ِ
معرفت آفریدگار
درس ا ّول :
درس دوم :پنجرههای شناخت
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در

س ا ّو

10

ل

ب
ی
ی
ی
ی
�
� �که آ��فر �یدگار
ا�نهمه خ ل ق� را �که ش�ما � ی� ن� ی�د� ،بد  �ن چ� ن�د �ن �بس ی�اری ،ا�نهمه را خ�ال ق�ی اس ت

�ع
�ع
� او
� .آ��فر �یدگار را ب� ب�ا�ید پ�رس ت� ی�دن و �بر ن م ت
� �بر ا�ی ش�ان زا� وی اس ت
�و نم ت
ا�ی ش�ان اس ت
س پ�اسداری �با�ید �کردن.

ِ
م
�
� زا� ا ی�ن و
ا ن�د�ی ش�ه �کردن ا ن�در کار خ�ال ق� و خ�ل قو� ،رو ش� ن�ا ی�ی ا ف��زا�ید ا ن�در دل و غ ف�ل ت
ی
�.
ن�اا ن�د� ش� ی�دن ،ت�ار ی��کی ا ف��زا�ید ا ن�در دل و ن�ادا�نی� ،مگراهی اس ت
ابوعلی بَلعمی ،تاریخ بَلعمی

�ب ِاد ب�هاری َو ز��ید زا� ط ف ِ
ر� َمر�غ�زار

�� ی غ� ن� ی�م � ج� نُ� ب� ِ ِ
� �باد َر ب� ی�ع
خ �ز و
� ش مار ،ش
ت
��،یاد خ�دامی� ک ن�د
هرگلو�بر�گی �کههس ت

�ب گ ِ
ر� رد خ� ت�ا ِ
ن س�ب�ز رد ن��ظ ر ِ هو ش� ی�ار

�ب زا� ب�ه �گردون رس ی�د ،ن�الهی هر ُمر غ�ِ ز�ار
ن�الهی م زو�و ِ
ن مر غ� ،ب�وی � ش ِ
خو� الله ز�ار

ِ
ب�ل ب�ل و �قُمری چ�ه �خوا ن�د؟ �یاد خ�داو ن�دگار

هر ور�ق ش� د�ف�ریس� ،معر�ف ِ
� �کردگار
ت
ت
ت
سعدی
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درك مطلب
 1در شعری که خواندید « ،بلبل» و « قمری» چه میخوانند؟
 2برداشت شما از بیت «برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت
کردگار» چیست؟
 3به نظر شما بلعمی بر چه چیزی تأکید دارد؟ دلیل خود را بیان کنید.
 4چه تفاوتی بین عبادت انسانها با دیگر موجودات هست؟
.

5

دانش زبانی
الف) گاهی برای زیبا و موزون شدن شعر ،جای اجزای جمله تغییر میکند؛ از جمله اینکه فعل
به جای اینکه در آخر جمله قرارگیرد در وسط و ح ّتی گاهی در ابتدای جمله قرار میگیرد؛
مانند باز به گردون رسیدنالهی هر مر ِغ زار
خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع

نالهی موزون مرغ ،بوی خوش اللهزار

ب) ما مقصود خود را به صورت جمله بیان میکنیم« .جمله» ،یک یا مجموع چند کلمه است
که پیام کاملی را از گوینده به شنونده برساند.
انواع جمله

جملهی خبری :جملهای است که خبری را بیان میکند؛ مانند باد بهاری وزید.
جملهی پرسشی :جملهای است که در آن پرسشی وجود دارد؛ مانند بلبل و قمری چه خواند؟
جملهی امری :جملهای است که در آن خواهشی یا فرمانی ،بیان میشود؛ مانند خیز و غنیمت  شمار.
جملهی عاطفی :جملهای است که بیانگر احساس و عاطفه باشد؛ مانند چه گل زیبایی!
12

حکایت
دو دوست ،پیاده از جا ّدهای در بیابان عبور میکردند .بین راه برسر موضوعی اختالف پیدا کردند و
بهمشاجره پرداختند .یکی از آنها از سرخشم بر چهرهی دیگری سیلی زد.
دوستی که سیلی خورده بود ،سخت آزرده شد ولی بدون اینکه چیزی بگوید ،روی شنهای بیابان
نوشت « :امروز بهترین دوست من برچهرهام سیلی زد».
آن دوکنار یکدیگر بهراه خود ادامه دادند تا بهیک آبادی رسیدند .تصمیم گرفتند قدری آنجا بمانند
و کنار برکهی آب استراحت کنند .ناگهان شخصی که سیلی خورده بود ،لغزید و در برکه افتاد .دوستش
به کمکش شتافت و او را نجات داد .بعد ازاینکه از غرق شدن نجات یافت ،روی صخرهای سنگی ،این
جمله را حک کرد  « :امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد».
تعجب از او پرسید  « :بعد از اینکه من با سیلی تو را آزردم ،تو آن جمله را روی شنهای
دوستش با ّ
صحرا نوشتی ،ولی حاال این جمله را روی صخره حک میکنی؟»
او لبخندی زد و گفت  « :وقتی کسی ما را آزار میدهد ،باید روی شنهای صحرا بنویسیم تا بادها،
حق ما میکند باید آن را روی سنگ حک کنیم تا هیچ بادی
محبتی در ّ
آن را پاک کنند ولی وقتی کسی ّ
نتواند آن را از یادها ببرد».
«داستانهای کوتاه از نویسندگان ناشناس»
13

در

س
دوم

پ��
ّ
معلّ
�
وا�ه را
� � ک ن� ی�د .ا ی�ن چ� ن�د ژ
� :ب چ� ّ�هها ،هر جن � �گروه د�ق ت
� و � گ ف� ت
م ،چ� ن�د کلمه را روی ت خ��ته ن�و ش� ت
�که �بارها ش� ن� ی�دها�ید و خ�وا ن�دها�ید� ،یک �بار د ی��گر ب� خ�وا ن� ی�د و رد�بارهی آ��نها ف��کر � ک ن� ی�د:
�
� ،خ�ال ق�.
خ�ود ،خ ل ق� ،خ�ل ق� ت

هی چ�� ع ج�له �ن�ک ن� ی�د� .برای خ� ب
رد�گ � ک ن� ی�د ،آ�رام ب��گ�یر �ید و �با دوس ت�ان �گروه
� ن
و� ف��کر �کردن ،زال�م اس ت

�
� �خود را �با�ز�گو � ک ن� ی�د.
�بر سر فهم ا ی�ن ژ
وا�گان و ار ت� ب�اط آ��نها �با ی��کد ی��گر � ،گ ف� ت
�و �گو ،و رد�یا�ف ت

ی
�� :چ ون هر چ�هار کلمه ،ا ب� ت�دای
قد�ا� ق�ی س�پری ش�د � .زفر� نا�ه ی��کی زا� اع ض�ای �گروه «�ت ف� ّ� کر» � گ ف� ت
�ک��ی ی
� م ی ت�وا ن�د ب�ه مع ن�ای آ�ن �با ش�د �که ما ا�نسانها همه رد
ی��کسا�نی دار ن�د ،ما ف��کر م ی ن م ،ا�ن ش� ب�اه ت
�ن ق�طهی آ� غ� زا� آ��فر ی� ن� ش� ما ن� ن�د همهس ت��ی م و هر چ�ه زا� آ�ن � قن�طه دور م ی ش�و ی�
�
م،
او�ها ب� ی� ش� ت�ر م ی ش�ود.
�
ت
ف
ت

� :ب�ه راس ت�ی �که هر کلمه ،نر�گ و ب�و ی�ی دارد و ما ن� ن�د
پ� ن
� و � گ ف� ت
روا�ه زا� �گروه «ای�مان»� ،بر خ�اس ت

�
دو� دار ن�د .اع ض�ای �گروه �برا ی�ن �باور ن�د �که
ما� هم و ظ� ی� ف�های را �بر ش
ما دا ن ش� آ�م زو�ان کالس ،کل ت
ه
ا ی�ن چ�هار کلمه ب�ه ت�ر ت� ی� ب
� �خل ق� و
� خ�ود و ش� ن�ا خ� ت
� ردس ت�ی ب�ه د ن� ب�ال م آ�مدها ن�د؛ ز��یرا ما �با ش� ن�ا خ� ت
� ،سرا ن� ج�ام ب�ه خ�ال ق� همهی ا ی��نها ای�مان می آ�ور ی�م.
خ�ل ق� ت

ال�» ،ب�ل ن�د ش�د و زا� معلّم و ب� ق� ی�هی �گروهها ج
�� :گروه
ر ی� نحا�ه زا� �گروه «ا خ� ق
� و � گ ف� ت
ا� زا�ه �خواس ت
ال� ن� ی��کو و ر ف� ت�ار �پس ن�د�یده میدا ن�د؛ �چ ون ما ز�ما�نی م ی ت�وا ن��ی م
ما ر�ی ش�هی همهی �پد�یدهها و ا ش� ی�ا را رد ا خ� ق
س�ی
خال� و آ� ب
خ�ال ق� خ�ود و ا ی�ن عالم را خ� ب
دا� ن� ی�ک� ،پا ی� ب� ن�د �با ش��ی م.
� ا� ق
و� �ب ش� ن�ا م �که ب�ه رعا�ی ت
م
�
�
ی
�.
پس ر ش��تهی پ� ی�و ن�د خ�ود ،خ ل ق� و خ�ل ق� ت
� و احسان اس ت
� ،ن���کوکاری و ح ب ّ� ت
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عل
�
� :دوس ت�ان ،ت�و ج�ّه � ک ن� ی�د .ما ب�ه �تمام د�یدگاههای سه �گروه،
مر یم زا� �گروه « م » �بر خ�اس ت
� و � گ ف� ت

�
ی
خ� ب
ور� علمی ،م ش�اهده
و� � ش
� �که همه چ��ی�ز را �با�ید ب�هص ت
گو� داد یم؛ ّاما د�یدگاه �گروه ما ا�ن اس ت

ی
�
� و خ�ال ق� زا� ن��ظ ر ر�ی ش�هی کلمه ،همر�ی ش�ه
� �که سه کلمهی خ ل ق� و خ�ل ق� ت
�کرد .ن��ظ ر �گروه ما ا�ن اس ت

ر� م ش� ت�ر ک� رد همهی آ��نها د�یده م ی ش�ود ولی کلمهی « خ�ود »�با
و زا� �یک خ�ا ن�وادها ن�د؛ �چ ون سه ح ف

��
ه
ه
ی
� �که هر �کس ت��نها ب�ه
� و ال� ب ت�ّه �گروه ،ن ت ی ج��ه�گ�یری ج�ال�ب ی م �کرده و آ�ن ،ا�ن اس ت
ب� ق� ی�ه ،مر�ی ش�ه ن� ی�س ت

سا�د ب�ه ش��ا خ� ِ
� �نم ی�یا�بد؛ ب�ه هم ی�ن س ب� ب
� ،خ�ود �با
خ�ود ت��ک ی�ه � ک ن�د و خ�ود ب� ی� ن�ی را پ� ی� ش�ه ز
� خ�ال ق� ،دس ت
ن ت
خ�ال ق� ،ار ت� ب�اطی ن�دارد!

ع
��
�و �گوها و ب�ح�ثهای خ�ود
ا� ک ن�ون د ی��گر ن�و�ب ت
� �گروه « مل» ب�ود� ،ت ق�ر ی� ب� ًا چ�هار �گروه ،ن ت ی ج��هی � گ ف� ت
�
معلّ ه
ی
او�
را ب� ی�ان �کرده ب�ود ن�د .م م ا ن��تهای کالس ن ش�س�ته ب�ود و ب�ه ف��کر �فرور�ف�ته ب�ود .ال�بد زا� ا�ن همه �ت ف� ت
� �
� رد آ�ن ه ن�گام ،او ب�ه چ�ه
� ز�ده ش�ده ب�ود .ب�ه هر حال کسی نمیدا�نس ت
و ز� ی� ب�ا ی� ِی ن�گاه ب چ� ّ�هها ش�� گ ف� ت
چ��ی�ز ی میا ن�د�ی ش� ی�د.
معلّ
� :خ� ی�لی عالی ب�ود .ت�ا ا ی� ن� ج�ا �بس ی�ار ج�ال ب
� ب�ود؛ �چ ون ش�ما
� و � گ ف� ت
ن�ا�گهان ،م زا� ج�ای �بر خ�اس ت
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�با ت� ف� ّ�ر رد�بارهی چ�هار وا�ه ب�ه ا�د�ی�ههای �ا�های دس� �یا�ف�ها�ید؛ اما ب�� ار�ید � ِ
گروه «عمل» هم ن��ظ ر
ک
تز
ژ
ّ گ�ذ
ن ش
ت ت

ود�ان را ب� ی�ان � ک ن� ن�د.
خ� ش

ِ
�
دا�هی �ن ق� ش�
ار� ش� هر چ��ی�ز ب�ه ا ن� ز
� :ما ف��کر م ی ک ن��ی م ز
� و � گ ف� ت
ف�اطمه ب�ه �نما ی� ن�د�گی زا� �گروه خ�ود �بر خ�اس ت
ی�ع� ه �کس ش�
ع
�
خ
ص
ی
�
� خ�ود را رد ر ف� ت�ار و عمل �خو�ی ش� �نما�یان م ی� ک ن�د.
�؛ ن ی ر ی
ت
و مل�کرد م ف� ی�د آ�ن اس ت
ال� ،ای�مان ،دا�ن ش� و ا ن�د�ی ش�هی ما رد ر ف� ت�ار و � گ ف� ت�ار ما آ� ش�کار م ی ش�ود.
ا خ� ق

معلّم �پس زا� ش� ن� ی�دن ن��ظ ر �گروه «عمل»� ،که آ��خر ی�ن �گروه ب�ود ،ج�لوی کالس آ�مد و پ� جن�� کلمهی
د ی��گر ،ز��یر آ�ن چ�هار کلمه ن�و ش�� :ت� ف� ّ� کر ،ای�مان ،علم ،عمل ،ا� ق س�
� :ا ی�ن پ� جن�� کلمه �که
ت
خال�؛ پس � گ ف� ت
�ام پ� جن�� � ِ
س ش�ما هم هس� رد ح ق� ی� ق�� ما ن��د پ� جن�� پ� ج�
ِ
ب
ک
�
�
ن�
�
ما�ای آ��فر ی� ن� ش�
ا
�
رای
ره
ال
گروه
خ
ش
� و �ت ش
ن
ن
ن ت
ت
ت

ی
�� ،ن�ز د�یک ت�ر
�؛ ب� ن�ا�برا�ن ،هر�گروه �با ب� ی�ان ن��ظ ر خ�ود ،ما را �یک ق�دم ب�ه آ�        گاهی و ش� ن�ا خ� ت
الهی اس ت
س
خود�ان ،مو�ض وع را �ب ش� ن�اس ن�د.ما هم
�کرد ن�د .هر �کدام زا� �گروهها �که خ�ن � گ ف� ت� ن�د ،ت� ش
ال� �کرد ن�د زا� ن��ظ ر� ش
ی��
�
�برای � شک� ف� و ش��ا خ� ِ ب
�و
� � ته�ر ز� ی� ب�ا ی�یهای آ��فر ن ش�� ،با�ید ب�ه ت� ف� ّ� کر رد�بارهی �خود ،خل ق� ،خ�ل ق� ت
ن ت

��
ردا� ی�م .خ� ب
گو� �بده�ی م� ،بس ی�ار ب� خ�وا ن��ی م و رد�بارهی د�یدهها ،ش� ن� ی�دهها
خ�ال ق� ب��پ ز
و� و د ق� ی� ق� ن�گاه ک ن�ی م � ،ش
و خ�وا ن�دهها ب��پرس�ی م و زا� پ�رس ی�دن �نهراس�ی م.
درک مطلب
توجه به متن درس ،نظر گروه « ایمان» ،چه بود؟
 1با ّ
 2نظر شما درباره ی آن چهار واژه چیست؟
 3نظر گروه اخالق را با گروه ّ
تفکر مقایسه ،و یک شباهت آنها را بیان کنید.
 4شما نظر کدام گروه را میپسندید؟ دلیل آن را برای کالس بازگو کنید.
. ................................................................................ 5
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اکبری شِ لدره

واژه آموزی
به دوگروه از کلمات زیر ،نگاه کنید:
علم =

عالم ،معلوم ،معلّم ،تعلیم ،علوم

شهد =

شاهد ،مشهد ،شهید ،شهادت

همان گونه که میبینید ،تمام واژههای ردیف ا ّول در سه حرف (ع ،ل ،م) و همه ی کلمات
ردیف دوم در سه حرف (ش ،ه ،د) مشترک هستند .به این دسته از کلمهها ،که از یک ریشه
و خانواده هستند ،هم خانواده می گوییم .شناخت این ویژگی به تشخیص شکل کلمات در
امال به ما کمک میکند.
گوش كن و بگو
قصهی «رفتار نیکان» ،که برای شما پخش یا خوانده میشود ،با د ّقت گوش دهید و
به ّ
بر اساس نمودار زیر ،گفت و گو کنید؛ سپس به پرسشها پاسخ دهید.
عنوان /نام داستان
شخصيت ها
مكان يا فضاي داستان
زمان رخدادهاي داستان
پيام داستان
نام كتابي كه داستان از آن نقل شد.

پرسشها

 1موضوع اصلی داستان چه بود؟
 2چرا زبان مرد ،بند آمده بود؟
 3پیامبر (ص) درباره ی رفتار با پدر و مادر چه سفارشی فرمودند؟
 4شعری که در داستان خوانده شد از کیست؟
17

بخوان و حفظ كن
ای ِ
مارد ع�ز �ی�ز �که ج�ا�نم ف�دای ت�و
ق�ر �با ِ
ن مهر �با�نی و لط ف� و ص ف�ای ت�و

هر�گ �ن ش�د مح ب ّ� ِ
� �یاران و دوس ت�ان
ت
�ز
م
� و مهر و و ف�ای ت�و
هم پ�ا ی�هی ح ب ّ� ت
ِ
�
�
مه ت
ر��ُ ،برون نمیرود زا� س ی��نهام �که هس ت

ا ی�ن خ� نا�ه ،خ� نا�هی ت�و و ا ی�ن دل ،سرای ت�و
ای ِ
مارد ع�ز �ی�ز �که ج�ان دادهای مرا
� ا�گر �که ج�ان دهم ا� ک ن�ون �برای ت�و
سهل اس ت
�خ� ن�ودی ت�و ما ی�هی ش
ش
�
�خ� ن�ودی من اس ت
ر�ای خ�دا رد ض
ز��یرا ب ُ� َود ض
ر�ای ت�و
ِ
� من
�گر ب�ود ا خ��ت ی�ار ج�ها�نی ب�ه دس ت
ی�
میر خ� ت�م �تمام ج�هان را ب�ه �پای ت�و
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ابوالقاسم حالت

خوانش و فهم
 1در مصراع «    میریختم تمام جهان را به پای تو»« ،تو» به چه کسی اشاره دارد؟
 2بیت « مهرت برون نمیرود از سینهام که هست

این خانه ،خانهی تو و این دل ،سرای تو»

چگونه خوانده میشود؛ چرا؟
19

بخوان و بينديش

دهدی
روزی بود و روزگاری .در نزدیکی شهرُ ،ه ُ
بود که بسیار باهوش و زیرک بود و در باغی بر درختی
النه داشت و در آن باغ ،پیرزنی زندگی میکرد و
چون پیرزن هر روز ریزههای نان ،روی بام خانهاش
میریخت و هدهد میخورد با هم آشنا شده بودند و
گاهی با هم احوالپرسی میکردند.

20

یک روز پیرزن از خانه بیرون آمد تا دنبال کاری برود ،دید هدهد هم از آشیانه بیرون آمده ،روی شاخهی
درخت نشسته است و آواز میخواند.
پیرزن گفت   « :میدانی چه خبر است؟»
هدهد گفت   «:چندان بیخبر هم نیستم؛ مگر خبر تازهای است؟»
بچهها را میبینی؟»
پیرزن گفت   «:زیر درخت را نگاه کنّ ،
هدهدگفت   «:میبینم ،دارند بازی میکنند».
پیرزن گفت   «:معلوم میشود با همهی زیرکی خیلی سادهای .آنها بازی نمیکنند بلکه دام و تله میگذارند
تا تو و امثال تو را در دام بیندازند».
هدهد گفت   «:اگر برای من است ،زحمت بیهوده میکشند .من خیلی باهوشتر و زیرکتر از آن هستم
بچهها باید پیش من درس بخوانند تا بفهمند که یک
که در دام بیفتم .تو هنوز مرا نشناختهای .چهل تا از این ّ
بچهاند ،بزرگترهایش
مرغ را چگونه باید بگیرند .اینها که ّ
هم نمیتوانند مرا فریب بدهند».
پیرزن گفت   « :در هرحال مواظب خودت باش و زیاد
به عقل و هوش خودت مغرور نباش .همهی مرغهایی
که در تله میافتند پیش از گرفتاری ،همین حرفها را
میزنند؛ ولی ناگهان به هوای دانه و به طمع خوراک
به دام می افتند».
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هدهد گفت  « :خاطر شما آسوده باشد .من حواسم جمع جمع است».
پیرزن گفت   « :امیدوارم اینطور باشد».
بعد از باغ بیرون رفت و تا ظهر نیامد .کودکان هم تا نزدیک ظهر آنجا بودند و خسته شدند و
دامها و تلهها را جمع کردند و رفتند .هدهد وقتی باغ را خلوت دید ،کم کم پایین آمد و به هوای
اینکه از دانههایی که کودکان پاشیدهاند استفاده کند ،روی زمین نشست و به دنبال دانه گشت.
بچهها یادش رفته بود توری را که با نخ نازک درست کرده بود ،جمع کند و هدهد
اتّفاق ًا یکی از ّ
همچنانکه دانه میخورد به آن تله رسید و ناگهان نخها بر دست و پای او محکم شد؛ هر چه
کوشش کرد خود را نجات بدهد ،نشد که نشد.
مرغ زیرک که میرمید از دام

با همه زیرکی به دام افتاد

و از ترس و ناراحتی بیهوش شد.
در این موقع پیرزن به خانه برگشت و از هر طرف ،باالی درختها و بامها را نگاه کرد .هدهد
را ندید تا نزدیک درخت آمد و دید هدهد در دام افتاده است .پیرزن نخهای تور را پاره کرد و هدهد
را تکان داد تا به هوش آمد و به او گفت  « :دیدی که آخر به َط َم ِع دانه ،خودت را گرفتار کردی !»
هدهد گفت « :بله گرفتار شدم ا ّما این گرفتاری از طمع نبود ،قسمت و سرنوشت بود و با
سرنوشت هم نمیتوان جنگید .دام را که برای من تنها نگذاشته بودند .اگر هرکس دیگر هم به
جای من بود و قسمتش این بود که در دام بیفتد ،میافتاد ح ّتی اگر یک کالغ بود».
پیرزن گفت  « :این طور نیست .ا ّول اینکه کالغ کمتر به دام میافتد .دوم اینکه کالغ نه زیبا
و خوش آواز است که او را در قفس نگاه دارند و نه گوشتش خوراکی است که او را بکشند و
بخورند و اگر هم در دام بیفتد او را رها میکنند که برود .دام و تور و تله را همیشه برای مرغهای
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زیبا و خوش آواز یا حیواناتی میگذارند که گوشتشان خوراکی است؛ ا ّما اینکه میگویی قسمت و سرنوشت
بوده است ،این هم درست نیست .قسمت و سرنوشت ،بهانهی آدمهای تنبل یا خطاکار است که میخواهند
برای خطای خود بهانهای بیاورند .قسمت فقط نتیجهی کارهای خودم است .اگر درست فکر کرده باشیم،
مو ّفق میشویم و اگر اشتباه کرده باشیم ،شکست میخوریم یا گرفتار میشویم .اگر قسمت بود که تو در
دام بیفتی ،من نمیرسیدم و تو را نجات نمیدادم ،ا ّما میبینی که حاال نجات یافتهای؛ پس قسمتی در کار
نبوده است.
گرفتار شدن تو در اثر غفلت بود و سر رسیدن من هم نشان این است که عمر تو هنوز به پایان نرسیده
است؛ اگرنه کودکان زودتر از من بر میگشتند و تو را گرفتار میکردند».
هدهد گفت  « :درست است .من با همهی زیرکی و هوشیاری ،باز هم اشتباه کردم».
سندبادنامه ،مح ّمدبن علی َظهیری َسمرقندی

درک  و دريافت
 1پیرزن در کجا زندگی میکرد؟
 2تفاوتهای کالغ و هدهد را بیان کنید.
توجه به متن درس ،پیرزن چه ویژگیهایی داشت؟
 3با ّ
 4به نظر شما چرا بعضی از افراد ،زود به دام می افتند؟
 5از این داستان چه فهمیدید؟
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کارگاه درس پژوهی
  1یکی از نویسندگان زیر را به دلخواه انتخاب ،و گزارش کوتاهی دربارهی آن به کالس ارائه
کنید.
ابوعلی بلعمی
سعدی
ابوالقاسم حالت
 2جملههای زیر را بخوانید و به کلمههایی که زیر آنها خط کشیده شده است ،د ّقت کنید.
پرنده پرید.
پروانه روی گل نشست.
علی کتاب را از روی میز برداشت.
در زبان فارسی معموال ً در ابتدای جمله «نهاد» و در انتهای جمله «فعل» میآید.
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