
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399 – 1400سال تحصیلی  

 

 پایه ششم

    به نام آن که جان را فکرت آموخت 

 به نور جان بر افروخت چراغ دل ،

   ز فضلش هر دو عالم گشت روشن
 خاک آدم،گشت گلشن ز فیضش

    فروغ نور حق دانه ، جمل ، جهان
 نحق اندر وی ،زپیدایی است پنها

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دستوری های نکته      

 .شنونده منتقل کند بهداشته باشد وپیامی را از گویند جمله:جمله به مجموع چند کلمه می گویند که مفهومی    

  می گذاریم. جمله نقطهدر پایان . که خبری را بیان می کنداست خبری: جمله ای  یجمله 

  

 مانند: پدرم به سفر رفت.                  
 

  :در پایان جمله نقطه  و شود می بیان فرمانی، یا خواهشی آن در که است ای جملهجمله ی امری 

 گذاریم.می 

            

 ببند.را  مانند: در                            

  لطفا کتاب را بردار.                                   

 

 

 نامهه واژ

 پرستیدن : عبادت کردن                                                      آفریده – انسان –خلق : مردم 

 مرغزار : چمنزار                                    شکرگزاری –سپاس داری : سپاس گزاری 

 گردون : آسمان                                                  شده آفریده –مخلوق : خلق شده 

 بهار:  ربیع         غنیمت شمردن : قدر فرصت را دانستن

 شو بلند –خیز : برخیز   فراموشی                                                      –غفلت : بی خبری 

 جنبش : حرکت و تکان زار : ناتوان

 الله زار : جایی که الله فراوان می روید وزن دارای –موزون : آهنگین 

 دانش – شناخت:  معرفت  کبوتر از تر کوچک پرنده نوعی:  قمری 

 قخال –کردگار : آفریینده  عاقل –هوشیار : باهوش 

 است کتاب منظور دراینجا:  دفتر 

 معرفت آفریدگار  درس یک



 

 )تعجّب، تأسف، :جمله ای است که یکی از عواطف واحساسات انسانی مثل:  جمله ی عاطفی )تعجبی 

 می گذاریم. )!(تعجب نشانه ی پایان جمله در .، نفرت و تحسین را بیان می کندشنودی، آرزو، دعا،خشمخ

  چه هوای سردی! مانند:            

 .کارت درست بود!آفرین                           

  :می گذاریم. پرسشی نشانه ی در پایان جملهشده باشد.  جمله ای که در آن پرسشی مطرحجمله ی پرسشی 

 مانند: چرا آسمان آبی است؟                        

 (چه و... والً با کلمه های پرسشی آغاز می شود.) آیا ، چگونه ، چرا ، جمله ی پرسشی معم       

         

 معنی درس :  

ان ما از ایش های نعمت و می باشدخداوند که  هآفرید آفریننده ای،را ها ی این همه ،ندستهزیاد  بسیارکه می بینید  اییهه آفریداین    

 وشنایی ور آفریده شده، آفریننده و ،کاری فکر کردن درباره  ر کنیم.و تشکٌ اریزشکرگ او های از نعمت بپرستیم است.آفریدگار را باید

 .است گمراهی،  نادانی نتیجه و و فکر نکردن و نادانی کردن تاریکی به دل ها می دهد بخشد می دل ها بهنور 

 بدانیم:      

  سعدی :  

 ی نویسنده و شاعر قمری هجری (696-096ی )سعد به متخلص مُصلِح بن عبداهلل بن مشرّف،الدین ابومحمّد مُشرف      

  وا اند.داده داستا طور مطلق،به و حتی شیخِ اجلّ پادشاهِ سخن، استادِ سخن، است. اهل ادب به او لقب ایرانی گویپارسی  

 به تحصیل و پس از آن  آمد،در آن زمان به حساب می جهان اسالم علم و دانشترین مرکز ، که مهمبغداد ی نظامیه  در

 ، برگشت شیراز سفر کرد. سعدی سپس به زادگاه خود حجاز و شام مناطق مختلفی از جملهبه  ) سخنران(خطیبعنوان 

 هایالمثلضرب بسیاری از. معروف است سعدیه است که بهآرامگاه وی درشیراز واقع شده گزید. اقامت  آنجادرتا پایان عمر  و

 .است شده گرفتهرایج در زبان فارسی از آثار وی  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_(%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_(%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA_(%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA_(%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84


 

 معنی شعر :                          

 بیت اول                                 

 ( اول مصراع معنی)   وزید ـ باد بهاری از طرف سبزه زار  1          

 ( دوم مصراع معنی) .رسید روزگار باز صدای پرندگان به گوش گردش          

 بیت دوم                               

 )معنی مصراع اول ( .را بدان آنکن و قدر استفادهآواز زیبای پرنده ها و بوی خوب گل ها ،برخیز و از وزش باد بهاریـ  2     

 ( دوم مصراع معنی)  .ها گل خوب بوی و صدای آهنگین پرندگان          

 بیت سوم                              

 ( اول مصراع معنی). کند می یاد خداوند هست،از دنیا هر چیزی که در  ـ3     

  )معنی مصراع دوم(( آفریدگار) خداوندد چه چیزی را یادآوری کردند؟یادصدای زیبای خوپرندگان با دیگربلبل و قمری و      

 بیت چهارم                           

 ( اول مصراع معنی)    عاقل انسان ـ برگ درختان سبز،در نظر 4        

 ( دوم )معنی مصراع      .رسد می خداوند شناخت به و کند می نگاه مانند دفتری است که به آن        

 

 نکته :                   

 گاهی:مثال  .کنند می تغییر آن گاهی جای اجزای ،برای موزون تر شدن وزیبا و آهنگین تر شدن شعر               

 . قرار می گیرد جملهیا وسط اوقات فعل به جای آخر جمله در اول               

 مانند:                       

 ) وسط جمله (    زارناله ی هر مرغ «رسید»باز به گردون                 

 ) اول جمله( تمام جهان را به پای تو «می ریختم »              

 

 

 



 

       

 

 نکات دستوری:    

 سرهای اصلی آن کلمه پشت  حرفسه حرف اصلی آنها مانند هم باشند ،کلماتی که تعریف کلمات هم خانواده : 

  و از نظر معنی به هم نزدیک باشند.هم بیاید

          می باشد.( ل ) ح،م،سه حرف اصلی آن  حامل( –حمل  -) تحمل    :  مانند

 می باشد.) ع، ج ، ل(  سه حرف اصلی آن تعجیل( –عجول  –) عجله             

 حرف مشترك دارند. 3حداقل  بیشتر مواقعدر ضمن کلمات هم خانواده از نظر معنا به هم نزدیک بوده و در        

 بدانیم :   

 جمله از دو قسمت تشکیل می شود که یکی را نهاد و دیگری را گزاره می نامند .

 نهاد:  قسمتی از جمله که درباره ی آن خبری می دهیم. 

 گزاره:  خبری است که درباره ی نهاد گفته می شود.

 

 

 نامهه واژ

 توقف – صبر – مکث –درنگ : تامّل  ناگزیر -البد : ناچار 

 دریافت :در اینجا به معنای فهمید بودن آگاه –فهم : دانستن 

 دریافت خود را بازگو نمایید : آنچه را که متوجه شده اید، بیان کنید برگزیده -پسندیده : نیکو 

 زمانی گذشتدقایقی سپری شد : مدت  دیدگاه : نظر

 بند باشیم : وفادار باشیمپای خلقت : آفرینش

 عجب - غرور –خودبینی : خودپسندی  پیشه : کار

 نهراسیم : نترسیم خاطر خواه : در اینجا دلخواه

 پنجره های شناخت  درس دوم



 

 چگونه است ؟ تشخیص نهاد و گزاره     

  خواهد بود« نهاد » را می پرسیم و جواب « چه کسی ؟ چه چیزی ؟ » در تشخیص نهاد از جمله سوال. 

 آسمان             پر از ابر شد ؟(        آسمان پر از ابر شد.  ) چه چیزی 

 نهاد ، بقیّه جمله گزاره است کردن بعد از جدا.  

 )گزاره(    پر از ابر شد.آسمان 

  می آید.گزاره است و پایان جمله  قسمتفعل مهم ترین 

   شد.آسمان پر از ابر 

  گاهی نهاد بیشتر از یک کلمه هست. 

 ) گزاره( شوند.می  در امتحان موفق(        ) نهاد  شاگردان زیرك وباهوش

 .گزاره هم گاهی یک فعل است 

 . )گزاره(آمدم        ) نهاد(      من        

 :اگر نهاد مفرد باشد فعل نیز مفرد است و اگر نهاد جمع باشد فعل نیز جمع است مانند  

 این مثال ها توجه نمایید. به                                     

 

 

 

 

 )گزاره( که جانم فدای تو) نهاد (               مادر عزیزای 

 

 

 نهاد گزاره

 سعدی شیرازی نوشت. 56گلستان را در سال

 عمر خیام نیشابوری ریاضیدان بزرگی بود.

 روم. می روزهای جمعه به گردش
 من

 .برداشت میز روی از را کتاب
 علی



 

 

 

 

 

 

 

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

 چید ، رفت دل، گل،:  مانند                  

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

 )بخش 3 ( کاری گل  ،داری دل  ،رفتنی                 )بخش 2 ( کار گُل  ،دار دل ، رفتن          

 : کلمات هم آوا

اما از نظر نوشتن و معنی  ،تلفظ ) آوا (ی یکسانی دارند  ،سمش پیداست ، واژه هایی هستند کهکه از ا همین طور

 : متفاوتند. کلماتی مانند

 زدن شخم وسیله:  خیش                                فامیل -خویش : خود 

 خانه باز فضای:  حیاط                                           حیات : زندگی

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

 :کنید توجّه زیر ی نمونه به است. دشوار درست، شکل

                                   

 واژه نامه

 باز: پرنده ای شکاری باد به گرد او نمی رسید: سرعت خیلی زیاد

 مجال: فرصت هالك کرد: نابود کرد

 ماالمال: پر، لبریز شوندن سوار می آمرکب: آنچه بر 

 فرود آر: پایین بیاور کمند: ریسمان، طناب، بند

 بی درنگ: بی معطلی، سریع رکاب دار: پیاده ای که همراه سوار می رود

 به عرض رسانید: گفت

 

 

 مسابقه ورزش،

 شکاری پرنده ی ،باز یک 

 هوشیاری  درس سوم

 .داشت بازی شاه، بازی



 

 

 واژه نامه

 فرود : پستی فراز : بلندی

 آوا : صدا دالوری : شجاعت

 عظمت : بزرگی اعتبار : ارزش

 آواز –نغمه : آهنگ  پرورده : پرورش یافته

 جاری : روان نشین : خوشاینددل

 عمل کننده عامل : درك : فهم

 فراوان –شمار : زیاد بی دالوری : شجاعت

 حادثهپر ماجرا : پر ماجرا –رویداد : حادثه 

 بزرگی -شکوه : احترام  عظمت –فرّ  -شوکت : شکوه 

 مداوم –پیوسته : همیشه  بی گمان : بدون شک

 تلفظ : سخن گفتن اتحاد : یکی شدن

 :هر کلمه یا واژه، پاره ای از پیکر من است 

 هر کلمه یا لغت، قسمتی از جسم و جان من است 

 سرشت –سلیقه : ذوق 

 

 تاخته اند : حمله کرده اند افزوده ایم : اضافه کرده ایم

 

 د درس:رچند نکته درمو

                                                                                    ما میهنزبان فارسی از آغاز تاریخ  .درباره ی زبان فارسی است که خودش را معرفی می کنددرس این  الف(   

 ،فردوسی  حافظ، سعدی، : مانند .زبان فارسی فرزندان بزرگی تربیت کرده است.شروع شده و هنوز هم ادامه دارد

 زبان یادبه ها  و یا با شنیدن اسم آن ها نآیاد  به فارسینام زبان مردم با شنیدن که  ...ووری بدهخدا ، عطار نیشا 

  .می افتند فارسی

 که در دوم خط است . آن را می فهمیم زبان فارسی چندچهره دارد:یکی آوا و صدا است که ما با گوش دادن ب (

تلفظ و یک  هر واژه معموال یک معنی و .می شویم چشم با آن آشنا نوشتن آشکار می شود و ما با دیدن و از راه

 .دارند چهره و معنی از یک بیشتر اما بعضی از واژه ها ،نوشتن دارد طرز

 

 

 درس چهارم داستان من وشما



 

 .در زبان فارسی برخی کلمات ممکن است به دو شکل نوشته شوند که هردو صورت آن،صحیح است ج(

 مانند : کتاب خانه ـ کتابخانه                                     

       مانند:  هاست؛ کلمه پایان به) ان (  ی نشانه افزودن فارسی، زبان در ها واژه بستن جمع های نشانه از یکی

 دشمنان                ان + دشمن                                 دوستان                ان + دوست

 ی کلمه تغییری هیچ بدون و بپیوندد هاه واژ به) ان (   جمع یه نشاننیست که  سادگی اما گاهی به این 

 .تا شکل جمع بدست آید آید می وجود به تغییراتی ها، ه واژ از برخی در شود. ساخته جمع

 پرندگان                  +ان پرنده                                         ستارگان               +ان ستاره          

 

 حکایت   : 

 .دانش می پردازد ارزشاهمیت علم و دانش واقعی اشاره دارد و همچنین به به حکایت دراین 

 بیت اول           

 )معنی مصراع اول ( .که بی فایده سعی و تالش می کنند،دو گروه از انسان ها هستند     

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

 (دوم)معنی مصراع  تند که علم و دانش را فرامی گیرند ولی به آن عمل نمی کنند .هس  کسانی

 بیت دوم         

 ( و دوم )معنی مصراع اول .هر قدر بیشتر علم را فرا بگیری چنانچه به آن عمل نکنی نادان هستی       

 بیت سوم          

 ( و دوم )معنی مصراع اول .باری از کتاب هم باشد او پژوهشگر و یا دانشمند نمی شود ،چهار پاییاگر بر پشت        

 بیت چهارم         

 (و دوم )معنی مصراع اول .آن حیوان چهارپا آگاهی و خبری ندارد که آنچه بر پشت اوست هیزم است یا دفتر و کتاب   

  

 .که به آموخته های خود عمل کندکسی   از نظر سعدی دانشمند واقعی کیست؟   

 


