


اسالم، ديني جهاني است و پيام آور  آن، حضرت محّمد)ص(، رحمت و سعادت براي جهانيان 
است. سخنان سرشار از حكمت پيامبر بزرگوار اسالم، مرز مكاني و رنگ روزگار ويژه اي ندارد. 
طنين دلنشين كالم ايشان، فراتر از جغرافياي فرهنگي تاريخ بشري است و جان هاي پاك، 

پيوسته مشتاق شنيدن آن هستند. 
پيام پيامبر )ص(، گنجينه و آبشخوري است كه انسانيت، همواره براي تازگي و شكوفايي و 

شكوهمندي خود بدان، نيازمند است. 
در اين درس، بخشي از سفارش پيغامبر اعظم )ص( به »ابوذر« را مي خوانيم:

ه �به  ل�ك �ب �گرد؛  �نمي �ن ان  �ت ه ها�ي �گ�ن�ت ي ها و  اهر و دارا�ي ماي �ن د م�تعال �به س�ي داو�ن ر، �ن اي ا�بو�ن

�گرد.  ان مي �ن دل ها و�كردار�ت

مار: م�ت �ش �ن�ي ، �ن �يرن �ب �چ �ن �ي�ش ا�ن �چ �يرن را �چ �ب �چ �ن ر، �چ اي ا�بو�ن

ماري،  �ي �ب ا�ن  �ي�ش  �چ را  �ندر س�تي ا�ت  �ت �يري،  �چ دن  رس�ي نرا  � ا�ن  �ي�ش  �چ را  ني ا�ت  وا� �ب

�ي�ش  گي ا�ت را �چ د� �ن اري و �ن ن�ت �ي�ش ا�ن �گر� �ت را �چ سا�ي�ش م�ندي، �آ ا�ن �ي �ي�ش ا�ن �ن ي ا�ت را �چ ا�ن �ي ي �ن �ب

 . ا�ن مر�گ

ا  �گو �نمي دا�نم �ت ود، �ب ده �ش رس�ي و �چ داري، ا�ن �ت ن علم �ن ي  �كه �به �آ �يرن ارٔه  �چ ر، ا�گر رد�ب اي ا�بو�ن

ني.  ما� ن رد امان �ب ا�گوار �آ امدهاي �ن �ي ا�ن �چ

عا�ي، داي �ت ا�ش �كه �ن اده روي و �ن�ندان �ب �گوي. �گ�ش ،س�نن �ب ا�ن �ي �ن ٔه   دا�ن ر، �به ا�ن اي ا�بو�ن

گ�ير را دوس�ت دارد.  سان � اده روي و �آ     �گ�ش
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 . د اس�ت �ين �ب ه�تر ا�ن هم  �ن�ش ي، �ب نها�ي � ي اس�ت و �ت نها�ي � ه�تر ا�ن �ت �يك �ب �ين �ن ر، هم  �ن�ش اي ا�بو�ن

دام ها  ي رسد، همٔه ا�ن �ب دام را ر�ن ون �يك ا�ن ؛ �چ ون �يك �تن اس�ت م�ه �چ َِل مٔوم�نان، �ب َم�ش

د. و�ن ور �ش �ب �ند و ر�ن ا�ب �آ      گاهي �ي

�به ردگاه  �تهر،  ه رد ه�نگام  ��ت ا�ي �كردار سش �يرا  �ن ني؛  ك� �تهر� �برارد م�لما�ن�ت  ا  �ب ادا  ر، م�ب ا�بو�ن اي 

ود.  ه �نمي �ش ر�ن�ت
�ي دن روردگار �چ �چ

ك�ند.  ال�ش مي � �ن�، �ت ِك رد �ت �ش �ب گ�ن �ي�ش ا�ن � ني، �ب نرما� ا� گ�ناه و �ن ي ا�ن � مٔومن �براي رها�ي

پیام پیامبر، )مجموعۀ نامه ها، خطبه ها، وصایا و سخنان حضرت محّمد )ص((، ترجمۀ خّرمشاهی و انصاری 
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1  منظور از جملة » خداوند به دل ها و كردارتان مي نگرد« چيست؟

2 اين درس را با درس ششم )آداب زندگاني( مقايسه كنيد و شباهت هاي آن را توضيح دهيد.

3  بيت زير با كدام بخش درس، ارتباط دارد؟ 

) بوستان، سعدي(تو خود را به گفتار، ناقص مكنكمال است در نفس انسان، َسُخن

4  ................................................................................................... ؟

 گروه فعلي 4
 فعل گذشتۀ بعید )دور(:

جمله هاي زير را بخوانيد و به ساخت فعل آنها دّقت كنيد.
 احمد اين داستان را قباًل خوانده بود. 

 آنها با خانوادة خود به مسافرت رفته بودند. 
در اين جمله ها، »خوانده بود و رفته بودند« فعل گذشتة بعيد  هستند. 

به فعلي كه در گذشتة دور انجام گرفته است، فعل »   گذشتة بعيد )دور(« مي گويند. 
فعل گذشتة بعيد )دور(، اين گونه ساخته مي شود:

فعل گذشتۀ بعید )دور(
شناسهفعل كمكي »بود«هبن گذشتۀ فعل مورد نظر

َ- م ، ي ،  ، يم ، يد ، ندبودهخواند
خوانده بودم خوانده بوديم 
خوانده بوديدخوانده بودي
خوانده بودندخوانده بود
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 فعل گذشتۀ التزامي:

اكنون به جمله هاي زير، توّجه كنيد:
 شايد احمد از مسافرت برگشته باشد. 

 شايد آواي پرنده اي را در سكوت جنگل شنيده باشي.
 اي كاش بارش برف را در زير نور خورشيد ديده باشيد.

در جمله هاي باال » برگشته باشد، شنيده باشي و ديده باشيد« فعل گذشتة التزامي هستند. 
به فعلي كه در زمان گذشته با ترديد، شرط و آرزو انجام شده باشد، فعل»   گذشتة التزامي« 

گفته مي شود. فعل گذشتة التزامي اين گونه ساخته مي شود:

فعل گذشتۀ التزامی
بن گذشتۀ فعل مورد نظر+ ه + فعل كمكي »باش« + شناسه

گفته باشم گفته باشيم 
گفته باشيدگفته باشی
گفته باشندگفته باشد

1 از رفتارهاي پسنديده اي كه در اين درس خوانده ايد، كدام رفتارها در مدرسه، كاربرد 
بيشتري دارد؟ 

2  هر گروه براي يكي از موضوع هاي رفتاري درس، داستان، خاطره يا حكايتي مناسب 
به كالس عرضه كند. 

 پيشوند »بي« در بيشتر موارد، جدا از كلمة پس از خود نوشته مي شود؛ مگر در امالي واژه هاي: 
بيهوده، بيچاره و بينوا.
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1   مترادف واژه های زير را در متن درس بيابيد و بنويسيد. 

خوشبختی  ...................................

آواز...................................
...................................بهره بردن

بلند مرتبه...................................

...................................آرزومند

دانش...................................

2   مانند نمونه، جدول زير را كامل كنيد. 

مصدر

گذشتۀ گذشتۀ ساده
گذشتۀ گذشتۀ بعیدگذشتۀ مستمراستمراری

گذشتۀ نقلیالتزامی 

اّول شخص 
مفرد

 دوم شخص 
مفرد

سوم شخص 
مفرد

اّول شخص 
جمع

دوم شخص 
جمع

سوم شخص 
جمع

خوانده اندخوانده باشیدخوانده بودیمداشت  می خواندمی خواندیخواندمخواندن

گفتن
شنيدن
ديدن

گرفتن 
آوردن

3  با توجه به متن، گاهي اوقات تنهايي پسنديده است، در اين باره، دو بند بنويسيد.
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روضۀ ُخلْد، َمجد خوافی

سلمان فارسي بر لشكري امير بود. در ميان ُرعايا چنان حقير مي نمود كه 
به لشكرگاه  بردار و  توبرة كاه،  به وي رسيد، گفت: » اين  وقتي خادمي 

بَر.«  سلمان 
چون به لشكرگاه رسيد، مردم گفتند: » امير است.« 

آن خادم بترسيد و در قدِم وي افتاد. 
سلمان گفت: » به سه َوجه، اين كار را از براي خودم كردم، نه از بهِر تو، 

هيچ انديشه مدار. 
اّول آنكه تكّبر از من دفع شود؛ دوم آنكه دل تو، خوش شود؛ سوم آنكه 

از ُعهدة حفظ رعيت، بيرون آمده باشم.«
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د اس�ن �ن می سش را  و 
�ت ان   رو�ش �ن مه های  د�چ�ش اس�ن �ن می سش را  و 

�ت ان  ر�ی�ش �چ  های  مو�ج

ی وا�ج �ج ی ،  �ج
اآ و 
�ت را  ی 

گ
�
�ن �ش �ت   ِ

رس�ش د�چ اس�ن �ن می سش را  و 
�ت ان  ا�ج �ی �ج     های 

�گ ر�ی

    و طراو�ت    اس�ت      ر و�ی�ش ص�ت
�ن و        رُ
ام  �ت د�ن اس�ن �ن و را می سش

اران  ، �ت   و  �ج
گ
ر �  �ج ن س�ج�ج �ی رن

اسی �ن می سش را    ا�ن �ج ن  ا�ی گل های  و 
�ت دهم  اس�ن �ن می سش را  و 

�ت دان  ه�ی
�ش مام  �ت هم 

مد سراآ ی  �ج ر�ی
�ن صل 
�ن  ! و�ج

�ن ای     �ک �ن دا�ی اس�ن �ن می سش را  و 
�ت ان  �ج ر�ی

مام �ن �ت ون  �چ

ودم �ج ده  د�ی را  و 
�ت ور  ع�ج هم  من    دکا�ش اس�ن �ن می سش را  و 

�ت را�ان  �ن و�چه های 
�ک

قیصر امین پور

و  احساسات، عواطف  با  لحن عاطفي  لحن عاطفی: 
خواست هاي انسان پيوند دارد و در پهنه هاي گوناگون نظم 
و نثر، خود را آشكار مي سازد. اين لحن، كاربرد گسترده اي 
در شعر دارد. خوانش متن با اين لحن، با كشش آوايي و 
نرمي آهنگ كالم و تكيه و درنگ هاي مناسب همراه است 

و با عواطف و احساسات لطيف بازگو مي شود. 

5

1
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مد اآ ان  �ج هار  �ج و  ل 
ُ
گ الِد  مدم�ی اآ ان  �ش

می �ک ِد  ع�ی ه 
�ک   رن �ی
ر�ن �ج

ر�ته �ن ن  ا�ی ِر  �ی رن   ا�ش م�ج  
امو�ش مد�ن ان اآ اره �ج هان ،  دو�ج ان �ج ر�ج �ج

د �ش اران  �ج ال�ه      �ش ع�ی رن ار،  مدگلرن اآ سمان  اآ و  ن  �ی م رن �لطان 
�جا�ش رمان 

�ن هی و 
�ن مادٔه امر و  مداآ اآ هان  �ج ی  �ج

ُم�ن �که  دار  ه�ش

ُه َس ِسرُّ امام خمینی ُقِدّ

لحن شاد: در لحن شاد و شوق انگيز، شنونده به شادي و نشاط، 
فراخوانده مي شود. پس آهنِگ خوانش، بايد به گونه اي باشد كه شنونده، 
 شادابي و خوش خبري و بشارت را احساس كند و با حّس و حال خواننده و

متن، همراه شود.
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1 چرا شاعر مي   گويد: »فصل غريبي سرآمد؟«

2 در شعر دوم، براي ميالد امام زمان)عج( چه توصيف هايي به كار رفته است؟ 

3 رهبران جامعة اسالمي، چه نقشي در هدايت مردم دارند؟ 

4  ................................................................................................... ؟

به نمونه های زير، توّجه كنيد: 

كه رديف سخنش آمده يک سر، تشنه«»شد چنان از تَِف دل، كام سخنور، تشنه
    )فدايی مازندرانی(

برخيز كه عيد  می كشان آمد«»ميالد گل و بهار جان آمد
ُه(  َس ِسرُّ )امام خمينی ُقِدّ   

می شناسند«»چشمه های خروشان تو را می شناسند را  تو  پريشان  موج های 
)قيصر امين پور(

از  پس  كه  كلمه هايي  يا  كلمه  مي دانيم  و  شديم  آشنا  »رديف«  با  گذشته  سال هاي  در 
قافيه بيايند و با معنی يكسان، تكرار شوند، رديف نام دارند. رديف، افزون بر اينكه آهنگ 
و موسيقي شعر را مي افزايد، پيوند هاي جديدي با واژگان بيت ها پديد مي آورد و ظرفيت 
معنايي شعر را افزايش مي دهد. رديف گاهي اسم، فعل، صفت و... است؛ گاهي نيز بيش از 

يک واژه است؛ مانند:

و ز من مپرس«»احوال گل، ز خار بپرس و ز من مپرس بپرس  َهزار  از  ناليدن 
)فدايی مازندرانی(

 شعله ديدم، سركشي هاي توام   آمد به ياد« »الله ديدم، روي زيباي توام آمد به ياد 
)رهي معيري(
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1  دربارة زندگي و فضايل امام رضا)ع( گفت وگو كنيد. 

2  با مراجعه به ديوان »حافظ«، غزلي بيابيد و دربارة نوع رديف آن بحث كنيد. 

 

1 هم خانوادة واژه هاي» ترخيص، غربت، معابر، و الدت، اعياد، معيشت، تسلّط و نجات« را از 
متن درس بيابيد و بنويسيد. 

2 در بيت هاي زير، قافيه ها را مشّخص كنيد و نوع رديف آنها را بنويسيد. 

خرس را مگزين، َمِهل همجنس را  هی بيا با من، بران اين خرس را

او  شد نَفِس آن دو سه همسال او حـال  حـادثـة  از  تـنـگ تـر 

3 ارتباط معنايي بيت  زير را با درس پيدا كنيد و بنويسيد.

مژده دهيد باغ را بوي بهار مي رسد آب زنيد راه را  هين كه نگار مي رسد

4 جدول را كامل كنيد.

1ـ دروازة آن در روان خوانی فصل چهارم آمده است. 
2ـ يكی از پيشوندها
3ـ مشق ميان تهی 

4ـ نشانة مفعول
5  ـ بخشی از نام فصل پنجم كتاب های فارسی

6  ـ اگر برعكس بخوانيد، كتابتان با آن آغاز می شود. 
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7 ـ مخالف آشنايی
8 ـ دوستان

9ـ جهت
10ـ نام يكی از سوره های قرآن كه از آن به نام» قلب قرآن« ياد شده است. 

11ـ يكي از ضماير
12ـ  .......گوش كن جانا كه از جان دوست تر دارند
را دانا  پير  پند  سعادتمند،  جوانان       
          )حافظ(

1

234

6712 1011

5

8
9
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دان   ��ت روی    رو�ن �ن مله ،  �ج هان ،  هان�ج �ن �چ    ،   ی اس�ت دا�ی �ی �چ   رن در وی  ا�ن  
��ت

�ب��تری(   )محمود سش

صي  �ن سش
د  ه �بود �كه د�ي ��ت ام�بر ا�كرم )ص( �ن�ش �ي ي�ن �چ ر� اِر �ش د�يك مرن ي رد �نرن ل، رو�ن م�ن�نّ

�بّو�ت را رد  دا و �ن ود �ن منِ صح�ب�ت   ها�ي�ش و�ب مده اس�ت و رد�ن ا �آ �ب �ن ا�ن�ش �به �آ كي ا�ن دوس�ت � ا �ي �ب

وا�ب �گ�ن�ت �كه ا�گر ا�ن  گمراه  ، �ب ن � ن�نان او ا��ترا�ن �كرد و �آ ّد�ت �به سح ل �به سش م�ن�نّ
ك�ند. مي �

ده و  �ن�ي ن�نان ما را سش اده ا�ن ا�ين، سح �ي ني �كه او �ن دا� د �ب ا�ي ن محمد )ع( ه��تي ، �ب
ع�نر �ب ا�گردان �ب سش

103



�گو.  ا ما س�نن �ب ه �ب ��ت ا�ي و هم سش ا �ت ؛ لدن ه اس�ت وا�ب �گ�ن�ت ا�ن�ت �ب ا م�ت �ب

. امام  ان �گ�ن�ت را را �براي ا�ي�ش د امام صاد�ت )ع( ر�ن�ت و ما�ب ، �نرن دوه�نا�ك ل، ا�ن م�ن�نّ

د: نرمود�ن ان � �ي ه �ب ن �گو�ن �ن�ش را ا�ي نر�ي � كم�ت هاي �آ ، �ل اس�ن رد �چ

ر 
�كّ �ن ن. �ت گ�ير ا�ن �آ ل�ت�ت ا�ن�ان. �چ�، ��بر�ت  � اد �كردن �ن ل ، �به �ي م�ن�نّ

ك�نم اي  دا مي  � �ت » ا�ب

ده  نر�ي � �تي �آ ني و �ا�ب ها �كه هر �يك �براي هد� �ن �ير �آ د�ب دن و �ت اي �ب ل، رد همٔه اع�ن م�ن�نّ
�كن اي 

�ين ا�گر  �ن همحچ
دن.  م ها �براي د�ي �ش �تن، �چ اها �براي راه ر�ن د؛ دس�ت ها �براي كار�كردن، �چ ده  ا�ن سش

د.«  ده  ا�ن ��ت سش ني هر �يك �براي كاري �ن � �ي
ني، مي �ب ك� ٔاّمل � ا �ت م�يع اع�ن رد �ب

 ». �يع�ت اس�ت نها كار ط�ب � �ند �كه ا�ي : » اي موالي من! �گروهي مي  �گو�ي ل �گ�ن�ت م�ن�نّ

در�ت دارد �بر  د ، علم و �ت �ي ما مي  �گو�ي �يع�ت �كه �ش ا ا�ين ط�ب �ي ان �كه �آ �چرس ا�ن ا�ي�ش نرمود: » �ب ر�ت � ��ن

 » �يع�ت د و او را »ط�ب ده  ا�ن أ�ل سش دا �ت در�ت دارد، �چ� �به �ن �ند �كه علم و �ت ا �نه؟ ا�گر �گو�ي ا�ين كارها �ي

�يع�ت را علم  �ند �كه ط�ب ؛ و ا�گر �گو�ي �ي��ت عور و اراده �ن �يع�ت را �ش �يرا مع�وم اس�ت �كه ط�ب د؛ �ن ام �كرده  ا�ن �ن

ود.  عور، صارد �نمي  �ش ي  �ش �يع�ت �ب ، �چ� مع�وم اس�ت �كه ا�ين كارها ا�ن ط�ب �ي��ت و اراده �ن

ردٔه دل  ني �كه �چ �يراه� نهان �كرده و �چ � �نه �ترار داده و �چ ان س�ي ه �كسي دل را رد م�ي ل! �چ م�ن�نّ
اي 

�ت و �چوس�تي �كه  ا �گوسش ده، �ب �ي �ن �گردا�ن ن �ا�ن االي �آ ده  ها را �بر �ب ده و د�ن �ي ا�ن ن �چوسش ، �بر روي �آ اس�ت

را��ت  �ب �ب ود �كه مو�ب ن وارد �ن�ش ر �آ
ي �ب �يرن ، �چ ار�ب ه ا�ن �ن �ك �ن ده   ها �ترار داده، �براي �آ �بر روي د�ن

د؟  ا�ن �نمي  ا�ي��ت ه رد �ر�ك�ت اس�ت و �ب �يوس�ت ه �چ ِن دل �ترار داده �ك اْد�ن �ش را �ب
ُ ه �كسي �ش ن �گردد؟ �چ �آ

ك�ند.  ل�ن � دمي را �ت ود �كه �آ ه �رار�ت رد دل �بمع �ن�ش �ك �ن �براي �آ

ود ا�ن�ان �ترار داده  عا�ي رد و�ب �نها �كه ��ت �ت د �آ وا�ي ّوه   ها و �ن ٔاّمل �كن رد �ت ك�نون �ت ل! ا� م�ن�نّ
اي 
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د  ل مي  سش لل  ها دا�ن ه �ن ه �بود �ال او و �چ �گو�ن ، �چ �ت ه را �نمي  داسش �ن ّوه  ها �ا�ن . ا�گر ا�ن ا�ين �ت اس�ت

د مردم اس�ت و  ه رد �نرن د �كه ا�ن او �چ اطر�ش �نمي     ما�ن �يرا رد �ن ني و كارهاي او! �ن دگا� �ن رد امور و �ن

ده و  ه را د�ي �چ �ن �بود �آ اطر�ش �ن ه اس�ت و رد �ن ه �گر�ن�ت ه داده اس�ت و �چ ؛ �چ د اوس�ت ه رد �نرن ا�ن مردم �چ

ه �كسي  كي �كرده و �چ � �ي ه �كسي �به او �ن �ت �كه �چ داسش اد �ن د و �به �ي ه  ا�ن ه �به او �گ�ن�ت �چ �ن ه و �آ ه �گ�ن�ت �چ �ن ده و �آ �ن�ي ه را سش �چ �ن �آ

رر دارد.  �يرن �ن ه �چ �نع دارد او را و �چ �يرن �ن ه �چ دي �كرده اس�ت و �چ �به او �ب

ا�گر  وري.  اد�آ �ي �نعم�ت  ا�ن  اس�ت  ر  م  �ت �ي ع�ن ني،  ك� � ٔاّمل  �ت ا�گر  دمي،  �آ رد  ي  نرامو�ش � �نعم�ت  و 

�نه  ا�ش  س�ي ا�ن  �ك�  �چ  ه�ي �نٔه  ك�ي � و  ا�ن�ت  �نمي  �ي رام�ش  �آ �تي  �ب ص�ي
م
ا�ن  �ك�  �چ  ه�ي �بود،  �ن دمي  �آ ي رد  نرامو�ش �

ي �كه �بر  س�ي�ب ها�ي ه �آ �ك �ن د؛ �براي �آ هره م�ند �نمي  سش ا �ب �ي �چ �يك ا�ن �نعم�ت هاي د�ن د و ا�ن ه�ي �يرون �نمي   سش �ب

، ا�ن ا�وال  من اوس�ت صي �كه د�ش �ن سش
�ت �كه  داسش د �ن ه رد �برا�بر او �بود و ام�ي ده، هم�ي�ش او وارد سش

ه و  �ن م �ا�ن د ��ك�ي داو�ن ني �كه �ن � �ي د. �چ� �نمي    �ب ردا�ن �چ �كر او �ب ه اي ا�ن �ن ا ��ودي، ل��ن ا�نل �گردد؛ �ي او عن

م�لح�تي ه��ت �كه وص�ن 
د؟ رد هر �يك   �گر�ن �كد�ي د �ي دمي �ترارداده و هر دو صن ي را رد �آ نرامو�ش �

وان �كرد.  �نمي  �ت

 ، اس�ت ا�ن�ان  ٔه   رش
و�ي  ، ا�ت ��يوا�ن سا�ير  ان  م�ي ا�ن  �كه  �تي  ص�ن ن  �آ ارٔه   رد�ب ل،  م�ن�نّ

اي 

�به وعده  ها  ا  �نمي  �كرد و و�ن داري  �چ �ك� مهما�ن �نمي  �بود، ه�ي ا  . ا�گر ��ي ا« اس�ت ن »��ي ر �كن �كه �آ
�كّ �ن �ت

دي  ها دوري �نمي  �كرد؛ ��تّي  كي   �نمي �كرد و ا�ن �ب � �ي ورد؛ �به �كسي �ن هاي مردم را �بر�نمي  �آ ا�ن �ي �نمي  �نمود و �ن

رم  �گر �ش �كد�ي ي ا�ن مردم ا�گر ا�ن �ي �يرا �بر�ن د؛ �ن ور�ن ا �به عمل مي  �آ اري ا�ن امور را مردم �براي ��ي �ب��ي

د  ان �نمي  �كرد�ن و�ي�ش د و ص�ٔه رحم و ا��ان �به �ن ورد�ن اي �نمي �آ در و مارد را �ن�يرن �به �ب ِ �چ ّ د، ��ت �نمي �كرد�ن

د.  ر�ك معاصي �نمي �كرد�ن د و �ت و اما�ن�ت   هاي مردم را �چ� �نمي داد�ن
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�نهاس�ت و م�نع  اي او رد �آ �ي ه صالح د�ين و د�ن �چ �ن دمي �آ م �به �آ د ع��ي داو�ن  �چ�، داده اس�ت �ن

�نها؛  �ي��ت دا�ن��تن �آ �ن ٔان و �ا�ت�ت او  �ند را �كه رد سش دمي، دا�ن��تن امري �چ �كرده اس�ت ا�ن �آ

نها.  � �ند ا�ي ه رد دل هاي مردم اس�ت و ما�ن �چ �ن �نده و �آ �ي �ند امور �آ ما�ن

دار عمر  �يرا �كه ا�گر م�ت نهان �كردن عمر هر �ك� ا�ن او، �ن � ل، رد م�لح�ت  �چ م�ن�نّ
ٔاّمل �كن اي  �ت

د �كه عمر�ش ردا�ن  دا�ن واهد �بود و ا�گر �ب ا�گوار �ن گي �بر او �ن د� �ن د، �ن اسش اه �ب د، ا�گر عمر�ش �كو�ت دا�ن ود را �ب �ن

 . �ت واهد داسش ا �ن �ت د �ب واهد �بود، ام�ي �ن

ر �كن �كه  �ن . �چ� �ن �ب اس�ت ان و �آ ني، �ن دگا� �ن دمي �به �ن ا�ن اص�ي �آ �ي ه �ن ل! �ك م�ن�نّ
دان اي  و �ب

ر اس�ت  د�ت د�ي ، سش �ب ا�ب �به �آ �ي دمي را ا��ت ون �آ �يرا �كه �چ ؛ �ن �يرن �ير �كرده اس�ت رد ا�ين دو �چ د�ب ه �ت �گو�ن �چ

�ش �به 
ا�ب �ي گي، و ا��ت � �ن �ش اده اس�ت ا�ن ص�بر �بر �ت �ي گي �ن � ه ص�بر او �بر �گرس�ن �ك �ن ر �آ

ا �ب �ن ان، �ب ا�ب �به �ن ا�ن ا��ت�ي

 . ده اس�ت �ي نراوان �گردا�ن �ب را � ا �آ ان؛  لدن ا�ب �به �ن �ي �تر اس�ت ا�ن ا��ت �ي�ش �ب �ب �آ

ع  واصن �يرن �ت ه �چ گ�ناهان را و �به �چ ر�ك مي  �كرد � �يرن �ت ه �چ د، �به �چ دمي را هر�گرن رددي �نمي رس�ي و ا�گر �آ

ا�ت  �به مردم و صد�ت ني مي  �كرد  ا� �يرن مهر�ب �چ ه  �چ �به  د او؟ و  �نرن ّرع مي  �كرد  �ن �ت دا و  �براي �ن مي  �كرد 

دا روي  ك�ند و �به ردگاه �ن وع مي  � �ن د، �ن ار سش ني �كسي را �كه �به رددي د�چ �ي�
مي  �نمود �به م�ا�ك�ين؟ �نمي   �ب

م  م ع��ي ني �كه ��ك�ي �ي�
ه؟ �چ� �نمي     �ب د �به دادن صد�ت ا�ي ك�ند و دس�ت مي  �گ�ش ن�ي�ت مي  � ورد و ���ب عا� مي �آ

؟« �ي��ت ن �ن طا رد �آ كم�ت اس�ت و راه �ن �ت �ل ورده، همه موا�ن ه �به عمل �آ �چ �ن رد هر امري، �آ

اد.«  ��ت ود �به �نما�ن ا�ي �نگاه �ن نرمود: » �برو. و �آ د، موالي من � ا رس�ي �ب �ن د�ي ون س�نن �ب : �چ ل �گ�ن�ت م�ن�نّ

دا را �مد �كردم.  د و �ن ه ا�ن معر�ن�ت مرا �اصل سش �چ �ن م �به �آ �ت �ال �بر �گ�ش وسش اد و �ن �چ� من سش

توحید مفّضل، ترجمة عاّلمه مجلسی؛ با اندكی تصّرف
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1  پاسخ شخص گمراه به مفّضل چه بود؟ 

2  اين درس را با درس اّول ) آفرينش همه ...( مقايسه كنيد و شباهت هاي آنها را 
بيان كنيد. 

3 چرا خداوند بزرگ، نعمت تفّكر و انديشيدن را به انسان ها بخشيد؟ 

4  ................................................................................................... ؟

 قید
به جمله های زير، دّقت كنيد: 

 مفّضل، اندوهناك، نزد امام صادق )ع( رفت. 
 مريم، امروز مشتاقانه كتاب مي خواند. 

 علی، خوب سخن می گويد.
همان گونه كه در جمله هاي باال مي بينيد كلماتي مانند: »اندوهناك ، امروز، مشتاقانه و خوب« 
توضيحاتي دربارة نهاد يا فعل جمله مي دهند. به عنوان نمونه در جملة اّول » اندوهناك« 
 چگونگي و حالت » مفّضل« را بيان مي كند و در جملة دوم،كلمة » امروز« زمان فعل » خواندن«

را مشخص مي كند. 
به اين نوع واژه ها، » قيد« مي گويند. قيدها واژه هايی هستند كه مفهوِم حالت، زمان، 
مكان، ترديد، يقين، تكرار و ... را به جمله مي افزايند. قيد از اركان اصلي جمله نيست و 
حذف آن هيچ آسيبي از ديد معنايی در جمله پديد نمي آورد. هر جمله مي تواند قيدهاي 

گوناگون داشته باشد. قيدها جاي ثابتي در جمله ها ندارند. 
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1 دربارة تأثير صلة رحم و احسان به خويشاوندان ، با يكديگر گفت وگو كنيد.  

2 دربارة آيات 3 و 4 سورة » الّرحمان« )خداوند انسان را آفريد ]و[ به او نطق و بيان 
را به كالس گزارش دهيد.  نتيجه  آموخت(، بحث كنيد و 

يكي از راه هاي كسب مهارت در كاربرد درست واژگان، شناخت ريشة واژه ها و معاني 
آنهاست؛ براي نمونه: فضل، فاضل، مفّضل، تفضيل، افضل، فضال و... از ريشة »فضل« 
به دست مي آيند و امالي آنها به يكديگر شبيه است؛ بنابراين با شناخت ريشة واژه ها و 
معني آنها مي توانيم دامنة واژگاني خود را افزايش دهيم و از آن در مهارت درست نويسي 

هم بهره بگيريم. 

1   ده واژه را كه ارزش اماليي دارند، از متن درس بيابيد و بنويسيد.
2   جمله هاي زير را بخوانيد و قيد هاي آن را مشّخص كنيد.

الف( تو هم، شايسته سخن بگو.    ب( من فعاًل كاري ندارم. 
پ( محمد چرا ديروز غايب بود؟   ت( همايون دوباره برنده شد.  

3  بيت زير را بخوانيد و ارتباط آن را با متن درس، در يک بند بنويسيد.

كه هر چيزي به جاي خويش نيكوستجهان چون زلف و خال و خّط و ابروست
 )محمود شبستري(
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�ت مح�جّ دار  ر�ی
�ن م  رُ د�ی �تدلی  مح�جّ ار  ارن �ج   رم اس�ت

گ
� او    رن

ک
�

دل   ام�ت �ت ر  �ج م 
�ت دو �ن اسی  �تل�ج مح�جّ ار  �ت و    �ت مح�ن وِد  �چ   رن

 دوس�ت ارن م 
مو و ردما�ن َود ردد   دوس�ت�ج م ارن

را�ن َود و صل مو  و ه�ج �ج

وس�ت �چ ره 
ک
وا� ن  �ت   ارن صا�جم 

�ت ر 
گ
 دوس�تا� م ارن

ا�ن ردد �ج
گ
ل  �ن رن
گ
دا هر� �ج

�ی�ش و�ج م 
�ک ردم 
ک
� ر  دن �گ ان  رس�ت �ج

�ت جه  �
ردو�ی�ش و  د  م�ن دول�ت ر  �ج

�ت د م  د�ی �ج

�ته ر�ن  
ک
ا� �ن رد  ن 

ن
�
�ک ی  �ج   ردو�ی�ش �ی�ش�نه  �ج ن 

ن
�
�ک   �ک �ی رده 

�جُ د  م�ن دو ل�ت �نه 

�ا صل �چه  ی 
ن
حا� س�ج   رن ل 

ا�ن �ن �اصلدال،  �چه  ی 
ن
طا� �ی
سش  �ِ
�ن �ن مط�یع 

�ک مال�ی   ارن ون  رن
ا�ن و 
�ت در  �ت َود  �اصل�ج �چه  ی 

ن
می دا�
�ن ود  �ن در  �ت و 

�ت

و �ی اآ   �ت
�گ س�ن ا،  �چ ر  �ج ه 

�ک کاری  ن 
ک
وم� �ی اآ   �ت

�گ �ن �ت  ، ی  را�ن �ن ن  ا�ی ا  �ج هان  �ج

د �ن وا�ن �ن امه  �ن ان  وا�ن �ن امه  �ن ردا  �ن و  و�چ �ی اآ   �ت
�گ �ن ود،�ن �ن امٔه  �ن ی  �ن و�ی و 

�ت

دوبیتی های بابا طاهر همدانی 
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