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مقّدمه
سخنى با دبيران گرامی

پروردگار مهربان را سپاس مى گوييم که در سايه ى لطف و رحمتش به ما توان و زمان داد تا 
ـ تربيتى،  بتوانيم کتاب فارسى سال دوم راهنمايى را در ادامه ی برنامه ى جديد و بر بنياد رويکرد فرهنگىـ 

بدين سان فراپيش نهيم.
ـ اسالمى  اصول حاکم بر جهت گيرى ها و خط مشى هاى دفتر برنامه ريزى و تأکيد بر هوّيت ايرانىـ 
و بهره گيرى از توانمندى ها و مشارکت و همراهى دبيران ارجمند استان ها، پشتوانه اى بود تا اين کار 

نوپديد با پيکره اى تازه و ساختارى سنجيده به سامان برسد.
مهارت تفّکر  زبان و توّجه به  مهارت هاى اصلى  آموزش  تکيه بر  راهنمايى، با  فارسى دوره ى 
و انديشيدن، نقد و تحليل از ديد پيوستارى و برنامه ريزى تأليف، دنباله ى همان زنجيره اى است که از 

پايه ى اّول دبستان با کتاب هاى فارسى «بخوانيم» و «بنويسيم» آغاز شده است.
پژوهش هاى  و  مطالعات  درسى،  برنامه ى  راهنماى  پايه ى  بر  کتاب  آموزشى  و  علمى  بنياد 
زبان آموزى، تجربه هاى اندوخته از دوره ى پنج ساله ى ابتدايى و ديدگاه هاى صاحب نظران قلمرو تعليم 

و تربيت استوار است.
براى آن که آموزِش اين کتاب به شيوه اى روشمند و دقيق و بر پايه ى اصول تأليف، رويکردها و 

اهداف آموزشى به اجرا درآيد، بايسته است همکاران ارجمند به نکات زير توجه کنند:
مطالعه ی  بنابراين  است؛  شده  تأليف  مصّوب  و  مدّون  برنامه ای  براساس  راهنمايی  فارسی  ۱ــ 
دقيق کتاب «راهنمای معلم»، اطالعات گسترده ای را در اين زمينه در اختيار دبيران گرامی قرار می دهد 

و روش ها و الگوهای مناسب آموزشی و ارزش يابی را نيز مشّخص می سازد.
۲ــ رويکرد آموزشى کتاب، رويکرد مشارکتى و فّعال است. طّراحى شيوه هاى جديد آموزشى، 
و استفاده از روش هاى هميارى و بحث گروهى توصيه مى شود. ورود فّعاالنه ى دانش آموزان در جـريـان 

ـ يادگيرى، کالس را زنده، فّعال و با نشاط و آموزش را پوياتر و يادگيرى را ژرف تر و ماناتر مى سازد. يـاددهىـ 
٣ــ نکته ى مهم در تأليف و تدوين کتاب هاى فارسى راهنمايى، سير از امروز به ديروز است. 
در فارسى اّول راهنمايى، ادبّيات امروز، پررنگ تر نمايانده شده است و در اين کتاب، تالش ما بر اين 

است که از دوره ى کنونى به سوى ادبّيات کهن گام برداريم.
٤ــ هر درس اين کتاب در دو بخش «خواندن» و «نوشتن» به تقويت مهارت هاى زبانى و ادبى 

الف



مى پردازد و با کتاب هاى بخوانيم و بنويسيم دوره ى ابتدايى و فارسى اّول راهنمايى پيوستگى دارد. به 
همين سبب دبيران گرامى مى بايد از مباحث و محتواى آموزشى دوره ى پيشين کامًال آگاه باشند.

٥ ــ بخش «نوشتن» تمرينى براى تثبيت و تقويت بخش «خواندن» است. آموزش اين دو بخش 
همزمان با هم صورت مى گيرد تا «مهارت هاى کتبى» به تناسب «مهارت هاى شفاهى» پيشرفت کند.

٦ ــ از بيان مطالب اضافى که منجر به انباشت معلومات و خستگى ذهنى و روانى دانش آموز 
شود، بايد پرهيز کرد. اين موضوع به ويژه در نکته هاى زبانى و ادبى بايد جّدى تر گرفته شود. مباحث 
دستورى و نگارشى در سال هاى آينده گسترده تر و دقيق تر مطرح خواهد شد؛ بنابراين به همان اندازه و 

محدوده ى کتاب بايد بسنده کرد.
درس  محتواى  با  زيادى  پيوستگى  و  است  درس  متن  از  برگرفته  ادبى  و  زبانى  نکته هاى  ٧ــ 
دارد و به درک و فهم درس کمک مى کند؛ بنابراين «متن محورى» در آموزش اين نکات، از اصول 

اساسى است.
٨ ــ شماره اى که در پايان پرسش هاى خودارزيابى مى آيد، نشان مى دهد که گروه ها با راهنمايى 

معّلم مى توانند سؤاالت ديگرى نيز طرح کنند و به طور شفاهى به آن پاسخ دهند.
٩ــ درس «آزاد» فرصتى مناسب براى مشارکت دانش آموزان و دبيران در تأليف کتاب است. 
در اين قسمت، طرح موضوعاتى مناسب با عنوان و محتواى فصل در حوزه ى فرهنگ و زبان و آداب 

محّلى، نيازهاى ويژه ى دانش آموزان و ناگفته هاى کتاب، پيشنهاد مى شود.
۱٠ــ از فّعالّيت هاى بخش «کار گروهى» که مربوط به قلمرو مهارت هاى گفتارى زبان است، 

تنها دو مورد به دل خواه، بايد از سوى گروه هاى دانش آموزى پاسخ داده شود.
۱١ــ فّعالّيت هاى بخش نوشتن بايد در دفتر و ترجيحًا به صورت گروهى در کالس انجام گيرد.

۱٢ــ روان خوانى ها، شعرخوانى ها و حکايات، با هدف پرورش مهارت خواندن، ايجاد انگيزه 
براى مطالعه ی بيش تر، التذاذ ادبى و تنّوع، در کتاب گنجانده شده است. 

۱٣ــ براى هر درس امال و انشا دو نکته ذکر شده است. پيش از پرداختن به امال و انشا بايد به 
آموزش و تأکيد بر به کارگيرى آن ها توّجه شود. هم چنين موضوع انشا در هر فصل با عنوان و محتواى 

درس هاى همان فصل بايد هم خوانى داشته باشد.
١٤ــ در ارزش يابى به همه ى مهارت هاى زبانى و ادبى به يک ميزان توّجه شود.

۱٥ــ همه ى عناصر محتوايى کتاب، بر پايه ی اصول علم برنامه ريزى، به صورت يک پارچه و درهم تنيده 
سازماندهى شده است. از اين رو، آموزش اين کتاب بايد، تنها به يک دبير واگذار شود.

ب



١٦ــ برای تقويت توانايی درک و دريافت، پرورش سواد خواندن و تحليل متون، پرسش هايی 
با عنوان «فرصتی برای انديشيدن»، در پايان «روان خوانی ها» آمده است.

٭  ٭  ٭
گروه هاى آموزشى سراسر کشور در گزينش متون و همايش هاى نقد و بررسى کتاب، حضور 
فّعال داشته اند، در همين جا از دبيران همه ى مناطق کشور که با گروه هاى آموزشى همکارى داشته اند، 

صميمانه تشّکر و قدردانى مى شود.
تغيير  سبب  به  کتاب،  تأليف  فرايند  و  کشورى  همايش هاى  برگزارى  و  برنامه ريزى  طول  در 
سرگروه هاى آموزشى از سوى سازمان هاى محترم آموزش و پرورش در برخى از استان ها نمايندگان 

مختلفى همکارى کرده اند که اسامى همه ى اين عزيزان، درپى مى آيد:
مرجان سجودى، على رضايى (دفتر آموزش راهنمايى وزارت خانه)، اسماعيل رحيم زاده آوانسر 
(استان آذربايجان غربى)، محّمدحسين غالمى سراى (استان آذربايجان شرقى)، اکبر حسين پور (استان 
اردبيل)، محّمدحسن بهروزيان (استان اصفهان)، فوزيه اکبرى (استان ايالم)، محّمدرضا احمدى (استان 
بوشهر)، عليرضا چنگيزى (شهر تهران)، الهام رفيعى فرد، محّمد بيات (شهرستان هاى تهران)، محّمد 
اسماعيل سعيدى بروجنى (چهارمحال و بختيارى)، جواد فاتحى (استان خراسان رضوى)، اسماعيل 
حسين پور (استان خراسان شمالى)، زهرا شورستانى (استان خراسان جنوبى)، فرامرز سنجرى (استان 
(استان  شيخی  علی اکبر  سمنان)،  (استان  افشار  نادر  زنجان)،  (استان  نورى  حميدرضا  خوزستان)، 
سيستان و بلوچستان)، زّرين تاج ارجمند اينانلو (استان فارس)، فريده تابش فر (استان قزوين)، محّمدرضا 
ابراهيم زاده (استان قم)، کمال حسينى (استان کردستان)، محمود حسينعلى زاده (استان کرمان)، الهه 
معنوى (استان کرمانشاه)، سّيد رمضان بارون زاده (استان کهگيلويه و بويراحمد)، ــ (استان گلستان)، 
لرستان)، اسالم  گيالن)، على فرج الّلهى (استان  انصارى فر (استان  پرشکوهى، موسى  دکتر آسيه فقيه 
اسالمى (استان مازندران)، غالم عّباس عارف (استان مرکزى)، حميد پويافر، فرخنده  مقصودى (استان 

هرمزگان)، فرهاد نظرى (استان همدان)، حسين معّلم (استان يزد) 
نظرات سازنده و ارزنده ی صاحبان فکر و فرهنگ و دبيران دلسوز و فرهيخته، راهگشا، راهنما 

و کمال بخش برنامه ی درسی و کتاب فارسی خواهد بود.
گروه زبان و ادبّيات فارسى

دفتر برنامه ريزى و تأليف کتاب هاى درسى
Literature - dept.talif.sch.ir نشانى پايگاه گروه زبان و ادبّيات فارسى: 

پ
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سپاس و ستاىش، خداوندى را سزاست که به واسطه ى ارسال ُرُسل و ابالغ ُکُتب، دل هاى رمىده 
را آرمىده ساخت. خداوندى را ستاىش کنىم و نىاىش نماىىم که عفوش خطاپوش است.

پاکا! ملکا! ُملِک جان ها از آن توست و جمله دل ها به فرمان تو.

1

5

ملکا! ما را از دام هوا رهاىى ده و به راه ُهدٰى راهنماىى کن.
ىا الهى و رّبى و سّىدى! همه را چشم امىد به درگاه تو باز است و دست نىاز به رحمت تو دراز.
ُمنشآت، قائم مقام فراهانى

٭ ٭ ٭
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1ــ سه وىژگى انقالب اسالمى را بگوىىد.
2ــ مقصود از عبارت »انقالب اسالمی، توّلدی دىگر«، چىست؟

3ــ به نظر شما چرا آثار فرهنگى، آىىنه ى احوال و افکار جامعه است؟
4ــ ...............................

نکته ى اّول
در سال گذشته خواندىم که جمله از نهاد و گزاره ساخته مى شود.

مثال: انقالب اسالمى اىران، حادثه ى بزرگ قرن است.
همان گونه که مى بىنىد، گزاره از اجزاىى تشکىل مى شود. مهم ترىن جزِء گزاره، فعل است که 
معموًال در پاىان جمله مى آىد. ىکى دىگر از اجزاى گزاره ى جمله ى باال، مسند است. در اىن جمله 

»حادثه ى بزرگ قرن« مسند است. اکنون به جمله ى زىر توّجه کنىد.
ما باىد تارىخ گذشته و امروز خود را بشناسىم.

با وىژگى هاى فعل )زمان، شخص و شمار( آشنا شدىم و بن فعل و شناسه را  سال گذشته 
شناختىم. آىا مى توانىد وىژگى هاى فعل جمله باال را بىان کنىد؟

شناسهبنشمارشخصزمانفعل

ــ ىمشناسجمعاّول شخصمضارعبشناسىم

نکته ى دوم
سال گذشته با مفهوم زبان و ادبّىات و تفاوت آن دو آشنا شدىم. مى دانىم که ساختمان زبان 

1ــ سه وىژگى انقالب اسالمى را بگوىىد.

خودارزيابی

دانش های زبانی و ادبی
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انقالب  »پىروزى  درباره ى  گروه  اعضاى  با  گفت وگو  و  مشورت  از  پس  1ــ 
اسالمى اىران« گزارشى کوتاه به کالس ارائه دهىد.

2ــ درباره ى زمىنه ى فکرى شعر »بهترىن سرآغاز« در گروه گفت  وگو کنىد.
3ــ درباره ى وىژگى هاى انقالب اسالمى اىران، بحث و گفت  وگو کنىد.

از عناصرى تشکىل مى شود. واژه ها و جمله هاى زبان مانند ظرف اند. هر ظرف و پىمانه گنجاىش 
خاص دارد و مى تواند چىزهاىى را در خود جاى دهد و با خود حمل کند. کلمات و جمله ها و 
نوشته هاى ما هم ظرف هاىى هستند که فکر و باور ما را در خود جاى مى دهند. به بىان دىگر، آثار 
ادبى و گفتار ما رنگ فکر و اعتقاد درونى ما را نماىان مى سازند. پس ما باىد هنگام خواندن هر اثر 
و شنىدن گفتار و کالم هر شخص، با درنگ و تأّمل، زمىنه ى فکرى آن را جست و جو کنىم. حاال 
کنىد. حّتى  بررسى  نظر  اىن  از  دىگر  بار  تاکنون خوانده اىد ىک  که  را  مى توانىد، درس هاىى  شما 
مى توانىد نوشته هاى خود و دوستانتان را از نظر نوع فکر با هم بسنجىد؛ به نکته های جالبى دست 

خواهىد ىافت.

كار گروهی
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1ــ جدول زىر را کامل کنىد.

گزارهنهادجمله
ــ خودباوری ىکی از دست آوردهای انقالب است.

ــ وحدت  کلمه  پدىدار  گشت.
جامعه       افراد  به  را  انسانی  کرامت  انقالب،  ــ 

بازگرداند.

2ــ متضاّد  کلمه هاى زىر را بنوىسىد و در جمله اى به کار ببرىد.
استوار                                                               آزادى 
استقالل                                                               عدالت

3ــ مترادف کلمه هاى زىر را از فرهنگ لغت بىابىد و آن ها را در ىک بند به کار ببرىد.
استقالل، اىمان، اىثار، کرامت، رشادت

4ــ مفرد واژه هاى زىر را بنوىسىد، سپس با نشانه هاى جمع فارسى، »ان«ىا »ها « جمع ببندىد.
عوامل                                                              آثار 

احوال                                                              مفاهىم 
افکار                                                               تعالىم

5 ــ با مراجعه به کتاب »داستان راستان« اثر شهىد مطّهرى، داستانى را انتخاب و آن را بازنوىسى 
کنىد.

6 ــ امال : ......................................

ــ در کلمه هاىى که به »ه« بىان حرکت ختم مى شوند، هنگام نوشتن جمع آن ها با نشانه ى )ان( 
به صورت »گان« ظاهر مى شوند. مانند پرنده + ان = پرندگان

ــ در امال از خّط تحرىری شکسته استفاده نشود.

نوشتن



11

د رس دوم

id17828996 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

!! +,!-.!0)12

! !

!
"#!$!%!& '()!*! +,!-./!0)1234!)! 567! !

8(! 9:);!!<1(1!
9=>! +?!! 9:!9@AB!)C! !

!5DE 'F! 5G!1!HI!J! KL MN!HO!9P! K!Q2A1F)R!! +SRTRTRTRT! !

b!Vc\!9@)1! a>;!:!Q!9@ 9:! 9:F!deB4!!7)! 56! !

) 91! 5G!A 9:)(f !()!;!Z
+g! \!

j +klE 5m!1 !>M@!+n! 9::( !:)F!H@!0B!!!7)! 56! !

!lj +kE 5m!! ):,!<\>!H ua!;!)!Hx!y0>z!3/4!!7)! 56! !

fJ+}!
d~! �Z! \L 5@!M€>!9ÅAB!C)! !

>‚^ ƒ€! 9Å>! 5G!! [)!H„^ HOK!!…@! 9B^^ H†‡2!A1(1! 9:))R!! +SRTRTRTRT! !

,)! '\!,!‹>;!!/34!!9@)1! a Vc! BL …ŒEH ç!w! 56! !

! 9:!H†!9P! 2!<2!
9=>! +?!!Ž! Mè! (! 9:r!…ê^ HOC(:! (! K! !

0F …o!‘
9UL H}�!! 9:)a’“ +”!!…•!�–!HÅ0B!F

9o! +—!!̃ )! 5™! !

!;:F 8!&> MÅ¡)!

 

!Mp!!q!0r!

!
= :U!
VW!X! :;(! '! )Y!KZ [(! '(! \]DTDTDK ^_DTD :̀!C(! !

…!
ˆ/!!5‰2(E!!2BK@3!!E :‰e! ! ! (!!!,!KŠDTD :̀_!C(! !

!No! e!p! 2q]D 5r :s(! 2(E!
c
t! 4.! :;! _ :u(34] Kv!w! 56! !

!!"!!!!
!7(! / cdB :@ :;! 234 …š›!2= NU!2(34.! E …œù

ž! 56! !
5

!!1!CD`!

D 8e!! +P

1

5



12

1ــ شاعر تابندگى گوهر وجود خوىش را از چه مى داند؟
2ــ حدىث شرىف »اَ نَا َمدىنُة الِعلِْم َو َعلٌی بابُٰها« با کدام مصراع ارتباط معناىى دارد؟

3ــ مقصود از »مردانه زىستن« در شعر چىست؟
4ــ ………………………………

نکته ى اّول
به اىن کلمه ها توّجه کنىد:

مسّلم مسلم   
مبّىن مبىن   
قّوت قوت   

با  معنا  و  تلّفظ  در  اّما  دارند  ىکسانى  نوشتارى  شکل  واژه ها،  اىن  مى بىنىد،  همان طور که 
ىکدىگر متفاوت اند. آن چه باعث تشخىص تفاوت بىن اىن کلمه ها مى گردد، کاربرد اىن واژه ها در 
جمله است. نشانه ى دىگرى که در تشخىص درست آن ها به ما کمک مى کند، وجود نشانه ى تشدىد 

است.
اکنون به مثال هاى زىر دّقت کنىد:

مسلم اّول شه مردان على است.
مسّلم است که شه مردان على است.

دانش آموزان در صف مقّدم علم و دانش اند.
مقدم شما را به سال دوم راهنماىى گرامى مى دارىم.

1ــ شاعر تابندگى گوهر وجود خوىش را از چه مى داند؟

خودارزيابی

دانش های زبانی و ادبی
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نکته ى دوم
به مصراع هاى زىر توّجه کنىد:
ــ ذات او دروازه ى شهر علوم

ــ چون خلىل از شعله، گل چىدن خوش است.
با خواندن اىن دو مصراع، چه موضوعاتى به ىاد شما مى آىد؟

همان طور که در تمرىن 2 خودارزىابى درس دىده اىد، اىن مصراع ما را به ىاد حدىث شرىف 
ابراهىم،  افکندن حضرت  آتش  به  ٰباُبٰها« مى اندازد و مصراع دوم، داستان  َعلىٌّ  َو  ٱلِعْلِم  َمدىنُة  »َانا 

خلىل الّله و سرد شدن آتش را به ىاد مى آورد.
و  اشاره  به  آن،  بىش تِر  تأثىرگذارى  و  سخن  ساختن  زىباتر  براى  گاهى  نوىسنده،  ىا  شاعر 
غىرمستقىم از آىات، رواىات، احادىث، داستان ها و روىدادهاى مهّم تارىخى و… استفاده مى کند. 

به اىن شىوه ى بهره گىرى از کالم، تلمىح مى گوىند.

1ــ درباره ى تلمىح هاى درس در گروه بحث و گفت  وگو کنىد.
2ــ چند مثال از واژه هاىى که شکل نوشتارى ىکسانى دارند، بىابىد و درباره ى 

کاربردهاى آن در جمله گفت  وگو کنىد.
3ــ اىن شعر را به صورت هم خوانی ىا دکلمه در کالس اجرا کنىد.

4ــ ...............................

كار گروهی
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1ــ با کلمه هاى زىر جمله بسازىد.
معىن                                                          حسن

معّىن                                                          مسکن
ُحسن                                                          ُمسّکن

2ــ ارتباط معناىى اىن بىت فردوسى را با درس توضىح دهىد.

بند  ىک  در  را  است«  گل چىدن خوش  از شعله  »چون خلىل  به مصراع  مربوط  داستان  3ــ 
بنوىسىد.

4ــ جدول زىر را کامل کنىد.

1ــ مخّفف »گوهر«
2ــ از آن طرف بخوانىد، نىش مى زند.

3ــ نام ىکى از فصل هاى کتاب
4ــ به معناى »کلمات« است.

5 ــ شىر در عربى که اگر با »الّله  « بىاىد، ىکى از القاب شه مردان است.

!"#!$&'
()*+!,-.+!/0!11!2!34!! 56748! !  24!! 5674848!1!9:!;<! =56 >? @A!" >BC!"DDD9E1!F GHI

>J4!! 56748! !
 

id18567989 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

† ‚

نوشتن



15

6 ــ به معناى خاطره است.
7ــ گلى است بی من .

8  ــ نوشتن شرح سىر و سىاحت.
9ــ پاره ى تن پىامبر )ص(.

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

و  نقل قول ها  در  مگر  نبرىم،  به کار  نوشتار  در  را  محاوره ای(  )شکل  زبان  گفتارى  ـ  گونه ى  ـ
سبک هاى وىژه.

ــ از تلمىح براى جّذاب تر و غنى تر کردن انشا مى توان بهره گرفت.
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ŽŽ%,?%†È%@ 3B% 'Ë@Ì%*%%²&»8A5%6§% Ǹ!%3M NX!" '5%I3JL%C!+%*%Q ST!g9:g<=<6Í&-L6¥!%_% 3iSjl Nê%&ZL!?ISs$D% %

%E&F*%*&KL%%_%Q STL!" '>'h%65% 3W '|G{%Y"%}’%_% 3WX!+% GH+ 'IAJ*&KL!@ GÇ%65"%DC!+%*!g9:g<=<6Í&-L6¥%%C@ Sw N»&A5ÎÏ%?$!%C&K
%²&»ÐÑÒÓ%%0A¿+!%&A5%Q ST%6̂%\Ã%b%6[%'ML%%Ô!IAJ!%@Œç% N~@ 'Ì °!%*%Y?@AB% 'Æ?&(Õ%6̃C!+%Q AR%†!g9:g<=<6Í&-L6¥%%3M'Ö+L%D%@ 3B%×3Ø!,%*

I't% '+,+%y °!%*%†È%'¥" N\ 'P% N~@Õ!L%%ù%*%6>%ÙÚ A̧ %y °!%y&<‰6—%U 6>ù%" '> 9h% 3W%6Û%'¥@L%?@AB$–D% %
% 3W'|G{% GH+ 'IAJ*&K% }C" N»% GH+ 'IAJ%,?%lž%¡&F%YQ·A5!!%65@9�@ SÇ%l¼9P%y °!%,%"@ÇL86¥%% Q AR% '+,+%y °!%*%Q ST%65%?&

%'¥" '5&KL%%':?%Q AR%6>!IAJ%Y"K °!%&$%?ln% N~?@ '�$%% 3WX!%C" N»D% %
ŽŽ%ClÜ& 'F!$%!IAJ%!+% AW NX%y °!%6…lz3¿%†<6¿%_% 'ÝL!%'MSjL‚ GH+ 'IAJ*&K%Y% %
ŽŽ%!IAJ%Q ST%&Z+&A5%6:Q 3V '| G{% 3i!‘l¼9P%‘!D% %
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نکته ى اّول
به اىن جمله هاى درس توّجه کنىد:

ــ به فضل خدا مثل بهار بود.    مادربزرگ: »به فضل خدا مثل بهار بود«.
ــ کدام زمستان مادربزرگ؟   محسن: »کدام زمستان مادربزرگ«؟

ــ صد بار براىت گفته ام، پسرم    مادربزرگ: »صد بار براىت گفته ام، پسرم«.
نوشتن  و  فىلم نامه ها  نماىش نامه ها،  داستان ها،  در  اشخاص  بىن  گفت  وگوهاى  در  معموًال 

ـ ( گذاشته مى شود. مکالمات تلفنى در ابتداى جمله و از سر سطر به جاى نام گوىنده، نشانه ى )  ـ
اىن نشانه کاربردهاى دىگرى هم دارد، ىکى از آن ها هنگامى است که کلمه اى در آخر سطر 

نگنجد؛ در آن صورت با گذاشتن اىن نشانه، بقّىه ى کلمه در سطر بعد نوشته مى شود.

خودارزيابی

1ــ زهرا چگونه در راه پىماىى شرکت کرده بود؟
2ــ در سالى که محسن متوّلد شد، چه اّتفاقاتى افتاده بود؟

3ــ به نظر شما چرا ىاد روزهاى انقالب براى ما غرورآفرىن است؟
4ــ ………………………………
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هم  با  انقالب  دوران  خاطرات  درباره ى  کتاب ها،  ىا  اشخاص  به  مراجعه  با  1ــ 
گفت  وگو کنىد.

درباره ى  و  کنىد  بررسى  گروه  در  را  انقالب  مشهور  شعارهاى  از  ىکى  2ــ 
وىژگى هاى آن به کالس گزارش دهىد.

3ــ ىکى از وقاىع ىا خاطرات انقالب را به صورت نماىش در کالس اجرا کنىد.
4ــ ………………………………

نکته ى دوم
به عبارت هاى زىر توجه کنىد.

ــ استقالل، آزادى، جمهورى اسالمى
ــ الّله اکبر، خمىنى رهبر

لَّه« ا ٱلذِّ ــ »َهْىهاَت ِمنّٰ
ــ انرژى هسته اى حّق مسّلم ماست.

به اىن عبارت هاى کوتاه و آهنگىن شعار مى گوىند. شعار خالصه و فشرده ى خواسته ها و 
آرمان هاى ىک گروه ىا ىک مّلت است. شعارها گاهی بىانگر عالقه و محّبت مردم به عقاىد و آرمان ها 
ىا نشانه ى خشم و خروش در مقابل بىدادگرى ها و زورگوىى هاست؛ به همىن سبب لحنى محکم و 

کوبنده و حماسى دارند.

كار گروهی



23

1ــ ده واژه ى مهّم درس را بنوىسىد.
2ــ با ترکىب هاى زىر جمله بنوىسىد.

اربعىن حسىنى
شعار جمعّىت
غلغل سماور 
دانه ى تسبىح 

دهه ى فجر
3ــ سه شعار مشهور انقالب )از گذشته تا امروز   ( را بنوىسىد.

4ــ با مراجعه به کتاب ها ىا پرسش از بزرگ ترها ىکى از خاطرات انقالب ىا سال هاى دفاع مقّدس 
را بنوىسىد.

5 ــ امال: …………………………

ــ خّط خوب و خوانا تأثىر مثبتى بر ذهن خواننده مى گذارد.
ــ دو کلمه ى »صواب« و »ثواب« را نباىد با هم اشتباه گرفت. صواب به معنى درست و صحىح 

و ثواب به معناى پاداش است.

نوشتن
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حکاىت

همدلى و اّتحاد

تىردان  پند مى داد و در آن مىان چوبه ى تىرى از  فرمان رواىى فرزندان خود را 
بىرون کشىد و به اىشان داد و گفت: »بشکنىد«. به اندک نىروىى شکسته شد. دىگر بار 

دو عدد داد. باز به آسانى شکستند.
بدىن ترتىب بر تعداد چوب ها افزود تا به بىش از ده رسانىد. آن گاه زورآزماىان از 

شکست آن درماندند.
روى به فرزندان کرد و گفت: »اى فرزندان، حال شما در زندگى اىن چنىن است. 
تا هنگامى که ىاور و پشتىبان هم باشىد، دشمن نمى تواند بر شما چىره شود و سالىان دراز 

مى توانىد پىروز و ظفرمند به سر َبرىد«.
جامع الّتوارىخ، خواجه رشىدالدّىن فضل الّله
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نکته ی اّول
به اىن کلمه ها توجه کنىد: 

افسون  + گر افسونگر     دان + ـِ ش  دانش    
نا + دان نادان     دان + ـِ ش + ور   دانشور    

نا+ دان + ی نادانی     خرد + مند   خردمند    

پسوند ۲ پسوند ۱ پاىه پىشوند
ــ ـ ش ـِ دان ــ
ور ـ ش ـِ دان
ــ ــ دان نا

ى دان نا
ــ ــ خرد ــ

مند خرد ــ
ــ ــ خرد با

1 ــ شاعر معتقد است دانش همه ی اختالفات و دعواها را حل می کند. در کدام بىت به اىن نکته 
اشاره شده است؟ 

2 ــ چرا شاعر، خرد را به درىا مانند کرده است؟ 
3 ــ چه راه هاىی برای دست ىابی به دانش  و پرورش اندىشه پىشنهاد می کنىد؟ 

4ــ ………………………………

1 ــ شاعر معتقد است دانش همه ی اختالفات و دعواها را حل می کند. در کدام بىت به اىن نکته 

خودارزيابی

دانش های زبانی و ادبی
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همان طور که سال هاى پىش خواندىم، کلمه ها ىا ساده اند ىا غىر ساده؛ مثاًل واژه هاى »باغ« و 
»صحرا« ساده اند و کلمه هاى »افسونگر« و »آزاده« غىر ساده. 

کلمه هاى ساده ىک جزء دارند و واژه هاى غىر ساده از دو ىا چند جزء تشکىل شده اند. در 
جدول صفحه ی قبل، کدام واژه ساده و کدام غىر ساده است؟ 

مى بىنىد که در کلمه هاى غىر ساده، ىک ىا چند جزء به پاىه افزوده شده است. به اىن افزوده ها 
وند مى گوىند. وندها اگر در ابتداى پاىه بىاىند، پىشوند نام دارند و اگر در آخر آن اضافه شود، پسوند 

نامىده مى شوند. 
نکته ى دوم

همه ى بىت هاى ىک شعر از نظر زىباىى و تأثىر گذارى به ىک اندازه نىستند. بعضى از بىت ها 
خىلى ساده و سرىع بر دل مى نشىنند و بر زبان جارى مى شوند. به بهترىن بىت در غزل بىت الغزل و 

در شعرهاى دىگر شاه  بىت مى گوىند. 
آىا مى توانىد شاه بىت شعرى را که خوانده اىد، مشّخص کنىد.

1 ــ درباره ى ىکى از شخصّىت هاى علمى منطقه ى خود که با رنج و سختى به 
مراتب باالى علمى رسىده است، گفت وگو کنىد. 

2 ــ رابطه ى اىن شعر و درس را از نظر معناىى بررسى کنىد.

3 ــ برخورد و گفت وگوى ىک فرد دانا و ىک فرد نادان را به صورت نماىش در 
کالس اجرا کنىد. 
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1 ــ با واژه هاى زىر جمله بسازىد.
خردمند پىغمبر 

مهتر دانشور 
گوهر  

2 ــ واژگان غىر ساده ى درس را در جدول زىر قرار دهىد.

پسوند پاىه پىشوند
ی سواد با

3 ــ غزلى از »حافظ« را انتخاب کنىد و بنوىسىد، سپس »بىت الغزل« آن را مشخّص کنىد. 
4 ــ بىت زىر را توضىح دهىد. 

5 ــ انشا : .....................

ــ مطالب زائد را از نوشته حذف کنىد و از تکرار بىهوده پرهىز نماىىد. 
ــ از مَثل ها و حکاىات در نوشته ى خود به تناسب موضوع استفاده کنىد. 

! !

!"# $%"&'()* &+,"-.( /01 23"4567'8""
/9"&:" ;<=" " !" /-"&'(8"" ;<=7>"45? ;@"AB?

CD"EA /F" "

! !
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1 ــ چهار وىژگى اخالق اىرانىان را از نظر »شارَدن« توضىح دهىد. 
2 ــ اىن رواىت پىامبر با کدام قسمت درس ارتباط دارد: 

ماىَة َو رُکوَب الَخىل«: به فرزندانتان شنا، تىر اندازى و سوار کارى  باَحَة َو اْلرِّ »َعِلُّموا َاْوالَدُکم ألسِّ
بىاموزىد. 

3 ــ شىوه ی معمارى و کشاورزى امروز اىران را با روزگار صفوىه مقاىسه کنىد. 
4ــ ………………………………

نکته ى اّول
ــ ما اىران را دوست دارىم.

ــ مسلمانان، نام فرزندان خود را از اسامى پىامبران و ائّمه )ع( انتخاب مى کنند. 
در جمله هاى باال، قسمت هاى مشّخص شده، مفعول نامىده مى شوند. مفعول ىکى از اجزاى 
جمله است که معمواًل با حرف نشانه ى »را« همراه است. گاه حرف نشانه ى »را« در جمله نمى آىد 

اّما مى توانىم آن را پس از مفعول بىاورىم: 
ــ کتاب خرىدم  کتاب را خرىدم 

همان گونه که مى بىنىد، مفعول جزئى از گزاره است. 

گزاره نهاد
فعل نشانه ى مفعول مفعول

مى شکند را نهال درختان طوفان
مى خوانند ــ قرآن دانش آموزاِن خوب

1 ــ چهار وىژگى اخالق اىرانىان را از نظر »شارَدن« توضىح دهىد. 

خودارزيابی

دانش های زبانی و ادبی
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نکته ى دوم
ىکى از زىباىى ها و هنرهاى ادبى، کوتاه  گفتن و کوتاه نوشتن است. جمالت کوتاه و پرمعنى 
را کلمات ِقصار مى گوىند. کلمات قصار، فشرده و خالصه ى افکار و اندىشه هاى بلند هستند. در 

زبان فارسى، به برخى از اىن کلمات قصار، امثال و ِحَکم نىز مى گوىند. 
امثال و ِحَکم، جمله ها ىا بىت هاىى هستند که مردم در سخنان خود به کار مى برند. حرف هاى 
فراوانى را در چند کلمه، بىان مى کنند. اىن جمله هاى کوتاه، بسىار تأثىر گذارند و به راحتى در ذهن 

ماندگار مى شوند. 
تحّمل  بگوىىم  و  کنىم  دعوت  شکىباىى  و  صبر  به  را  کسى  مى خواهىم  وقتى  نمونه،  براى 

سختى ها، شىرىنى و آسانى را در آىنده به ارمغان مى آورد، مى گوىىم:
»گر صبر کنى، ز غوره حلوا سازى«.

ىا اىن بىت را مى خوانىم: 

1 ــ درباره ی دىگر وىژگی های اخالقی، رفتاری و … اىرانىان که در اىن نوشته 
ذکر نشده است، گفت و گو کنىد.

خود،  زندگی  منطقه ی  محّلی  بازی های  ىا  سّنتی  ورزش های  ـ  درباره ی  2 ـ
گفت و گو کنىد.

3 ــ درباره ی »کلمات قصار« و »امثال و حکم« و تأثىر و کاربرد آن ها گفت و گو 
کنىد.

!" #$%!" &$!'!&() *+! " &,! -.!/01
2%!" *3 *4! ! !567!67!"8!" *3 *4!6!" &9:; -</ -=!>?@!@ABCCCCCC 0D!/ *1%

!

!

id91227388 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 
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كار گروهی
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ــ »هور« به معناى خورشىد و »حور« به معناى زىباروىان بهشتى است. شکل درست امالى اىن 
دو واژه را باىد با استفاده از معناى آن ها در جمله فهمىد. 

ــ در امالى کلمات، تأکىد بر شکل نوشتارى متن کتاب درسی است. 

! !

""!! "#!$% &'!(%
)*!+,-. /0
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id91559275 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

1 ــ با واژه ها و ترکىب های زىر، جمله بسازىد. 
لطىفه پرداز  انعطاف پذىرى  

مالىْم طبع نرم خو  
امثال و حکم موّقر  

2 ــ متن را با تبدىل ضمىر »من« به »او« بازنوىسى کنىد. 
تازه اى کشف کنم و ذهن و  تازه اى بخوانم. نکته ى  با خوىش عهد بسته ام هر روز کتاب  من 

اندىشه ام را در افق هاى دور پرواز دهم. 
من نمى خواهم و نمى گذارم؛ ىأس، قدم در قلبم بگذارد. امىد چراغ زندگى من است. 

3 ــ براى موضوعات زىر کلمات قصار ىا امثال و حکم پىدا کنىد. 
دوست             امىدوارى 

نىکوکارى 
4 ــ جدول زىر را با توّجه به جمله  ها کامل کنىد. 

ــ باد، گرد و غبار آورد. 
ــ زمستان، کوله بارش را بر زمىن مى گذارد. 

گزاره نهاد
فعل متّمم نشانه ی مفعول مفعول

5   ــ هر ىک از امثال و حکم زىر را در ىک بند، توضىح دهىد. 

ــ هر که با حق درافتاد، برافتاد. 
6 ــ امال: .............................

نوشتن
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1 ــ در اىن شعر، کتاب به چه چىزهاىى تشبىه شده است؟ 
2 ــ شاعر در توصىف کتاب، به چه نوع کتاب هاىى اشاره کرده است؟ 

3 ــ منظور شاعر در آخرىن بىت که مى گوىد: »وقتى کتاب مى خوانى، مقصد اصلى را فراموش 
نکن« چىست؟ 

4 ــ ......................

نکته ى اّول
در سال هاى پىش با جمع بستن کلمه ها آشنا شدىم. اکنون به واژه هاى زىر توّجه کنىد: اخبار، 

لطاىف، اسرار، مقاصد، رفتگان، هزاران. آىا مى توانىد مفرد آن ها را بگوىىد؟ 
نشانه هاى جمع که در فارسى به کار مى روند، عبارت اند از: ها، ان، ات و … 

کتاب ها  کتاب  
جانوران جانور 
تقرىرات تقرىر 

نوع دىگرى از جمع در فارسى وجود دارد که از زبان عربى به فارسى راه ىافته است. به اىن 
نوع جمع ها، جمع مکّسر مى گوىند؛ مانند: 

معادن معدن  
کتب کتاب  

علوم  علم  
کدام ىک از کلمه هاى درس، جمع مکّسر است؟ 

1 ــ در اىن شعر، کتاب به چه چىزهاىى تشبىه شده است؟ 

خودارزيابی

دانش های زبانی و ادبی
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آىا مى توانىد تفاوت جمع مکّسر را با جمع هاى دىگر بىان کنىد؟ 
نکته ى دوم

در شعرى که خواندىد، شاعر »کتاب« را به چه چىزهاىى تشبىه کرده است؟ 
همان طور که مى بىنىد، شاعر براى بهتر شناساندن کتاب و زىبا کردن سخن خود، کتاب را به 
چىزهاى مختلفى تشبىه کرده است. ىک بار گفته است: »ُبَود بى مزد و مّنت اوستادى« و بار دىگر 
گفته است: »درونش همچو غنچه از ورق ُپر«. همان  گونه که در سال هاى پىش خواندىد، هر تشبىه 
از قسمت هاىى تشکىل مى شود. اکنون اندکى دقىق تر و گسترده تر موضوع تشبىه را در اىن شعر 

بررسى مى کنىم: 
شاعر مى گوىد: کتاب همچون غنچه اى پر از برگ است. 

با اندکى دّقت در مى ىابىم که هر تشبىه چهار قسمت ىا ُرکن دارد. 
1 ــ ُرکن اّول »کتاب« است که به چىزى شبىه شده است. 

2 ــ ُرکن دوم »غنچه« است که کتاب را به آن تشبىه کرده اىم.
3 ــ ُرکن سوم شباهتى است که بىن اىن دو وجود دارد. 

آىا مى دانىد شباهت آن ها در چىست؟ 
4 ــ ُرکن چهارم، کلمه اى است که تشبىه کتاب به غنچه را برقرار مى سازد. در مثال باال 

»همچون« اىن نقش را دارد. 
گاهى اوقات شاعر رکن سوم و چهارم را حذف مى کند. 

مانند  پدىده هاى جدىدى  نظر گرفتن  با در  امروز  1 ــ جاىگاه کتاب را در دنىاى 
راىانه و رسانه هاى جمعى در گروه بحث و بررسى کنىد. 

كار گروهی
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2 ــ ارکان تشبىه هاى زىر را در گروه بررسى کنىد. 
ــ زندگى مثل درىاست؛ گاه آرام، گاه توفانى. 

3 ــ درباره ى تصوىر زىر با هم گفت وگو کنىد. 
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1 ــ با مفرد کلمه هاى زىر، جمله بسازىد.
مقاصد لطاىف 
اخبار اسرار 

2 ــ  جدول زىر را کامل کنىد. 

رکن چهارم رکن سوم رکن دوم رکن اّول
مانند داشتن برگ غنچه کتاب

دانش
صدف

روشناىى
همچون

3 ــ  به نظر شما زىبا ترىن بىت درس کدام است؟ آن را با خّط خوش و زىبا بنوىسىد. 
4 ــ به نظر شما در آىنده کتاب ها چه شکلى خواهند شد؟ در دو سطر بنوىسىد. 

اعماق  به  مثاًل  است؛  داشته  فراوانى  خىالى  سفرهاى  که  است  نوىسنده اى  »ژول ورن«  5  ــ 
اقىانوس، به دور دنىا و کرات آسمانى سفر خىالى کرده است. شما نىز گزارشى از ىک سفر خىالى ، 

بنوىسىد.
6 ــ انشا: ……………

ــ رعاىت فاصله )حاشىه گذارى( در دو طرف متن انشا به زىباىى متن شما کمک مى  کند. 
ــ ىکى از راه هاى زىباتر کردن نوشته و تأثىربخشى آن، به کارگىرى آراىه ى »تشبىه« است. 
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نوشتن
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نوشته ى زىر، خاطرات دوران اسارت ىکى از آزادگان سرافراز مىهنمان است. رواىتى است 
که شوق آموختن و امىد را بىان مى کند. 

حسىن على، ىکى از بّچه هاى خراسانى بود که اصل و نسبش برمى گشت به ىکى از روستاهاى 
اطراف قوچان. خودش هم بزرگ شده ى همان روستا بود. 

در اردوگاه هاى مخوف رژىم بعث، روحّىه ى غالب اسراى اىرانى، روحّىه ى مبارزه با سستى و 
تنبلى بود. تنبلى در آن جا به معناى تسلىم شدن به شراىط سخت اسارت و دست برداشتن از اصول و 

آرمان ها بود. 
با وجود تمام محدودّىت هاىى که نىروهاى صّدام درباره ى ما اعمال مى کردند، بّچه ها برنامه هاى 
دىنى و فرهنگى و ورزشى خوبی داشتند. حفظ کردن قرآن، دعا و حدىث، امرى بود که همه به صورتى 
خودجوش دنبالش بودند. خود من با وجود اىن که در دوران درس و مدرسه، وضعّىت نمره هاىم هىچ 
تعرىفى نداشت، توانستم شانزده جزء از قرآن شرىف را حفظ کنم. برنامه ى دىگرى که انجامش براى 
اکثر بّچه ها به صورت امرى واجب درآمده بود، ىادگىرى علوم مختلف، زبان عربى و دىگر زبان هاى 

خارجى بود.  
برنامه هاىى  به چنىن  بّچه هاى آساىشگاه ما بود، برخالف خىلى از اسرا، تن  حسىن على که از 

نمى داد. البّته روحّىه ى کسلى نداشت. ولى دل به آموختن و ىادگىرى نمى داد. 
ىک روز که مأموران صلىب سرخ آمدند و طبق معمول به همه کاغذ دادند تا براى خانواده هاىشان 
مى کند.  نگاه  آن  و  اىن  به  و  اىستاده  به دست، گوشه اى  کاغذ  که  دىدم  را  على  بنوىسند، حسىن  نامه 

مى دانستم سواد ندارد ولى روىش نمى شد به کسى بگوىد براىش نامه بنوىسد. 
رفتم پىشش؛ گفتم: »چىه حسىن على؟ مى خواى نامه بنوىسى؟«. 

گفت: »ها«.
گفتم: »براى پدر و مادرت؟«. 

شوق آموختن

روان خوانی
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گفت: »برای مادر بزرگم، »گل بى بى«، که خىلی دوستش دارم«. 
حسىن على بّچه ى صاف و صادقى بود. تمام دل خوشى او بى بى بود و حاال هم که اسىر شده 

بود، باز نهاىت مقصودش، گل بى بى بود. به او گفتم: »بابا بگذار اون بى چاره راحت باشد«. 
رنگش پرىد و گفت: »براى چى؟«.

گفتم: »آخه…«.
فورًا گفت: »آخه که چی، ىعنى مى گى مرده مى شىم؟«.

گفتم: »شاىد بمىرىم، شاىد شهىد بشىم، شاىدم هزار و ىک بالى دىگر سرمون بىاد«. 
ىک دفعه قىافه اش جّدى شد و مصّمم گفت: »تو ممکنه هزار و ىک بال سرت در بىاد ولى من 

مطمئّنم که برمى گردم اىران«.
او از اىن نظر روحّىه ى خوبى داشت. »حاج آقا ابوترابى« همىشه وجود چنىن روحّىه ى پر از 
امىدى را در بىن اسرا، مى ستود. خودش وقت هاىى که توى محّوطه راه مى رفت، بند کتانى هاىش را 
محکم مى بست. بعد هم به دِر اردوگاه اشاره مى کرد و مى گفت: »به محض اىن که در باز بشه، من اّولىن 

نفرى هستم که مى رم اىران«. 
بنوىسد. کاغذش را گرفتم و  نامه  بى بى  براى  به هر حال وقتى دىدم حسىن على مصّمم است 

گفتم: »بىا تا برات بنوىسم«.
شروع کرد به گفتن. بعد از احوال پرسى و چاق سالمتى، گفت: »بنوىس بى بى، من تو رو خىلى 
دوست دارم، منتظرم که ىک روزى از اىن جا آزاد بشم بىام و ىک بار دىگر قّصه هاى قشنگت را گوش 

کنم«.
اگر به لحاظ کاغذ در مضىقه نبودىم، فکر مى کنم به اندازه ى ىک کتاب حرف داشت که براى 

بى بى بنوىسد. به هر حال آن نامه از طرىق مأموران صلىب سرخ به اىران رفت. 
مّدتى بعد، جواب نامه آمد. 

خجالت مى کشىد بىاورد پىش من. ولى به خاطر بى سوادى اش مجبور بود اىن کار را بکند. 
نامه را آورد.  

وقتى خواندم، چنان گل از گل حسىن على شکفت و نىرو گرفت که گمان مى کنم اگر همان موقع 
دِر اردوگاه را باز مى کردند، تا دهاتشان ىک نفس مى دوىد! گفتم: »مگه بى بى چى نوشته که اىن قدر 

خوش حال شدى؟«. 
جا خورد. گفت:»خودت که خوندى چى گفته«. 



48

گفتم: »من براى تو خوندم، خودم که نشنىدم که اون چى گفته«.
باز گل از گلش شکفت. گفت: »راست مى گى؟«. 

گفتم: »آره بابا، من که دّقت نمى کنم ببىنم اون چى گفته«.
اىن لحظه  براىم گفتن. در  او را  باز شروع کرد حرف هاى  به سبب سادگى زىادى که داشت، 
فکرى به خاطرم رسىد که دىدم بهترىن فرصت است براى عملى کردنش. همىن طورى گفتم: »من اىن 

خّط آخر نامه رو برات نخوندم حسىن على!«.
زود گفت: »بگو ببىنم چىه«. 

گفتم: »بى بى نوشته من مى دونم که اون نامه رو خودت ننوشتى، تو باىد سواد دار بشى تا از اىن 
به بعد خودت بتونى براى من نامه بنوىسى«.

همان جا فى المجلس از من خواست که به او خواندن و نوشتن ىاد بدهم! من هم از خدا خواسته 
قبول کردم. 

دىدم بهترىن راه تأثىر گذارى روى او، از طرىق همىن گل بى بى است. در جواب نامه اى که از 
او  به  نامه هاىش،  بى بى خواستم در جواب  از  او،  از دوستان  ىکى  به عنوان  نوشتم  طرف حسىن على 
تذّکرات دىنى و مذهبى بدهد. مثاًل حسىن على اکثر اوقات، نمازش را آخر وقت مى خواند. از بى بى 
خواسته بودم درباره ى فضىلت نماز اّوِل وقت، براى او چىزهاىى بنوىسد و از او بخواهد اىن کار را 

بکند. 
آمدن نامه ى بعدى بى بى همان و تغىىر حسىن على همان؛ حّتى ىک نمازش را هم نمى گذاشت از 

دست برود؛ همه را اّول وقت مى خواند. 
تذّکرات الزم دىگر را هم از همىن طرىق به حسىن على مى دادم؛ مثاًل به او مى گفتم: »بى بى گفته 
چرا با بّچه ها شوخى مى کنى و اونا رو مى زنى«؟ ىا مى گفتم: »بى بى گفته خىلى خوبه که دوشنبه ها و 

پنج شنبه ها را روزه بگىرى«.
کم کم،  او  مى کرد.  اصالح  مورد  آن  در  را  رفتارش  مى شنىد،  را  اىن  که  لحظه اى  همان  از 

قرآن خوان و حافظ قرآن هم شد. 
نکنند  شک  ما  به  عراقی ها  اىن که  برای  داشت.  جالبى  حکاىت  هم  شدنش  سواد دار  جرىان 
تخته سىاه ما باغچه ىا هر جاى خاکى دىگرى بود. من شکل حروف الفبا را با انگشت روى خاک ها 

می نوشتم و اسمش را به او مى گفتم.  
قرار بود که هر روز چهار حرف ىاد بگىرد ولى چون حافظه ى خوبى داشت، سى و دو حرف را 
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ظرف سه روز ىاد گرفت. وسىله ى کمکِى دىگرى که براى آموزِش حسىن على به کار مى گرفتم، نشرّىاتى 
بود که به زبان فارسى نوشته مى شد. از آن ها به جاى کتاب استفاده مى کردم. 

ظرف ىک ماه کارش به جاىى رسىد که با گذاشتن حروف در کنار هم، کلمه مى ساخت و ىا کلمات 
سخت و آسان را با هّجى کردن حروفشان، به راحتى مى خواند. 

حدود سه ماه بعد بود که باالأخره موّفق شد اّولىن نامه را با دست خودش براى بى بى بنوىسد. در 
آن اّىام حسىن على به قدرى خوش بود که انگار اصاًل احساس نمى کرد در اسارت است. مّدتى بعد، از 

هم جدا شدىم. او رفت اردوگاهى، من هم رفتم به اردوگاه دىگر. 
ىکى دو سال بعد، به دلىل حّساسىتى که فرمانده اردوگاه نسبت به من پىدا کرده بود، مرا به تنهاىى 

به اردوگاهى دىگر تبعىد کردند. چنىن تبعىدى، ىکى از شکنجه هاى بد روحى بود. 
ىک روز، سر در   گرىبان، گوشه اى نشسته بودم که دىدم ىکى از مأموران صلىب سرخ از کنارم 
رد شد. ىکى از اسراى مترجم هم پشت سرش راه مى رفت. اىن مترجم داشت مثل بلبل با او انگلىسى 

حرف مى زد. گفتم: »چه قدر قىافه اش آشناست«.
ىک آن از جا پرىدم؛ گفتم: »نکنه حسىن على باشه«.

ولى باز با خودم گفتم: »حسىن على چاق بود، اىن الغره«.
دنبالش رفتم. به او که رسىدم، دست زدم روى شانه اش. 

برگشت طرفم. گفتم: »سالم علىکم«.
مرا نشناخت. گفت: »سالم!«.

بعد هم خىلى مؤّدبانه و با کالس ادامه داد: »هر چى مى خواىن به اون بگىن، بفرماىىن تا ترجمه کنم«.
منظورش آن مأمور صلىب سرخ بود. گفتم: »نه من با اىن ها کارى ندارم؛ من دنبال کسى به اسم 

حسىن على مى گردم«. تا اىن را گفتم، زود مرا بغل کرد و داد زد: »حسىن! خودتى؟«
مأمور صلىب سرخ برگشت و به او خىره شد. فهمىد زىادى احساساتى شده. زد روى شانه ام و 

گفت:»بذار اىن بابا رو راه بندازم، اآلن مى آم«.
آن روز فهمىدم که او کاماًل به زبان انگلىسى هم مسّلط شده است. مّدتى بعد از آزادى، ىک 
روز ىکى از دوستان حسىن على را دىدم. وقتى سراغش را گرفتم، گفت: »بابا اون دىگه ما رو تحوىل 

نمى گىره، اىن قدر نابغه شده که همه جا دنبالشن!«.
حکاىت زمستان، با اندکی تصّرف و تغىىر
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١ــ با توّجه به متن داستان، داشتن انگىزه، تا چه اندازه سبب موفقّىت و پىشرفت 
می شود؟

٢ــ چه عواملی می تواند شوق آموختن را در نوجوانان اىرانی، تقوىت کند؟

فرصتی برای انديشيدن
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1 ــ با استفاده از درس براى هر فصل طبىعت، دو وىژگى بىان کنىد. 
2 ــ فصل هاى سال را با مراحل عمر انسان مقاىسه کنىد. 

3 ــ بىت  زىر، با کدام قسمت درس ارتباط معناىى دارد؟ توضىح دهىد: 

4ــ ……………………………… 
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1 ــ با استفاده از درس براى هر فصل طبىعت، دو وىژگى بىان کنىد. 

خودارزیابی
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نکته ى اّول
به  »وند«  افزودن  واژه هاى جدىد  راه هاى ساختن  از  ىکى  آموختىم،  پىش تر  که  گونه  همان 
پاىه ى واژه است. اگر وند به پاىان واژه ى ساده افزوده شود، به آن »پسوند« مى گوىند. قباًل با برخى 

از پسوندها آشنا شده اىد. اکنون به جدول زىر توّجه کنىد. 

واژه ى جدىد               پسوند پاىه ى واژه
آتشىن ىن آتش
بهاره ه بهار
اىرانى ى اىران

با افزودن اىن پسوندها، واژه هاى جدىد با معنى جدىد ساخته شده است؛ مثاًل آتشىن، ىعنى 
چىزى که از نظر صفت و وىژگى نسبتى با آتش دارد و اىرانی، ىعنى کسی ىا چىزى که با اىران نسبتى 

دارد. به واژه هاى جدىدى که با اىن پسوندها ساخته مى شوند، صفت نسبى مى گوىند. 
نکته ى دوم

اىن دو نمونه را مقاىسه کنىد: 
1 ــ در پاىىز برگ ها با وزش باد از شاخه ها مى افتند و بر زمىن مى رىزند و زىر پاى عـابران 

قرار مى گىرند.
2 ــ در پاىىز برگ ها با وزش هر نسىم، دست از دامن شاخه رها مى کنند و رقصان در باد به 

زمىن مى رىزند و فرشى رنگارنگ زىر پاى عابران مى گسترانند. 
کـدام عبارت زىباتر است؟ چرا؟ 

نمونه ی دوم زىباتر است؛ چون دل پذىر، تأثىر گذار و خوش آهنگ تر است. 
جدا  شاخه  دامن  از  دست  که  شده اند  تصّور  انسان هاىى  شبىه  برگ ها،  دوم،  عبارت  در 

دانش های زبانی و ادبی
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مى کنند. همان طور که در سال اّول راهنماىى خوانده اىد، به اىن گونه زىباىى در نوشته، جان بخشى 
ىا تشخىص مى گوىند. برگ هاى رنگارنگى که بر زمىن مى رىزند، نىز به فرش هاى رنگارنگ تشبىه 

شده اند. 
به نمونه ى اّول که نوشته اى عادى است و نوىسنده پىام را به صورت ساده بىان کرده است، 
نوشته ى زبانى مى گوىند اّما نمونه ى دوم که توصىف، تشبىه و تشخىص در آن به کار رفته، زىباتر و 

تأثىر گذارتر است و نوشته اى ادبى است. 

1 ــ  درباره ى جلوه هاى زىباىى و آفرىنش محّل سکونت خود گفت وگو کنىد.
2 ــ اىن بند را از نظر زىباىى هاى ادبى در گروه بررسى کنىد: 

بهار که می آىد هر شاخه، گوىی دسِت خواهشی است که در طلب باران از زمىن 
به آسمان برآمده است.

3 ــ درباره ی تصوىر هاى زىر گفت وگو کنىد.

كار گروهی
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1 ــ با هر ىک از پسوندهاى »ىن، ه، ى« دو واژه ى جدىد بسازىد.
2 ــ جدول زىر را کامل کنىد. 

شناسه بن شمار شخص زمان فعل
شنىدم

مى شنوىم
خواهند شنىد

3 ــ در کدام قسمت درس »توصىف« هاى زىباترى دىده مى شود؟ آن ها را بنوىسىد.
4 ــ ىکى از چهارفصلى را که در اىن درس توصىف شده است، نّقاشى کنىد.

5 ــ اىن تصوىر را به دو گونه ی »زبانى« 
و »ادبى« توصىف کنىد. 

6 ــ امال: ...........................

است.  بىرون خانه  معنى محوطه ى  به  »حىاط«  کلمه ى  و  زندگى  معنى  به  »حىات«  کلمه ى  ــ 
امالى درست اىن دو واژه را در جمله به کمک معنى دىگر کلمات مى توان درىافت. 

ــ  زنگ امال فرصتى براى سنجش خوب گوش دادن و تبدىل نشانه هاى آواىى زبان به شکل 
نوشتارى است.

نوشتن
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'�" Û ) 6!2) '�* <f!)6€R 6Å)_/z)J KLD<()ED% '‚)ƒ/% '‚Xƒ/))
4~)B 9C)a* <„…) 6!2)* <f2!D<()DK(*
+
O$$ KLJ!X!2 6!)!2 6!)_/z) )

)†K‡
9ˆ) '‰)!"#)_ h2$$% '(/0) a*

+
,Š4 <w)B

9C)‹!)% 'G) 'ŒR&R& aD KÅç)* Ko
6Ž) )

)BHI)J KL2-)"#-&-&)* <f)E e* e<f) 'è!-)Bê 6‘’-&-&-&!X!/l)B< “)4 '”•–)n! !

)n 6!2* Ko Ũ )4
6
w h2/ '‚)) )

id11438277 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

6۱

نکته ى اّول
هم کمک  غنى سازى  به  طرىق  اىن  از  و  ىکدىگرند  با  ستد  و  داد  حال  در  همواره  زبان ها، 
مى کنند. کلماتى را قرض مى دهند و ىا واژه هاىى را قرض مى گىرند. اىن رفتار زبانى به طور طبىعى 
و برحسب نىاز انجام مى گىرد. زبان عربى به سبب اىن که زبان دىنى ماست، پىوند نزدىکى با زبان 
وارد  عربی  از  فراوانى  ترکىب هاى  و  واژه ها  دىنى  آموزه هاى  و  تعالىم  راه  از  و  کرده  پىدا  فارسى 

زبان  فارسى شده است. 
براى نمونه در درسى که خواندىد، کلمه ها و ترکىب هاى »تعالٰى«، »ملک العرش«، »منّزه«، 
»مبّرا«، »معمور«، »تماثىل« و »تصاوىر« و … واژه هاىى عربى اند که در اىن شعر به کار رفته است. 

ىادآورى اىن نکته الزم است که اىن واژه ها دىگر جزئى از زبان فارسى به حساب مى آىند. 
نکته ى دوم

که  همان طور  کنىد.  توّجه  قافىه ها  قرار گرفتن  محّل  به  و  بخوانىد  را  درس  شعر  دىگر  بار 
مى بىنىد، مصراع اّول بىت اّول با تمامى مصراع هاى دوم بىت هاى دىگر هم قافىه است. نکته ى دىگر 
اىن که محتواى شعر، توصىف صفات خداوند به کمک عناصر طبىعى است. به اىن نوع از شعر 

ذکر  است،  شده  برشمرده  خداوند  براى  زىبا«  »نگارنده ی  شعر  در  که  را  صفاتى  و  نام ها  1 ــ 
کنىد. 

َمد« با کدام مصراع پىوند معناىى دارد؟  2 ــ آىه ى »َالّلُه الَصّ
3 ــ  به نظر شما چرا شاعر زمىن را کارگاه و آسمان را بارگاه نامىده است؟ 

4 ــ ................................

دانش های زبانی و ادبی

ذکر  است،  شده  برشمرده  خداوند  براى  زىبا«  »نگارنده ی  شعر  در  که  را  صفاتى  و  نام ها  1 ــ 

خودارزیابی
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كار گروهی

1 ــ درباره ى واژه هاى عربى شعرهای درس، در گروه گفت وگو کنىد.
2 ــ ىکى از قصىده هاى زىبا را به کالس بىاورىد و درباره ى قالب و محتواى آن 

با اعضاى گروه گفت وگو کنىد. 
ٌل َو ُىِحبُّ اْلَجٰماَل« و ارتباط آن را با شعر درس، 

ٰ
3 ــ مفهوم اىن حدىث »َالّلُه َجمى

بررسى كنىد.

»قصىده« گفته مى شود؛ چون شاعر قصد مى کند به توصىف طبىعت ىا زىباىى ها و مدح و ستاىش 
کسى ىا چىزى بپردازد. معموًال تعداد ابىات قصىده از پانزده بىت بىش تر است؛ مثاًل شعر »وصال 

شىرازی« بىش از چهل بىت است که در اىن درس فقط پنج بىت آن آمده است.
نمودار قالب قصىده اىن گونه است:

*........................   *........................
*........................   .........................
*........................   .........................
*........................   .........................
*........................   .........................
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ــ در نوشتن انشا باىد به اصل ساده نوىسى و کوتاهى جمالت توّجه کنىم.
ــ مىان جمله  های ىک نوشته، باىد با کلمات و نشانه هاى نگارشى ارتباط برقرار کنىم. 
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1 ــ با هر ىک از کلمات زىر جمله اى بنوىسىد.
انباز مبّرا 
منّزه  شگرف 

صورتگر  معمور 
2 ــ درباره ى ارتباط معناىى اىن دو بىت با بىت آخر شعر »وصال شىرازی«، ىک بند بنوىسىد.

3ــ معادل هاى فارسى واژه هاى قرضى زىر را بنوىسىد.
ساىت    )SMS( اس ام ِاس
فاکس   کوپن    

 اىمىل  
4 ــ زىباىی های ادبی بىت چهارم شعر »قاآنی شىرازی« را توضىح دهىد. 

5  ــ معادل هاى دىگر اسامى و صفت هاى پروردگار در بىت زىر را بنوىسىد.
 

رحمان ...
... خداوند

ناصر ...
... ...
... ...

6 ــ انشا : .......................

نوشتن
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حکاىت

به خدا چه بگوىم؟

روزى غالمى گوسفندان اربابش را به صحرا برد. گوسفندان در دشت سرگرم 
چرا بودند که مسافرى از راه رسىد و با دىدن انبوه گوسفندان، به سراغ آن غالم )چوپان( 

رفت و گفت: »از اىن همه گوسفندانت، ىکى را به من بده«. 
چوپان گفت: »نه، نمى توانم اىن كار را بكنم؛ هرگز«.

مسافر گفت: »ىكى را به من بفروش«.
چوپان گفت:»گوسفندان از آِن من نىست«. 

مرد گفت:»خداوندش را بگوى که گرگ ِبُبرد«.
غالم گفت:»به خداى چه بگوىم«؟!

رساله ی ُقَشیرّىه
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فصل چهارم
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1ــ چهار فاىده ى باادب بودن را از درس پىدا کنىد. 
2ــ اىن ابىات موالنا با کدام قسمت درس ارتباط دارند؟ 

3ــ آىه ىا حدىثى بگوىىد که ما را به آداب و اخالق نىکو دعوت کند. 
4ــ ………………………………

ل  نکته ى اواّ
به اىن گروه از کلمه ها توّجه کنىد: 

1ــ کافر و مسلمان، سىاه و سفىد، آدم و حىوان، باادب و بى ادب
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دانش های زبانی و ادبی

1ــ چهار فاىده ى باادب بودن را از درس پىدا کنىد. 

خودارزيابی
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1ــ نوحه ها و ترانه ها معمواًل مصراع ىا بىت ترجىعى دارند. نمونه هاىى از آن را 
در گروه بىابىد و در کالس بخوانىد. 

2ــ درباره ى چند خصوصّىت اخالقى که نوجوانان و جوانان شاىسته باىد داشته 
باشند، بحث و گفت وگو کنىد. 

3ــ شعر را به صورت گروهى در کالس اجرا کنىد. 

و  احادىث  منزلت،  و  شرف  طرب،  و  تفرىح  علم،  و  معرفت  غم،  و  رنج  تعب،  و  رنج  2ــ 
رواىات 

مى بىنىد که دسته ى اّول هر دو کلمه که با هم آمده اند، معناى ضّد هم دارند. به اىن دسته از 
کلمات متضاد مى گوىند. 

دسته ى دوم، تقرىبًا معناى نزدىک به هم دارند. به اىن گروه از کلمه ها مترادف ىا هم معنى 
مى گوىند. 

آىا مى توانىد چند نمونه کلمه ى هم معنى و چند نمونه کلمه ی متضاد بگوىىد؟ 
نکته ى دوم 

گاهی شاعران، برای تأکىد بىش تر بر ىک موضوع و برجسته سازی مفهوم آن، پس از هر چند 
بىت، مصراع ىا بىتی را عىنًا تکرار می کنند.

در شعری که خواندىد، در پاىان هر بند، مصراع »آىه آىه همه جا سوره ی قرآن ادب است« 
تکرار شده است. اىن وىژگی در برخی از ساخت های شعری ادبىات فارسی دىده می شود.

برده  به کار  فراوان  را  شعری  قالب  اىن  شمال«  »نسىم  به  معروف  حسىنی  سّىداشرف الّدىن 
است. 

كار گروهی
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1ــ با کلمه هاى زىر جمله بسازىد. 
شقاوت  تکلىف     
معدوم  زىنت     
طرب  فىض     

2ــ مترادف و متضاّد کلمه هاى زىر را بنوىسىد. 

متضاد مترادف واژه 
صلح
زىبا 

محروم
خالص

لّذت

3ــ مصراع »خوش بود گر محک تجربه آىد به مىان« از کىست؟ سه بىت آغازىن اىن غزل را با 
خّط خوش بنوىسىد. 

4ــ درباره ی »وىژگى هاى ىک نوجوان شاىسته«، ىک بند بنوىسىد. 
5  ــ امال: …………………………………

به  به معناى »آشامىد و مىل کرد« است و کلمه ى »ُخرد«  از »خوردن« و  ــ واژه ى »خورد« 
معناى »رىز و کوچک« است. تشخىص امالى درست اىن دو کلمه از طرىق متن و معنا مىّسر است. 
ــ امالى برخى از واژه هاى عربى در فارسى با شکل عربى آن تفاوت ندارد؛ مانند امىرالمؤمنىن، 

سىدالّشهدا، مضاف الىه، باالخره. 

نوشتن



71

!"#$"%"%#&' () *'# #

id189229737 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

د رس دهم
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1ــ 
2ــ 
3ــ 

4ــ ……………………………

1ــ 

خودارزيابی

كار گروهی

دانش های زبانی و ادبی

ل نکته ى اواّ

نکته ى دوم
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ــ امال:..............................  

نوشتن

 ..................................  ــ
 ..................................  ــ
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ل  نکته ى اواّ
ــ پرنده پرىد. هواپىما نشست. 

مى آموزند.  را  زندگى  مهارت هاى  دانش آموزان،  دهىم.  از دست  را  فرصت ها  نباىد  ما  ــ 
مى بىنىد که فعل جمله هاى دسته ى دوم؛ عالوه بر نهاد، مفعول نىز دارند اّما در جمله هاى دسته ی 

اّول، مفعول وجود ندارد و نمى توان به اىن جمله ها مفعول اضافه کرد. 
فعل هاىى که به مفعول نىاز دارند، گذرا ىا متعّدى نام دارند و فعل هاىى که تنها نهاد مى پذىرند 
و به جزء دىگر نىاز ندارند، ناگذرا ىا الزم نامىده مى شوند. در سال هاى آىنده، با شکل هاى گوناگون 

فعل گذرا ىا متعّدى بىش تر آشنا خواهىد شد. 
نکته ى دوم 

ىکى از راه هاى زىباسازى و تأثىرگذار کردن نوشته ى ادبى، بهره گىرى از سخنان بزرگان، 
با استفاده از اىن جمالت و گاه آىات و ابىات بر  کلمات قصار و امثال و حکم است. نوىسندگان 
اعتبار و ارزش کالم خود مى افزاىند. براى نمونه سعدى، بىتى از فردوسى را در شعر خود اىن گونه 

به کار گرفته است: 

1ــ عّلت اصلى بحران هاى زندگى چىست؟ 
2ــ چرا زندگى به ىک سفر تشبىه شده است؟ 

3ــ براى حّل مشکل کم روىى ىا گستاخى، چه باىد کرد؟ 
4ــ ……………………………… 

1ــ عّلت اصلى بحران هاى زندگى چىست؟ 

خودارزيابی

دانش های زبانی و ادبی
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آن  اّول  مصراع  که  مى کند  آغاز  بىت  اىن  با  را  مخزن االسرار  خود،  معروف  اثر  نظامى  ىا 
برگرفته از قرآن است: 

آىا مى توانىد چند نمونه از اىن شىوه را در درس بىابىد؟ 

خداى  بشناسد،  را  خود  هرکس  َربَّه:  َعَرَف  َفَقد  َنفَسه،  َعَرَف  »َمن  رواىت  1ــ 
خوىش را شناخته است«، با کدام مهارت زندگى ارتباط دارد؟ 

2ــ براى دوست ىابى و حفظ دوستان خوب، به چه مهارت هاىى نىاز دارىم؟ 
3ــ متنى تهّىه کنىد که از آىات و رواىات و اشعار مناسب استفاده شده باشد. آن 

را در کالس بخوانىد. 

كار گروهی
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1ــ به کمک نشانه ى »را « با کلمات و ترکىب های زىر، جمله بسازىد.  
مهارت هاى زندگى راه طوالنى  

مراسم عقربه  
واقعّىت عاطفه  

2ــ با فعل هاى زىر جمله بسازىد، سپس گذرا ىا ناگذرا بودن آن ها را مشّخص کنىد. 
رساندىد  دوىد 
رسىدند  نوشتىم  

3ــ براى داشتن خانواده اى آرام و بانشاط چه باىد کرد؟ )ىک بند بنوىسىد   ( 
4ــ درباره ى نوجوانى دو بند بنوىسىد و در آن از آىات، رواىات، ابىات، کلمات قصار ىا امثال و 

حکم استفاده کنىد و نشانه هاى نگارشى را در آن به کار ببر ىد. 
5  ــ انشا: …………………………………

ــ بهره گىرى از »تضمىن« متناسب با موضوع و محتواى نوشته، بر تأثىر و ارزش آن مى افزاىد. 
ــ رعاىت »بندنوىسى« )پاراگراف بندى( در انشا سبب زىباىى و انسجام نوشته مى شود. 

نوشتن
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براى مطالعه ى مناسب به نکات زىر توّجه کنىد: 
ــ با نام خدا و ىاد او و با وضو و طهارت به مطالعه بپردازىم. 

را  مداد  وىژه  به  آن  وساىل  و  ابزار  ىادداشت برداری،  و  براى عالمت گذارى  ــ 
تهّىه  کنىم تا هنگام خواندن متن، تمرکز حواّس خوىش را از دست ندهىم. 

ــ مطالعه را با فهم، تفّکر و نقد و تحلىل زىنت دهىم و به آسانى از مطالب نگذرىم. 
ــ  خالصه کردن مطالب، ىادداشت بردارى، مرور و بازگوىى را فراموش نکنىم. 

ــ سعى کنىم با چشم بخوانىم، نه با لب ها. 
ــ جمله جمله مطالعه کنىم، نه کلمه کلمه.  

ــ به کتاب های مناسب و نوىسنده ى آن ها احترام بگذارىم و مطالب را به خوبى 
ىاد بگىرىم. 

 آداب مطــالــعــه )1(
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خاک تشنه تکانى خورد و ذّرات رىز آن جابه جا شدند. جنب و جوشى ناآشنا، زمىن تىره را در 
خود گرفت. موجود تازه، سر از خاک بىرون آورد. جوانه اى در حال به دنىا آمدن بود. 

کنار  را  خاک  سنگىن  ذّرات  بىاورد.  بىرون  تىره  خاک  دل  از  را  سرش  مى کرد  تالش  جوانه 
مى زد. دستش را به دانه هاى شن مى گرفت و خودش را باال مى کشىد. سرانجام، پس از چند ساعت 
تالش، آرام آرام سىنه ى خاک را شکافت و سرش را بىرون آورد. پىش پاىش سنگ بزرگى بر زمىن 

نشسته بود. 

روان خوانی

جوانه و سنگ
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چه قدر  زمىن  زىر  نمى دانى  »آه …  گفت:  و  کشىد  راحتى  نفس  کرد؛  به سنگ  نگاهى  جوانه 
تارىک بود«! 

پاشىد.  او  به صورت  را  گرمش  نور  کرد. خورشىد  نگاه  آسمان  به  و  آورد  باال  را  بعد سرش 
جوانه اخم هاىش را در هم کشىد. سنگ لبخندى زد و با مهربانى گفت: »جوانه ى عزىز، به سرزمىن ما 

خوش آمدى! سال هاست که در اىن جا جوانه اى سر از خاک بىرون نىاورده است«. 
جوانه با نگرانى به اطراف نگاه کرد. سنگ پرسىد: »به دنبال چىزى مى گردى«؟ 

جوانه گفت: »بله، تشنه ام، آب مى خواهم«. 
سنگ گفت: »اىن جا سرزمىن خشک و بى آبى است. تو تنها جوانه اى هستى که در اىن سرزمىن 

بى حاصل سر از خاک بىرون آورده اى«. 
جوانه دوباره نگاه نگرانش را به اطراف دوخت و لب هاى خشکش را چند بار باز و بسته کرد. 
تشنگى او را بى تاب کرده بود. با ناراحتى گفت: »من جوانه ى کوچکى هستم. به آب نىاز دارم. اگر 

آب به من نرسد، از تشنگى مى مىرم«! 
طراوت  و  شادى  بى حاصل  سرزمىن  اىن  به  تو  هستى!  زىباىى  جوانه ى  »تو  گفت:  سنگ 

بخشىده اى. من براى نجات تو، آب را از هرکجا که باشد، به اىن سرزمىن خشک  دعوت مى کنم«. 
جوانه دهان خشکش را باز کرد تا چىزى بگوىد اّما اندوه تشنگى و خستگى راه، او را از پاى 

درآورده بود. سرش را روى زانوى سنگ گذاشت و بى حال و خسته به خواب رفت. 
سنجاقک زىباىى بال    زنان از راه رسىد. بال هاى ظرىف سنجاقک در روشناىى روز مى درخشىد. 
باالى سرسنگ که رسىد، سنگ از زىر بال هاى او آسمان را نگاه کرد. آسمان از زىر بال هاى سنجاقک، 

آبى تر دىده مى شد. سنجاقک کمى دور و بر جوانه چرخىد و بعد کنار سنگ روى زمىن نشست. 
سنجاقک روبه سنگ کرد و گفت: »دىروز، وقتى از اىن جا مى گذشتم، جوانه اى در کنار تو 

نبود«. 
سنگ گفت: »اىن جوانه ى زىبا، همىن چند لحظه ى پىش سر از خاک بىرون آورد اّما تشنگى و 
خستگى راه، او را از پاى درآورده است. اگر آب به او نرسد، در اىن سرزمىن گرم و خشک از تشنگى 

مى مىرد. من در جست وجوى راهى هستم تا جوانه را از مرگ نجات بدهم«. 
سنجاقک گفت: »تو سنگ مهربانى هستى ولى سنگ چه طور مى تواند به ىک گىاه تشنه کمک 

کند«؟ 
سنگ گفت: »اگر تو کمک کنى، رىشه ى خشک اىن جوانه سىراب مى شود. من مرداب پىرى 
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را مى شناسم که سال هاست در چند قدمى اىن جا به خواب رفته است. سنجاقک مهربان! پىش مرداب 
برو و او را از خواب بىدار کن. به او بگو در نزدىکى تو جوانه اى در حال مرگ است. بگو، اگر خودت 

را به او برسانى، سبز مى شود و همه جا را از زىباىى و عطر خود پر مى کند«. 
آب  جوانه  براى  »من  زد:  فرىاد  و  داد  تکان  را  تورى اش  بال هاى  پرىد.  هوا  به  سنجاقک 

مى آورم«. 
جوانه با شنىدن اسم آب، چشم هاىش را باز کرد و سرش را باال آورد و سنجاقک را، تا زمانى که 
در افق از نظر ناپدىد شد، نگاه کرد. بعد جوانه لبخند غمگىنى زد. نور کم رنگ شادى، در قلبش جان 

مى گرفت. با خوش حالى و امىد دوباره سرش را روى زانوى سنگ گذاشت و چشم هاىش را بست. 
سنگ با بى صبرى در انتظار بازگشت سنجاقک بود. گاهى چشم هاىش را مى بست و به فکر 
دنىا  به  مرداب،  از جارى شدن  پس  که  مى کرد  فکر  بى شمارى  و جوانه هاى  سبزه ها  به  فرومى رفت. 

مى آىند. 
پهن  بر سىنه ى زمىن  بىش تر  را  گرم و سوزانش  نور  لحظه  هر  بود. خورشىد  گرم تر شده  هوا 
مى کرد. در اطراف سنگ، همه چىز آرام بود. تنها گاهى بوته هاى خار تکانى مى خوردند و ىا صداى 
خزىدن حشره اى بر زمىن گرم، به گوش مى رسىد. سنگ خسته بود. پشتش از تابش نور خورشىد گرم 
شده بود. چشم هاىش را برهم گذاشت و آرام آرام به خواب رفت اّما ناگهان از دنىاى خواب و خىال 
بىرون آمد و دوباره به افق خىره شد. اندىشه ى تشنگى جوانه، لحظه اى او را آرام نمى گذاشت. سنگ 

در انتظار بازگشت سنجاقک، لحظه ها را مى شمرد. 
نور داغ خورشىد  به مرداب رساند. مرداب آسوده و بى خىال زىر  بال زنان خود را  سنجاقک 
دراز کشىده و به خواب رفته بود. کمى، آن طرف تر، گىاه کوچکى از تشنگى مرده بود. دست هاى گىاه 
به طرف مرداب دراز شده بود؛ مثل اىن بود که در آخرىن لحظه هاى زندگى خود مى خواسته چىزى به 

مرداب بگوىد. 
از درد  قلبش  نگاه کرد.  بود،  نواختش راضى  و ىک  آرام  زندگى  از  که  مرداب  به  سنجاقک 

فشرده شد. بال هاىش را به هم زد و روى ىکى از نى هاى درون مرداب نشست و آن را تکان داد. 
مرداب حرکتى کرد و با ناراحتى گفت: »چه کسى مى خواهد خواب راحت را از من بگىرد«؟ 

تو جوانه اى در حال مرگ است. جوانه تشنه  سنجاقک گفت: »دوست من! در چند قدمى 
است و آب مى خواهد. اگر خودت را به او برسانى، سبز مى شود و همه جا را از زىباىى و عطر خود 

پرمى کند«.
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مرداب اخم هاىش را درهم کشىد و گفت: »من سرسبزى و طراوت را دوست ندارم! زودتر از 
پىش من برو تا بقّىه ى خواب هاى خوشم را ببىنم«!

سنجاقک با غم و اندوه به مرداب نگاه کرد. مرداب دوباره به خواب فرو  رفته بود. همه جا ساکت 
و آرام بود. تنها گاهى صداى بال زدن پرنده اى سکوت تلخ مرداب را مى شکست. 

سنجاقک به هوا پرىد و بال زنان خودش را به جوانه و سنگ رساند. لب هاى خشک جوانه با 
دىدن سنجاقک به خنده باز شد و با خوش حالى گفت: »سنجاقک مهربان! براىم از مرداب بگو. از 

سرسبزى و آب بگو. آىا مرداب قبول کرد خودش را به من برساند«؟
سنجاقک گفت: »اگر مرداب راه مى افتاد و بر زمىن جارى مى شد، دىگر مرداب نبود، جوىبار 
بود، ىا رودخانه ى قشنگى بود که طراوت و سرسبزى را به اىن دشت بى حاصل به ارمغان مى آورد اّما 

مرداب گفت که طراوت و سرسبزى را دوست ندارد«. 
پرنده  بود.  پرواز  پرنده اى در  آبى آسمان،  بر زمىنه ى  به آسمان نگاه کرد.  سنگ آهى کشىد و 
آن قدر باال بود که مثل نقطه ى سىاه کوچکى به نظر مى رسىد. سنگ با نگاهى غمگىن او را دنبال کرد. 
بعد آهى کشىد و با ناامىدى گفت: »بله، مرداب طراوت و سرسبزى را دوست ندارد. مرداب از جنس 
جوىبار و رود و درىاست ولى قلبش از سنگ است. دل مرداب حّتى از بدن من هم سخت تر است. او 

خشک شدن جوانه ها و گل ها را مى بىند اّما دستش را براى نجات آن ها دراز نمى کند«. 
جوانه با ناامىدى سرش را پاىىن انداخت. اندوه زىادى در قلب کوچکش النه کرده بود. تشنگى 

داشت کم کم او را از پاى درمى آورد. اندوه بزرگ جوانه، سنگ را هم آزار مى داد. 
حشره ى کوچک با شتاب از کنار سنگ گذشت و خودش را در مىان شاخه هاى ىک بوته ى 
خار پنهان کرد. سنگ، به نقطه اى که حشره در آن جا پنهان شده بود، خىره شد. بعد سرش را باال آورد 

و به بوته ى خار نگاه کرد. بوته ى خار با تعّجب گفت: »چرا اىن طور به من خىره شده اى«؟
سنگ به خود آمد و گفت: »اى بوته ى خار! تو همىشه سرسبزى. بگو که براى ادامه ى زندگى 

آب را از کجا به دست مى آورى«؟
بوته ى خار گفت: »آب را براى چه مى خواهى«؟ 

سنگ، جوانه را که بى حال و ناتوان برزمىن افتاده بود، به بوته ى خار نشان داد و گفت: »اىن 
جوانه تشنه است و آب مى خواهد. چگونه مى توانم رىشه ى خشک او را سىراب کنم«؟ 

بوته ى خار گفت: »سال هاست که خاک شور اىن دشت، طعم گواراى آب را نچشىده است. 
در اىن زمىن خشک نه جوىبارى هست، نه رودى و نه چشمه اى. ما بوته هاى خار، با رىشه هاى بلندمان 
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فرصتی برای انديشيدن

آب را از دل زمىن بىرون مى کشىم. در اىن زمىن خشک، گاهى جوانه اى سراز خاک بىرون مى آورد 
ولى از تشنگى مى مىرد. تشنگى، جوانه ى تو را هم از پاى درمى آورد«. 

چىزى در قلب سنگ فشرده شد. اندىشه ى مرگ جوانه، دلش را به درد آورد. جوانه که از تشنگى 
بى تاب شده بود، با ناامىدى خودش را به اىن طرف و آن طرف مى کشىد. رىشه ى کوچکش را براى پىدا 
کردن آب در دل زمىن به هرسوىى مى فرستاد. خورشىد سرش را به سىنه ى آسمان تکىه داده بود و گرم تر از 

همىشه مى تابىد. جوانه به سختى نفس مى کشىد و سنگ با اندوه بسىار به او نگاه مى کرد. 
شد.  فشرده  قلبش  شکست.  سنگ  دل  در  چىزى  انگار  افتاد.  زمىن  بر  آرام  آرام  جوانه 
چشم هاىش را بست تا مرگ جوانه را نبىند. چشم هاى جوانه نىمه    باز بود و آخرىن نگاه هاى خود را 
در جست وجوى آب به روى خاک مى فرستاد. دىگر جوانه همه جا را تىره و تار مى دىد. تارىکى هر 
لحظه بىش تر مى شد اّما در لحظه اى که تىرگى مى خواست جوانه را براى همىشه در خود بگىرد، ناگهان 
رطوبت دل پذىر و گواراىى را در رىشه اش احساس کرد. سرش را باال آورد و فرىاد زد: »آب! بوى 

آب مى شنوم!«. 
جوانه تکانى خورد و به جلو نگاه کرد. تىرگى از برابر چشم هاىش گرىخته بود و او همه چىز را 
به روشنى مى دىد. جوانه به زمىن خىره شد. آب پاک و درخشانى زىر   پاىش بر زمىن دشت جارى بود. 

آب به روشنى آفتاب بود و به زىباىى زندگى. 
جوانه، با بهت و حىرت به اىن آب دل پذىر و خنک نگاه کرد. رىشه اش را به دست جرىان آب 

خنک سپرد و برگ هاى کوچکش را در آب شست. خاک تشنه، آب را با دل و جان مى مکىد. 
جوانه با تعّجب به اطراف نگاه کرد تا سرچشمه ى اىن آب دل پذىر را پىدا کند اّما ناگهان برجاى 

خود خشکش زد: سنگ شکافته شده بود و از قلب او، چشمه ى پاک و زاللى مى جوشىد. 

گل  خارها  محّبت  »از  مصراع  با  داستان  اىن  محتواىی  ارتباط  درباره ی  ١ــ 
می شود«، توضىح دهىد.

به نظر شما چه عواملی سبب گردىد، از دل سنگ، چشمه ی پاک و زالل  ٢ــ 
جاری شود؟
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1ــ پىامبر )ص( مى فرماىد: 
»ُقولوا الحقَّ َوَلو َعَلى اَ نُْفِسُکم: حق را بگوىىد هرچند به زىانتان باشد.«

درباره ى اىن سخن و ارتباط آن با شعر درس، گفت وگو کنىد. 
2ــ دو نمونه نظم و نثر تعلىمى در کتابتان بىابىد و درباره ى آن ها گفت وگو کنىد. 

3ــ درباره ی احترام به بزرگ ترها، والدىن و معّلمان، گفت  و گو کنىد. 

ل نکته ى اواّ
ىا مخّفف در شعر  به شکل کوتاه شده  ابتداىى خواندىد که شاعر گاه کلمه ها را  در دوره ى 
مى آورد؛ مثاًل به جاى »بىرون«، »برون«، و به جاى »اکنون«، »کنون« مى گوىد اّما چرا شاعر اىن کار 
را مى کند؟ مى دانىد شعر وزن دارد و شاعر براى رعاىت وزن گاه مجبور است کلمه ها را مخّفف 

کند. به اىن بىت درس توّجه کنىد: 

دو کلمه اى که مشّخص شده اند، مخّفف هستند. اکنون بىت را به شکل غىر مخّفف بخوانىد؛ 
چه مى شود؟ پس شاعر از کاربرد مخّفف ناگزىر است. نمونه هاىى دىگر را از اىن گونه، در شعر بىابىد. 

نکته ى دوم 
شعرى که خواندىم، سرشار از موعظه و پند و اندرز بود. شاعران و نوىسندگان همه ى مّلت ها، 
سروده ها و نوشته هاىى دارند که در آن ها، راه بهتر زىستن و خوش بختى و سعادت را نشان مى دهند. 
به اىن نوع سروده ها و نوشته ها ادبّىات اندرزی ىا تعلىمى مى گوىند. »بوستان« و »گلستان« سعدى، 
»مثنوى معنوی« مولوى و »کلىله و دمنه« از بهترىن نمونه هاى ادبّىات تعلىمى اىران به شمار مى آىند. 

! !
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1ــ بىت سوم و ششم را ىک بار با خّط زىبا بنوىسىد. 
2ــ واژه هاى زىر را در جمله به کار ببر ىد. 

تأّمل  هان      
چابک  زنهار     

3ــ بىت هاى درس را که ردىف دارند، بنوىسىد و زىر قافىه ى آن ها، خط بکشىد. 
4ــ درباره ى مفهوم بىت پاىانى درس، ىک بند بنوىسىد. 

5  ــ شعر اىرج مىرزا تحت تأثىر شعر نظامى سروده شده است. نظامى فرزند خوىش را نصىحت 
کرده است. بىت زىر از نظامى با کدام قسمت درس ارتباط معناىى دارد؟ 

6  ــ امال: ………………………………

ــ واژه ى »َشست« به معناى انگشت بزرگ دست و پا و واژه ى »شصت« براى عدد به کار 
مى رود. در امال توّجه به شکل صحىح اىن دو واژه ضرورى است. 

ــ کلمه هاى مخّفف )کوتاه شده( معمواًل به همان صورت که تلّفظ و شنىده مى شود، باىد نوشته شود.

! "#$%!& '()*+! ","-.!/'0!1 23 45
'67!8

'9) ':  ! "#$%!& '(%; '<;=!.! "#$%!; '>?! ","-.!

نوشتن
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1ــ سه درس که بهلول به جنىد آموخت، چه بود؟ 
2ــ در زندگی امروزی، چه آسىب هاىی انسان را تهدىد می کند؟ 

3ــ به نظر شما بهترىن زمان سخن گفتن و بهترىن زمان سکوت و خاموشى، چه هنگامى است؟ 
4  ــ ………………………………

ل  نکته ى اواّ
به فعل جمله هاى زىر توّجه کنىد: 

ــ اّول هر کارى »بسم الّله« مى گوىم. 
ــ کاش همىشه حقىقت را ببىنىم. 
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1ــ سه درس که بهلول به جنىد آموخت، چه بود؟ 

خودارزيابی

دانش های زبانی و ادبی
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هر دو فعل از بن مضارع ساخته شده اند و هر دو انجام کار در زمان حال را نشان مى دهند. 
به ساخت فعل ها در جدول نگاه کنىد: 

بن فعل                شناسه          فعل پیشوند
مضارع ِاخبارى ـ  ند  ـَ ـ  د، ىم، ىد،  ـَ ـ  م، ى،  ـَ گو)ى( مى
مضارع التزامى  ـ  ند ـَ ـ  د، ىم، ىد،  ـَ ـ م، ى،  ـَ بىن بـ

مضارع التزامى را وقتى به کار مى برىم که فعل با شک و تردىد ىا شرط، آرزو و … همراه 
باشد. مضارع ِاخبارى انجام کارى را در زمان حال و آىنده، خبر مى دهد. 

نکته ى دوم 
در متن »اخالق نىکان«، دىدىم که جمله ها، کوتاه و رسا هستند. همىن وىژگى باعث مى شود 
که مقصود متن را بهتر بفهمىم و از آن بىش تر لّذت ببرىم. ىکى از شىوه هاى کوتاه نوىسى، استفاده 

از کلمات قصار، امثال و حکم و حکاىات و ضرب المثل هاست. 
بتوانىم مقصود و منظور خود را کوتاه،  کوتاه گوىى و کوتاه نوىسى، هنر بزرگى است. اگر 
زىبا و رسا بىان کنىم، تأثىر سخن ما بىش تر خواهد شد و چه بسا، شنونده و خواننده عىن سخن ما 

را به ذهن بسپارد.  

١ــ درباره ى آداب غذا خوردن و سفر کردن گفت وگو کنىد. 
٢ــ درباره ی به کارگىری درست تلفن همراه و راىانه گفت و گو کنىد.

٣ــ دو متن درس )اخالق نىکان، اخالق راىانه ای( را با هم مقاىسه کنىد و تفاوت ها 
و همانندی های آن دو را بىان نماىىد.

كار گروهی
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1ــ جدول زىر را کامل کنىد. 

                                مضارع اخبارى                             مضارع التزامى
سوم

شخص 
جمع

دوم 
شخص 

جمع

اّول
شخص 

جمع

سوم 
شخص 

مفرد

دوم 
شخص 

مفرد

اّول
شخص 

مفرد

سوم 
شخص 

جمع

دوم 
شخص 

جمع

اّول
 شخص 

جمع

سوم
 شخص 

مفرد

دوم
شخص 

مفرد

اّول 
شخص 

مفرد

بن فعل

نوىس
خوان

2ــ ىک بند بنوىسىد و در آن از ضرب المثل ىا کلمات قصار استفاده کنىد. 
3ــ چهار  کلمه ى مهم از متن »اخالق راىانه ای« بىابىد و با هر  ىک جمله اى بنوىسىد. 

4ــ درباره ی اخالق اجتماعی انسان امروز، ىک بند بنوىسىد.  
5  ــ حکاىت دىگرى از بهلول که نکته اى آموزنده داشته باشد، بىابىد و بنوىسىد. 

6  ــ انشا: ………………………………………

ــ در کوتاه نوىسى باىد دّقت کنىم مطالب اصلى فراموش نشود. 
ــ به خاطر سپردن حکاىات، مَثل ها، کلمات قصار و اشعار مناسب براى پرورش و تقوىت مهارت 

نوىسندگى و کوتاه نوىسى، مفىد است. 

نوشتن
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ل نکته ى اواّ
به واژه هاى زىر توّجه کنىد: 

نوازنده، دولت، آزادى 
اىن کلمه ها امروزه چه معناىى دارند؟ در اىن شعر به چه معنا به کار برده شده اند؟ 

واژه ها در زبان و در طوِل زمان دچار تغىىر و تحّول مى شوند. گاه اىن تغىىر در تلّفظ آن هاست؛ 
مثاًل امروزه شما مى گوىىد »خاِنه« اّما در گذشته اىن واژه »خاَنه« تلّفظ مى شد. 

معناى کسى  به  امروزه  نوازنده  مثاًل  مى افتد.  اّتفاق  کلمات  معناى  در  تحّول  اىن  نىز  گاهى 
است که ىکى از سازهاى موسىقى را مى نوازد اّما در اىن شعر به معناى »نوازشگر و مهربان« است. 
»دولت« امروزه به معناى مجموعه اى است که اداره ى ىک کشور را برعهده دارد اّما در اىن شعر 

به معنى »سعادت و نىک بختى« است. 
آىا مى توانىد بگوىىد واژه ى »آزادى« امروزه و در اىن شعر چه تفاوتى با هم دارند؟ 

نکته ى دوم 
به اىن واژه ها توّجه کنىد: 

»پشت، پشته«، »خوار، خار« 
در اىن کلمات، حروف مشترکى دىده مى شوند که از ىک جنس هستند. به اىن نوع واژه ها 

که شعر و نثر را زىباتر و خوش آهنگ تر مى کنند، جناس مى گوىند. 

1ــ پىر خارکش داراى چه وىژگى هاى ظاهرى بود؟ 
2ــ با توّجه به شعر، شخصّىت پىر و جوان را با هم مقاىسه کنىد. 

3ــ چگونه مى توان به آزادى و آزادگى رسىد؟ 
4ــ ………………………………………

دانش های زبانی و ادبی

1ــ پىر خارکش داراى چه وىژگى هاى ظاهرى بود؟ 

خودارزيابی
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1ــ کلمه هاى مشّخص شده در شعر زىر از نظر معنى چه تغىىرى پىدا کرده است؟ 

2ــ درباره ى راه هاى رسىدن به عّزت و آزادگى بحث و گفت وگو کنىد. 
3ــ چه پىوندی مىان محتوای درس »اخالق راىانه ای« با شعر اىن درس، می توان 

ىافت، گفت وگو کنىد. 

كار گروهی
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1ــ کلمه هاى تازه ى شعر را انتخاب کنىد و معنى آن ها را بنوىسىد. 
2ــ ىک تشبىه از درس بىابىد و دو رکن اصلى آن را بنوىسىد. 

3ــ بىت سوم و چهارم درس را معنى کنىد. 
4ــ بىت هاىى را که ردىف دارند، بىابىد و قافىه ى آن ها را مشّخص کنىد. 

5  ــ در نمونه هاى زىر سجع و جناس را بىابىد. 
ــ الهى چون تو حاضرى چه جوىم و چون تو ناظرى، چه گوىم؟ 

مه حسن زاده ی آملى  علاّ

6ــ بىت اّول درس را به صورت نّقاشى ارائه کنىد. 
7ــ امال: ………………………………………

ــ دو کلمه ى »َقدر« و »َغدر« را نباىد به جاى هم به کار برد، زىرا »قدر« به معناى ارزش و »غدر« 
به معناى نىرنگ و بى وفاىى است. 

ــ تمرکز و دّقت هنگام نوشتن امال، امکان درست نوىسى کلمات را افزاىش مى دهد.
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حکایت

نام خوش بو

ىکى از عارفان )ُبشربن حارث( روزى در راه کاغذى دىد که نام مبارک پروردگار 
)بسم الّله( بر آن نوشته شده بود و مردم پابر آن مى نهادند و مى گذشتند. اىستاد و کاغذ را 
برگرفت و آن کاغذ را معّطر گرداند و اندر شکاف دىوار نهاد تا از آسىب پاى رهگذران 

در امان باشد. 
مّدت ها گذشت. شبى به خواب دىد که نداىى به او مى گوىد: »اى دوست! نام من 
خوش بوکردى و مرا بزرگ داشتى و حرمت نهادى. ما نىز نام تو معّطر گردانىم در دنىا و 

آخرت تو را بزرگ و گرامى خواهىم داشت«.
رساله ى ُقَشیریه



104

فصل ششم

!نام ها و یادها ! ! !
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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,'-
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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



فصل هفتم

سرزمین من  ! !

!"#$!%!&'!($)!*+!,-.! /0!12!34!5!6!5!,-7.!! !!,89::: &2!;9 *8 *<!=) ,'!>!?% ,@!5!&8!12! AB7. ,-6!5! !
!DE>7) *F!!

id191368503 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



124

د رس هفدهم

-

id192687750 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

!"! #$%& #'(!"! )*+ #$,&!-#. %/0 #+'1!234$%&4567! 89:4!; #<=>? @A!B!"!C#<D$#E!"!3F,G #+!"!H%IJ!K @L!-#. %/0 #+'1

!M4!N!? 8O!"!HP!3F ,Q!"!RS,TU+FVG!3? #W@X4!"!K8Y#ZF%G! 6[+"$V&!3!V\! #+4!]45̂_̂%<U$@`! 89:Fa!]B! !
R 8b:!2 #c %d+F 8G!e?f!N!K Vg$

)h4UJ4+4!"! 8i j#'(!23Fk %l4! #$)h'm!F ja4!2U;%GJ!-
#n4"4$#E!]Fo; #G #$)h!"!Fo!]

! 89:4!UJ4; #G! 89:J! #+4!4+!J? #p!+4? 8W:4B! !
!%q0!s-#.!t j; 8uv!wF #xJ!34+"J!N!K @L!2[!yK #z{!Fo]!|8G!6:!"! #c}!%~'!%I!�,€!H!%<+F]!!VT!K ,Å!4+

6̂SR!J!%G!U;!‚$)h!"-!
!34+"ƒJ!3? #p!V\!$,&!4+_̂̂%<!"! 89:4!UJ$@h![F„T4!J? #p!$@`!6…!†]+F %<�,€!]4;!F ,Q!J? #p!eJ!N!4+]!!"!UJ4J! !

id191530356 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

!"#$%&



125

!#‡F 8<�)ˆ! #+4-!,n!"!Fo-+‰!!Š‹‰_-]Fo!J‰!HŒ 6ç‰_2!? #pŽ3!eJ! 89:4!UJ+? #p!FoB! !

4!3 M4!N!j%G!a #+!"!3Fkç M4! #+4!2HŒ 6çJ!K @L!ùF!%£H2!!M4^ 6¤8̂€!!,n!ùJ' !'1!$,&!¥ 67?¦!"! ,9=,l-4!UF #<)X!%I!H
!a #+'1!%£!‚!"$#E!H-+! %d!2 89#§! #+4$#E'1!34$%&4!!#\!C#G+! #$)h'm,̂<! #+$` #G!J? #p!$,&!"! 89#êF!%G!;!"! ,9#/ ,ê"!4+!J? #p! 6[?,p

! Fo+|#GJ$@`¨!FVG5,&!@©FVG![N!"!; #GFa! F ,Q$-!FVG! "!%G+4;]!!"]+4;7FVG!! K ,Å! 4+3F„#€4!!"!UJ4 #+ M4!]FoeJU; #G #+]!
!,ª!†3F!! 89#ê?¦ M4B! !

+ M4]2!! 2[ j; 8uv!wF #xJ! 34+"J! N4!wF ,« 6¬!34 #+F,G'1! "!HP ?¦!3F #G4? ,p5%I!$,&4$,&! N! 8®j̄a!H
J! 6[ #+F 8G‰!HŒ 6ç!!°!+F±J+"$V&! #²³´!K ,Å!µ23F,G'!K¶Fk‹!! 89#·)¸ 67!]Fo!"!; #G;%G$#E

M4! #' %~)¯ #G4!FVG! #+4!¤V€!%G!C#< ,ê!3F
‰!!=è
8d‰_‰_2-‘ %<!̂j=>!"! 89|8G!k>! 6[¹!%£!H!34 #+F,G'1; #< ,̄G'1!; %< 6:+!34+"ƒJ!"!F,G!2!º

j»#{ 8d!"! 6¤#€4J!"!R¼(!j½ 8œ!"!†!;
!0 M4N!%•t#§! 892!"$,& M4! #¾ #¿FQ!F 8G]!; 67F,G!-

#n4$%&4!$@` #x!U? @A 67!$)` #GF%<,\!"!-#nFkç
M4!H %£a #+'1!H%I4!B! !

! #+"' 45#OF,G!"! ,i4JF 67!3F #G4? ,p?4!%l!M4! @*FVG!"!U; #G #+'1!3F #G4? ,p!"!3Fk55̂%£|%G!0!H!%À!‚¹74!HÁ-!; #<#\Fk>!2
|8x!"!+4? 8W:4!”ÂFVG!%GFa!K @L!; #G+4;!%ÅK]!! j#'(4!"! 8i8̂•t#Z!#«”„#€!+FFo]!4J$#E!"! #+"' 4!%\!:!"!; #<!%ÃFk]!! #+!K ,Å!4+!HÄ"!%O!+?

!"567!U? @A!j ¹ #Q]+" M4? #O!"! 89%/8Z!!‚-4+ M4!%\KÅ>!N! )*+ #$,&!; #G"4; #Q! #²³´!K ,Å!"!; #<]!KÆ'(!0!"!Fo!%<34;!R VÇ$V&!Fo
4!%&!‚¹74!34$-!! #+4$#E'1!J"'1!F,G!4+]!!#ÈaJ4 #+ M4!"6̃̂-!! 89 6:4$#E4!; #<D4? #p$,&B! !

_

j

"b 5A ?c"1-2)!"Td""ef *gdhdhdh_0i #A""5c"#A"jd""kldhdhm #n"4 ?64 5o"V?p"1F 5$-4 ?6")"1F 5$-" #q"?r0"2-"1F 5s Dt"&?@"1F ?R")"" Lu *p0"")"vF =A,0"_
-"T"#7"w 5x8"9"*y"?>"z ?{"-2"z 5|& D("_z"5}"#A"5JF0"" ~/�")"2-4 *x,-N""5!4 5€ 5̂"F 5$Å=$" 5/"#@")"&Å=$F"#$" LVH)"‚4 ?ƒ„"&?@-&?@"T"2-/"#Az 5{FN""‚- ~/…

"8FR")"#AB†-"1F"#‡Fˆ0 #J""*>"_)-Å ?A/"#$!& D("ja" "

5

٭ ٭ ٭



126

!" #$%&'( )*+%, -.%&'( )*'% /01'% 23 )45% %% %!" #$%&'( )6 #7%+%&89
2:;<=%>8 2?

@ -A

!" #$%& !'(& )*& +!& , -."& +!& &

& /0&123&$%&"&45 67&5 87&+!&, -."&+!& 9:;& &

1 8< => 6?&@ AB5
CD& +!& 8E&& '

C
F& 1 =G& 9H+5 6I& &

&6JK& 5 /L& !4& MN* O!& 8E&&PQ)*& 1R S& '& &

&PQ5T$ 6?& 'U&VUW&- AX*& "& M
6
Y$Z[ 6? 64& "& &

)*&1R S& 8\ 9]![ 6?&-."& ^R\_&1 =G&` O!&"& &

- Aa
=bcd& !'(& - 8X& +!& , -."& +!& &

$ Re&587 &+!&,-."&+!&̀&123&$%&"&8X-& &

& 9f*g- 8X& 1R S& h[ 6? 64 &" &̀ $ Re& 1R S& M
6
Y$%& &

& i
=j& * k5 lRm 6n& 9H$o&4!&-p AB'q!& 64r& &

& ^6's& 8t&-."& "& )$%& "& `![ 6?$ 6e& "& &

5 6L& `! 64& h*'(& Rt-u& 4"$R?& 1R S& ' 8v
"#$%&'(#)*+,%-./'* 01234'* *

,

!



127

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
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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. 



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



155

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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  آ.ا
آبله: نوعى بىمارى واگىر كه به صورت تاول روى پوست 

بدن ظاهر مى شود.
آداب: ِج ادب، رسم ها، روش هاى پسندىده، عادت ها

آرمان: آرزو، امىد
آرمىده: آرام گرفته

آزادگى: جوانمردى، آزادبودن
آزرم: شرم، حىا

آوىز: جنگ و پىكار )در درس آداب و فرهنگ(
ائّمه: ِج امام، پىشواىان

ابالغ: رساندن پىام
احادىث: ِج حدىث، سخن ها، رواىت ها، در علوم دىنى 
حدىث به خبر ىا سخنى گفته مى شود كه از پىامبر )ص( و 

امامان معصوم )ع( رواىت شده باشد.
َاحزان: ِج ُحزن، غم ها، اندوه ها

ارادت: دوستى از روى اعتقاد و اىمان، مىل
ارسال كردن: فرستادن، روانه کردن

ارشاد كردن: راهنماىى، به راه راست راهنماىى كردن
از پى كسى رفتن: به دنبال كسى رفتن، پىروی

اساس: اصل، بنىان
استبداد: خودراىى، خودسرى

استثنا: جدا كردن
استعداد: آمادگى، تواناىى

استعمار: آبادانى خواستن، اىن واژه در مفهوم سىاسى به 
معنى تسّلط كشورى قدرتمند بر كشورى ضعىف به قصد 

استفاده از منابع طبىعى و ثروت كشور ضعىف است.

استعمال: به كار بردن، معمول داشتن، استفاده
استكبار: کبر ورزىدن، تكّبر نمودن، در مفهوم سىاسی به 
کشور ىا حکومتی گفته می شود که از روی غرور و خود 
برتربىنی و گردن کشی در برابر مّلت های دىگر به زورگوىی 

می پردازد.
اسرار: ِج سّر، رازها

ُاسُطرالب: ابزاری که دانشمندان علم ستاره شناسی در 
روزگار قدىم برای تعىىن وضعىت ستارگان از آن استفاده 

می کردند.
اصطالح: موافق شدن گروهى براى به كار بردن ىک واژه، 

واژه هاى خاص كه در هر علم، معانى وىژه اى دارند.
اصالح كردن: مرّمت كردن، بهتر ساختن

اصول: ِج اصل، رىشه ها، بنىادها
اعتبار: ارزش، آبرو

اعتراض: اىراد گرفتن، نپذىرفتن
اعماق: ِج عمق، ته، ژرف

ِاعمال: به كار بردن، كار بستن
اعىان: ِج عىن، بزرگان، بزرگواران

َاغراض: ِج غرض، خواست ها، نشانه ها، اهداف
افعال: ِج فعل، كارها

اقتباس: گرفتن، اخذ كردن
التهاب: برافروختگى، زبانه كشىدن

القاب: ِج لقب، كلماتى كه براى بزرگداشت پىش از اسم 
كسى آورند.

ُانس: دوستى
انىس: همدم، انس گىرنده

!"#!$ %&'()*+
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اوصىا: ِج وصى، سفارش شدگان، وصى لقب حضرت 
على )ع( است.

اولىا: ِج ولى، دوستان خدا
اهتزاز: جنبىدن، تكان خوردن

اهرىمن: شىطان، دىو، موجود پلىد
اىثار: دىگرى را بر خود ترجىح دادن

اىده آل: كمال مطلوب، نهاىت آرزو
اىنترنت: شبکه ی راىانه ای فراگىر

ب
بارگه: مخفف بارگاه، سرا پرده، كاخ شاهى

باطل: بىهوده، ناراست
بالىن: بالش، آن چه به هنگام خواب زىر سر نهند.

َبحر: درىا
ُبحران: آشفتگى، آشوب

بدگوهرى: بد ذاتی و بد سرشت بودن
بدىع: تازه، نو
َبر: پهلو، سىنه

َبر: بىابان، خشکی
بَر: مىوه، ثمر

بركات: ِج بركت، بسىارى، ُىمن
بسىج: آمادگى

بشارت: مژده دادن
بصىرت: داناىى، روشن بىنى

بعثت: برانگىخته شدن پىامبر )ص( از جانب خدا براى 
هداىت مردم.

ُبغض: گرفتگى گلو از غّصه، حالت گرفتگى روحى كه 
در گفتار و چهره  نماىان مى شود.

بلند آوازه: معروف، مشهور
بنى آدم: فرزندان آدم )ع(، انسان

ُبهت: متحّىر شدن، شگفتى
بىرون از حساب: بى اندازه، بی شمار

بىم: ترس، خوف

پ
پاس داشتن:  نگاه داشتن، مراقبت كردن، احترام گزاردن

پاىمال كردن: از بىن بردن
پختگى: با تجربگى، متانت

پشته: توده، انبوه
پندار:  وهم، گمان، فکر

پوكه: غالف فشنگ بى سرب و باروت
پىک: فرستاده، نامه رسان، قاصد

ت
تاب: تواناىى، تحّمل

تأّسف بار: اندوه آور، اندوه بار
تأكىد: استوارى در كار، پافشارى

تأّمل كردن: اندىشىدن، درنگ كردن
تبلىغ: رساندن پىام ىا خبر ىا مطلبى به مردم

تحرىم: منع كردن، ناروا كردن
تدبىر: اندىشىدن، مشورت كردن

تذّكر: به ىاد آوردن، پند گرفتن، ىادآوری
ترسىم: رسم كردن، نگاشتن

تروىج: رواج دادن، روا كردن
تشّتت: پراكندگى، تفاوت و اختالف
تعارف: خوش آمد گفتن به ىکدىگر

تعالىم: ِج تعلىم، آموزش ها
َتَعب: سختى، رنجور شدن، رنج

تعبىه: قرار دادن، جاسازى كردن
تعّصب: جانب دارى كردن، حماىت كردن
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تعّلل: بهانه آوردن، کوتاهی کردن
تعّهد: پىمان بستن، به عهده گرفتن

َتف: گرما و حرارت
تقرىر:  بىان كردن، روشن ساختن

تكرىم: گرامى داشتن
تكلىف: وظىفه اى كه باىد انجام شود.

تلخىص: خالصه كردن، چکىده، کوتاه کردن
تلّفظ: بر زبان آوردن كلمه، گفتن

تماثىل: ِج تمثال، شکل ها و تصوىرها
تن پرورى: خوش گذرانى، تنبلى

وصف  كردن،  بىان  را  چىزى  صفات  كردن:  توصىف 
كردن.

توطئه: نقشه كشىدن براى نابودى كسى ىا چىزى، ساخت 
و پاخت كردن

توّكل: كار خود را به خدا واگذاركردن
تهى مغز: كم خرد، نادان

ث
ثنا: ستاىش، شكر

ثواب: پاداش، اجر

ج
جدال: نبرد، پىكار

جدل: جنگ، ستىزه
َجَذبه: كشش، گىراىى

جزر: پاىىن رفتن آب درىا
جلوه: ظاهر، پىداىى

جهل: نادانى، بی خبری
َجىْب: گرىبان، ىقه

چ
چاپار: پىک، نامه بر، قاصد

آن  در  كه  روز  قسمت  چهار  از  قسمت  ىک  چاشت: 
چىزى بخورند.

برای شمارش  که در روزگار گذشته  ُچرتکه: وسىله ای 
اعداد از آن استفاده می شد.

ُچنو: چون او، مانند او

ح

حّب الوطن: مىهن دوستى، عشق به سرزمىن
حج: زىارت كعبه در وقت مقّرر با اعمال مخصوص

حرص: آزمندى، طمع، ضّد قناعت
ُحرمت: احترام، عّزت

َحرىم: مکانی که دفاع از آن واجب باشد.
حسرت: افسوس، درىغ

حصار: دىوار
حفر كردن:  َكندن، سوراخ کردن
ِحَكم: ِج حكمت، اندرزها، پندها

ُحكما: ِج حكىم، دانشمندان
حكمت: دانش و معرفت

حالوت: شىرىنى
حماسه:  دلىرى، شجاعت

َحى: زنده
حىات: زندگى

خ
خاربن: بوته ى خار

»قلم  درس  در  خاک روبه،  رىختن  محّل  خاكدان: 
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سحرآمىز« مقصود از اىن واژه، »جهان و دنىا« است.
خالص: ناب، بى آالىش

خانه غلغله شد: در خانه شور وغوغاىى بر پا شد.
خرسند: قانع، خشنود

ِخِرف: كم عقل، تباهی خرد بر اثر زىادی سن
َخس: خاشاک، شخص پست و فروماىه

خطاب: روىاروى سخن گفتن
خطبه: سخنرانى، نصىحت مردم

سکوت،  و  خفگی  حالت  دل،  تپش  اضطراب،  خفقان: 
دل مردگی

َخَلف: فرزند، جانشىن شاىسته
خلىل:  دوست خالص

خمپاره انداز: نوعى سالح جنگى شبىه توپ
خىرالبشر: بهترىن بشر

خىزش: انقالب، نهضت
خىل: جمع، گروه، دسته

د
دام: جانور غىردرنده، حىوان اهلی

دانشور: صاحب دانش
دد: جانور درنده مانند شىر و پلنگ

غىرقابل  حالت  بودن،  باور  غىرقابل  ناباورى:  عىن  در 
پذىرش

درازدستى: تجاوز، جفا به دىگران
درون ماىه: اصل هر چىز، محتوا

دعوى كردن: اّدعا كردن
دفتر: كتاب، مجموعه ی شعر و نوشته، دىوان

دل آوىز: دل خواه، مطلوب
دل آرا: محبوب، آن چه دل را صفا و آرامش می دهد

دلبند: دوست داشتنى، محبوب

َدْلق: نوعى جامه ى پشمىن كه فقىران مى پوشند.
دودمان: خاندان، نژاد، تبار

دوده: دودمان، خانواده
دولت: نىک بختى، اقبال

َدهر: روزگار، زمانه
اىران،  معاصر  تارىخ  شكوه  پر  روز  ده  دهه ى فجر: 
ورود  با  مصادف  كه   1357 ماه  بهمن  دوازدهم   از 
امام  خمىنى )ره( به اىران است تا بىست و دوم بهمن ماه كه 

انقالب بزرگ اسالمى اىران به پىروزى رسىد.
دىار: ِج دار، شهرها، خانه ها، سرزمىن

ذ
ذات: حقىقت هر چىز، گوهر

ذكاوت: تىز هوشى

ر
راىحه: بو، بوی خوش
ُرجحان: برترى، فزونى

رىىس جمهور  حسىن  صدام  كه  حكومتى  بعث:  رژىم 
معدوم عراق، رىاست آن را به عهده داشت.

رسا: بلند، رسنده، کالم شىوا
ُرُسل: ِج رسول، فرستادگان

رشىد: خوش قد و قامت، دلىر
رضا: خرسندی، رضاىت، راضی، خشنود

رفتگان: در گذشتگان
رموز: ِج رمز، رازها، اسرار

رمىده: ترسىده، گرىخته
رواىات: ِج رواىت، خبرها

رواىت: بىان كردن مطلب ىا خبر
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ز
زاىا: زاىنده، آفرىننده، خاّلق

زمزمه: نغمه، سرود خواندن زىرلب

ژ
ژرفا: عمق

س
سبا: نام سرزمىنی در عربستان قدىم که ملکه ی آن به نام 

بلقىس مشهور است.
ُسُبل: ِج َسبىل، راه ها، روش ها

سپهر: آسمان، فلک، چرخ
ُستوار: مخّفف استوار، پاىدار، ثابت

سحرآمىز: آمىخته به جادو، فرىبنده
َسخته: سنجىده، وزن شده

ِسدرُة الُمنتهٰى: درختى در آسمان هفتم كه در سوره ى 
نجم )قرآن( هم از آن، ىاد شده است.

سده: قرن، دوره ى صد ساله
سرشار: لبرىز، پر
سرفراز: سربلند

سرىع االنتقال: تىزهوش
ُسفتن:  سوراخ كردن

سوده: مالىده شده، تماس ىافته
سوگوارى: عزادارى

سّىدى: سّىد + ى = سرور من
سىم: نقره

ش
َشط: رود بزرگ 

شعار: عالمت، نشانه، فرىادهاى مردم كه در آن خواسته هاى 
خود را بىان مى كنند.

شفىع: شفاعت كننده، خواهشگر
شقاوت:  بدبختى، سخت دلى

ِشكوه: شكاىت، ِگله
شگرف: نىكو، زىبا

شماىل: چهره، شكل، تصوىر بزرگان دىنى
شىوع: فاش شدن، آشكار شدن، همه گىر شدن

ص
صاحبدل: داراى احساس قوى، عارف، فرد دل آگاه

صانع: آفرىننده، خداى تعالى
صبا:  بادى خنک كه از جانب شمال شرقى مى وزد.

صحن: مىان خانه، عرصه، فضاىی برای اجرا و نماىش
صدراعظم: نخست وزىر

صدقه: چىزى كه طبق دستور دىن به نىازمند و دروىش 
دهند.

صورتگر: نّقاش، پدىدآورنده ی نقش

ض
ضرورت: نىاز، حاجت

ط
طاىر: پرنده، پروازكننده

طبع: سرشت، طبىعت
طراوت: شادابى، تازگى

طرب: شادى، نشاط
طعن: سرزنش، نكوهش ، عىب

طفولّىت: كودكى، خردسالى
طاّلب: ِج طالب، جوىندگان، دانشجوىان علوم دىنى
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آوردن  به وجود  براى  نوشته اى عجىب  و  طلسم: شكل 
كارهاى غرىب، كارها و اعمال شگفت و عجىب كه جنبه ى 

جادوىى داشته باشند.

ظ
ظفرمند: پىروز، فاتح

ظلمت: تارىكى، تىرگی

ع
عام المنفعه: آن چه سودش عمومى و براى همه ى مردم 

باشد.
ِعترت: خاندان پىامبر اسالم )ص(

َعجول: شتابان، آن كه كارها را با عجله انجام دهد.
عرصه: مىدان، قلمرو

عرضه كردن: نشان دادن، ارائه دادن
عّزت: سرافرازى، ارجمندی

ُعصاره: چكىده، فشرده
عطا: بخشش، انعام

َعَطش: تشنگى
َعَطشان: تشنه، دارای عطش

عفو: بخشش
عناوىن: ِج عنوان، نشانه ها

عناىت:  احسان، توّجه نمودن
عوارض: ِج عارضه، مالىات

عواطف: ِج عاطفه، محبّت ها، مهرها
عىان: آشكار، ظاهر

غ
غاصب: گىرنده ی چىزی از روی زور و ظلم، غضب کننده، 

به ستم ستاننده

َغرس: كاشتن درخت، نشانىدن درخت
َغرقه: در آب فرو رفته، غرق شده
غفلت: فراموش كردن، بی خبری

غلبه: پىروزى،  چىره شدن
ُغلغل: جوشىدن

غنى: بى نىاز
غنىمت: مناسب دانستن، بهره بردن

غىرت: جوان مردى و شرف، تعّصب

ف
فام: رنگ، پسوندى است كه بىانگر رنگ است.

فتوا: رأى عالم دىنى در حكم شرعى
فراز: بلندى

فرازنده: افرازنده، بلند كننده
فراغت: آساىش، استراحت

فراق: دوری، جداىی، هجران
فرط: زىاده روى، در گذشتن از حد، شّدت

فروتن: متواضع، افتاده
فروغ: روشناىى، نور

فرهنگ: دانش، تربىت، مجموعه ى آداب و سنن دىنى و 
مّلى ىک سرزمىن.

فرهىخته: ادب آموخته، علم آموخته
فضاىل: ِج فضىلت، خوبی ها، برتری ها

فضىلت: برترى، ارزش های اخالقی
فغان: فرىاد، زارى، ناله

فقىه: دانشمند، آن كه به احكام شرع عالم است.
َفلک: چرخ، آسمان

غىرمعلوم،  شخص  به  اشاره  براى  است  واژه اى  فالن:  
بهمان
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فلسفه: علم به حقاىق موجودات به اندازه ى تواناىى بشر
فى المجلس: در مجلس، فورًا، همان دم

فىض: بخشش

ق
قصار: كوتاه، كلمات قصار: كلمات كوتاه پر معنى

قلمرو: ناحىه، عرصه، گستره
قند در دل كسى آب كردن: كسى را خوش حال كردن

قىام: به پا خاستن

ک
كائنات: ِج كاىنه، موجودات جهان

کاربَر: به کار برنده، استفاده کننده
كارىز: قنات، آبراهه ی زىرزمىنی

كاشف: آشكاركننده، كشف كننده
کام: قسمتی از دهان، دهان

كرامت: بزرگوارى، جوانمردى
كردار: رفتار، عمل

ُکنام: النه، آشىانه، محّل زندگی دد و دام
ُكنج: گوشه، زاوىه

گ
گردن فراز: خودنما، متكّبر

گردون: گردنده، چرخ، آسمان
ُگل کامکار: نوعی گل بسىار سرخ و زىبا

گوهر: مروارىد، اصل
گوىش: گفتار، زبان هاى محلى كه در كنار زبان رسمى 

به كار مى روند.
گىتى فروز: گىتى افروز، روشن كننده ى جهان

ل
لطاىف: ِج لطىفه، چىزهاى نىكو و نغز

لَُغوى: وابسته به لغت، نسبت داده شده به لغت
زبان  از  نشانه هاىى  با  كه  گفتار  و  زبان  از  شكلى  لهجه: 

محلى تكّلم شود.
لىاقت: شاىستگى

م

ماىه: اصل هر چىز، اساس
مأوا: پناهگاه، جای امن، جاىگاه

مبادرت: اقدام كردن به كارى
مبّرا: كسى كه از تهمت پاک است، تبرئه شده

ُمبىن: آشكار، واضح
مبّىن: آشكاركننده، بىانگر

متانت: وقار، استوار بودن
متىن: استوار، محكم

متعالی: بلند، برتر، واال
مجادله: ستىزه و جدل، بحث
محاربه: با ىکدىگر جنگىدن

محال: ناشدنى، غىرممكن
محتوا: حاوى، شامل، درون ماىه

َمحشر: جای گرد آمدن مردم در روز قىامت
محصور: گرداگرد چىزى فراگرفته شده، دىوار شده

محضر: محل حضور، پىشگاه
دلىل  با  را  خود  سخن  كه  كسى  تحقىق كننده،  محّقق: 

ثابت مى كند.
ِمَحک: سنگى كه عىار طال و نقره را با آن تعىىن مى كنند، 

ابزار سنجش
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محنت: رنج، آزماىش
محو: نابود كردن، نىست شدن

كرده  احاطه  دىوارى  را  آن  گرداگرد  كه  محوطه: جاىى 
باشد.

مخاَطب: كسى كه با او سخن گفته مى شود.
مخوف: ترسناک، بىمناک

َمد: باال آمدن آب درىا
برگزىده، خشنود، ىکی از لقب های  ُمرتضٰی: پسندىده، 

حضرت علی )ع(
تقلىد  او  از  دىنى  مسائل  در  كه  مجتهدى  تقلىد:  مرجع 

كنند.
مرحمت: مهربانى، لطف

مرشد: هداىت كننده، راهنما
مزروع: كاشته شده، زراعت شده

مستضعف: ضعىف شمرده شده
مستمع: گوش دهنده، شنونده

َمستور: پوشىده شده، پنهان
مسرور: شاد، خوشحال

ُمسلم: مسلمان
ُمسلَّم: قطعى

مسّلمًا: قطعًا، ىقىنًا، بى گمان
مّشبک: داراى شبكه مانند پنجره، سوراخ سوراخ

مشتِمل: حاوى، دربرگىرنده
مشّقت: سختى، دشوارى

مصلحت: خىراندىشى
مضامىن: ِج مضمون، مفهوم ها، معناها

مضىقه: تنگنا، سخت گىرى كردن
َمطَلع: محّل طلوع، آغاز هر چىز

معارف: ِج معِرف، دانش ها، معرفت ها
معاهده: پىمان، عهد

معترف: اعتراف كننده، اقراركننده
معدوم: نىست شده، نابود گشته، اعدام شده

معرفت: شناخت، دانش
معصوم: پاک و بى گناه

معصومانه: هم چون بى گناهان و معصومان
معمور: آباد شده

معىار: اندازه، وسىله اى كه با آن چىزى را بسنجند.
مقاصد: ج مقصد، مرادها، هدف ها
مّكار: بسىارفرىبنده، بسىار حىله گر

مكث: درنگ كردن
مالل: اندوه، غم

ملک العرش: صاحب تخت پادشاهى
ُملک: تسّلط، پادشاهى، مملکت و کشور

َمِلكا: خداوندا
مناره: محل نور، گلدسته هاى مساجد و بناهاى قدىمى كه 

بر باالى آن اذان مى گوىند.
مّنت: سپاس

ُمنجى: نجات دهنده
منحرف: كج شده از راه راست

منحصر: محدود
منزلت: درجه، تمام
منش: خوى، عادت

منشأ: محل پىداىش، اصل
منطقى: آن چه از روى منطق و تعّقل باشد.

مواجه: روبه رو شدن
موّقر: محترم، با وقار

مؤّثر: اثركننده، اثرگذار
مونس: همدم، ىار

مهارت: ماهر بودن در كارى، استادى
مهترى: سرورى، بزرگی
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و
واسطه: مىانجى

واكسىنه: واكسن زده شده، ماىه زده شده
واال: ارجمند

وحى: پىام خدا به پىامبر )ص(
وال: محّبت، نزدىكى

والىت: رهبرى دىنى، سرپرستى

ه
هاى و هوى: شور و غوغا، بانگ و فرىاد

هجران: دوری، جداىی، فراق
ُهدهد: شانه به سر، مرغ سلىمان )ع(

ُهدٰى: راه راست
هلهله: فرىاد شادى

همهمه: آشوب و غوغا، سروصدا
هنجار: روش، رفتار، قاعده، معىار

ن
ناب: خالص، بى غش

نامرئى: دىده ناشدنى، ظاهر نشدنى
نانموده: آشكار نكرده

نثار: پىش كش كردن، ارزانى داشتن
نجىب: اصىل، نژاده

ندامت: پشىمانى، تأّسف
ندرت: كمى، كمىابى، به ندرت: كم

نرم گو: كسى كه لطىف و مالىم سخن گوىد.
َنَژند: اندوهگىن، غمناک، سرد و بی روح

نشىب: سرازىرى
نصىب: بهره، سهم كسى از چىزى

َنْغز: خوب، نىكو
نوا: ناله، نغمه و شور

نوازنده: آن كه نوازش و مهربانى كند.
نّىت: قصد، آهنگ، عزم

نىرنگ: سحر، جادو
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آ ـ ا
آوىبورى: )1913ــ1834 م( نوىسنده ى معروف انگلىسى که در توصىف طبىعت و احساسات انسانى بسىار 

چىره دست بود.
ـ  ١٣١٨ خورشىدی( حجت االسالم سّىد علی اکبر ابوترابی، در شهر قم  ابوترابی، سّید علی اکبر: )١٣٧٩ـ
دىده به جهان گشود؛ پس از اتمام تحصىالت دبىرستانی در زادگاهش، به تحصىل علوم دىنی در شهر مشهد روی آورد. 
در تظاهرات مردم قم در ١٥ خرداد ١٣٤٢ حضوری فّعال داشت و در پی تبعىد حضرت امام خمىنی )ره( وی نىز به نجف 

رفت و سرگرم تحصىل شد و پس از شش سال به اىران بازگشت.
پىش از انقالب، وی بارها مورد تعقىب ساواک قرار گرفت و به زندان رفت. پس از پىروزی انقالب اسالمی، 
مسئولىت های مهّمی را عهده دار شد و همزمان با آغاز جنگ تحمىلی در کنار سردار شهىد دکتر مصطفٰی چمران در 
جنگ های نامنظم به سازماندهی نىروهای مردمی می پرداخت و سرانجام در ٢٦ آذرماه ١٣٥٩ در ىکی از مأمورىت ها به 

اسارت ارتش متجاوز صدام درآمد.
نماىندگی  هم چون  ارزشمندی  مسئولىت های  و  بازگشت  مىهن  به  درسال ١٣٦٩  اسارت  ده سال  از  پس  وی 

مجلس شورای اسالمی در دوره های چهارم و پنجم و نماىندگی ولی فقىه در امور آزادگان را پذىرا شد.
اىن آزاده ی گرامی، سرانجام در دوازدهم خرداد ١٣٧٩ درحالی که همراه پدرش، رهسپار شهر مشهد مقّدس 

بود، بر اثر تصادف، جان به جان آفرىن سپرد.
ادىب الممالک فراهانی: )درگذشت ١٣٣٥ هـ.ق( مىرزا محمدصادق امىری، معروف به ادىب الممالک، شاعر و 
روزنامه نگار عصر مشروطه بود. وی در سال ١٢٧٧ هـ.ق، در فراهان اراک زاده شد. پس از مهارت و شهرت در شاعری، 

مظفرالّدىن شاه به او لقب ادىب الممالک داد.
ادىسون: )1847 تا 1931 مىالدى( فىزىکدان امرىکاىى که اختراعات زىادى از جمله المپ برق به نام وى 

ثبت شده است. 
طرفدار  و  اجتماعى  فلسفى، سىاسى،  عقاىد  و  افکار  داراى  و  آزادى خواه  مردى  سّید جمال:  اسد آبادى، 
استقرار آزادى در کشورهاى شرقى و اىجاد وحدت مىان مسلمانان و تشکىل اتحادّىه ی دولت هاى اسالمى بود. وى 
همه ى عمر خود را در مبارزه با استبداد پادشاهان اىران، عثمانى، مصر و سىاست استعمارى انگلستان سپرى کرد و 
پىوسته به شرق و غرب سفر مى کرد. در پارىس روزنامه ى ُعروة الوثقى را منتشر کرد و به سىاست انگلستان در شرق حمله 

کرد. وى در سال 1314 هجرى قمرى در استانبول مسموم شد.

!"#$%&'()* +,$
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ارشمیدس: )287ــ212 ق.م( مهندس و حکىم عهد باستان. وى از وطن خود )صقلىه( به اسکندرىه رفت و در 
آن جا به کسب علوم پرداخت. او بود که مى گفت: »اگر نقطه ى اّتکاىى ىابم، زمىن را از جاى خوىش بجنبانم«.

اسماعیل )شاه اسماعیل(: )در گذشت 930 هـ.ق( پادشاه جوان و مؤّسس سلسله ى صفوّىه است. گذشته از 
شجاعت و جوانمردى، وحدت سىاسى اىران را از نظر تروىج مذهب شىعه عملى کرد. وى مى خواست در سراسر کشور 
نفوذ بىگانگان را براندازد و دولتى مستقل از دىگر دولت هاى اسالمى تشکىل دهد. دوره ی حکومت شاه اسماعىل، پس 

از 24 سال تالش و کوشش به پاىان رسىد.  
پاکستانى  آزاداندىش  شاعر  و  انقالبى  متفّکر  هـ.ش(  )1316ــ1250  اقبال  الهورى  محّمد  الهورى:  اقبال 
اقبال در  اردو شعر مى سرود.  و  فارسى  زبان  به دو  و  »مثنوى مولوى« داشت  به  وىژه اى  ارادت  و  است. وى عالقه 

استقالل پاکستان نقش مهّمى داشته است. کلّىات اشعار فارسى اقبال در اىران نىز بارها به چاپ رسىده است. 
امیر کبیر، میرزاتقی خان: )مقتول به سال ١٢٦٨ هـ.ق( وى از بزرگ ترىن مردان سىاسى دوره ى قاجارىه است. 
پدرش آشپز قائم  مقام بود و مىرزا تقى خان نىز در خاندان قائم مقام تربىت ىافت و در جوانى وارد دستگاه ولىعهد تبرىز شد. 
پس از چندى سرپرستى ولىعهد به او سپرده شد. در تهران به صدراعظمى ناصرالّدىن شاه رسىد. با اصالحاتى که انجام داد، 

مخالفان او از پاى ننشستند تا شاه را به برکنارى او و تبعىد وى به کاشان و صدور حکم قتل او وادار کردند. 
اىرج میرزا: وى از نوادگان فتحعلى شاه قاجار بود. تحصىالتش در مدرسه ى دارالفنون تبرىز صورت گرفت. 
ابتدا شاعر دربار قاجارّىه بود اّما به زودى از شاعرى دربار کناره گرفت. شعر اىرج ساده و روان و مشتمل بر کلمات و 

تعبىرات عامىانه است و مسائل مختلف اجتماعى را با زبانى ساده و شوخى هاى نىشدار بىان مى کند. 

ب
باکرى، مهدى: شهىد مهدى باکرى در سال 1333 شمسى در مىاندوآب به دنىا آمد. او و دوستانش نقش مهمى 
در برپاىى تظاهرات شهر تبرىز در سال 1354 و 1355 داشتند. همان زمان وى توسط ساواک شناساىى شد و بارها براى 
بازجوىى به اداره ی امنّىت برده شد اّما چون مدرکى علىه او نداشتند، تحت نظر آزاد شد. در دوران دفاع مقدس، فرمانده 
لشکر عاشورا بود. دالورى ها و شجاعت او زبانزد خاّص و عام است. وى در 25 اسفند سال 136٣، ىک سال بعد از 

شهادت برادرش حمىد باکرى، در عملىات خىبر به شهادت رسىد.
بالل: ابن رباح حبشى، مؤذن و خازن و از ىاران خاص و صمىمى پىامبر )ص( بود. وى پس از مسلمان شدن در راه 

دوستى پىامبر )ص( از مشرکان و منافقان آزار و اذّىت بسىار دىد و صبر و شکىباىى و خلوص بسىار از خود نشان داد. 
بهلول: )وفات 190 هـ.ق( از اشخاص دانا و آگاه معاصر هارون الرشىد، خلىفه ى عّباسى، بود؛ وى نسبت به 

مسائل اجتماعى زمان خود دىدى انتقادى و طنزآمىز داشت. 
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بیابانکى، سعید: وى متولد سال 1345 خمىنى شهر اصفهان و دانش آموخته در رشته ى راىانه است و بىش تر 
در قالب غزل مى سراىد. نخستىن مجموعه ى شعر بىابانکى با عنوان »ردپاىى بر برف« در سال 1371 منتشر شد. 

بیدل دهلوى، عبدالقادر: )درگذشت ١١٣٣ هـ.ق( از شاعران بلند پاىه ى ادب فارسى، هم روزگار صفوّىه بود. وى 
در هندوستان به دنىا آمد و همان جا پرورش ىافت. بىشتر عمر خود را در تفّکرات عرفانى و خلق آثار فراوان سپرى کرد.

 
پ

پاىنده، ابوالقاسم: )1363ــ1292 هـ.ش( از نوىسندگان چىره دست معاصر که در داستان نوىسى و ترجمه، 
آثار گوناگونى پدىد آورده است. مهم ترىن اثر او ترجمه ى »قرآن مجىد« است. 

ت
تاگور، رابیند رانات: شاعر و عـارف پـرآوازه ى هندى کـه اشعار وى سرشار از مفاهىم عـرفـانى و حّس 

مىهن دوستى است. تاگور جاىزه ى ادبى نوبل را نىز درىافت کرد. وى در سال 1941 مىالدى درگذشت. 

ج
جامى، نورالّدىن عبدالّرحمن: نورالّدىن عبدالّرحمن جامى شاعر و نوىسنده ى معروف اىرانى در قرن نهم هجرى 
است. وى به مناسبت محّل توّلد خوىش »جام« و نىز به سبب دوستدارى شىخ االسالم احمد جام، جامى تخّلص کرد. دىوان 

اشعار، هفت اورنگ )شامل هفت مثنوى به تقلىد خمسه ى نظامى(، نفحات االنس و بهارستان از آثار اوست.  
ُجنید: )حدود قرن دوم و سوم قمری( ابوالقاسم بن محمد بن جنىد، عارف معروف و عالم دىنى، وى در بغداد 

به دنىا آمد و از کسانى است که درباره ى علم توحىد در بغداد سخن گفته است. 

ح
تارىخ  غزل سراى  بزرگ ترىن  الغىب،  لسان  به  معروف  شىرازى،  حافظ  محمد،  شمس الّدىن  خواجه  حافظ: 
ادبّىات اىران است. وى در اواىل قرن هشتم در شىراز متولد شد و در همان جا به تحصىل علوم و مطالعه ى قوانىن ادب 

و دىوان شاعران پرداخت و چون قرآن را از بر داشت، »حافظ« تخّلص نمود. 
َحبله رودى )محمد(: از نوىسندگان بزرگ قرن ىازدهم هجرى است و اثر معروف »جامع التمثىل« از اوست. 

با تحصىل، علوم حوزوى را نزد  حبیبى، حسن: وى در سال 1316 شمسى در تهران به دنىا آمد. همزمان 
پدرش آموخت. حبىبى افزون بر مسئولىت ها و خدمت در مشاغل مختلف دانشگاهى، علمى، فرهنگى و سىاسى از  آغاز 
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انقالب اسالمى، مدتی مسئولىت مهمّ  رىاست فرهنگستان زبان و ادبىات فارسى را برعهده داشت. 
برجسته ى جهان اسالم است که در سال  از عالمان  آملى،  حسن زاده آملى: استاد عاّلمه حسن حسن زاده 
1307 خورشىدى در ىکى از روستاهاى الرىجان آمل به دنىا آمد. وى پس از طّى مراحل تحصىل و کسب علوم دىنى و 

معارف اسالمى و فضاىل علمى و معنوى، به مدارج عالى در رىاضّىات و نجوم نىز دست ىافت. 
حسن زاده، فرهاد: وى در سال 1341 در آبادان به دنىا آمد و اکنون در تهران ساکن است. در هفته نامه ى 
مؤّسس  هىئت  اعضاى  از  و  طنز  و  ادبّىات  صفحه هاى  مسئول  همشهرى(  روزنامه ى  نوجوان  )ضمىمه ى  »دوچرخه« 

انجمن نوىسندگان کودک و نوجوان است. 
حسینى، سّید اشرف الّدىن: ىکى از معروف ترىن شاعران عهد انقالب مشروطّىت است. وى مؤسس روزنامه ى 
هواخواهان  دوران،  آن  در  او  انتقادى  و  طنز آمىز  اشعار  است.  قمرى  هجرى  سال 1325  در  »نسىم شمال«  معروف 

بسىارى داشت. 
حکیمى، محمود: حکىمى از جمله نوىسندگان و پژوهشگرانى است که عمر خود را وقف پژوهش و مطالعه 
در حوزه ى معارف اهل بىت کرده است.  »زندگانى حضرت زىنب )س(«، »سىرت و شخصّىت حضرت محمد )ص(«، 
»زندگانى حضرت امام حسىن )ع(«، »داستان هاى آموزنده براى کودکان«، »آموزش کودکان نابىنا« و »حس ششم« اشاره 

کرد. هم چنىن در حوزه ى داستان »وجدان«، »به سوى ساحل« و »پىام آور محبت« از آثار اوست. 

خ
خلیل )حضرت ابراهیم )ع((: از پىامبران الهی است که مردم را به خدای ىگانه دعوت کرد و خانه ی کعبه را به 

دست خوىش ساخت. وی به فرمان نمرود به آتش افکنده شد ولی آتش به امر الهی بر او سرد شد و وی سالم ماند.

ذ
ذوالّنون: )درگذشت 245 هـ.ق( ىکى از عرفاى بنام و از مردم مصر بوده است. وى به زبان آورى و حکمت 

مشهور است. 

ر
رضاىی نیا، عبدالّرضا: )متولد ١٣٤٣ ش( از نوىسندگان، شاعران و مترجمان معاصر است. برخی از آثار او 

عبارت اند از نقد شعر معاصران، فرشته بفرستىد، از حنجره های شرقی.
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س
سبزواری، حمید: )متولد ١٣١٤(، حسىن ممتحنی متخّلص به حمىد سبزواری. از شاعران خوش نام انقالب 
که بىش تر سروده های او مربوط به فضای انقالب است. از آثار او می توان به »سرود سپىده« و »سرود درد« اشاره کرد.

سعدى، شیخ مصلح الّدىن: )درگذشت حدود ٦٩١ هـ.ق.( از بزرگ ترىن شاعران و نوىسندگان اىران است. 
آموزش هاى مقدماتى را در زادگاه خود شىراز فراگرفت. براى اتمام تحصىالت به بغداد ــ از مراکز بزرگ علمى عصر 
خود ــ رفت. پس از 35 سال به شىراز برگشت. بوستان به شعر و گلستان به نثر همراه با شعر و دىوان اشعار از او بر 

جاى مانده است. مجموعه ى اىن آثار »کلّىات سعدى« نامىده مى شود. 
سلیمان: سلىمان )ع( پسر داود )ع( و جانشىن وى بوده است و در اسالم از انبىاى بنى اسرائىل به شمار مى آىد. 

عقل و هوشمندى وى مشهور و زبان زد عموم است. 
سناىى: شاعر و عارف بزرگ قرن ششم هجرى. وى در ابتدا شاعرى مدىحه سرا بود اّما پس از مدتى به سرودن 

اشعار عرفانى و اخالقى روى آورد. »کارنامه ى بلخ« و »حدىقه الحقىقه« از آثار اوست. 
ـ    428 هـ.ق( از دانشمندان بنام قرن چهارم و پنجم است. در بخارا کسب علم کرد و  سینا، ابوعلى: )370ـ
در ده سالگى قرآن را از حفظ داشت. در جوانى پادشاه سامانى ــ نوح بن منصور ــ را معالجه کرد و از کتاب خانه ى 
گران بهاى او بهره ها برد. در سفرى در همدان در راه بىمار شد و در آن شهر درگذشت. از آثار او مى توان به کتاب های 

شفا و قانون و نىز دانش  نامه ى عالىى اشاره کرد. 

ش
شیرازى، میرزا: )درگذشت 1312 هـ.ق( از علماى عالى قدر شىعه، مرجع بزرگ تقلىد، بنىان گذار مکتب 
سامرا و مبارز نستوه، در شىراز به دنىا آمد و براى تحصىل به اصفهان رفت. سپس به عتبات عالىات رفت و نزد شىخ 
فتواى  با  انگلىس،  استعمار  با  مبارزه  براى  قاجار  ناصرالدىن شاه  زمان  در  او  پرداخت.  تحصىل  به  انصارى  مرتضى 
مدّبرانه ی خود، مصرف تنباکو را تحرىم کرد. مدتى در سامرا به تدرىس و تعلىم مشغول بود تا اىن که درسال 1312هجرى 

قمرى بدرود حىات گفت و پىکر مطّهرش در نجف اشرف به خاک سپرده شد. 

ص
صائب تبرىزی، میرزا محمدعلی: )١٠٨٦ــ١٠١٦ هـ.ق( وی در اصفهان دىده به جهان گشود. پدر صائب از 
بازرگانان شهر تبرىز بود که برای تجارت به اصفهان مهاجرت کرده بود. صائب در اصفهان به تحصىل علم و کماالت به وىژه 
خّط و شعر و ادب و فضىلت پرداخت. در روزگار جوانی به مشهد و مّکه هم سفر کرد. سپس به هند رفت و با شاعران 
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بزرگ آن دىار آشنا شد. پس از هفت سال به مىهن بازگشت و به حضور شاه عباس دوم صفوی در اصفهان رسىد و عنوان 
»ملک الشعراىی« ىافت. صائب از پرکارترىن شاعران روزگار خوىش است. اشعار او عمومًا غزل، مثنوی و قصىده است.

ع
عباس )ع(: از فرزندان حضرت علی )ع( که پرچم دار سپاه امام حسىن )ع( بود. وی به »ابوالفضل« و »قمربنی هاشم« 

معروف است. درسال ٦١ هـ.ق در واقعه ی کربال به شهادت رسىد و مزارش در کربال امروزه زىارتگاه مشتاقان است.

ف
فداىی مازندرانی، میرزامحمود: )حدود ١٢٨٠ــ١٢٠٠ هـ.ق( از شاعران و مرثىه سراىان بزرگ عاشوراىی 
در عصر قاجار است که در منطقه ی دودانگه ی شهر ساری می زىست و واقعه ی کربال را بر پاىه ی اسناد معتبر تارىخی 
به نظم درآورده است. بخش نخست دىوان شعر او )َمقَتل منظوم( در قالب ترکىب بند سروده شده است که حدود ٤٢٠٠ 
بىت دارد. بخش دوم نزدىک به سه هزار بىت است که در قالب های گوناگون به بىان مفاهىم ادبىات عاشوراىی پرداخته 
است. شعر »ىاد حسىن )ع(« گزىنشی از قصىده ای بلند و شکوهمند است که از طوالنی ترىن قصاىد استوار عاشوراىی به 
شمار می آىد. هنر شاعری فداىی در تصوىر آفرىنی های بدىع عاشوراىی است. کّلىات سروده های عاشوراىی وی با عنوان 

»مقتل منظوم فداىی« اّولىن بار در سال ١٣٨٨ به چاپ رسىده است.
 فردوسى: ابوالقاسم فردوسى، شاعر بزرگ حماسه سراى اىران، در قرن چهارم و اواىل قرن پنجم هجرى 

مى زىست. اثر عظىم او شاهنامه است که بىش از سى سال براى سرودن آن رنج برد. 
از  به موالنا محسن فىض کاشانى  ملّقب  ــ 1006 هـ.ق( محّمد بن مرتضى کاشانى  فیض کاشانى: )1090 
فقىهان و دانشوران دوره ى صفوى است. وى شاگرد حکىم نامدار »مالصدرا« بود و در تمامى علوم دىنى، عرفان، 
وافى، شرح صحىفه ی  کتاب  تفسىر صافى،  از:  عبارت اند  او  آثار  از  برخى  داشت.  مهارت  و  تبّحر  ادبىات  و  فلسفه 

سّجادّىه، دىوان اشعار و شوق المهدى.

ق
قا آنی شیرازی: )حدود ١٢٧٠ــ١٢٢٢ هـ.ق( مىرزا حبىب اللّٰه شىرازی متخّلص به »قاآنی« از شاعران دوره ی 
قاجار است. هنر او در قصىده سراىی و انتخاب واژگان خوش آهنگ و توصىف های نىکو است. وی کتاب »پرىشان« را 

به شىوه ی گلستان سعدی نوشت. آرامگاه او در جوار حضرت عبدالعظىم )ع( شهر ری است.
قائم مقام فراهانى: ادىب، منشى و شاعر دوره ى قاجار؛ وى در نظم و نثر فارسى تبّحر داشت و ثناىى تخّلص 
مى کرد. کوشش هاى بسىار وى براى اصالح اىران موجب حسادت عّده اى از جمله مىرزاآقاسى شد و بدگوىى بدخواهان 
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شاه قاجار )محمدشاه( را برانگىخت تا او را به باغ نگارستان تهران احضار کرد و وى را در آن جا خفه کردند. 
ُقشیرى، ابوالقاسم: ىکى از عارفان معروف قرن پنجم هجرى که کتاب »رساله ی قشىرّىه« در شرح اصطالحات 

و معّرفى مشاىخ عرفانى از آثار اوست. 

ک 
وى  لقب  صفوى؛  دوره ى  اواىل  و  تىمورى  عهد  اواخر  مشهور  مىنىاتور ساز  و  نّقاش  بهزاد:  کمال الدىن، 

کمال الّدىن و از مردم هرات و شاگرد سّىد احمد تبرىزى بود. شاه طهماسب اّول نزد بهزاد نّقاشى مى آموخته است. 
کمال الملک: از نّقاشان بزرگ معاصر که در سال 1319 هجرى شمسى وفات ىافت. از آثار معروف او، تابلوى 

»فالگىر بغدادى« و »مىدان کربال« را مى توان نام برد.  

م
محمود دروىش: )٢٠٠٨ــ١٩٤٢ م( از بزرگ ترىن شاعران معاصر عرب است که شعر او با انقالب، مبارزه و 

پاىدارى پىوندى آشکار دارد. عشق به سرزمىن فلسطىن و استقالل آن از درون ماىه  هاى اصلى شعر او است.  
آىت الّله سّىد حسن مدّرس از رجال روحانى و سىاسى دوره ى مشروطّىت و پهلوى است. وى در  مدّرس: 
روستاى سرابه ى کچو از توابع اردستان به دنىا آمد. در شانزده سالگى براى تحصىل به اصفهان رفت و پس از آن به 
به دست دژخىمان  نماىنده ى مجلس شد و سرانجام  بار  بزرگ نجف تحصىل کرد. چندىن  نزد علماى  و  عتبات رفت 

حکومت پهلوى در شهر کاشمر به شهادت رسىد. 
متوّلد  کردستانی،  مستوره  ابوالحسن  فرزند  خانم«  شرف  »ماه  هـ.ق(  ـ  12٢٠  )1٢٦٤ـ کردستانی:  مستوره 
١٢٢٠ قمری در شهر سنندج، شاعری است کـه بـه دو زبـان فارسی و ُکردی شعر سروده است. او را نـخستىن زن 

تـارىخ نوىس ُکرد در اىران، شمرده اند. »دىوان شعر« و »تارىخ اردالن« از آثار اوست.
ـ  1298 هـ.ش( استاد شهىد آىت الّله مطّهرى در بهمن ماه 1298 هجرى شمسى  مطّهرى، مرتضى: )1358ـ
در فرىمان خراسان به دنىا آمد. وى ىکى از شاگردان برجسته ى امام خمىنى )ره( بود که به مراتب علمى رسىد. آثار او 
زمىنه ساز بسىارى از مبانى فرهنگى و دىنى انقالب اسالمى است. اىن روحانى فرزانه در سال 1358 هجرى شمسى 
به شهادت رسىد. برخى از آثار وى عبارت اند از: خدمات متقابل اسالم و اىران، داستان راستان )براى نوجوانان(، 

تماشاگه راز، مسئله ی حجاب، پىرامون انقالب اسالمی.
و  عالمان  از  خراسانى  حبىب  مىرزا  حاج  سىد المجتهدىن  هـ.ق(  )1327ــ1266  خراسانی:  میرزاحبیب 
فقىهان بلند مرتبه ى خراسان بود. وى افزون بر کسب علوم دىنى و فراگىرى زبان فرانسه و عربى، به مقامات عالى عرفانى 
و معنوى دست ىافت. در تزکىه ى نفس و تهذىب اخالق و کردار نىکو، سرمشق اهل روزگار بود و ذوق شعرى و استعداد 
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درخشانى داشت. وى سرانجام در سال 1327 قمرى در شهر مشهد مقّدس درگذشت و در حرم مطّهر حضرت امام 
رضا )ع( به خاک سپرده شد.

 
ن

نزار َقّبانی: )١٩٩٨ــ١٩٢٣ م( از بزرگ ترىن شاعران و نوىسندگان عرب، متولد شهر دمشق سورىه است. او 
به زبان های فرانسوی، انگلىسی و اسپانىاىی مسّلط بود. سروده های او سرشار از عشق و عاطفه به انسانىت است.

نظامى: شاعر نامدار اىرانى معروف به نظامى در شهر گنجه، از شهرهاى امروزى جمهورى آذرباىجان، به دنىا 
آمد. در جوانى به تحصىل علوم اسالمى و فرهنگ و ادب، قصص و تارىخ هّمت گماشت. داستان پردازى در منظومه هاى 
او به اوج رسىد. آثار نظامى عبارت است از: مخزن االسرار، خسرو و شىرىن، لىلى و مجنون، هفت پىکر و اسکندرنامه. 

و
وحشى بافقى: کمال الّدىن وحشى بافقى در اواخر عهد شاه اسماعىل اّول صفوى در قصبه ى بافق در 24 
فرسنگى ىزد متوّلد شد. سپس به ىزد آمد و بىش تر اّىام زندگى را در آن جا گذراند. از آثار او مى توان به مثنوى هاى 

»فرهاد و شىرىن«، »ناظر و منظور« و »ُخلد برىن« اشاره کرد. 
کوچک تر  برادر  وی  است.  کمال الملک  شاگردان  اّولىن  از  هـ.ش.(  ـ  ١٢٦٨  )١٣٣٣ـ حسنعلی:  وزىری، 
علىنقی وزىری )موسىقی دان( بود و از بنىان گذاران دانشکده هنرهای زىبای تهران به شمار می رود. وزىری، شرح احوال 

استاد خود را در کتابی به نام »کمال الملک« تدوىن کرده است.
وصال شیرازى: )1197ــ1262 هـ. ق( وصال شىرازى معروف به مىرزا کوچک از شاعران اواىل دوره ى 
قاجارىه است. وصال در دوره ى جوانى مدتى به تحصىل ادب، خط و هنرهاى زىبا، موسىقى و سىر در مقامات عرفانى 

سرگرم بود. مثنوى »بزم وصال« از آثار اوست. 

ه
هاتف اصفهانی: سّىداحمد )درگذشت ١١٩٨ هـ.ق.( از شاعران دوره ی افشارىه و زندىه است. در سرودن 

غزل از سعدی و حافظ پىروی می کرد. »ترجىع بند« عرفانی وی نىز معروف است.

ى
ىغماىى، اقبال: نوىسنده و مترجم که آثار فراوانى از خود بر جاى گذاشت. به سبب محّبت و عالقه ى فراوانى 
که به کودکان و نوجوانان داشت، نخستىن »مجله ى وىژه ى کودکان« را پدىد آورد. »سفرنامه ى شاردن« به قلم اىن مترجم 

و نوىسنده ى توانا به پارسى برگردانده شد.
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ب
تقسىم شده  باب  ده  به  منظومه  اىن  مثنوى سعدى شىرازى است.  منظومه ى  بوستان سعدى )سعدی نامه(: 
است. بوستان سعدى منظومه اى است اخالقى و اجتماعى و عرفانى. اىن کتاب تاکنون به زبان هاى مختلف از جمله 

التىنى، انگلىسى، فرانسوى، آلمانى و ترکى ترجمه شده است. 

ج
جامع التوارىخ: تارىخ مفّصل جهان که مؤّلف آن خواجه رشىد الّدىن فضل الّله است. وى در نوشتن اىن کتاب 
از اسناد و نوشته هاى دولتى و از نظرات دانشمندان معاصر خوىش استفاده کرد و آن را تا سال 710 هجرى قمرى به 

پاىان رساند. 

د
درآمدى بر ادبّیات داستانى پس از پیروزى انقالبى اسالمى: نوشته ى فرىدون اکبرى ِشلدره اى که در 
آن به سىر تارىخى ادبّىات داستانى از روزگار مشروطه تا 1377 پرداخته شده است. محور اصلى کتاب، داستان نوىسى 

پس از پىروزى انقالب اسالمى اىران است. 
در جست وجوى خوش بختى: نوشته ى ُلرد آوىبورى و ترجمه ى ابوالقاسم پاىنده است. اىن کتاب در هفده 

فصل نگاشته شده و نوىسنده در آن به موضوعاتى مانند خوش بختى، امىد، تربىت و … پرداخته است.

ر
رساله ی  ُقشیرىه: نوشته ى ابوالقاسم ُقشىرى از عارفان قرن پنجم است. اصل اىن کتاب به زبان عربى است و 
ىکى از شاگردان قشىرى آن را به فارسى برگرداند. موضوع اىن کتاب، معرفى برخى از بزرگان عارف و شرح اصطالحات 

و الفاظ راىج مىان آن هاست. اىن اثر با تصحىح و تعلىقات استاد فروزانفر به چاپ رسىده است. 
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س 
سرگذشت شهید مهدى باکرى: کتابى است نوشته ى حبىب ىوسف زاده که به سرگذشت شهىد مهدى باکرى 
پرداخته است. شهىد باکرى از سرداران دالور جنگ تحمىلى است. وى در مىاندوآب متوّلد شد و در عملىات »بدر« 

به شهادت رسىد. 
سفرنامه ى شاردن: سفرنامه اى به قلم ژان شاردن، جهانگرد و سّىاح فرانسوى. وى در سال هاى 1664 تا 
1677 مىالدى دوبار به اىران سفر کرد و هر بار شش سال در اىن کشور اقامت نمود. در اىن کتاب اطالعات سودمندى 

راجع به عهد صفوّىه آمده است و شاه عّباس به او لقب تاجرباشى داده بود.

گ
گلستان سعدى: کتابى است به فارسى آمىخته به نظم و نثر که در سال )656 هـ.ق( سعدى آن را نگاشته است. 

گلستان هشت باب دارد و اساس اىن کتاب بر بىان حکاىت است و هدف آن تربىت انسان هاست. 

م
مجّله ى رشد: مجموعه ى مجاّلتى است که هم سو با اهداف آموزشى و پرورشى دانش آموزان اىران از سوى 
دفتر انتشارات کمک آموزشى سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى منتشر مى شود. اىن نشرىه در سه مقطع ابتداىى، 

راهنماىى و دبىرستان در دسترس دانش آموزان و دبىران قرار مى گىرد. 
منشآت: منشآت، ِج منشأة، به معنى نوشته شده ها و نامه هاست. مجموعه ى نوشته ها و انشاهاى قائم مقام فراهانى 

به اىن نام است. قائم مقام در نوشتن اىن اثر، از شىوه ی  گلستان سعدى پىروى کرده است. 

ه
هفده داستان کوتاِه کوتاه: اىن کتاب ترجمه ى سارا طهرانىان است که هفده داستان کوتاِه کوتاه از نوىسندگان 

ناشناس جهان را در بردارد. 
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آ ـ ا 
استانبول: اىن واژه به معنى »به سوى شهر« است و نام شهر و بندرى در ترکىه است. سابقًا پاىتخت دولت 

عثمانی بود و اکنون ىکى از شهرهاى مشهور جهان است. 
افغانستان: کشور همساىه ى اىران که در شرق سرزمىن ما قرارگرفته است. پاىتخت آن شهر کابل و قندهار و 

هرات از شهرهاى مهم آن است. مردم اىن سرزمىن فارسى زبان و مسلمان اند.  

ت
توس: ىکی از شهرهای قدىم خراسان که مدفن حضرت امام رضا )ع( در آن بوده است و به همىن سبب آن را 

»مشهد توس« نامىدند و کم کم لفظ »مشهد« جاىگزىن شد.
تهران: پاىتخت اىران است که بىن کوه هاى البرز و کوىر مرکزى قرار گرفته است. تهران در دشتى هموار و 
مسطح قرار گرفته که شىب آن از شمال به جنوب است. در عصر قاجارّىه پاىتخت اىران شد. تهران از نظر عمران و 

عظمت سىاسى و اقتصادى ىکى از شهرهاى مهم خاورمىانه است. 

چ
چالدران: ىکى از شهرهای استان آذرباىجان غربی است که جنگ معروف چالدران بىن شاه اسماعىل صفوى 

و سلطان سلىم، پادشاه عثمانى در اىن محل واقع شد.  

خ 
خراسان: خورآسان، شرق، هم اکنون سه استان کشور به اىن نام مشهورند: خراسان رضوى که مرکز آن مشهد 

مقدس است؛ خراسان شمالى که مرکز آن بجنورد و خراسان جنوبى که مرکز آن بىرجند است. 

ر 
روم: ىکى از کشورهاى جنوبى اروپا که سابقًا وسعت زىادى داشت و به دو قسمت روم شرقى و روم غربى 

تقسىم شد. اکنون اىتالىا جانشىن کشور روم قدىم است و پاىتخت آن شهر »ُرم« است. 
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ز
استان  در  نزدىکى کوهرنگ  در  و  زاگرس است  کوه  در رشته  نقطه  بلندترىن  متر  ارتفاع 4550  به  زردکوه: 

چهارمحال و بختىارى قرار دارد.    
زنده رود: زاىنده رود، رودخانه اى است که از دامنه ى شرقى زرد کوه بختىارى مقابل سرچشمه ى کارون، 

سرچشمه مى گىرد. پس از مشروب کردن خاک اصفهان و عبور از جنوب شهر در باتالق گاوخونى فرو مى  رود.

س
سبا: شهرى در عربستان قدىم و ناحىه ى ىمن کنونی که ملکه ى آن بلقىس نام داشته است. 

ف
داراى حکومت  فرانسه  اروپاى غربى است.  از کشورهاى  و  کره ى شمالى  نىم   در  فرانسه: کشورى است 
جمهورى است و ىکی از مراکز علم و ادب و هنر اروپا در قرون جدىد به شمار مى رود. پاىتخت آن شهر پارىس است. 
فراهان: ىکی از شهرستان های استان مرکزی که در شمال شهر اراک واقع است و زادگاه قائم مقام فراهانی 

است. 
فلسطین: کشورى مسلمان که بىن رود اردن و درىاى مدىترانه واقع است. هم چنىن اىن کشور بىن جمهورى 
لبنان، سورىه و بحرالمىت قرار گرفته است. پس از جنگ جهانى دوم به ىاری استعمارگران کشورى به نام اسرائىل 
در آن تشکىل گردىد. شهر معتبر بىت المقدس که قباًل قسمتى از آن در دست مسلمانان بود، در حال حاضر تمام آن در 

تصرف اسرائىل اشغالگر است. 

م
مصر: کشور مصر در شمال شرقى افرىقا واقع است. آبادى و وجود جمعّىت در خاک مصر در نتىجه ى وجود رود 

نىل است که خاک مصر را حاصل خىز و ثروتمند کرده است. حکومت مصر جمهورى و پاىتخت آن شهر قاهره است. 
ــ ِمنا )ِمنٰی(: جاىگاهی در مّکه که حاجىان در آن جا قربانی می کنند.

ه
هند: کشورى که قسمت اعظم شبه قاره ى هندوستان را تشکىل مى دهد. قدمت تمّدن آن به چهار هزار سال قبل 

از مىالد مى رسد. پاىتخت هند دهلى نو است. 
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ى
َىَمن: کشور کوچک مستقلى است در جنوب غربى شبه جزىره ى عربستان که پاىتخت آن شهر »صنعا« است.
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فهرست کتاب هاى متناسب با برنامه ى درسى فارسى راهنماىى 
          

سال انتشار ناشر نوىسنده ىا مترجم نام کتاب ردىف
138٧
138٣
13٨٨

138٣
138٥
١٣٧٥
138٢
138٢
138٤
138٠
138٧
138٢ 

١٣٨٠
١٣٨٤
١٣٨١
١٣٧٨
١٣٨٥
١٣٦٨
1387
١٣٨٥
١٣٨٥

سوره ی مهر
مدرسه
مدرسه

پىداىش 
مدرسه 
سروش
مدرسه
مدرسه
نشر افق

پىام آزادى
سوره ی مهر

کانون    پرورش   فکرى 
کودکان و نوجوانان

فرهنگ گستر
قدىانی
مدرسه
مدرسه
مدرسه
شکوفه
مدرسه
مدرسه
فروزش

محمدرضا سرشار )رهگذر(
محمد مىرکىانى
ابراهىم اصالنی

سپىده خلىلی
حمىد نواىى لواسانى

قىصر امىن پور
ابراهىم حسن بىگى

دارىوش عابدى
محمد رضا شمس

عباس صالح مدرسه اى
محمدرضا سرشار )رهگذر(

حسىن معلم

مهدی الماسى
علی موسوی گرمارودی

سپىده خلىلى
حسىن حّداد

قاسم علی فراست
فرىدون عموزاده خلىلی
محمدحسىن بحرالعلومی

حمىد نواىی لواسانی
جک کنفىلد و مارک وىکتورهنس

ترجمه: راستکار محمود زاده

آن جا که خانه ام نىست
افسانه ی چهار برادر

روان شناسی نوجوانی برای 
نوجوانان

بانوی سّکه ها
بچه های اىستگاه

به قول پرستو
پرستوها

پلى به سوى داستان نوىسى
پهلوان پنبه )افسانه هاى اىرانى(

جاىى که هىچ کس نىست
جاىزه

حکاىت نامه

خدا با دوستان خود صمىمى است
داستان پىامبران )٣ جلد(

داستان زندگى من )هلن کلر(
داستان معاصر، داستان نوىسان معاصر

روزهای برفی
سفر به شهر سلىمان

سفر و آموزش سفرنامه نوىسی
سىاره ی ىخی

سوپ جوجه برای روح

1
٢
٣

٤
٥
6
7
8
9

١0
١1
١2

١3
١4
١5
١6
١7
١8
19
٢٠
٢١
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سال انتشار ناشر نوىسنده ىا مترجم نام کتاب ردىف

1378
1386
13٨٢
13٦١
138٤
138٠

13٨٦
١٣٨٧

13٨٠
١٣٨٤
138٣
١٣٧٩
١٣٧٨
١٣٨٣
١٣٧٩
١٣٨٤
1388
١٣٨١
١٣٧٦

توسعه کتاب اىران
ُمعىن

چشمه
حوزه ی هنری

افق
قدىانی

پىام محراب
کتاب های شکوفه 

)امىرکبىر(
جوان

منادی تربىت
کانون پرورش فکری
طرح و اجرای کتاب

نشر قو
مدرسه

پىام آزادی
مدرسه
نسىما

صابرىن
امىرکبىر

امىرمهدی مرادحاصل
هوشنگ مرادى کرمانى

فرىدون اکبری ِشلدره ای
فرىدون عموزاده خلىلی 
به رواىت آتوسا صالحی

حسىن فتاحی

رضا شىرازی
مهدى آذر ىزدى

سىد مهدى شجاعى
مهدی مرادحاصل 

سپىده خلىلی
محمد برابادی
حمىد هنرجو

محمدرضا ىوسفی
مسلم ناصری

مصطفی رحماندوست
مّحمدعلی شادمانی
عرفان نظرآهاری

جعفر ابراهىمی )شاهد(

شکوفه بر شمشىر
شما که غرىبه نىستىد

طوطىان شىرىن گفتار
فرىاد کوهستان

قّصه های شاهنامه فردوسی )به نثر(
قصه های دل نشىن ادب پارسی

)سمک عّىار ٢ جلد(
قّصه های مثنوی )٢ و ١(

قّصه  هاى خوب براى بچه هاى خوب

کشتى پهلو گرفته
گذری بر زندگی چهارده معصوم

گم شده
لبخند با بزرگان

ماه بی گوشواره )شعر نوجوان(
مسافر درىا

مالقات در شب بارانی
موسىقی باد

مهارت نوشتن
نامه های خط خطی

ىک سنگ و ىک دوست

٢2
٢3
24
٢5
٢6
٢7

٢8
29

٣0
31
٣2
٣3
٣4
٣5
٣6
٣7
38
٣٩
٤٠
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