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فصل اوّل

اسالم و انقالب اسالمی
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د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی

١ــ ابیات زیر از سعدی با کدام قسمت درس ارتباط دارد؟١ــ ابیات زیر از سعدی با کدام قسمت درس ارتباط دارد؟

خودارزيابی

٢ــ منظور از این سخن »برادر خویش را نصرت کن اگر ظالم بَود یا مظلوم«، چیست؟
٣ــ به نظر شما جّذاب ترین قسمت متن، کدام است؟ چرا؟

٤ــ ..................................

نکته ی اّول: در سال های گذشته، با »جمله« آشنا شدید و دانستید که جمله از نظر نوع پیام، 
چهار نوع است: خبری، پرسشی، عاطفی و امری. 

هم چنین گفتیم که جمله از نهاد و گزاره تشکیل می شود.
اکنون به جمله های زیر توّجه کنید:

ــ اسالم، دینی جهانی است.
فعل نهاد      

                        گزاره
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ــ خدای، تعالی، گشاده روی را دوست دارد.
فعل نهاد   

گزاره  
همان گونه که خواندیم گزاره از اجزایی تشکیل می شود که فعل جزء اصلی آن است. آیا بقیه ی 

اجزای گزاره را به یاد دارید؟ در جمله های باال چه اجزایی از گزاره آمده است؟
نکته ی دوم: پیش از این با تفاوت »زبان« و »ادبیات« آشنا شدیم و دانستیم که هرگاه بخواهیم 
منظور خود را زیباتر و دل نشین تر بیان کنیم؛ از ادبیات بهره می گیریم. به همین دلیل است که ادبّیات 
را زبان هنری یا زبان برتر می نامند. در متن ادبی از تشبیه، تشخیص، کنایه، تلمیح، مراعات نظیر، 

امثال و حکم، تضمین و … استفاده می کنیم تا سخن را زیبا و آراسته تر کنیم.

كا ر گر و  هی

١ــ از رفتارهای پسندیده که در این درس خوانده اید، کدام رفتارها در مدرسه، کاربرد بیش تری 
دارد؟

٢ــ هر گروه برای یکی از موضوعات رفتاری درس، داستان، خاطره یا حکایتی مناسب به کالس 
عرضه نمایید.

٣ــ درباره ی زیبایی های ادبی متن درس، گفت وگو کنید.

١ــ با هریک از کلمه های زیر، یک جمله ی زیبا بنویسید.
     طنین، مشتاق،کردار،گشاده رو

٢ــ برای هر یک از واژه های زیر، معادل مناسب دیگری بنویسید.
     مظلوم،گنجینه،رسول،خصلت،آبشخور،سعادت

نوشتن
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٣ــ هم خانواده ی واژه های زیر را بنویسید.
      متعال، ظاهر،ظالم، نصرت،مسلمان

٤ــ نام اجزای مشّخص شده ی جمله های زیر را بنویسید.
ـ هم نشین نیک، بهتر از تنهایی است. ـ

ــ انقالب اسالمی، پرتو امیدی را در دل مردم تاباند.
ــ ما باید مظلوم را یاری کنیم.

٥  ــ امال

 هنگام نوشتن امال، به انتخاب قلم و کاغذ مناسب، فاصله ی چشم با کاغذ، 
درست نوشتن و شیوه ی صحیح به دست گرفتن قلم، توّجه شود.
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درس دوم

١

٥
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١ــ چرا شاعر می گوید »فصل غریبی سر آمد«؟
٢ــ در شعر دوم، برای میالد امام زمان )عج( چه توصیف هایی به کار رفته است؟

٣ــ رهبران جامعه ی اسالمی، چه نقشی در هدایت مردم دارند؟
٤ــ .........................

نکته ی اّول: به جمله های زیر توّجه کنید:
ــ چشمه های خروشان تو را می شناسند.

ــ او با صفاتر از باغ گل است.
ــ شجاع ترین مردم کسی است که بر هوا و هوسش غلبه کند. )حضرت علی )ع((

١ــ چرا شاعر می گوید »فصل غریبی سر آمد«؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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واژه ی »خروشان« کلمه ی »چشمه ها«، »باصفاتر« ضمیر »او« و »شجاع ترین« واژه ی بعد از خود 
یعنی »مردم« را توصیف می کنند به این نوع واژه ها که توضیحی درباره ی کلمه ای دیگر می دهند و یکی 

از ویژگی های آن را بیان می کنند صفت می گویند.
واژه ی »خروشان« بدون هیچ نشانه ای به کار رفته است اّما واژه های »باصفاتر« و »شجاع ترین«، 
به ترتیب، دارای نشانه های »تر« و »ترین« هستند. این نشانه ها برای مقایسه، به صفت  ها افزوده می شوند. 
به صفت هایی که »تر« دارند، صفت برتر یا تفضیلی و به صفت هایی که »ترین« دارند، صفت برترین یا 

عالی می گویند.

صفت برترین )عالی(صفت برتر )تفضیلی(صفت ساده

پاک ترینپاک ترپاک

مهربان ترینمهربان ترمهربان

نیکوکارتریننیکوکارترنیکوکار

مقایسه ای  یا ضمیر،  اسم  یا چند  دو  بین  که  می روند  کار  به  هنگامی  برترین  و  برتر  صفت های 
صورت گیرد.

نکته ی دوم: با دّقت در شعر درس، قافیه و ردیف را مشّخص نمایید.
همان طور که می بینید واژه های »خروشان«، »پریشان«، »بیابان«، »باران« و … کلمات قافیه و 
به شمار می آیند چگونگی قرار گرفتن قافیه ها را در نمودار زیر می توان  »   تو را می شناسند«، ردیف 

مشاهده کرد.
× .........................  × .......................
× .........................   .........................
× .........................   .........................
× .........................   .........................

.......
به این نوع سروده غزل می گویند. غزل بیش تر به بیان احساس و عاطفه، فراق و جدایی و عشق 

و  عرفان و … می پردازد.
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١ــ کلمات زیر را با استفاده از صفت های مناسب گسترش دهید.
رویش پرسش  میالد        فصل 
گلزار بیابان  خراسان        کوچه 

٢ــ یک تشبیه و دو تشخیص از درس بیابید و بنویسید.
٣ــ دو بیت از شعر را به دل خواه برگزیده، به نثر ساده بازگردانید.

٤ــ قافیه و ردیف شعر دوم درس را پیدا کنید و بنویسید.
٥ ــ جدول زیر را کامل کنید.

٢٤

٥

٣

٦٧
٨
٩

١٠١١١٢ ۱

در سال دوم با قالب »قصیده« آشنا شدید. اگر ساختار آن را با »غزل« مقایسه کنید، می بینید که 
طرز قرار گرفتن کلمات قافیه و ردیف مانند هم است.

اّما در دو موضوع زیر با هم تفاوت دارند:
١ــ معموالً تعداد ابیات در غزل کمتر از قصیده است.

٢ــ قصیده بیش تر به مدح و ستایش و توصیف طبیعت می پردازد.

١ــ درباره ی زمان و شناسه ی فعل های شعر نخست، گفت وگو کنید.
٢ــ درباره ی صفت های به کار رفته در درس ، گفت وگو کنید.

٣ــ درباره ی زندگی و فضایل حضرت امام رضا )ع( گفت وگو کنید.

كا ر گر و  هی

نوشتن
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١( دروازه ی آن در درس سوم آمده است.
٢( یکی از پیشوندها

٣( مشق میان تهی
٤( نشانه ی مفعول

٥  ( بخشی از نام فصل اّول کتاب های فارسی دوره ی راهنمایی
٦  ( اگر برعکس بخوانید کتابتان با آن آغاز می شود.

٧( فصلی که سرآمد
٨ ( مترادف اصحاب

٩( جهت
١٠( نام یکی از سوره های قرآن که از آن به نام »قلب قرآن« یاد شده است.

١١( یکی از ضمایر

 … )١٢

٥  ــ انشا

 در نگارش انشا به موارد زیر، توّجه کنید:
١ــ استفاده از آرایه های ادبی )تشبیه، تشخیص، تکرار حروف، تلمیح، جناس، 

سجع و …(
٢ــ دّقت در انتخاب نام و عنوانی زیبا و کوتاه و متناسب
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١ــ به نظر نویسنده با وقوع جنگ تحمیلی چه اتفاقاتی در خرمشهر افتاد؟
٢ــ منظور نویسنده از جمله ی »شهر در پناه شهداست« چیست؟
٣ــ چرا »خّرمشهر« نماد هشت سال مقاومت معّرفی شده است؟

٤ــ ......................

١ــ به نظر نویسنده با وقوع جنگ تحمیلی چه اتّفاقاتی در خّرمشهر افتاد؟

خودارزيابی

'34#$Ea`#_#c:EŒ1"E$`‹ Zk%"<43A #D/¾%"ç ZŽq '$"rX#{w/ñ '¿˜ò):©±RÎ)*]q“4& '('34¨` EajO P̧4%6X#{!€
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نکته ی اّول: همان طور که خواندیم، مهم ترین جزِء گزاره، »فعل« است و دانستیم که فعل دارای 
زمان های ماضی )گذشته(، مضارع )حال( و مستقبل )آینده( است؛ نیز دانستیم که هر فعل دارای بن و 

شناسه است. اکنون به این جمله ها توّجه کنید:
ــ این شهر دروازه ای در زمین داشت و دروازه ای دیگر در آسمان )داشت(.

ــ آنان که یاد آن مقاومت عظیم را در دل محفوظ داشته اند، پیر شده اند و پیرتر )شده اند(.
همان طور که می بینید، در جمله های باال، فعل از آخر جمله حذف شده است. در این جمله ها، فعل 
به این دلیل حذف شده است تا از تکرار بیهوده ی آن جلوگیری شود. آیا می توانید فعل های حذف شده ی 

جمله های زیر را بگویید؟
ــ من با دیدن دوستم خوش حال شدم و خندان.

ــ خداوند دوستدار نیکوکاران است و یاور راست گویان.
نکته ی دوم: به این دو قسمت از متن درس توّجه کنید:

ــ با خود می گفتم: جنگ بر پا شده بود تا محّمد جهان آرا به آن قافله ای ملحق شود که به سوی 
عاشورا می رفت.

ــ جهان آرا گفت: من نمی توانم به شما فرمان بدهم. هر کس می تواند، بایستد و هر کس نمی تواند، 
برود. 

یا  درونی  گفت وگوی  را  نوع  این  می گوید.  سخن  خویش  با  نویسنده  جمله،  نخستین  در 
مونولوگ      گویند. گفتار یک نفره ای که می تواند مخاطب داشته باشد یا نداشته باشد. اغلب نیایش ها، 
مناجات ها و مرثیه ها از این نوع هستند. در جمله ی دوم گفت و گو بین افراد صورت می گیرد؛ یعنی 
فرد با شخص یا اشخاص دیگری سخن می گوید که به آن گفت و گو با دیگران یا دیالوگ می گویند. در 
سال پنجم ابتدایی با »دیالوگ« در داستان آشنا شده اید. از مونولوگ و دیالوگ به ویژه در داستان ها، 

نمایش نامه ها و فیلم نامه ها بسیار استفاده می کنند.

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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كا ر گر و  هی

١ــ منظور جوان بسیجی از جمله ی »با وضو وارد شوید« چه بوده است؟ درباره ی آن گفت و گو 
کنید.

٢ــ نمایش نامه ی کوتاهی تهّیه کنید که در آن از انواع گفت و گو استفاده شده باشد.
٣ــ چه شباهتی میان واقعه ی کربال و جبهه های هشت سال دفاع مقّدس بوده است؟

مطا  لعه و پژ و هش (   1   )

افراد از نظر هوش، فهم، استعداد و حافظه با یکدیگر اختالف دارند. انسان های عاقل و رشید 
از حافظه ی خود بهره برداری صحیح می کنند؛ ولی دیگران ممکن است حافظه ی بسیار نیرومندی داشته 
باشند، اّما نتوانند از آن استفاده کنند. آن ها تصّور می کنند، حافظه یک انبار است. انباری که باید دائماً 
آن را پر کنند، هر چه پیدا کردند آن جا پرت کنند؛ عیناً مانند انبار یک خانه که احیاناً وارد می شوی 
می بینی یک تکه حلبی، یک قطعه فلز، یک میز شکسته و یا یک صندلی شکسته در آن جا افتاده است، 
اّما آدمی که عاقل باشد در بهره برداری از حافظه ی خود دّقت می کند و اّولین کاری که انجام می دهد، 
گزینش و انتخاب است؛ یعنی حافظه ی خود را  مقّدس می شمارد؛ حاضر نیست هر چه شد در آن سرازیر 
کند. حساب می کند که دانستن چه چیزهایی برای او مفید است و چه چیزهایی بی فایده است. مفیدها را 
درجه بندی می کند و مفیدترها را انتخاب می کند، سپس آن ها را به حافظه ی خویش می سپارد، آن چنان 
که امانتی را به امینی می سپارد، در خود سپردن دّقت می کند؛ یعنی به طور دقیق و روشن آن را وارد 

ذهن می کند و سپس تحویل حافظه می دهد.
مثالً کتابی را مطالعه می کند؛ انسان کتاب را بار اّول به قصد لّذت می خواند در این صورت نمی تواند 
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در مورد مطالب کتاب، قضاوت کند؛ دور دوم می خواند، حّتی قوی ترین حافظه ها نیازمند است که یک 
کتاب مفید را الاقل دوبار پشت سر هم بخواند؛ پس از آن مطالب را تجزیه و تحلیل و دسته بندی می کند 
و هر مطلبی را با توّجه به این که از چه دسته مطالب است به حافظه می سپارد. بعد کوشش می کند که به 
سراغ کتاب دیگری برود که در موضوع کتاب پیشین است. حّتی االمکان تا از موضوعی فارغ نشده است 

و در حافظه به صورت روشن و منظّم نسپرده است، وارد موضوع دیگر نشود.
اشتباه است اگر انسان یک کتاب را مانند یک سرگرمی مطالعه کند و قبل از آن که مطالب کتاب 
درست جذب ذهن شده باشد و ذهن، فرصت تجزیه و تحلیل پیدا کرده باشد، به کتاب دیگر و موضوع 
دیگر بپردازد. امروز کتب تاریخی، فردا روانشناسی و پس فردا کتب مذهبی مطالعه کند، همه مخلوط 

می شوند و حکم انباری بی نظم را پیدا می کند.
برای خود الزم می داند جمع می کند؛ آن ها را مکّررًا  انسان خردمند کتاب ها و مطالبی را که 
مطالعه و دسته بندی و سپس خالصه می کند؛ خالصه را یادداشت می کند و به حافظه ی خود می سپارد 

بعد به موضوع دیگر می پردازد.
چنین فردی اگر حافظه اش ضعیف هم باشد از آن حداکثر استفاده را می کند و مثل کسی می شود 
که کتاب خانه ی منظّمی با قفسه های مرتّب دارد. کتاب خانه ای که هر قفسه اش به کتاب های معّینی در 
رشته ی خاص مربوط می شود، به طوری که هر کتابی را که بخواهد فورًا آن را می یابد اّما اگر غیر از 
این باشد، همانند آدمی است که کتاب خانه ای با هزارها کتاب داشته باشد اّما کتاب ها را روی یکدیگر 

ریخته است. هر وقت کتابی را بخواهد؛ دو ساعت باید دنبالش بگردد تا پیدا کند.
امدادهای غیبی، شهید مرتضی مطّهری
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١ــ با هریک از کلمه ها و عبارات زیر جمله های زیبا بسازید.
     قافله، محفوظ، حیات حقیقی، منظر، معراج

٢ــ در متن زیر، فعل های قابل حذف را مشّخص و متن را بازنویسی کنید.
جبهه ها سرشار از ایمان بود و عشق بود. رزمندگان نماز می خواندند و قرآن می خواندند. شب های 

جبهه بر گونه ها اشک می نشست و بر لب ها زمزمه ی دعا می نشست.
٣ــ نمونه ای از »گفت و گو با خود« و »گفت و گو با دیگران« را بنویسید.

٤ــ یک خاطره از دوران دفاع مقّدس را از بزرگ ترها بپرسید و آن را بنویسید.
٥  ــ درباره ی نقش شهر یا روستای خودتان در دوران جنگ تحمیلی، یک بند بنویسید.

٦  ــ امال

 باید توّجه داشته باشیم، در نوشتن امال، صدا و حروف پایانی کلمات به ویژه 
افعال را حذف نکنیم مانند نوشتن »آن ها رفتن« به جای »آن ها رفتند«.

نوشتن
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۱ــ شاعر در پاورقی کتابش آورده است: این مصرع را از شهیدی به یاد دارد.

١

٥

ــ شاعر در پاورقی کتابش آورده است: این مصرع را از شهیدی به یاد دارد.

١
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حکایت
سیرت سلمان

سلمان فارسی بر لشکری امیر بود. در میان ُرعایا چنان حقیر می نمود که وقتی 
سلمان  سلمان    بر.  لشکرگاه  به  و  بردار  کاه  توبره ی  این  گفت:  رسید،  وی  به  خادمی 
برداشت. چون به لشکرگاه رسید، مردم گفتند: »امیر است«. آن خادم بترسید و در 
قدِم وی افتاد. سلمان گفت: »به سه َوجه این کار از برای خود کردم، نه از بهر تو، هیچ 
اندیشه مدار. اّول آن که تکبّر از من َدفع شود؛ دوم آن که دل تو خوش شود؛ سّیم آن 

که از عهده ی حفظ رعیت بیرون آمده باشم«.
روضه ی ُخلد، مجد خوافی
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فصل دوم

علم و فرهنگ
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١ــ جوانان ایرانی برای پیشرفت در آینده، چه وظیفه ای دارند؟
٢ــ منظور از »آینده به هر سواری رکاب نمی دهد« چیست؟

٣ــ شما چه طرحی برای پیشرفت آینده ی ایران دارید؟
٤ــ .............................

نکته ی اّول: هرگاه شاعر یا نویسنده، مصراع یا چند بیت یا سخن شاعر یا نویسنده ی دیگری 
را در ضمن شعر یا نوشته ی خود بیاورد، به آن تضمین می گویند.

گاهی در تضمین، شاعر و نویسنده به نام شاعر یا نویسنده ای که از او مصرع یا بیت یا سخنی 
آورده، اشاره می کند و گاهی نیز به این دلیل که شعر یا نوشته بسیار مشهور است، به گوینده ی آن اشاره 

نمی شود:

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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که آخرین مصراع این شعر از حافظ شیرازی است.
نکته ی دوم: به جمله های زیر توّجه کنید:

ــ حکیم و تاریخ نویس یونانی حدود دو هزار و پانصد سال پیش درباره ی نوع تربیت جوانان 
ایران می نویسد: 

»به فرزندان خود ......«.
ــ حضرت علی )ع( می فرماید: »فرصت ها چون گذر ابر می گذرند، آن ها را دریابید«.

دو فعل »می نویسد« و »می فرماید« فعل مضارع هستند. می دانیم فعل مضارع نشان دهنده ی 
انجام کار در زمان حال یا آینده است اّما در جمله های باال به انجام کاری در زمان گذشته اشاره 

می کند.
وقتی برای سخن کسی که در زمان گذشته به سر می برد زمان مضارع به کار می بریم، به معنای 

این است که آن شعر یا سخن و گوینده ی آن هم چنان زنده و اثرگذار است.

در نمونه ی زیر، شهریار در شعر »ای وای مادرم« می گوید:
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١ــ تفریح و شکل آموزش جوانان امروز و جوانان گذشته را مقایسه کنید.
٢ــ درباره ی دو بیت سعدی در متن درس بحث و گفت و گو کنید.

٣ــ شعری را از کتاب سال اّول راهنمایی بیابید که در آن تضمین به کار رفته باشد.

١ــ با کلمه ها و ترکیب های زیر با توّجه به آن چه در کمانک آمده است جمله بسازید.
فرهنگ )جمله ی نهی(              ،       شرارت آمیز ) جمله ی عاطفی  (

انحطاط )جمله ی پرسشی(         ،      مقهور )جمله ی خبری(
٢ــ نقشه ی ایران را بکشید و دو جمله ی زیبای متن درس را که درباره ی ایران و ایرانی است در آن 

بنویسید.
٣ــ سه جمله مثال بزنید که در آن ها فعل مضارع در معنای فعل ماضی به کار رفته باشد.

٤ــ ده کلمه ی دشوار از درس بیابید و آن ها را در یک بند به کار ببرید.
٥  ــ انشا

با  و گوی  گفت  و  )مونولوگ(  درونی  گفت وگوی  از  می توان  متن  در یک  ١ــ 
دیگری )دیالوگ( بهره برد.

٢ــ پس از نوشتن انشا برای اصالح متن الزم است آن را یک بار با صدای بلند 
و یک بار به آرامی اّما دقیق بخوانیم.

كا ر گر و  هی

نوشتن
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درس پنجم

٥

١
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٭ ٭ ٭

١

٥
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١ــ علم در این دو شعر به چه چیزهایی تشبیه شده است؟
٢ــ مفهوم حدیث معروف »َمْن َعَرَف نَْفَسه فََقد َعَرَف َربَّه« با کدام بیت ارتباط دارد؟ چرا؟

٣ــ دانایی چه تأثیری در زندگی فردی و اجتماعی دارد؟
٤ــ .............................

نکته ی اّول: در دوره ی ابتدایی و درس یازدهم سال دوم راهنمایی، با مخّفف و علّت استفاده ی 
آن آشنا شدیم. مثالً دانستیم که »برون« مخّفف »بیرون« و »سیه« مخّفف »سیاه« است.

درزبان فارسی کلمه های دیگری نیز وجود دارد که چند شکل شبیه به هم دارند و از آن ها در 
موقعّیت های مختلف استفاده می شود:

ــ جاودان، جاویدان، جاودانه
ــ هوشیار، هشیار

ــ آینه، آیینه
ــ پرهیزکار، پرهیزگار

یادآوری: همیشه این کلمه ها را به جای یکدیگر نمی توان به کار گرفت. همان گونه که در سال گذشته 
خواندید؛ گاه شاعران برای حفظ وزن و آهنگ شعر خود یکی از این نمونه ها را انتخاب می کنند.
اکنون اّولین و آخرین کلمه ی بیت پنجم را با شکل دیگر بخوانید؛ چه اتّفاقی رخ می دهد؟

شده اید.  آشنا  ترجیع بند  قصیده،  قطعه،  رباعی،  غزل،  با  گذشته  سال های  در  دوم:  نکته ی 
اکنون با یکی دیگر از قالب های شعر فارسی آشنا می شویم. هر دو شعری که در این درس خواندیم، 
چه ویژگی مشترکی در قالب شعری دارند؟ با اندکی دّقت متوّجه می شویم که قافیه های هر بیت با بیت 

دیگر متفاوت است.

١ــ علم در این دو شعر به چه چیزهایی تشبیه شده است؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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 .........................   ........................
 .........................   ........................

× .........................  × ........................
◊ .........................  ◊ ........................

به این قالب »مثنوی« می گویند. مثنوی معموالً بلند و طوالنی است. از مهم ترین مثنوی های فارسی 
می توان »شاهنامه ی فردوسی«، »بوستان سعدی«، »مثنوی مولوی« و »لیلی و مجنون نظامی« را نام برد.

١ــ دست یابی به علم درگذشته و امروز چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد؟
٢ــ دو شعر درس را با هم مقایسه کنید. شباهت ها و تفاوت های آن ها را بگویید.

٣ــ یکی از مثنوی های معروف را انتخاب کنید و بخشی از آن را در کالس بخوانید.

١ــ با هر یک از ترکیب های زیر جمله ای بنویسید.
آب حیات، راه نجات، مرغ جان، بْخرِد هوشیار

٢ــ یکی از تشبیهات شعر اوحدی مراغه ای را بنویسید، عناصر تشبیه را  مشّخص کنید و رابطه های 
آن ها را توضیح دهید.

٣ــ چهار بیت اّول شعر بوشکور بلخی را به نثر بازگردانی کنید.
٤ــ شکل دوم کلمات زیر را بیابید و با هریک از آن ها جمله ای بسازید.

     آشیانه، جاروب، میهمان
٥ ــ امال

 در امالی کلمات مرکّب، نوشتن هر دو شکل )جدانویسی و سر هم نویسی( 
درست است. مانند: خوش حال / خوشحال، کتاب خانه / کتابخانه

كا ر گر و  هی

نوشتن
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١ــ چرا موش تصمیم گرفت که با گربه دوست شود؟
٢ــ منظور جمله ی »عاقل در مهّمات توّقف جایز نشمرد« چیست؟

٣ــ پیام نهایی و اصلی داستان چیست؟
٤ــ ......................

نکته ی اّول: به جمله های زیر توّجه کنید:
ــ صّیادان بسیار آن جا آمدندی. )می آمدند(

ــ من همیشه ناکامی تو را عین شادکامی خود شمردمی. )می شمردم(
همان گونه که می بینید در نثر گذشته گاه به جای »می« در آغاز فعل ماضی استمراری، »ی« در 

پایان فعل افزوده می شده است:
می آمدند ← آمدندی

می رفتم ← رفتمی
قرن ها احساس  را در طی  فارسی  زبان  تغییر  کنید،  دّقت  متن های مشابه  و  این درس  در  اگر 

می کنید. اکنون بگویید فعل های جمله های زیر را امروز چگونه به کار می برند؟
ــ روزی صّیاد دام بنهاد.

ــ موش به آهستگی بندها بریدن گرفت.
یکی از تحّوالتی که در زبان فارسی امروز مشاهده می کنید، تغییر شکل یا معنای فعل هاست.

داستان های  و  نماد  و  )تشخیص(  اشیا  به  جان بخشی  با  گذشته،  سال های  در  دوم:  نکته ی 
رمزی و نمادین آشنا شدیم و دانستیم که شاعران و نویسندگان با استفاده از تشخیص و نماد بر زیبایی و 
تأثیرگذاری نوشته های خود می افزایند. در ادبّیات همه ی ملّت ها، داستان هایی وجود دارد که قهرمان 
آن ها، حیوانات هستند. در این داستان ها ،  حیوانات، رفتار ، گفتار  و  شخصّیت هایی همچون انسان دارند   

١ــ چرا موش تصمیم گرفت که با گربه دوست شود؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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و   در حقیقت    نماینده ی شخصّیت های انسانی در داستان ها هستند؛ به این گونه داستان ها، داستان حیوانات 
یا فابل )fable( گفته می شود. کلیله و دمنه، مرزبان نامه و موش و گربه ی عبید زاکانی از مشهورترین 

فابل های ادبّیات فارسی هستند.

١ــ درباره ی حزم و دوراندیشی در دوستی با دوستان و برخورد با دشمنان گفت و گو کنید.
٢ــ نثر این داستان چه تفاوتی با نوشته های امروزی دارد؟

٣ــ یک نمونه ی دیگر از داستان حیوانات را به شکل نمایشی در کالس اجرا کنید.

هیچ کس نیست که با پرسش هایی مواجه نباشد. هر روز با نگاه به پدیده ها و دیدن صحنه ها یا 
هنگام فکر کردن، سؤاالتی برای ما پیش می آید. پاسخ این پرسش ها را چگونه و از کجا دریافت می کنیم؟ 
پژوهش و تحقیق، مسیر درست و علمی برای یافتن پاسخ پرسش هاست و چون دانستن، ارزشمند و 

شیرین و زیباست، پژوهش و تحقیق یکی از زیباترین و بهترین کارهاست.
نخستین گام در پژوهش آن است که سؤال یا مسئله ی خود را درست و روشن مطرح کنیم؛ یعنی 
بدانیم دنبال چه چیزی هستیم و سپس با دانستن و شناخت مسئله به جست وجوی منابع مفید بپردازیم. 

منابع اطاّلعاتی برای پژوهش را به دو دسته تقسیم می کنند:
١ــ منابع مکتوب؛ مانند منابع کتاب خانه ای و منابع رایانه ای؛

٢ــ منابع غیرکتاب خانه ای؛ مانند پرسیدن از دیگران، مشاهده ی فیلم های مستند و سینمایی و 
عکس. 

كا ر گر و  هی

مطا  لعه و پژ و هش (  2   )
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برخی نیز منابع را به سه دسته ی شنیداری، دیداری و رایانه ای تقسیم می کنند.
برای استفاده از هر یک از منابع باید روش استفاده از آن را یاد گرفت. مثالً برای استفاده از 

کتاب و کتاب خانه باید نحوه ی تقسیم بندی کتاب ها و شیوه ی استفاده از آن ها را یاد بگیریم.

١ــ چند کلمه ی هم معنا در درس پیدا کنید و بنویسید.
٢ــ پایان داستان را به سلیقه ی خود تغییر دهید و تمام کنید.

٣ــ یک بند طنزآمیز بنویسید که قهرمانان آن حیوانات باشند.
٤ــ جدول زیر را کامل کنید.

ماضی استمراری
)امروز(

می نوشتندمی گفتم

ماضی استمراری
)قدیم(

بنهادیسپردندی

٥  ــ انشا: نقش تدبیر و دوراندیشی در زندگی

١ــ انشا را می توان به شیوه ی داستان نوشت.
٢ــ پس از اصالح متن انشا، مناسب است یک بار دیگر آن را بازنویسی کنیم، در 

این کار ممکن است چیزی را کم و یا زیاد کنیم.

پژوهشی کوتاه درباره ی کتاب کلیله و دمنه انجام دهید.

نوشتن

پژوهش
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ثَمِر ِعلم

یکی از دانشمندان بزرگ گوید: در ابتدای جوانی که به تعلّم اشتغال می ورزیدم، در بصره بودم و 
به غایت دست تنگ. در سر کوچه ی ما بّقالی بود، چون هر بامداد از کنار او می گذشتم، می پرسید: کجا 
می روی؟ می گفتم به فالن مدرسه و چون شبانگاه باز می آمدم، می گفت: از کجا می آیی؟ می گفتم از نزد 
فالن معلّم؛ و چون من این سخنان را می گفتم، می گفت: نصیحت مرا قبول کن؛ تو جوانی، عمر بر باد مده 
و از برای خود پیشه ای طلب که نفع آن به تو عاید گردد و کاری بیندیش که سودی داشته باشد. هر کتابی 
که داری به من ده تا در ظرفی کنم و سبویی آب بر آن ریزم، بنگر که از آن چندان خمیر آید که نانی توان 
پخت؟ سوگند به خدا که اگر همه ی کتاب های خود را به من دهی و از من یک ِگرده نان خواهی، ندهم.

هر بارکه مرا می دید از این سخنان بر زبان می آورد و همین نصیحت باز می گفت تا من از مالمت 
او دل تنگ شدم و به جان آمدم. بعد از آن هنوز صبح ندمیده به طلب علم از خانه بیرون می رفتم و شب 
هنگام دیرگاه باز می آمدم تا از او سرزنش نشنوم و در آن اوقات حال من از دست تنگی و درویشی 
به مرتبه ای رسیده بود که آُجر از خانه برمی آوردم و وجه معاش می ساختم و با این همه از طلب علم 

فروگذار نبودم.
روزی در خانه، متفکّر نشسته بودم با جامه ی دریده و پاره شده که خادم حاکم بصره بیامد و مرا 
گفت: حاکم، تو را می خواند. گفتم حاکم چه کار دارد با مردی که درویشی و تنگ دستی او به حّدی 
رسیده که می بینی؟! چون در من نگریست و آن هیئت ژولیده و حالت پریشان من مالحظه کرد، بازگشت 
و آن چه دیده بود و شنیده، به حاکم باز گفت و بعد از ساعتی باز آمد و با خود چند تخته جامه و کیسه ای 
که در آن هزار دینار بود، بیاورد و گفت: حاکم فرموده است که تو را به گرمابه برم تا سر و تن بشویی و از 
این جامه ها آن چه تو را خوش آید، بپوشی و بوی خوش به کار بری و با من به نزد وی آیی. من به غایت 
خوش دل شدم و حاکم را دعا گفتم و شکر کردم و آن چه فرموده بود به جای آوردم و با خادم به نزد او 
رفتم، ِاعزاز کرد و مرا به جایی نیکو بنشانید. پس گفت: تو را برای تعلیم پسر امیر برگزیده ام. آماده شو 

تا به پیشگاه او روی. گفتم: فرمانبردارم، کتاب های خود راجمع کنم و روی به پیشگاه آرم.
پس برخاستم و به خانه رفتم و از کتاب ها آن چه بدان ها نیاز داشتم برگرفتم و باقی را در خانه نهادم 

روان خوانی
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و بامداد روز دیگر، رسوِل حاکم بیامد و مرا در آن کشتی که از برای من ترتیب داده بودند، سوار کرد و به 
جانب بغداد روانه گردانید. چون به بغداد رسیدم به خدمت امیر رفتم و بر وی سالم کردم. بعد از جواب 
سالم گفت: »آوازه ی دانش اندوزی و سعی تو را در طلب علم شنیده ام و فرزند خود را به تو خواهم 
سپرد تا بدو علم بیاموزی و زینهار تا چیزی که ُخلق و خوی او را تباه کند یا اعتقاد او را فاسد گرداند، 
نیاموزی؛ شاید که روزی پیشوای مردم گردد«. گفتم: »به سر و چشم فرمانبردارم«. پس فرمود تا او را 
حاضر کردند و به من سپردند و مرا با او به سرایی بردند و هر چه نیاز بود از خادمان و فرش و اسباب، از 

پیش، مرتّب کرده بودند و من به تعلیم مشغول بودم و از برای من تحفه ها و هدیه ها می آوردند.
مّدتی دراز در بغداد ماندم تا آن گاه که امیرزاده قرآن و فقه بیاموخت و در شعر و لغت و تاریخ، 
استاد گشت. پدر هر سخنی که از فرزند می پرسید پاسخ آن را به درستی می شنید. پس روزی مرا بخواند 
و گفت: »ای استاد، خدمتی نیکو کردی و حّقی بزرگ بر ما ثابت گردانیدی؛ اکنون وقت آرزو خواستن 
است، بخواه تا هر خواستی که داری مبذول دارم«. گفتم همه ی مرادهای من حاصل شده است، پس 
فرمود تا خلعتی گرانمایه در من پوشانیدند و مالی فراوان از هرنوع آوردند و به من تسلیم کردند، من او 
را شکر گزاردم و گفتم: اگر امیر صواب داند، اجازه فرماید تا از برای تفّرج به بصره روم و روزی چند 

آن جا باشم. اجازت داد و من به خرسندی تمام به بصره رفتم.
دیدم که سرایی با شکوه جهت من بنا کرده اند و اسباب و آالت بسیار خریده و ناز و نعمت من 
درمیان اهل شهر فاش شده بود. هیچ کس نماند از اهل بصره که به استقبال و دیدن من نیامد. روز سوم، 
آن بّقال را دیدم که با گروهی به دیدن من آمده بودند. بر من سالم کرد و گفت: »چگونه ای، ای استاد؟« 
من از او تعّجب نمودم که او مرا همچنان خطاب کرد که امیر. به خیر و خوبی پاسخ دادم و گفتم نصیحت 
تو را پذیرفتم و کتاب هایی که داشتم، جمع کردم و سبویی آب بر آن ریختم و خمیر کردم، چندان خمیر از 
آن حاصل آمد که این همه نان پخته شد که می بینی. او بخندید و گفت: »من در خطا بودم؛ علم اگرچه 

دیر بار دهد، بار نیکو دهد و صاحب خود را به مقامات رفیع رساند و من از آن غافل بودم.«
ن تنوخی، ترجمه ی اسعد دهستانی، با اندکی تغییر و تصّرف فرج بعد از شّدت، ُمحسَّ

١ــ انسان چگونه می تواند به مرتبه ی دانشمندی یا مهارت و استادی در هر کاری برسد؟
٢ــ علم و دانش در چه شرایطی صاحب خود را به مقامات رفیع می رساند؟

تفّکر و تحلیل


