر زبانی فراز و فرود هایی دارد و در طول زمان می تواند بر سایر زبان

 . جامدمی انتواند حتی به مرگ زبان و تحول داشته باشد. اگر از زبان حفظ و نگهداری نشود می

 کنید؟فارسی پیشنهاد می شما چه راه هایی را برای نگاهبانی از زبان -۳

 های زبان های دیگر به زبان فارسی، ها و لغتجلوگیری از ورود واژه

 های شتابزده سطحی و بدون شناخت زبان، ممانعت از ترجمه

 های وارد شده به زبان فارسی، های مناسب برای لغتیافتن معادل

 انتقال فرهنگ و زبان فارسی به دیگر کشورها

 گ عمومی جهت پاس داشتن زبان فارسیباال بردن فرهن

تأسیس سازمانی برای باال بردن این فرهنگ و جلوگیری از ورود زبان ها بیگانه و جایگزینی این کلمات با کلمات 

 سیمعادل فار

 به نظر شما، زبان فارسی چه نقشی در وحدت و یکپارچگی ملّت ایران دارد؟ -4

سیاسی خود، از ابتدای تاریخ تاکنون، حوادث بیشماری را پشت سر ایران به دلیل موقعیت خاصّ جغرافیایی و  

گذاشته است. آنچه البته این کشور دیرینه سال را در برابر هجوم های گسترده همچنان پا بر جا نگه داشته، 

 هویت ملّی و ایرانی آن بوده است؛ هویتی که در قالب زبان فارسی خود را نشان داده است. 

مان کوروش داریوش با آن صحبت می کردند و منشورها و فرمان های خود را بر روی صخره ها و این زبان چه در ز

ستوت ها حک می کردند و چه آن زمان که فردوسی بزرگ، شاهنامه را با آن می سرود تا ریشه ها و عالیق ملّی و 

 فرهنگی را با آن حفظ کند و خودشناسی و خودباوری را به ایرانیان نشان دهد، 

ه هنگامی که مولوی، شاعر بزرگ ادب عرفانی ایران و جهان، آثار خود را با آن سرود، تا اصالت دینی و عرفانی چ

 را به مردم بیاموزد و چه هنگامی که سعدی و حافظ، ماندگارترین آثار ادبی خود را با آن نوشتند، 

ملّی بازی کرده و می کند. در حقیقت زبان همیشه و همواره نقش اصلی و ویژه ای در پایداری ملّت ایرانی و وحدت 

فارسی همیشه هویت ملّی ایرانیان و اقوام آن را به یکدیگر پیوند داده و اکنون نیز همچنان عامل اصلی وحدت 

 .ملّی ایرانیان است

در این درس به ارزش نهادن به زبان رسمی کشور )زبان فارسی( تأکید شده است؛ : یام درس داستان من و شماپ

نابراین، تمام توان خود را برای پیشرفت و باروری زبان فارسی، به کار بگیریم تا همیشه در طول تاریخ، سرافراز و ب

الخط و مفاهیم این زبان را با دقّت درک کنیم تا در  ما به عنوان دانش آموزان ایرانی باید رسم سربلند باشد.

 سرافرازی آن، سهمی داشته باشیم.



  ی:واژه آموز

 کلمه هاست؛ مانند به پایان «ان »از نشانه های جمع بستن واژه ها در زبان فارسی، افزودن نشانه یکی 

 ی جمعکلمه ی جمعنشانه ی مفردکلمه

 دوستان ان + دوست

 دشمنان ان + دشمن

 فرزندان ان + فرزند

 ایرانیان ان + ایرانی

 

ی بدون هیچ تغییری، کلمه به واژه ها بپیوندد و «ان»ع ی جم: همیشه این گونه نیست که به سادگی، نشانه توجّه

آید تا شکل جمع به دست آید. به نمونه های زیر جمع ساخته شود. در برخی از واژه ها، تغییراتی به وجود می

 دقّت کنید:

 ی جمعکلمه «ان »ی جمع نشانه ی مفردکلمه

 ستارگان ان ستاره

 پرندگان ان پرنده

 واژگان ان واژه

 بیگانگان ان بیگانه

 

 زبان سه شکل یا سه چهره دارد که عبارتند از:

 الف( آوا و صدا

 ب( خط

 ج( اشاره

 دشوارترین شکل زبان یادگیریِ خط است. * نکته *

 خط یا نوشتن یعنی به کار گرفتن قواعد و قرار دادهای تعیین شده، در هر جامعه. * نکته *

به دو شکل نوشته می شوند که هر دو صورت آن صحیح است . مثل ) در زبان فارسی بعضی کلمات  * نکته *

 کتابخانه (  –کتاب خانه 

  جات ( –ها  –نشانه های جمع بستن واژه ها در زبان فارسی ) ان  * نکته *

  ون ( –ین  –برخی نشانه های جمع عربی هستند ) ات  * نکته *

  گریان –مانند :  باران  ان همیشه نشانه جمع نیست از خود کلمه است * نکته *

 

 

 

 



 

 اقسام اسم 

 مفرد و جمع

 مرد ، شیر ، باغ ، پسر ، خانه         مفرد ، آن اسمی است که بر یکی داللت کند 

 مردان ، شیران ، باغ ها ، خوبی ها ، بدی ها    جمع ، آن اسمی است که بر دو یا بیشتر داللت کند

 

 : آن را اسم جمع می گویند  عنی ، جمع باشداسم جمع اسم اگر به ظاهر مفرد و در م

   دسته ، رمه ، گله ، طایفه ، لشکر ، خانواده

 

 :دسته ی مفرد است ونشانه ی آن این است که می توان آن را جمع بست ءاسم جمع جز

 لشکرها،گله ها

 

 عالئم جمع در فارسی
 

فارسی بعضی از کلمات   در زبان . افه می شودعالمت جمع در زبان فارسی ، ) ان یا ها ( است که به آخر کلمات اض

 .ها ( هر دو جمع می بندند و و بعضی را با ) ان  ( را تنها با )ان ( جمع می بندند و برخی با )ها

  جانداران با )ان( جمع بسته می شوند

 مردان ، زنان ، پسران ، شیران ، مرغان     مانند : 

  شودجماد و اسم معنی با )ها ( جمع بسته می 

 سنگ ها ، فرش ها ، کتاب ها ، رنج ها ، خوبی ها ، بدی ها     مانند :

  رستنی ها ) نباتات ( را با )ها و ان ( جمع می بندند

 : ریشه ها ، نباتات با)ها(جمع بسته می شوند ءاجزا  اما        نهال ها ، نهاالن       درخت ها ، درختانمانند : 

   شاخه ها، تنه ها

 د ن آنهایی که جفت است بیشتر با )ها و ان (جمع بسته می شواعضا بد 

چشمها ، چشمان اعضای بدنی که جفت هستند و جمع بستن آنها با )ها و ان( صحیح است به شرح زیر مانند :  

 ، ابرو ، مژه ، رخساره ، رخ ، لب ، زلف ، گیسو ، زلفک ، دست ، انگشت ، بازو ، زانو، رگ ، روده  است : چشم

  ضی از کلمات که زمان را می رسانند با ) ها و ان ( جمع بسته می شودبع

 شب ، روز ، سال ، ماه ، روزگارمانند : 

 : جمع بسته شده اند و صحیح ، آن است که از استعمال آنها خودداری شود (ات)عربی با   کلمات  * نکته *

-  نوشته جات ، حواله -  میوه جات ، جات ، نوشته -  کارخانه جات ، میوه  -  دهات ، کارخانه  -  باغات ، ده-باغ 

 شمیرانات  -  ، شمیران  دسته جات  -  پندیّات ، دسته  -  روزنامه جات ، پند  -  روزنامه  حواله جات ،   

 جمع های مکسر قانون خاصی ندارند وشما می بایست از راه شنیدن وحفظ کردن آنها را یاد بگیرید  * نکته *

مذکری که برای نام بردن اشیاء وحیوانات هستند اگر بخواهند جمع بسته شوند جمع آنها  های مفرد و تمام اسم

 . حتما جمع مکسر است

 

 



 جمع مکسر
 

  

 جمع مفرد جمع مفرد جمع مفرد جمع مفرد

 امواج موج حقایق حقیقت اطراف طرف آداب ادب

 مراکز مرکز خزائن خزینه اعماق عمق ادبا ادیب

 مواقع موقع اخبار خبر علما عالم آثار اثر

 مصارف مصرف ادوار دوره علوم علم اسرا اسیر

 معارف معرفت ادیان دین عالئم عالمت اسامی اسم

 مباحث مبحث دفاتر دفتر علل علت اساطیر اسطوره

 مواد ماده ذخایر ذخیره عقائد عقیده امرا امیر

 مذاهب مذهب رفقا رفیق اعمال عمل اوامر امر

 مصائب مصیبت آرا رای اعیاد عید ائمه امام

 معابد معبد رسوم رسم عناصر عنصر اصول اصل

 مساجد مسجد روابط رابطه عواطف عاطفه آفاق افق

 معابر معبر رموز رمز اعضا عضو ابیات بیت

 مظاهر مظهر رجال رجل عبارات عبارت تجار تاجر

 مناظر منظره ارقام رقم عجایب عجیب تصاویر تصویر

 امراض مرض زوایا زاویه فقها فقیه اجداد جد

 موارد مورد زعما زعیم فنون فن جوانب جانب

 مراحل مرحله سوانح سانحه افکار فکر جزایر جزیره

 مفاهیم مفهوم سالطین سلطان فرایض فریضه جبال جبل

 منابع منبع اشعار شعر افعال فعل جرایم جریمه

 اماکن مکان شعرا شاعر فقرا فقیر حوادث حادثه

 



 

 

  دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند

 . دو گروه از انسان ها هستند که بی فایده سعی و تالش می کنند

  یکی آن که اندوخت و نخورد، و دیگر آن که آموخت و نکرد

دیگر کسانی نمی کنند و گروه  یک گروه آن هایی هستند که مال و ثروت جمع آوری می کنند و از آن استفاده 

  هستند که علم و دانش را فرامی گیرند ولی به آن عمل نمی کنند .

 چون عمل در تو نیست، نادانی               علم، چندان که بیشتر خوانی 

 هر چه قدر بیشتر علم را فرا بگیری چنانچه به آن عمل نکنی نادان هستی

 بر او کتابی چند چارپایی،                 نه محقّق بود، نه دانشمند 

 اگر بر پشت چهار پایی باری از کتاب هم باشد او پژوهشگر و یا دانشمند نمی شود

 که بر او هیزم است یا دفتر              آن تهی مغز را چه علم و چه خبر 

 ر و کتابآن حیوان چهارپا آگاهی و خبری ندارد که آنچه که بر پشت اوست هیزم است یا دفت

 باب هشتمگلستان سعدی، 

 کسی که به آموخته های خود عمل کند  از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟

 

 تاریخ ادبیات 

 )هجری قمری هفتم قرن( الدّین مصلح شیخ سعدی،

و  )شعر همراه نثر به( گلستان و )شعر به( بوستان .هفتم است قرن در ایران نویسندگان و شاعران ترین بزرگ از

  .است مانده ایج بر او از اشعار دیوان

 فرا شیراز خود زادگاه در را مقدّماتی های آموزش او .شود می نامیده »سعدی کلیات « این آثار ی مجموعه

  .برگشت به شیراز سال ۳۵ از پس سعدی .رفت بغداد به اتمام تحصیالت برای و گرفت

 توان می دیگر او آثار از . است سفرها این در او تجربیات باشد، حاصل می نثر و نظم که او گلستان کتاب

 است واجتماعیات سیاست و تربیت و اخالق کتاب، این موضوع .نظیر است بی خود نوع در که برد نام را بوستان

 .باشد می شعر به که

 



 معنی واژگان

چهار دست هر حیوانی که  چارپا :       تحقیق کننده –پژوهشگر  محقّق :         تالش سعی :       بی فایده بیهوده :

 بی عقل –جاهل  –نادان  –بی خرد  تهی مغز :       و پا داشته باشد مانند اسب و گاو

 نتیجه گیری :

 آن از و کرد انداز پس را ثروتش و مال که شخص آن یکی کردند: تالش و سعی فایده بی و بردند بیهوده رنج نفر دو

 .نکرد عمل آن به ولی آموخت دانش و علم که شخصی دیگر و نبرد استفاده

 آزمون

 . برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسید

  : عظمت                    :مقصود                      :عزت                   :تلفظ 

 برای هر کلمه دو صفت مناسب بنویسید

 :گاهبان ن                                    :خط                                :فرزندان 

 در متن زیر ، کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل کنید

مت من و ـ............من می شود . بزرگی و ع ..............سربلندی و عز ـ............تالش و کوشش شما فرزند مهر بان باع

  وّل ویژگی هر پدیده ی زنده است..................که با هم ، کنار هم و نگهبان هم باشیم . تغییر و ت شما به این است

میّیت .........میمیت میان من و شما کمی بیشتر ا............... چهره ی نوشتاری و خطّی من ، برای ایجاد دوستی و

 . دارد

 به عنوان یک ایرانی ، برای حفظ زبان فارسی چه وظایفی دارید ؟ درچند جمله بنویسید

 جمله های زیر را مرتّب کن.

 خودم –کمی  -بیشتر -کنم–معرفی - را

 دشمن–تاختند–گاهی–سه–به–ما

 متن زیر را کامل کنید.« که ، از ، ولی ، هم » با استفاده از 

... ما آن را قلب زبان می دانیم ، ............پایه های زبان و فرهنگ ، واژگان آن زبان است .. .................یکی ..

وداشت و کاربری درست کلمات زبان ملّی ، کمک به سرزندگی و قدرت و عظمت زبان و ... حفظ و نک.............

 سازی فرهنگ ملّی آن است . ... پویا...............

 

 معنی کلمات زیر را بنویسید   

 اتحاد :                               وطن :                                     همراهی : 

  :ر را بنویسید مفرد کلمات زی

 علوم :                                   ستارگان :                                       افکار : 



 

 

 

 

از هفت خان  »گویند اید شنیده باشید که هرگاه، کسی کار بسیار دشواری را با پیروزی به پایان برساند، میش

ها حله تا نبردهای رستم با نیروهای اهریمنی و گذشتن از دشواری، گذشته است. هفت خان، نام هفت مر«رستم

است. هنگامی که کیکاووس، پادشاه ایران با « هفت خان رستم»های شاهنامه، است. یکی از زیبا ترین بخش

شود، رستم در این زمان به سوی مازندران حرکت شماری ازبزرگان سپاه خود در چنگ دیوان مازندران گرفتارمی

  .ند تا آنان را از بند رهایی دهدکمی

آورد و بر کند؛ دیوها را از پای در میدر این نبردها، رستم به کمک اسب خود، رخش با شیر و اژدها پیکار می

  .شودپهلوان برای نبرد با دشمن، سوار بر رخش از زابلستان، راهی مازندران می .شودجادوگران، پیروز می

رستم در خان دوم، بیابانی  .دردآورد. رخش را از هم مینجه به او و اسبش حمله میدر خان اوّل، شیری قوی پ

یابد، آبی سخت و راهی دراز را پشت سر نهاد، خسته و تشنه است؛ با جست و جوی فراوان، چشمه ای می

خان دوم را  رود و بدین سان،کند و پس از نخجیر به خواب میشوید و رخش را تیمار مینوشد و سر و تن میمی

  .بردنیز با موفّقیت به فرجام می

کوشد تا با کوفتن سم بر آید. رخش میرسد و ازدیدن رستم و اسبش به خشم میراه می از در این هنگام اژدهایی

رود و از چشم گشاید، اژدها درتاریکی فرو میزمین، رستم را از وجود اژدها آگاه کند؛ امّا هربار که رستم دیده می

رود، اژدها دوباره خود رابه کند؛چون به خواب میشود؛ به رخش پرخاش میشود. رستم در خشم میپنهان میاو 

  :آید و چاره ای جز بیدار کردن رستم نداردبار سوم، رخش به تنگ می . نمایاندرخش می

 ک چاکز سمش زمین شد همه، چا                               خروشید و جوشید و برکند خاک 

  .کشدکند واو را میشود و اژدها را میبیند؛ به کمک رخش با اژدها نبردی خشم گین میرستم بیدار می

 فرو ریخت چون رود، خون از برش                                   بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش

گزارد و پردازد و او را سپاس مینیاز میکند؛آنگاه با خدای خود به راز و رستم بار دیگر در چشمه، شست وشو می

 رسدبدین سان، خان سوم به پایان می

 .آیدشود. جادوگر، نخست با قصد فریب و نیرنگ، نزد رستم میدر خان چهارم، رستم با جادوگری رو به رو می

واهد و سرانجام او خبرد و برای چیرگی بر او از خدا یاری میپس از کمی گفت و گو، رستم به حیله گری او پی می

  .آوردرا از پا در می

 سر جادو آورد ناگه به بند                                          بینداخت چون باد، خم کمند 

 دل جادوان زو پر از بیم کرد                                    میانش به خنجر به دو نیم کرد 



کشد؛ سپس درخان ششم، رستم شود و او را به بند میرویا روی می« اوالد»ام در خان پنجم، رستم با پهلوانی به ن

 آوردشود و او را از پا در میبه کمک اوالد بر ارژنگ دیو چیره می

 بدو تاخت مانند آذر گشسب                                 چو رستم بدیدش، برانگیخت اسب 

 سر از تن، بکندش به کردار شیر                                  سر و گوش بگرفت و یالش دلیر 

برد؛ بدین گونه، پردازد و او را نیز از بین میبه جنگ می« دیو سپید»در خان هفتم، رستم با بزرگ دیوان یعنی 

دهد و به ستایش ی بسیار دشوار و خطرناک، یاران خود را از بند دیوان، نجات میرستم با گذشتن هفت مرحله

 پردازدان مییزد

 یکی پاک جای پرستش بجست                            ز بهر نیایش، سر و تن بشست 

 !چنین گفت کاری داور دادگر                               از آن پس نهاد از بر خاک، سر

 تگاهتو دادی مرا، گردی و دس                                ز هر بد، تویی بندگان را پناه

 « ی فردوسی، با تلخیص و بازنویسیشاهنامه» 

 

 معنی اشعار متن درس  

 ز سُمّش زمین شد همه، چاک چاک                   خروشید و جوشید و بر کند خاک             

شیهه کشید و خشمگین شد و به نشانه یورش سم خود را بر زمین کوبید به گونه ای که زمین زیر پایش  اسب

 .شدکنده 

 فرو ریخت چون رود، خون از برش                       بزد تیغ و بینداخت از بر، سرش          

 .رستم با ضربه شمشیر سر اژدها را از تنش جدا کرد و خون مانند رود از تن او جاری شد

 سر جادو آورد ناگه به بند                           بینداخت چون باد، خَمِّ کمند                                

 .رستم کمند را با سرعت به سمت جادوگر انداخت و او را اسیر کرد

 . دل جاروان زو پر از بیم کرد                   میانش به خنجر به دو نیم کرد                                        

 با این کار خود دل جادوگران دیگر را پر از وحشت کردرستم با خنجر جادوگر را نصف کرد و                    

 بدو تاخت مانند آذر گُشسب                            چو رستم بدیدش بر انگیخت اسب                  



 .هنگامی که رستم او )ارژنگ دیو( را دید با اسبش مانند آتش جهنده، تند و سریع به سوی او حمله کرد       

 سر از تن بکندش به کردار شیر               سر و گوش بگرفت و یالش دلیر                                     

 . رستم شجاعانه سر و گوش و یال ارژنگ دیو را گرفت و مانند شیر با شجاعت سرش را از تنش جدا کرد          

 یکی پاک جای پرستش بجست                          ز بهر نیایش، سر و تن بشست               

 . برای عبادت سر و تن خود را شست و به دنبال جایی پاک و تمیز برای راز و نیاز گشت             

 ! چنین گفت : کای داورِ دادگر                               از آن پس نهاد از بر خاک، سر

 !دلسپس سر بر خاک سجده گذاشت و گفت ای پروردگار عا

 تو دادی مرا، گُردی و دستگاه                              ز هر بد، تویی بندگان را پناه                            

 . در برابر هر بدی و آسیبی تو برای بندگان پناه هستی و تو هستی که به من پهلوانی و شکوه و عظمت دادی

   

 واژه های جدید 

دیوان ، از زندان و اسارت آزاد کند :  از بند رهایی دهد، تعداد : شمار ، شیطان :  ریمناه، منزل –مرحله   :خان 

از   : از هم می دَرد، پر زور –توانا  :  قوی پنجه، به سوی جایی می رود  :راهی می شود ، در اینجا جمع دیو ها  :

عاقبت  –سر انجام  –پایان  :  فرجام، شکار  :نخجیر ، مواظبت –مراقبت   : تیمار، بین می برد و پاره پاره می کند

 :  دیده، !قسمت پایانی پای چارپایان که مانند کفش آن هاست  :سُم ، کوبیدن :  کوفتن، عادل :  دادگر، کار

در خشم شدن کنایه از عصبانی شدن  –رستم عصبانی و خشمگین می شود    :رستم در خشم می شود ، چشم

  :به تنگ می آید ، نشان می دهد :  می نمایاند، درشتی –ی خشم گفته می شود سخنی که از رو  :پرخاش ، است

 –در اینجا شیهه کشید  : خروشید ، کنایه از کشتن  :از پای درآوردن ، خسته می شود –صبرش تمام می شود 

 بدن –ن تَ : بَر ، شمشیر  :تیغ ، ترسناک : سهمگین ، جدا کرد  :برکند ، عصبانی شد : جوشید ، فریاد زد

ریسمان محکمی که هنگام جنگ آن را بر گردن و کمر  : کمند، پیروز شدن : چیرگی ، حیله –فریب   :نیرنگ 

به ، چین و شکن و دایره ای که در اثر پرتاب کمند ایجاد می شود : خمّ کمند، دشمن اندازند و آن ها را اسیر کنند

یال ، ترس :بیم ، مخفف از او :زو ، شمشیر کوچک :خنجر ، کمردر اینجا  :میان ، کنایه از اسیر کردن :بند آوردن 

 :دلیر ، خداوند –آفریدگار  :یزدان ، شکر و سپاس :ستایش  ،مانند : به کردار، موهای بلند پشت گردن اسب :

 : پرستش، جست و جو کرد : بجست، عبادت –دعا  : نیایش، برای :ز بهر ، در اینجا منظور رستم است –شجاع 

برقرار  : دادگر، در اینجا منظور خداوند است –آن که حکم می کند  –قاضی  : داور، مخفف که ای :کای ، عبادت

در اینجا عظمت و قدرت و  : دستگاه، پهلوان : گُرد، آتش سریع و سوزان : آذرگشسب، عادل –کننده عدالت 

 نام شهری در سیستان و بلوچستان :زابلستان ، توانایی



 لغات مهم امالیی 

بدین  –تیمار  –جست و جو  –حمله  –زابلستان  –کیکاووس  –اهریمنی  –قوی پنجه  –مرحله  –هفت خان 

خم  –حیله گری  –گفت و گو  –قصد  –سپاس می گزارد  –شست و شو  –بنداخت  –تیغ  –سهمگین  –سان 

 ز بَهرِ   –آذرگشسب  –کمند 

 

 پیام درس هفت خان رستم فارسی ششم

هفت خان رستم مطالبی گفته است. رستم برای نجات دادن کیکاووس، پادشاه ایران، به  این درس درباره ی

. رستم در این سفر، هفت مرحلهی سخت و دشوار را طی میکند که به آن  مازندران میرود و با دیوها میجنگد

 گویند. هفت خان می

 خان اول: نبرد رخش با شیر بیشه

 و راه دراز آن   آببی خت و س بیابان پشت سر گذاشتن  خان دوم:

 که در تاریکی ناپدید می شود  با اژدها رستم و رخش  خان سوم: جنگ

 خان چهارم: زن جادو

 خان پنجم: جنگ با اوالد مرزبان

 خان ششم: جنگ با ارژنگ دیو

 و پیروزی رستم  خان هفتم: جنگ با دیو سفید

 قالب شعر : حماسی 

 حماسه

 .حماسه در لغت به معنای دالوری و شجاعت آمده است

است از آثار منظوم و منثوری که از دالوری ها و رشادت های مردان بزرگ در میدان کارزار  در اصطالح عبارت

 .حکایت نماید

عبارت دیگر حماسه، آثار وصفی است که بر اعمال پهلوانی، مردانگی، افتخارات و بزرگی های یک قوم یا یک  به

 .فرد مبتنی باشد
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85#.D8.AE.D9.88.D8.A7.D9.86_.D8.B3.D9.88.D9.85:_.D8.AC.D9.86.DA.AF_.D8.A8.D8.A7_.D8.A7.DA.98.D8.AF.D9.87.D8.A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85#.D8.AE.D9.88.D8.A7.D9.86_.DA.86.D9.87.D8.A7.D8.B1.D9.85:_.D8.B2.D9.86_.D8.AC.D8.A7.D8.AF.D9.88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85#.D8.AE.D9.88.D8.A7.D9.86_.D9.BE.D9.86.D8.AC.D9.85:_.D8.AC.D9.86.DA.AF_.D8.A8.D8.A7_.D8.A7.D9.88.D9.84.D8.A7.D8.AF_.D9.85.D8.B1.D8.B2.D8.A8.D8.A7.D9.86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85#.D8.AE.D9.88.D8.A7.D9.86_.D8.B4.D8.B4.D9.85:_.D8.AC.D9.86.DA.AF_.D8.A8.D8.A7_.D8.A7.D8.B1.DA.98.D9.86.DA.AF_.D8.AF.DB.8C.D9.88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85#.D8.AE.D9.88.D8.A7.D9.86_.D9.87.D9.81.D8.AA.D9.85:_.D8.AC.D9.86.DA.AF_.D8.A8.D8.A7_.D8.AF.DB.8C.D9.88_.D8.B3.D9.81.DB.8C.D8.AF


 تاریخ ادبیات 

 حکیم ابوالقاسم فردوسی 

او در یکی از  .قرن چهارم سرای درابوالقاسم فردوسی، شاعر و حماسه معروف به اسم حسن منصورابوالق

 .در هشتاد سالگی از دنیا رفت ق411سال  به دنیا آمد و در ق۳2۹سال  به نام باژ در خراسان هایروستا

 شاهنامه

 ایرانیان ملّی ی حماسه شاهکار و جهان های حماسه ترین بزرگ از یکی فردوسی ابوالقاسم حکیم اثر شاهنامه

 کشیده طول سال سی حدود آن سرودن و است بیت هزار پنجاه شامل که منظوم است اثری شاهنامه  .است

 :گوید می شاهنامه ی درباره خود فردوسی،  .است

 سال بسیار به بردم رنج همه                                     فال به گرفتم فرّخ نامه این من

 .شد گرفته جشن یونسکو، سوی از شاهنامه، شدن نوشته سالگرد هزارمین میالدی، 2010 سال در

 درک مطلب 

 منظور از عبارت زیر، چیست؟  - 1

  .برنددی انجام دهد این عبارت را به کار میوقتی کسی کاری را با سختی و دشواری زیا «از هفت خان گذشتن »

 گذارد؟رستم در هفت خان چه مراحلی را پشت سر می - 2

 نبرد رخش با شیر -1

 گذر از بیابان و گرفتار شدن در آن -2

 نبرد با اژدها -۳

 نبرد با جادوگران -4

 نبرد با اوالد دیو -۵

 نبرد با ارژنگ دیو  -۶

  نبرد با دیو سپید -7

 ث شد رستم بتواند هفت خان را با موفّقیت پشت سر بگذارد؟ به نظر شما چه نیرویی باع - ۳

 قدرت و اعتقاد به خداوند و توکل به او و نترسیدن از مشکالت پیش آمده

 دانش زبانی  

تر از آنچه گاه ، شاعران و نویسندگان برای افزودن بر تأثیر و قدرت سخن خود، رویدادها را بسیار بیشتر و بزرگ

  .گویندمی «مبالغه »نمایی در بیان حوادث . به این گونه بزرگکنندهست، توصیف می

  :نمایی را می توان یافتدر درسی که خواندید، نمونه هایی از این بزرگ

خروشید و جوشید و برکند خاک ز سُمّش زمین شد همه چاک چاک در این بیت، شاعر در جوش و خروش اسب  -

 مبالغه کرده است
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http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
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http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B3%DB%B2%DB%B9%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B4%DB%B1%DB%B1%D9%82&action=edit&redlink=1
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بر، سرش فرو ریخت چون رود خون از برش در این بیت، شاعر در چگونگی جاری شدن  بزد تیغ و بنداخت از -

  .خون اژدها مبالغه کرده است

 کنایه به این عبارت که در درس آمده است، توجّه کنید

منظور این است که توانسته مراحل دشواری را پشت سر بگذارد و به موفّقیت «. از هفت خان رستم گذشته است

 برسد

 گوییم. می «کنایه»کنیم به آن ی مطلبی به طور غیرمستقیم صحبت میدرباره وقتی

کنایه سخنی است که دو مفهوم دور و نزدیک دارد و مقصود گوینده، معنای دور آن است. زمانی که درباره ی 

 گوییم شخصی می

ی او همواره گشوده است و نهدرِ خا»معنای نزدیک و آشکارِ جمله این است که « ی او همیشه باز استدرِ خانه»

 ؛ امّا مقصود گوینده، بیان صفت بخشش و مهمان نوازی آن شخص است«قفل و بندی ندارد

گوییم باز بودنِ بنابراین، معنای دوم یا دور جمله این است که او شخص مهمان نوازی است؛ به همین سبب، می 

  ی فالنی، کنایه از بخشندگی و مهمان نوازی اوستدرِخانه

به تنگ آمدن، کنایه از خسته شدن و به سُتوه « آید....بار سوم، رخش به تنگ می».....به عنوان نمونه در عبارت 

 آمدن است

ضرب المثل در لغت به معنای مثال زدن است. مردم در گفتگوهایشان برای اینکه منظور خود را بهتر بفهمانند، از 

عر یا جمله ای معروف تواند یک بیت شعر یا فقط یک مصراع ش  می ضرب المثل ها استفاده می کنند. ضرب المثل

 باشد.

 تفاوت کنایه با ضرب المثل 

ضرب المثل ها ریشه ی داستانی دارند و در میان عموم مردم رایج هستند. و معموالً یک معنی مستقیم و واضح 

 .دارند. این تفاوت در مثال باال کامالً واضح توضیح داده شده

 .ه قطره جمع گردد وانگهی دریا شودمثال: قطر

اما کنایه ها کمتر ریشه ی داستانی دارند و معموالً معنی مستقیمی ندارند و طرف از بیان آن منظوری غیر از معنی 

 .مستقیم آن دارد

ا هالمثلالمثل نیازی به معنی ندارد. به عنوان مثال در هیچ فرهنگ لغتی ضربکنایه نیاز به معنی دارد اما ضرب

 .شوند. مثال: در پوستین خلق افتادن: غیبت کردنها معنی میشوند اما کنایهمعنی نمی

گوید به کنایه به ما می«: از ماست که بر ماست»المثلی یک معنای کنایی نهفته است مثالً در هر ضرب : ی مهمنکته

مت کرد. البته معنای کنایی داشتن آید عاملش خودمان هستیم و نباید کسی دیگری را مالکه هر چه بر سرمان می

 .با کنایه زدن تفاوت دارد



 

 بخوان و بیندیش

ی بچّه ها دوستان همدل وارد حیاط مدرسه که شدم، احساس غریبی کردم. شیراز کجا و آنجا کجا؟ صدای همهمه 

 الس را زدند. فهمیدم. حتّی یک کلمه هم ترُکی بلد نبودم. زنگ کمدرسه را پرُ کرده بود. زبانشان را نمی

ی آموزش و پرورش. یک نامه گرفته بودیم که اسم مرا بنویسند. بعد از زنگ دوم بود. من و بابا، رفته بودیم اداره

وارد کالس که شدم، همه با تعجّب نگاهم کردند. پسری که معلوم بود مبصر  .زنگ اوّل به مدرسه رسیده بودیم

 (تازه آمده ای؟« )؟ تزََه گلیپسَ»کالس است به ترکی گفت:

نگاهم را به کف کالس  (دهی؟)چرا جواب نمی« نیه جاواب ورمیسن؟»دهم با تندی گفت:وقتی دید جواب نمی

صداهایی از گوشه و کنار کالس بلند شد : فارسدِه، فارسدِه.)فارس است، فارس  «ترکی بلد نیستم»دوختم و گفتم:

 است

ذوق زده شدم و لبخندی زدم و  «ن هم فارسم. اسمت چیست؟م»یکی از بچّه های ته کالس، خطاب به من گفت:

ی مدرسه را پشت سر زنگِ تعطیل را که زدند، به کوچه دویدم. تازه، کوچه .«یونس... اسمم یونس است»گفتم:

  ام خوردشدم که دستی به شانهگذاشته بودم و داشتم وارد خیابان می

همین  - «تان کجاست؟خانه»م؛ همان هم کالس یام بود. گفت:سرم را برگرداند .هی یونس! صبر کن با هم برویم

  ی حیدریپایین؛ کوچه

 -مهدی  -اسم تو چیست؟  - .ی شماست. خوشحال شدمی ما، یک کوچه باالتر از خانهپس راهمان یکی است! خانه

م. بعد مهدی هر دو،خندیدی .شیرازی همان وقت که حرف زدی، فهمیدم. آخه من هم شیراز یام -کجایی هستی؟ 

ما االن سه چهار سال است اینجا  -شود .... شما چطور؟ ای مییک هفته - «تازه آمد هاید تبریز؛ نه؟»پرسید:

 با اینکه دو هفته دیرتر از بقیه به مدرسه رفته بودم، هرطورکه بود، خودم را به آنها رساندم. . هستیم

یکی از همین روزها بود که فهمیدم مهدی درسش زیاد  .میک ماه بعد، یکی از بهترین شاگردهای کالس شده بود 

  .خوب نیست. یک روز هم، وقتی زنگ را زدند، آقا معلمّ، من و مهدی را توی کالس نگه داشت

 .هایش را بهتر یاد بگیردآقا معلمّ، ابتدا مهدی را نصیحت کرد و بعد از من خواست که به مهدی کمک کنم تا درس

خواندیم و هم بازی آمد. هم درس میی ما میرفتم یا او به خانهی مهدی مییا من به خانهاز آن به بعد، عصرها 

یک روز صبح که  .کردیم. امّا مهدی، عالقه ی زیادی به درس خواندن نداشت. به این ترتیب، دو ماه گذشتمی

ا مهدی توی اتوبوس مثلِ همیشه با مهدی در حال رفتن به مدرسه بودیم، یک وقت به خودم آمدم و دیدم ب

کم کم، نگران شدم. اتوبوس به آخرِ خط رسید. راننده رو به ما کرد و به  .شومام و دارم از مدرسه دور مینشسته

  .ترکی چیزهایی گفت که من نفهمیدم و مهدی در جواب او با دستپاچگی چیزهایی به ترکی گفت

فر شد و راه افتاد. بین راه، مهدی پشت سر هم به خیابان همان طور سر جایمان نشستیم. اتوبوس دوباره پرُ از مسا

مهدی طوری خوشحال بود که انگار هیچ اتفّاقی نیفتاده است. اتوبوس به  .دادها را نشانم میکرد و مغازهاشاره می

االن  اند. اگرحاال دیگر زنگ را زده»گفت: «بیا برگردیم مدرسه»به مهدی گفتم: .آخر خط رسید و همه پیاده شدند

رویم تا شویم؛ میهیچ ! باز سوار اتوبوس می -پس چه کار کنیم؟  - «دهندبه مدرسه برویم، سرِکالس راهمان نمی



فردای آن روز هم مدرسه  ...گردیم خانهکنیم تا ظهر، ظهر که شد برمیآن سر خط، همین طور ماشین سواری می

چند روزی به زمستان مانده بود، هوا خیلی سرد بود. من از سرما ها. با آنکه هنوز نرفتیم و راه افتادیم توی خیابان

 ها خلوت شده بود. حاال خیابان .لرزیدممی

کنم. خدا کردم دارم گناه بزرگی میها خبری نبود. آن روز، حالت عجیبی داشتم؛ حس میایدیگر از بچّه مدرسه

ها و ن طورگذشت. روز پنجم هم به تماشای مغازهروز سوم و چهارم هم همی .کردم که پدرم ما را نبیندخدا می

  .های جلوی سینماها گذشتعکس

بیا سوار یک خطّ دیگر »روز ششم، اوّل سوار اتوبوس شدیم و رفتیم آخر خط، پیاده شدیم. بعد مهدی گفت:

وس شدیم و نزدیکی های ظهر، سوار اتوب .قبول کردم« بشویم و برویم تا آخر آن خط، آن وقت دوباره برمی گردیم

 برگشتیم. 

 .حاال دیگر مدرسه ها تعطیل شده بود. وقتی رسیدیم خانه، دیر شده بود؛ امّا مادر نفهمید که مدرسه نرفته بودم

شدیم، کمی پایین تر از روز هشتمِ فرار، هوا حسابی سرد شده بود. ایستگاهی که هر روز از آنجا سوار اتوبوس می

رفتیم و بعد راهمان را به طرف ایستگاه،کج وق تها تا نزدیک مدرسه می ی مدرسه مان بود. ما بیشترکوچه

رفتیم، چند تا از بچّه های کالس، ما را دیدند. یکی از کردیم. آن روز صبح، وقتی داشتیم به طرف ایستگاه میمی

کشیدم. مهدی من، هم ترسیدم و هم خجالت  «آیید مدرسه؟روید؟ چرا نمیدارید کجا می»آنها به فارسی پرسید:

ها از و دوتایی دویدیم طرف ایستگاه. صدای بچّه« جوابشان را نده. بیا برویم .ولشان کن»دستم را کشید و گفت:

آن روز اصالً سرِحال  ...هاها...فراریفراری «...قاچاقالر...قاچاقالر»زدند:پشتِ سرمان بلند شد که فریاد می

 نبودیم. اتوبوس که به آخر خطّش رسید، 

 .فردای آن روز، توی ایستگاهِ هر روزی نایستادیم. رفتیم یک ایستگاه پایین تر .وار خطّ بعدی شدیم و رفتیمس

اند امّا مهدی پا به فرار هایم دورم را گرفتهمنتظرِ آمدنِ اتوبوس بودیم که یک دفعه دیدم چند نفر از هم کالسی

  .گذاشته بود

فرار کنم. مرا کشان کشان به طرف مدرسه بردند.کیفم را دادند دستم و ها هر کاری کردم نتوانستم از دست بچّه

معلمّ به طرفم آمد، آرام دستم را گرفت  .مرا به دفتر مدرسه بردند. وقتی وارد دفتر شدم، بی اختیار زدم زیر گریه

فرار از مدرسه، »فت:آقا معلمّ گ .ها جلوی دفتر جمع شده بودندی زیادی از بچّهو مرا روی یک صندلی نشاند. عدّه

 کار غلطی بود. 

همه چیز را  «دهم کمکت کنم... بگو بدانم : چرا از مدرسه فرار کرد؟اگر راستش را به من بگویی، من هم قول می

از این فرار، چیزی هم گیرت آمد، فکر نکردی عاقبت یک روز پدر »هایم تمام شد، گفت:برای او گفتم. وقتی حرف

های دیگر چیست؟ آنها چیزهای زیادی یاد گرفته اند که تو بلد دانی حاال فرق تو با بچّه فهمند؟ میو مادرت می

ها همه ساکت بودند و آقا معلمّ به من اشاره کرد و وقتی زنگ را زدند با آقا معلمّ رفتم سرِکالس. بچّه .«نیستی

دانم چرا یک دفعه حس کردم توی و نمی ها خندیدند و هورا کشیدندبچّه «!ها ! این هم آقا یونس شمابچّه»! گفت:

 ی خودمان هستم. خانه

ببین »آقا معلمّ رو به من کرد و گفت: .ها را دوست دارمی بچّهکردم همهکردم. حس میدیگر احساس غریبی نمی

ا معلم آق «...فهمم امّاآخه آقا، من زبان آنها را بلد نیستم و نمی»گفتم: .«ی اینها دوست تو هستندپسرم! همه

توانی با اینها مگر فقط کسی که هم زبان آدم است، دوست اوست؟ تو اگر کمی سعی کنی، خیلی زود می»گفت:



تان اهل یک کشورید و با کمی تالش،  ی شما یک دین و فرهنگ دارید و همهدوست بشوی. مهم این است که همه

 کرد ؛ سپس، سکوت«توانید زبان همدیگر را یاد بگیریدخیلی راحت می

های دشمنان برای اختالف انداختن اش از دوستی و اتحّاد گفت. از نقشهآقا معلمّ آن زنگ، اصالً درس نداد و همه

زنگ آخر را که زدند به طرف خانه به راه  .ها و مردم کشورمان گفت و از خیلی چیزهای دیگر حرف زدبین استان

کردم و هم دند. به کوچه مان که رسیدیم، هم احساس سبکی میهایم با من بوافتادم. امّا تنها نبودم. هم کالسی

 ترسیدم. می

خواستم از دوستانم جدا شوم، یکی از داد. وقتی میای که آقا معلمّ برای بابا نوشته بود به من جرئت میولی نامه

ساعات »بلدم، گفتم:من هم برای اینکه نشان بدهم، ترکی  .«ما امروز عصر فوتبال داریم. شما هم بیا»آنها گفت:

)ساعت « گویی: ساعات نچَدَه گَلیمشما می»ها لبخندی زد و گفت:یکی از بچّه (آیم؟ساعت چند می«.)نچَه گَلیرَم؟

 .را خیلی سخت و بریده بریده گفتم« نچده»ی کلمه« خب، ساعات نِ... چَ...دَه گلیم»خندیدم وگفتم: (چند بیام؟

مهدی. هرطور شده، باید کاری  یروم دمِ خانهامشب می»زدم با خودم گفتم:وقتی در می «آیم دنبالتمی»گفت:

  .و بعد نفسی تازه کردم و با اطمینانی بیشتر، دوباره در زدم .«کنم که او هم فردا به مدرسه برگردد

 

 با کاهش« جایزه»محمّدرضا سرشار )رهگذر(، از مجموعه داستان 

  تاریخ ادبیات 

اش در اصل شیرازی بودند. او به خاطر شغل پدرش به دنیا آمد. خانواده 1۳۳2خرداد سال  2۳محمدرضا سرشار در 

  های مدرسه را در شیراز، تبریز، بوشهر، ارومیه، اصفهان و جهرم گذراندسال

دوستان همدل پیام داستان   

 این داستان به اهمیت و ارزش محبت و همدل بودن انسان ها اشاره می کند

ر موالنا نیز مشهود استاین ارزش در شع  

ای بسا دو ترک چون بیگانگان              ای بسا هندو و تُرک هم زبان  

همدلی از هم زبانی بهتر است         پس زبان همدلی خود دیگر است  

  درک و دریافت

 هایی با هم داشتند؟ها و چه شباهتیونس و مهدی چه تفاوت
 شباهت:

 هردو اهل شیراز بودند که به تبریز آمده بوند. -2وز یک کالس بودند. یونس و مهدی پسر و دانش آم -1 

 تفاوت ها:

 یونس تازه به تبریز آمده بود؛ اما مهدی از چند سال پیش در آنجا بود. -1



 یونس درسش خوب بود؛ ولی مهدی درسش ضعیف بود. -2

 دانست؛ اما مهدی ترکی را یاد گرفته بود.یونس زبان ترکی نمی -۳

 کردید؟ما به جای یونس بودید در برابر پیشنهاد مهدی چه میاگر ش
 کردم او را هم به مدرسه بیاوریم.کردم و سعی میهمان روز اول پیشنهادش را قبول نمی

 به نظر شما چه عاملی باعث برگشت یونس به مدرسه شد؟
ته شد و دوستان جدیدی پیدا یونس به کمک دوستانش به مدرسه بازگشت و با رفتار مناسب معلم در کالس پذیرف

 کرد.

 ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید:با توجّه به متن، جمله
 مهدی به درس خواندن عالقه ی زیادی نداشت. -۳

 یونس تازه از شیراز به تبریز آمده بود. -1

 تا اینکه یک روز هم کالس یها یونس را به مدرسه برگرداندند. -۶

 ت مهدی را نیز به مدرسه بازگرداند.یونس تصمیم گرف -۸

 دانست.زبان آنها را نمی -2

 ی به مدرسه نیامدن، عقب ماندن از هم کالسی هاست.معلّم گفت: نتیجه -7

 هایش را بهتر یاد بگیرد.معلمّ از او خواست به مهدی کمک کند تا درس -4

 آنها چند روزی به مدرسه نرفتند. -۵

  کارگاه درس پژوهی

 های آن را مشخّص کنید.ی فردوسی انتخاب، و شخصیته به کتابخانه، داستان دیگری از شاهنامهبا مراجع
 داستان: رستم و سهراب

  های داستان:شخصیت

 رستم: پهلوان ایرانی، همسر تهمینه، پدر سهراب

 سهراب: پهلوان توران، فرزند رستم

 افراسیاب: پادشاه توران

 کیکاووس: پادشاه ایران

 کنید. ها تهیهی آن گفت وگو، و فهرستی از این ویژگیهایی دارد؟ درگروه دربارها انسان دانا چه ویژگیبه نظر شم
 کند.قبل از انجام کاری به عاقبت آن فکر می -2

 انسان دانا و راستگو است. -۳

 ی خوبی دارد.انسان دانا خوش اخالق است و با مردم رابطه -4

 ا انتخاب، و سپس نهاد و فعل آنها را مشخّص کنید.های این فصل چند جمله راز متن
 هستممن هم مانند شما موجودی زنده  -

 فعل                       نهاد

 .بردندرنج بیهوده  دو کس -

 

 



 آزمون فارسی درس هفت خان رستم

 درست یا نادرست بودن جمله های زیر را مشخص کنید .                       

 الف ( شاهنامه اثری است منظوم که پنچاه هزار بیت دارد .                       

 ب( رابطه یبین دو بین دو واژه ی ) رهایی و بند (  مانند رابطه ی دو واژه ی ) نیرنگ و فریب ( است .                       

 ج( اغراق نام دیگر کنایه است .                         

 د( در مبالغه غیرممکن ها ، ممکن به نظر می رسد .                         

 . معنی لغات زیر را بنویسید 

 مگین ............................خان .........................                                        دشواری.......................                         سه

 کمند................................... ...........                                      فرجام.............................                 تلخیص...........

 دادگر..................................        ذوق زده ....................                                     اهریمنی ...........................               

 بادقت درعبارت ها یکناییزیر ، معنای دور و نزدیک هرکدام رابنویسید.
 الف( روی کسی را زمین انداختن 

 .........معنای دور ......................................................................................................

 معنای نزدیک .........................................................................................................

 ب ( دست به سیاه وسفید نزدن

 ....................معنای دور ...........................................................................................

 معنای نزدیک .........................................................................................................

 ج ( دست روی دست گذاشتن 

 ............................معنای دور ...................................................................................

 معنای نزدیک .........................................................................................................  

 مفاهیم زیررا دریک خط توضیح دهید .
 الف ( نهاد  

 ب( مبالغه 

 ج( کنایه 

 دربیت زیر آرایه ی ادبی را بیابید .

 فظ ازباد خزان در چمن دهر مرنج                                          فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست حا

 عبارت های زیر را بصورت ساده و روان بنویسید .

 الف ( رخش ، شیر را از هم می درد .

 ب ( رستم در خشم می شود .  

 خاب کنید .باتوجه به معنی و مفهوم ، گزینه ی درست را انت

 اهریمنی ( –نبردهای رستم با نیروهای ............................ وگذشتن از دشواریها را هفت خان رستمگویند. ) احریمنی  -1

 تخلیص ( -تلخیص -متن هفت خان از شاهنامه فردوسی با  ....................... و بازنویس آمده است.) تلخیس -2

 نصیحت ( –را ....................... کرد .) نسیحت معلم ، ابتدا مهسا   -۳
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ای سالمم ، ای سرودم

  ای وطن، تو سالم من سرود من و

 

 ای نگهبان وجودم

 نگهبان وجود من هستی

 

 ای غمم تو، شادی ام تو

  تو غم و شادی من و

 

 ای وطن!   مایه آزادی ام تو ... 

 سبب آزادی من هستی

 

 زنده بودنای دلیل 

 تو دلیل زنده بودن من هستی

 ای سرودی صادقانه

 ی صادقانه هستیتوهمچون سرود ترانه

 ای دلیل زنده ماندن

 تو دیلی زنده ماندن من

 ای وطن!     پناهی جاودانه ... جان

 و پناهگاه همیشگی من هستی

 

 همچو رویش در بهاران

 تو مانند روییدن گیاهان در بهاران

 

 ر بدنهمچو جان در ه

 و مانند روح در هر بدن هستی



 مثل بوی عطر گلهاج

 هاای وطن تو مانند بوی خوش گل

 

 ای وطن!    مثل سبزی چمن ... 

 و سبزی چمن هستی

 مثل راز شعر حافظ

 راز شعر حافظ ای وطن تو مانند رمز و

 

 مثل آواز قناری

 و مانند آواز قناری هستی

 

 همچو یاد خوش ترین ها

 ی خوشی ها و لذت هاتو مانند یادآور

 

 ای وطن!   همچو باران بهاری ... 

 و مانند باران بهاری نرم و لطیف هستی

 مثل غم در مرگ مادر

 ای وطن تو مانند غم و غصه هنگام مرگ مادر

 

 مثل کوهٍ غُصه هایی

 و مانند کوه غصه ها هستی

 

 مثل سربازان عاشق

 تو مانند سربازان عاشق

 

 ای وطن!    قهرمان قصه هایی ... 

 قهرمان غصه ها و داستان ها هستی

 

 همچو آواز بلندی

 ای وطن تو مانند آواز بلند

 

 های پاکاز بلندی

 از بلندی های پاک هستی



 

 باغروری، با گذشتی

 ای وطن تو با غروری و هم با گذشت و بخشنده ای

 ای وطن! با وفایی همچو خاک ... 

 ای وطن تو مانند خاک با وفا هستی

 

 ای وطن!

 ای وطن!

 نادر ابراهیمی

 

 واژه های جدید 

 مقدار، اندازه مایه:

 از روی راستی، به راستی و درستی صادقانه:

 پناه جان، محافظ جان، سرپناه، سنگر جان پناه:

 همیشگی، پایدار جاودانه:

 روییدن، نمو، رشد کردن رویش:

 غم، ماتم، اندوه قصه:

 ه فرهنگ و توانایی هایی ملت خویشببه خود بالیدن، احساس سربلندی نسبت  غرور:

 تاریخ ادبیات 

 )ش. ه ()1315-1387) نادر ابراهیمی،

 ، » ها کالغ» کرد  آغاز نوجوان و کودک نهای داستا با اش را فرهنگی های فعّالیت که بود سینماگری و نویسنده

 های حکایت نوسازی»  و » بسی و سار های قصّه « و » خانم ریحانه های قصّه «،» خانه از دور «،« سنجاب  «

 اوست .  نوجوان و کودک بهای کتا از بعضی » کودکان برای قدیم خوب

 )ره( خمینی امام انقالب زندگی از پس .نوشت 1۳41 سال در  »شب ای برای خانه « اسم ، به را کتابش نخستین

 .درگذشت  1۳۸7 ماه دادخر در وی .نوشت » آمد  ما باور فراسوی که از مردی با دیدار سه»  نام با را

 لغات مهم امالیی 

 غصّه ها  –با غرور  –شعر حافض  –عطر  –جان پناه  –صادقانه  –وطن  –غم 

 

 درس پیام

پردازد و آن را مایه نجات و پناهگاهِ خود می داند. شاعر در این شعر به وطنش، این درس به ستایش وطن می

ر و سربلندی آنهاست، بنابراین باید قدر وطن را بدانیم و آن را که وطن انسان، سبب افتخا افتخار می کند چون

 .گرامی بداریم



  درک مطلب

 را به چه چیزهایی مانند کرده است؟ «وطن»شاعر در این شعر  -1 

رویش در بهاران، جان در هر بدن، بوی عطر گل ها، سبزی چمن، راز شعر حافظ، آواز قناری، یاد خوشترین ها، 

 در مرگ مادر، کوه غصه ها، سربازان عاشق، قهرمان قصه ها، آواز بلند، خاک. باران بهاری، غم

 تواند نگهبان وجود ما باشد؟وطن چگونه می -2

 دهد.کند و به ما امنیت، آسایش، هویت و فرهنگ میوطن مثل خانه ای امن از وجود ما نگهبانی می

 کنید؟شما وطن را به چه چیزهایی مانند می -۳

 گهواره، خانه. مادر، پدر،

 

  انش زبانید

 به این عبارات توجّه کنید

 ای وطن

 خدایا!

 یارب!

 کنیم.های ندا )ای، یا، ا( استفاده میبرای خطاب کردن و گفت وگو با کسی از نشانه

 آید؛شود. گاهی منادا بدون نشانه میها را داشته باشد، منادا نامیده میای که هر یک از این نشانهکلمه

 وطن، جاودان باشی و سرفراز. مانند

 منادا

 .گویند «  منادا»  هرگاه کسی یا چیزی را با آهنگی خاص مورد خطاب قرار بدهیم، به آن

 .مثال: سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

 ف(منادا معموالً با حرف ندا همراه است. )ای، یا، آی، ال

      ای ایران، دوستت دارم.

   گردان، خدایا، مرا در زندگی موفق ب

    یا رب مددی، 

 .آی انسان ها

 گاهی منادا بدون حرف ندا می آید

 .نیما، غمِ دل گو که غریبانه بگریم، دوست عزیز، سفر خوشی را برایت آرزو می کنم

 .گاهی حرف ندا وجود دارد ولی منادا حذف شده است

 مانند: ای نام تو بهترین سرآغاز )که در اینجا منادا محذوف است

های ندا )ای، یا، ا( برای خطاب کردن و گفت وگو با کسی از نشانه !یارب !ین عبارات توجّه کنید ای وطن خدایابه ا

گاهی منادا بدون نشانه  .شودها را داشته باشد، منادا نامیده میای که هر یک از این نشانهکلمه .کنیماستفاده می

 .آید؛ مانند وطن، جاودان باشی و سرفرازمی

 

 



 

 

 

 

 

 کن و بگو  وشگ

  .های زیر گفت وگو کنیدی پرسشرا با دقّت گوش دهید و سپس درباره« ی هُرمُزحماسه»ی قصّه

 حماسه هرمز

 را رها می کردند و داخل شهر می دهقانان و کشاورزان ، خانه و زندگی خود با شنیدن خبر حمله ی لشکر مغول،

در میان کشاورزان، فقط   مغوالن خون خوار نجات دهند. چنگال رفتند تا شاید بتوانند خانواده ی خود را از

تا آخرین لحظات از خانه ی خود دفاع  بودند که کلبه ی خود را رها نکردند و تصمیم داشتند، اعضای یک خانواده

 کنند. 

داشت شجاعی بود ، که اعتقاد  لشکر مغول تا خانه آن ها فاصله ی زیادی نداشت. اینجا خانه ی هرمز دهقان

نمی شود. در این هنگام او به پسرانش گفت :گوش کنید ! هنوز هم دیر  در برابر دشمن تسلیم مسلمان هرگز  یک

 سه پسر جوانش فریاد کشیدند : هرگز!  نشده آیا مایلید که تسلیم مغول ها شویم؟

زرگ هرمز گفت : پدر ، احمد پسر ب  فرزندانم! مسلمان هرگز تسلیم نمی شود! هرمز با خوش حالی گفت : آفرین 

مغوالن شکست خواهیم خورد .  این پایداری را نمی فهمم. ما حتماً از هرگز حاضر به تسلیم نیستم اما علت من

 می جنگیدیم ؟ کیشان خود تا آخرین نفسبهتر نبود که ما هم به داخل شهر می رفتیم و همراه هم آیا

اده نیستند ،در حقیقت مغوالن ما را غافلگیر کردند . ما باید هرمز گفت: فرزندم ، مردم شهر هنوز برای دفاع آم

سعی کنیم که از از حرکت آن ها جلوگیری کنیم تا مردم شهر آماده دفاع شوند به نظر من این بزرگ ترین کمک 

یهن به آن هاست . باید بدانید که در این نبرد هیچ کدام از ما زنده نمی ماند . ما خود را فدای آیین و شرف و م

 خود می کنیم فکر نکنید که اگر کشته شویم شکست خورده ایم ، بر عکس پیروز شده ایم .

آن ها نزدیک شد .احمد که پسر بزرگ خانواده بود در را فورا باز و اسب  ناگهان اسب سواری به سرعت به کلبه

 ه اند ! چرا به شهر نمی روید؟نزدیک شد مغول ها خیلی او گفت : مگر نمی دانید  او از مغوالن نبود . ایستاد .

احمد جواب داد؟ ما همین جا از خود دفاع می کنیم .سوار با تعجب گفت: شما چهار نفر چگونه می توانید در مقابل 

آن ها را  سیل لشکریان مغول مقاومت کنید؟هرمز جلو آمد و گفت : شهر هنوز آماده دفاع نیست ، ما می توانیم 

 سوار فریاد زاد : درود بر شما مردان فداکار! نبرد شود .معطل کنیم، تا شهر آماده 

می شد . آن ها لشکریان مغول بودند. ناگهان یکی از یاران قاجان که  در هنگام غروب گرد و غباری از دور نمایان

 رفته بود کشته شد و روی زمین افتاد. فرمانده بود به وسیله تیری که در سینه اش فرو



شبیه به غرّش شیر بود گفت :دور شوید! چگونه انتظار دارید پیروان قرآن  مد و با صدایی کههرمز از کلبه بیرون آ

 می دهیم! پستی را بپذیرند و تسلیم شوند . من و پسرانم مرگ را به شکست و خواری ترجیح

 رفت. سردار مغول قهقهه ای زد و نیزه ای را به طرف پیرمرد پرتاب کرد .ولی پیر مرد به سرعت داخل کلبه 

داخل آن کلبه باشند و برای همین کلبه را آتش زد .هرمز و پسرانش  قاجان ترسید و فکر کرد که افراد زیادی

 گفت : شما چهار نفر می خواهید با ما بجنگید؟ قاجان نگاهی به آن ها کرد و خندید و بیرون آمدند .

ها نیز با تیرهای خود به دشمنان پاسخ دادند.  باران تیر بر سر هرمز شجاع و پسران قهرمان او باریدن گرفت و آن

پیروز باد "پس از مدّتی کوتاه، یک تیر بلند در سینه ی پیرمرد قهرمان فرو رفت. هرمز فریادی کشید و گفت : 

و لحظاتی بعد، سه فرزند شجاعش چون برگ درخت بر روی زمین افتادند، درحالی که تا آخرین لحظات،  "ایران

 وطن، لبریز بود. قلبشان از عشق به

 بدین بوم و بر ، زنده یک تن مباد                  چو ایران نباشد تن من مباد

 "محمود حکیمی، به سوی ساحل با اندکی کاهش و تغییر"

 

 پرسش ها

  ی لشکر مغول.حملهشود؟ ای شروع میداستان با چه واقعه -1

 دهقانی شجاع بود و او سه پسر جوان داشت. هرمز،شخصیت اصلی داستان که بود و چند پسر داشت؟  -2

 دیده بان شهر بوداوّلین سواری که به کلبه نزدیک شد، که بود؟  -۳

 هنگام غروبلشکریان مغول چه زمانی به کلبه رسیدند؟  -4

 قاجانی مغوالن چه بود؟ نام فرمانده -۵

 کلبه را آتش زدندت زدند؟ مغوالن برای بیرون کشیدن پیرمرد و پسرانش از کلبه به چه کاری دس -۶

 پیروز باد ایران ی زندگی چه گفت؟پیرمرد در آخرین لحظه -7

 

 تاریخ ادبیات 

در تهران متولد شد و پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی و متوسطه، برای تحصیل  1۳2۳محمود حکیمی در سال 

در مدارس تهران، برای ادامه تحصیل  دررشته زبان انگلیسی وارد دانشگاه تربیت معلم شد و پس از مدتی تدریس

دررشته تعلیم و تربیت به انگلستان رفت و پس از دریافت درجه فوق لیسانس و بازگشت به ایران، به تدریس در 

 مراکز تربیت معلم پرداخت. 

است و به کار مورد عالقه خود که همان تحقیق و تألیف درزمینه ادبیات معاصر ( بازنشسته1۳۸۳وی اکنون )

 پردازد. نقالبی ایران و تاریخ تمدن است، میا

اد عالقه داشت و با این گرایش به مطالعه آز تاریخ تمدن محمود حکیمی از روزگار تحصیل به ادبیات فارسی و

 .پرداختمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86


ها در مدارس تهران به عنوان معلم زبان انگلیسی کار کرده، و پس از بازگشت از انگلستان به محمود حکیمی سال

عنوان مدرس تعلیم و تربیت در مراکز تربیت معلم به تدریس اشتغال داشته و اکنون نیز مدتی است بازنشسته 

 پردازد. شده و به تحقیق و تألیف می

حقیق و تألیف و سرودن اشعاری با مضمون ادبیات معاصر و انقالبی ایران و تألیف کتبی پیرامون تاریخ مطالعه، ت

 .تمدن از کارهای روزمره محمود حکیمی است

 

 

 

 

 انواع مردم حکایت

 بدان که مردم از سه جنس اند:

 بعضی چون غذا هستند که وجودشان برای ما الزم است

 ط گاهی به آنها نیاز داریمو بعضی چون دارو هستند که فق

شویم که در چنین و برخی دیگر مانند بیماری هستندکه ما هرگز به آنها نیاز نداریم ولیکن گاهی گرفتارشان می

 هنگامی باید صبر و تحمّل داشته باشیم تا به سالمت از دست آنها، رها شویم.

 بازنویسی( )ابو حامد، امام محمّد غزالی، کیمیای سعادت با اندکی تغییر و

 

 حکایت معنی 

  انواع مردم: 

 دسته اند :م سه بدان که مرد

 هستند که وجودشان برای ما الزم است . غذا  بعضی ها مانند -

 هستند که فقط گاهی به آنها نیاز داریم . ن داروبعضی چو -

ارشان می شویم و در چنین آنها نیاز نداریم ولیکن گاهی گرفت هستند که ما هرگز به د بیماریو دسته سوم مانن  -

 مواقعی باید صبر و تحمل داشته باشیم تا به سالمت از دست آنها رها شویم .

 واژه های جدید 

 بعضی برخی :   دسته –گروه  –نوع  -گونه  جنس :

 

  تاریخ ادبیات

 )ابو حامد، امام محمّد غزالی، کیمیای سعادت(



 است که در ایران و شهر توس دیده به جهان گشود.  ابو حامد محمد غزالی از دانشمندان بزرگ اسالمی

  .های مختلف و متفاوتی داشته که هر کدام قابل بحث و بررسی مجزا هستندزندگی او دوره

شخصیت و اعتقادات غزالی همیشه مورد اختالف آراء بوده و نظریات مختلف و متفاوتی پیرامون او وجود دارد؛ 

شده و گاه چنان هجومی به او شده که حقیقت را نیز پایمال کرده است. فارغ از گاهی به اغراق در مورد او صحبت 

توان گفت که او شخصیتی اثرگذار و بسیار اندیشمند بوده و نظریاتش چه درست و بحث در مورد شخصیت او می

 چه نادرست، تحول بسیاری بر بسیاری از مسلمانان اعم از مردم عادی و دانشمندان داشت.  

شود. از غزالی آثار هایش میهای بسیاری پیرامون او و کتابرگذاری به حدی بوده که امروزه نیز بحثاین اث

 مکتوب بسیاری بر جا مانده است که هنوز هم برخی از آنها مورد بحث و بررسی هستند

رد فالسفه و دیگری ترین و اثر گذارترین آنها کتاب: تهافت الفالسفه و احیاء علوم الدین است که یکی در از مهم 

 .در اخالق و تصوف است

 

 آزمون 

 .های درس، کامل کنید های زیر را با استفاده از واژه جمله -1

ای ...................... دوستت دارم ؛ چون مانند سرودی .......................... از اعماق وجودم شنیده می شوی . دوستت 

............... استواری ، قهرمان ........................... همچو خوش ترین یادها در دل ها ، دارم؛ زیرا مانند کوه در برابر ......

.است . جاودانه خواهد بود . نم نم باران بهاری و بوی ............................. گل ها ، یادآور اشعار زیبای ........................

 .. نگهبان بلندی های خاک پاکت هستم.دوستت دارم و با ................

 

 در عبارات و ابیات زیر منادا و حرف ندا را مشخص کنید. -2

 منادا نشانه ی ندا عبارات و مصراع ها

   ای وطن ، همچو باران بهاری

   سعدیا ، مرد نکونام ، نمیرد هرگز

   یارب ، نکن از لطف ، پریشان ما را

   خدای کعبه ، ای یکتا
 

 ر را تا یک بند ادامه بده و کلمه های زیر را در آن به کار ببر.متن زی -۳

 

 

 ایران را دوست دارم  ...................................................

 

 .کار ببرید ای به های زیر را به چیزهای مناسب، تشبیه کنید و در جمله لمهک -4

 ....................................................................................................................الف( وطن مثل ..................... : ............

 ........................................ب( کوه چون ........................: ........................................................................................

 .........................................ج( معلم مثل ........................ : ......................................................................................

 .......................................................................................................د( شعر چون .........................: ........................

 

 مادر -شهادت  –کوه  –نگهبانی  –وطن 



 
 

 درس هفتم : درس آزاد )جاذبه های  تویسرکان بهشت غرب ایران (

 اهداف درس 

 ارزش گذاری برآداب ورسوم محل زندگی دانش آموزان، - 1

 آموزان ، تقویت اعتماد به نفس دانش - 2

 تقویت ابتکار، خالقیت و روحیه ی نویسندگی در دانش آموزان  - ۳

 زمینه سازی برای تمرکز زدایی از تألیف کتب درسی  - 4

 آشنایی با برخی از نمودهای فرهنگی و جلوه های آداب و رسوم و سنّت های بومی یا منطقه ای؛ - ۵

 ندگی؛شناخت بیشتر شخصی تهای علمی و فرهنگی محلّ ز - ۶

 توجّه عمیق تر به لهجه، گویش و نشان ههای زبان محلی؛ - 7

 پرورش توانایی تفکّر و نقد و تحلیل نسبت به مباحث فرهنگی؛ - ۸

 .ایجاد عالقه نسبت به فرهنگ محلّی و آثار ادبی و زبانی منطقه ای - ۹

 

 جاذبه های  تویسرکان بهشت غرب ایران 

 داست و چهارمین شهر بزرگ استان است جالب است که بدانی همدان تویسرکان یکی از شهر های استان

ادغام توی و سرکان شهر تویسرکان ایجاد  تویسرکان امروزی بر روی ویرانه های شهر رودآور بنا شده است که از

و که بزرگ هم هستند و تولید ساالنه چندین تن تویسرکان به دلیل داشتن تعداد زیادی درخت گرد.شده است

 .گردو به شهر گردو معروف است

 
 صنایع دستی تویسرکان

به قالی بافی ییان  و گاهی در شهر مردم ، روستا، فرش و قالی  . در تویسرکان صنایع دستی فراوانی وجود دارد

 .می کنندمشغول هستند و فرش هایی با نقوش و رنگ آمیزی زیبا و مرغوب تولید 
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 ی در تویسرکانبصنایع دستی چو

اینان   .به دلیل وجود درختان بسیار و چوب مردم دراین شهر انواع صنایع دستی چوبی را تولید می کنندشهر در

در صنایع دستی از هر انگشتشان هنری می بارد و اما حرفه زیبای مبل و منبت بیشتر در این منطقه به چشم می 

 .خورد

می آورند هرچند تکه تکه باشد و با آن هنری خلق می کنند وصف نشدنی، همین چوب های سرد و  اینان چوب

خشک با گرمای نفس منبت کار به تکاپو می افتد و با نقش و نگارهای حکاکی شده بر روی خود، جلوه گری می 

 .کند همچون یک معشوق در برابر دیدگان هنردوستان

کار خراشی بر جانشان می گذارد، قرار است در آخر تنشان جان بگیرد و با چوب ها خوب می دانند اگر منبت  

نقش های متنوع بر روی تنی که جان گرفته است حرف ها بگویند، این چوب ها به درکی رسیده اند که تنها با 

 .همین گل های کاشته شده بر تنشان سخن می توانند بگویند

با ضربه های مقار، عشق منبت کار و تلفیق آن با نفس و دستان اینجا تن چوب ها نه با آب و خورشید بلکه 

 گلریز ل کاری شده است، گل های ریز و درشتی به زیبایی منبتهنرمندانه اش، گُ

 

 
 

 سوغات تویسرکان

مانند : بیشتر سوغاتی تویسرکان محصوالت کشاورزی است سوغات تویسرکان بسیار متنوع و خوشمزه است  

بادام. و اما  شهر گردو شهرت دارد تویسرکان به ، گردو  

 

پشمک های تویسرکان بسیار مشهور و خوشمزه است : پشمک  

 



 نقل و نبات

 

 عسل

 

 سماق

 

 

خیلی از ما طرفدار آلو هستیم. تویسرکان بهترین آلو را پرورش می دهد : انواع آلو  

 

ا را فراموش نکنندگردشگرانی که به این شهر زیبا سفر می کنند شاطه حلو: شاطه حلوا   

 

 
 



 پارک کمر بسته سرکان

کیلومتری شهر تویسرکان پارکی وجود دارد که این منطقه به دلیل داشتن هوای لطیف و مناظر زیبای  ۳در 

طبیعی و انبوه درختان سر به فلک کشیده چون چنار, تبریزی, نارون, گردو و سرو یک منطقه بسیار بدیع و کم 

پارک کمر بسته یکی از جاذبه های طبیعی شهر تویسرکان می باشد و مقبره  .است نظیری را به وجود آورده

جالب است که بدانید شش درخت چنار در این پارک وجود دارد که که . ابوالمعین ثقفی در این پارک وجود دارد

متر  ۳0حدود  متر است و ۵متر و دیگری  7جزوء کهنسال ترین درختان جهان هستند. محیط تنه پنج تا از آن ها 

ید اند که برخی معتقدند که در ئمتر از هم قرار رو ۳این شش درخت به صورت دایره ای با شعاع  .ارتفاع دارند

 .میان آن ها یک کهنسال قدیمی بوده است

 
 خانه مسعودی 

فرهنگ های تاریخی دوره قاجار در تویسرکان است که امروزه به عنوان موزه تاریخ و   خانه مسعودی از خانه

طبقه دارد که هر طبقه یک اتاق اصلی و چند اتاق  2خانه مسعودی  .تویسرکان مورد استفاده قرار گرفته است

در طبقه همکف اتاق شاه نشین از مهمترین قسمت این بنا است در  .فرعی دارد که به یک پستو منتهی می شوند

 .ری قمری است را نشان می دهد وجود داردهج 12۹0ورودی این اتاق یک کتیبه که تاریخ ساخت بنا به سال 

دیوارها و سقف اتاق شاه نشین با گچبری ها وآینه کاری و نقاشی هایی تزیین شده است سقف باقی اتاق ها لمه 

به عنوان آثار ملی ایران به ثبت رسیده  224۶با شماره ثبتی  1۳77دی  27خانه مسعودی در  .کوبی شده است

 .است

 
 روستای اشتران

کیلومتری تویسرکان روستای با مناطق بکر و آثار تاریخی به نام روستای اشتران قرار گرفته است که به  21 در

از آثار تاریخی این روستا می توان به قلعه نظامی حمزه خان و چهار  .یکی از مقاصد گردشگران تبدیل شده است

ی تپه ای پوشیده از درختان زیبا و سر به فلک امارت بازمانده ای از شاهکارهای معماری از عهد قاجار در باال

کشیده قرار دارند و یک منطقه ای زیبا را برای گردشگران به وجود آورده است و همچنین وجود باغ های گردو 

شغل اکثر مردم در روستای تویسرکان کشاورزی می  .یکی دیگر از دالیل گردشگرپذیر بودن این روستا می باشد

 .م و جو می پردازندباشد که به کشت گند

 



  سد سرابی

 ٔ  ای با هستهنوع سد: سنگریزه. کیلومتری شرق شهر تویسرکان قرار دارد 10هست که در  ایران یکی از سدهای

متر است. حجم بدنه این  ۶۹متر و ارتفاع از بستر:  77آن از پی:  متر و ارتفاع2۸7طول تاج این سد  .رسی است

 7٫7میلیون متر مکعب، و حجم مفید آن  ۹٫20میلیون متر مکعب، حجم مخزن در شرایط نرمال  1٫4۶سد: 

  میلیون متر مکعب است

 
 آرامگاه میر رضی الدین آرتیمانی

نمای آرامگاه  .کان آرامگاه سید رضی الدین قرا گرفته استبر فراز تپه ای در روستای آرتیمان از توابه شهر تویسر

آجری است و سه دهنه طاق بزرگ قرار دارد که در پشت این طاق ها, بنایی وجو دارد که در سردر آن با کاشی 

بنا طرحی مربعی شکل دارد که در قسمت بیرونی آن سه اتاق  .کاری تزیین شده است و ورودی طاقی شکل دارد

که در هر چهار گوشه آن تکرار شده است و در هر چهار سمت آن در ورودی قرار گرفته است و شکل وجود دارد 

همه آن ها طاقی شکل هستند و سردر آن ها ئبا کاشی کاری تزیین شده است و در درون بنا سنگ قبری از سنگ 

 .خارا وجود دارد

 
 

   آرامگاه حیقوق نبی

 .تویسرکان یک برج مدور با سقفی مخروطی شکل وجود دارددر خیابان چهار باغ شهید اصفهانی در 

سال قدمت دارد و دارای بدنه هشت ضلعی و هشت ترکه آجری وجود دارد که  ۹00آرامگاه حیقوق نبی بیش از 

دیوارهای خارجی آرامگاه با طاق  .این بنا مربوط به دوران سلجوقیان می باشد .ستون اصلی در این بنا می باشد

شی کاری های بسیار تزیین شده است که شامل نقوش ستاره ای شش ضلعی است که به ستاره داوود نماها و کا

حیقوق نبی به معنی  .در انتهای بنا چندین کنگره آجری برجسته مثلثی شکل وجود دارد .معروف است می باشد

از دنیا می رود   دکی وقتیدر آغوش گرفته شده می باشد و دلیل این نام گذاری به دلیل آن است که در دوران کو

جالب است  .الیاس نبی او را در آغوش می گیرد و دعا می کندد و از خدا می خواهد تا حضرت را دوباره زنده کند

 .که بدانید تندیس حضرت از سنگ مرمر و عکس هایی از وی در موزه واتیکان کشور ایتالیا موجود می باشد
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  فرسفج تاریخی پل

مصاح به کار رفته در پل آجر و سنگ است, که در طاق ها و . شهر تویسرکان واقع شده است توابع ج ازپل فرسفج در فرسف

و   متر عرض ۸متر طول و  ۶0پل مربوط به دوران صفویه است و . بدنه ار آجر و در پایه ها از مالت ساروج استفاد شده است

قرار گرفته است بزرگتر است و و در میان آن ها دو طاق نمای  سه دهانه آبرو دارد با قوس جناقی دارد چشمه ای که در وسط

از ویژگی های دیگر پل .کوچک به چشم می خورد. چون دهانه وسطی بزرگتر است پل از میان دارای یک شیب می باشد

تفاده وجود دو دهانه کوچک بر روی پایه ها است که باعث کاهش فشار بر روی پایه ها و صرفه جویی در مصالح مورد اس

این پل امروزه برای عبور عابران مورد استفاده قرار می گیرد و .  شده و کاهش اثرات تخریبی سیالب ها بر بده پل می شود

 .برای عبو خودروها پل جدیدی در کنار آن ساخته شده است

  

 
 

 ی بدره گزندر و سرا
ده است و دارای مناظر زیبا و آب و هوایی هکتار مساحت قرار گرفته ش ۵00دره گزندر در شرق تویسرکان با مساحت 

در این منطقه به دلیل دارا بودن خاک مناسب و آب فراوان زمین های زراعی فراوانی وجود دارد و به همین  .مطلوب است

 .باغات درختان میوه مانند زردآلو, سیب و گیالس وجود دارد  دلیل باغهای گردو و همچنین
چین هایی را می بینید که در جنگ با عثمانی ها مورد استفاده توپ خانه سوار نظام قرار در ارتفاعات مشرق بقایای سنگ 

 .می گویند "طر نادری  "می گرفته و مردم منطقه به آن 

رود سرابی از کوه کاله قاضی سرچشمه می گیرد و در ایمن دره جاری می شود و بعد از پیمودن راه پرپیچ و خم وارد دره 

 .در انتها به قلقل رود می ریزدگزندر می شود. و 

  

  
 

  کاروانسرای شاه عباسی

از چهار  یکیکاروان سرای شاه عباسی . هزار متر مربع دارد 4کاروانسرای شاه عباسی مربوط به دوران شاه عباسی است و 

حفاری های صورت گرفته بعد از . کاروانسرای چهار ایوانی در ایران است و محل استراحت بازرگانان و کاروان ها بوده است

کاروانسرا در سالهای اخیر به منظور برپایی . در کاروانسرا آثار قدیمی یافت شده است که در موزه همدان نگهداری می شود

 بازارچه گردو و صنایع دستی مورد مرمت قرار گرفته است

 

 



 درک مطلب 

 فعالیتی بوده است ؟  چند کاروانسرای چهار ایوانی در ایران وجود دارد و محل چه  – 1

 .چهار کاروانسرای چهار ایوانی در ایران است و محل استراحت بازرگانان و کاروان ها بوده است

 تویسرکان با چه عنوانی مشهور است ؟  – 2

 بهشت غرب ایران ،  شهرجهانی گردو و منبت گلریز  

 شهر تویسرکان چگونه به وجود آمده است ؟  -۳ 

 ادغام توی و سرکان شهر تویسرکان ایجاد روی ویرانه های شهر رودآور بنا شده است که ازتویسرکان امروزی بر 

 شده است .

 

 دانش زبانی 

 

 قید

قید کلمه ای است که درباره ی فعل یا دیگر اجزای جمله توضیح اضافه و بیش تری می دهد، نقش اصلی در جمله 

جمله  ن، مکان، حالت، تردید، پرسش، مقدار، تردید و ...را بهقابل حذف از جمله می باشد. قید، مفهوم زما  ندارد و

 اضافه می کند.

 هر جمله می تواند قید های گوناگون داشته باشد، البته همه ی جمله ها قید ندارند. 

 : قید ها انواع مختلفی دارند

              :امروز، فردا، حاال، سال، ماه و .... قید زمان .:1

 ه کتابخانه رفتم.با دوستم ب دیروز 

     : اینجا، آن جا، مسجد، مدرسه، خیابان، صحرا و ...قید مکان.2

 نشسته است. اینجا خواهرم

                        : چرا؟ کی؟ کجا؟ چگونه؟و ...قید پرسش .۳

 این کار را انجام بدهم. چگونه 

                : خندان، گریان، خسته، نفس زنان و ...قید حالت .4

 به مدرسه آمد. نفس زنان دوستم

 درس می خوانم. بسیار من   : زیاد، کم، بزرگ، کوچک، بسیار، فراوان، اندک و ...قید مقدار.۵

 نکته: تمامی کلمات تنوین دار قید هستند.

 

 



 بخوان و حفظ کن

  

 ایرانیم پاک خاک از همه                                دبستانیم این اطفال که ما

 : ما همانند کودکانی که در یک دبستان پرورش پیدا می کنند همگی پرورش یافته خاک پاک ایران هستیمبیت اول  نیمع

 جانیم با جسم همچو مهربان                                وطنیم برادر هم با همه

 م مهربانیم: همه ما با هم در این وطن مانند برادریم و مانند جسم و جان با هبیت دوم  معنی

 دورانیم قدیم یادگار                                             مِلَل تمام اَنجَبِ و اشرف

 : ما شریف ترین و نجیب ترین ملت هستم و این را از زمان های دور به یادگار داریمبیت سوم  معنی

 نگهبانیم را خویش مادر                                           ماست مادر جای به ما وطن

 : وطن ما همچون مادر برای ما گرامی و عزیز است و ما از آن محافظت می کنیمبیت چهارم  معنی

 خوانیم همی الوطن، حبّ درس                                    طفولیّت از که داریم شکر

 س عشق و محبت به وطن را یاد داده اند: خدا را شکر می کنیم که به ما از ابتدای کودکی دربیت پنجم  معنی

 ایمانیم اهل ز یقیناً ما                                          است ایمان ز وطن حبّ که چون

 : وقتی که دوست داشتن وطن جزئی از ایمان است به طور حتم ما جز انسان های با ایمان هستیمبیت ششم  معنی

 بیفشانیم رایگان دل، و جان                                          وطن برای دشمنی رسد گر

 : اگر دشمنی به وطن ما حمله کند ما جان و دل خود را از صمیم قلب در راهش فدا می کنیمبیت هفتم  معنی

 

 واژه های جدید 

 

 کودکان –جمع طفل  اطفال :

 گرامی تر –شریف تر  اشرف :

 پاک تر –نجیب تر  انجب :

 ملت ها –قوم ها  –ملّت  جمع ملل :

 کودکی طفولیّت :

 وطن دوستی –دوست داشتن وطن  حبّ الوطن :

 دوست داشتن حبّ :

 مطمئناً –مسلّماً  –قطعاً  یقیناً :

 بدون هیچ هزینه ای –مجانی  –مفت  رایگان :

 فدا کنیم –نثار کنیم  بیفشانیم :

 محل آموزش کودکان –مکتب  دبستان :

 سرزمین –میهن  وطن :

 سپاسگزاری شکر :

 

 

 
  



 تجزیه و تحلیل شعر 

 )دو فعل مخفف( جمله 2  ایرانیم همه از خاک پاک                  دبستانیم ما که اطفال این

 جمع مکسر طفل، بچه ها، کودکان اطفال:

 )دو فعل مخفف( جمله 2   جانیم مهربان همچو جسم با                     وطنیم همه با هم برادر

 تشبیه مهربانی برادران هم وطن به مهربانی جسم و جان و تضاد بین کلمه های جسم و جان ایه:آر

 )یک فعل مخفف و یک فعل حذف شده( جمله 2 دورانیم ادگار قدیم             )هستیم( اشرف و انجب تمام ملل
 

 فعل و یک فعل مخفف()یک  جمله 2  نگهبانیم مادر خویش را               ماست وطن ما به جای مادر

 تشبیه وطن به مادر آرایه:

 فعل( 2) جمله 2 همی خوانیم درس حب الوطن                  کز طفولیت شکر داریم

 تلمیح به حدیث پیامبر)ص(: حب الوطن من االیمان )دوست داشتن وطن، نشانه ی ایمان است.( آرایه:

 )یک فعل و یک فعل مخفف( جمله 2 ایمانیم قینا ز اهلما ی                  است چون که حب وطن ز ایمان

 ) اشاره به حدیث نبوی: حب الوطن من االیمان، دوستی وطن نشانه ی ایمان است.( 

 تلمیح آرایه:

 )دو فعل( جمله 2 بیفشانیم جان و دل رایگان                   دشمنی برای وطن رسد گر

 

 

  فهم و خوانش
 

 می اندهخو آهنگی چه با دشمنی واژه بیفشانیم، رایگان دل و جان   وطن برای دشمنی رسد گر بیت در - 1

  شود؟چرا؟

 آن در که چرا شوند خوانده غیرت و حرارت شور، با باید شود می سروده میهن و وطن وصف در که شعرهایی

 برای را آنان خوانند می را شعر که کسانی و مخاطبان گرایانه ملی احساسات تحریک با تا کوشد می شاعر

 .کند برانگیخته خود کشور از محافظت

 
 

 دورانیم؟ قدیم یادگار که است شده عنوان سوم بیت در چرا  - 2

 اندیشه و تاریخ از برگرفته ما امروز های اندیشه و فرهنگ و گردد می باز پیش سال هزاران به ایران تاریخ زیرا 

   . بدانیم گذشتگان اریادگ و میراث را خود توانیم می پس . است پیش های قرن در ما نیاکان و اجداد های

 

 تاریخ ادبیات 

خورشیدی در تهران در  1۳04اسفند  22خورشیدی در تبریز بدنیا آمد و در  12۵۳یا  12۵2ایرج میرزا پاییز 

ایرانی در عصر  ٔ  ، از جمله شاعران برجسته«فخرالشعرا»و « جالل الممالک»گذشت. ایرج میرزا ملقب به 

 یل دوره پهلوی( و از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی بود.مشروطیت )اواخر دوره قاجار و اوا

های گوناگون شعر سروده و ارزشمندترین اشعارش مضامین انتقادی، اجتماعی، احساسی و ایرج میرزا در قالب 

واژه ها و گفتارهای عامیانه است و اشعار او از جمله  ٔ  تربیتی دارند. شعر ایرج ساده و روان و گاهی دربرگیرنده

 .اشعار اثرگذار بر شعر دوره مشروطیت بود

 

http://ensha.org/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-57-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85
http://ensha.org/


 آزمون

  

 معنی واژه های زیر را بنویسید  – 1

    اشرف : 

 انجب : 

 قدیم : 
 

 معنی و مفهوم بیت زیر را بنویسید  – 2

 یمـدوران دیمـار قـیادگ                                  اشرف و انجب تمام ملل

 

 متضاد کلمات زیر را بنویسید  – ۳

 قدیم : 

 دشمن : 
 

 با کلمات زیر جمله بسازید  – 4

 وطن : 

 ایمان : 
 

 می باشد  نادرستکدام کلمه از لحاظ امالیی   - ۵

 الف ( مادر خیش                                        ب ( مادر خویش         

 ج ( حب الوطن                                           د ( طفولیت 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی توان و جان خود را برای رسیدن به هدف خویش فدا کرده اندو های بسیاری بوده اند که همهدر تاریخ، انسان

ی ملّتی به هوشیاری و فداکاری و تصمیم بهنگام و جان فشانی به موقعیت نفر یا گاهی نجات مردمی یا آینده

  شود.جمعی محدود، وابسته می

ی آنها را در تاریخ و کنند خاطرهنهند و تالش میهایی را ارج میی جوامع بشری، فداکاری چنین انساندر همه

 ادبیات و آثار هنری خود حفظ کنند.

های کهن ایرانی، آرش، دالور مردی بود که وقتی قرار شد کمانداری ایرانی، تیری رها کند و هرجا که در داستان

ی کمان نهاد و با پرتاب کردن آن، ی دماوند برآمد و تیری در چلّهایران باشد، دلیرانه بر قلّه تیر فرود آمد، مرز

ی این جان فشانی در راه سرزمین ایران را از بیگانگان رهایی بخشید و جان خود را در این راه فدا کرد. خاطره

ری، پهلوانان و نام آوران بی شماری را در پاسداری از میهن، هنوز در یادها زنده است. این سرزمین در هر روزگا

 خود پرورانده است.

های جنگ تحمیلی با یکی از دالور مردان دوران دفاع مقدس بود که در نخستین ماه« دریا قلی سورانی»شهید 

فداکاری شگفت انگیز خود، مانع سقوط شهر آبادان شد. شغل دریاقلی، اوراق فروشی بود. او در آن هنگام به 

ی آبادان زندگی در حاشیه« کوی ذولفقاری»های فرسوده در ه فرزند خردسال خود در گورستانی از اتومبیلهمرا

 کرد. می

ی بهمن شیر در یک شب تاریک، ناگهان متوجه شد که سربازان دشمن بعثی به صورتی غافلگیرکننده از رودخانه

 اشغال کامل خود در بیاورند. ی آبادان را بهخواهند شهر شهر محاصره شدهگذشته اند و می

 دریاقلی،فورا بی سر و صدا سوار بر دوچرخه شد و به راه افتاد.

 زد.ی توان و قدرت، رکاب میبا همه 1۳۵۹دریاقلی در آن شب پاییزی نهم آبان ماه 

، دریاقلی رکاب بزن، همه چیز به جوانمردی تو وابسته است. اگر کوتاهی کنی»گفت:انگار کسی در گوشش می

 ی شهر و دیار نابود خواهد شد.همه



 چشم انتظار همت تو، دین و میهن است                     دریاقلی! رکاب بزن، یا علی بگو

 میدان جنگ تن به تن وتانگ باتن است                های شهرفردا اگر درنگ کنی، گوشه

 های تو، روشن استف شهر خاطرهتکلی                     از راه اگر بمانی و روشن شود هوا

 تاریخ در تلفظ نام تو الکن است                  دریاقلی! به وسعت دریاست نام تو                     

ها امّا دریاقلی، همچو دریایی خروشان بود، با تمام وجود تالش میکرد از میان گشتی های دشمن و آتش خمپاره

شهر آبادان را در کوتاه   او توانست، کوی ذولفقاری تا ی، خود را به شهر برساند.بگذرد و زودتر از سربازان بعث

ترین زمان، رکاب بزند و خود را به سرعت به شهر برساند و با فریاد هایش، مردم و مدافعان شهر را از نفوذ دشمن 

عملیات »یخ دفاع مقدس به نام به کار آید به مقابله با دشمن پرداختند و توانستند در نبردی نابرابر، که در تار

معروف است، نفوذ دشمن را به آبادان ناکام بگذارند و او را با تلفات بسیار و شکستی سخت به « کوی ذولفقاری

 عقب برانند.

مزار این شهید دالور  دریاقلی در همین نبرد به شدت زخمی شد و در راه انتقال به پشت جبهه به شهادت رسید.

بی شک اگر دریاقلی در آن شب سرنوشت ساز، دچار ترس و تردید  ر تهران قرار دارد.در بهشت زهرا)س( د

توانست به موقع خود کرد و نمیاندیشید یا اگر اندکی کوتاهی میاش میشد و اگر تنها به نجات خود و خانوادهمی

 افتاد!دانست چه اتفاقات ناگواری میرا به شهر برساند، خدا می

 محمّدرضا تُرکی

  اژه های جدید و

ارج می نهد ، جامعه انسانی  جوامع بشری :، ایثار  –فداکاری  جان فشانی :  ،جان خود را از دست دادن فدا کردن :

، باال رفت  برآمد :، باشجاعت  –شجاعانه  دلیرانه :، ناحیه  مرز :، دلیر  –شجاع  دالور :، ارزش  و احترام می گذارد  :

نام ، غریبه ها  –اجانب  بیگانگان :، ن می بندند و تیر را به وسیله آن پرتاب می کنند تسمه ای که به کما چله :

 جنگ تحمیلی :، پرورش داده  پرورانده :، نگهبانی  پاسداری :، زیاد  بی شمار :، نامداران  –افراد مشهور  آوران :

، قصد و اراده  همت :، ن تحمیل شد.جنگ هشت ساله ای که با تجاوز نیروهای صدام به ایران آغاز شد و به ایرا

 –کهنه شده  فرسوده :، مکانی که در آن پاره های اتومبیل یا وسایل دیگر فروخته می شود  اوراق فروشی :

در  محاصره :، نیروهای ارتش عراق در زمان صدام  بعثی :، اطراف  حاشیه :، کوچه  –محله  کوی :، پوسیده شده 

تلفظ ، پهنا  –فراخی  –گشاده  وسعت :، توقف  –صبر  درنگ :، یا چیزی را گرفتن دور شخصی  –حصار گرفته شده 

کسی که هنگام حرف زدن  –کسی که لکنت زبان دارد و به درستی نمی تواند تلفظ کند  الکن :، بیان کردن  :

، پاک و پاکیزه : مقدس، بی حساب، بی اندازه : بی شمار، اندک، کم  :محدودکشته ها ،  تلفات :، زبانش میگیرد .

بی خبر   :کردن غافلگیر، قبرستان : گورستان، کم سن و سال :خردسال، جمع ورق: پاره ها، اجزای چیزی :اوراق

 میهن، شهر و سرزمین  :دیار، وحشی وار، به صورت وحشی  :وحشیانه، جایی را تصرف کردن :اشغال، حمله کردن

نا   :نابرابر، تالفی، مبارزه  :مقابله، دفاع کنندگان : مدافعان، روشپر خ  :خروشان، نفر به نفر : تن به تن، وطن :

 سخت و ناخوشایند  :ناگوار، شک، دودلی : تردید، محروم  :ناکام، مساوی



 لغات مهم امالیی 

نام   –پاسداری  –چلّه ی کمان  –قلّه  –کماندار  –حفظ  –آثار  –ارج می نهد  –جوامع  –جانفشانی  –هوشیاری 

حاشیه  –کوی ذوالفقاری  –اوراق فروشی  –سقوط  –مانع  –شگفت انگیز  –جنگ تحمیلی  –بی شمار  –آوران 

همّت   –چشم انتظار  –جوانمردی  –وحشیانه  –حمله  –اشغال  –غافلگیر کننده  –بهمن شیر  –دشمن بعثی 

  اتّفاقات –مزار  –مقابله  –مدافعان  –نفوذ  –الکن  –تلفّظ  –وسعت  –خاطره ها 

 

 معنی شعر 

چشم انتظار همت تو، دین و ملت است                    دریاقلی! رکاب بزن، یا علی بگو  

 دریاقلی! تندتر رکاب بزن و یا علی بگو زیرا دین و میهن منتظر سعی و تالش تو هستند

میدان جنگ تن به تن و تانک با تن است             فردا اگر درنگ کنی، کوچه های شهر  

ر توقف کنی فردا تمام کوچه های شهر به میدان نبرد و حمله تانک های دشمن تبدیل می شوداگ  

تکلیف شهر خاطره های تو روشن است               از راه اگر بمانی و روشن شود هوا  

(اگر در راه بمانی و هوا روشن شود، وضعیت شهر پر از خاطراتت روشن است. )شهر سقوط می کند  

تاریخ در تلفظ نام تو الکن است              وسعت دریاست نام تو دریاقلی! به  

 دریاقلی! نام تو به پهناوری دریاست. تاریخ هم در گفتن نام تو لکنت دارد

 

 نکته شعر 

این شعر در قالب قطعه سروده شده است . قالب قطعه ، نوعی شعر است که حداقل دو بیت و حداکثر و معموال 

طوری که همه ی مصراع های دوم آن هم قافیه اند . از قالب شعری قطعه ، بیشتر برای بیان بیست بیت دارد به 

 مسائل اجتماعی و اخالقی و پند و اندرز استفاده شده است . 

بیش تر شاعران در قالب قطعه شعر سروده اند اما در تاریخ ادب فارسی ، ) انوری شاعر قرن ششم هجری ( ) ابن 

 هجری قمری ( ، ) پروین اعتصامی شاعر معاصر ( در سرودن قطعه شهرت بیشتری دارند . یمین شاعر قرن هشتم

 جمله( 4) است چشم انتظار همت تو دین و میهن           بگو یا علی بزن رکاب دریا قلی!

 جان بخشی و کنایه )چشم انتظار بودن است( آرایه:

 جمله( 2) است نگ تن به تن و تانک با تنمیدان ج           ، کوچه های شهر درنگ کنی فردا اگر

 تناسب )میدان، جنگ، تانک و تن به تن( آرایه:

                  جنگ تن به تن ترکیب وصفی:

 کوچه های شهر/ میدان جنگ ترکیب اضافی:

 جمله( ۳) است تکلیف شهر خاطره های تو روشن                        هوا شود و روشن بمانی از راه اگر

 کنایه )تکلیف روشن شدن کنایه از مشخص شدن است( آرایه:

          تکلیف شهر/ شهر خاطره ها/ خاطره های تو ترکیب اضافی:

 جمله( ۳) است تاریخ در تلفظ نام تو الکن              نام تو  دریاست به وسعت دریا قلی

انداری فرض کرده است که در بیان و تلفظ نام تشبیه )نام دریا قلی به دریا( و تشخیص )شاعر تاریخ را ج آرایه:

 دریاقلی گنگ است.(

                         وسعت دریا/ نام تو/ تلفظ نام  ترکیب اضافی:



 تاریخ ادبیات 

 محمدرضا ترکی 

در ابادان هستند . شاعر ، نویسنده ، مترجم ، محقق ادبی ، دانشیار گروه زبان و  1۳41خرداد  17ایشان متولد 

دبیات فارسی دانشگاه تهران و .... از جمله آثار او : پارسای پارسی ، خاکستر آیینه ، نقد صیرفیان و ........ می ا

 باشد. 

  درک مطلب

 چیست؟ «چشم انتظار همّت تو، دین و میهن است»منظور از مصراع  -1 

 ه خواهند دید.ی قوی توست. اگر سستی کنی، دین و میهن ضربه و صدمدین و میهن منتظر اراده

ردو نفر جان خود برای بیرون راندن دشمن از به نظر شما میان کار آرش با دریاقلی چه شباهتی هست؟ ه -2

 میهن فدا کردند

  چرا دریاقلی توانست چنان کار بزرگی انجام دهد؟ -۳

ت میهن و وطن که چون دریا قلی با دیدگاه وسیعی که داشت به جای فکر کردنن به نجات خود و خانواده اش، نجا

 ی ماست را انتخاب کرد.خانه و مادر همه

به نظر من دریا قلی بهترین کردید؟ اگر به جای دریاقلی بودید، چگونه رزمندگان را از وجود دشمن آگاه می -4

 کردم.تصمیم را گرفته است و من هم در آن شرایط همان کار را می

  انش زبانید

 کند.خواندن بهتر و درک معنی و مفهوم متن، کمک می های نگارشی بهتوجّه به نشانه 

های نگارشی به کاربردن عالمت ها و نشانه هایی است که خواندن و در نتیجه، فهم مطالب را  منظور از نشانه -

 کند.آسان می

 های پرُکاربرد عبارت است از:چند نمونه از نشانه

 نقطه ).(   

 آید.دهد و در پایان جمله مینشان میعالمتی است که توقّف در خواندن را  

جمله ها. جمله های با نشانه پرسشی و تعجبی)؟!(نیز نقطه پایانی را دارند: هوا ابری است، چه گفت؟  در پایان همه

ه.ش. انقالب اسالمی  1۳۵7پس از حرف یا حروفی که نشانه اختصاری کلمه است، مثال: در سال   !چه زیبا گفت

 .ایران به ثمر رسید

 یا درنگ نما )،( ، کاما  ویرگول 

یا جمله ها و برای جدا کردن کلمه یا عبارت توضیحی یا جدا  نشانه ای برای درنگ کوتاه است که میان عبارت ها

 رود.به کار می …های اشخاص و کردن اسم

 .سیدبین جمله های مستقل که در مجموع، جمله کامل می سازند: او که بسیار تالش کرد، به مقصود ر

 .پس از منادا: خدایا، مرا عفو کن 

هرجا واژه یا عبارتی به عنوان بدل در ضمن جمله یا در عبارتی دیگر آورده شود: اخوان ثالث، شاعر معاصر،  



 .است« خوان هشتم »سراینده شعر معروف 

 .ارسی هستندمی آید: فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ از بزرگان شعر ف« و »بین واژه های همپایه به جای  

 .اضافه بخواند: مادر، حسن را به سوی خود خواند ٔ  بین دو واژه که ممکن است خواننده، آنها را با کسره 

 .به جای مکث کوتاه در جمله: اگر شب ها همه قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی

 دو نقطه ):(

 رود.م معنی کردن کلمه به کار میپیش از نقل قول مستقیم، هنگام توضیح دادن، شمردن اجزای یک چیز و هنگا

 « شرط درست نوشتن، درست فهمیدن است»قبل از نقل قول: صاحب نظران آموزشی می گویند: 

هنگام برشمردن اجزای یک چیز: اساس نگارش خوب، دانستن و رعایت چند نکته است: چشم باز، گوش شنوا، 

 . …دقت و

 .نیممقابل واژه هایی که می خواهیم آنها را معنی ک 

 عالمت سؤال )؟(

 رود.به کار می …های پرسشی یا برای نشان دادن شک و تردید یا ریشخند و در پایان جمله

 :در پایان جمله های پرسشی

 ی پیش روی شماست ؟شیمیای  آیا تاکنون فکر کرده اید که هزاران ماده

 :برای نشان دادن مفهوم تردید 

 .)؟( اتفاق افتاد 721وفات حافظ در سال 

 .برای نشان دادن مفهوم استهزا: او نابغه )؟( است 

 ی بیان عاطفه یا تعجّب )!(نشانه

رود که یکی از حاالت عاطفی مثل آفرین، تأکید، افسوس، آرزو، هایی به کار میدر پایان جمالت تعجّبی و جمله

 در جمله باشد. …دعا، ندا و 

 ! عجب روزگاری استدر پایان جمله های تعجبی، تأکیدی، عاطفی، مثال: 

 .پس از اصوات، مثال: هان! ای دل عبرت بین 

 ( «  » ) گیومه

 :سخنی که به طور مستقیم از جایی یا کسی نقل می شود

  «. بنیاد ظلم در جهان اندک بود، هرکس چیزی بدان مزید کرد، تا بدین غایت رسید»به قول سعدی: 

 ( :بار اولاسامی و عناوین و اصطالحات علمی یا فنی )فقط  

 .در آغاز، میانه و پایان نوشته، نقش مهمی ایفا می کند« فضا سازی » 

 



 ( نقطه ویرگول)؛

عبارت طوالنی، با  برای جدا کردن جمله هایی که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظر می رسند ولی در یک

 :یکدیگر بستگی معنایی دارند

 .ر الزمه هر اقدام مهمی استبرای نگارش گزارش خوب باید فکر کرد؛ تفکّ

 یادآوری: نقطه ویرگول کاربردی نزدیک به نقطه دارد و نباید آن را با ویرگول معادل دانست،

 مثال: فروشنده ای که با کم فروشی و گران فروشی می خواهد سرمایه بیندوزد ناموفق است؛ بار کج به

 .منزل نمی رسد

  کارگاه درس پژوهی

های ی عناصر و ویژگیسه ساز دفاع مقدّس انتخاب کنید و در گروه بخوانید و دربارهداستانی از شهدای حما -1

 آن گفت وگو کنید.

 داستانی در مورد عشق به میهن بیابید و در کالس تعریف کنید. -2

 درس هشتم بخوان و بیندیش

واد تندگویان پرداخته ، که به شرح زندگی شهید محمّدج«  زنده عشق»   نوشته ای است از کتاب « تند گویان »

 .این نوشته، در گروه زبان و ادب فارسی، انتخاب، بازنویسی و تنظیم شده است .است

 

 

 

 

 

 

جنگ در مناطقِ جنوبی و غربی میهن عزیز ما تازه آغاز شده بود. در یکی از جبهه ها، نیروهای دشمن در حدود 

وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران نیز در میان این اسیران چهل پنجاه نفر از هموطنان ما را به اسارت گرفته بودند. 

 بود. 

در جنوب شهر تهران به دنیا آمد. محیط خانه، او را از همان دوران  1۳2۹محمّدجواد تندگویان در خرداد ماه سال 

ها را با کودکی با اسالم و قرآن و درس محبّت به خاندان پیامبر آشنا کرد. زینت خانه شان کتاب بود. پدرش کتاب 

 کرد. داشت و برای دوستانش بازگو میی خود، نگه میشنید در حافظهخواند و او آنچه را میصدای بلند می



تندگویان در دوران تحصیل، دانش آموزی جدّی و ساعی بود و بیشترِ خرج تحصیل خود را از راه کار کردن تأمین 

نگ اسالمی در آن سال ها، تأسیس هیئت های جوانان کرد. یکی از اقدامات مردمی برای رشد و گسترش فرهمی

 در جنوب شهر بود.

خانی »ی که در محلّه گرفت. جواد با حضور در یکی از این هیئت ها،این هیئت ها با کمک افراد متدیّن شکل می 

این  هم در «جهان پهلوان تختی»آغاز کرد.  تشکیل شده بود، تالش های انقالبی خود را به طور جدّی «آباد

 کرد.جلسات، شرکت می

ی ی دبیرستان در امتحان ورودی چند دانشگاه قبول شد و از آن میان تحصیل در رشتهپس از پایان دوره 

 ی نفت آبادان را انتخاب کرد. مهندسی پاالیش نفت در دانشکده

ه مبارزه با حکومت شاه ی نفت آبادان در کنار تحصیل علم، دانشجویان را با حقایق اسالم آشنا و بدر دانشکده

ی رهبر محبوب خود، امام ی سربازی، به جرم انتشار اعالمیهکرد. پس از پایان دانشکده، در دورهتشویق می

 برد، دستگیر شد و به زندان افتاد.خمینی )ره( که در آن زمان در کشور عراق در تبعید به سر می

به دفاع از اسالم و گسترش مطالعات خویش ادامه داد. هم زمان ی زندان، هم زمان با تحمّل انواع شکنجه در دوره 

 با نخستین سال های آزادی وی از زندان، قیام های مردمی برای شکل گیری انقالب اسالمی آغاز شد. 

دید، همراه با ملّت به ی امیدها و آرزوهای خود را در پیروزی انقالب اسالمی میمهندس تندگویان، که تحقّق همه

 ی مبارزه، قدم گذاشت. ی ایران به صحنهستهپا خا

شهید تندگویان، پس از پیروزی انقالب اسالمی، مدیر شرکت ملیّ مناطق نفت خیز جنوب شد و پس از چندی به 

)، نیروهای  1۳۵۹عنوان وزیر نفت در دولت جمهوری اسالمی ایران انتخاب گردید. در شهریور ماه همان سال 

 کردند و جنگ آغاز شد. عراقی به کشور ما حمله 

نفت به شدّت آسیب دید. تندگویان مرتبّا در کنار کارگران و مهندسان و در  پاالیشگاهِ آبادان و لوله های انتقالِ (

همراه  ۹/۸/1۳۵۹جنگ، حضور می یافت. در یکی از همین بازدیدها بود که در تاریخ  نزدیکی صحنه های پرخطر

 اسارت نیروهای دشمن درآمد.  معاونان خویش به

 همین که متوجّه شدند او وزیر نفت است، وی را به بغداد بردند.

ی دژخیمان تندگویان در زندان های بغداد نیز از یاد خدا و تالوت قرآن غافل نبود ؛ زیر شکنجه های بی رحمانه 

 حکومت صدّام، مانند کوهی استوار ایستادگی و مقاومت کرد.

ی مردم ایران پایان یافت و مبادله ی اسیران آغاز از هشت سال، با فداکاری و دفاع دلیرانه جنگ تحمیلی پس

شد. اسیران جنگی که در زندان های صدّام گرفتار بودند، به میهن بازگشتند و مردم قدرشناس ایران به گرمی از 

 آنان استقبال کردند.



دولت « آزادگان»نامیدند؛ امّا از تندگویان دالور، خبری نشد.  این رزمندگان فداکار را به پاس ایثار و استقامتشان 

ی مدّعیان دروغین حقوق بشر، جمهوری اسالمی ایران برای آزادی مهندس تندگویان، تالش فراوان کرد و به همه

 شکایت نوشت امّا تالش ها بی نتیجه ماند.

ان به خدا و عشق به اسالم و انقالب سرشار ی وجودش از ایمسرانجام، معلوم شد که این مهندس شجاع، که همه 

ی نیروهای دشمن، غریبانه به شهادت رسیده است؛ امّا تاریخ شهادت او را ی ظالمانهبود، زیر شکنجه

 داند.نمی کسی

 1۳70آذر ماه سال  دانند، خاموش مانده اند. عاقبت، یوسف گم گشته پیدا شد و پیکر پاک او را درآنان که می 

 پرچم سه رنگ جمهوری اسالمی ایران به وطن بازگرداندند. پیچیده در

 با کمی کاهش «زندگی نامه ی شهید تندگویان»

 دال دیدی آن عاشقان را؟»

 جهانی، رهایی در آوازشان بود

 و در بند، حتّی

 «قفس، شرمگین از شکوفاییِ شوقِ پروازشان بود!

 )سیّد حسن حسینی(

 معنی شعر 

 ای دل آن عاشقان را دیدی؟  ا؟عاشقان ردال دیدی آن 

 (یک جهان رهایی در آواز آن ها بود )منظور از یک جهان،مقدار زیاد است    جهانی، رهایی در آوازشان بود

زندان از شکوفایی شوق پرواز آن   قفس، شرمگین از شکوفایی پروازشان بود   حتی زمانی که اسیر بودند   و در بند حتی

  ها خجالت زده بود

 جدید  ه هایواژ

 کارها، جمع اقدام اقدامات:

 اسیران، جمع اسیر اُسرا:

 صدمه، زیان آسیب:

 فراهم می کرد تأمین می کرد:



 برآورده شدن تحقق:

 (جالدان، شکنجه گران )جمع دژخیم دژخیمان:

 تالش گر، سعی کننده، کوشا ساعی:

 بسیار سعی می کرد، بسیار تالش می کرد ساعی بود:

 خجالت زده شرمگین:

 دین دار دین:مت

 متضاد 

 بی دین ≠متدیّن             تنبل ≠ساعی              آزادگان ≠اٌسرا             آزاد ≠اسیر 

 

   

 تاریـخ ادبیّـات

 .در تهران به دنیاآمد.او به زبان های ترکی ،فارسی و انگلیسی مسلّط بود 1۳۳۵سیّد حسن حسینی: در سال 

از دنیا رفت. نمونه هایی از  1۳۸۳شه و هنر اسالمی فعّالیّت داشت و در سال در مجلّه ی فردوس و حوزه ی اندی

آثار او عبارت است از: هم صدا با حلق اسماعیل ، براده ها ، بیدل ، سپهری و سبک هندی ، گنجشک و جبرئیل ، 

   ....مشت در نمای درشت و

 نکته ی بخوان وبیندیش 

،وزیر نفت دولت جمهوری اسالمی ایران ، « محمدجواد تندگویان »  متنی که در این قسمت آمده است ، شرح حال

است که در آغاز انقالب و زمان جنگ تحمیلی به اسارت رژیم صدام درامد و بر اثر شکنجه های  1۳۵۹در سال 

 آنان به شهادت رسید . 

 درک و دریافت 

 نامیده شده اند؟  «زادگانآزاده یا آ»به نظر شما، چرا اسیران جنگی در دوران دفاع مقدّس،  -1 

 اند.ها از بند اسارت دشمن آزاد شدهچون آن

 در این متن به کدام یک از داستان های قرآنی اشاره شده است؟ ارتباط آن را با این متن، توضیح دهید. -2

به لطف اش دور مانده بود، عاقبت به داستان یوسف پیامبر اشاره دارد. حضرت یوسف که سال ها از پدر و خانه

ها اسیر رژیم بعثی عراق بود، سر انجام خداوند پدرش را دید و به زادگاهش بازگشت. شهید تندگویان نیز که سال

 ئس از شهادت، ئیکر پاکش به وطن بازگشت و در خاک میهن جای گرفت.
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پدر من »کند:هجری شمسی در تهران به دنیا آمد. او خود را این گونه نعرفی می 12۵7علی اکبر دهخدا در سال 

از او شمشیرها و چند عدد نیزه وخنجر و پیراهنی که آیات قرآنی در پشت و  ه سپاهی بوده خان باباخان است ک

 روی آن نوشته شده، بر جای مانده است. 

پدر من، دار و ندار خود را در قزوین فروخت و به تهران آمد. من در نه سالگی، پدرم را از دست دادم و مادرم 

م را ازاستادان مختلف یاد گرفتم. معلّمین من شیخ غالمحسین بروجردی تربیت مرا به عهده گرفت. من، علوم قدی

 «.و شیخ هادی نجم آبادی بودند و من هرچه دارم بر اثرتعلیم این دو بزرگ مرد است

 دهخدا در همان زمان به فرا گرفتن زبان فرانسوی پرداخت و معلومات خویش را تکمیل کرد.

ن فارسی است. دهخدا برای تالیف این کتاب، نزدیک چهل سال کوشش کرد لغتنامه، مفصّل ترین کتاب لغت در زبا

 و در این مدّت، حدود صدنفر با وی همکاری داشته اند.

لغتنامه، مهم ترین و اساسی ترین اثر دهخدا است و بیشتر شهرت دهخدا به خاطر همین اثر اوست. بنا به باور 

ارسی به غیر از دهخدا، تنها فردوسی انجام داده بود. امروز در بسیاری، چنین کار بزرگ و عظیمی را برای زبان ف

 ی دهخدا هستند، ایران به هر کتابخانه ای که برویم از تعداد مراجعه کنندگانی که در جست و جوی لغتنامه

ت ی لغات فارسی و نام شهر ها و روستا ها و کلماتقریبا همه توانیم ارزش و اهمیت این کتاب را درک کنیم.می

ی دهخدا یافت. هر کلمه ای، معنا، موارد کاربرد، توان در لغتنامهعلمی و اشخاص بزرگ و حتّی لغات عربی را می

 ی دهخدا در واقع یک دایرة المعارف است.طرز تلفظ صحیح، همراه با اشعار و اطالعات دیگر آمده است. لغتنامه

جمع آوری اطالعات مشغول بود. آن طور که نوشته اند،  دهخدا برای نوشتن این لغتنامه، شب و روز به مطالعه و

وی چند میلیون یادداشت از روی متون معتبر استادان شعر و نثر فارسی و عربی، لغتنامه های چایی و خطّی، 

 های تاریخ و جغرافیا، طب، ریاضی و علوم دیگر فراهم آورده بود. کتاب

ر تحقیق و یادداشت برداری برای لغتنامه، غفلت نکرد مگر دو روز ی خود او و نزدیکانش، هیچ روزی از کابه گفته

 به خاطر در گذشت مادرش و دو روز به خاطر بیماری سختی که دچار شد.

ی لغات فارسی زبانان تاکنون در همه»نویسد: اش برای لغتنامه، میهای پراکندهعلّامه دهخدا در یکی از یادداشت

رود که تا کنون کسی آنها گرد نیلورده و اگر غت فارسی و غیر فارسی به کار میجایی جمع آوری نشده، هزاران ل

 گرده آورده به چاپ نرسانیده است. 

ایم... و این کاربی هیچ تاخیر و ما بسیاری از این لغات را به تدریج از حافظه، نقل و سپس آنها را الفبایی کرده

اهلل علیها که این شغل تعطیل شد، ادامه یافت و ت مادرم رحمهّدرنگی، بیرون از بیماری چند روزه و دو روز رحل



توانم گفت که بسیار شب ها نیز در خواب و در بیداری در این کار بودم. چه بارها که در شب از بستر بر می

 نوشتم. کردم و چیز میخاستم و چراغ روشن میمی

ربی به تحمّل این رنج سنگین وا نداشت؛ چه برای مرا هیچ چیز جز مظلومیت مشرق در مقابل ظالمین ستمکار مغ

 «.دیدم، پایبند آن نبودمها به روی من باز بود و نام را نیز چون جاودانی نمیی راهنان، همه

در میان دانشمندان معاصر ایران، باید علّامه دهخدا را بزرگ مرد فرهنگ ایران دانست. او سرشار از عشق به 

 ند در میان دانشمندان ایرانی داشت و آثار باارزشی از خود به یادگار گذاشته است.فرهنگ وطن بود و نامی بل

شمسی بود. رنج و زحمت سال ها مطالعه، تحقیق و جست و جو و سرانجام،  1۳۳4اسفند ماه  7غروب روز دوشنبه 

سخن گفته بودند، بیماری، دهخدا را از پای در آورده بود. هزاران جلد کتاب، که مدت چهل و هشت سال با او 

 کردند.اینک همه خاموش نشسته و استاد پیر را تماشا می

 در این هنگام، در شاگرد، همکار صمیمی و مهربانش، محمّدحسین و سیّدجعفرشهیدی به دیدار وی آمدند. 

و لحظاتی چند با سکوت، سپری شد. استاد پیر، هر لحظه یک بار به حالت سستی و ضعف در آمد و چشمانش را فر

 «.که مپرس»گشت. در یکی از این لحظات، دهخدا سکوت را شکست و گفت:بست و باز به حال عادی بر میمی

 «.که مپرس»باز برای چند لحظه، همه ساکت شدند و دهخدا بار دیگر گفت: 

 «منظورتان شعر حافظ است؟»معین پرسید:  در این هنگام، محمّد

 «.بله»دهخدا جواب داد: 

 «خواهید برایتان بخوانم؟د میاستا»معین گفت: 

 «.بله»دهخدا گفت: 

 آنگاه، معین، دیوان حافظ را برداشت و چنین خواند:

 ام که مپرسزهر هجری چشیده                    ام ک مپرس درد عشقی کشیده

 ام که مپرسدلبری برگزیده                        ام در جهان و آخر کارگشته

 ام که مپرسهایی کشیدهرنج                   گدایی خویش  یبی تو در کلبه

 ام که مپرسبه مقامی رسیده                   همچو حافظ، غریب در ره عشق

 

  اندکی پس از آن، دهخدا بیهوش شد و روز بعد به دیدار پروردگارش رفت. آرامگاه او در شهر ری )ابن بابویه( قرار دارد.

 

 



 ه های جدید واژ

یا برگشت کنندگان،کسانی که به جایی  : مراجعه کنندگان، ص(از مکّه به مدینه)مربوط به هجرت پیغمبر : هجری

 شیوه، طرز:د، به دور خورشید،محاسبه شده باش  سالی که بر مبنای گردش زمین : شمسید، چیزی،برمی گرد

کتابی شامل  : دایرةالمعارف، دفوت کرد،مر : درگذشت، درست : صحیح، دارایی،مال ثروتدارو ندار:، روش

 : تعلیم، یادگرفتم : فراگرفتم، اتاق،خانه،غرفه : حجره، نش نامهااطاّلعاتی درباره ی علم،ادب،هنرو مانند آن ها،د

 جمع متن، : متون، مجموعه دانش ها و آگاهی ها : معلومات، خبرها،آگاهی ها،دانستنی ها : اطاّلعات، یاد دادن

اساسی ، گسترده ترین،مشروح ترین : مفصّل ترین، قابل توجّه با اهمّیّت، معتبر:، امل کردنک : تکمیل، نوشته ها

بازگو  : نقل، پزشکی : طب، بزرگی : عظیمی، سی کردن،پرسیدن در مورد چیزیربر : تحقق، مهم ترین : ترین

هم  : صمیمی، داختن،درنگ کردنعقب ان تأخیر:، .به کنایه او را تابود کرد : از پای در آورده بود، کردن،بیان سخن

مجموعه ی شعرها ی یک شاعرکه در یک کتاب  : دیوان، از این دنیا رفتن،مٌردن : رحلت، دل بودن،مهربان بودن

، سم،تلخی آزار : زهر، به هر شکل : به هر نحو، رحمت خداوند بر آن ها باد : رحمة اهلل علیها، .چاپ شده است

 نا آشنا،بیگانه : غریب، پٌر سرشار:، ی،جداییدور هجر:، هم دوره ی ما معاصر:

 لغات مهم امالیی  

جست و  –مراجعه کنندگان  –کتابخانه  –دهخدا  –عظیم  –غالمحسین  –لغتنامه   -مفصّل  –اثر  –خان بابا خان 

 –ق تحقی –غفلت  –طب  –معتبر  –دایره المعارف  –اطاّلعات  –صحیح  –تلفّظ  –لغات  –اشخاص  –اهمّیت  –جو 

ضعف  –صمیمی  –وطن  –معاصر  –پایبند  –بر می خاستم  –رحمه اللّه  –رحلت  –تأخیر  –نقل  –حافظه  –علّامه 

 ابن بابویه  –هجر  –زهر  –منظور  –معین  –

  شعر معنی 

 .زهر هجری چشیده ام که مپرس                      کشیده ام که مپرس  در عشقی

 .که از آن سوال نکن؛زیرا نمی توانم جواب بدهم و زهر جدایی نوشیده ام که تلخی نتوان پرسیدرنج عشقی را تحمّل کرده ام 

 .دلبری برگزیده ام که مپرس          گشته ام در جهان و آخر کار

 .زمان زیادی را در دنیا جست و جو کرده ام و عاقبت،دلبری را انتخاب کرده ام که نمی توان وصفش کرد

 .رنج هایی کشیده ام که مپرس              ایی خویشبی تو در کلبه گد

 .بدون تو در خانه ی فقیرانه و بی رونق خودم،سختی های زیادی را تحمّل کردم که درباره ی آن،چیزی را از من نپرس

 . به مقامی رسیده ام که مپرس         همچو حافظ،غریب در ره عشق

 .دم و به مقام و درجه ای از عرفان رسیده ام که پرسیدنی نیستمانند حافظ،دور از وطن،رونده ی راه محبّت ش



 تاریخ ادبیات 

هجری شمسی و در تهران به دنیا آمده است. پدر او تمام اموال خود را فروخت و  12۵7علی اکبر دهخدا در سال 

و شیخ هادی نجم  به تهران آمد و نه سال بعد از تولد دهخدا از دنیا رفت . معلمین او شیخ غالم حسین بروجردی

 .آبادی بودند

دهخدا برای تألیف لغت نامه که مهم ترین و اساسی ترین اثر خود است وتقریباهمه لغات فارسی ، نام شهرها و 

روستاها ، کلمات علمی ، اشخاص بزرگ و لغات عربی را در خود جای داده است، بیش از چهل سال کوشش کرد و 

 با حدود صد نفر همکاری داشت.

مادر و بیماری خودش کار نکرد. در میان دانشمندان  مرگ دلیل در طی این چهل سال تنها چهار روز بهاو  

 .ایران دهخدا را باید بزرگ مرد ایران دانست معاصر

شمسی و پس از شنیدن شعری از حافظ در میان محمد  1۳۳4اسفند ماه  7عالمه دهخدا در غروب روز دوشنبه 

 ..معین و سید جعفر شهیدی دار فانی را وداع گفت و در ری به خاک سپرده شد

 درک مطلب 

 چرا دهخدا پایبند نام نبود؟  -1

 دانست.نام را جاودانی و همیشگی نمیچون دهخدا 

 

 اند؟ چرا؟ ی دهخدا را با چه کتابی برابر نهادهارزش و عظمت لغتنامه -2

ی فردوسی( لغات ارزشمند فارسی را در خود ی دهخدا و شاهنامهی فردوسی؛ چون هر دو اثر )لغتنامهبا شاهنامه

 حفظ و ذخیره کرده اند.

 

 مر خود را با غزل حافظ به پایان برد؟ چرا دهخدا آخرین دقایق ع -۳

چون دهخدا سراسر عمر خود را با زبان و ادبیات فارسی و آثار بزرگان کذرانده بود و در لحظات پایانی هم شعر 

 حافظ آرامش بخش و مناسب حال او بود.

 

 چهار اتّفاق مهمّ دوران زندگی دهخدا را به ترتیب بیان کنید. -4

 نه سالگیدر گذشت پدر در سن  -1

 های مختلف و فراگیری زبان فرانسویفراگیری علوم قدیم در حجره -2 

 نوشتن لغتنامه -۳ 

 ی تالیف لغتنامه.درگذشت مادرش در میانه -4 

 

 های آنها را بیان کنید.دوران تحصیل خود را با دوران تحصیل دهخدا مقایسه، و تفاوت ها و شباهت -۵

 یادگیری علوم مختلف.شباهت: عالقه مندی به تحصیل و 

خوانم. دهخدا زبان فرانسوی را کرد و من در مدرسه درس میهای قدیمی تحصیل میتفاوت: دهخدا در حجره

 کنم زبان عربی و انگلیسی را یاد بگیرم.زمان با تحصیل یاد گرفت و من سعی میهم

https://nexload.ir/fa/content/general-information
https://nexload.ir/fa/content/general-information
https://nexload.ir/fa/content/news
https://nexload.ir/fa/content/news


 درس رنج هایی کشیده ام که مپرسنکات 

 می است. این لغت نامه که در حکم دایرة المعارف است،یک واژه نامه عمو لغت نامه دهخدا

 .به همّت استاد علی اکبر دهخدا و به کمک گروهی از متخصصان زبان و ادبیات فارسی گردآوری شده است

است و بر اساس حروف الفبا مرتّب و چاپ  …این لغت نامه حاوی واژه ها، اسامی، مکان ها، گیاهان، جانداران و

 .شده است

 تدای کتاب جدولی مربوط به نشانه های اختصاری وجود دارددر اب

 .صفحه و ) ا( نشانه اسم است نشانه  برای نمونه ) ص (

 .پس از نوشتن هر واژه نشانه هایی آمده است که هر یک معنا و مفهوم خاص خود را دارد

 در لغت نامه دهخدا، حد فاصل میان لغت نامه و دایرة المعارف مشخص نشده است

 از این رو هم در رده دایرة المعارف و هم فرهنگ هاست. حدود نیمی از کتاب، لغات است،و 

 .با معنی وشاهد، و نیم دیگر آن اَعالم تاریخی و جغرافیایی است

 این اثر حاوی کلیه لغات فرهنگ های خطّی و چاپی فارسی است

 و در نقل آنها بسیاری از غلط های گذشتگان تصحیح شده است

ی از لغات عربی و مواردی از لغات ترکی، مغولی، هندی،فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، روسی و دیگر زبان و بسیار

 .در زبان فارسی نیز در این فرهنگ آمده است های متداول

 برای صحیح خوانده شدن، لغات در جلوی هر کلمه حروف حرکت دار به کار رفته است

 .اندکه در ابتدای لغت نامه دهخدا معرفی شده 

 .جلد به چاپ رسیده است 1۶لغت نامه بزرگ دهخدا در 

  واژه آموزی

 .درست می شوند « نامه»  در این بخش به واژه هایی اشاره شده است که با افزودن

  .در این بخش می توان به نمونه های بیشتری اشاره نمود

ی راه های ساختن کلمه د. یکی دیگر ازهای مختلفی برای ساختن کلمه در زبان فارسی، فرا گرفته ایتاکنون راه

 ی نخست است.به پایان کلمه «نامه»ی ، افزودن واژهجدید

 

 ی جدیدواژه نامه واژه

 روز نامه  نامه روز

 کار نامه نامه کار

 دعوت نامه نامه دعوت

 زیارت نامه نامه زیارت



 چگونه از کتابخانه استفاده کنیم

 صی هستید، می توانید آن را :اگر در جستجوی کتاب به خصو

 از روی نام نویسنده یا عنوان کتاب در راهنما یا فهرست نامه  پیدا کنید. 

و یا هر سه آنها باشد!  -راهنما ممکن است یک فهرست کامپیوتری، کشوهای پر از کارتهای راهنما، یا میکروفیش

ا دادن این شماره از کارمندان کتابخانه بخواهید و همین که شماره ی فهرست را پیدا کنید، یا می توانید کتاب را ب

 یا آن را در قفسه های باز که همیشه برحسب شماره های فهرست تنظیم می شوند، پیدا کنید.

برای یافتن کتابها در موضوع معینی هنگامی که نام نویسنده یا عنوان کتاب را نمی دانید باید از راهنمای 

هنما نیز ممکن است کامپیوتری یا به صورت کارت باشد(. در راهنمای موضوعی موضوعی  استفاده کنید )این را

 کتابها بر حسب موضوع فهرست شده است

بسیاری از کتابخانه های بزرگ امروز دارای سیستمهای ردیابی کامپیوتری هستند، که کار کردن با آنها بسیار 

کتابخانه قرار دارند. تنها کافی است کلید حوزه یا آسان بوده و معموالً در دسترس همه ی استفاده کنندگان از 

حوزه هایی را که درباره ی آنها نیازمند منابع کتاب شناسی هستید بزنید، و کامپیوتر فهرستی از عناوین مربوط به 

 .آنها را نشان خواهد داد

 

 

 

 

 

 بخوان و حفظ کن 

 یب به حمد و قل هواهلل کارشان   خوشا آنان که اهلل یارشان بی

 دهند.خوش به حال کسانی که خدا یارشان است کسانی که ستایش خدواند کاری است که همواره انجام می

 خوشا آنان که دائم در نمازند
 

 بهشت جاودان بازارشان بی

 ند.آورخوانند و بهشت ابدی دستمزدی است که به خاطر این معامله به دست میخوش به حال کسانی که همواره نماز خود را می

 بابا طاهر

 خداوندا به فریاد دلم رس
 

 کس کس بی کس تویی، من مانده بی

  ای خدا، به فریاد دلم برس )به درد دل من گوش کن( تو یار بی کسان و من بدون کس و یاور هستم

 همه گویند طاهر کس نداره
 

 خدا یار منه چه حاجت کس

 ن خداوند را یار خودم دارم به همین دلیل نیازی به کس دیگری ندارمگویند که )بابا طاهر( بی کس مانده است ولی مهمه می

 بابا طاهر

 



 شب در مرحمت تو غوطه ور، روز و            ای نام تو روییده به گلدان لبم

 ای کسی که نام تو مانند گلی که در گلدان است مدام بر روی لبم است و در دریای لطف تو روز و شب شناورم.

 ذر دعا کاشته ام           باران عجابت تو را می طلبمدر خاک طلب ب

ام و برآورده شدنش کارند برای برآورده شدن به درگاه تو آوردهای که برای رشد در خاک میدعاهای خود را مانند دانه

 طلبم.را از باران رحمت تو می

 سیّد حسن حسینی

 ید                  در باغ خدا را می کشاید اگر آن سبز قامت رو نما                             

اگر آن فردی که لباس سبز رنگ می پوشد )امام زمان( ظهور کند باغ زیبای مادی ومعنوی الهی )اصالح جهان( را 

 دهد.به همه دنیا نشان می

 تنم را فرش کردم تا بتازد           دلم را نذر کردم تا بیاید

 ام زودتر ظهور کند برای این کار سعی کردم دلم را پاک کنمخودم را آماده کرده ام تا ام

 مصطفی علی پور

  خوانش و فهم

 ظهور حضرت مهدی )عج(آخرین دو بیتی به چه مفهومی اشاره دارد؟  -1

 «.است»به معنای به چه معناست؟  «بی»در اولین دو بیتی  -2

 مکث وجود دارد؟ چرا؟  «طلبمباران اجابت تو را می»در کدام قسمت از خوانش مصراع  -۳

 ای دیگر وجود دارد.ای و بعد از آن نیز یک گروه کلمه؛ چون قبل از آن یک گروه کلمه«را»بعد از 
 

 

 جدید واژه های 

  خواستن، خواهش طلب:ر، شناو غوطه ور:ی، لطف و مهربان مرحمت:، باشد بی: د،خوش به حالشان باش خوشا:

خدا بدهد یا به شرط و پیمان، آنچه شخص بر خود واجب گرداند که در راه  ر:نذن، جواب دادن، پاسخ داد اجابت:

 چهره نشان دهد. رو نماید:، قد و باال قامت:د، جا بیاور

 

 

 تاریخ ادبیات 

 بابا طاهر 

 اشعار او .ایرانی است عارفان و شاعران از همدانی عریان شاعر قرن چهارم و پنجم هجری می باشد . باباطاهر

 است همدان شهر در وی آرامگاه .است سروده و همدانی لری ی لهجه با و دوبیتی قالب رد را خود

 



 سیدحسن حسینی 

 .در تهران به دنیاآمد.او به زبان های ترکی ،فارسی و انگلیسی مسلّط بود 1۳۳۵سیّد حسن حسینی: در سال 

از دنیا رفت. نمونه هایی از  1۳۸۳ل در مجلّه ی فردوس و حوزه ی اندیشه و هنر اسالمی فعّالیّت داشت و در سا

آثار او عبارت است از: هم صدا با حلق اسماعیل ، براده ها ، بیدل ، سپهری و سبک هندی ، گنجشک و جبرئیل ، 

 ....مشت در نمای درشت و

 

 مصطفی علی پور 

مدرّس  و شاعر و نویسنده پور، علی .است فارسی و ادب زبان ی آموخته دانش و تنکابن شهر در 1۳40 متولّد

 صبح تا «و » رود کوچک گلوی از »« امروز شعر ساختار زبان «از  اند عبارت وی آثار از است . برخی دانشگاه

 »ندَما

 آزمون 

 تاخیر :                    مرحمت :                       اجابت :    معنی واژه های زیر را بنویسید  – 1

 نقل :                         شهرت :                 تالیف :   نویسیدمترادف کلمه های زیر را ب – 2

 ؟ مفهوم بیت زیر را بنویسید – ۳

 «در باغ خدا را می گشاید                  اگر آن سبز قامت رو نماید» 

 .  واژه های زیر را مرتب کنید و به صورت یک جمله بنویسید – 4

 مفصل ترین –لغتنامه  –اب لغت کت –زبان  –است  –در  –فارسی 

 ؟ کدام گزینه موصوف و صفت است – ۵

 الف ( دریای ژرف                                        ب ( مادر زهرا

 ج ( کوه البرز                                              د ( در خانه 

 ؟ کردند می همکاری دهخدا با رنف چند و کشید طول سال چند دهخدا نامه لغت آوری گرد - ۶

 

  ؟ اند نهاده برابر کتابی چه با را دهخدا نامه لغت عظمت ارزش - 7

 

 ؟ برد پایان به حافظ غزل با را خود عمر دقایق آخرین دهخدا چرا - ۸

 

 ؟ دهد می قرار مخاطب اختیار در را اطالعاتی چه دهخدا ی نامه لغت - ۹

 



 

 

 ین محمّدعطّار و جالل الدّ :درس دهم 

مانیم. در طول راه، گفته بود به نیشابور که برسیم، چند روز می« بهاء الدّین»محمّد حسابی خسته شده بود. پدرش 

 گفتند.همه از زیبایی نیشابور و آب و هوای دلپذیرش، سخن می

سن او هیجان انگیز  این نخستین سفر طوالنی او بود. تا به حال، این همه راه نرفته بود. سفر برای بچّه هایی به

 «.رویم و شاید به خانه برنگردیمی خدا میبه زیارت خانه»کرد؛ چون پدرش گفته بود: ؛ امّا این سفر، فرق می است

شد؛ برای مدرسه اش، برای دوستانش، کوچه ها و مسجد هایش، محمّد دلش برای کوچه های سمرقند تنگ می

. تازه از دروازه های نیشابور وارد شهر شده بودند که صدای اذان، شدبرای بلخ هم که زادگاهش بود، دلتنگ می

 بلند شد.

تا عصر، خواب بود. وقتی بیدار شد، نماز عصرش را خواند و نزد پدر رفت. پدرش مهمان داشت. در تمام شهر های 

حاال دیگر برایش  کرد؛ اماشناختند. روزهای اول از این موضوع خیلی تعجب میسر راه، پدرشش را تقریبا همه می

 رساند.شنید، خودش را به کاروان سرا میعادی بود. هر دانشمندی که خبر آمدن آنها را می

گرفت. شد و چیز های زیادی از آنها یاد میاین دیدار ها برای محمّد جالب بود. با دانشمندان زیادی آشنا می

 دند. فرصت خیلی خوبی برای آموختن بود.آمدند، همه دانشمند و معلم بوآنهایی که به دیدار پدرش می

شیخ عطار! »محمّد وارد اتاق شد، سالم کرد و در گوشه ای، دو زانو نشست. بهاء الدّین، رو یه مهمان کرد و گفت: 

 «.پسرم است؛ محمّد

 محمّد نام عطار را قبال شنیده بود.

را هم قبال از پدر شنیده و حفظ کرده حتما خودش بود؛ دانشمند بزرگ، عطار نیشابوری. چند بیت از شعرهایش 

 بود.

 محمّد که آمد، دستی بر سرش کشید.«. جوان، برخیز و نزدیک تر بیا»مهمان، محمّد را نزد خود صدا زد و گفت: 

 از دانش چه خواندی و با خود چه داری؟»بعد، به محمّد رو کرد و پرسید:  ماشاء اهلل. خدا نگهش دارد. -



 «دانم و حرفی ندارم که بگویم.نمی جز اندکی»محمّد گفت: 

 «.دانیمی ما جز اندکی نمیهمه»شیخ لبخندی زد و گفت: 

برود. از دیدن این پدر و پسر، خیلی خوشحال بود. از کتاب هایی که با  خواستآفتاب در حال غروب بود. عطار می

 ه محمّد داد. محمّد کتاب را گرفت، ی اوّل، چیزی نوشت و آن را بخود آورده بود، یکی را برداشت. باالی صفحه

 ی عطار بود.« اسرار نامه»ی شیخ، بسیار خوشحال شد و تشکر کرد؛ نسخه ای از کتاب نگاهی کرد و از این هدیه

خواندن آن کتاب شد. او آن چنان سرگرم  ی مهمان رفت. محمّد همان جا نشست و مشغولپدر برای بدرقه

ی قب محمّد باش. به خواست خدا، آیندهامر»تن به پدرش گفته بود: خواندن شد که نشنید شیخ هنگام رف

 «.درخشانی خواهد داشت. او به مقام بزرگی خواهد رسید

 کهریز بهروز رضایی

 واژه های جدید 

 محلی برای کاروان یا قافله مسافران که در آن استراحت می کنند کاروان سرا :

از شهرهای خراسان قدیم و االن در  بلخ:     گیز، همراه با هیجانشوران هیجان انگیز:    به طور کامل حسابی:

 .افغانستان قرار دارد

 آنچه خدا خواست ماشاءاهلل:   اندوهگین، غمگین دلتنگ:   : محل تولد، میهن، وطنزادگاه

 : همراهی کردن، مشایعتبدرقه    نام یکی از آثار عطار نیشابوری است اسرارنامه:

  مشهور –معروف  سرشناس :   جلد  : نسخه      کم اندک:

 

 تاریخ ادبیات 

در اردبیل و کارشناس فقه و  1۳4۸متولد مهرماه  بهروز رضایی کهریز بود وی سردبیر رشد دانش آموزمی باشد و

فرهنگی خود دارد. تا  ی کار در نشریات کودکان و نوجوانان را در کارنامهحقوق اسالمی است. نوزده سال تجربه

یات امیدآینده، شهردار مدرسه را بر ی کودکان و نوجوانان همکاری داشته و سردبیری نشرچندین مجله کنون با

گاه ارتباطش به کلی با مجالت شروع کارش با طراحی جدول بود. از آن موقع تاکنون هیچعهده داشته است. 

؛ از ویراستاری تا کردههای مختلف با این نشریات همکاری کودک و نوجوان قطع نشده است و به صورت

 «سردبیری

 لغات مهم از لحاظ امالیی 

طوالنی ، عطار ، جالل الدَین ، هیجان انگیز ، سمرقند ، دلتنگ ، اذان ، عادَی ، کاروان سرا ، فرصت ، نزدیک تر ، 

 ماشاء اللَه ، بدرقه ، خوشحال ، مشغول 



  درک مطلب 

شد و او جالب بود؟ چون با دانشمندان و افراد مشهور آشنا می چرا دیدار پدر محمّد با افراد مختلف برای -1

 ؟ گرفتها یاد میچیزهای زیادی از آن

دی که به دیدار پدر محمد می آمدند همه دانشمند و معلم بودند و محمد می توانست چیزهای زیادی از افراچون 

 آنان یاد بگیرد . 

 ن انگیز است؟به نظر شما چرا سفر برای انسان جالب و هیجا -2 

 گردد. های دیگر است، نگریسته و ایمانش قوی تر میهای الهی که در سرزمینبا سفر کردن، انسان به نشانه

 بیند.های مختلف را از نزدیک میهمچنین در سفر با افراد جدید آشنا شده و مکان

 چه بود؟ «دانیمی ما جز اندکی نمیهمه»منظور عطاّر از اینکه گفت:  -۳

دانند و علم کلی و واقعی نزد قدر گسترده است که حتی دانشمندان و حکیمان تنها قسمتی از آن را میلم آنع -

البته این جمله نشان از تواضع و فروتنی آنان نیز دارد و  - خداست و در طول زمان، مقداری از آن شکار می شود.

گویند: تا بدانجا میمثل ابوعلی سینا کنند و یی نمیدانند، ادعامعموال آنهایی که از مردم عادی خیلی بیشتر می

 .  رسید دانش من/ که بدانم همی که ندانم

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علیم  ای باشد این درخت علم                                سلیم ای بگفتش و خندید شیخ                           

   علیم: دانا، آگاه    سلیم: سالم، بی عیب، کنایه از آدم ساده لوح و نادان     شیخ: پیرمرد، مرد بزرگوار، عالم: واژه

 تشبیه علم و دانش به درخت: آرایه

  زان ز شاخ معنی ای بی بار و بر                              بی خبر ای رفته ای تو به صورت

 مربار و بر: میوه و ث       معنی: باطن          صورت: ظاهر :واژه

 نام شد، گاهی سحاب گاه بحرش                            گاه آفتاب نام شد گه درختش

 سحاب: ابر      بحر: دریا   :واژه ها

  بقاست کم ترین آثار او عمر                خاست آن یکی کش صد هزار آثار

  صدهزار: عدد فراوانی و کثرت        بقا: جاودانی      .خاست: برخاست، بلند شد    کش: که از آن :واژه

 



 تاریخ ادبیات 

 معنوی مثنوی

 هزار 2۶ و دفتر ۶ شامل و است شده نوشته هفتم در قرن بلخی محمّد الدّین جالل توسّط که است کتابی نام

 .است آموز پند و جالب هاییتحکای و بیت

ین محمد بلخی )مولوی( است؛ که حکایت درخت علم در واقع یکی از داستان های مثنوی معنوی اثر جالل الد

اصل آن در کتاب مثنوی معنوی درج شده است. با این حال بازنویسی این داستان به صورت خالصه در کتاب 

 .فارسی ششم درج شده است

شعر )سخن( بیت های هفت خوان رستم، شعر )شیر خدا(، شعر )درخت علم(، شعر )حکایت علم و عمل(، شعر )به 

 .ی پیشه نیست ( و نیایش در قالب مثنوی سروده شده اندگیتی، به از راست

 آزمون درس دهم  

  هم خانواده واژه های زیر را بنویسید  - 1

 تمسخر :                                                اعتبار :                                              سجده : 

 مفرد کلمات زیر را بنویسید  – 2

 عجایب :                                                علما :                                                آثار : 

 با واژه های زیر جمله بسازید - 3

 اذان : 

 علیم : 

 معنی واژه های زیر به ترتیب کدام است  – 4

 تمسخر –فرق  –سحاب  –بحر 

 ریشخند کردن  – اختالف –ابر  –دریا  –الف 

 مسخره کردن  –اختالف  –دریا  –ابر  –ب 

 ریشخند کردن  –متفاوت  –ابرها  –دریا  –ج 

 ریشخند کردن  –تفاوت  –دریاها  –ابر  –د 

 معنی بیت زیر را به نثر ساده بنویسید  – 5

 بقاست عمرکم ترین آثار او                                      خاست هزار آثارآن یکی کش صد 

 



 

 

 شهدا خورشیدند: درس یازدهم 

 ساعت انشا بود 

 بچه ها گوش کنید»و چنین گفت معلم با ما: 

  نظر من این است

 «خورشیدندشهدا 

 «مثل خورشید هستند.شهدا بچه ها گوش کنید، به نظر ما »ساعت انشا بود و معلم با ما این چنین گفت:

  شهید »مرتضی گفت: 

 «چون شقایق سرخ است

  «مثل گل شقایق، سرخ استشهید  »مرتضی گفت:

 دانش آموزی گفت:

 «سوزدی ما میچون چراغی است که در خانه»

 «دهد.سوزد و نور میی ما میمانند چراغی است که در خانه شهید »دانش آموز دیگری گفت:

 و کسی دیگر گفت: 

 «داستانی است پر از حادثه و زیبایی شهید» 

 «.و زیبایی است وادث مختلف حاز مانند داستانی پر  هیدش »و کسی دیگر گفت:

   شهید»مصطفی گفت: 

   ی بیستمثل یک نمره

 «ماند.داخل دفتر قلب من و تو می

 «ماند.ی بیست است که در دفتر قلب من و تو میمانند یک نمره شهید»مصطفی گفت:

 

 سلمان هراتی
 

 شعر نو  الب شعر :ق



 واژه های جدید 

 همچون ، مانند ، مثل ، همانند  چون :             اینگونه  چنین :                   شامد تازه، واقعه، رویدادپی : حادثه

 تاریخ ادبیات 

 )ش. ه 1۳۳۸ 1۳۶۵ ( سلمان هراتی،

  .آمد دنیا روستای » دشت مرز « به مذهبی ای خانواده در در تنکابن1۳۳۸سال در )آذرپاد ( هراتی قنبر سلمان

  .کرد آغاز را شعر سرودن و آورد روی نوشتن به 1۳۵2 الس از

  .داشت انقالب،پیوندی ناگسستنی ارزشیِ شعر با وی .بود مشغول تدریس کار به تنکابن روستاهای از یکی در او

  .زد موج می او اشعار در سادگی و صمیمیت

  ، » سبز آسمان از « و » خورشید ی خانه به دری « »ستاره این از«های نام با مجموعه سه هراتی سلمان از

وی  آرامگاه .باخت جان تصادف اثر بر مدرسه به راهِ رفتن در 1۳۶۵آبان ششم در سلمان  .است رسیده چاپ به

 .دارد قرار تنکابن شهر حوالی در

 نظر  –بچَه ها  –معلَم  –مصطفی  –حادثه  –چراغ  –شقایق  –مرتضی لغات مهم امالیی  

 درک مطلب 

 د مانند چراغ خانه است ؟چرا شهی

 دهد.کند، در تاریکی های روزگار، راه درست را به ما نشان میچون شهید مانند چراغی که خانه را روشن می

 شما هم مانند شاعر، شهید را با یک جمله ی زیبا توصیف کنید.

 دهد.سوزد و راه درست را به ما نشان میشهید مثل شمعی است که خود می

 ین شهدا و خورشید وجود دارد؟چه شباهتی ب

کند و به ما راه های زمانه، راه را روشن میکند: شهید نیز در تاریکیخورشید با نورش همه جا را روشن و گرم می

 دهد.درست را نشان می

  دانش ادبی

  «شهید چون شقایق، سرخ است.»

 «شهید، داستانی است پر از حادثه و زیبایی»

 شهید را به گل شقایق و در جمل هی دوم به داستان زیبا و پرماجرا مانند کرده است. شاعر در جمله ی نخستین،

 گویند.می «تشبیه»مانند کردن کسی یا چیزی به کسی یا چیز دیگر را 

کند و ذهن را به پویایی و آفرینش نزدیک یکی از ابزارهایی است که نوشته را زیبا و گیرا و اثرگذارتر می تشبیه

 سازد.می



 تشبیه

 : مانند کردن کسی یا چیزی به کسی یا چیز دیگر را تشبیه گویند تشبیه

 در تشبیه چهار رکن اصلی وجود دارد :

 چیزی یا کسی که قصد مانند کردن آن را داریم . مشبّه :  -الف 

 آن تشبیه شده است . چیزی یا کسی که مشبّه به مشبّهٌ به :  -ب 

 ویژگی مشترک میان مشبّه و مشبّه به است . وجه شبه :  -ج 

 واژه ای که رابط بین مشبّه و مشبّه به است . مانند : همچون ، چون ، مثل ، مانند و ... ادات تشبیه :  -د 

 شهدا خورشیدند. 

 هستند .      خورشید            مانند       شهدا

 مشبّه به       تشبیهادات       مشبّه

 درخشندگی و نورانی بودن وجه شبه :

  
 چون چراغ است که در خانه ی ما می سوزد . 

   )محذوف است ( مشبّه  شهید

    : مشبّه به  چراغ

  : ادات تشبیه چون

 وجه شبه : سوختن یاخاموش شدن ) شهید شدن (

 شهید داستانی است پُر از حادثه و زیبایی .

   : مشبّه  شهید

    : مشبّه به  داستان

     : ادات تشبیه چون

  وجه شبه : پُر از حادثه و زیبایی

 شهید مثل یک نمره ی بیست داخل دفتر قلب من و تو می ماند .

   : مشبّه  شهید

    : مشبّه به  نمره ی بیست

     : ادات تشبیه مثل

 وجه شبه :  جاودانگی

 مشبه و مشبه به را دارد و بهترین نوع تشیبه است ()تشیبهی که فقط  : تشبیه بلیغ دفتر قلب
 

 متضاد 

 بیرون ، خارج #داخل                                                                       زشت  #زیبا 

 هم خانواده 

            شهود  –شاهد  –ا شهید : شهد                                                               حادثه : حوادث 

 نظارت  –نظاره  –نظر : ناظر                                              تعلیم  –عالم  –معلم : علم 

http://hadijafari.blogfa.com/post/98


 

 

 

 بخوان و بیندیش

 علی و بهمنیاربو

نظیر و  گذاشت. استعداد خدادادی کمبهمنیار از شاگردان نزدیک بوعلی سینا بود و به استادش بسیار احترام می

فکر خلّق بوعلی، بهمنیار را دچار شگفتی کرده بود تا جایی که به خود جرأت داد به استادش پیشنهادی عجیب 

 بدهد. 

ی خدا، معرفی ی مردم هستید؛ چرا خود را پیغمبر فرستادهروزی به بوعلی گفت: شما ای استاد ! سرآمد همه

 کنید؟نمی

شنید تا اینکه در یکی از شب های سرد زمستان، فته بود امّا جوابی از او نمیبهمنیار، این حرف را بارها به بوعلی گ

بندان بود، بوعلی در اتاقی گرم، زیر کرسی خوابیده بود، بهمنیار هم درطرف که همه جا پوشیده از برف و هوا یخ

 دیگر در خواب عمیقی بود. 

لی آب در دسترس نبود. بوعلی با صدایی نزدیک سحر بود. بوعلی از خواب بیدار شد، احساس تشنگی کرد و

 آمیخته به محبّت، گفت: بهمنیار ! بهمنیار !

بهمنیار، چشم گشود و سالمی کرد. بوعلی پس از جواب سالم، گفت: برخیز و ظرف آب را از بیرون بیاور که سخت، 

به یاد آورد.کمی با خود  تشنه ام. بهمنیار با چشمان نیمه باز خود نگاهی کرد و برخاست، شدّت سرمای بیرون را

ی شما هم، اکنون فکرکرد، ایستاد و گفت: استاد ! هوای بیرون خیلی سرد است، آب هم حتماً یخ بسته است، سینه

 گرم است، اگر آب سرد بنوشید برای شما خوب نیست.

 گویم، آب بیاور.بوعلی گفت: استادِ تو در طب، منم و من می

کند. باالخره، طاقت با کلمات دیگر تکرار کرد امّا دید استاد در آوردن آب اصرار میبار دیگر، بهمنیار سخن خود را 

توانم برای آوردن آب، بیرون بروم. شما چیز دیگری از من نیاورد و گفت: در این هوای برفی و سرمای شدید، نمی

 بخواهید.

مسلمانی در این هوای سرد، مشغول در این گفت وگو بودند که ناگهان صدای دلنشینی از بیرون به گوش رسید. 

فردای آن روز،  …شد: اهلل اکبر راز و نیاز با خدای مهربان خود بود. پس از چند جمله مناجات، صدای اذان بلند

گفتی که چرا خودم را بارها به من می»ی گرفتن درس از استاد شد، بوعلی رو به بهمنیار کرد و گفت:بهمنیار آماده

 «نم یکنم، حاال علتّ آن را فهمیدی؟پیامبر خدا معرّفی 



 «.خیر استاد»بهمنیار گفت:

در تو اثر نداشت و  بهمنیار! با اینکه من استاد تو هستم و سال ها با تو بوده ام با این حال، حرف هایم»بوعلی گفت:

خودت  ینتوانستم در این همه سال، محبّتی در دلت بیفکنم و کاری کنم که در سرمای شبِ گذشته با عالقه

برخیزی و ظرف آب را برای من بیاوری ولی در همان ساعت در آن هوای سرد و یخبندان، مرد مسلمانی تنها برای 

آید و اذان کند و میانجام دادن یک عمل غیرِ واجب، بدون هیچ گونه احساس ناراحتی، سرمای شدید را تحمّل می

 گوید تا فرمان پیامبر )ص( را اجرا کند. می

گذرد امّا نفوذ گفتار آن پیامبر الهی در زندگی آن حضرت تا زمان این مرد، نزدیک به چهار صد سال می از دوران

دل مؤمنانش، آن چنان شدید است که پیروانش این گونه در هر وضعیتی، در گرما و سرما، در سختی و آسایش، 

 ...«.کنم که ر، فکر میکنند. آری، ای بهمنیار، اکنون دیگدستور او را از روی عالقه اجرا می

 واژه های جدید 

 : خالق، کم مانند کم نظیر:، چیزی که خدا داده، منسوب به بخشش الهی : خدادای، توانایی، آمادگی : استعداد

، پیام آور، رسول، فرستاده خدا پیغمبر:، برجسته، ممتاز، برگزیده، نخبه : سرآمد، سازنده، آفریننده، مبتکر

توانایی،  : طاقت، سرانجام، عاقبت : باالخره، پافشاری کردن، پاپیچ شدن اصرار:، پزشکی : طب، بلند شو برخیز:

 طرفدار، دنباله رو، تابع : پیرو، قدرت

  درک و دریافت

 وگو کنید. ی عناصر داستانی که خواندید، گفتبا توجّه به نمودار زیر درباره -1 

 ی عناصر داستاننقشه

 شخصیت ها
 

 زمان
 

 مکان
 

 رویدادها یا حوادث
 

 پیام
 

 فرد مسلمان -ابوعلی سینا  -شخصیت ها: بهمنیار 

 چهارصد سال بعد از دوران پیامبر -زمان: نیمه شب زمستانی 

 مکان: اتاق استراحت بوعلی و بهمنیار

ذان گفتن ا -درخواست آب بوعلی از بهمنیار  -رویدادها یا حوادث: اصرار بهمنیار جهت پیامبر خواندن بوعلی 

 مسلمان در شب سرد زمستان

 پیام: عالقه شدید مسلمانان به پیامبر )ص( و پیروی از فرمان های ایشان در شرایط سخت



 چرا بهمنیار به بوعلی آن پیشنهاد را کرده بود ؟ -2

 دانست.یمردم م گفتی شده بود و او را سرآمد همهدچار ش د خدادادی و فکر خالق بو علیبهمنیار به خاطر استعدا

 بوعلی چگونه بهمنیار را به اشتباهش آگاه کرد؟ -۳

های سرد زمستان از بهمنیار خواست تا برایش از بیرون آب بیاورد. اما بهمنیار که در جای گرم و در یکی از شب

 کرد. راحت خوابیده بود هر بار بهانه می آورد و درخواست استادش را رد می

اش نفوذ ندارد اما با ماجرا به بهمنیار یادآور شد که سخنش حتی در شاگرد قدیمی بوعلی سینا با استفاده از این

گذرد، نفوذ گفتار ایشان در دل مؤمناش، آنچنان شدید است که آنکه از دوران زندگی پیامبر)ص( زمان بسیاری می

 کنند.روی عالقه اجرا میپیروانش در هر شرایط، چه در گرما و سرما و چه در سختی و آسایش، دستور ایشان را از 

  کارگاه درس پژوهی

 های ماندگار گفت وگو کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید.ی ویژگی های شخصیتدرباره -1

ی کار با لغتنامه در گروه گفت وگو کنید؛ سپس با استفاده از فرهنگ لغت، معنی چند واژه از این ی شیوهدرباره -2

 هستند، بیابید.فصل را که به نظرتان مهم 

 در مورد قالب شعری غزل تحقیق کنید و به کالس گزارش دهید. -۳

 آزمون درس یازدهم  

 خالق :                    طاقت :                علت :                       معنی واژه های زیر را بنویسید   - 1

 مترادف کلمات مشخص شده را بنویسید  – 2

 بود . طبد بهمنیار در بوعلی سینا استا

 همه مردم زمان خود بود . سرآمدبو علی سینا 

 نظر :                            حفظ :                 هم خانواده کلمات زیر را بنویسید  – ۳

 معلم :                       دشت :             برای هر واژه تشبیه مناسبی بنویسید  – 4

 به هم ریخته را مرتب کرده و در یک جمله بکار ببرید واژه های   – ۵

 رسید –به گوش  –که  –بودند  –این  –صدای  –دلنشینی  –گفت و گو  –در این 

 گشودن :                     آسایش :                     متضاد کلمه های زیر را بنویسید  – ۶

 :                          اصوات :                        حوادث :  کتاب           مفرد کلمات زیر را بنویسید  – 7

 در درس شهید به چه چیزی تشبیه شده است ؟  – ۸



 

 

 

 مشاوره _درس دوازدهم فارسی ششم ابتدایی دوستی  نکات مهم درس

 .آداب زندگی به شمار می رود ی از جمله ( مشورت در کارها ) گزیدن دوست خوب و نیز

 .است ) آداب زندگی ( آغازگر مناسبی برای شروع فصل ) دوستی ( ن رو درساز ای

 مشاوره _پیام کلی درس دوستی 

 اهمیت دوست   -

 دوست یابی  -

 فواید مشورت کردن -

 درس دوازدهم: دوستی

ز آنکه بدان، ای پسر که مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست؛ ا

 گفت: برادر نیز، دوست به. حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر؟

بدان که انسان تا زمانی که زنده است ناچار است که با مردم دوست باشد و دوستانی داشته باشد که اگر یک 

ه از حکیمی انسان بی قوم و خویش و برادر باشد بهتر از این است تا این که هیچ دوستی نداشته باشد. چنانک

 شود.پرسیدند که دوست بهتر است یا بردار؟ گفت: برادر که اگر با انسان دوست نیز باشد خیلی بهتر می

پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احساس، تازه دار و چون دوست نو گیری، پشت بر 

دوستان کهن، مکن. دوست، همی طلب و  دوستان کهن، مکن. دوست، همی طلب و چون دوست نوگیری، پشت بر

دوستان کهن را بر جای همی دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشی و دیگر با مردمانی که با تو به راه دوستی 

باشند، نیکویی و سازگاری کن و در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش تا چون از تو مردی « نیم دوست»روند و 

 دل شوند.بینید، دوست یک

پس به فکر دوستان خود باش و دوستی خودت را با آنها با مردم داری و انسانیت و خوبی همواره نو و تازه کن و 

   زمانی که با کسی تازه دوست شدی دوستان قدیمی را از یاد نبر و رابطه خود را با آنها قطع نکن.

ار تا همیشه دوستان بسیاری داشته باشی همواره با مردم تازه دوست شو و دوستان قدیمی را نیز برای خود نگه د

و هچمنین با کسانی که دوستی مختصری داری با نیکویی رفتار کن و در هر پیش آمد نیک و بد نسبت به آنها 

 مهربان باش تا زمانی که این رفتار ها را از تو می بینند در دوستی با تو صمیمی شوند.

 قابوس نامه عنصرالمعالی کیکاووس،



 مشاوره

ورت کردن در کارها از قوی رایی مردم باشد و از تمام عقلی و پیش بینی؛ چه هر کس را دانشی باشد و هر مشا

یکی چیزی داند؛ یکی بیشتر و یکی کمتر و یکی دانشی دارد و هرگز کار نبسته است و نیازموده و یکی همان 

که بسیار سفر ها کرده باشد و جهان  دانش داند و کار بسته است و آزموده؛ مثل این، چنان باشد که یکی باشد

بسیار دیده و سرد و گرم چشیده و در میان کار ها بوده با آن کس برابر نتوان کرد که هرگز سفر نکرده باشد و 

 «.تدبیر با دانایان و پیروان و جهان دیدگان باید کرد»والیت ها ندیده و از این رو، گفته اند: 

اقل بودن و آینده نگری است چون هرکس دانشی دارد و چیزی بلد است؛ مشورت در کارها نشان هوشمندی و ع

ها دانشی دارند و هرگز از آن استفاده نکرده اند و آن را امتحان ها کمتر بعضیدانند و بعضیها بیشتر میبعضی

 یز کرده اند. نکرده اند و بعضی های دیگر همان دانش را دارند و از آن استفاده نیز کرده اند و آن را امتحان ن

مثالً کسی که سفر ها زیادی کرده باشد و دنیا را دیده باشد و سرد و گرم روزگار را چشیده باشد و کار های 

بسیاری را تجربه کرده باشد با کسی که هرگز سفر نکرده باشد و شهرهای مختلف را ندیده باشد نمی تواند 

دیشی باید با دانایان و کهن ساالن و افراد با تجربه مشورت برای چاره ان»یکسان باشد. به همین دلیل گفته اند: 

 «کرد

و نیز یکی را خاطر تیز تر باشد و در کار ها زودتر تواند دید و یکی کند فهم باشد و تدبیر ده تنه چون زور ده مرده 

 باشد.

هوش کمتری دارد و و همچنین یکی هوش بیشتری دارد و نتیجه کار ها را زودتر می تواند پیش بینی کند و یکی 

این توانایی را ندارد، همانطور که زور ده نفر از روز یک نفر بیشتر است فکر و اندیشه ده نفر هم از فکر و اندیشه 

 یک نفر قوی تر است .

ی جهانیان متفق اند که هیچ آفریده، دانا نر از پیغامبر )ص( نبوده است و با این همه فضیلت معجزات که او را همه

یا محمد چون کاری کنی و یا مهمی تو را پیش آید با « و شاورهم فی االمر»فرماید: دای )تعالی( او را میبود، خ

 یاران خویش تدبیر کن.

همه جهانیان به این موضوع عقیده دارندکه هیچ آفریده ای در دنیا داناتر و عاقل تر از پیامبر )ص ( نبوده است و 

 پیامبر داشت، با این همه خردمندی و معجزه ها که 

، ای محمّد زمانی که می خواهی کاری را انجام «در کار ها با آنان مشورت کن»فرماید: خدای بلند مرتبه به او می

 بدهی و یا مسئله مهّمی پیش آمد با مشورت با یاران خودت چاره اندیشی کن برای آن کار.

 ت، نیکو نیاید.مشورت نا کردن در کارها، ضعیف رایی باشد و هیچ شغلی بی مشور

 شود.ی بی خردی است و هیچ کاری بدون مشورت درست انجام نمیمشورت نکردن در کارها نشانه

 

 سیاست نامه خواجه نظام الملک توسی،

 



 ه های جدیدواژ

طلب : ، قدیمیکهن : ، نیکیاحسان : ، انسان بودن،  انسانیّتمردمی : ، بهتربِه : ، دانشمندحکیم : ، ناچارناگزیر : 

با تو ، مهربان –دلسوز مشفق : ، سازشسازگاری : ، درخواست کن –بگیر  –انتخاب کن همی طلب : ، درخواست

قوی رایی : ، همفکری –مشورت مشاورت : ، صمیمییکدل : ، با تو کمی دوست باشندنیم دوست باشند : 

در میان کارها ، شهرهاوالیت : ، مثالمَثَل : ، آینده نگریپیش بینی : ، دانایی –عاقل بودن تمام عقلی : ، هوشمندی

تیزتر : ، اندیشهخاطر : ، باتجربهجهان دیده : ، فکر کردن –چاره اندیشی تدبیر : ، کارهای زیادی انجام دادهبوده : 

تصمیمی که توسط ده مرد گرفته می شود مانند زور ده نفر قوی و تدبیر ده تَنه چون زور ده مَرده باشد : ، قوی تر

، کارشغل : ، اتفاق افتدپیش آید : ، هماهنگ بودن –اتفاق داشتن متفّق : ، درک کردنفهم : ، ستنیرومند ا

 در کارها )با مردم( مشورت کن وشاورهم فی االمر:، کم عقلیضعیف رأیی : ، بلند مرتبهتعالی : ، برتریفضیلت : 

 واب درک مطلب ج

 در دوست یابی چگونه رفتار می کنید؟ - 1

 می انتخاب دوست عنوان به را او بود شرایط واجد اگر کنیم می بررسی او در را زیر های ویژگی تدوس انتخاب در

 برخورد خوش، باشد رازدار و امین، باشد یکی باطنش و ظاهر، باشد کردار درست و راستگو، باشد ایمان با :کنیم

 باشد دانش و علم طلب در، باشد

 چیست؟« ه مرد باشدتدبیر ده تنه چون زور د» منظور از   – 2

 می کار بهتر نفر یک اندیشه و فکر از هم نفر ده اندیشه و فکر است بیشتر نفر یک زور از نفر ده زور که همانطور

 کند

 با کسانی که نیم دوست هستند چگونه باید رفتار کرد؟ چرا؟ - ۳

 .شوند ما واقعی و صمیمی دوست تا باشیم مهربان آنها با  و کنیم رفتار خوبی با
 

 افرادی که در کارها با دیگران مشورت می کنند چه فرقی با آنهایی دارند که مشورت نمی کنند؟ - 4

 موفق و بگیرند درستی تصمیم توانند می و کنند می استفاده دیگران تجربه و فکر از کنند می مشورت که افرادی

 .باشند

 تاریخ ادبیات 

 فرمانروایی . است ) هجری پنجم قرن در( زیاد آل دانشمند امرای از ویعنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر 

 و فارسی به و بود دانشمند آگاه و مردی عنصرالمعالی .بود طبرستان و گرگان محدودی از قسمت به منحصر وی

 فرزندش به خطاب او ساز زندگی اندرزهای و نصایح حقیقت در که»نامه  قابوس  « کتاب .می سرود شعر طبری

 .آید می شمار به فارسی روان و ساده نثر معروف ازآثار ، است » گیالنشاه «

 

 نامه سیاست

 ی ساله چند تجربیات حاصل و دارد فصل پنجاه این کتاب الملک، نظام خواجه اثر فارسی زبان به است کتابی

 .است سلجوقیان دانشمند وزیر الملک نظام



 درک مطلب

 کنید؟در دوست یابی چگونه رفتار می

های زیر را در او بررسی کنیم. اگر واجد این شرایط بود او را به دوستی انتخاب نتخاب دوست ویژگیهنگام ا

نماییم: با ایمانی، ظاهر و باطنش یکی باشد، راستگو و درستکار، امین و راز دار، خوش برخورد، طالب علم و آگاهی 

 باشد.

  چیست؟« تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد»منظور از 

 ورت و چاره اندیشی با ده نفر، مانند استفاده از زور و توان په نفر است.مش

 هستند چگونه باید رفتار کرد؟ چرا؟  «نیم دوست»با کسانی که 

باید با آنها به خوبی و مهربانی رفتار کنیم؛ زیرا آنها زمانی که انسانیت و صداقت ما را ببینند، با ما دوست صمیمی 

 شوند.و یکدل می

 کنند؟ کنند، چه فرقی با آنهایی دارند که مشورت نمیی که در کارها با دیگران مشورت میافراد

 شوند.هایشان موفق میکنند دانا، هوشمند و آینده نگر هستند و در کارافرادی که مشورت می

 مشاوره _دوستی نکات درس 

 :اری کنبا مردمانی که با تو راه دوستی روند و نیم دوست باشند نیکویی وسازگ

 .با افرادی که با تو دوست اند، هر چند که دوستی شان کامل و تمام نباشد به خوبی و نیکویی رفتارکن

 .کسی که در دوستی کامل نیست :نیم دوست

 :ایی مردم باشد و از تمامی عقلی و پیش بینی مشاورت کردن در کارها از قوی ر

 .اری اندیشه و خردمندی و آینده نگری انسان استاستو ٔ  مشورت در کارها و هم فکری با دیگران نشانه

 .آنکه دارای اندیشه ای نیرومند است :قوی رأی

 .کسی که عقل کامل دارد :تمام عقل

 .در اینجا به معنی آینده نگری است :پیش بینی

 : یکی را خاطر تیزتر باشد و در کارها زودتر تواند دید و یکی کند فهم باشد

تیز بین و نکته سنج هستند و برخی کند ذهن و دیرباب اند و پیوسته از دیگران عقب  برخی از افراد در کارها

 .ترند

 :تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد

 .ده مرد زورمند است ٔ  اگر مردی از مشورت ده نفر بهره گیرد به اندازه

 .در این عبارت تدبیر ده تنه به زور ده مرده، مانند شده است

 چیست ؟ « مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست » منظور از عبارت

 .ارزش دوست خیلی واالتر از برادر تنی است و دوست واقعی بسیار ارزش دارد

در دستور زبان فارسی کهن هرگاه حرف )که( پس از صفت تفضیلی )به = بهتر( بیاید به معنای حرف اضافه )از( به 

 .زبنابراین )به که( یعنی بهتر ا .کار می رود

 



 «دوستی»متن هم خانواده ها 

 پرسید: پرسش، پرسان، پرسشگر                                                    حکیم: حاکم، حکما، حکم، محکوم

 کهن: کهنه، کهنسال                           احسان: حُسن، تحسین، مُحسن، اَحسن، احسنت، مَحاسن

 نیکویی: نیکو، نیکان                                                                               طلب: طالب، مطلوب

 مشفق: شفیق، شفقّت                                                          سازگاری: سازش، سازنده، سازمان

 

 «دوستی»متضاد های متن 

 زن ≠مرد                                                                 مرده ≠زنده 

 بد ≠بِه                                                              دشمن ≠دوست  

 نادان ≠حکیم                                                   دوستدار ≠بی دوست 

 جهل ≠اندیشه                                                               بدتر ≠بهتر

 دادن ≠طلب                                                        خساست ≠احسان 

 بدی ≠نیکویی                                                                نو ≠کهن 

 نا مهربان ≠  مشفق                                             نا سازگاری  ≠سازگاری 

   ریاکار  ≠یکدل 

  

 «مشاوره»هم خانواده های متن  

 قوی: مُقَوی، اَقویا، قُوا، تقویت                                      مشاورت: مشاوره، شورا، مشورت

 مُتِوَلّی والیت: والی، ولی، اولیا،                     آزمود: آزمایش، آزمودن، آزمایشگاه، آزمون

 معجزه: اعجاز                                                               تدبیر: تَدَبُّر، مُدبِّر

 امر: اوامر، امیر، امارت، اُمرا                                تعالی: مُتعالی، عالی، مَعالی، علی

 ضعیف: تضعیف، ضعف                                                            مهم: اَهَم، مُهمّات

 فضیلت: فضل، فضایل، فاضل، اَفضل، فُضال

 

 «مشاورت»متضاد های متن 

 نا برابر ≠برابر                                                     خود رایی ≠مشورت

 بی تدبیری ≠تدبیر                                               ضعیف رایی ≠قوی رایی 

 جاهالن ≠دانایان                                                           کمتر ≠بیشتر

 جوانان ≠پیران                                       آزموده، آموزش دیده ≠نیازموده

 بی تجربه ها ≠یدگان جهان د                                            نا آزموده ≠آزموده 

 جاهل تر، کند فهم ≠خاطر تیز تر                                                        گرم ≠سرد 

 نا پسند ≠نیکو                                                              مخالف ≠متّفق

 

 



  اژه آموزیو

 ایم که:در این درس خوانده 

 ی بطلبهمی طلب، یعن

 همی دار، یعنی بدار

 های زیر توجّه کنید.اکنون به کاربرد امروزی فعل

 تواند باشد.هیچ کس بی نیازتر از او نمی <----الف( هیچ کس بی نیازتر از او نتواند بود 

 توان انجام داد.هیچ کاری را بدون مزد نمی <----ب( هیچ کار بی مزد نتوان کرد  

 برای خود دوست انتخاب کن. <---- پ( دوست همی طلب 

 دوستان قدیمی را برای خودت نگه دار. <----ت( دوستان کهن را بر جای همی دار  

 

 کاربرد فعل در متون کهن فارسی

 :های کاربرد فعل در متون گذشته به اختصار عبارتند ازویژگی 

برده می شدند که امروزه دیگر به در گذشته و در متن های کهن فارسی ، بعضی از فعل ها به شکل خاصی به کار 

 همی دار، یعنی بدار              همی طلب، یعنی بطلبآن شکل ها به کار برده نمی شوند             مثال :   

 یکی از موارد فعل امر است 

 فعل امر

 فعلی است که انجام کاری را به صورت خواهش و یا فرمان از شنونده درخواست می کند . 

 و ، بخور ، بپوش و ......مثال : بر

  گوش کن و بگو

  گفت وگو کنید. با دقّت گوش دهید و سپس درباره ی پرسش های زیر «یک قطره عسل»ی به قصّه

 سگ شکاری از نظر ظاهر چه ویژگی هایی داشت؟ -1

 شکارچی چگونه به وجود عسل پی برد؟ -2

 شکارچی با دیدن عسل چه تصمیمی گرفت؟ -۳

 نه موفّق شد که کوزه اش را از عسل پر کند؟شکارچی چگو -4

 مرد بقّال پس از چشیدن عسل چه گفت؟ -۵

 مرد بقّال چگونه وزن عسل درون کوزه را به دست آورد؟ -۶

 علّت شکسته شدنِ سرِ مرد بقّال چه بود؟ -7

 «؟ سگ و راسو را نمی توان مجازات کرد؟»چرا قاضی گفت:  -۸

 چه سودی دارد؟باسوادی و وظیفه شناس بودن  -۹

 توان از دعوا و زد و خورد پیشگیری کرد؟چگونه می -10

 



 

 یک قطره عسل 

 

یک روزی بود و یک روزگاری. یک مرد شکارچی بود و یک سگ شکارچی تربیت شده داشت که به او کمک می 

می دوید و همینکه  کرد. سگ شکاری سگی بود الغر اندام با دستها و پاهای باریک و بلند که از هر حیوانی تندتر

داد سگ خرگوشها و آهوها را دنبال می کرد و آنها را می گرفت و پیش صاحبش می آورد یا  شکارچی فرمان می

هر وقت شکارچی مرغی چیزی را با تیر می زد سگ می دوید و پیش از اینکه شکار بمیرد آن را زنده نزد 

 شکارچی می رسانید. 

ر رفت و در دنبال آهویی گذارشان به کوهستانی افتاد که خیلی سبز و یک روز مرد شکارچی با سگش به شکا

 خرم بود و در پستیها و بلندیها درختها و گلها و علفهای فراوان روییده بود و در آن کوهستان به غاری رسیدند. 

 

سل شکارچی نگاه کرد دید در اطراف غار زنبورهای عسل پرواز می کنند و از شکاف یک سنگ قطره قطره ع

میچکد. فهمید زنبورهای عسل در شکاف سنگها خانه دارند و اینطور که معلوم است مدتهاست پای انسانی به 

آنجا نرسیده و عسلهای زیادی جمع شده و البالی سنگها از عسل لبریز شده و از شکاف سنگها عسل جاری شده 

 و روی خاک خشک می شود. 

اگر هیچکس دیگر گذارش به اینجا نیفتد تا »شد و با خود گفت:  مرد شکارچی از دیدن این وضع بسیار خوشحال

فروشم و با آن  برم و می مدتی از زحمت شکار راحت می شوم و هر روز می آیم قدری از این عسل به شهر می

زندگی می کنم و تا مدتها این عسل تمام نمی شود زیرا دامنه کوه و صحرا پر از گل و سبزه است و زنبورها که در 

تنها مشکلی که در میان بود هجوم « اینجا وطن دارند خیلی زیاد هستند و کارشان هم ساختن عسل است.

 زنبورها بود. 

 

اما در دنیا هیج کاری بی زحمت نیست. شکارچی لباسهای خود را محکم بست و صورت خود را با پارچه ای 

سل پر کرد و به شهر برگشت و عسل را برای پوشاند و با احتیاط کوزه هایی را که برای آب همراه داشت از ع

قدری عسل خالص »فروش به بازار برد و سگش هم همراهش بود. شکارچی به یک دکان بقالی نزدیک شد و گفت: 

 « .میخواهم بفروشم دارم

مرد بقال کوزه عسل را گرفت و کمی از آن را چشید و گفت: آفرین بر تو و بر این عسل ! من همیشه چند جور 

موجود دارم، عسلی دارم که خودم آن را از دهات می آورم و تصفیه می کنم و موم آن را جدا می کنم و  عسل

 عسل خالص را میفروشم، 



عسل دیگری دارم که آن را با مومش از کند و خارج می کنند و می آورند و می خرم و همانطور با موم میفروشم، 

گانه خرید و فروش می کنم و گاهی شربت قند و مربا با آن عسل دیگری هست که تصفیه شده می آورند و جدا

مخلوط کرده اند و مشتریهای عسل شناس آن را نمی پسندند، عسلهای خالص هم که از هر والیتی می آورند مزه 

مخصوص دیگری دارد اما این عسل از همه آنها بهتر است، از عطر آن و مزه آن معلوم است که عسلی خالص است 

 تی آمده که گلها و گیاهان آن معطر بوده است. و از والی

من آدم با انصافی هستم و این عسل را از قیمت فروش بهترین عسل هایم گرانتر می خرم. فقط میخواهم قول 

 .بدهی که هر چه عسل داری همیشه برای من بیاوری

رده ام و عسل هم بسیار خوب، قول می دهم. من با هیچکس دیگر صحبت نک»شکارچی خوش دل شد و گفت: 

بسیار دارم، اگر بدانم که عسل را به قیمت حسابی خریده ای و مرا مغبون نکرده ای هر روز یک کوزه از همین 

 « آورم عسل برایت می

مرد بقال خوشحال شد و کوزه عسل را در ترازو گذاشت و آن را وزن کرد و بعد خواست عسل را در ظرف دیگر 

 .شد و وزن خالص عسل را معلوم کندبریزد و کوزه خالی را هم بک

این بقال در دکان یک راسو داشت که آن را به جای گربه نگاه داشته بود تا موشهای دکان را بگیرد و موقعی که 

میخواست عسل را در ظرف دیگر بریزد یک قطره عسل روی زمین چکید و راسو که مواظب کار بقال بود فوری 

 سد. جلو دوید تا عسل را از زمین بلی

در این هنگام سگ شکاری که همراه مرد شکارچی بود و از اول از دیدن راسو ناراحت شده بود به راسو حمله کرد 

 .و گردن راسو را گاز گرفت و خون از گردن راسوجاری شد

مرد بقال که به راسوی خودش خیلی عالقه داشت از حمله سگ شکاری عصبانی شد و ناسزاگویان دست دراز کرد 

 پان را برداشت و با یک حرکت محکم بر فرق سگ کوبید و سگ گیج شد و بیهوش افتاد. چوب ق

مرد شکارچی که سگ خود را بسیار عزیز می داشت اوقاتش تلخ شد و کوزه عسل را برداشت و بر سر مرد بقال 

زاریها را خبر کرد و شکست. مرد بقال فریادی زد و از هوش رفت، همسایه روبروی بقال که این ماجرا را دیده بود با

 گروهی اطراف مرد شکارچی را گرفتند و شروع کردند به کتک زدن و ناسزا گفتن. 

رد شکارچی هم که خود را در برابر آنها تنها دید کارد شکاری خود را از کمر کشید و چند نفر را زخمی کرد و م

ی و چند نفر از بازاریها را گرفتند و پیش داد و فریاد بلند شد و در این حال پاسبانها سر رسیدند و مرد شکارچ

 «.این مرد بازار را شلوغ کرده و اینها با او گالویز بودند»داروغه بردند و گفتند: 

خبر آوردند که بقال سالم است « بروید ببینید مرد بقال زنده است یا نه.»داروغه از یکی یکی تحقیق کرد و گفت: 

هر چه قاضی بزرگ رأی بدهد »ه همه را پیش قاضی فرستاد و گفت: سرش کمی زخم شده و چیزی نیست. داروغ

 « اجرا می شود



راسو حیوان است و »قاضی از مرد بقال و صیاد و همسایه بقال و دیگران سرگذشت دعوا را پرسید . و بعد گفت: 

ه کرده مجازات کرد. سگ هم حیوان است و به راسو حمل میخواست یک قطره عسل بخورد، راسو را نمی توان

 است، سگ را هم نمیتوان مجازات کرد.

اما مرد بقال اگر اندکی گذشت و صبر و تحمل داشت سگ را هالک نمی کرد و اگر شکارچی هم اندکی گذشت و  

 انصاف داشت مرد بقال را نمی زد چون تقصیر از خودش بوده که سگ شکاری را به بازار آورده. 

ع شده اند و اگر مرد شکارچی را کتک زده اند به خیال خودشان از مردم هم به طرفداری از همسایه خود جم

همسایه آشنای خود دفاع کرده اند و مرد شکارچی هم از ترسش کارد را کشیده و به خیال خودش از جان خود 

دفاع کرده. ما می توانیم همه را جریمه کنیم و مجازات کنیم زیرا هر کدام وقتی ظلمی از کسی دیدند باید به 

از میان « اروغه و حاکم مراجعه کنند و نباید خودشان اختالف کوچک را بزرگ کنند: حاال آیا کسی شکایت دارد؟د

و تا وقتی مردم بیسواد و نادان و عوام  گناه شما همه نادانی است»حاضران هیچکس حرفی نزد. قاضی گفت: 

 هستند هر روز این چیزها پیدا میشود. 

فه شناسی باشند آن وقت شکارچی سگ شکاری را بی قید و بند به بازار نمی آورد و اگر مردم همه باسواد و وظی

مرد بقال به جای گربه در دکان راسوی تربیت ناپذیر نگاه نمی دارد و اگر سگی به راسوی حمله کند با چوب قپان 

 .سگ را نمی کشد بلکه به قاضی مراجعه می کند و تاوان آن را می گیرد و دعوا تمام میشود

و اگر سگی کشته شد یک انسان کوزه ای را بر سر انسان دیگر نمی کوبد بلکه به حاکم مراجعه می کند و قیمت  

سگ را مطالبه می کند. وقتی شهر داروغه و محتسب و حاکم و قاضی دارد همه این اختالفها تا کوچک است حل 

 میشود اما عیب بزرگ جهل و نادانی است. 

اول کوچک است و مردم نادان آنها را بزرگ می کنند. این دعوا هم از یک قطره عسل  همه جنگها و دعواها از

شروع شده است و چون صیاد که باعث این فتنه بود سگش را از دست داده و کسی هم شکایتی ندارد همه را 

 «.می کنم مرخص

 

 سگ شکارچی از لحاظ ظاهری چه ویژگی هایی داشت؟  -1 

 ا و پاهای باریک و بلند و از هر حیوانی تندتر می دویدسگی الغر اندام با دست ه

 شکارچی چگونه به وجود عسل پی برد؟  -2

یک روز شکارچی به دنبال شکار آهو به کوهستان رفت به غاری رسید و دید در اطراف غار زنبورهای عسل پرواز 

 ینجا زنبورها خانه دارندمی کنند و از شکاف سنگ ها دید قطره قطره عسل می چکد از اینجا فهمید در ا

 شکارچی با دیدن عسل چه تصمیمی گرفت؟ -۳

 هر روز می آیم قدری از این عسل ها را بر میدارم به شهر می برم و می فروشم و با آن زندگی می کنم



 شکارچی چگونه موفق شد کوزه اش را از عسل پر کند؟   -4

ارچه ای پوشاند و با احتیاط کوزه ای را که برای آب شکارچی لباس های خود را محکم بست و صورت خود را با پ

 همراه داشت را از عسل پر کرد و برای فروش به شهر رفت

 مرد بقال پس از چشیدن عسل چه گفت؟  -۵

 آفرین بر تو و عسل

 مرد بقال چگونه وزن عسل داخل کوزه را بدست آورد؟ -۶

 کوزه عسل را بر ترازو گذاشت و وزن کرد

 ن سر مرد بقال چه بود؟علت شکسته شد-7

موقعی که بقال می خواست عسل را در ظرف دیگری بریزد یک قطره عسل بر روی زمین ریخت راسو جلو دوید تا 

عسل را از زمین بلیسد سگ به راسو حمله کرد و گردنش را گرفت مرد بقال با چوب بر سر سگ کوبید و سگ 

 ل را بر سر مرد بقال شکستبیهوش بر زمین افتاد شکارچی عصبانی شد و کوزه عس

 ؟«سگ و راسو را نمی توان مجازات کرد» چرا قاضی گفت : -۸

 زیرا راسو حیوان است و می خواسته یک قطره عسل بخورد سگ هم حیوان است و به راسو حمله کرده است

  باسوادی و ظیفه شناس بودن چه سودی دارد؟  -۹

 بقال مرد و آورد نمی بازار به ببندد را آن اینکه بدون را کاریش سگ صیاد، اینکه یعنی شناسی وظیفه و باسوادی

 .دارد نمی نگه را پذیرد نمی تربیت که راسویی هم

  چگونه می توان از دعوا و زد و خورد جلوگیری کرد؟  -01

 .ببریم باال را دانایی و علم باید پس کنند می بزرگ نادان مردم را کوچک های جنگ

 

 

 

 

 

 

 

 



 شیر خدا

 شب الفتی داشته با این دل   شیر خدا شاه عرب علی آن

جنگید )اشاره به لقب اسداهلل( برترین حضرت علی آن کسی است که با شجاعت بسیار مانند شیر در راه خدا می

 (های حضرت علی در شب دارد)اشاره به مناجات مرد عرب بود و با تاریکی شب انس و الفت داشت

 دل شب محرم سراهلل است   شب ز اسرار علی آگاه است

ها با خدای خود شب از راز های حضرت علی )ع( خبر دارد. تاریکی شب رازدار رازهای الهی است چرا که اوشب

 ()سراهلل به معنای راز خداوند، لقب حضرت علی است کندراز و نیاز می

 شب شنفته است مناجات علی
 

 جوشش چشمه عشق ازلی

  جوشید شنیده استای در وجود او می( و عشقی را که مانند چشمهشب صدای دعای حضرت علی )ع

 مسجد کوفه هنوزش مدهوش   کلماتی چو دُر، آویزه گوش

 در مسجد کوفه هنوز در گوش مسجد مانده و هنوز عاشق آن سخنان است  صحبت ها و دعاهای با ارزش حضرت علی )ع(

 افتنی چشم بیدار علی خفته   فجر تا سینه آفاق شکافت

  خورشید طلوع کرد و سپیده زد؛ اما علی )ع( هنوز بیدار است

 می برد شام یتیمان عرب   اشناسی که به تاریکی شبن

 بردحضرت علی )ع( در تاریکی شب به صورت ناشناس برای یتیمان عرب غذا می

 خفت در خوابگه پیغمبر   عشق بازی که هم آغوش خطر

به جای پیامبر )ص( در محل خواب ایشان خوابید) این بیت اشاره دارد به زمانی انسان عاشقی که با پذیرفتن خطر 

خواستند پیامبر )ص( را در محل خوابش بکشند؛ اما حضرت علی )ع( خوابید و جان ایشان را که مشرکان می

ن قصد داشتند حضرت محمد )ص( را به قتل برسانند. حضرت که مشرکا لَیلَةُ المَبیت )اشاره دارد به. نجات داد(

 (علی در جای خواب پیامبر خوابید تا ایشان به مدینه هجرت کنند

 گیر حلقه در شد از او دامن   آن دم صبح قیامت تأثیر

 ی سحر نوزدهم ماه)ع( شد )به واقعه  در آن صبح گاهی که از قیامت نشانه داشت، حلقه در، دست به دامان

مبارک رمضان وقتی که حضرت علی )ع( قصد داشت از خانه بیرون بیاییدتا به مسجد برود پیراهن حضرت به 

 کند(ی در گیر میحلقه

 که علی! بگذار و از ما مگذر    دست در دامن موال زد در

 در، دست به دامان علی )ع( شد ) ازاو خواهش کرد( علی از رفتن منصرف شو و از من عبور نکن

 جان عالم به فدای توعلی   روان مست والی تو علیشب

 ی عالم به فدای تو بادای علی! عارفان، مست و مدهوش دوستی و والیت تو هستند، جان همه

 محمّد حسین بهجت تبریزی)شهریار(

https://setare.com/fa/news/26181/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA
https://setare.com/fa/news/26181/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%D9%84%DB%8C%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%B4%D8%A8-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA


 

 خوانش و فهم

 چیست؟ « چشم بیدار علی خفته نیافت            ی آفاق شکافتفجر تا سینه»مفهوم بیت  -1

 علی)ع( حضرت که است این منظور هم بیت این در کرد می عبادت سحرگاه تا معموال )ع( علی حضرت 

 .است نیامده چشمانش به خواب و بوده خداوند با نیاز و راز و عبادت مشغول حصب تا

 

مشخّص شده است با  واژه هایی که «که علی بگذر و از ما مگذر             دست در دامن موال زد در»در بیت  -2

 شود؟ چه آهنگی خوانده می

 . گیرد قرار خطاب مورد )ع( علی حضرت که صورتی به

 

 

 و حفظ کن شیر خدا بخواننکات 
 

قالب این شعر مثنوی است و توسط استاد شهریار در مدح حضرت علی )ع (   :نکاتی پیرامون شعر شیر خدا

 .سروده شده است

 است سالم به حیدربابا حیدر بابایه سالم مهم ترین اثر شهریار منظومه

ن از اصالت و زیبایی های روستا یاد کرده که از شاهکارهای ادبیات ترکی آذربایجانی به شمار می رود و شاعر در آ

 .است

شهریار در سرودن انواع گونه های شعر فارسی، مانند قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و نیزشعر نیمایی تبحر 

 .داشته است

 .اشاره کرد « آمدی جانم به قربانت»و « علی ای همای رحمت» از جمله غزل های معروف او می توان به

 .ت به علی بن ابیطالب )ع( ارادتی ویژه داشتشهریار نسب

 :از آثار شهریار م یتوان به موارد زیر اشاره کرد
 

 گزیده اشعار ترکی،   منظومه حیدر بابا،    غزلیات  گزیده
 

 هجری شمسی درگذشت 1۳۶7شهریور ماه  27وی سرانجام پس از هشتاد و سه سال زندگی شاعرانه پربار در 

 .الشعرای تبریز به خاک سپرده شد  مقبرة و بنابر وصیت خود در

 .نام گذاری کرده اند «  روز شعر و ادب فارسی» را در ایران روزدرگذشت این شاعر معاصر 
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 آزمون 

 یر را معنی کنید ابیات ز – 1

 نیافت چشم بیدار علی خفته   فجر تا سینه آفاق شکافت

......................................................................................................................................................................... 

 دل شب محرم سراهلل است   ه استشب ز اسرار علی آگا

......................................................................................................................................................................... 

 

 مثل :                         متفق :                  شورا :     هم خانواده کلمات زیر را بنویسید  -2 

 

 کدام گزینه جمع نیست  – ۳

 الف ( اوامر                                                        ب ( امارت                

 ج ( امرا                                                             د ( امارات 

 

 چند جمله است « مرد اگر بی برادر باشد ، به که بی دوست » رت عبا – 4

 

 سیاست نامه اثر کیست ؟  – ۵

 

 احسان :                                       معجزات :             با کلمات زیر جمله بسازید  – ۶

 

 فضیلت :                                           کهن :          معنی کلمات زیر را بنویسید  – ۸

 

  ؟اگر واژه های زیر را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنیم آخرین واژه کدام است – ۹

 منتظر –مهرورزی  –مهارت  –مجبور 

 

 ب ( مهارت                                                                    الف ( مهرورزی                             

 د ( مجبور                                           ج ( منتظر                                             



 
 

 : بزرگان تاریخ شهر من 13درس 

 حیقوق نبی )ع(

اند که برای هدایت اقوامی دیگر برگزیده شده بودند ولی وقایع ی سرزمین ایران، پیامبرانی آرمیدهدر پهنه

 اند تا در این مرز و بوم زندگی کنند. خی سبب شدهتاری

، از تویسرکان یکی از این پیامبران، حضرت حیقوق نبی )ع( است که آرامگاه وی در جنوب غربی شهر

 .، در خیابان شهید اشرفی اصفهانی و در انتهای خیابانی به نام ایشان قرار دارداستان همدان شهرهای

اسرائیل و از نسل حضرت موسی )ع( بوده است. نام پدرشان حیقوق نبی )ع( از پیامبران صاحب کتاب بنی

بعد از شعیای نبی )ع( مبعوث گردیده و با دانیال نبی )ع( و یشوعالیت و نام مادرشان شونامیت بوده است. ایشان 

 .الیاس نبی )ع( معاصر بوده است

المقدس کنونی( این پیامبر الهی در زمان خودش نگهبان معبد سلیمان )معبد بزرگ یهودیان( در اورشلیم )بیت

ست و نام ایشان در کتاب بوده است و به همین جهت دارای شان و مقام مذهبی خاصی نزد پیروان دین یهود ا

 .تورات عهد عتیق که برای یهودیان بسیار معتبر است، ذکر شده است

است. نهادن این نام بر این « در آغوش گرفته شده»ی دیگر حَبَقّوق به زبان عبری به معنای روایتحیقوق یا بنا بر 

شود. ایشان در گذاری برمال میاین نامسبب نبوده است و اندک زمانی بعد از والدتشان راز ی خداوند بیفرستاده

 دهند. روند اما به اذن الهی دوباره زنده شده و به حیات خود ادامه میزمان کودکی از دنیا می

چگونگی این واقعه به دو صورت روایت شده است که هر در هر دو صورت ایشان بعد از مرگ در آغوش گرفته 

 .شودشده و سپس دوباره زنده می

اند که الیاس نبی )ع(، کودک از دنیا رفته را در آغوش گرفته و از خدای از مورخین این گونه نقل کردهای عده

 .شودخواهد که او را برگرداند و این دعا در دم مستجاب میمتعال می

عبادت خواباند. او به جان را در آغوش گرفته، او را در بسترش مینقل تاریخی دیگر این است که مادرشان طفل بی

 .شودایستد و پیش از آنکه عبادتش تمام شود، کودک زنده میمی

ها ی اول قبل از میالد، حکومت بابلیالنهرین( در هزارهرودان )بینی میانهای منطقهترین حکومتیکی از مهم

ها ر بابلیها بخت نصر نام داشته است. وی همان کسی است که لشکبوده است و یکی از مشهورترین پادشاه بابلی

 .قبل از میالد به فرماندهی او بر آشوریان غلبه و پایتخت آنها را تصرف کردند ۶12در سال 

https://www.kojaro.com/dir/tuyserkan-30549-ci/
https://www.kojaro.com/dir/tuyserkan-30549-ci/
https://www.kojaro.com/dir/hamadan-30-p/
https://www.kojaro.com/dir/hamadan-30-p/


قبل از میالد، بخت نصر به اورشلیم حمله کرد و این شهر را به تصرف خود درآورد. در این حمله  ۵۹7در سال 

 معبد سلیمان تخریب شد، 

از آنها به اسارت گرفته شده و به شهر بابل، نزدیک بغداد فعلی،  گروهی از یهودیان کشته شدند و تعداد کثیری

 .ساتل( در بابل زندانی بودند ۵۸انتقال داده شدند. این اسرای یهودی مدتی طوالنی )

المقدس باز ای از پیروانش به بیتیکی از این اسرای یهودی، حیقوق نبی )ع( بود که بعد از آزادی به همراه عده

ی رودآور، تویسرکان امروزی، ساکن شد و در همان منطقه نیز از دنیا ران مهاجرت کرد و در منطقهنگشت. او به ای

 .رفت

شود. همچنین داری میی لوور نگهی این پیامبر الهی تصویری نقاشی شده موجود است که در موزهاز چهره

 موجود استی واتیکان هایی از سنگ مرمر در موزهتصاویری از ایشان به همراه تندیس

ای ی سلجوقیان، قرن هفتم هجری قمری، است. این بنا بدنهساختمان آرامگاه حیقوق نبی )ع( مربوط به دوره

 شکل دارد.های اصلی بنا و سقفی مخروطیی آجری به عنوان ستونضلعی شامل هشت ترکههشت

متری  7تحدب کم است، از ارتفاع  متر است و سقف آن که گنبدی با انحنا و 12ارتفاع این بنا از سطح زمین،  

 .ی آجری برجسته به شکل مثلث داردشود و در قسمت انتهای پیشانی بنا، چندین کنگرهشروع می

 الدین آرتیمانی رضی

روستای  در ۹7۸ ٔ  زاده رضی مشهور به میرمحمد متخلص به الدین آرتیمانیمیرزا رضی یا میرزا رضی آرتیمانی

 ۹7۸وی در سال  .بود صفویه مشهور دوران عارفان و شاعران هجری قمری( از 10۳7 ٔ  درگذشته – آرتیمان

 .آمدبه دنیا  تویسرکان از توابع روستای آرتیمان قمری در

گردید. رضی به  میر مرشد بروجردی جا مشغول تحصیل شد و از شاگردانرفت و در آن همدان در ایام جوانی به

که معاصر وی بود قرار گرفت و در جمع منشیان  شاه عباس علت شایستگی وافری که داشت زود مورد توجه

  .میرزایان شاه درآمد و به همین دلیل بود که داماد خاندان صفوی شد

رضی پس از  است. است که مدتی جزء میرزایان شاه عباس بوده از آن جهت به رضی اطالق شده« میر» ٔ  کلمه

هجری  10۳7گردد و در سال نماید و به زادگاه برمیعمر شریف خود، دوباره عزم وطن خویش می گذران سالیانی از

از آثار  .قرار دارد تویسرکانگذرد و او را در محل خانقاهش به خاک سپردند. آرامگاه او درش( درمی100۵قمری )

، ترجیع بند، رباعیات، قصاید، غزلیات، گوهر عشق، سوگندنامه، نامهساقیوی می توان کتاب های زیر را نام برد : 

 مفردات، مقطعات و غزلیات ناتمام

 لغات مهم امالیی 

 یشوعالیت - عهد عتیق  - اورشلیم - معبد سلیمان  - مخروطی - حیقوق نبی )ع(  -ی لوور موزه - ضلعیهشت

 هاتندیس - المقدسبیت - زادگاه – خانقاهش - منشیان  - معاصر – شایستگی -  میرزا رضی آرتیمانی - شونامیت

 النهرینبین - اسرائیلبنی
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86
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 درک مطلب 

 حیقوق نبی که بود ؟  – 1

 .  موسی )ع( بوده است اسرائیل و از نسل حضرتحیقوق نبی )ع( از پیامبران صاحب کتاب بنی

 چرا نام ایشان را حبقوق نامیده اند ؟  – 2

 دهدرود اما به اذن الهی دوباره زنده شده و به حیات خود ادامه میدر زمان کودکی از دنیا می چون او

 گفته اند ؟ « میر » چرا به رضی الدین  -۳

 است.  یرزایان شاه عباس بودهاست که مدتی جزء م از آن جهت به رضی اطالق شده« میر» ه یکلم

 از آثاررضی الدین چه کتاب های را می توان نام برد ؟ - 4

،  مقطعات و غزلیات ناتمام،  ترجیع بند،  رباعیات،  قصاید،  غزلیات،  گوهر عشق،   سوگندنامه،  نامهساقی

 مفردات

 دانش زبانی 

 شعر نو 

که از وزن و قالب اشعار سنتی و کهن فارسی تبعیت  شعر نو در واقع نوعی از شعر معاصر فارسی می باشد

شعر نیمایی، سپید و موج نو می باشد. شعر نو با توجه به مفاهیمی که  نمی کند. شعر نو در بردارنده قالب

” منظومه افسانه“را به خود می گیرد. به عنوان مثال ” نو“شاعر در آن استفاده می کند، پسوند یا پیشوند 

 نام گذاری شده است” غزل نو“به نام   به عنوان گونه ای از شعر نو فارسی اثر نیما یوشیج

 

 انواع شعر نو

در یک دسته بندی کلی به ترتیب پیدایش و قدمت، انواع شعر نو در ادبیات فارسی به سه دسته زیر 

 :تقسیم می شود
 

  : نیمایی شعر

فروغ فرخزاد و  صی ندارند، اشعار اخوان ثالث،ها جای مشخاین نوع شعر دارای وزن خاصی می باشد، اما قافیه

 اشعار نیما و اخوان و فروغ و سپهری بدین شکل است : .سهراب سپهری در این دسته قرار می گیرد

 : مانند

 هدیه

  من از نهایت شب حرف می زنم

  من از نهایت تاریکی

  و از نهایت شب حرف می زنم

  چراغ بیاوراگر به خانه ی من آمدی برای من ای مهربان 

  ویک دریچه که از آن

 «فروغ فرخزاد »به ازدحام خوشبخت بنگرم 

 

 

 



  : ( سپید ) شاملویی شعر

 قافیه در این نوع شعرهم جای ثابتی ندارد این نوع شعر آهنگی خاص دارد اما دارای وزن و قافیه خاصی نیست. 

  .برخی از اشعار شاملو این گونه هستند

 که به سایه رفت ای برای مرد روشنسروده

  قناعت وار

  تکیده بود

  باریک و بلند

  چون پیامی دشوار

  در لغتی

  با چشمانی از سوال

  و عسل

  و رخساری بر تافته

  از حقیقت و

  باد

  مردی مختصر که خالصه ی خود بود

 «احمد شاملو »  خرخاکی ها به جنازه ات به سؤ ظن می نگرند ...

  : نو موج

آهنگ و موسیقی آن حتی مانند شعر سپید هم ه و وزن خاصی ندارد و اندکی پیچیده است. این نوع شعر قافی

 مانند :  .برخی از اشعار احمد رضا احمدی در این دسته قرار می گیرندآشکار نیست . 

 قلب تو

  قلب تو هوا را گرم کرد

  در هوای گرم

  عشق ما تعارف پنیر بود و

  قناعت به نگاه در چاه آب

  در گرما مردم که

  از باران آمدند

  گفتی از اطاق بروند

  چراغ بگذارند

  من تو را دوست دارم

  ای تو

  ای تو عادل

  تو عادالنه غزل را

  در خواب

  شکسته در ظرف های

 «احمد رضا احمدی »  تنها نمی گذاری

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 ن خوردی نا لطان کردی و دیگری به زور بازودو برادر، یکی خدمت س

 ادر بودن که یکی به پادشاه خدمت می کرد و دیگری با کار و تالش خود روزی به دست می آورددو بر

 باری، توانگر گفت درویش را که : چرا خدمت نکنی تا از مشقّت کار کردن بِرَهی؟ 

ر خالصه روزی برادر ثروتمند به برادر فقیر خود گفت: چرا مانند من به سلطان خدمت نمی کنی تا از زحمت کا 

 کردن راحت شوی؟

 گفت : تو چرا کار نکنی تا از مذلّت خدمت، رهایی یابی  

 برادر فقیر گفت :تو چرا کار نمی کنی تا از خفّت و خواری خدمت به سلطان راحت شوی

 که خردمندان گفته اند : نان خود خوردن و نشستن به، که کمر زرّین بستن و به خدمت ایستادن  

از دست رنج خود استفاده کردن و در آرامش بودن بهتر از کمربند طال بستن و نزد پادشاه  که دانایان گفته اند : 

 خدمت کردن است

 بِه از از دست بر سینه، به پیش امیر          به دست آهنِ تفته کردن خمیر                       

 سینه در خدمت پادشاه بایستی .آهن گداخته را با دست مانند خمیر شکل دادن بهتر است از اینکه دست بر 

 تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا           عمر گران مایه در این صرف شد                         

 عمر ارزشمند خودرا هدر دادم به خاطر اینکه تابستان چه بخورم و زمستان چه بپوشم .

 تا نکنی پشت به خدمت دوتا           ای شکم خیره ، به نانی بساز                           

 ای شکم گستاخ با تکه نانی سر کن تا برای خدمت به هر کسی تعظیم نکنی .

 گلستان سعدی



انسان گاهی در  . سعدی در این حکایت مردم را به داشتن طبع بلند و دست یافتن به عزّت نفس توصیه می کند

 .رای لقمه ای نان هیچ وقت کمر خم نکنیدزندگی بر سر دو راهی قرار می گیرد. سعدی می گوید ب

در واقع چیزی بزرگ تر به دست می  وقتی انسان حقیقت را می طلبد، اگر هم به ظاهر چیزی را از دست بدهد،

 ( آورد. دو برادر می تواند همان جنگ بین دل و عقل انسان باشد )البته عقل دنیایی

ز آن است که دست به سینه مدام پیش امیر خم و راست شود بهتر ا اگر کسی آهن گداخته را با دست خمیر کند،

 .و روحش را ببازد

 

 :پیام داستان

اگر انسان کارش را خودش انجام دهد و از بقیه کمکی نخواهد، بهتر است. زیرا ممکن است کسانی باشند که در    

دیگران فقط زمانی مفید است  کار او مشکل ایجاد کنند و او را فریب دهند تا به مقصدش نرسد. )کمک گرفتن از

   ( که انسان به فرد مقابل اعتماد داشته باشد

 واژه های جدید : 

 خالصه، به هر حال، در هر صورت، دست کم، حداقل، یک بار باری :                       پادشاه سلطان :

 رنج -سختی  مشقّت :                                                        ثروتمند توانگر :

 پستی –خفّت  -خواری  مذّلت :                              آسوده شوی –رها شوی  بِرَهی :

 بهتر بِه :                                                        کمربند طالیی کمر زرّین :

 گران بها گران مایه :                                                       داغ –گداخته  تفته :

 تابستان صیف :                                                      سپری شد صرف شد :

 پست -بی مقدار  –بی ارزش  خیره :                                                  زمستان شتا :

 قناعت کن بساز :

 تاریخ ادبیات 

 )هجری قمری هفتم قرن( الدّین حمصل شیخ سعدی،
 

و  (شعر همراه نثر به) گلستان و (شعر به) بوستاناست. هفتم  قرن در ایران نویسندگان و شاعران ترین بزرگ از

 آثار » سعدی کلیات « های آموزش اوشود.  می این نامیده ی مجموعهاست.  مانده جای بر او از اشعار دیوان

   .رفت بغداد به اتمام تحصیالت برای و گرفت فرا یرازش خود زادگاه در را مقدّماتی

 این در او تجربیات باشد، حاصل می نثر و نظم که او گلستان کتاب. برگشت به شیراز سال ۳۵ از پس سعدی

 اخالق کتاب، این موضوع .نظیر است بی خود نوع در که برد نام را بوستان توان می دیگر او آثار از  .است سفرها

 .باشد می شعر به که است و اجتماعیات سیاست و تربیت و

 

 



 

 آزمون 

 معنی واژه های زیر را بنویسید  – 1

 بساز :                   شتا :             گران مایه :                 مذّلت :             مشقّت :             باری : 

 

 مترادف کلمات زیر را بنویسید  – 2

 مشقت :                                                                         خیره : 

 

 مفهوم بیت زیر را بنویسید  – ۳

 تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا           عمر گران مایه در این صرف شد 

 

 متضاد کلمات زیر را بنویسید  – 4

 فقیر :                                                                                نشستن : 

 

 در مصراع زیر فعل را مشخص کنید  – ۵

            ای شکم خیره، به نانی بساز 

 

 با کلمه های زیر جمله بسازید  – ۶

 سلطان :                                                                      مذلت : 

 

 به کدام دسته از کلمات می توان مخالف آن ها را ساخت .  «بی » با افزودن  – 7

 مهربان  –سازگار  –الف ( اصالت 

 کران  –اختیار  –ب ( انتها 

 بهر  –امن  –ج ( انتها 

 مرتب  –شنوا  –د ( رحم 

 

  .مفرد کلمات زیر را بنویسید – ۸

                ابیات : 

 اوایل : 

 اوقات : 

 

 



 

 

 

  زندگی راز نکات مهم درس

 .پیام شعر: درک مفهوم فلسفه زندگی است

وزن و آهنگ زیبا و دلنشین شعر  .شعر در قالب نو سروده شده و از نمونه های موفّق شعر نیمایی است :قالب شعر

و بهره گیری از کنایه،  زبان شعر، امروزی و در نهایت سالمت و روانی است  .نیز بر جذابیت آن افزوده است

 .ب المثل، بر تأثیرگذاری آن افزوده استاصطالحات وضر

 معنی درس راز زندگی

 غنچه با دل گرفته گفت : زندگی لب ز خنده بستن است...

 گوشه ای درون خود نشستن است!

 ای تنها نشستن است.غنچه با ناراحتی گفت: زندگی نخندیدن و در گوشه

 است!گل به خنده گفت: زندگی شکفتن است... با زبان سبز راز گفتن 

ها گل با خنده گفت: به راستی که زندگی مانند شکفتن یک گل است و گفتن رمز و راز با زبای سبز مانند برگ گل

 و درختان است.

 رسد !گفتگوی غنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش می

 شودهمچنان گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه شنیده می

 درست گفته اند...؟کنی... کدام یک تو چه فکر می

 اند ؟نظر تو چیست؟ به نظرت کدام یک از آنها درست گفته

 کنم گل به راز زندگی اشاره کرده است !من فکر می

 گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است... هر چه باشد او گل است ،

ی بیشتری و گل است و از غنچه تجربهمن که فکر می کنم گل به راز زندگی پی برده و به آن اشاره کرده باالخره ا

                                                                                                                         در زندگی دارد .

 قیصر امین پور      



 واژه های جدید 

 کنایه از غمگین، ناراحت : دل گرفته

 کنایه از تجربه داشتن : ر زغنچه پاره کرده استیکی دو پیرهن بیشت

 زبان گویا زبان سبز :

 

 لغات مهم امالیی 

 غنچه ، باغچه ، گفت و گو ، پیرهن 

 

 تاریخ ادبیات 

، «به قول پرستو»قیصر امین پور شاعر معاصر و از شاعران برجسته انقالب اسالمی بود. مجموعه شعرهای او 

موفق به کسب جایزه نیما  1۳۶۸از آثار اوست. او در سال « ینه های ناگهانآ»و« تنفس صبح»، «کوجه آفتاب»

 .یوشیج موسوم به مرغ آمین بلورین شد

 

  درک مطلب

 نظر غنچه و گل را با هم مقایسه، و دو تفاوت آنها را بیان کنید. -1

 غنچه ، زندگی را در غم و انزوا می بیند اما از نظر گل زندگی زیباست . 

غنچه غمگین و نامید و گوشه گیر اما گل شادمان و  – 2غنچه بی تجربه است اما گل با تجربه .  – 1 تفاوت ها :

 امیدوار 

 به نظر شما راز زندگی چیست ؟ -2

حقیقت زندگی انسان و هدف از خلقت او محدود به این دنیا نیست. دنیا برای آخرت آفریده شده است. دنیا محلی 

نسان را آفریده و او را راهنمایی نمود تا به کمال مطلوب نایل شود. بنابراین راز برای آزمایش است؛ خداوند ا

 ها عنوان کرد.زندگی را باید در ایمان به خدا و توکل بر او و صبر و استقامت در سختی

  چیست؟« گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است»منظور  -۳

 ی گل بیشتر استیعنی تجربه

   نسبت داده است؟ «گل»را به « خنده»و « غنچه»را به « دل گرفته» چرا شاعر -4

 ها را به آنها نسبت داده است.با توجه به شکل غنچه و گل، شاعر این ویژگی

 



  دانش زبانی

یکی دیگر از تکنیک های زیبایی بخشیدن به یک متن یا شعر آرایه شخصیت بخشی می باشد . شاعر یا 

و ساده تر کردن مفاهیم شعر و نوشته ی خود را از زبان موجودات و اشیا ء سخن می  نویسنده برای زیبا ساختن

گوید و اعمال انسانی را به آنها نسبت می دهد . به عبارتی شاعر یا نویسنده ویژگی های انسان را به غیر انسان 

 نسبت می دهد . 

عبارت دیگر هرگاه حاالت و رفتار  به .تشخیص یا انسان نمایی، جان بخشیدن به سایر اشیا و مفاهیم است

 .تشخیص به کار برده اند ٔ  انسان را به سایر پدیده های خلقت نسبت دهند آرایه

 …نمونه دیگر: مثال: ساعت دیواری نفس های آخر را می کشد، باید باتری اش را عوض کنم

 ساحلِ بی خیالِ خواب آلود                       می بَرَد لذّت از نوازش آب

 .نوازش کردن به آب ولذت بردن و بی خیال بودن به ساحل نسبت داده شده است

 خجل شد چو پهنای دریا بدید                یکی قطره باران زِ ابری چکید

 .آب نسبت داده شده است ٔ  خجالت کشیدن و دیدن به قطره

 مثال : 

 غنچه با دل گرفته گفت : زندگی لب ز خنده بستن است .  -

 خنده گفت زندگی شکفتن است .  گل به -

در این مثالها شاعر خندیدن ، سخن گفتن و غمگین شدن را که از صفات انسانی است به غنچه و گل نسبت داده 

 است . 

 مناظره 

 مناظره نیز مانند شخصیت بخشی یکی از روشهای مورد استفاده ی شاعران و نویسندگان است . 

فر  و بیان نظرات هر یک می باشد . گاهی در نوشته یا شعر ، شخصیت های مناظره : به معنای گفت و گوی دو ن

انسانی و یا غیر انسانی به صورت پرسش و پاسخ و یا بحث ، به گفت و گو می پردازند . در شعر راز زندگی شاعر با 

 رو به رو قرار دادن غنچه و گل از شیوه مناظره استفاده کرده است . 

  کارگاه درس پژوهی

 های انسانی را به آنها نسبت دهید و داستانی کوتاه بسازید.چند شیء انتخاب کنید و ویژگی لف(ا -1

 بهترین داستان را با ذکر دلیل انتخاب کنید. ب(

 «ی در، شد از او دامن گیرحلقه                   آن دَمِ صبحِ قیامتْ تأثیر»بیت  «شیر خدا»در شعر  -2

 د؟ تحقیق کنید و به کالس گزارش دهید.به چه واقعه ای اشاره دار

 



 

 

 

 

 

 

خرید روزی بود و روزگاری بود. یک مرد بزّاز بود که هر چند وقت یک بار از شهر، پارچه و لباس های گوناگون می

گشت. یک روز این بزّازِ دوره گرد، داشت از یک ده به ده برد و می فروخت و به شهر برمیو به ده های اطراف می

 رفت. رفت، وقتی از آبادی خارج شد و به راه بیابانی رسید، مردی اسب سوار را دید که آهسته آهسته مییدیگر م

آقا، حاال که ما هر دو از »را به دوش داشت، بسیار خسته شده بود، به سوار گفت:  ی پارچه هامرد بزّاز که بسته

 «.وانمردی تو سپاسگزار و دعاگو خواهماگر این بسته را روی اسب خودت بگیری از ج رویم،یک راه می

دارد امّا از این  حق با تو است که کمک کردن به همنوع، کار پسندیده ای است و ثواب هم»سوار جواب داد:

انصافی بار گذاشتن روی او بی متأسّفم که اسب من دیشب، کاه و جو نخورده و چون تاب و توان راه رفتن ندارد،

 «دآیاست و خدا را خوش نمی

ناگهان از کنار  و دیگر حرفی نزد. همین که چند قدم دیگر پیش رفتند، «بله، حق با شماست»مرد بزّاز گفت: 

 اسب سوار وقتی خرگوش را دید،  جاده، خرگوشی بیرون دوید و پا به فرار گذاشت و رفت صد قدم دورتر نشست.

 ، او از جلو و اسب سوار از دنبال او رفتند.شروع کرد دنبال خرگوش تاختن. خرگوش دوباره شروع کرد به دویدن

مرا نگرفت  چه خوب شد که سوار،کوله بار»مرد بزّاز وقتی دویدن اسب را دید به فکر فرو رفت و با خود گفت:

 «.وگرنه ممکن بود به فکر بدی بیفتد و پارچه های مرا بِبَرد و دیگر دستم به او نرسد

خوبی دارم که  اسبی به این»اری رفته بود به همین فکر افتاد و با خود گفت:اتّفاقاً اسب سوار هم پس از اینکه مقد

 «.رفتمبیابان و می زدم بهگرفتم و میی بار بزّاز را میتواند به او برسد، خوب بود بستههیچ سواری هم نمی

معذرت  یخیل»سپس سوار، اسب را برگردانید و آرام آرام برگشت تا به پارچه فروش رسید و به او گفت:

داریم، دلم راضی  خواهم، تو را تنها گذاشتم و رفتم خرگوش بگیرم، نشد. راستی چون هنوز تا آبادی خیلی راهمی

داشته باشم و به تو کمک  آید که تو پیاده و خسته باشی و من هم اسبنشد تنها بروم و دیدم خدا را خوش نمی

رسد و میرد، به منزل مینمی اسب هم برای این مقدار بار، ی پارچه را بده تا برایت بیاورم.نکنم، حاال بسته

 «.رودخستگی از تنش در می

اسب، من هم  از لطف شما متشکّرم، راضی به زحمت نیستم. بعد از پیدا شدن خرگوش و دویدن»مرد بزّاز گفت:

 «.فهمیدم که باید بار خودم را خودم به دوش بکشم

 ازنویسی مهدی آذریزدیب قصّه های برگزیده از مرزبان نامه،



 واژه های جدید 

 سخاوت –بخشندگی  جوانمردی :              ده –روستای آباد  آبادی :             پارچه فروش بزّاز :

 ناحقّیبی انصافی :                   نیکو –خوب  پسندیده :             هم جنس:  همنوع

    با سرعت حرکت کردنتاختن : 

 

 ت تاریخ ادبیا

 مرزبان نامه

 شروین رستم بن مرزبان که پندآمیز محتوایی با زبان حیوانات به هایی حکایت و ها داستان شامل است کتابی

 و سعد است کرده تألیف )طبری( کهن مازندرانی زبان چهارم به قرن اواخر در را آن طبرستان شاهان از پَریم

 .ازگردانددری ب فارسی به ششم قرن در را آن وراوینی الدّین

 مهدی آذر یزدی

اش  قبلی وسیع مطالعات و زمینه به توجّه با 1۳۳۶ از سال  .شد متولّد یزد شهر ی حومه در واقع خرّمشاه در وی

 نگارش و تهیه در خصوصی به سبک انتخاب با او .کودکان نمود برای گوناگون های داستان نوشتن به شروع

درآمده  ایران معاصر ادبیات در کودکان های داستان و مطّلع ورزیده نویسندگان از یکی صورت به هایش داستان

  .است » برای خوب های قصّه

 هایه قصّ « منظومی حکایت خوب و های بچّه « ی مجموعه در تر کوچک کتاب پنج ی و مجموعه در کتاب پنج

 ی جایزه برنده او های استاننام د به » عسل و قند شعر « مجموعه از یکی .داد انتشار » کهن های کتاب از تازه

 .است شده کتاب کودک شورای طرف از سال ی برگزیده کتاب ی دیگری برنده و ایران در یونسکو

  درک و دریافت

اسب سوار مردی خودبین بود که نه تنها به فکر   هایی داشت؟با توجّه به متن، مرد اسب سوار چه ویژگی -1

 کند.پیدا کند سو استفاده و دزدی هم میهای دیگر نیست؛ بلکه اگر فرصت انسان

منظور بزاز از این بود که بارش را  چه بود؟« باید بار خودم را خودم به دوش بکشم»منظور بزّاز از گفتن اینکه  -2

 کرد او دزد است.به اسب سوار ندهد؛ زیرا فکر می

  پنج رویداد مهمّ داستان را به ترتیب بیان کنید. -۳

 سب سوار خواست که بارش را روی اسبش بگذارد.مرد بزاز از ا -1

 کند.اسب سوار درخواست بزاز را رد می -2 

 کند.اسب سوار با دیدن خرگوش سریع او را دنبال می -۳ 

 کند تا بار مرد بزاز را بدزدد.اسب سوار فکر می -4 

 دهد.مرد بزازبا دیدن سرعت اسب بار خود را به اسب سوار نمی -۵ 



 ن بخوان و بیندیش پیاده و سوارهنکات پیرامو

 .پیام کلی داستان، تصمیم گیری عاقالنه، دور اندیشی و آینده نگری است

 در این خصوص حضرت علی )ع( می فرمایند: عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر در عاقبت کار هایش

 ( . )شرح غررالحکم بیندیشد

- ، آرامش خاطر،   پیشروی به سوی هدف،   ی با مشکالتآمادگی رویاروی،  درست اندیشی  :آثار آینده نگری

 . هویت یابی،   هدفمندی،  استفاده از فرصت ها ایجاد انگیزه 

 آزمون:

 بود؟ چه زندگی ی درباره غنچه نظر - 1
 

 بود؟ چه زندگی ی درباره گل نظر - 2
 

 داشتند؟ تری درست نظر یک کدام شاعر نظر به -۳
 

 است؟ کسی چه اثر زندگی راز شعر - 4
 

 است؟ شده سروده قالبی چه در زندگی راز شعر - ۵
 

 است؟ شده انتخاب کتاب کدام از سوار و پیاده داستان - ۶
 

 است؟ شده بازنویسی کسی چه توسط سوار و پیاده داستان - 7
 

 .کنید بیان را سوار اسب مرد های ویژگی - ۸

 

 کند؟ لحم خودش را خودش بار گرفت تصمیم پیاده مرد چرا - ۹
 

 چیست؟ زندگی راز شما نظر به - 10
 

   .کنید بیان را سوار و پیاده مرد شخصیتی های تفاوت -11
 

  با استفاده از جان بخشی برای هر یک از کلمه های زیر ، یک جمله بنویسید - 12

   : چمنزار                                     :  باغ                                         : زبان سبز

  برای هر یک از کلمات زیر دو صفت مناسب بنویسید- 1۳

                 ----------- زندگی                                                        -------------- گل

  ------------- باغ



 

 

 میوۀ هنر :درس پانزدهم 

 درس پانزدهم میوة هنر نکات مهم

 قطعه :درسقالب 

 .موضوع آن اخالقی، اجتماعی، تعلیمی است .قطعه شعری است که مصرع های زوج آن هم قافیه اند : قالب قطعه

اما گاهی این تعداد تا  .بیت است 1۵تا ۳و تعداد ابیات قطعه بین  ابیات قطعه از ابتدا تا پایان به یکدیگر مربوط اند

 .بیت و بیش از آن هم رسیده است ۵0به 

 .میان شعرای پارسی گو، انوری، ابن یمین و پروین اعتصامی بیش از دیگران به این قالب پرداخته انداز 

 ) بیت اوّل: ) یکی روز (: به معنی یک روز، روزی) قید زمان

 .پیام شعر میوة هنر: سرانجامِ بی ثمری و بی حاصلی، خواری و نابودی است

 .ر و تبرمناظره ای است بین سپیدا « میوه هنر»  شعر

 .در این شعر از جان بخشی )جاندار پنداری، تشخیص( بهره گرفته شده است



 معنی شعر                                                                                    

 داراز جور تبر، زار بنالید سپی                             آن قصّه شنیدید که در باغ یکی روز 

 کرد؟ می ناله بسیار ناتوانی روی از تبر ستم از سپیدار، درخت باغی در روز یک که اید شنیده را داستان آن
 

 ازتیشه ی هیزم شکن و ارّه نجار                             کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی 

 .شاخی نه و مانده ای ریشه نه من برای شکن، هیزم ی تیشه و نجار ارّه دست از که
 

 کاین موسم حاصل بودو نیست تو را بار                             گفتش تبر آهسته که جرم تو همین بس 

 .ای نداده ثمری و میوه تو ولی است دادن میوه فصل االن که است این تو گناه اوگفت: به آهسته تبر

 شده توده درباغ، سحر هیمه بسیار                             تا شام، نیافتاد صدای تبر از گوش 

 .بود شده جمع هیزم از ای توده باغ آن در صبح و نشد قطع و داشت ادامه چنان هم تبر صدای شب تا

 بگریست سپیدار و چنین گفت دگر بار                             دهقان چو تنور خود ازاین همیه برافروخت 

 :گفت دوباره و کرد گریه سپیدار کرد، روشن هیزم آن با را خودش تنور ( باغبان ) کشاورز وقتی
 

 اندام مرا سوخت چنین زآتش ادبار                             آوخ که شدم هیزم و، آتشگر گیتی 

 .سوزاند بدبختی آتش در چنین این مرا بدن ( ستمگر ) سوزان دنیای و شدم تبدیل هیزم به که افسوس

 ناچیزی تو، کرد بدین گونه تورا خارخوار                             شعله، کز دست که نالی  خندید براو

 .است کرده وحقیر پست گونه این را تو , تو ارزشی بی ؟ کنی می شکایت کسی چه از گفت: و خندید او به شعله

 ه جز سوختنش نیست سزاوارفرجام ب                             آن شاخ که سر بر کشد و میوه نیارد 

 .شود می سوزانده که نیست این از تر شایسته سرانجامش ، دهد نمی میوه ولی کند می رشد که درختی آن

 ای میوه فروش هنر این دکّه و بازار                             جز دانش و حکمت نَبُوَد میوه ی انسان 

 .است آن ی ارائه وقت حاال ای اندوخته هنری و دانش اگر انسان، ای نیست. حکمت و دانش جز چیزی انسان عمر حاصل

 کردار نکو کن که نه سودی ست زگفتار                             از گفته ی ناکرده وبیهوده چه حاصل 

 که بده انجام درست و کن درست را خود کار و عمل دارد؟ ای فایده چه شود، نمی عمل آن به که ای بیهوده سخن

 .نیست سودی عمل بی گفتارِ در

 روز عمل و مزد ، بود کار تو دشوار                             آسان گذرد گرشب و روز و مه و سالت 

 که قیامت روز ، ندهی انجام آخرت برای مفیدی کار و بگذرد پروری تن و تنبلی به تو سال و ماه و روز و شب اگر

 .شود می دشوار تو کار ، تاس دادن پاداش و اعمال حساب روز

 

 واژه های جدید 

نالی ، بدبختی ادبار:، ابزاری برای کندن تیشه:، ریشه، اصل بیخ و بن:، ناتوان، رنجور، ضعیف زار:، ستم، جفا جور:

فصل،  موسوم:، گناه جرم:، رشد کردن، قد کشیدن سربر کشیدن:، پست، ذلیل خوار:، شکایت کردن )نالیدن(:

کنایه از این که شرایط فراهم است، این  این دکه و بازار:، هیزم : هیمه، شامگاه: شب شام:، میوه ثمر، بار:، زمان

، سرانجام، عاقبت فرجام:، کلمه ای برای اشاره به کس یا چیز نامشخص یا ناشناسی فالن:، گوی و این میدان

:  آتشگر گیتی، گین، افسرده، تنگدلغم : دلتنگ، آه، افسوس:  آوخ، مغازه، دکان دکه:، شایسته، درخور سزاوار:

 تعریف کردن، ستایش کردن، خوبی کسی را گفتن بستاید )ستودن(:، دنیایی که آتش می افروزد



 هم خانواده های درس 

        : مجرم، جریمه، جرایم جرم

      حاصل: محصول، محصل، تحصیل، حصول

 ادبار: مدبر

 جاهل: جهل، جهالت، مجهول

 

 ) شده هکوتا( مخفف کلمات

 ، این که : کاین                                                                     ، ماه : مه

  ، کاه : که                                                               ، پارسال : پار 

  ، نیکو : نکو                                                                  ، گاه : گه

 ... و                                                             دیروز : دی

 

 قطعه : شعر قالب

 باشد شده تکرار زوج های مصراع در ها قافیه که شعری

 اند آمده زوج های مصراع در که اند شعر های قافیه دشوار ، ... ، سزاوار ، خوار ، ادبار ،...، نجّار ، سپیدار

 بخشی جان یا تشخیص صنعت از اعتصامی پروین استفاده . آید می نظر به چیزی هر از بیشتر آنچه شعر این در

 . است اشیاء به

 شناسند می صنعت این استاد را اعتصامی پروین
 

 تاریخ ادبیات 

 فروردین ۵2 در و شد تولدم تبریز در ۵۵22 اسفند ۵2 در ) اعتصامی پروین ( به معروف اعتصامی رخشنده

 . شد  سپرده خاک به قم در و گذشت در » ایران زن شاعر مشهورترین « .شده است یاد او ازتهران  در ۵2۵1

 همان از و آموخت پدرش نزد را عربی و انگلیسی فارسی، کودکی از عنوان پروین به که است کسی تنها وی

 .کرد آغاز را شعر سرودن بهار لک الشعراءو م دهخدا چون استادانی و پدرش نظر تحت کودکی

 کشف و پروین هنری زندگی شکلگیری در که بود خود عصر مترجمان و شاعران از اعتصامی، یوسف وی پدر

  .داشت مهمی نقش شعر سرودن به وی و گرایش ذوق و استعدادها،

 .شد جدا او از چندی س ازپ همسرش، با فکری اختالف دلیل به اما کرد، ازدواج سالگی هشت و بیست در او

 .پرداخت کار به کتابداری شغل به تهران عالی دانشسرای کتابخانه در مدتی برای جدایی، از بعد پروین

 تهران در سالگی پنج و سی در حصبه بیماری اثر بر اشعارش، دیوان از نوبت دومین چاپ از پیش پروین

 خاک به ، پدرش آرامگاه کنار در و خانوادگی اهآرامگ در ، )س( معصومه حضرت حرم در وی درگذشت پیکر

 . شد سپرده

 عنوان به ، ) ماه اسفند ۵2 ( اعتصامی پروین زادروز » اعتصامی پروین بزرگداشت روز « شده است نامگذاری

 است . یتیم اشک شعر اعتصامی پروین شعر زیباترین از یکی

 



  :درک مطلب

 ای نداشت.ون در فصل برداشت، هیچ میوهچعلتّ قطع کردن درخت سپیدار چه بود؟  -1 

ای ندارد، باید عمل حرف زدن فایده چیست؟« کن که نه سودی ست ز گفتارکردار نکو »منظور شاعر از مصراع  -2

 و رفتار خوب داشته باشیم. )به عمل کار برآید به سخنرانی نیست(

انسان است و کسی که دانش و جکمت ی دانش و حکمت محصول و ثمره به نظر شما پیام این شعر چیست؟ -۳

 نداشته باشد، مانند درختی است که میوه و محصول ندارد.

های درخت سپیدار بعضی از فایده ی ندارد؟ دلیل خود را بیان کنید.به نظر شما درخت سپیدار هیچ فایده ا -4

اده از چوب آن، همچنین و بعضی اند از: تولید اکسیژن، ایجاد سایه، محلی برای النه سازی پرندگان و استفعبارت

 دانند.شاعران نیز، این گونه درختان بی میوه را آزاد و رها از تعلقات دنیا می

  :دانش زبانی

 کند.را بیان می ی کاملکه در درس خواندیم یک واژه است؛ امّا معنای یک جمله «آوخ»ی کلمه الف(

کلمه هایی مانند ای کاش، افسوس، آفرین، آوَخ و... استفاده گاهی برای حالت هایی مانند آرزو، اندوه و شادی از 

ی کامل گویند. این کلمات، اجزای یک جمله را ندارند ولی معنای یک جملهمیشِبْهِ جمله کنیم. این کلمات را می

 کنند.را بیان می

 شبه جمله یعنی شبیه یک جمله.

 به کلمه های زیر توجّه کنید: ب(

 پارسال ……………پار 

 دیروز ……………دی 

 ماه ……………مه 

 کنند.استفاده می «پار، دی، مَه، گَه و شَه»گاهی شاعران از کلمات کوتاه شده ای مانند 

 منظور از شبه جمله، کلمه یا گروهى از کلمات اند :شبه جمله

ننده منتقل که غالباً براى بیان حاالت عاطفى گویندهبه کار مى روند و همچون جمله، پیامى را از گوینده به خوا

 مى سازند؛

 .نامیده م ىشوند «  شبه جمله» امّا چون برخالف جمله، از دو بخش نهاد و گزاره، تشکیل نشده اند، 

 !مثال: دوری و دوستی، من و دروغ

 کلمه اى است که نقش فعل یا جمله را بازى مى کند، صوت

 .کار رود بى آنکه شکل آنها را داشته باشد و براىبیان عواطف و احساسات، به

 .نامیده شده است اصوات در برخى از کتا بهاى دستورى، شبه جمله،

 برای بیان حاالت روحی و درونی چون شادی، تعجب، درد، افسوس و مانند آنها

 .می گویند « صوت»  یا «  شبه جمله»  از کلماتی همچون به به، وه، آه، آوخ و جز آنها استفاده می شود که به آن



 

 

 

 

 

  وزی افالطون نشسته بود. مردی نزد او آمد و نشست و شروع کرد به حرف زدن.گویند ر

 گفت:کرد و میمی گفت و تو را دعاای حکیم ! امروز فالن مرد را دیدم که سخنِ تو می»ی سخن،گفت:در میانه

به تو  سپاس او را افالطون، بزرگ مردی است که هرگز کس چون او نبوده است و نباشد. خواستم که شکر و

 «رسانم

می گویند یک روز افالطون در جایی نشسته بود. مرد نادانی به پیش او آمد و شروع به صحبت کرد. در بین حرف 

گفت: کرد و میای خردمند ! امروز فالنی را دیدم که درباره تو صحبت می کرد ودرحق تو دعا می»های خود گفت:

 «کرد را به تو بگویم د بود، خواستم تعریفی که از تونخواهنبوده وست که هرگز کسی مانند او افالطون مرد بزرگی ا

 افالطون چون این سخن بشنید، سر فرو برد و بگریست و سخت دلتنگ شد.

 بت هارا شنید سر خودرا پایین انداخت و شروع به گریه کرد و بسیار ناراحت شد.حافالطون وقتی این ص

 «تو را که چنین تنگدل گشتی؟ ای حکیم ! از من چه رنج آمد»این مرد گفت:

 «ای مرد خردمند ! چرا از من رنجیدی و این گونه ناراحت شدی»آن مرد گفت:

 «مرا بستاید از تو رنجی به من نرسید ولیکن برای من از این بَدتَر چیست که جاهلی»افالطون گفت:

ین بد تر باشد که شخص نادانی از تواند از اتو باعث رنجیدن من نشدی ولی برای من چه چیزی می» افالطون گفت:

 «من تعریف کند

 کنند، نباید خوشحال شویم؟چرا هنگامی که افراد نادان از ما تعریف می

کنند حتماً ما کار جاهالنه ای انجام داده ایم که مورد پسند آن ها واقع شده وقتی افراد نادان از انسان تعریف می

 است بنا بر این نباد خوش حال بشویم .

 ژه های جدید وا

خواستم که شکر و ، درباره تو حرف می زد سخن تو می گفت :، اشاره به فرد یا چیز نامعلوم فالن :، نادان جاهل :

سرش  سر فرو برد :، خواستم که تشکر و قدردانی و سپاسگزاری او را به گوش تو برسانم سپاس او را به تو رسانم :

من :  از من چه رنج آمد تو را که چنین تنگدل گشتی؟، ناراحت شد بسیار سخت دلتنگ شد :، را پایین انداخت

 بستاید :، من را مرا :، نادان جاهل :، ولی ولیکن :، چه کاری کردم که باعث رنجیدن و ناراحتی تو شده است؟

 ستایش کند –تعریف و تمجید کند 



 یام حکایت افالطون و مرد جاهلپ

همچنین چاپلوسی را مورد نکوهش قرار  .رگانی چون افالطون آشنا می کنداین حکایت دانش آموزان را با رفتار بز

 و موجب تقویت عزّت نفس و بی توجهی به تملق های بی پایه و اساس می گردد می دهد

 آزمون
 

 است؟ کسی چه ی سروده ، هنر میوه شعر -1

 

 است؟ نابودی ی شایسته کسی چه شاعر نظر به -2
 

 ؟ انجام داد باید یکار چه ، عمل بدون زدن حرف جای به -۳
 

 داشت؟ خواهد پیش در را دشواری کار ، نتیجه گرفتن هنگام کسی چه  -4

 

 بود؟ چه سپیدار درخت کار اشکال -۵
 

 است؟ چیزی چه انسان ثمر و میوه -۶
 

 کرد؟ چه مرد آن حرف شنیدن از بعد افالطون  -7
 

 بود؟ چه افالطون ناراحتی دلیل -۸
 

 خورد؟ می حسرت سپیدار درخت چرا -۹
 

 بود؟ چه سپیدار درخت ردنک قطع علت -10
 

 است؟ شده سروده قالبی چه در هنر ی میوه شعر -11
 

 کنید مشخّص را جمله شبه ، زیر های مصراع و ها عبارت در -12

 .هیزم شد که آوخ

 .بازار و دکّه این ، هنر فروشِ میوه ای

  .کنید بازنویسی ساده نثر به ، را زیر بیت دو -1۳

 بازار و دکّه این ، هنر فروش میوه ای                              انسان      ی میوه نبود حکمت و دانش جز

 گفتار ز سودیست نه که ، کن نکو کردار                                حاصل چه بیهوده و ناکرده ی گفته از

 

 آتشگر گیتی :          هیمه :                                                   مفهوم عبارت های زیر را بنویسید  -14
 

 متن زیر چند جمله است  -1۵

 فرو برد و بگریست و سخت دلتنگ شدافالطون چون این سخن بشنید، سر 



 

  

 

دوست و همچنین برشماری خصایل دوست یک این درس به بررسی ویژگی های دوست خوب و انتخاب شایسته 

 .شایسته می پردازد

قصّه خوانی و شنیدن قصّه را مطرح  و همچنین فواید و نوجوانان استکه یکی از مهم ترین دغدغه های کودکان  

 .می سازد

 معنی درس:

 ی بسیاری دارد:بدان که قصّه خواندن و شنیدن، فایده

 های بسیاری دارد.گاه باش که داستان)قصه(خواندن و شنیدن فایده

 اوّل آنکه از احوال گذشتگان خبردار شود.

 شود .تاریخ و سرگذشت پیشینیان آگاه می ی اوّل این است که ازفایده

 دویم آنکه چون عجایب بشنود، نظر او به قدرت الهی، گشاده گردد.

خواند شناخت او نسبت به قدرت خداوند های جهان میی دوم این است که وقتی انسان درباره شگفتیفایده

 شود.بیشتر می

 از بند محنت آزاد نبوده است، او را تسلی باشد.سیم، چون محنت و شدت گذشتگان شنود، داند که هیچ کس 

فهمد به این نکته پی هایی که گذشته گان کشیده اند را میی سوّم این است که وقتی داستان رنج و سختیفایده

ها فقط برای او نیست در نتیجه موجب کم شدن غم و برد که هیچ کس بدون رنج و درد نبوده و این سختیمی

 .شوداندوه او می

چهارم، چون زوال ملک و مال سالطین گذشته شنود، دل از مال دنیا و دنیا بردارد و داند که با کس، وفا نکرده و 

 نخواهد کرد.

شنود دیگر به ی چهارم این است که وقتی اخبار نابودی و تباهی سرزمین و اموال پادشاهان گذشته را میفایده

 ا و مال دنیا به هیچ کس وفادار نمانده و نخواهد ماند.داند که دنیبنند چون میمال دنیا دل نمی

 ی بی شمار او را حاصل شود.پنجم، عبرت بسیار و تجربه 

 آورد.گیرد و تجربه زیادی به دست میی پنجم این است که پند فراوانی میفایده



 

های پیغمبران بر تو  ای محمّد، ما از قصّه های رسوالن و خبر»گوید: و خدای تعالی با حضرت رسول )ص( می

ی ی هود، آیه)قرآن کریم، سوره« خوانیم؛ آنچه بدان، دل را ثابت گردانیم و فایده های کلی تو را حاصل گرددمی

120.) 

های پیامبران)قبل از تو( و اخبار پیغمبران را برای ای محمد ما داستان»خداوند بلند مرتبه به پیامبر)ص( می گوید

  رسد.اندازه به تو میکنیم( و از آنها سودهای بییخوانیم)روایت متو می

پس معلوم شد که در قصه های گذشتگان،فایده ای هست و خواننده و گوینده و شنونده را از آن فایده رسد. اگر 

 پرسند که قصّه خوانی، چند نوع است، بگوی دو نوع: اول حکایت و دویم نظم خوانی.

هایی دارد که هم برای خواننده و هم گوینده و هم گذشتگان فایدههای پس مشخص شد که دانستن داستان

هایی که به صورت شنونده مفید است. اگر از تو پرسیدند که قصّه گویی چند نوع است؟ بگو دو نوع: اول داستان

 هایی که در قالب شعر است.حکایت است دوم داستان

 اگر پرسند که آداب حکایت گویان چند است،

 کنند؟رسیدند که قصّه گویان چه گونه حکایتی را بیان میاگر از تو پ

 بگوی: اول آمکه قصه ای که ادا خواهد کرد، باید که بر استاد خوانده باشد و با خود تکرار کرده باشد تا فرو نماند. 

 دویم آنکه چست و چاالک به سخن در آید و خام نباشد.

گو کند برای یک استاد بخواند و هچنین با خود تمرین کرده باشد  خواهد بازای را که میبگو اول این که فرد قصّه

 تجربه نباشد.تا در هنگام قصّه گویی چیزی را از یاد نبرد. دوم این که در فن سخن گفتن چابک و زرنگ باشد و بی

 سیم باید که داند که جاعت، الیق چه نوع سخن است، بیشتر، از آن گوید که مردم، راغب آن باشند.

رم، نثر را وقت وقت به نظم آراسته گرداند که بزرگان گفته اند: نظم در قصّه خوانی چون نمک است در دیگ؛ چها

 اگر کم باشد، طعام بی مزه و اگر بسیار گردد شور شود؛ پس اعتدال، نگاه باید داشت.

بزند که مردن  سوم این که باید بداند چه سخنی برای شنوندگان مناسب است و بیشتر در مورد مطالبی حرف

های مناسب در بین قصّه ساده خود از شعر نیز استفاده کند زیرا بزرگان پسندند، چهارم این که باید در زمانمی

شود و اگر زیاد بزنی مزه میگفته اند شعر در میان قصه خواندن مانند نمک زدن به غذا است اگر کم بزنی غذا بی

 د.شود پس باید میانه روی کرغذا شور می

 پنجم، سخنان محال و گزاف نگوید که در چشم مردم، سبک شود.

 دهد.پنجم این که سخنان غیر ممکن و بیهوده نگوید زیرا در چشم مردم، ارزش و شان خود را از دست می

 اگر پرسند که آداب نظم خوانی چند است،



 اگر بپرسند که آداب شعر خوانی چگونه است؟

 .بگوی: اول آنکه به آهنگ خواند

 بگو اول این که آهنگ و وزن شعر را درست رعایت کند.

 دویم، سخن را در دل مردم بنشاند.

  دوم این که شعر را طوری بخواند که در مردم تاثیر گذار باشد.

 سیم، اگر بیتی مشکل پیش آید، شرح آن با حاضران بگوید.

  بود آن بیت را توضیح بدهد. سوم این که اگر در میان شعر بیتی بود که فهم آن برای دیگران مشکل

 چهارم، چنان نکند که مستمع، ملول گردد.

 چهارم این که به شکلی سخن نگویید که شنوده خسته شود

 پنجم، صاحب آن نظم را در اول یا آخر، یاد کند و فاتحه و تکبیر گوید.

 دپنجم در اول یا آخر شعر از نام شاعر آن شعر یاد کند و برای او فاتحه ای بخوان

  
 ی سلطانیکمال الدّین حسین واعظ کاشفی، فُتوّت نامه

 

 جدید درس  واژه های

، باز، مفتوح، جاری، وسیع : گشاده، جمع عجیب، شگفتی ها : عجایب، ها جمع حال، وضع ها، سرگذشت : احوال

آرامش دادن، کم کردن غم و اندوه  : تسلی، طناب، ریسمان : بند، سختی، بدبختی، رنج : شدت، رنج : محنت

پند  : عبرت گرفتن، پادشاهان : سالطین، پادشاهی، کشور : ملک، نابودی، رو به نیستی رفتن : زوال، کسی

، جمع رسول، پیامبران، فرستادگان : رسوالن، بلند مرتبه، برتر : تعالی، بی حساب، بسیار زیاد : بی شمار، گرفتن

اجرا  : ادا کردن، شعر، کالم موزون و با قافیه : نظم، داستانف قصه، سرگذشت : حکایت، پابرجا، استوار : ثابت

، چابک، تند و تیز، چابک : چست، درمانده نشود، ناتوان نشود : فرونماند، نزد، جانب، کنار بر:، کردن، بیان کردن

، نوشته، نوشته ای که شعر نباشد نثر:، مایل، عالقه مند : راغب، سزاوار، شایسته : الیق، بی تجربه، ناپخته : خام

، ظرف بزرگی که در آن غذا می پزند : دیگ، غذا : طعام، منظم، مزین : آراسته، گه گاه، گاهی وقت ها : وقت وقت

پست، خفیف، در این درس خوار و  : سبک، دروغ، الف : گزاف، نشدنی، غیر ممکن : محال، میانه روی : اعتدال

 : فاتحه، غمگین، آزرده : ملول، شنونده : عمستم، توضیح دادن : شرح، جمع ادب، رسوم، عادات : آداب، ذلیل

 اهلل اکبر گفتن، بزرگ شمردن تکبیر:، آغاز کار، اول چیزی، گشایش

 

https://dabesto.ir/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%b4%d8%a7%d9%86%d8%b2%d8%af%d9%87%d9%85-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a2%d8%af%d8%a7%d8%a8/


 لغات مهم از لحاظ امالیی 

 –چست و چاالک  –ثابت  –عبرت  –سالطین  –زوال  –سیُم  –دویم  –عجایب  –محنت  –تسلّی  –شدّت  –احوال 

 حکایت گویی  –فاتحه  –تکبیر  –مستمع  –گزاف  –اعتدال محال  –راغب  –نثر  –نظم خوانی  –الیق 

 اریخ ادبیات ت

 )ق. ه ۸40  ۹10 (کمال الدّین حسین واعظ کاشفی

 در قرن نهم معروف ی نویسنده و واعظ دانشمند، الدّین، به کمال ملقّب واعظ سبزواری بیهقی علی بن حسین

 آثار کتاب ازاین  .داشت مهارت نجوم و ریاضیات» سهیلی انوار «و  الهی معارف و دینی علوم در وی .بود سبزوار

 .درگذشت هجری ۹10سال در کاشفی » الشهدا روضه « و » سلطانی ی نامه فتوّت « اوست

  درک مطلب

آگاهی از سرگذشت پیشینیان، بیشتر شدن معرفت انسان های قصّه خواندن را بیان کنید.هسه مورد از فاید -1

 های فراوانی، به دست آوردن تجربهنسبت به قدرت اله

برای احترام گذاشتن به شاعر و یا نویسنده  ی آن یاد کرد؟ز شاعر یا نویسندهچرا باید در آغاز یا پایان نوشته ا -2

 و آگاه شدن مردم از نام شاعر.

عبرت انگیزی،  ید؟گیرایی را برای آن در نظر میهای برای خواندن انتخاب کنید، چه ویژگیاگر بخواهید قصّه -۳

 کشش و جذابیت و گیرایی، منطقی بودن روند داستان، گزیده گویی، نثر ساده و قصه گونه

حکایت گویی می تواند بیان داستانی به شعر یا   هایی بین حکایت گویی و نظم خوانی وجود دارد؟چه شباهت -4

داستانی را بیان می کنند در هر دو یک نفر نثر باشد . نظم خوانی بیان یک داستان به شعر است پس هر دو اغلب 

 به عنوان راوی و قصه گوداستان را بلند می خواند و بقیه می شنوند . 

 :معانی برخی ازعبارات مهمّ درس

 .سختی ها و مرارت های پیشینیان :محنت وشدت گذشتگان

 .از دنیا وثروت های دنیوی دل بکند :دل از مال دنیا و دنیا بردارد

 .با خود مرورکرده است که ازگفتن آن ناتوان نباشد :رار کرده باشد تا فرو نماندبا خود تک

 .در این جمله وقت وقت به معنای گاهی آمده است :نثر را وقت وقت به نظم آراسته گرداند

 .باید داند که چه سخنانی مناسب وشایسته افرادحاضراست :باید داند جماعت الیق چه نوع سخن است

در دیگ.)تشبیه( در این جمله نظم به نمک تشبیه شده  نظم درقصّه خوانی چون نمک است :اندبزرگان گفته 

 .چون نمک چاشنی بخش غذاست و نظم هم به سخن مزه می بخشد به چنین کاربردی تشبیه می گویند.است

 .در هرکاری اصل در میانه روی است :پس اعتدال نگاه باید داشت

 .مردم فرد بی ارزشی جلوه می کنددر نظر  :در چشم مردم سبک شود

برصاحب آن شعر رحمت فرستد و آن به بزرگی  :صاحب آن نظم را در اوّل یا آخر،یاد کند و فاتحه و تکبیرگوید

 .یاد کند



  واژه آموزی

 گیریم؛ مانندبهره می «خوان/ خوانی»ی جدید در زبان فارسی از ترکیب کلمه با گاهی برای ساختن یک واژه 

 

 ی جدیدکلمه ان/ خوانیخو کلمه

 شعرخوان / شعرخوانی خوان/ خوانی شعر

 نغمه خوان / نغمه خوانی خوان/ خوانی نغمه

 خوانی الالیی خوان/ الالیی خوان/ خوانی الالیی

 

 یکی از ترکیب های جدید برای ساختن واژه ها ، ترکیب کلمه با ) خوان / خوانی ( است .

 یعنی کسی که آواز می خواند . آواز خوان =آواز + خوان مثال : 

 آواز خوانی یعنی فعل آواز خواندن . =آواز + خوانی مثال : 

 از ترکیب واژه های بسیاری با خوان و خوانی می توان واژه های جدیدی ساخت . 

 ، ترانه ، سرود ، مرثیه ، شاهنامه ، تعزیه و ..... الالیی ، نغمه ، شعرمانند : 

ات به یک شکل نوشته می شوند ؛ ولی با استفاده از حروف صدادار ، معنای آنها تغییر می بعضی از کلمهم نویسه : 

 کند به این کلمات کلمه های هم نویسه می گویند . 

  شِش ، شُش – دَرک ، دَرَک – مَرد ، مُرد -  سحَر ، سِحرمثال : 

ها متفاوت است به این کلمات هم آوا بعضی از کلمه ها به یک شکل خوانده می شوند ولی شکل نوشتن آنهم آوا : 

 گفته می شود . 

  حیاط ، حیات – صواب ، ثواب – خوار ، خار –خوان ، خان مثال : 

 بعضی دیگر از کلمات ، هم آوا و هم نویسه هستند ؛ ولی معنای متفاوتی در جمله دارند .  *

 بطری شیر  شیر :                  خانه  شیر آب شیر :                      شیر سلطان جنگل  شیر :مانند : 

 



 
 

 

 

 

 نیست ز کژیّ بَتَر، هیچ اندیشه    به گیتی، بِه از راستی، پیشه نیست

 در جهان هیچ کاری بهتر از راستی و درستی نیست و هیچ فکری از دروغ و ناراستی بدتر نیست.

 به بیچارگان بر، بباید گریست   سخن گفتن کژ ز بیچارگی است

 ی بیچارگی است و برای بیچارگان باید گریه کرد.دروغ گفتن نشانه

 فروغ ستم کاره خوانیمش و بی   هر آن کو که گردد به گردِ دروغ

 خرد است.گوید ظالم و بیهرکسی که دروغ می

 نیاید به کار اندرون، کاستی   همه راستی کن که از راستی

 رسد.قت ضرری به انسان نمیهمیشه راست گو باش که از راست گویی هیچ و

 چنان دان که او دشمنِ جانِ توست   هر آن کس که با تو نگوید دُرُست

 گویید او را دشمن جان خود بدانهر کسی که به تو دروغ می

 چه کوبیم خیره، درِ کاستی؟   گشاده است بر ما، درِ راستی

 باید به سمت دروغ گویی و بد کاری پیش برویم؟در راست گویی و درست کاری برای ما باز است چرا با لجبازی 

 همان نیز با مردِ ناپاک رای   مکن دوستی با دروغ آزمای

 کنیهای ناپاک دوستی نمیگوید دوستی نکن همان گونه که با انسانبا کسی که دروغ می

 

 شاهنامه، فردوسی

 

 : شاهنامه 

 

ایرانیان  ملّی ی حماسه شاهکار و جهان های حماسه ترین بزرگ از یکی فردوسی ابوالقاسم حکیم اثر شاهنامه

 .است



 واژه های جدید شعر 
 

 کار، حرفه : پیشه           حقیقت، درستی، صداقت : راستی                 بهتر : به               جهان، دنیا : گیتی

 گریه کرد : گریست      ناتوانی، درماندگی : بیچارگی             بدتر بتر:               دروغ، نادرستی، کجی : کژی

 تاریک : بی فروغ                  ظالم : ستم کاره                  دور، اطراف : گرد            مخفف که + او : کو

 بی پروا، گستاخ، لجباز : خیره                 کم، کم شدن : کاستی                  داخل، درون : اندرون

 بداندیش، بدگمان : ناپاک رای             دروغگو، دروغ زن : غ آزمایدرو

 خوانش و فهم 

 چگونه است؟ «به»خوانش دو واژه  «به گیتی به از راستی پیشه نیست»در مصراع  -1

 خوانیم: به = بـ + ـه )ـِ(به اول، حرف است و می

 هـ(خوانیم: به = بـ + ـه )به دوم، صفت است به معنای بهترو می

 به چه مفهومی اشاره دارد؟ «گشاده ست بر ما در راستی چه کوبیم خیره در کاستی»بیت  -2

توان به سمت راستی برویم ، چرابیهوده اصرار داریم که به سمت گژی و نادرستی برویم. )تأکید وقتی به راحتی می

 بر راستگویی دارد(

  16آزمون درس 

 مفهوم عبارات زیر را بنویسید  -1

 ین گذشته : سالط

 نظم خوانی : 

 سخنان محال و گزاف : 

 در جمله زیر معنی کلمات خواسته شده را بنویسید .  – 2

  راغب) ....................... ( چه نوع سخن است که بیشتر از آن گوید که مردم  الیق باید دانست که جماعت 

 ) ....................... ( آن باشند .

 فایده :                       دروغ :                      دشمن :                  خام :  ای زیر را بنویسید متضاد کلمه ه – ۳

 تکبیر :             صاحب :                  طعام :                  نظم :  هم خانواده کلمات زیر زا بنویسید . – 4

 خاطرات :                          عبرت :             کوه صبر :  ی زیبا بسازید . با هر یک از واژه های زیر جمله ا – ۵

 



 

  

 : ستاره ی روشن معنا و مفهوم درس 

در کتب خوانده ام که آخرالزمان پیغامبری »مهر حکیم، برادران را وصیت کرد که چنان خواندم که چون بزرگ

زگار یابم، نخست کسی من باشم که بدو گروم. شما هم فرزندان خود خواهد آمد، نام او محمّد مصطفی )ص( اگر رو

 «.را چنین وصیت کنید تا بهشت یابید

ام که در آخر زمان ها خواندهدر کتاب»در جایی خوانده ام که بزرگ مهر حکیم به برادران خودش توصیه کردد که 

ان زنده باشم اولین کسی خواهم بود که به او پیامبری خواهد آمد که نام او محمِد مصطفی )ص( است اگر در آن زم

 «آورد، شما هم به فرزندان خودتان این تو صیه را بکنید تا به بهشت بروید.ایمان می

گفتند که مارا از علم خویش بهره دادی و هیچ چیز دریغ نداشتی تا دانا حکما و علما نزدیک وی آمدند و می

 ه راست نمودی ما را یادگاری ده از علم خویش.ی روشن ما بودی که مارا راشدیم، ستاره

گفتند: که ما را زا علم و دانش خودت بهره مند کردی و هیچ و آمدند و به او میعالمان و دانشمندان نزد او می

ی روشنی بودی که راه درست را به ما نشان چیزی را برای ما کم نگذاشتی تا ما آگاه شدیم، برای ما مانند ستاره

 به ما از دانش خود یادگاری بده. داد،می

گفت: وصیت کنم شما را که خدای، عزوجل به یگانگی شناسید و وی را اطاعت دارید و بدانید که کردار زشت و 

 داند و زندگانی شما به فرمان اوست.بیند و آنچه در دل دارید، مینیکوی شما می

یگانه بدانید و از دستورات او پیروی کنید و بدانید که  کنم که خداوند عزیز و بزرگوار راگفت: به شما سفارش می

 داند و زندگی شما در دست اوست.بیند و هرچه در دل و فکر خود داشته باشید میکارهای خوب و بد شما را می

نیکویی گویید و نیکوکاری کنید که خدای، عزوجل، که شما را آفرید برای نیکی آفرید و زینهار تا بدی نکنید و از 

بدان دور باشید که بد کننده را زندگانی، کوتاه باشد و پارسا باشید و چشم و گوش و دست از حرام و مال مردمان، 

 دور دارید.

ها آفریده و سخن خوب بگویید و کار های نیکو انجام دهید زیرا خدای عزیز و بزرگوار شما را برای انجام خوبی

کند عمر درازی نیز دوری کنید، زیرا کسی که در زندگی بدی می هوشیار باشید که بدی نکنید و از آدمهای بد

 نخواهد داشت و پرهیز گار باشید و چشم و گوش دست خود را از کار های حرام و مال مردم دور نگه دارید.

راست گفتن، پیشه گیرید که روی را روشن دارد و مردمان، راست گویان را دوست دارند و راست گوی هالک 

 دروغ گفتن دور باشید که دروغ زن، ارچه گواهی راست دهد، نپذیرند.نشود و از 



شود و مردم هم انسان راست گو را دوست دارند و راست گو باشید که راست گویی باعث نورانی شدن چهره می

 انسان راست گو از یاد ها نخواهد رفت و از دروغگویان دوری کنید زیرا دروغ اگر راست هم بگویید کسی حرف او

 کند.را قبول نمی

 و مردمان را عیب مکنید که هیچ کس بی عیب نیست. هرکه از عیب خود نابینا شد، نادان تر مردم باشد.

 و خوی نیک، بزرگ تر عطاهای خدای است عزوجل. و از خوی بد دور باشید که بندگران است بر دل بر پای. 

نیکو خوی در هر دو جهان ستوده است و هر که از شما  همیشه بد خو در رنج بزرگ باشد و مردمان از وی به رنج و

 به زاد بزرگ تر باشد، وی را بزرگ تر دارید و حرمت او نگاه دارید.

بیند از همه و عیب جویی مردم را نکنید که هیچ کسی نیست که بدون عیب باشد؛ هرکسی که عیب خود را نمی

و بزرگوار است. از اخالق بد دوری کنید که مانند  نادان تر است. اخالق خوب بزرگترین بخشش خداوند عزیر

دهد و زنجیر سنگینی است که بر دل و یا پای انسان بسته شده باشد، انسان بد اخالق همیشه هم خود را رنج می

هم دیگران را. انسان خوش اخالق در هر دو جهان مورد ستایش است. هر که از نظر سن و سال در میان شما 

                                                     او ارزش به دهید و احترامش را نگه دارید.بزرگ تر است به 

 ابوالفضل بیهقی، تاریخ بیهقی

  جدید های واژه

، سفارشی که شخص پیش از مردن به وصی خود می کند تا بعد از مرگش انجام شود، نصیحت : وصیت

حضرت محمد  : پیغمبر آخرالزمان، قیامت وصل شود، پایان دنیا آن قسمت از زمان که به روز : آخرالزمان

به او ایمان می  : بدو گروم، زنده بمانم، عمر دراز یابم : روزگار یابم، برگزیده و پاک : مصطفی، مصطفی صلی اهلل

می  سود:  بهره دادی، جمع عالم، دانشمندان : علما، جمع حکیم، دانشمندان : حکما، آورم، تابع او می شوم

، نشان دادی:  نمودی، کوتاهی کردن:  دریغ داشتن چیزی، افسوس، حسرت:  دریغ، رسانی، فایده می رسانی

 : پارسا، زنهار، آگاه باش : زینهار، رفتار : کردار، یکتایی : یگانگی، جل؛ بزرگوار است –عز؛ عزیز است :  عزوجل

 ارچه، نابود، نیست شدن  : هالک، ن را منع کرده استکاری که اسالم از نظر شرعی آ : حرام، پرهیزگار، پاکدامن

بند؛ ریسمان، طناب  : بند گران، بخشش : عطا، عادت، خصلت، اخالق : خوی، شهادت : گواهی، مخفف اگر + چه :

آبرو،  : حرمت، سن، زمان، عمر : زاد، ستایش شده، پسندیده : ستوده، بد اخالق، اخمو : بدخو، گران؛ سنگین –

 احترام

 

 غات مهم از لحاظ امالیی : ل

 –هالک  –راستگو  –دروغ زن  –عطا  –عیب  –گِروَم  –دریغ  –بهره  –پیغامبر  –بزرگمهر  –حکیم  –آخرالزمان 

 عَزَّوجلّ -پیشه گیرید  –حرام  –زینهار  –اطاعت  –حرمت 

  : هم خانواده

                                                 کتب ،کتاب ، کاتب                            معیوب عیوب ، عیب ،                                    اطاعت ، مطیع  

 حرام ، محروم                             وصیت ، وصی ، وصایا 



 متضاد  :           

 پایان   #نخست                        نادان     #دانا                        حالل  #حرام                        جهنم #بهشت  

  نکات مهم درس

 :اصطالحات و عبارات

 :راست گفتن پیشه گیرید، که روی را روشن دارد

 .شما می گردد ٔ  راست گویی و صداقت در پیش گیرید که موجب روشنی و نورانی شدن چهره

 :هر که شما را به زاد بزرگ تر باشد وی را بزرگ تر دارید

 ..رمت کسانی را که از شما بزرگ ترند نگاه دارید و به آنان احترام بگذاریدح

 درک مطلب 

رسد و از نابودی در امان انسان راستگو به هالکت نمی   چیست؟« گوی هالک نشودراست»ی منظور از جمله -1

 است.

ان خوش اخالق را دوست ی مردم انسچون در این جهان همه   چرا نیکوخوی درهر دو جهان، ستوده است؟ -2

 دهد.گذارند و در جهان آخرت هم خدا به انسان خوش اخالق پاداش میدارند و به او احترام می

 حکیم بزرگمهرچه کسی است؟ « ی روشنستاره»با توجّه به متن درس، منظور از  -۳

هر کسی که سنش   چیست؟« تر باشد، وی را بزر گتر داریدهر که از شما به زاد بزر گ»ی منظور از جمله -4

 بیشتر باشد او را بزرگ تر بدانید و به او احترام بگذارید.

  دانش زبانی

 های زیر دقّت کنید.به کلمه - 1

 )زشت، نیکو( -

 )راستگو، دروغگو( -

 )خوی نیک، خوی بد( -

 یکدیگر هستند. مخالفاین کلمات، 

 شود.می ، موجب زیبایی و لطافت سخنمتضادآوردن دو کلمه با معنی 

 کند؛ تر میشود و در ک مفاهیم را سادهتضاد باعث تالش بیشتر ذهن می

 :  مانند

 الف( گدای نیک انجام، بهِ از پادشاه بد فرجام. )سعدی(

 مخالف یکدیگرند. «بد فرجام»و « نیک انجام»کلمات 

 ب( هرچه زود برآید، دیر نپاید. )سعدی(



 های زیر، توجّه کنید .به جمله -2

 رادران را وصیت کرد .ب -

 وصیت کنم شما را . -

 استفاده شده است. «به»در معنای « را »ی در گذشته، گاهی از کلمه

 «را » کاربردهای حرف اضافه 

در دستور زبان  «را » گاهی حرف های اضافه غیر از آن معنایی که در ذهن ما وجود دارد به کار گرفته می شوند 

 عد از مفعول می آید . فارسی نشانه مفعول است و ب

 آورده است  را       وسایلشمثال : محمد 

 مفعول         نشانه مفعول                       

 بکار می رفته است . « به » به معنی « را » در گذشته گاهی 

 لقمان حکیم گفتند . بهگفتند :  رامثال : لقمان حکیم 

 تاریخ ادبیات  

 هقیابوالفضل بیهقی، تاریخ بی

 معلومات کسب از پس وی .بود غزنوی مسعود و سلطان محمود دربار دانشمند دبیر حسین بن محمّد ابوالفضل

 او معروف اثر .پرداخت کار به مشکان ابونصر خدمت و در یافت راه غزنوی محمود رسایل دیوان به نیشابور در

 .است بیهقی تاریخ

 پادشاهی مسعود تاریخ آن موضوع که است بیهقی ی ابوالفضل نوشته کتابی نام مسعودی تاریخ یا بیهقی تاریخ

 .است غزنوی محمود سلطان پسر غزنوی

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 آوای گنجشکان

های خویش بودند و سر در شیخ مکتب خانه بر تشکچه نشسته بود و بر بالش تکیه داشت.کودکان نیز بر تشکچه

 دهیم.ته بود: اکنون به آواز گنجشکان گوش میکتاب حافظ داشتند. قرآن خوانده بودند و شیخ گف

دادند. عادت بود، میان دو درس، سکوت بود و کودکان در سکوت به آواز گنجشکانِ درختِ مکتب خانه گوش می

 کردندگوش دادن به جیک جیکِ گنجشکان که فراوان بودند بر درخت. غوغا می

صدایی  گذاشتند. در خود بودند هیچبال و سینه میگنجشگان. عجب بود که هنگام درس، ساکت بودند. سر بر 

 «.بحث ما در لطف طبع و خوبی اخالق بود»خواند: نبود جز صدای شیخ که می

  صدای کوفتن کوبه ی درِ مکتب آمد. شیخ گفت:کسی برود، ببیند کیست؟

ست کتاب بود و م «ممنون»همه ی آن چیزهایی که حافظ گفته بود، داشت.  «ممنون»بود که آمده.  «ممنون»

اهلِ بحث بود و مدّعیِ  کردند.هم صدایش می «مجنون»عاشق دانش، ظاهری آشفته داشت و پیراهنی کهنه. 

هر جا کتابی بود، مکتبی بود، می  رفت.و می «ممنون»گفت شد، میشد یا نمیدانایی. پس از هر بحث، قانع می

 ی درس آمده بود. گفت: به تو چه بیاموزم،ا رد کند، میانهشیخ خواست او ر گفت: به من چیزی بیاموزید.رفت و می

  «همه چیز دانی!»ی خود که ندانی! به گفته

ممنون در میان کودکان نشست. تشکچه نداشت، بر حصیر نشست. میان سال بود و سرگردان. سرگردان در شهر، 

منون بر حصیر زانو زد، پیش شیخ. کتاب بست و کتاب ها زیرِ بغل داشت. مرها از قید و بند. ریسمانی بر کمر می

 خواندی؟در کنار نهاد: بخوان شیخ، چه می

 «.بحث ما در لطفِ طبع و خوبی اخالق بود»شیخ به آهنگ خوش، همان شعر حافظ را خواند: 

گنجشکان ساکت بودند. ممنون، سر به زیر انداخت و به فکر فرو رفت. سپس، برخاست صدایش را بلند کرد، گویی 

 گفت.های سال پیش، سخن میحافظ در سالبا 



کن؛ چنانکه این کودکان  بعد، رو کرد به شیخ: ای شیخ، مرا چیزی بیاموز. نصیحتی کن. امروزم را شاداب و شیرین

 ندارد.« فلک»شود. شیخ، این مکتب امروزشان با خُلقِ خوشِ تو گوارا می

؟ به هر مکتب رفتم، چوبی و فلکی دیدم؛ آویخته بر آوری، بی چوب، بی فلککودکان را چگونه بر سرِ عقل می

 دیوار.

آموزند. چوب و فلک، راه و روش آنان شیخ، آرام و اشک در چشم گفت: اینجا گنجشکان هم درس می

 آموزند؛ بی چوب و فلک.نیست.کودکانشان را پرواز و دانه برچیدن می

 آموزی، شیخ؟ تو بزرگی.به من چه می -

 ه به تو بیاموزم. از من تعریف نکن.من چیزی ندارم ک -

چشمش به اشک  «به من چیزی بیاموز، شیخ!»ممنون پیش رفت، پیش شیخ زانو زد، بر دست او بوسه داد: 

 نشست.

 شیخ دست در گردن او انداخت و موهای پریشان او را نوازش کرد: پسرم، حافظ بخوانم برایت؟

 ام. چیزی دیگر بخوان.هحافظ در سر و قلب من است. هزاران بار خواند -

 سعدی چه؟ گلستان و بوستان؟ -

 دانم،آموزی، بارها و بارها خوانده ام.میام، هرچه به این کودکان میهرچه بگویی خوانده 

ی آب خویش که در کنار داشت، پیش ممنون دانم. چیزی به من بیاموز که ندانم. شیخ،کوزهدانم، بسیار میمی

 ی خویش به ممنون داد.کودکی گرفت. کوزه ای دیگر ازگذاشت. کوزه

 آب نخواستم، کوزه نخواستم. به من چیزی بیاموز. -

 شیخ گفت: کوزه را نگه دار تا در آن، آب این کوزه ریزم. -

ی خود در کوزه ی ممنون آب ریخت.کوزه در دست ممنون پُر بود. آب از سر آن ریخت. ممنون گفت: شیخ از کوزه

 .به من چیزی بیاموز

ام. دانی. آری، من دیوانهی پُر، آب ریخت. ممنون گفت: این کوزه جا ندارد. مرا دیوانه میبارِ دیگر، شیخ در کوزه

 ممنونم. آنچه باید بیاموزم، آموختم. ممنون... ممنون.

تا خالی شو »ی خالی پیش شیخ آورد و گفت: این یعنی ممنون برخاست. آب کوزه در کنار درخت، خالی کرد.کوزه

ام. با من از حاال مانند این کودکان دانم؛ام، هیچم و هیچ نمیمن پُر بودم و پُر گفتم از خود، اکنون خالی«.پر شوی

 «.تو کی؟ ام،من کی»هرچیز بگو، از ابتدا آغاز کن. من کی ام. به من بگو: 

 شنوی.ش کن، میشیخ لبخند زد و گفت: به آواز گنجشکان گوش کن. هزاران سخن در آوازشان است. گو

 ی وجودش گوش شده است. گنجشکان غوغا کردند.دیدند که همهممنون ساکت شد. کودکان او را می



ها نشستند. ممنون سربرگرداند، از درخت برخاستند و در هوای مکتب چرخ زدند و بازگشتند و بر شاخه

 کردند.ها گفت وگو میگنجشکان را دید. گنجشکان در شاخه

 شنوی؟ بر کودکان بازگو.میشیخ گفت: چه 

 ممنون برخاست، رو کرد به کودکان با صدای بلند گفت:

 برگِ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار نقل از گنجشکان، غالم شما ممنون.

درِ مکتب  هایش را در بغل گرفت و به سویی دیگر زد. کتابممنون، ریسمانی که بر کمر داشت، سفت کرد. گره

 رفت.

رود. گنجشکان در شاخه های درخت، جیک خواند و میشیخ نگاهش کرد. کودکان دیدند که با خود شعر می

 کردند.جیک می

دیوانه ای  عماد )یکی از شاگردان( گفت: چرا با او چنین کردی؟ مهربانی و هم زبانی کردی! او از ما نیست،

بسیاری از  «.من بیاموزید چیزی به»گوید: گردد. به آنان میک میسرگردان است که مکتب های شهر را یک به ی

 آنان درِ مکتب را به روی او بسته اند.

 «.دانداو نعمتی است که هر کس قدر او نمی»شیخ گفت: 

  «ظاهر؟ او چه نعمتی است؛ جز پرُگویی و ادّعا و درهم ریختگی»های مکتب، برخاست و گفت: یکی از بچّه

به ما داد. از هر  اینجا نیست. غیبت او نکنیم. به هر حال، او امروز، محفل ما را روشن کرد و درسیاو »شیخ گفت: 

 «تواند برای ما مکتب باشدکس باید چیزی آموخت. هرجا می

 «با تلخیص و اندک تغییر آب انبارهوشنگ مرادی کرمانی، »

 تاریخ ادبیات

 خود تحصیالت .گشود جهان به دیده کرمان سیرج روستای در ش( . ) ه 1۳2۳ سال در،  کرمانی هوشنگ مرادی

 منتشر مطبوعات در او های داستان اوّلین 1۳47 سال در .داد ادامه تهران و کرمان در و کرد آغاز روستا در را

 ، داستان » خمره « و ی مجموعه آنها ترین معروف که است گردیده منتشر از او زیادی بهای کتا تاکنون و شد

 .است فارسی ادب و » انبار آب « زبان فرهنگستان عضو اکنون هم وی .است جلدی پنج » مجید ایهه قصّ «

 

  آوای گنجشکان واژه هایمعنی 

 

مهربانی، خوش :  لطف، هیاهو، سر و صدا:  غوغا، مدرسه:  مکتب خانه، مرد پیر، عالم، مرد بزرگوار:  شیخ

سیله فلزی که بر روی درب خانه ها نصب می شد و برای و : کوبه، ذات، خلق و خوی، طبیعت : طبع، رفتاری

، پریشان، نامنظم : آشفته، مدهوش، بی هوش، شاد و خوشحال : مست، اطالع ساکنین خانه کوبیده می شد

 : رد کند، لذیذ، مناسب:  گوارا، خوی، منش:  خلق، طناب :  ریسمان، راضی، خرسند : قانع، ادعا کننده : مدعی

نه پیر و نه جوان  : میان سال، نوعی فرش یا گستردنی که از نی یا گیاه دیگری بافته می شود ر:حصی، باز گرداند



وسیله ای که در قدیم برای تنبیه پای بی ادبان  : فلک، بند : قید، آواره، سرگشته : سرگردان، بلکه میان این دو

طلب کردن  : ادعا کردن، م و دانششناخت به عل : معرفت، آویزان شده : آویخته، و مجرمان استفاده می شد

 مجلس : محفل، پشت سر کسی حرف زدن : غیبت، مزیتی برای خود

  درک و دریافت

 کرد؟ خانه ابتدا از آموزش دادن به ممنون خودداری میب به نظر شما چرا، شیخ مکت -1

 داند و ادعای دانستن داشت.گفت که همه چیز را میچون ممنون می

 اترین بخش این داستان،کدام قسمت است؛ چرا؟به نظر شما زیب -2

ی دیگر در آن آب ریخت و وقتی که پر شد آب ی آب را خود را به ممنون داد و با کوزهبخشی که شیخ کوزه

 سرازیر شد؛ چون راه زندگی ممنون را عوض کرد و او فهمید که باید خالی باشد تا پرشود.

 چه بود؟ « ممنون»ها در مورد نظر بچّه -۳

بچه ها ممنون را دیوانه ای سرگردان می دانستند که پر ادعاست و ظاهری به هم ریخته و نامرتب دارد بچه ها 

  نحوه دانش آموزی ممنون را شایسته و عادی نمی دانستند .

 گذاشتید؟خواستید نام جدیدی برای داستان انتخاب کنید، نام آن را چه میاگر می -4

 ی گنجشکانمکتب خانه -۳ی دل کوزه -2ی خالی کوزه -1 

  کارگاه درس پژوهی

یکی دیگر از شعرهای پروین اعتصامی را، که به صورت مناظره سروده شده است، انتخاب کنید و در گروه  -1

 بخوانید )بهترین شعر گروه را انتخاب کنید و به کالس ارائه دهید(.

 ستانی از زندگی او را در کالس بخوانید.مهر تحقیق کنید و شرح حال یا دادر مورد شخصیت بزرگ -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   17آزمون درس 

 

  به نثری ساده و امروزی بر گردانید عبارت های زیر را -1
 ، من باشم که بدو گِرَوَم نخست کسی

 نیکویی گویید و زینهار تا بدی نکیند 

  راست گفتن پیشه گیرید

 
  جمله های زیر را مرتب و باز نویسی کنید -2

 کوتاه باشد           بد کننده را زندگانی ،            وصیت کنم شما را             را یادگاری ده از علم خویش  ام

 
  کلمات متضاد را در ابیات و عبارات زیر بیابید -۳

 الف ( سخن در میان دو دشمن ، چنان گوی که اگر دوست گردند ، شرم زده نشوی 

  خرامید و گفت : هستم اگر می روم ، گر نروم نیستم ب( موج زخود رفته ای ، تیز

 پ(دوستان و دشمنان را می شناسم من ، زندگی را دوست دارم ، مرگ را دشمن

 
  ، شبه جمله را پیدا کنید و مفهوم آن را توضیح دهیددر عبارت زیر -4

 زینهار تا بدی نکنید

  

  کنیدبا توجه به متن درس جای خالی را با کلمه مناسب پر  -۵

 . او نگاه دارید ............. دارید و ................بزرگ تر باشد .وی را ................. هرکه از شما به

 

 . این دسته از کلمات را به صورت جمله ، مرتّب کنید -۶

 هیچ کس -که  -مکنید  –را  -عیب  -مردمان بی عیب  -نیست 

  

استفاده ، نویسنده از چه عنصری ادبی  « ودی که ما را ، راه راست نمودیستاره ی روشن ما ب » در جمله ی -7  

 . کرده است ؟ آن را توضیح دهید



 

 

 خدایی توراست آید ز ما خدمت                   جهان پادشاهی توراست خدایا

خدمت تو را به جا  خداوندا پادشاهی جهان از آن توست، خداوندی برای تو است و ما باید بندگی و معنی بیت اوّل:

 آوریم.

 تویی هستی آنچه نیستند همه                              پناه بلندی و پستی تویی 

ی موجودات فانی هستند و آنچه نگهبان و محافظ آسمان بلند و زمین پست تو هستی، همه معنی بیت دوم :

 . ماند فقط توییمی

 هست ی هرچهتوی آفریننده                         باال و پست آفریدست همه

 خداوند خالق آسمان بلند و زمین هموار است، خداوندا تو خالق هرچه وجود دارد هستی. معنی بیت سوم :

 کرده ای چراغ هدایت تو بر                        کرده ای خرد را تو روشن بصر

 . یت را مانند چراغ روشنی به پا کرده ایچشمان عقل و خرد را تو بینا کرده ای و هدا معنی بیت چهارم :

 خواستی برون زان که یاریگری                                             آراستی جهانی بدین خوبی

 جهان را به این زیبایی آراسته کرده ای بدون آنکه از کسی یاری و کمک بگیری معنی بیت پنجم :

 زنده ایم به نیروی تو یک به یک                      بنده ایم خداوند مایی و ما

 ما بنده ی شما هستیم و به نیروی تو یک به یک زنده هستیم.  تو خداوند ما هستی معنی بیت ششم :

 و ما رستگار باشی تو خشنود                          که فرجام کار آور رهی پیشم

ده که در پایان کارمان به رستگاری و خوشبختی برسیم و تو )خداوندا( راهی را مقابل ما قرار ب معنی بیت هفتم :

 نیز از ما راضی و خشنود باشی.

 نظامی

 واژه های جدید : 

یاریگر ،  زیبا کردیآراستی : ، دیده ، چشم بصر : ، اندیشه خرد : ، پایینی ، جایی که سطح آن پایین است پستی : 

 کامیاب ، نجات یافته رستگار : ، خوشحال راضی ، خشنود : ، پایان فرجام : ، کمک کننده : 

 

  تاریخ ادبیات

 نظامی گنجوی: 

 ی درگذشته و گنجه در ق . ه ۵۳۵ ی زاده) نظامی متخلّص به زکی بن یوسف بن الیاس محمّد ابو الدّین جمال

 هب که ،)میالدی دوازدهم( هجری ششم قرن ویی گو پارس ایرانی، سرای داستان و شاعر (ق. ه ۶12 یا ۶07

 مخزن« »مجنون و لیلی « »شیرین و خسرو» است. شده شناخته فارسی ادب در سرایی داستان پیشوای عنوان

 اوست.  آثار از» االسرار

 : مثنوینیایش قالب شعر

 


