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فصل سوم

زيبايی آفرينش
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درس هفتم    

٥

1
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١ــ چند نمونه از جلوه های زیبایی آفرینش و نعمت های خدا را در شعر بیان کنید.
٢ــ مفهوم آیه ی ٤٤ سوره ی ِاسراء با کدام بیت درس تناسب دارد؟

٣ــ پیام بیت پایانی شعر را توضیح دهید.
٤ــ …………………………………………………

1۰

ــ چند نمونه از جلوه های زیبایی آفرینش و نعمت های خدا را در شعر بیان کنید.

خودارزيابی
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نکته ی اّول: در درس دوازدهم فارسی اّول راهنمایی خواندیم که در بازگردانی شعر به نثر، 
بخش های مختلف یک بیت جابه جا می شوند؛ یعنی در شعر برای ایجاد زیبایی و تأثیرگذاری و یا حفظ 
وزن و آهنگ شعر جای اجزای سخن تغییر می یابد. دانستن جایگاه درست اجزای سخن، ما را در فهم 

دقیق معنای شعر کمک می کند.
اکنون به ابیات زیر توّجه کنید:

همان گونه که در دو نمونه ی باال می بینید، اجزای جمله در بازگردانی معلوم می شود. آیا می توانید 
مصراع زیر را بازگردانی و جایگاه اجزای آن را معّین کنید؟

نکته ی دوم: در فارسی سال گذشته )درس یازدهم( با ادبّیات اندرزی یا تعلیمی آشنا شدیم و 
دانستیم که هدف از شعر تعلیمی، رسیدن به سعادت و زندگی بهتر است. این گونه شعرها را مواعظ یا 
شعرهای ِحکمی می گویند. مواعظ و اندرزها در شعر، گاه به شیوه ی غیر مستقیم در قالب داستان ها و 

حکایت ها به خصوص در مثنوی ها و گاه به صورت مستقیم در قطعه، قصیده و غزل بیان شده اند.
درس دوازدهم فارسی سال اّول راهنمایی با عنوان علم زندگانی )کبوتر بّچه ای با شوق پرواز …( و 
درس سیزدهم در فارسی سال دوم راهنمایی با عنوان آزادگی )خارکش پیری با دلق درشت …( نمونه های 

مثنوی های اندرزی یا حکمی هستند.

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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١ــ در مورد پیام این درس با هم بحث و گفت و گو کنید.
٢ــ جلوه های زیبایی منطقه و محّل زندگی خود را ذکر کنید و درباره ی عبرت آموزی آن ها بحث 

کنید.
٣ــ درباره ی زیباترین بیت شعر )بیت الغزل یا شاه بیت( گفت وگو و دالیل خود را بیان کنید.

١ــ ترکیب های وصفی و اضافی موجود در شعر را بنویسید.
٢ــ مفرِد جمع های مکّسر »مواعظ، الوان، اسرار« چیست؟

٣ــ واژه های متضاّد درس را پیدا کنید و در مقابل هم بنویسید.
٤ــ یکی از سه بیت ششم، هفتم و هشتم درس را نّقاشی کنید.

٥ــ یکی از مناظر زیبای منطقه و محّل زندگی خود را در یک بند توصیف کنید.
٦ــ از زبان بلبلی که بر سر شاخسار با خدای خود راز و نیاز می کند، یک بند بنویسید.
٧ــ مفهوم »مٰ ا َاکثََرالِعبَر َو َاقلَّ ااِلعتبار« با کدام بیت، پیوند معنایی دارد، توضیح دهید.

٨ــ امل

 پس از تصحیح امل، در نوشتن شکل صحیح غلط های املیی، بهتر است 
آن ها را در جمله به کار ببریم.

نوشتن

شعری که خواندیم از بخش مواعظ کلّیات سعدی است. سعدی در این قسمت از سروده هایش 
در قالب غزل و قصیده به ستایش خداوند و موعظه و اخلق پرداخته است.

كا ر گر و  هی
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١ــ منظور از واژه ی آیات درجمله ی »پس اندر این آیات تفکر کن«  چیست؟
٢ــ عبارت »هر یکی را آن چه به کار باید، داد.« را توضیح دهید.

با درک شگفتی های هستی  َمثَل تو چون مورچه ای …( چه ارتباطی  پایانی درس )و  بند  ٣ــ 
دارد؟

٤ــ …………………………………………………

نکته ی اّول: با مطالعه ی این نثر که از نمونه های زیبا و کهن نثر فارسی است  چند ویژگی را 
درمی یابید:

١ــ جمله ها بسیار کوتاه است؛
٢ــ فعل ها در متن فراوان است؛

٣ــ تکرار فعل ها و برخی کلمه ها بر زیبایی و خوش آهنگی متن افزوده است.
همین ویژگی ها باعث شده است تا متن دل نشین، قابل فهم و ماندگار باشد و به راحتی با ذهن و روح 

خواننده ارتباط برقرار کند. آثار بزرگ نثر فارسی با همین ویژگی ها خواندنی و جاودانی شده اند.
و  جّذاب  را  خود  نثر  خصوصّیات،  همین  به کارگیری  و  شناخت  با  امروز  موفّق  نویسندگان 

دل انگیزتر می سازند.
نکته ی دوم: در سال اّول )درس دهم( با مراعات نظیر آشنا شدیم و دانستیم که شبکه ها و مجموعه ها 
در سخن بر زیبایی و لُطف و انسجام آن می افزایند. مثلً درخت و گل و شکوفه یک مجموعه هستند و 
شمع و گل و پروانه مجموعه ی دیگر. به این هم نشینی ها و ارتباط واژه ها و مجموعه ها با هم دیگر که چندین 
حلقه را به هم پیوند می دهند زنجیره ی معنایی یا شبکه ی معنایی می گویند. در نتیجه دامنه ی شبکه ی معنایی 
گسترده تر از مراعات نظیر است.هر شبکه ی  معنایی از چندین  مجموعه ی مراعات نظیر تشکیل می شود. مثلً 

١ــ منظور از واژه ی آیات درجمله ی »پس اندر این آیات تفّکر کن«  چیست؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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١ــ درباره ی زیبایی های دیگر آفرینش که در کتاب های دیگر به ویژه قرآن کریم خوانده یا شنیده اید، 
گفت وگو کنید.

٢ــ یک نمونه ی دیگر از نثر کهن را در گروه مطرح و درباره ی آن گفت وگو کنید. این نثر را 
می توانید از بخش های دیگر همین کتاب پیدا کنید.

٣ــ درباره ی شبکه ی معنایی موجود در متن انتخاب شده ی تمرین )٢( کار گروهی، گفت وگو 
کنید.

در بند اّول درس، کوه و بیابان و نهر یک مجموعه ی مراعات نظیر هستند و میغ و باران و برف و تگرگ 
مجموعه ی مراعات نظیر دیگر که با مجموعه های دیگر یک شبکه ی معنایی گسترده درست کرده اند.آیا 

می توانید در بندهای دیگر همین ویژگی  را پیدا کنید؟

مطا  لعه و پژ و هش (    3    )

هر کار پژوهشی و تحقیقی چند مرحله دارد. وقتی تصمیم به نوشتن یک کار تحقیقی داریم باید 
این مراحل را طی کنیم:

١ــ طرح ریزی اّولّیه: در این مرحله باید از خود بپرسیم: قرار است چه بنویسیم؟ به کدام 
منابع مراجعه کنیم؟ در چه مّدتی نوشته ی خود را به پایان ببریم؟ چه مقدار و برای چه کسی یا کسانی 

بنویسیم؟
مثلً می خواهیم درباره ی شخصّیت هایی مانند امام خمینی)ره(، شهید مطّهری یا شاعرانی مانند 
فردوسی، سعدی و موالنا مطلبی بنویسیم. اّول باید بپرسیم به کدام بخش از زندگی این بزرگان می خواهیم 

كا ر گر و  هی
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١ــ با هر یک از واژه های زیر جمله ای زیبا بنویسید.
      صنع،میغ،

      عجایب،سریر،
      معرفت،متحّیر،

٢ــ با توّجه به آن چه در کتاب علوم دوره ی راهنمایی درباره ی زمین، خوانده اید، یک بند درباره ی 
شگفتی های آفرینش در زمین بنویسید.

٣ــ برای هر یک از واژه های زیر، شبکه ی معنایی بسازید.
ستاره، شعله، قوس قزح

٤ــ متن های کهن زیر را به نثر امروزی برگردانید.
ــ باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.)گلستان سعدی(

ــ بزرگی را پرسیدند که دل، کی خوش بَُود؟ گفت: آن وقت که او در دل ما بَُود. )کشف االسرار 
میبُدی(

٥ ــ جدول صفحه ی بعد را کامل کنید.

اشاره کنیم، چه خصوصّیات و ویژگی هایی را می خواهیم توصیف کنیم و با استفاده از کدام کتاب ها، مجّلت 
یا پایگاه های رایانه ای می توانیم مطلبی چند صفحه ای در طول یک هفته برای خواندن در کلس آماده 

کنیم. یادمان باشد گاه جز منابع مکتوب، ممکن است از مصاحبه یا روش های دیگر استفاده کنیم.
٢ــ نکات مهم در نوشتن: در مرحله ی دوم، مسائل مهم در نوشتن مانند یادداشت برداری از 

منابع و شیوه ی نگارش مطرح می شود. رعایت قواعد نشانه گذاری در این مرحله بسیار مهم است.
٣ــ تنظیم و پاک نویس نوشته: پس از یادداشت برداری یا مصاحبه کردن، مطالب نوشته شده 
را پاک نویس و در صورت امکان تایپ می کنیم. یادمان باشد نوشته مان را چند بار بخوانیم و اصلح 

کنیم و منابعی را که استفاده کرده ایم ذکر کنیم.

نوشتن
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١2

3
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٥

١( فطرت
٢( » شستن  « در هم ریخته

٣( اگر از آن طرف بخوانید به معنای »مردم« و نام یکی از سوره هاست.
٤( آرامگاه فردوسی در آن جا قرار دارد.

٥( قرآن مجید ما را دعوت به مطالعه ی آن ها کرده  است.
٦( یکی از نشانه های جمع

٧( مخّفف راه
٨ ( از جدایی ها شکایت می کند.

٩( نام یکی از سوره های قرآن
١٠( دو برادر بلند قد

١١( خوش حال
١٢( ماندگار

١٣( باال آمدن آب دریا
١٤( باور و اعتقاد قلبی

١٥( مصدر فعل »می گوید«
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٦ــ انشا

متن  زیبایی  بر  انشا،  موضوع  با  متناسب  معنایی  شبکه ی  از  بهره گیری  ١ــ 
می افزاید. 

٢ــ متن انشا می تواند گزارشی از شنیده ها، دیده ها، مطالعات یا حاصل گردش 
علمی و دّقت در طبیعت باشد.

درباره ی ویژگی های نثر درس ششم )موش و گربه( تحقیق کنید و خلصه ای از 
آن را به کلس ارائه دهید.

پژوهش
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حکایت
 

برگذِر سیل

روز شنبه نهم ماه رجب، میان دو نماز، بارانکی ُخرد ُخرد می بارید، 
چنان که زمین ترگونه می کرد و گروهی از گله داران در میان رود فرود آمده 
بودند و گوسفندان بدان جا بداشته؛ هرچند گفتند از آن جا برخیزید که، ُمحال 

بَود برگذر سیل بودن، فرمان نمی بردند تا باران قوی شد.
کاهل وار برخاستند و خویشتن را به پای آن دیوار افگندند و نهفتی 

ُجستند و بیارامیدند و هم خطا بود که برگذر سیل بودند …  .
پاسی از شب گذشته، سیلی در رسید که اقرار دادند پیران کهن که بر 
آن جمله یاد ندارند و درخت بسیار از بیخ کنده، می آورد. گلّه داران بَجستند 
و سیل، گوسفندان را درربود. این سیل بزرگ، مردمان را چندان زیان کرد 

که در حساب هیچ شمارگیر در نیاید.
تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی  
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فصل چهارم

شكفتن
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درس نهم
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١ــ نویسنده به چه نوع ارتباط هایی در دوران نوجوانی اشاره کرده است؟
٢ــ ویژگی های مشترک آینه و دوست را بیان کنید.

٣ــ به نظر شما چه ارتباطی میان متن و شعر درس وجود دارد؟
٤ــ ………………………………………………

1

٥

خودارزيابی
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نکته ی اّول: به جمله های زیر توّجه کنید:
ــ نوجوانی تولّد دوباره ی انسان است.

ــ اگر باران ببارد، آسمان صاف و پاک می شود.
ــ دوستان واقعی، راه نیک بختی را به ما نشان می دهند و همراهان خوبی هستند.

جمله ی اّول، دارای یک فعل است. اّما جمله ی دوم و سوم، بیش از یک فعل دارند. به جمله ی 
اّول، جمله ی ساده و به جمله های دوم و سوم، غیر ساده می گویند. به نظر شما جمله ی دوم و سوم چه 

تفاوتی با هم دارند؟
جمله  های غیر ساده، ترکیبی از دو یا چند جمله اند و بر دو نوع هستند. در نوع اّول، جمله ای 
است که یکی از جمله های آن بدون دیگری ناقص است؛ یعنی این جمله ها از نظر معنایی به یکدیگر 

وابسته هستند. 
اگر درس بخوانی ، موفّق می شوی.

در جمله ی غیر ساده ی باال، قسمت اّول )اگر درس بخوانی( بدون جمله ی دوم )موفّق می شوی( 
ناتمام است و شنونده یا خواننده منتظر جمله ای دیگر برای تکمیل سخن است.

اّما در نوع دوم، هر یک از جمله ها، به تنهایی معنای کاملی دارد.
ما درس می خوانیم و موفق می شویم.

دو جمله ی باال )ما درس می خوانیم( و )موفّق می شویم( به تنهایی کاربرد دارند و به هم وابسته 
نیستند.

نکته ی دوم: در این درس با واژه ی نقد روبه رو شدید. نقد به معنای بررسی میزان درستی یا 
نادرستی چیزی است. نقد باید سنجیده و درست باشد؛ یعنی اگر رفتار کسی را نقد می کنیم، برای آن، 
دلیل قانع کننده داشته باشیم. اگر متن یا اثری را نقد می کنیم، برای زیبایی یا نارسایی آن دالیل منطقی 

داشته باشیم.

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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در نقد، فقط عیب ها و کاستی ها نباید دیده شود؛ کار نقد، یافتن قّوت ها و زیبایی ها هم هست. 
هدف از نقد، بهبود و اصلح رفتار، گفتار و نوشتار است. اگر یک اثر ادبی را بررسی، نقد و تحلیل 

کنیم، به این عمل، نقد ادبی می گویند.

گفت وگو  و  بحث  درس  با  آن  ارتباط  و  المؤمن«  ِمْرآُة  »الُمؤِمُن  جمله ی  مفهوم  درباره ی  ١ــ 
کنید.

٢ــ درباره ی جمله ی »رسم دوستی، شکستن آینه نیست، درست آن است که خود را اصلح 
کنیم« با هم بحث کنید.

٣ــ برای نقد رفتار خود و دیگران به چه معیارهایی باید توّجه کرد؟

نوشتن
١ــ سه جمله ی غیر ساده از متن بیابید و بنویسید.

٢ــ مترادف واژه های زیر را از درس بیابید و بنویسید.
غوغا سعادت   غرور 
صبر نصیحت  عیب 

٣ــ بیت های سوم و هفتم درس را به نثر ساده، بازگردانید.
٤ــ پنج واژه ی ساده از متن درس بیابید و با آن ها یک بند درباره ی نوجوانی بنویسید.

٥ــ ویژگی های مشترک دوست و آیینه را که در خودارزیابی این درس مطرح شد، بنویسید.
٦ــ امل

كا ر گر و  هی

هرگاه واژه هایی به کلماتی هم چون عیسیٰ   … افزوده شوند، شکل املیی 
این گونه کلمه ها با الف نوشته می شود؛ مانند: عیساِی مسیح
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١ــ در متن درس چه کسانی به عنوان مشاوران خوب، معرفی شده اند؟
٢ــ در سخن امام جواد )ع(، تشبیهی به کار رفته است. این تشبیه را توضیح دهید.

٣ــ به نظر شما چرا سعدی، پسر نوح )ع( را با سگ اصحاب کهف مقایسه کرده است؟
٤ــ …………………………

نکته ی اّول: به نمونه های زیر توّجه کنید:
ــ سعدی گفت.

ــ سعدی می گفت.

%M 8‹ ,Œ8# $7,45{18”’¹Af V
È TI È›TE8FÖJ ,̈/9 "k 764
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ــ در متن درس چه کسانی به عنوان مشاوران خوب، معّرفی شده اند؟

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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ــ سعدی گفته است.
ــ سعدی گفته بود.

ــ شاید سعدی گفته باشد.

ــ سعدی داشت می گفت.
زمان افعال جمله های باال، ماضی یا گذشته است. با نوع فعل های جمله های اّول و دوم در سال 

گذشته آشنا شدیم. آیا نام و ساخت آن ها را به خاطر می آورید؟
»ماضی  ساده«،  »ماضی  از  عبارت اند  که  دارد  انواعی  ماضی،  فعل  می بینید،  که  همان طور 

استمراری«، »ماضی نقلی«، »ماضی بعید«، »ماضی التزامی« و »ماضی مستمر«.
١ــ ماضی نقلی: رویدادی که در زمان گذشته اتّفاق افتاده و آثار و نتایج آن پابرجاست:

ما این حکایت را در گلستان خوانده ایم.
بن ماضی ه  )ام، ای، است، ایم،اید، اند(

رفته ایم )رفت  ه  ایم(رفته ام )رفت  ه  ام(

رفته اید )رفت  ه  اید(رفته ای )رفت  ه  ای(

رفته اند )رفت  ه  اند(رفته است )رفت  ه  است(

٢ــ ماضی بعید: رویدادی که در گذشته، پیش از رویدادی دیگر رخ داده است:
کتابی که خریده  بودم، خواندم.

در این جمله، عمل »خریدن و خواندن« هر دو درگذشته اتّفاق افتاده اند اّما »خریدن کتاب« قبل 
از »خواندن« روی داده است.

خریده بودیم )خرید  ه  بود  یم(خریده بودم )خرید  ه  بود  م(

خریده بودید )خرید  ه  بود  ید(خریده بودی )خرید  ه  بود  ی(

خریده بودند )خرید  ه  بود  ند(خریده بود )خرید  ه  بود  بدون شناسه(
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آرزو و … همراه  تردید و  و  با شرط و شک  التزامی: رویدادی که در گذشته  ٣ــ ماضی 
باشد:

شاید دوست شما را در جایی دیده باشم.

دیده باشیم )دید  ه  باش  یم(دیده  باشم )دید  ه  باش  م(

دیده باشید )دید  ه  باش  ید(دیده باشی )دید  ه  باش  ی(

دیده باشند )دید  ه  باش  ند(دیده باشد )دید  ه  باش  د(

آیا می توانید ماضی التزامی و مضارع التزامی را )که در سال دوم راهنمایی خوانده اید( با هم 
مقایسه کنید؟

نکته ی دوم: اگر به متن درس توّجه کنید، از نوشته ها و سروده هایی تشکیل شده است که هر 
یک متعلّق به شاعر، نویسنده یا شخصّیت بزرگی است. هنر نویسنده آن بوده است که این بخش های 
متنّوع را به خوبی به هم پیوند داده است؛ به گونه ای که گویی همه ی این قسمت ها از آِن یک نویسنده 
است. به این پیوستگی و یک پارچگی در متن انسجام متن گویند. نوشته ها و آثار بزرگ، همیشه از این 
ویژگی )وحدت و هماهنگی( برخوردارند. نکته ی مّهم دیگر در متن های برجسته، آغاز و پایان دل انگیز 
و زیباست. پس یک متن جّذاب، باید دارای سه ویژگی باشد: آغاز نیکو، پیوستگی و انسجام محتوا، 

پایان بندی مناسب. آیا می توانید این خصوصّیات را در متن بررسی کنید؟

١ــ درباره ی آیات، روایات و داستان ها و اشعار دیگری که درباره ی دوستی و دوست یابی دوره ی 
نوجوانی شنیده یا خوانده اید، گفت وگو کنید.

٢ــ درباره ی انسجام و شروع و پایان یکی از درس های همین کتاب گفت وگو کنید.
٣ــ هر یک از گروه ها، درباره ی یکی از شعرهای متن، گفت وگو کند و به کلس گزارش دهد.

كا ر گر و  هی
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پژوهشگران برای مطالعه ی دقیق و نوشتن مقاله و کتاب، حتماً نکته های مهّم منابع را در برگه هایی 
یادداشت می کنند. به این یادداشت ها، برگه یا فیش می گویند. این برگه ها که در اندازه های مختلف هستند، 
باید همیشه کنار دست پژوهشگر باشند تا نکته های تازه، جالب و مورد نیاز خود را در آن ها ثبت کند. 

وقتی نکته ای را در برگه ای می نویسیم، یادمان باشد که باید:
١ــ نام منبع را ذکر کنیم. اگر کتاب یا مجله یا مقاله است حتماً عنوان آن را بنویسیم. اگر کتاب 

چند جلد است،شماره ی جلد آن را بنویسیم؛
٢ــ نام نویسنده را ذکر کنیم؛

٣ــ شماره ی صفحات  را یادداشت کنیم؛
٤ــ خوب است به تاریخی که آن برگه را می نویسیم نیز اشاره کنیم.

پژوهشگران پس از نوشتن برگه ها آن ها را تنظیم و دسته بندی می کنند و با استفاده از آن ها، مقاله 
یا کتاب می نویسند.

عّلمه دهخدا برای نوشتن لغت نامه ی خود، چند میلیون برگه را با کمک دوستانش تهیه کرد.

١ــ مترادف کلمات زیر را بنویسید.
معاش،متعالی،معصیت،ُمِصر،طریقت

٢ــ مفرد و جمع واژه های زیر را بنویسید.
اصحاب،لحظات،مصائب،تصویر،خصال

عاقل،تجربه،فایده،ُخلق،َخلق

مطا  لعه و پژ و هش (  4  )

نوشتن
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٣ــ بیت زیر را با رعایت انسجام مطلب، در یک بند، توصیف کنید.
 

٤ــ جدول زیر را کامل کنید.

ماضی سادهمصدر
اّول شخص 

مفرد

ماضی استمراری 
دوم شخص

 مفرد

ماضی نقلی
سوم شخص

مفرد

ماضی بعید
اّول شخص

جمع

ماضی التزامی
دوم شخص 

جمع

مستقبل )آینده(
سوم شخص 

جمع

خواندن

نوشتن

٥ ــ انشا

١ــ متن انشا می تواند نقد رفتار، گفتار، نوشتار و آثار خود یا دیگران باشد.
٢ــ انشای زیبا، آغاز و پایانی دارد و میان بخش های آن هماهنگی و انسجام دیده 

می شود.



72

دوستی با ابلهان

روزی و روزگاری در زمان های خیلی قدیم، جوانی زورمند در بیابان می رفت که 
ناگاه، صدای وحشتناکی شنید. پیش تر که رفت، خرسی را دید در چنگ اژدهایی بزرگ 
گرفتار آمده است. دلش بر حاِل خرِس بی چاره سوخت. شمشیر از نیام برکشید و با یک 

ضربِت سخت، اژدها را به هلکت رسانید.

 

القّصه، جوان زورمند، به هرجا می رفت،  خرس نیز در پی اش روان بود. کم کم مهِر 
خرس بر دِل مرد جوان نشست و با خرس پیوند دوستی بست. روزی از روزها، در بیابان 
می رفت و خرس نیز چون همیشه در پی اش بود. مردی آمد و از کنار آن ها گذشت. او از 
دیدن مرد جوان و آن خرس، به حیرت افتاد. بازگشت و پرسید: »ای مرد جوان، حکایت 
چیست؟ من تاکنون انسانی را با خرسی، همراه ندیده بودم!« مرد جوان، لبخندی زد و …

جوان با تعّجب پرسید: »منظورت چیست؟ مگر دوستی با یک خرس، چه عیبی دارد؟ 
به دوستی من با خرس حسادت می ورزی؟«

روان خوانی
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مرد رهگذر هرچه گفت و گفت، اندرزهایش در گوش مرد جوان فرو نرفت که نرفت. 
او پنداشت که مرد رهگذر بر دوستی اش با خرس، َحَسد می ورزد. پس با خشم بر سِر مرد 
رهگذر فریاد زد که: »برو ای مرد دست از سِر ما بردار. دوستی من و این خرس مهربان و 

وفادار چه ربطی به تو دارد؟ چرا بر دوستی ما َحَسد می ورزی؟ برو و راحتمان بگذار«.
مرد رهگذر به راه افتاد. کمی که رفت، برگشت.

و  پند  که  دید  وقتی  رهگذر  مرد  گرفت.  نشنیده  را  رهگذر  مرِد  حرِف  جوان  مرد 
اندرزهایش در دِل سنِگ آن جواِن زورمند کارگر نیست، راهش را کشید و رفت، در حالی 

که می دانست به زودی آن جوان به بلیی گرفتار خواهد شد.
مرد جوان و خرس وفادار، زمانی دراز با هم زیستند. هر روزی که می گذشت، پیوند 
کارمی کرد. در جنگلی  از روزها، جوان  می شد. روزی  پیش  از  آن ها محکم تر  دوستی 

درخت ها را با تبر می برید و بر زمین می افکند. ساعتی چند که کار کرد، خسته شد وخواب 
بر او چیره شد. روی زمین دراز کشید، پلک هایش را بست و به خوابی شیرین و سنگین 
فرو رفت. خرس که دید دوستش خوابیده است،باالی سِر او رفت و در کنارش نشست. 
ناگاه مگسی از هوا آمد و بر پیشانی جوان نشست. خرس دست پیش برد و مگس را راند. 
مگس دست بردار نبود، دوباره وزوزکنان نزدیک شد و بر پیشانی جوان نشست. خرس 
دوباره مگس را راند. مگس این بار آمد و بر نوِک بینی جوان نشست. خرس از دست مگس 
خشمگین شد. در دل گفت: »ای مگِس بدجنس و سمج، دوسِت مهرباِن مرا می آزاری؟ 

حاال چنان درسی به تو بدهم که پرواز کردن را از یاد ببری«.
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آری، خرس نادان، سنگ بزرگ را بر صورت دوسِت مهربانش فرو کوبید به گمان 
آن که با این کار فقط مگس را خواهد کشت لیکن …

روزگاران سپری شد؛ اّما این حکایت، سینه به سینه در میان نسل ها بر زبان ها روان 
شد و این َمثَل بر خاطره ها نقش بست که:

»مثنوی معنوی« دفتر دوم، بازنویسی جعفر ابراهیمی )شاهد(، با تغییر  

١ــ دوستی با ابلهان چه پیامدهایی برای ما می تواند داشته باشد؟
٢ــ توّجه به پند و اندرز افراد با تجربه و نیک خواه، چه تأثیری در موفّقّیت انسان دارد؟

تفّکر و تحلیل
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فصل پنجم

اخالق و زندگی
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درس دوازدهم

١

٥

١٠



٧٧

نکته ی اّول: به جمله های زير دّقت کنيد:
ــ دوست من آمد.

ــ خورشيد از افق برآمد.
ــ او از در درآمد.

ــ معلّم کتابی داشت.
ــ او کتاب را برداشت.

٣ــ نشانه های دورانديشی چيست؟
٤ــ …………………………

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی

١ــ چاره ی کودک عاقبت انديش چه بود؟
٢ــ اين بيت فردوسی با کدام بيت ارتباط معنايی دارد؟ توضيح دهيد.
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ــ دوستم مرا از این کار بازداشت.
ــ دوستم مرا به کار نیک واداشت.

پیش از این آموختیم که یکی از راه های واژه سازی به کارگیری وند هاست.در فارسی دوم با 
وندهایی مانند ور، مند، گر، دان و … آشنا شدیم.

در کلمات »برآمد«، »درآمد«، »برداشت«، »بازداشت«، »واداشت« افزودن پیشوند به فعل های 
»آمد« و »داشت« کلمات جدید با معنایی متفاوت را پدید آورده است.

آیا می توانید معنی هر یک از این فعل ها و تفاوت آن ها با یکدیگر را بیان کنید؟
داشته  فراوان  رواج  نویسی  داستان  و  داستان گویی  جهان،  و  ایران  ادبّیات  در  دوم:  نکته ی 
است. این داستان ها و حکایات گاه به صورت شعر )منظوم( و گاه به نثر )منثور( بوده اند. آثار بزرگی چون 
»شاهنامه« ی فردوسی، »لیلی و مجنون« و »خسرو و شیرین« نظامی، »مثنوی« مولوی، »منطق الطّیر« عطّار، 

در بردارنده ی داستان های منظوم زیبا و  درس آموزی هستند.
آثار بزرگی مانند کلیله و دمنه، مرزبان نامه و َسَمک عّیار از نمونه های منثور داستانی در ادبّیات 
به  نویسنده   یا  که شاعر  بوده است  برآن  داستان های گذشته، رسم  در  معموالً  می آیند.  به شمار  ایران 
نتیجه گیری می پرداخته و در آغاز، میانه یا پایان داستان، منظور خود را از آن داستان، بیان می کرده 
است. گاه نیز نکته ای را مطرح می نموده و برای فهم بهتر، داستانی را در پی آن می آورده است. نظامی 
در شعر »دوراندیشی« از این شیوه استفاده کرده است. در اغلب داستان های امروزی هدف و منظور 
داستان بیان نمی شود وبه عهده ی مخاطب یا خواننده ی داستان گذاشته می شود. برخلف گذشته که 

عمده ی داستان ها به شعر بوده، در روزگار ما بیش تر داستان ها به نثر است.

گفت وگو  آن  شخصّیت های  و  نتیجه  درباره ی  داستانی،  کتاب های  از  یکی  به  مراجعه  با  ١ــ 
کنید.

كا ر گر و  هی
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٢ــ چگونه می توان دوست را از دشمن تشخیص داد؟
٣ــ درباره ی چند فعل که با افزودن پیشوند، معنای دیگری پیدا می کند، گفت وگو کنید.

٣ــ با واژه های زیر یک بند بنویسید.
دانایی،توانایی، سربلندی، چاره اندیشی

٤ــ نمونه ی دیگری از دوراندیشی و دوستی را که خود تجربه کرده اید یا شنیده اید، بنویسید.
٥ــ با افزودن پیشوند مناسب به هر یک از فعل های زیر، یک جمله بنویسید.

     افتاد، خورد
     گذشت، رفت

٦ــ امل

١ــ پنج نمونه از واژه های غیر ساده را از درس بیابید و آن ها را به اجزایشان تقسیم کنید.
عاقبت اندیش ← عاقبت   اندیش

٢ــ بیت زیر را به نثر روان برگردانید.

است  بهتر  و …  اجراء  املء،  انشاء،  مانند  عربی  واژه های  نوشتن  در   
همزه ی پایانی حذف و به شکل انشا، امل و اجرا نوشته شود.

نوشتن
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درس سیزدهم
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١ــ انسان به هنگام سخن گفتن دیگران، به چه نکاتی باید توجه کند؟ 
٢ــ بیت زیر با کدام بخش درس ارتباط معنایی دارد؟

٣ــ یک زندگی موفّق دارای چه ویژگی هایی است؟
٤ــ ………………………………………
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ــ انسان به هنگام سخن گفتن دیگران، به چه نکاتی باید توّجه کند؟ 

خودارزيابی
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نکته ی اّول: به مجموعه  واژه های زیر  توّجه کنید:
عالم، معلوم، تعلیم

طالب، مطلوب، مطلب
واقف، وقوف، توّقف

با اندکی درنگ درمی یابیم که هرمجموعه از این واژه ها ویژگی های مشترک زیر را دارند:
١ــ ریشه یا حروف اصلی آن ها یکی است. مثلً در مجموعه ی اّول »علم« و در مجموعه ی دوم 

»طلب« ریشه ی اصلی است. آیا می توانید حروف مشترک گروه سوم را بگویید؟
٢ــ از نظر معنی، کلمه های هر دسته معنای نزدیک به هم دارند.

٣ــ همه ی این واژه ها عربی هستند.
و عربی هستند، واژه های هم خانواده  دارند  معنایی  ارتباط  با هم  که  واژه های هم ریشه  این  به 
می گویند. شناخت واژه های هم خانواده در عربی، ما را در درست نویسی )املی( آن ها و درک بهتر 
معنای عبارات کمک می کند. از این طریق می توان واژه های فراوانی را تولید کرد و به گنجینه ی واژگانی 

خود افزود. 
نکته ی دوم: در سال اّول راهنمایی خواندیم که یک متن یا نظم است یا نثر. نثر و نظم، انواعی 
دارند. نثر را به نثر  )دیروزی( و نثر معاصر ) امروزی( می توان تقسیم کرد. با نمونه هایی از نثر 
گذشته در این درس )الهی نامه، قابوس نامه، اخلق ناصری( و درس های پیشین )کلیله و دمنه، کیمیای 

سعادت و گلستان سعدی( آشنا شدید.
نثر امروزی نیز انواعی دارد؛ مانند نثر روزنامه ای، داستانی، نمایشنامه و فیلم نامه، سفر نامه، 
آشنا خواهید  بیش تر  نیز  آینده  آشنا شده اید و در سال های  آن ها  از  برخی  با  که  خاطره و گزارش 

شد.

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی
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١ــ درباره ی آداب معاشرت و اخلق نیکو در زندگی اجتماعی بحث و گفت وگو کنید.
٢ــ درباره ی ابیات زیر و ارتباط آن با درس گفت وگو کنید. 

٣ــ درباره ی تفاوت های نثر درس »دروازه ای به آسمان« و »آداب زندگانی« گفت وگو کنید.

١ــ ده واژه ی جدید از درس انتخاب کنید و بنویسید.
٢ــ در جمله های زیر، معنای واژه و عبارات مشخص شده را بنویسید.

الف ــ شر نخواهی، بدی بگذار.
ب ــ رسول خدا (ص) می فرماید: »حالل نیست از برادر مسلمان بیش از سه روز زبان باز 

گرفتن«.
پ ــ از گفتار خیره پرهیز کن.

ت ــ در محاوره ای که به حضور او میان دو کس رود، خوض ننماید.

نوشتن

كا ر گر و  هی
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٤ــ با هر یک از واژه های زیر، جمله ای ادبی بسازید.
عطا، حرمت، نصیحت، بیهوده

٥ــ برای هر یک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
نصر شغل، قادر، جماعت، 

٦ــ انشا

١ــ برای غنی تر شدن متن انشا می توان از نکته های حکمت آمیز، اندرزها و حکایات 
کوتاه اخالقی و اشعار متناسب بهره برد.

٢ــ ارزش یک انشا به تفصیل و بلندی آن نیست، انشای خوب آن است که گویا، 
رسا و زیبا باشد.

٣ــ پیام بیت زیر و ارتباط آن با درس را در یک بند توضیح دهید.
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درس چهاردهم

١

٥



٨٦

نکته ی اّول: پيش تر آموختيم که جمله از دو بخش نهاد و گزاره تشکيل می شود و معنا و پيام 
کاملی را می رساند؛ مانند:

حافظ، شاعر بزرگ ايران است.
  نهاد                     گزاره

اخالق نيکو، زينت زندگی است.
      نهاد                     گزاره

هم چنين دانستيم مهم ترين جزء جمله، فعل است. اکنون به نمونه های زير توّجه کنيد:
ای خدا (خدايا به تو پناه آورده ام، از تو کمک می خواهم)

هان (آگاه باش، برحذر باش)
حافظا (ای حافظ بدان و آگاه باش)

به به (چه خوب است)
به نمونه های باال که جمله نيستند اّما معنای کاملی دارند، شبه جمله می گويند؛ چون از نظر معنا 
شبيه يک جمله اند؛ همان گونه که در مقابل آن ها معنا ذکر شده است؛ اّما از نظر ساختار مانند جمله 

نيستند و نمی توان برای آن ها نهاد و گزاره تعيين کرد.

خودارزيابی

د  ا نش  ها ی ز  با نی و ا د  بی

١ــ چه چيزی پذيرش سختی ها را برای حافظ، آسان کرده است؟
٢ــ چرا انسان نبايد در رويارويی با مشکالت نااميد شود؟

٣ــ انسان عاقل در برابر حوادث و مشکالت زندگی، چگونه بايد رفتار کند؟
٤ــ …………………………………………
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نکته ی دوم: معموالً شاعران در پایان شعر خویش، نام ویژه ای را که نام شعری شاعر است به کار  
می برند. به این نام تخلّص می گویند و به بیتی که دارای تخلّص است، بیت تخلّص می گویند. تخلّص 
به معنای خالص شدن و رهایی یافتن است. گویی شاعر با نوشتن تخلّص، از بند سخن آزاد می شود. 

تخلّص مانند امضا و نشان است که در پایان شعر می آید.
مثالً اسم اصلی حافظ، شمس الّدین محّمد است و نام شهریار، محّمد حسین بهجت تبریزی، 
ولی این دو شاعر در شعر خویش »حافظ« و »شهریار« تخلّص کرده اند. گاه کاربرد فراوان تخلّص در 

شعر باعث می شود که نام اصلی شاعر ناشناخته بماند.

١ــ درباره ی پیام های این غزل، گفت وگو کنید.
٢ــ از دیوان حافظ، غزلی را انتخاب کنید و بخوانید و دالیل انتخاب آن را توضیح دهید.

٣ــ با مشورت و هم فکری اعضای گروه، درباره ی کارهای مفیدی که می تواند برای نسل های 
آینده ماندگار باشد، گفت وگو کنید.

٤ــ ………………………………………………

١ــ چهار بیت تخلّص از چهار شاعر بنویسید.
٢ــ چند نمونه از شبه جمله ها را از درس های قبلی بیابید و بنویسید.

٣ــ دو نمونه ضرب المثل از درس بیابید و آن ها را بنویسید.
٤ــ با هریک از ترکیب های زیر جمله ای  بسازید.

      دور گردون،شوق کعبه،درس قرآن،خلوت شب
٥ ــ دو پیام از شعر حافظ را به انتخاب خود بنویسید.

نوشتن

كا ر گر و  هی
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و  کنید  پیدا  زمینه  همین  در  بیتی  یا  سخنی  و  کنید  تحقیق  امیدواری  و  امید  درباره ی  ٦ــ 
بنویسید.

٧ــ امال

 تلّفظ برخی از کلمات پُرکاربرد با شکل نوشتاری آن ها متفاوت است. 
ناگزیر باید تصویر امالی صحیح این کلمات را به ذهن بسپاریم؛ مانند: باالخره، بالعکس، 

بالفعل و باالجبار.



٥

١٠

٥

١٠

١
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حکایت 

باغبان نیک اندیش

روزی خسروی به تماشای صحرا بیرون رفت. باغبانی را دید، مردی 
پیر و سال خورده. با این حال، سرگرم کاشتن نهال درخت بود.

خسرو گفت: »ای پیر، در موسم کهن سالی و فرتوتی، کار ایّام جوانی، 
پیشه  کرده ای. وقت آن است که دست از این میل و آرزو برداری و درخت 
اعمال نیک در بهشت بنشانی، چه جای این حرص و هوس باطل است؟ 

درختی که تو امروز نشانی، میوه ی آن کجا توانی خورد«؟
باغبان پیر و پاک دل گفت: »دیگران نشاندند، ما خوردیم؛ اکنون ما 

بنشانیم تا دیگران خورند«.
                                                              مرزبان نامه، سعدالّدین َوراوینی 


