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1ــ چهار فاىده ى باادب بودن را از درس پىدا کنىد. 
2ــ اىن ابىات موالنا با کدام قسمت درس ارتباط دارند؟ 

3ــ آىه ىا حدىثى بگوىىد که ما را به آداب و اخالق نىکو دعوت کند. 
4ــ ………………………………

ل  نکته ى اواّ
به اىن گروه از کلمه ها توّجه کنىد: 

1ــ کافر و مسلمان، سىاه و سفىد، آدم و حىوان، باادب و بى ادب
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دانش های زبانی و ادبی

1ــ چهار فاىده ى باادب بودن را از درس پىدا کنىد. 

خودارزيابی
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1ــ نوحه ها و ترانه ها معمواًل مصراع ىا بىت ترجىعى دارند. نمونه هاىى از آن را 
در گروه بىابىد و در کالس بخوانىد. 

2ــ درباره ى چند خصوصّىت اخالقى که نوجوانان و جوانان شاىسته باىد داشته 
باشند، بحث و گفت وگو کنىد. 

3ــ شعر را به صورت گروهى در کالس اجرا کنىد. 

و  احادىث  منزلت،  و  شرف  طرب،  و  تفرىح  علم،  و  معرفت  غم،  و  رنج  تعب،  و  رنج  2ــ 
رواىات 

مى بىنىد که دسته ى اّول هر دو کلمه که با هم آمده اند، معناى ضّد هم دارند. به اىن دسته از 
کلمات متضاد مى گوىند. 

دسته ى دوم، تقرىبًا معناى نزدىک به هم دارند. به اىن گروه از کلمه ها مترادف ىا هم معنى 
مى گوىند. 

آىا مى توانىد چند نمونه کلمه ى هم معنى و چند نمونه کلمه ی متضاد بگوىىد؟ 
نکته ى دوم 

گاهی شاعران، برای تأکىد بىش تر بر ىک موضوع و برجسته سازی مفهوم آن، پس از هر چند 
بىت، مصراع ىا بىتی را عىنًا تکرار می کنند.

در شعری که خواندىد، در پاىان هر بند، مصراع »آىه آىه همه جا سوره ی قرآن ادب است« 
تکرار شده است. اىن وىژگی در برخی از ساخت های شعری ادبىات فارسی دىده می شود.

برده  به کار  فراوان  را  شعری  قالب  اىن  شمال«  »نسىم  به  معروف  حسىنی  سّىداشرف الّدىن 
است. 

كار گروهی
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1ــ با کلمه هاى زىر جمله بسازىد. 
شقاوت  تکلىف     
معدوم  زىنت     
طرب  فىض     

2ــ مترادف و متضاّد کلمه هاى زىر را بنوىسىد. 

متضاد مترادف واژه 
صلح
زىبا 

محروم
خالص

لّذت

3ــ مصراع »خوش بود گر محک تجربه آىد به مىان« از کىست؟ سه بىت آغازىن اىن غزل را با 
خّط خوش بنوىسىد. 

4ــ درباره ی »وىژگى هاى ىک نوجوان شاىسته«، ىک بند بنوىسىد. 

5  ــ امال: …………………………………

به  به معناى »آشامىد و مىل کرد« است و کلمه ى »ُخرد«  از »خوردن« و  ــ واژه ى »خورد« 
معناى »رىز و کوچک« است. تشخىص امالى درست اىن دو کلمه از طرىق متن و معنا مىّسر است. 
ــ امالى برخى از واژه هاى عربى در فارسى با شکل عربى آن تفاوت ندارد؛ مانند امىرالمؤمنىن، 

سىدالّشهدا، مضاف الىه، باالخره. 

نوشتن
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د رس دهم
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1ــ 
2ــ 
3ــ 

4ــ ……………………………

1ــ 

خودارزيابی

كار گروهی

دانش های زبانی و ادبی

ل نکته ى اواّ

نکته ى دوم
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ــ امال:..............................  

نوشتن

 ..................................  ــ
 ..................................  ــ
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ل  نکته ى اواّ
ــ پرنده پرىد. هواپىما نشست. 

مى آموزند.  را  زندگى  مهارت هاى  دانش آموزان،  دهىم.  از دست  را  فرصت ها  نباىد  ما  ــ 
مى بىنىد که فعل جمله هاى دسته ى دوم؛ عالوه بر نهاد، مفعول نىز دارند اّما در جمله هاى دسته ی 

اّول، مفعول وجود ندارد و نمى توان به اىن جمله ها مفعول اضافه کرد. 
فعل هاىى که به مفعول نىاز دارند، گذرا ىا متعّدى نام دارند و فعل هاىى که تنها نهاد مى پذىرند 
و به جزء دىگر نىاز ندارند، ناگذرا ىا الزم نامىده مى شوند. در سال هاى آىنده، با شکل هاى گوناگون 

فعل گذرا ىا متعّدى بىش تر آشنا خواهىد شد. 
نکته ى دوم 

ىکى از راه هاى زىباسازى و تأثىرگذار کردن نوشته ى ادبى، بهره گىرى از سخنان بزرگان، 
با استفاده از اىن جمالت و گاه آىات و ابىات بر  کلمات قصار و امثال و حکم است. نوىسندگان 
اعتبار و ارزش کالم خود مى افزاىند. براى نمونه سعدى، بىتى از فردوسى را در شعر خود اىن گونه 

به کار گرفته است: 

1ــ عّلت اصلى بحران هاى زندگى چىست؟ 
2ــ چرا زندگى به ىک سفر تشبىه شده است؟ 

3ــ براى حّل مشکل کم روىى ىا گستاخى، چه باىد کرد؟ 
4ــ ……………………………… 

1ــ عّلت اصلى بحران هاى زندگى چىست؟ 

خودارزيابی

دانش های زبانی و ادبی
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آن  اّول  مصراع  که  مى کند  آغاز  بىت  اىن  با  را  مخزن االسرار  خود،  معروف  اثر  نظامى  ىا 
برگرفته از قرآن است: 

آىا مى توانىد چند نمونه از اىن شىوه را در درس بىابىد؟ 

خداى  بشناسد،  را  خود  هرکس  َربَّه:  َعَرَف  َفَقد  َنفَسه،  َعَرَف  »َمن  رواىت  1ــ 
خوىش را شناخته است«، با کدام مهارت زندگى ارتباط دارد؟ 

2ــ براى دوست ىابى و حفظ دوستان خوب، به چه مهارت هاىى نىاز دارىم؟ 
3ــ متنى تهّىه کنىد که از آىات و رواىات و اشعار مناسب استفاده شده باشد. آن 

را در کالس بخوانىد. 

كار گروهی
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1ــ به کمک نشانه ى »را « با کلمات و ترکىب های زىر، جمله بسازىد.  
مهارت هاى زندگى راه طوالنى  

مراسم عقربه  
واقعّىت عاطفه  

2ــ با فعل هاى زىر جمله بسازىد، سپس گذرا ىا ناگذرا بودن آن ها را مشّخص کنىد. 
رساندىد  دوىد 
رسىدند  نوشتىم  

3ــ براى داشتن خانواده اى آرام و بانشاط چه باىد کرد؟ )ىک بند بنوىسىد   ( 

4ــ درباره ى نوجوانى دو بند بنوىسىد و در آن از آىات، رواىات، ابىات، کلمات قصار ىا امثال و 
حکم استفاده کنىد و نشانه هاى نگارشى را در آن به کار ببر ىد. 

5  ــ انشا: …………………………………

ــ بهره گىرى از »تضمىن« متناسب با موضوع و محتواى نوشته، بر تأثىر و ارزش آن مى افزاىد. 
ــ رعاىت »بندنوىسى« )پاراگراف بندى( در انشا سبب زىباىى و انسجام نوشته مى شود. 

نوشتن
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براى مطالعه ى مناسب به نکات زىر توّجه کنىد: 
ــ با نام خدا و ىاد او و با وضو و طهارت به مطالعه بپردازىم. 

را  مداد  وىژه  به  آن  وساىل  و  ابزار  ىادداشت برداری،  و  براى عالمت گذارى  ــ 
تهّىه  کنىم تا هنگام خواندن متن، تمرکز حواّس خوىش را از دست ندهىم. 

ــ مطالعه را با فهم، تفّکر و نقد و تحلىل زىنت دهىم و به آسانى از مطالب نگذرىم. 
ــ  خالصه کردن مطالب، ىادداشت بردارى، مرور و بازگوىى را فراموش نکنىم. 

ــ سعى کنىم با چشم بخوانىم، نه با لب ها. 
ــ جمله جمله مطالعه کنىم، نه کلمه کلمه.  

ــ به کتاب های مناسب و نوىسنده ى آن ها احترام بگذارىم و مطالب را به خوبى 
ىاد بگىرىم. 

 آداب مطــالــعــه )1(
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خاک تشنه تکانى خورد و ذّرات رىز آن جابه جا شدند. جنب و جوشى ناآشنا، زمىن تىره را در 
خود گرفت. موجود تازه، سر از خاک بىرون آورد. جوانه اى در حال به دنىا آمدن بود. 

کنار  را  خاک  سنگىن  ذّرات  بىاورد.  بىرون  تىره  خاک  دل  از  را  سرش  مى کرد  تالش  جوانه 
مى زد. دستش را به دانه هاى شن مى گرفت و خودش را باال مى کشىد. سرانجام، پس از چند ساعت 
تالش، آرام آرام سىنه ى خاک را شکافت و سرش را بىرون آورد. پىش پاىش سنگ بزرگى بر زمىن 

نشسته بود. 

روان خوانی

جوانه و سنگ
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چه قدر  زمىن  زىر  نمى دانى  »آه …  گفت:  و  کشىد  راحتى  نفس  کرد؛  به سنگ  نگاهى  جوانه 
تارىک بود«! 

پاشىد.  او  به صورت  را  گرمش  نور  کرد. خورشىد  نگاه  آسمان  به  و  آورد  باال  را  بعد سرش 
جوانه اخم هاىش را در هم کشىد. سنگ لبخندى زد و با مهربانى گفت: »جوانه ى عزىز، به سرزمىن ما 

خوش آمدى! سال هاست که در اىن جا جوانه اى سر از خاک بىرون نىاورده است«. 
جوانه با نگرانى به اطراف نگاه کرد. سنگ پرسىد: »به دنبال چىزى مى گردى«؟ 

جوانه گفت: »بله، تشنه ام، آب مى خواهم«. 
سنگ گفت: »اىن جا سرزمىن خشک و بى آبى است. تو تنها جوانه اى هستى که در اىن سرزمىن 

بى حاصل سر از خاک بىرون آورده اى«. 
جوانه دوباره نگاه نگرانش را به اطراف دوخت و لب هاى خشکش را چند بار باز و بسته کرد. 
تشنگى او را بى تاب کرده بود. با ناراحتى گفت: »من جوانه ى کوچکى هستم. به آب نىاز دارم. اگر 

آب به من نرسد، از تشنگى مى مىرم«! 
طراوت  و  شادى  بى حاصل  سرزمىن  اىن  به  تو  هستى!  زىباىى  جوانه ى  »تو  گفت:  سنگ 

بخشىده اى. من براى نجات تو، آب را از هرکجا که باشد، به اىن سرزمىن خشک  دعوت مى کنم«. 
جوانه دهان خشکش را باز کرد تا چىزى بگوىد اّما اندوه تشنگى و خستگى راه، او را از پاى 

درآورده بود. سرش را روى زانوى سنگ گذاشت و بى حال و خسته به خواب رفت. 
سنجاقک زىباىى بال    زنان از راه رسىد. بال هاى ظرىف سنجاقک در روشناىى روز مى درخشىد. 
باالى سرسنگ که رسىد، سنگ از زىر بال هاى او آسمان را نگاه کرد. آسمان از زىر بال هاى سنجاقک، 

آبى تر دىده مى شد. سنجاقک کمى دور و بر جوانه چرخىد و بعد کنار سنگ روى زمىن نشست. 
سنجاقک روبه سنگ کرد و گفت: »دىروز، وقتى از اىن جا مى گذشتم، جوانه اى در کنار تو 

نبود«. 
سنگ گفت: »اىن جوانه ى زىبا، همىن چند لحظه ى پىش سر از خاک بىرون آورد اّما تشنگى و 
خستگى راه، او را از پاى درآورده است. اگر آب به او نرسد، در اىن سرزمىن گرم و خشک از تشنگى 

مى مىرد. من در جست وجوى راهى هستم تا جوانه را از مرگ نجات بدهم«. 
سنجاقک گفت: »تو سنگ مهربانى هستى ولى سنگ چه طور مى تواند به ىک گىاه تشنه کمک 

کند«؟ 
سنگ گفت: »اگر تو کمک کنى، رىشه ى خشک اىن جوانه سىراب مى شود. من مرداب پىرى 
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را مى شناسم که سال هاست در چند قدمى اىن جا به خواب رفته است. سنجاقک مهربان! پىش مرداب 
برو و او را از خواب بىدار کن. به او بگو در نزدىکى تو جوانه اى در حال مرگ است. بگو، اگر خودت 

را به او برسانى، سبز مى شود و همه جا را از زىباىى و عطر خود پر مى کند«. 
آب  جوانه  براى  »من  زد:  فرىاد  و  داد  تکان  را  تورى اش  بال هاى  پرىد.  هوا  به  سنجاقک 

مى آورم«. 
جوانه با شنىدن اسم آب، چشم هاىش را باز کرد و سرش را باال آورد و سنجاقک را، تا زمانى که 
در افق از نظر ناپدىد شد، نگاه کرد. بعد جوانه لبخند غمگىنى زد. نور کم رنگ شادى، در قلبش جان 

مى گرفت. با خوش حالى و امىد دوباره سرش را روى زانوى سنگ گذاشت و چشم هاىش را بست. 
سنگ با بى صبرى در انتظار بازگشت سنجاقک بود. گاهى چشم هاىش را مى بست و به فکر 
دنىا  به  مرداب،  از جارى شدن  پس  که  مى کرد  فکر  بى شمارى  و جوانه هاى  سبزه ها  به  فرومى رفت. 

مى آىند. 
پهن  بر سىنه ى زمىن  بىش تر  را  گرم و سوزانش  نور  لحظه  هر  بود. خورشىد  گرم تر شده  هوا 
مى کرد. در اطراف سنگ، همه چىز آرام بود. تنها گاهى بوته هاى خار تکانى مى خوردند و ىا صداى 
خزىدن حشره اى بر زمىن گرم، به گوش مى رسىد. سنگ خسته بود. پشتش از تابش نور خورشىد گرم 
شده بود. چشم هاىش را برهم گذاشت و آرام آرام به خواب رفت اّما ناگهان از دنىاى خواب و خىال 
بىرون آمد و دوباره به افق خىره شد. اندىشه ى تشنگى جوانه، لحظه اى او را آرام نمى گذاشت. سنگ 

در انتظار بازگشت سنجاقک، لحظه ها را مى شمرد. 
نور داغ خورشىد  به مرداب رساند. مرداب آسوده و بى خىال زىر  بال زنان خود را  سنجاقک 
دراز کشىده و به خواب رفته بود. کمى، آن طرف تر، گىاه کوچکى از تشنگى مرده بود. دست هاى گىاه 
به طرف مرداب دراز شده بود؛ مثل اىن بود که در آخرىن لحظه هاى زندگى خود مى خواسته چىزى به 

مرداب بگوىد. 
از درد  قلبش  نگاه کرد.  بود،  نواختش راضى  و ىک  آرام  زندگى  از  که  مرداب  به  سنجاقک 

فشرده شد. بال هاىش را به هم زد و روى ىکى از نى هاى درون مرداب نشست و آن را تکان داد. 
مرداب حرکتى کرد و با ناراحتى گفت: »چه کسى مى خواهد خواب راحت را از من بگىرد«؟ 

تو جوانه اى در حال مرگ است. جوانه تشنه  سنجاقک گفت: »دوست من! در چند قدمى 
است و آب مى خواهد. اگر خودت را به او برسانى، سبز مى شود و همه جا را از زىباىى و عطر خود 

پرمى کند«.
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مرداب اخم هاىش را درهم کشىد و گفت: »من سرسبزى و طراوت را دوست ندارم! زودتر از 
پىش من برو تا بقّىه ى خواب هاى خوشم را ببىنم«!

سنجاقک با غم و اندوه به مرداب نگاه کرد. مرداب دوباره به خواب فرو  رفته بود. همه جا ساکت 
و آرام بود. تنها گاهى صداى بال زدن پرنده اى سکوت تلخ مرداب را مى شکست. 

سنجاقک به هوا پرىد و بال زنان خودش را به جوانه و سنگ رساند. لب هاى خشک جوانه با 
دىدن سنجاقک به خنده باز شد و با خوش حالى گفت: »سنجاقک مهربان! براىم از مرداب بگو. از 

سرسبزى و آب بگو. آىا مرداب قبول کرد خودش را به من برساند«؟
سنجاقک گفت: »اگر مرداب راه مى افتاد و بر زمىن جارى مى شد، دىگر مرداب نبود، جوىبار 
بود، ىا رودخانه ى قشنگى بود که طراوت و سرسبزى را به اىن دشت بى حاصل به ارمغان مى آورد اّما 

مرداب گفت که طراوت و سرسبزى را دوست ندارد«. 
پرنده  بود.  پرواز  پرنده اى در  آبى آسمان،  بر زمىنه ى  به آسمان نگاه کرد.  سنگ آهى کشىد و 
آن قدر باال بود که مثل نقطه ى سىاه کوچکى به نظر مى رسىد. سنگ با نگاهى غمگىن او را دنبال کرد. 
بعد آهى کشىد و با ناامىدى گفت: »بله، مرداب طراوت و سرسبزى را دوست ندارد. مرداب از جنس 
جوىبار و رود و درىاست ولى قلبش از سنگ است. دل مرداب حّتى از بدن من هم سخت تر است. او 

خشک شدن جوانه ها و گل ها را مى بىند اّما دستش را براى نجات آن ها دراز نمى کند«. 
جوانه با ناامىدى سرش را پاىىن انداخت. اندوه زىادى در قلب کوچکش النه کرده بود. تشنگى 

داشت کم کم او را از پاى درمى آورد. اندوه بزرگ جوانه، سنگ را هم آزار مى داد. 
حشره ى کوچک با شتاب از کنار سنگ گذشت و خودش را در مىان شاخه هاى ىک بوته ى 
خار پنهان کرد. سنگ، به نقطه اى که حشره در آن جا پنهان شده بود، خىره شد. بعد سرش را باال آورد 

و به بوته ى خار نگاه کرد. بوته ى خار با تعّجب گفت: »چرا اىن طور به من خىره شده اى«؟
سنگ به خود آمد و گفت: »اى بوته ى خار! تو همىشه سرسبزى. بگو که براى ادامه ى زندگى 

آب را از کجا به دست مى آورى«؟
بوته ى خار گفت: »آب را براى چه مى خواهى«؟ 

سنگ، جوانه را که بى حال و ناتوان برزمىن افتاده بود، به بوته ى خار نشان داد و گفت: »اىن 
جوانه تشنه است و آب مى خواهد. چگونه مى توانم رىشه ى خشک او را سىراب کنم«؟ 

بوته ى خار گفت: »سال هاست که خاک شور اىن دشت، طعم گواراى آب را نچشىده است. 
در اىن زمىن خشک نه جوىبارى هست، نه رودى و نه چشمه اى. ما بوته هاى خار، با رىشه هاى بلندمان 
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فرصتی برای انديشيدن

آب را از دل زمىن بىرون مى کشىم. در اىن زمىن خشک، گاهى جوانه اى سراز خاک بىرون مى آورد 
ولى از تشنگى مى مىرد. تشنگى، جوانه ى تو را هم از پاى درمى آورد«. 

چىزى در قلب سنگ فشرده شد. اندىشه ى مرگ جوانه، دلش را به درد آورد. جوانه که از تشنگى 
بى تاب شده بود، با ناامىدى خودش را به اىن طرف و آن طرف مى کشىد. رىشه ى کوچکش را براى پىدا 
کردن آب در دل زمىن به هرسوىى مى فرستاد. خورشىد سرش را به سىنه ى آسمان تکىه داده بود و گرم تر از 

همىشه مى تابىد. جوانه به سختى نفس مى کشىد و سنگ با اندوه بسىار به او نگاه مى کرد. 
شد.  فشرده  قلبش  شکست.  سنگ  دل  در  چىزى  انگار  افتاد.  زمىن  بر  آرام  آرام  جوانه 
چشم هاىش را بست تا مرگ جوانه را نبىند. چشم هاى جوانه نىمه    باز بود و آخرىن نگاه هاى خود را 
در جست وجوى آب به روى خاک مى فرستاد. دىگر جوانه همه جا را تىره و تار مى دىد. تارىکى هر 
لحظه بىش تر مى شد اّما در لحظه اى که تىرگى مى خواست جوانه را براى همىشه در خود بگىرد، ناگهان 
رطوبت دل پذىر و گواراىى را در رىشه اش احساس کرد. سرش را باال آورد و فرىاد زد: »آب! بوى 

آب مى شنوم!«. 
جوانه تکانى خورد و به جلو نگاه کرد. تىرگى از برابر چشم هاىش گرىخته بود و او همه چىز را 
به روشنى مى دىد. جوانه به زمىن خىره شد. آب پاک و درخشانى زىر   پاىش بر زمىن دشت جارى بود. 

آب به روشنى آفتاب بود و به زىباىى زندگى. 
جوانه، با بهت و حىرت به اىن آب دل پذىر و خنک نگاه کرد. رىشه اش را به دست جرىان آب 

خنک سپرد و برگ هاى کوچکش را در آب شست. خاک تشنه، آب را با دل و جان مى مکىد. 
جوانه با تعّجب به اطراف نگاه کرد تا سرچشمه ى اىن آب دل پذىر را پىدا کند اّما ناگهان برجاى 

خود خشکش زد: سنگ شکافته شده بود و از قلب او، چشمه ى پاک و زاللى مى جوشىد. 

گل  خارها  محّبت  »از  مصراع  با  داستان  اىن  محتواىی  ارتباط  درباره ی  ١ــ 
می شود«، توضىح دهىد.

به نظر شما چه عواملی سبب گردىد، از دل سنگ، چشمه ی پاک و زالل  ٢ــ 
جاری شود؟
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1ــ شاعر براى سعادت و خوش بختى چه کارهاىى را پىش نهاد مى کند؟ 
2ــ اىن جمله »جز راست نباىد گفت؛ هر راست نشاىد گفت«، با کدام قسمت شعر تناسب دارد؟ 

3ــ براى ُپربار کردن روزهاى زندگى چه باىد کرد؟ 
4ــ …………………………………

1

5

10

1ــ شاعر براى سعادت و خوش بختى چه کارهاىى را پىش نهاد مى کند؟ 

خودارزيابی
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1ــ پىامبر )ص( مى فرماىد: 
»ُقولوا الحقَّ َوَلو َعَلى اَ نُْفِسُکم: حق را بگوىىد هرچند به زىانتان باشد.«

درباره ى اىن سخن و ارتباط آن با شعر درس، گفت وگو کنىد. 
2ــ دو نمونه نظم و نثر تعلىمى در کتابتان بىابىد و درباره ى آن ها گفت وگو کنىد. 

3ــ درباره ی احترام به بزرگ ترها، والدىن و معّلمان، گفت  و گو کنىد. 

ل نکته ى اواّ
ىا مخّفف در شعر  به شکل کوتاه شده  ابتداىى خواندىد که شاعر گاه کلمه ها را  در دوره ى 
مى آورد؛ مثاًل به جاى »بىرون«، »برون«، و به جاى »اکنون«، »کنون« مى گوىد اّما چرا شاعر اىن کار 
را مى کند؟ مى دانىد شعر وزن دارد و شاعر براى رعاىت وزن گاه مجبور است کلمه ها را مخّفف 

کند. به اىن بىت درس توّجه کنىد: 

دو کلمه اى که مشّخص شده اند، مخّفف هستند. اکنون بىت را به شکل غىر مخّفف بخوانىد؛ 
چه مى شود؟ پس شاعر از کاربرد مخّفف ناگزىر است. نمونه هاىى دىگر را از اىن گونه، در شعر بىابىد. 

نکته ى دوم 
شعرى که خواندىم، سرشار از موعظه و پند و اندرز بود. شاعران و نوىسندگان همه ى مّلت ها، 
سروده ها و نوشته هاىى دارند که در آن ها، راه بهتر زىستن و خوش بختى و سعادت را نشان مى دهند. 
به اىن نوع سروده ها و نوشته ها ادبّىات اندرزی ىا تعلىمى مى گوىند. »بوستان« و »گلستان« سعدى، 
»مثنوى معنوی« مولوى و »کلىله و دمنه« از بهترىن نمونه هاى ادبّىات تعلىمى اىران به شمار مى آىند. 

! !

"#!!$% &'!()*!+ ,-! ./0,1!23! &( 45&67! !! !! &89!! ,:;% &'!3!2!<=7!?@0!!,ABCDCE5(F!! &( 45G! !

! !
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1ــ بىت سوم و ششم را ىک بار با خّط زىبا بنوىسىد. 

2ــ واژه هاى زىر را در جمله به کار ببر ىد. 
تأّمل  هان      

چابک  زنهار     

3ــ بىت هاى درس را که ردىف دارند، بنوىسىد و زىر قافىه ى آن ها، خط بکشىد. 

4ــ درباره ى مفهوم بىت پاىانى درس، ىک بند بنوىسىد. 

5  ــ شعر اىرج مىرزا تحت تأثىر شعر نظامى سروده شده است. نظامى فرزند خوىش را نصىحت 
کرده است. بىت زىر از نظامى با کدام قسمت درس ارتباط معناىى دارد؟ 

6  ــ امال: ………………………………

ــ واژه ى »َشست« به معناى انگشت بزرگ دست و پا و واژه ى »شصت« براى عدد به کار 
مى رود. در امال توّجه به شکل صحىح اىن دو واژه ضرورى است. 

ــ کلمه هاى مخّفف )کوتاه شده( معمواًل به همان صورت که تلّفظ و شنىده مى شود، باىد نوشته شود.

! "#$%!& '()*+! ","-.!/'0!1 23 45
'67!8

'9) ':  ! "#$%!& '(%; '<;=!.! "#$%!; '>?! ","-.!

نوشتن
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1ــ سه درس که بهلول به جنىد آموخت، چه بود؟ 
2ــ در زندگی امروزی، چه آسىب هاىی انسان را تهدىد می کند؟ 

3ــ به نظر شما بهترىن زمان سخن گفتن و بهترىن زمان سکوت و خاموشى، چه هنگامى است؟ 
4  ــ ………………………………

ل  نکته ى اواّ
به فعل جمله هاى زىر توّجه کنىد: 

ــ اّول هر کارى »بسم الّله« مى گوىم. 
ــ کاش همىشه حقىقت را ببىنىم. 
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1ــ سه درس که بهلول به جنىد آموخت، چه بود؟ 

خودارزيابی

دانش های زبانی و ادبی
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هر دو فعل از بن مضارع ساخته شده اند و هر دو انجام کار در زمان حال را نشان مى دهند. 
به ساخت فعل ها در جدول نگاه کنىد: 

بن فعل                شناسه          فعل پیشوند
مضارع ِاخبارى ـ  ند  ـَ ـ  د، ىم، ىد،  ـَ ـ  م، ى،  ـَ گو)ى( مى

مضارع التزامى  ـ  ند ـَ ـ  د، ىم، ىد،  ـَ ـ م، ى،  ـَ بىن بـ

مضارع التزامى را وقتى به کار مى برىم که فعل با شک و تردىد ىا شرط، آرزو و … همراه 
باشد. مضارع ِاخبارى انجام کارى را در زمان حال و آىنده، خبر مى دهد. 

نکته ى دوم 
در متن »اخالق نىکان«، دىدىم که جمله ها، کوتاه و رسا هستند. همىن وىژگى باعث مى شود 
که مقصود متن را بهتر بفهمىم و از آن بىش تر لّذت ببرىم. ىکى از شىوه هاى کوتاه نوىسى، استفاده 

از کلمات قصار، امثال و حکم و حکاىات و ضرب المثل هاست. 
بتوانىم مقصود و منظور خود را کوتاه،  کوتاه گوىى و کوتاه نوىسى، هنر بزرگى است. اگر 
زىبا و رسا بىان کنىم، تأثىر سخن ما بىش تر خواهد شد و چه بسا، شنونده و خواننده عىن سخن ما 

را به ذهن بسپارد.  

١ــ درباره ى آداب غذا خوردن و سفر کردن گفت وگو کنىد. 
٢ــ درباره ی به کارگىری درست تلفن همراه و راىانه گفت و گو کنىد.

٣ــ دو متن درس )اخالق نىکان، اخالق راىانه ای( را با هم مقاىسه کنىد و تفاوت ها 
و همانندی های آن دو را بىان نماىىد.

كار گروهی
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1ــ جدول زىر را کامل کنىد. 

                                مضارع اخبارى                             مضارع التزامى
سوم

شخص 
جمع

دوم 
شخص 

جمع

اّول
شخص 

جمع

سوم 
شخص 

مفرد

دوم 
شخص 

مفرد

اّول
شخص 

مفرد

سوم 
شخص 

جمع

دوم 
شخص 

جمع

اّول
 شخص 

جمع

سوم
 شخص 

مفرد

دوم
شخص 

مفرد

اّول 
شخص 

مفرد

بن فعل

نوىس
خوان

2ــ ىک بند بنوىسىد و در آن از ضرب المثل ىا کلمات قصار استفاده کنىد. 
3ــ چهار  کلمه ى مهم از متن »اخالق راىانه ای« بىابىد و با هر  ىک جمله اى بنوىسىد. 

4ــ درباره ی اخالق اجتماعی انسان امروز، ىک بند بنوىسىد.  
5  ــ حکاىت دىگرى از بهلول که نکته اى آموزنده داشته باشد، بىابىد و بنوىسىد. 

6  ــ انشا: ………………………………………

ــ در کوتاه نوىسى باىد دّقت کنىم مطالب اصلى فراموش نشود. 
ــ به خاطر سپردن حکاىات، مَثل ها، کلمات قصار و اشعار مناسب براى پرورش و تقوىت مهارت 

نوىسندگى و کوتاه نوىسى، مفىد است. 

نوشتن
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ل نکته ى اواّ
به واژه هاى زىر توّجه کنىد: 

نوازنده، دولت، آزادى 
اىن کلمه ها امروزه چه معناىى دارند؟ در اىن شعر به چه معنا به کار برده شده اند؟ 

واژه ها در زبان و در طوِل زمان دچار تغىىر و تحّول مى شوند. گاه اىن تغىىر در تلّفظ آن هاست؛ 
مثاًل امروزه شما مى گوىىد »خاِنه« اّما در گذشته اىن واژه »خاَنه« تلّفظ مى شد. 

معناى کسى  به  امروزه  نوازنده  مثاًل  مى افتد.  اّتفاق  کلمات  معناى  در  تحّول  اىن  نىز  گاهى 
است که ىکى از سازهاى موسىقى را مى نوازد اّما در اىن شعر به معناى »نوازشگر و مهربان« است. 
»دولت« امروزه به معناى مجموعه اى است که اداره ى ىک کشور را برعهده دارد اّما در اىن شعر 

به معنى »سعادت و نىک بختى« است. 
آىا مى توانىد بگوىىد واژه ى »آزادى« امروزه و در اىن شعر چه تفاوتى با هم دارند؟ 

نکته ى دوم 
به اىن واژه ها توّجه کنىد: 

»پشت، پشته«، »خوار، خار« 
در اىن کلمات، حروف مشترکى دىده مى شوند که از ىک جنس هستند. به اىن نوع واژه ها 

که شعر و نثر را زىباتر و خوش آهنگ تر مى کنند، جناس مى گوىند. 

1ــ پىر خارکش داراى چه وىژگى هاى ظاهرى بود؟ 
2ــ با توّجه به شعر، شخصّىت پىر و جوان را با هم مقاىسه کنىد. 

3ــ چگونه مى توان به آزادى و آزادگى رسىد؟ 
4ــ ………………………………………

دانش های زبانی و ادبی

1ــ پىر خارکش داراى چه وىژگى هاى ظاهرى بود؟ 

خودارزيابی
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1ــ کلمه هاى مشّخص شده در شعر زىر از نظر معنى چه تغىىرى پىدا کرده است؟ 

2ــ درباره ى راه هاى رسىدن به عّزت و آزادگى بحث و گفت وگو کنىد. 
3ــ چه پىوندی مىان محتوای درس »اخالق راىانه ای« با شعر اىن درس، می توان 

ىافت، گفت وگو کنىد. 

كار گروهی
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1ــ کلمه هاى تازه ى شعر را انتخاب کنىد و معنى آن ها را بنوىسىد. 
2ــ ىک تشبىه از درس بىابىد و دو رکن اصلى آن را بنوىسىد. 

3ــ بىت سوم و چهارم درس را معنى کنىد. 
4ــ بىت هاىى را که ردىف دارند، بىابىد و قافىه ى آن ها را مشّخص کنىد. 

5  ــ در نمونه هاى زىر سجع و جناس را بىابىد. 
ــ الهى چون تو حاضرى چه جوىم و چون تو ناظرى، چه گوىم؟ 

مه حسن زاده ی آملى  علاّ

6ــ بىت اّول درس را به صورت نّقاشى ارائه کنىد. 

7ــ امال: ………………………………………

ــ دو کلمه ى »َقدر« و »َغدر« را نباىد به جاى هم به کار برد، زىرا »قدر« به معناى ارزش و »غدر« 
به معناى نىرنگ و بى وفاىى است. 

ــ تمرکز و دّقت هنگام نوشتن امال، امکان درست نوىسى کلمات را افزاىش مى دهد.
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حکایت

نام خوش بو

ىکى از عارفان )ُبشربن حارث( روزى در راه کاغذى دىد که نام مبارک پروردگار 
)بسم الّله( بر آن نوشته شده بود و مردم پابر آن مى نهادند و مى گذشتند. اىستاد و کاغذ را 
برگرفت و آن کاغذ را معّطر گرداند و اندر شکاف دىوار نهاد تا از آسىب پاى رهگذران 

در امان باشد. 
مّدت ها گذشت. شبى به خواب دىد که نداىى به او مى گوىد: »اى دوست! نام من 
خوش بوکردى و مرا بزرگ داشتى و حرمت نهادى. ما نىز نام تو معّطر گردانىم در دنىا و 

آخرت تو را بزرگ و گرامى خواهىم داشت«.
رساله ى ُقَشیریه


