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خودارزیابی

دانش های زبانی و ادبی

نکته ى اّول
به گروه واژه هاى زىر توّجه کنىد:

صداىِ استاد، حفظ اشعار، شعر سعدى، آىنده ى درخشان ، پسرِ کوچک 
ىکى از راه هاى گسترش واژه ها در زبان فارسى، اضافه کردن واژه ها به ىکدىگر است که اىن 

کار معمواًل با ىک کسره صورت مى گىرد.
هرگاه بخواهىم براى کلمه اى توضىح بىش ترى بىاورىم و ىا وىژگى هاى آن را بىان کنىم، واژه 

ىا واژه هاىى را به آن کلمه مى افزاىىم.
مثال: شعر  شعِر سعدى 

          آىنده  آىنده ى درخشان
باال مى بىنىد، واژه هاى »سعدى« و »درخشان« درباره ى کلمات  همان طور که در مثال هاى 

قبل از خود )شعر و آىنده( توضىح بىش ترى مى دهند.
اکنون به اىن دو دسته کلمه، کلمه ى دىگرى اضافه کنىد.

ــ دست، گوش، چراغ
ــ آهو، درىا، خانه

اکنون بگوىىد چه تفاوتى با همدىگر دارند، چرا؟
نکته ى دوم

در سال گذشته، با برخى از انواع نوشته مانند نامه، خاطره، سفرنامه و… آشنا شدىم.

1ــ سؤاالت قائم مقام فراهانى براى آزماىش فرزندانش چه بود؟
2ــ وىژگى هاى مشترک امىرکبىر و قائم مقام فراهانى چىست؟

3ــ خدمات قائم مقام فراهانى و امىرکبىر به اىران چه بوده است؟
4ــ ……………………………
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گاهى نوىسنده براى ثبت روىدادها، خاطرات و احوال زندگى خود و دىگران، آثارى را پدىد 
مى آورد که معمواًل منبع خوبى براى شناخت تارىخ زندگى افراد و سرگذشت آن هاست. به اىن نوع 

نوشته، شرح حال مى گوىند.
آىا تاکنون شرح حال کسى را خوانده اىد ىا تصمىم گرفته اىد که شرح حال خود را بنوىسىد؟ 
بلکه  با زندگى دىگران آشنا مى سازد،  ما را  نه تنها  نوشته است که  انواع  از  شرح حال نوىسى ىکى 
را روشن مى کند.  نوىسنده  فرهنگى روزگار  و  اجتماعى، جغرافىاىى  تارىخى،  از مسائل  بسىارى 

شرح حال به دو گونه نوشته مى شود:
1ــ اگر نوىسنده شرح حال خود را بنوىسد، به اىن نوع شرح حال نوىسى، »زندگى نامه ی خود 

نوشته« ىا اتوبىوگرافى مى گوىند.
2ــ اگر نوىسنده شرح حال شخص دىگرى را بنوىسد، به اىن نوع نوشته زندگی نامه ىا بىوگرافی 
مى گوىند. در شرح حال نوىسى پرداختن به جزئىات و توصىف درست حالت ها و وىژگى هاى رفتارى، 

نوشته را دقىق تر، شىرىن تر و تأثىرگذارتر مى کند.
اىن  از  بعضى  مى کنند.  ىادداشت  خود  براى  را  روز  هر  حوادث  و  وقاىع  افراد  برخى 

ىادداشت هاى روزانه به زندگى نامه، داستان و حّتى فىلم سىنماىى، تبدىل شده است.

1ــ شرح حال ىکى از شخصّىت هاى معروف استان، شهر، روستا ىا منطقه ى خود 
را در گروه بررسى کنىد.

2ــ به هرىک از کلمات زىر، پنج واژه اضافه کنىد و ترکىب هاى جدىد بسازىد.
کوه

دانشمند
زندگى نامه

3ــ »آشپززاده ى وزىر« ىا »نوجوان باهوش« را در کالس نماىش دهىد.

كار گروهی
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1ــ با افزودن کسره و کلمه ای دىگر به هرىک از واژه های زىر، گروه کلمات جدىد بسازىد.
کاشف حرم 

درىا حکمت 
لهجه طراوت 

2ــ با گروه کلمات زىر جمله بسازىد.
مشهد مقّدس مکث کوتاه 

شعر فوق العاده قصىده ى سعدى 

3ــ ىکى از وقاىع مهّم ىک ماه اخىر را در ىک بند بنوىسىد.

4ــ زمان افعال جمله هاى زىر را به مضارع برگردانىد.
ــ برف به آرامى مى بارىد.

ــ غذا را بر سر سفره گذاشتم.
ــ شعرها را به حافظه سپرده بودىم.

ــ شاىد گلستان سعدى را خوانده باشى.

5  ــ انشا: .......................................

نوشتن

به  پاسخ  و  موضوع  درباره ى  پرسش هاىى  طرح  شرح حال نوىسى،  مناسب  راه هاى  از  ىکى  ــ 
آن هاست.

ــ مطالعه ى زندگى نامه ها و شرح حال ها و آثار بزرگان، ىکى از راه هاى تقوىت شرح حال نوىسى 
است.
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خودارزیابی

دانش های زبانی و ادبی

1ــ سّىد جمال الّدىن اسد آبادى در چه زمىنه هاىى استعداد داشت؟
2ــ چه رابطه اى بىن شعر حافظ و نّقاشى کمال الّدىن بهزاد بود؟

3ــ چرا روحانّىت و چهره هاى علمى ــ فرهنگى تأثىر بىش ترى در جامعه دارند؟
4ــ ……………………………

نکته ى اّول
به زمان فعل هاى جمله هاى زىر دقت کنىد:

ــ اىشان زبان انگلىسى را در مّدتى کوتاه آموختند.
ــ قطره هاى آب از شکاف سقف مى لغزىدند و بر کف غار مى چکىدند.

همان طور که مى بىنىد، زمان فعل ها در جمله ها، انجام کارى در گذشته را نشان مى دهند. 
جدول زىر ساخت فعل ها را نشان مى دهد.

نوع ماضىفعلشناسهبنپيشوند
ماضى سادهآموختندندآموختــ
ماضى استمرارىمى چکىدندندچکىدمى
ماضی استمراریمی لغزىدندندلغزىدمی

) , %-!953!!ƒ!T<&R,A 'd!1! T12/UU[<V5,'-
m/1E/!Y3!!8!9!<=/ %0?3!5]'̂ !C5kL‹!/0!5] %‡!0,£!b ‚r0 %k'l›! !

!… 6!<&.,!6̂!Ó1 DE!) 6èK
LM DE!,uU[%Ç?ª 6P!] LÀ, '&UU[N[<È!C, DE!Ó1 DE!çZ '>!6̂!)U%&/!, %&‚…Z_%”5, 6&!)Ôè°] 6̂!93!!¾—

%˜/!<h50] %‡! 67KLM DE!FQ! !



117

مى بىنىم که هر دو نوع فعل ماضى، بن و شناسه دارند؛ با اىن تفاوت که در ماضى استمرارى، 
ابتدای  به  برای ساخت ماضی استمراری  بىان دىگر،  به  به بن فعل افزوده مى شود،  پىشوند »مى« 

ماضی ساده، »می« اضافه می کنىم.
نکته ى دوم

سال گذشته با انواع نامه، مانند نامه هاى دوستانه و خانوادگى و رسمى و ادارى آشنا شدىد. 
نىز آموختىم که چه نکاتى را در ارسال نامه از طرىق پست رعاىت کنىم. بخشى از ادبّىات مّلت ها، 
نامه هاىى است که نوىسندگان بزرگ ىا شخصّىت هاى مشهور نگاشته اند. اىن نامه ها در تحّوالت 
سىاسى، اجتماعى، فرهنگى و تارىخى بسىار مؤّثر بوده اند؛ مثاًل نامه هاى پىامبر )ص( به پادشاهان 
و سران کشورها، نامه ى حضرت سلىمان )ع( به ملکه ى سبا که هدهد آن را به ىمن رساند و نامه ى 

امام خمىنى )ره( به رهبر شوروى.
اىن نامه ها گذشته از پىام، داراى زىباىى و گىراىى خاص بوده اند. برخى از اىن نامه ها، بسىار 
کوتاه و مختصر بوده اند اّما تأثىر بسىارى داشته اند. براى اىن که نامه ى زىبا و تأثىرگذار بنوىسىم، چه 

مواردى را باىد رعاىت کنىم؟

كار گروهی

1ــ درباره ى تأثىر دو نامه ى مىرزاى شىرازى و سّىدجمال، گفت وگو کنىد.
شنىده اىد،  ىا  خوانده اىد  که  تارىخی  و  مشهور  نامه هاى  از  ىکى  درباره ى  2ــ 

گفت وگو کنىد.
درباره ى  و  بزنىد  مثال  استمرارى  ماضى  و  ساده  ماضى  فعل  نمونه  چهار  3ــ 

شباهت ها و تفاوت هاى آن گفت وگو کنىد.
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1ــ با هر ىک از فعل هاى زىر جمله بسازىد.
مى شنىدىم نوشتم 

مى گفتند خواندى 

2ــ دو بىت شعر متن درس را به نثر ساده، بازگردانی کنىد.

به کودکان و نوجوانان  به ظلم و ستمى که  بنوىسىد و در آن  به سازمان ملل  نامه اى کوتاه  3ــ 
فلسطىنى مى شود، اعتراض کنىد.

4ــ جدول زىر را کامل کنىد.

نوع فعلشناسهبنشمارشخصفعلردىف

      ـــ
      ـــ
١
٢
٣
٤

رسىد
مى روم

سوم شخص
اّول شخص

مفرد
مفرد

رسىد
رو

           ـــ
ـَ م           ـ

ماضى ساده
مضارع اخبارى

ماضى استمرارى
مضارع التزامى

ماضى ساده
مضارع اخبارى

5  ــ انشا: ........................

نوشتن

ــ در نوشتن نامه باىد از کاغذ و قلم مناسب استفاده کرد.
ــ ىکى از شراىط نامه نوىسى، دّقت در انتخاب واژه ها و رعاىت منزلِت گىرنده است.
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باران بند آمده بود اّما هنوز از ساقه ى علف ها آب مى چکىد و دشت پر از گودال هاى آب شده 
بود. عکِس آسمان بر سطح لرزان گودال هاى آب، تماشاىى بود. انگار صدها آىىنه ى شکسته را کنار 
براى  را  خودشان  آىىنه ها  آن  مقابل  در  درمى آمدند،  شکلى  به  لحظه  هر  که  ابرهاىى  بودند.  چىده  هم 
سال نو آماده مى کردند. خورشىد از پشت کوه ها سرک مى کشىد و سالح ها و کاله هاى آهنى را برق 
مى انداخت. دهانه ى توپ ها و خمپاره اندازها را با کىسه هاى ناىلونى پوشانده بودند تا آب به داخلشان 
نرود. در پشت خاکرىز، جعبه هاى خالى مهّمات و پوکه هاى مسى بّراق همه جا پراکنده بودند. چند تا 
از سنگرها را آب گرفته بود و عّده اى با لباس هاى خىس و ِگل آلود مشغول خالى کردن آن ها بودند. 
صداى خنده شان با صداى ِشلپ ِشلپ آب آمىخته بود. از سنگر بغل دستى صداىى مى گفت: »آب را 

گل نکنىم!«
دىگرى جواب مى داد: »تو ماهى ات را بگىر…!«

روى  را  چادرها  بىش تر  بودند.  جنگ  جبهه ى  در  که  انگار  نه  انگار  بود.  دل  ته  از  خنده ها 
سنگرها زده بودند و سفره هاى هفت سىِن عىد پهن بود؛ سفره هاىى که در آن ها، جاى سماق و سمنو را 

سرنىزه و سىمىنوف )نوعی مسلسل( و حّتى سنگ پر کرده بود.
مال  و  مشت  را  باران خورده  چادرهاى  و  مى رسىد  راه  از  لنگ لنگان  کوچکى  ِگردباد  گاهى 
مى داد. عّده اى قرآن مى خواندند و بعضى تند تند به ساعتشان نگاه مى کردند و رادىوهاى جىبى را به 
گوششان چسبانده بودند. ناگهان، صداى شلىک چند تىرهواىى بلند شد و زمزمه ى »ىا مقّلب القلوب« 

در سنگرها پىچىد. عىد آمده بود. به همىن سادگى…!
به هر طرف که نگاه مى کردى، عّده اى همدىگر را در آغوش مى کشىدند و صداى بوسه هاىشان 
بلند بود. وقتى عىِد همه مبارک شد، نوبت به سفره ها رسىد. »سىن«هاى سفره ى هفت سىن، ىکى ىکى 
به سنگر  برگشتند. سىمىنوف  به غالف خود  به سرعت خورده شدند. سرنىزه ها  غىبشان زد. سىب ها 
تىربار رفت و طولى نکشىد که… عىد شروع نشده، تمام شد. کم کم ابرها هم پراکنده و خورشىد، آشکار 

شد.

روان خوانی

آقا مهدی
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فرماندهان گروهان ها و گردان ها جمع شدند تا با هم به دىدن آقا مهدى، فرمانده لشکر بروند و سال 
نو را به او تبرىک بگوىند. همه جا آب راه افتاده بود و پوتىن ها تا نصفه در ِگل چسبنده فرو مى رفتند. 
روى سنگِر فرمانده لشکر چادر بزرگى زده بودند. جلوى سنگر که رسىدند، چند جوان بسىجى عىد را 
به آن ها تبرىک گفتند. آن ها با عجله دور تا دور چادر را نخ مى کشىدند. فرماندهان به همدىگر نگاه کردند 
و چند نفر از تعّجب شانه هاىشان را باال انداختند. ىکى از آن ها که قّدى کوتاه و رىشی بلند داشت، رو 

کرد به ىکى از جوان هاى بسىجى و با لهجه ى ترکى پرسىد: »اىن ها چىست«؟
بسىجى با لبخند جواب داد: »آقا مهدى خودش گفته است«!

براى  »آخر  گفت:  لب  زىر  مى مالىد،  زمىن  روى  را  پوتىن ها  ِگل  که  همىن طور  کوتاه  قد  مرد 
چى«؟
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و بعد بدون اىن که منتظر جواب کسى شود، »ىا الّله« بلندى گفت و از دِر کوتاه سنگر داخل شد. 
پشت سر او، بقّىه هم ىکى ىکى سرها را خم و بند پوتىن ها را ُشل کردند. از سفره ى هفت »سىن« و هفت 

»شىن« )انواع شىرىنى( خبرى نبود. در عوض، سفره اى پر از نامه در وسط سنگر پهن شده بود.
آقا مهدى و دو نفر بسىجى دىگر که تند تند نامه ها را باز مى کردند، بلند شدند و مهمانان را در 
آغوش گرفتند و عىد را تبرىک گفتند. آقا مهدى وقتى تعّجب آن ها را دىد، با لبخندى که همىشه بر لب 

داشت، گفت: »اىن ها عىدى ماست، بّچه هاى دانش آموز فرستاده اند«!
همه ىک صدا پرسىدند: »از کجا«؟

آقا مهدى دو دستش را در مىان نامه ها برد و درحالى که آن ها را بو مى کرد، جواب داد: »از همه 
جاِى همه جا! همه جاى اىران سراى من است«.

بعد ىکى از نّقاشى ها را که با سنجاق به دىوار چادر زده بود، نشان داد و گفت: »ببىنىد چه بالىى 
سر دشمن آورده است«!

هواپىماىى شبىه ىک هندوانه ى بزرگ با دو بال کوتاه درحالى که هنوز چرخ هاىش را جمع نکرده 
بود، تعدادى بمب را مثل ىک شانه ی تخم مرغ روى تانک هاى دشمن خالى کرده بود. معلوم نبود هر 
تانک چند لوله دارد! سربازان دشمن مثل مهره هاى شطرنج، البه الى تانک ها رىخته بودند و مداد رنگى 
سرخ، حسابى خونشان را رىخته بود. سمت راست نّقاشى، پسرکى بسىجى پرچم سبز رنگى در ىک 
دست و اسلحه اى در دست دىگر داشت. بلندى پرچم از هواپىما باالتر زده بود و اطراف مىله ى آن پر 

از گل و سبزه بود.
ىکى از فرماندهان با خنده گفت: »جنگ ىعنى اىن«!

آقا مهدى گفت: »دارىم خوب هاىش را جدا مى کنىم تا نماىشگاهى از آثار دانش آموزان درست 
کنىم. براى همىن روىشان را با ناىلون جلد مى کنىم تا باران خرابشان نکند. به برادرهاى تبلىغات گفته ام، 

نّقاشى ها را دور تا دور چادرها آوىزان کنند«.
چند ساعت بعد، نّقاشى هاى بّچه ها دور تا دور چادر فرماندهى و گوشه و کنار سنگرها، آوىخته 
آقا مهدى اطراف چادرها قدم مى زد و گاهى چندىن دقىقه در مقابل  تا غروب،  آن روز  بودند.  شده 
آن نامه هاى رنگارنگ مى اىستاد و به آن ها خىره مى شد. او نامه هاى بّچه هاى مدارس را مى بوسىد و 
مى گفت: »آن ها هم در جبهه هستند؛ چون با اىن نامه ها به ما روحّىه مى دهند. اىن نّقاشى ها و نوشته ها 
نشان مى دهند که بّچه ها هم به فکر ما هستند و براى پىروزى ما دعا مى کنند. بّچه ها دلشان پاک است. 

دعاى آن ها پشتىبان ماست«.
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١ــ در دوران دفاع مقّدس، دانش آموزان چگونه نقش خود را اىفا می کردند.

٢ــ دو متن روان خوانی »آقا مهدی« و »شوق آموختن« را با هم مقاىسه کنىد.

فرصتی برای اندیشیدن
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خودارزیابی

دانش های زبانی و ادبی

1ــ در متن درس، سرزمىن اىران با چه وىژگى هاىى توصىف شده است؟
2ــ درباره ی ارتباط حدىث »حبُّ الوطِن ِمَن االىمان« با محتوای درس، توضىح دهىد.
3ــ به نظر شما برای عّزت و سربلندی اىران اسالمی در عرصه های جهانی چه باىد کرد؟ 

4ــ ……………………………

نکته ى اّول
همان طور که در درس هاى پىش خواندىم، واژه ها از نظر ساخت بر دو دسته اند: ساده و 

غىرساده.
به واژه هاى زىر توّجه کنىد.

غيرسادهساده

مرّکبمشتق

اىران
بىان
باغ
پاک

اىرانی
بىانگر
باغبان
ناپاک

اىران پژوه
خوش بىان

باغ دار
پاک آىىن

همان طور که در جدول مى بىنىد، کلمه هاى ساده، ىک جزء و کلمه هاى غىرساده، بىش از 
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ىک جزء دارند.
اىرانی  اىران + ی

اىران پژوه  اىران + پژوه
کلمه هاى غىرساده بر چند نوع اند. دسته ى اّول کلماتى هستند که از ىک جزِء معنادار و ىک 

ىا چند »وند« تشکىل شده اند. به اىن گونه واژه ها مشتق مى گوىند:
بىانگر  بىان   +   گر

                          جزِء معنادار         پسوند
دسته ى دوم کلمات غىرساده، واژه هاىى هستند که بىش از ىک جزِء معنادار دارند و دارای 

وند نىستند. اىن نوع کلمات، مرّکب نامىده مى شوند:
پاک آىىن  پاک   +     آىىن

                                 جزِء معنادار      جزِء معنادار
نکته ى دوم

به اىن بىت توجه کنىد.

همان گونه که مى بىنىد، حرف »ن« در بىت تکرار شده است. تکرار ىک ىا چند حرف در شعر 
گاه باعث زىباتر و خوش آهنگ تر شدن شعر مى شود. به نمونه ى زىر توّجه کنىد:

شاعران و نوىسندگان با تکرار حرف و واژه بر زىباىی و تأثىر سخن خوىش مى افزاىند.

!"#$ %&'!(!)
*
+,-. */ *0!(!123, */!4!!! !$5(!(!6,7!(!89. */, *:!(! ;< =*4>
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1ــ درباره ى زىباىى ها و جاذبه هاى شهر و استان خود گفت وگو کنىد.
2ــ تکرارهاى زىباى شعر درس را پىدا کنىد و درباره ى آن ها گفت وگو کنىد.

3ــ درباره ی اهّمّىت و وىژگى هاى مناطق جنگى در دوران دفاع مقّدس گفت وگو 
کنىد.

كار گروهی



130

1ــ چهار کلمه ی مهّم از درس بىابىد و برای هر کدام، ىک متضاد و ىک مترادف بنوىسىد.

2ــ با مراجعه به دىوان اشعار ىکی از شاعران، چند بىت بىابىد که در آن ها حروف و واژه ها تکرار 
شده باشد.

3ــ بىت سوم و چهارم شعر درس را در سه سطر توضىح دهىد.

4ــ از متن درس، چهار واژه ی ساده و پنج واژه ی غىرساده )مشتق و مرّکب( بىابىد و بنوىسىد.

و  شادابى  با  همراه  اىستادگى  و  مقاومت  روحّىه ى  حفظ  براى  مىهن،  نوجوانان  امروزه،  5 ــ 
پاک دلى، چه وظاىفى دارند؟ ىک بند )در پنج سطر( بنوىسىد.

6 ــ امال ……………………………………

نوشتن

ــ در نوشتن امال دو کلمه ى »مأمور« و »معمور« را نباىد با هم اشتباه کرد. »مأمور« به معناى 
کسى است که امر ىا فرمانى را اجرا مى کند ولى »معمور« به معناى آباد شده است.

ــ ىکى از راه هاى تقوىت امال، پرورش مهارت خوب گوش دادن است.
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آن ها  از  برخى  که  کنىم  رعاىت  باىد  را  آدابى  شاىسته،  و  موّفق  مطالعه ى  براى 
عبارت اند از:

از حد،  بىش  ىا سىرى  گرسنگى  بى نشاطى، خستگى، خواب آلودگى،  هنگام  ــ 
خشم، آشفتگى فکر، غروب آفتاب، نور کم ىا شدىد، هواى آلوده و پر گرد و غبار مطالعه 

نکنىد.
رادىو  به  دادن  گوش  رفتن،  راه  کشىدن،  دراز  خوردن،  نوشىدن،  هنگام  ــ 
مطالعه  به  دىگران  با  کردن  صحبت  و  تلوىزىون  به  کردن  نگاه  دىگران،  حرف هاى  و 

نپردازىد.
ــ از عادت هاىى مانند حرکت دادن پا، بازى کردن با مو، ناخن و جوش صورت 
عادت  »مطالعه«  به  را  خود  عادت ها،  اىن  به جاى  و  کنىد  خوددارى  مطالعه  هنگام  در 

دهىد.
ــ مطالعه ى کتاب را ناتمام نگذارىد و در صورت ناتمام ماندن مطالعه، جاى آن 

را مشّخص کنىد.

 آداب مطــالــعــه )٢(
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  ............................. ــ انشا:

نوشتن

 .........................................  ــ
 .........................................  ــ
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خودارزیابی

1ــ کمال الملک هنگام دىدار مادر، چه می کرد؟
2ــ چه شباهتى مىان مادر و مىهن وجود دارد؟

3ــ چرا وطن خوىش را دوست مى دارىم؟ 
4ــ ……………………………
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نکته ى اّول
به ترکىب هاى زىر توّجه کنىد:

دانش سرا  سراى دانش
بلند قامت  قامت بلند

نىک مرد  مرد نىک
قباًل با موصوف و صفت و مضاف و مضاف الىه آشنا شدىد. گاه در زبان فارسى مضاف و 
مضاف الىه، و موصوف و صفت جابه جا مى شوند. اىن جابه جاىى باعث ساختن واژه هاى جدىد و 
گاه زىباىى در کالم مى شود؛ مثاًل »گالب« واژه ى جدىدى است که از جابه جاىى آِب ُگل ساخته شده 

است و »تندباد« که در اصل باِد تند بوده است.
نکته ى دوم

در سال اّول و در درس هاى پىش با نشانه هاى نگارشى ؟ ! : ، ) ( و… آشنا شدىد. در اىن 
ب مى گوىند. وقتى در متن  درس، در چند بند با نشانه ى [ ] روبه رو مى شوىد. به اىن نشانه [ ] قال ّ
مطالبى بىابىد که از نوىسنده ی اصلی نباشد و وىراستار ىا شخصی دىگر، آن را براى توضىح آورده 

باشد، از اىن نشانه استفاده مى کنند.

دانش های زبانی و ادبی

كار گروهی

1ــ درباره ى نشانه هاى وطن دوستى بحث و گفت وگو کنىد.
2ــ درباره ى واژه سازى با پىشوند، پسوند و جابه جاىى، گفت وگو کنىد.

3ــ کتاب ىا متنى درباره ى حّب وطن تهّىه کنىد و در کالس بخوانىد.
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1ــ هشت کلمه ى مهم از متن درس بىابىد و با هر کدام، ىک جمله بسازىد.

2ــ مفرد جمع مکّسرهاى زىر را بنوىسىد.
مطالب  آرا  

نواقص  اغراض  

3ــ با استفاده از لغت نامه معناى کلمه هاى زىر را بىابىد و با هرکدام ىک جمله بنوىسىد.
َمِلک ِملک 
َمَلک ُملک 

4ــ درباره ى وطن دوستى، ىک بند بنوىسىد و نشانه هاى نگارشى را در آن به کار ببرىد.

5 ــ امال: ……………………………………… 

نوشتن

ــ در امالى دو کلمه ی »اساس« و »اثاث« باىد دّقت کنىم؛ زىرا تلّفظ ىک سانى دارند اّما »اساس« 
به معناى پاىه و بنىاد است و »اثاث« به معناى لوازم خانگى.

ــ رعاىت تمىزى و پاکىزه نوىسى، ىکى از شراىط هر نوشته ى خوب است.
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شعر خوانی
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حکاىت

درس پاىداری

بزرگى را پرسىدند: اىن همه صبر و استقامت چگونه ىافتى؟ 
گفت: از مورچه اى آموختم. گفتند: چگونه؟ 

درختى  ساىه ى  در  بودم.  شده  خسته  مى کردم.  گذر  بىابانى  از  روزى  گفت: 
نشستم. زمىن ناهموار و شىب دار بود. مورچه اى دىدم دانه اى بزرگ در دهان گرفته، 
به زحمت  را  آن  فرو مى افتاد و مورچه  و  دانه مى لغز  ىد  بار،  باال مى برد. هر  به سختى 
و  برد  باال  را  دانه  از صدبار  بىش  شمردم  مى کشىد.  باال  به طرف  بار  دىگر  و  مى گرفت 
فروافتاد. سرانجام با اندکى تغىىر مسىر، دانه را به النه رساند. از او آموختم که پشتکار و 
امىد و استقامت، پشتوانه ى موّفقّىت است. اىن درس را در زندگى خوىش به کار گرفتم 

و نتاىج آن را دىدم. 


