
فصل هشتم

ادبّیات جهان
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1ــ در بند اّول هر دو شعر، تشبیه ها را بیابید.
2ــ منظور شاعر از »کودکان سنگ« چیست؟

3ــ نوجوانان فلسطینى براى آزادى سرزمین خود، چه کارهایى مى کنند؟
4ــ ...........................

شعرهای این درس، توصیف پایدارى یک مّلت در برابر غاصبان و دشمنان آزادى است. 
شاعران و نویسندگان هم پاى مّلت خود در دفاع از سرزمین و اعتقادات خویش دست به آفرینش 
آثارى مى زنند؛ در این آثار از شکیبایى و مقاومت و ایثار و شهادت سخن گفته مى شود. به این گونه 
را  ادبّیات  گونه  این  از  نمونه هایى  چه  تاکنون  مى گویند.  مقاومت  یا  پایدارى  ادبّیات  نوشته ها، 

خوانده اید؟

1ــ به کمک اعضاى گروه، یک روزنامه ى دیوارى با موضوع فلسطین یا َغّزه 
تهّیه کنید.

کالس  در  را  آن  نتیجه ى  و  کنید  تحقیق  پایدارى«  »ادبّیات  درباره ى  2ــ 
بخوانید.

3ــ درباره ى نماد سرزمین فلسطین گفت و گو کنید.

دانش های زبانی و ادبی

كار گروهی

1ــ در بند اّول هر دو شعر، تشبیه ها را بیابید.

خودارزيابی
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1ــ چند کلمه ی ساده و غیرساده را  از متن درس، بیابید و بنویسید.

2ــ با واژه هاى »فلسطین«، »آزادى« و »پایدارى« یک بند بنویسید.

3ــ جمله هاى امرى درس را پیدا کنید و بنویسید.

4ــ درباره ی »ِسدرة ٱلُمنتهٰى« یا »قدس« تحقیق کنید و نتیجه ى آن را در یک بند بنویسید.

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

ــ استفاده از »توصیف« براى ذکر جزئیات، سبب تأثیر بخشى بیش تر نوشته مى شود.
ــ مطالعه ى کتاب هاى داستانى و شرح احوال و خاطرات بزرگان، براى پرورش ذهن و قدرت 

نویسندگى مفید است.

نوشتن
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1ــ شکسپیر، روزگار را به چه چیزى تشبیه کرده است؟
2ــ این بیت حافظ با کدام قسمت درس، ارتباط دارد؟

3ــ به نظر شما، راه رسیدن به خوش بختى چیست؟
4ــ ........................

به این جمله ها توجه کنید:
َتواَضُعوا ِلَمْن َطَلْبُتم ِمْنُه ٱَلِعْلم (امام صادق علیه الّسالم(

نسبت به کسى که از او علم مى آموزید، فروتنى کنید.
همان گونه که مى بینید، در ترجمه ی جمله ی عربى به فارسى، فعل درآخر جمله ی ترجمه شده 

آمده است. اکنون به این جمله ها توّجه کنید:
I like my teacher.      .من معّلمم را دوست دارم

":n <9=9(,5"$Ö10"•Õ"1)>" <9G"\LH 3Š,5S" <9G"¬)w"1"Z["="6 <59 <6 3‚",·"ç:zÓ"O: &#<wS9= PG" <9:I5"\6 <56 &'"L. )-F"C $D"Y
" ?EFG"W"3„I5"8"C?‹ &F <6 3‚" <9G",-.tt+,Ä" PG"G9"ç:R"m•"<lG9 <6 3 I5""C<N:n:;",”" PG"C IN"="•",l"́ G"ˆ6 <k",k"&F:I5"9G=6",”•W" "

" ?EAI®"8!" &2 <o"L2 Io=!" Ĩ"+?@}<Ü" <Ë c.Ý ?j"1$Ÿ6 <5G":I5"\1!!" "

1ــ شکسپیر، روزگار را به چه چیزى تشبیه کرده است؟

خودارزيابی

دانش های زبانی و ادبی
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درترجمه ى جمله ى انگلیسى، فعل جمله ی ترجمه شده، در کجا قرار گرفته است؟
جاى اجزاى جمله در زبان هاى مختلف یکسان نیست. مترجمان هنگام ترجمه به این نکته ى 

مهم توّجه مى کنند.

1ــ درباره ى راز موّفقّیت یکى از بزرگان زیر، در کالس گفت وگو کنید.
فردوسی، ادیسون، ابوعلى سینا

2ــ براى داشتن هفته اى موّفق، چگونه برنامه ریزى مى کنید؟
3ــ یکی از دعاهایی را که در قنوت می خوانید، ترجمه کنید و بگویید چه تغییرى 

در جایگاه فعل آن روى داده است.

كار گروهی
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1ــ با هر    یک از کلمات زیر جمله اى بسازید.
اعماق غفلت 

غنیمت تعّلل 
2ــ جدول زیر را کامل کنید.

عقلبرکتفاصلهعملمفرد
وظایفاوقاتافعالاعمالجمع

3ــ جمله هاى زیررا ترجمه کنید.
مٰاِن َأاِلْحٰساُن  ِاَلى النّٰاِس.

ٰ
الف( رأُس ٱالی

. ...I am a student. I live in (ب

.I like books and read them every day (پ

4ــ نوشته ى زیر را در یک بند تمام کنید.
سال  تحصیلی به  پایان  خویش  نزدیک مى شود و من باید ... .

5  ــ امال: .............................

ــ در نوشتن امالى دو کلمه ى »الم« و »علم« نباید اشتباه کرد؛ زیرا »َاَلم« به معناى رنج و درد و 
»َعَلم« به معناى پرچم است.

در  دّقت  معنا،  به  توّجه  بر  عالوه  کلمات  امالى  درست  شکل  تشخیص  راه هاى  از  یکى  ــ 
رسم الخّط رایج زبان است؛ مانند خواهش، صابون و … .

نوشتن
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در بیمارستانى، دو مرد بیمار در یک اتاق بسترى بودند. یکى از بیماران اجازه داشت که هر روز 
بعدازظهر یک ساعت روى تختش بنشیند. تخت او در کنار تنها پنجره ى اتاق بود اّما بیمار دیگر مجبور 
یکدیگر  با  آن ها ساعت ها  بخوابد.  تخت  هم اتاقى اش روى  به  پشت  همیشه  و  نخورد  تکانى  هیچ  بود 

گفت وگو مى کردند؛ از خاطرات خانواده، خانه، سربازى یا تعطیالتشان با هم حرف مى زدند.
هر روز بعدازظهر، بیمارى که تختش کنار پنجره بود، مى نشست و تمام چیزهایى را که بیرون 
از پنجره مى دید، با شور و احساس و بیانى صمیمى براى هم اتاقى اش توصیف مى کرد. بیمار دیگر در 

مّدت این یک ساعت، با شنیدن حال و هواى دنیاى بیرون، جانى تازه مى گرفت.
این پنجره، رو به یک بوستان بود که دریاچه ى زیبایى داشت. مرغابى ها و قوها در دریاچه شنا 
بیرون،  به منظره ى  با قایق هاى تفریحى شان در آب سرگرم بودند. درختان کهن،  مى کردند و کودکان 
افق دور دست دیده مى شد. همان طور که  از شهر در  بودند و تصویرى زیبا  زیبایى خاّصى بخشیده 
مرد کنار پنجره این جزئّیات را توصیف مى کرد، هم اتاقى اش چشمانش را مى بست و در ذهن خود به 

تماشاى زیبایى هاى آن مناظر دل انگیز مى پرداخت. 
روزها و هفته ها این چنین سپرى شد اّما صبح یک روز، هنگامى که پرستار براى مراقبت وارد 
اتاق آن ها شد، ناگهان منظره اى شگفت را دید! حادثه برایش سنگین و پذیرش آن دشوار بود. آرى، 
مرد کنار پنجره آن چنان به فضاى بیرون دل باخته بود که مرغ روحش به هواى آن سوى پنجره پرکشیده 

و رفته بود!
مرد دیگر از پرستار خواهش کرد که تختش را به کنار پنجره منتقل کنند. پرستار این کار را با 

رضایت انجام داد و پس از اطمینان از راحتى مرد، اتاق را ترک کرد.
آن مرد به آرامى و با درد بسیار، خود را به سمت پنجره کشاند تا اّولین نگاهش را به دنیاى زیباى 

بیرون از پنجره بیندازد. باالأخره زمانى فرا رسید که او مى توانست این دنیا را با چشمان خود ببیند.
در عین ناباورى، او با یک دیوار مواجه شد!

آن سوی پنجره

روان خوانی
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با حیرت پرسید چه چیزى هم اتاقى اش را وادار مى کرده است که  مرد، پرستار را صدا زد و 
چنین مناظر دل انگیزى را هر روز براى او توصیف کند؟

پرستار پاسخ داد: »شاید او مى خواست با این کارش به تو قّوت قلب بدهد و امید به زندگى را 
در دلت زنده نگه دارد. آن مرد اصاًل نابینا بود و حّتى نمى توانست دیوار را ببیند«.

برگرفته از کتاب: هفده داستان کوتاِه کوتاه، با اندکی تغییر

فرصتی برای انديشیدن

با مصراع »تا شقایق هست، زندگی  ١ــ درباره ی ارتباط محتوای این داستان، 
باید کرد«، توضیح دهید.

٢ــ چگونه می توان با وجود مشکالت خود، به دیگران امید به زندگی و قّوت  قلب 
بخشید؟
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