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د رس یازدهم

�یمان عۀد  و  �پ

ّدی �بود.  م و �ب
�ظّ �ق وم�ظ ار د�ق�ی می و رد کار�ش �بس�ی ع وصم�ی ی،معلّمی م�قوا�ظ ا�ی د ر�ب ه�ی �ش

د، مردم او را دوس�ق  مهور هم �ش �یس  �ب ه �که و�ق�قی ر�ئ �ظد؛ همان �گو�ظ �ق ان دو��قسش دا�ش مو�ظ دا�ظسش �آ

�ظد.  �ق دا�ش

ا  �ب او  ار  ر�ظ�ق می �کرد.  �گ�ظ�ق  و �گو  ان  �ظ �آ ا  �ب و  می ر�ظ�ق  ان  مو�ظ دا�ظسش �آ ان  م�ی ح 
�ظر  �ی �ق �ظگ  �ظ او 

ی �به معلّمی  ا�ی د ر�ب ه�ی د. �ش طع �ظمی �کرد�ظ هئ دوس�قی را �ق �ق گی، رسش � �ق مو�ظ �ظان �بود �که �بعد ا�ظ دا�ظسش �آ ان �چ مو�ظ دا�ظسش �آ

ود و  �ظر �ال، هم �ظ ا �آ �ق �که �ق ظی داسش ما� �ی ا�گردا�ظسش عهد و �چ ا �ش �ی �ب حص�ی �ق
ا�ظ �ال   �ظ د. رد �آ �ی �ق می ور�ظ ع�ش

 : ا�گردا�ظسش می �گ�ظ�ق د. �به �ش د�ظ ای �ب�ظد می ما�ظ ها �چ �ظ وان �به �آ ا�گردا�ظسش رد �ّد �ق هم �ش

�ید.  ا�ی �ی ما هم د�یر �ظ م، �ش �ی من د�یر �ظمی �آ

د.  ک�ظ�ی � �ب�ق �ظ �ی ما هم �ظ ک�ظم، �ش �ب�ق �ظمی  � �ی من �ظ

�ید.  �گو�ی ما هم �به من ردو�ظ �ظ م، �ش ما ردو�ظ �ظمی  �گو�ی من �به �ش

د.  ک�ظ�ی ا � د، و�ظ ولی �که �به من می ده�ی ما هم �به هر �ق ک�ظم، �ش ا می � دهم و�ظ ما �ب ولی �که �به �ش من �به هر �ق

را  ان  ود�ق �ظ ما هم  �ش ک�ظم،  � ال�ش  �ق ما  �ش �ظ�یر و صالح  �برای  �که  می دا�ظم  �ظ  مو�ظّ را  ودم  �ظ من 

د.  �ی ام �بر�ا�ظ �ب ده را �به ا�ظ �ین �ش ع�ی کا��ی�ظ �ق د و �ق ک�ظ�ی ه های من عمل � وص�ی د �که �به �ق �ی دا�ظ �ظ �ب مو�ظّ
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به مرد م  � 
�ت ع�ش

قم  ، �به � مهور و�ق�ق �یس �ب ی ر�ئ ا�ی د ر�ب ه�ی �ق ماه �ال 1360 همراه �ش هسش �ب معه های ارد�ی کی ا�ظ �ب � �ی رد 

م.  د�ی ل �چ�یاده �ش �ی وم�ب ر�ق معصومه )س  ( دم ردصحن ا�ظ ا�ق ار�ق �رم مطهّر ��ظ �ی �ظس�ق �برای �ظ م.  �ظ ظ�ق�ی ر�

ال  �ب ک�ظد و �برد و �برد و ما �به د�ظ ا � ی را ا�ظ �ب ا�ی ، ر�ب مع�ی�ق اره مو�ب �ب م �که �یک �ب ده �بود�ی ل �ش ه ا�ظ رد دا�ظ ا�ظ �ق

م.  ما�ظ�ی ا �ب �یر دس�ق و �چ د�یک �بود �ظ او، �ظرظ

ع ادامه  م: »ا�گر ا�ین و�ظ �ی �ق ه �بود. �به او �گ�ظ مد، عر�ق �کرده و �ظس�ق �ین �آ ل ما�ش ی �به دا�ظ ا�ی و�ق�قی ر�ب

 : �گ�ظ�ق د،  �ظ�ظس �ظ�ظس می �ظ �که  د«. همان طور  ما�ظ واهد  حظ ا�قی �ظ �ب ان  �ق �برا�ی ای �الم  �چ ک�ظد، دس�ق و  � دا  �ی �چ

ود   «.  ی مردم �ظمی �ش گی �کرد ولی �ب دل �ظ ود �ظ ی دس�ق هم می �ش »�ب

ا  (  �ق ظی )ُگل �آ وم� ک�یومر�ش صا�بری �ظ اطره ای ا�ظ � �ظ

ی ا�ی د ��ب ۀ�ی �ش
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ی �ت
ۀسش ا�  �ب �ت ��ز

مد.  لسه می �آ �بود. سر �ا��ق �به �ب ه �ظ ظ�ق �
امه ها�یسش �به هم ر�ی ر�ظ

می �بود و �ب ّ �ظ ارم�ظ ظرد �بس�ی ی، � ا�ی د ر�ب ه�ی �ش

د.  ه ای عو�ظ �ظمی �ش �ی�ق �ق و د�ق ظی داسش �ّ �ق و مع�ی وا�ب او �ا��ق د�ق�ی ، مطا�عه و �ظ ورا�ک ، �ظ �ش امهئ ور�ظ ر�ظ
�ب

ای  �ق م را ا�ظ �آ �ظ : »من ا�ین �ظ د، می �گ�ظ�ق ال می �ش ان ا�ظ او �وئ �یدا�یسش ا�ین �ظص��ق رد ا�یسش و�ق�قی ا�ظ �چ

ه ام«. اد �گر�ظ�ق �قی،  �ی هسش �ب

�ت رمای مح�بّ
گ

�

�یرون  ه �ب ا�ظ ل هر رو�ظ ا�ظ �ظ مران م�ش ی �چ مصط�ظ
د. �ی اد سردی می و�ظ ه �بود. �ب ر ا�ظ هم�یسش �و�ق �ق ه �ظ �کو�چ

ا مدرسه  ه  �ق ا�ظ �بور �بود، راه �ظ ی م�ب مصط�ظ
�یسش �بود اّما  های �چ ر ا�ظ رو�ظ ا �به مدرسه �برود. هوا سرد�ق مده �بود �ق �آ

ه های  ظرو �برد. د��قسش �به ��کّ �بسش � �ی ل �ب ود، دس�ق ها�یسش را دا�ظ کمی �گرم �ش ه � �ک �ظ اده �برود. �برای �آ �ی را �چ

ی حپمر�ن
ز

مصط�
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را  ه ها  ��کّ می �کرد.  �بمع  لکسش  د س�ق �ظ�ق  �ب �یک  د  �ظر�ی �برای  را  �چول ها�یسش  �بود  مّد�ق ها  ورد.  �ظ �چول، 

�که  را  ی  لک�ش د س�ق �قوا�ظم  �ب امرو�ظ  ک�ظم  می � �کر  »�ظ  : �گ�ظ�ق ود�ش  �ظ ا  �ب و  د  �ظ ظ�ظدی  �
��ب داد.  کان  �ق �بسش  �ی �ب ل  دا�ظ

ر �به مدرسه �بر�د.  ود�ق ا �ظ ود �ق ظرظ �کر �به سر  ��قسش ا� �ظرم  «. ا�ین �ظ واهم �ب می �ظ

�قری  �یسش �ب ا سر��ق  �ب اد  �ب �بود و  ه  �کو�چ ر ا�ظ  ان سرد�ق ا�ب �ظ�ی د.  ان �ش ا�ب �ظ�ی �ق و وارد  سش �گدظ ه  �کو�چ ا�ظ 

�ی�ب  د. دس�ق ها�یسش را ا�ظ �ب ا�ش اد رد امان �ب وم �ب ا ا�ظ هحب د �ق ا�ظ ک�ظار د�یوار �کسش ود�ش را � ی �ظ مصط�ظ
د.  �ی می و�ظ

�به صور�قسش  کم�قری  � �کرد. �اال سرمای  �گرما  کمی ا�ساس  � د؛  �ی �کسش ر  اال�ق �ب را  اسسش  ��ب هئ  �ق �ی ورد؛  �آ �یرون  �ب

ی  �ب �ی سرد اس�ق اّما ��ی ظرو �برد. »امرو�ظ �ظ�ی �ی�ب ها�یسش � ل �ب اره دا�ظ ورد. �بعد دس�ق ها�یسش را دو�ب می �ظ

م  عی �که �به مدرسه می روم، دس�ق ها�ی ، مو�ق ن و�ق�ق لکسش می �ظرم .�آ ظردا ��قمًا د س�ق ک�ظم. � حّمل می � �ق
دارد،  �ظ

ود    «.  ک �ظمی �ش ا�ظ سرما �ظسش

ی  ا�گهان صدا�ی ، �ظ ر ر�ظ�ق �و�ق دمی �که �ب �ظد �ق مد. �چ ر می �آ �ظ ر �به �ظ ظی �ق ده �بود و راه، طوال� �قر �ش �یسش سرما �ب

کمی  � �کرد.  گاه  �ظ اطرا�ظسش  �به  و  اد  س�ق .ا�ی �ق  اه�ق داسش �ب سش ا�ه  �ظ �به  �قر  �یسش �ب و  ع�ی�ظ  رام و �ظ �آ د، صدا  �ظ�ی �ش

ا�ظسش را �به طر�ظ مردم ردا�ظ �کرده  ه داده �بود و رد �الی �که دس�ق �ک�ی �یر مردی �به رد�ظ�ق �کهن �الی �ق ر، �چ دور�ق

 . واس�ق کمک می �ظ ها � �ظ �بود، ا�ظ �آ

 ، ر می ر�ظ�ق �و�ق ه �ب �یرمرد ر�ظ�ق .هر �چ کاوی �به طر�ظ �چ �ب ک�ظ ا � ظرامو�ش �کرد و �ب ی سرما را � مصط�ظ

ی  �یرظ ا�ی ن هوای سرد �چ . دس�ق ها�یسش رد �آ �ق داسش ی �ظ و�ب �یر مرد �ال �ظ د. �چ �ظ�ی ه�قر می �ش صدای او را �ب

ّه �به او، رد �الی �که سعی  و�ب ی �ق واس�ق اّما �ا�بران �ب کمک می �ظ �یر مرد � ک�قی �ظمی �کرد. �چ ده �بود و �ر� سر �ظ �ش

هئ  و�ظ ان �ظ �یرمرد رد م�ی �ظد. صدای �چ �ق �ش ک�ظار�ش می �گدظ �ظد، ا�ظ � ای �گرمی �بر�ا�ظ ود را �به �ب ر �ظ ود�ق د �ظ می �کرد�ظ
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ده �بود.  گم �ش اد،  ل �ب

 : ود�ش �گ�ظ�ق ا �ظ ود. �ب �یدا �ش ود او هم �چ ر ا�ظ �ظ �یر�ق �کر �ظمی �کرد �ک�ی �ظ�ق د. اصاًل �ظ ارا��ق �ش ی �ظ مصط�ظ

�کرد صدای  �کرد. ا�ساس  �ی�ب  �ب �بعد د��قسش را رد  ک�ظد«.  می � ی  �گدا�ی �که  م�ظد اس�ق  ا�ظ �ی �ظ �ی  �ظ�ی »��قمًا 

ی، ا�ین کار را  مصط�ظ
« : گار �ک�ی �به او می �گ�ظ�ق کمی م�ک�ش �کرد .ا�ظ � �ظود.  ه ها را می سش وردن ��کّ �به هم �ظ

س�قی 
�ی �بور �ظ �گر م�ب �ظری، د�ی لکسش �ب �کن، ا�گر دس�ق �کر�ش را �ب ا�ظ داری. �ظ �ی �قر �به ا�ین �چول �ظ �یسش ود�ق �ب �کن. �ظ �ظ

�ق سر �ش �ظگاه �کرد . �ک�ی را  سش �ق و �به �چ ی �بر�گسش مصط�ظ
د  «.   و�ظ ا �گرم �ش مالی �ق ی�ق را �به هم �ب دس�ق ها�

واهد �کرد   «.  کمک �ظ دا هم �به من � ک�ظم، �ظ کمک � �یرمرد � ن �چ ه ! ا�گر من �به ا�ی : »�ظ د و �گ�ظ�ق ظ�ظدی �ظ �
د .��ب د�ی �ظ

�به  �یرمرد  �چ �کرد.  �یرمرد، ردا�ظ  �چ �به طر�ظ  ورد و  �یرون �آ �ب �بود،  ده  �ق �ش �که مسش ��چس دس�ق ها�یسش را 

د،  ا�ظ �ش ی �ب مصط�ظ
�ق  . و�ق�قی مسش �یرمرد �گر�ظ�ق االی دس�ق های  �چ ا�ظسش را �ب ی دس�ق مصط�ظ

او �ظگاه �کرد .

 . س�ق �یرمرد �ظ�ش ادی، روی ��ب های �چ ظ�ظد �ش �
ظ�ق�ظد. ��ب �یرمرد �قرار �گر� ل دس�ق �چ د و دا�ظ د�ظ ��ق�ی ه ها  �ظ ��کّ

ی  �یرظ دن �چ �ظ�ی ر �ش �ظ �ق ا م�ظ د �ی �گو�ی ی �ب �یرظ ه �چ �ک �ظ ی �آ �ظد. ��چس �ب �ی �ب هرهئ او �ب �الی را رد �چ و�ش وا�ظس�ق �بر�ق �ظ ی می �ق مصط�ظ

�گر سرد�ش  ی د�ی مصط�ظ
د اّما  �ی ه می و�ظ �ظان رد �کو�چ هم�چ

ی   �یرظ ا�ی اد  سرد   �چ اد. �ب ود، �به طر�ظ مدرسه �به راه ا�ظ�ق �ش

�ال �بود و هم�ین ا�ساس، او را �گرم می �کرد.  و�ش �بود. او �ظ �ظ
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خودارزیابی
١ــ عهد و پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟ 

٢ــ چرا مصطفی در هنگام کمک به پیرمرد کمی مکث کرد؟ 
٣ــ به کاری که مصطفی کرد، »ایثار« می گویند. نمونه ای دیگر از ایثار را ذکر کنید. 
٤ــ ………………………………………………………………………

نکته 
به این جمله ها توّجه کرده، دربارٔه آنها گفت وگو کنید:

ــ من به کتابخانه رفتم. 
ــ ما در بازار آقای امیری را دیدیم. 

ــ تو از فرصت ها خوب استفاده می کنی. 
ــ شما بسیار خوب بازی کردید. 

ــ او حقیقت را گفت. 
ــ آنها به مشهد سفر کردند. 

چنان که در درس گذشته آموختیم فعل ویژگی هایی دارد که یکی از آنها »زمان« است. عالوه بر 
زمان ویژگی دیگر فعل، شخص است. منظور از شخص این است که فعل جمله را گوینده، شنونده، یا 
شخص دیگری انجام می دهد مثالً در جملٔه اّول و دوم گوینده، کاری را انجام می دهد. )در جملٔه اّول 
»فعل رفتن« را »من« انجام می دهم و در جملٔه دوم فعل »دیدن« را »ما« انجام می دهیم( در این صورت، 
فعل به اّول شخص داللت دارد. در جملٔه سوم و چهارم شنونده، کاری انجام می دهد؛ در این صورت، 
فعل، دوم شخص است. در جمله های پنجم و ششم، شخص دیگری غیر از گوینده و شنونده، کار را 

انجام می دهد؛ در این صورت، فعل به سوم شخص اشاره دارد. 

دانش های زبانی و ادبی
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کارگروهی

فعلشخص
رفتم ــ رفتیم اّول شخص )گوینده( 
رفتی ــ رفتیددوم شخص )شنونده( 

رفت ــ رفتندسوم شخص )شخص دیگری غیر از گوینده و شنونده( 

اگر به جدول باال دّقت کنید متوّجه می شوید که گوینده )اّول شخص( می تواند یک نفر باشد )رفتم( 
یا بیشتر از یک نفر )رفتیم( به عبارت دیگر مفرد باشد یا جمع، همین طور شنونده )دوم شخص( می تواند 
اّول شخص و دوم شخص  مانند  نفر )رفتید(، سوم شخص هم  از یک  بیشتر  یا  باشد )رفتی(  نفر  یک 
می تواند یک نفر باشد )رفت( یا بیشتر از یک نفر )رفتند(. یکی را مفرد و بیش از یکی را جمع می نامیم. 

جمعمفردشخص
رفتیمرفتماّول شخص 
رفتیدرفتیدوم شخص 
رفتندرفتسوم شخص

١ــ زندگی نامٔه یکی از افراد شهر یا روستایتان را که در انقالب نقشی داشته است، در کالس 
بخوانید. 

٢ــ کار شهید چمران را در کالس نمایش دهید. 
٣ــ متن »عشق به مردم« خاطره ای مربوط به شهید رجایی است. دربارٔه آن گفت وگو کنید.

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

ــ کلمٔه َصالح به معنی خیر و نیکی و کلمٔه ِسالح به معنی ابزار جنگ است. در 
هنگام نوشتن امال به تلّفظ و معنی آنها دّقت کنیم. 
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١ــ کلمه های هم خانواده را پیدا کنید و در کنار یکدیگر بنویسید. 
توصیه، خصلت، منتظر، موظّف، ضعف، وظیفه، نظارت، خصال، وصی، ناظر، وظایف، ضعیف، 

وصّیت، تضعیف 
٢ــ جدول زیر را کامل کنید. 

شمارشخصفعل
مفرداّول شخصگرفتم
دیدید

آمد
می شنویم 

خواهند رفت

٣ــ در جمله های زیر، امالی صحیح واژه را در جای خالی قرار دهید. 
پیاده شدیم.  اتومبیل  از  برای زیارت حرم مطّهر حضرت معصومه )س( دم در ………  الف( 

)سحن، صحن( 
ب( سّکه ها ……… و داخل دست پیرمرد قرار گرفتند. )غلتیدند، غلطیدند( 

4ــ متن زیر از کتاب »نورالّدین پسر ایران« آورده شده است؛ آن را بخوانید و فعل های آن را 
مشخص کنید. 

»گاهی عاجزانه از دکتر می خواستم بی هوشم کند تا ساعاتی از درد رها شوم. می گفت: »نمی شه، 
اگه بی هوشت کنیم، می میری!«

در آن دقایق، مرگ برایم خواستنی تر از تحّمل زجر بود اّما مثل اینکه تقدیر من صبر بر همٔه دردها 
بود؛ درد زخم های تنم و درد جاماندن از شهدا …«.

فّعالیت های نوشتاری
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9

٤5 

            

5 ــ جدول را کامل کنید. 

٧ــ نام کمانگیر معروف  ١ــ یکی از زمان هاست.  
ـ هم به معنی نفس هست و هم به معنی خون. ٨ـ  ٢ــ به جای اسم می نشیند و به معنای باطن است.  

9ــ غیرممکن  ٣ــ همان آرام است.  
١٠ــ به معنی ماه کامل و یکی از جنگ های  ٤ــ پوشش سر 

5ــ حرف ندا                             صدر اسالم 
١١ــ نزدیک نیست.   ٦ــ یکی از صفات شهیدرجایی در آغاز درس  

١١

١٠

٨

٣

٧

٢

١

٦
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ــ خدماِت متقابل اسالم و ایران 
ــ رستگاری )شعرخوانی(

ــ ُاسوۀ نیکو 
ــ چراغ )حکایت(

ــ امام خمینی )ره(
ــ روان خوانی: مرخصی

�� 
ک

ا� ن �پ ر�ی �ز
ان �آ ن   ، �ب ر�ی �ز

�آ
�� 

ک
ا� د و ��یمان ، �ز �ی �ش �ز ان �ب ن �که �ب �آ

و�ی ا�ب �ی�ش
ا� �ز عطّ

107

ال�ب �سالمی �ت �سالم و ��ز

صل
�بم�ز

�ز  �پ
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د رس دوازدهم

ر�ن  ل �سال م و ��ی ا�ب �ت دما�ِت م�ت �ز

ارهئ  رظ ر�گوار ا�الم  )ص( رد�ب
ام�بر�ب �ی ه �چ ارسی اس�ق �ک ظی، �لمان �ظ ظرد  مسلمان ا�یرا� د اّول�ین � ا�ی �ش

�ی�ق  «.  ا اهَل ا��ب د: »�لماُن  ِم�ظّ ظرمود�ظ او �

ک�ظد؛  ه �ظمی � �ک�ی اّصی �ق ان �ظ �ب ر اس�ق  و �بر �ظ ظراد �ب�ش ظی اس�ق �که م�قعّ��ق �به همهئ ا� و� ا�ظ �ین و �ق �ی ا�الم، �آ

د  �ظ�ی �ی ا�گر می �ب ا�برا�ین،  �ظ �ب ک�ظد.  � �چ�یروی  ن  �آ ا�ظ  ما�ظع  حچ 
دون ه�ی �ب د  وا�ظ ود می �ق �ظ ان  �ب �ظ ط و  �ظ ا  �ب مّ��قی  ه هر  ل�ک �ب

 . �یس�ق �قی �ظ گ�ظ � ّ�ب و �ش ع�ب ای �ق حچ �ب
د، ه�ی کلّم �کرد�ظ ارسی �ق ان �ظ �ب ا�ظ �به �ظ ان �چس ا�ظ �ق�بول ا�الم �ب �ی را�ظ

ا�ی

ا�گون،  ظره�ظگ های �گو�ظ ان ها و � �ب ا  �ظ ��ظ  �ب کی ا�ظ مو�ظ�قّ�ی�ق های ا�الم ا�ین اس�ق  �که ملل م�ظ�ق � �ی

د.  قی �کرده ا�ظ دما� ود، �ظ د و هر   �یک �به  �هم �ظ ه ا�ظ ر�ظ�ق
�ی دظ ن را �چ �آ

ده ای  �ظ اهکارهای  ا�المی  ار�ظ ها  و  �ش ار �گران �ب �ش ه �بود، ما امرو�ظ �آ ان ر�ظ�ق ارسی ا�ظ م�ی ان  �ظ �ب ا�گر  �ظ

م. رد سراسر ا�ین  �ی �ق دا�ش �گر �ظ ای د�ی �ب �ی امی و صدها ا�شر �ظ طظ ار �ظ �ش ، �آ طظ ان، د�یوان �ا�ظ ون م�ش�ظوی، گلس�ق همحچ

د.  اودان می �ا�ظ ارسی، �ب ان �ظ �ب ا �ظ د ا�الم را �ب �یو�ظ د و �چ �ظ ظی مو�ب می �ظ � م ا�المی و �قر�آ اه�ی ار، م�ظ �ش �آ

م ا�الم،  ر�چ �یر �چ ا�گون رد �ظ مدن ملل �گو�ظ ل ��کوم�ق ا�المی و �گرد �آ �ک�ی سش هور ا�الم و �ق �چس ا�ظ �ظ

�ظا�د. رد ا�ین  ام »�قمّدن ا�المی« می سش ن را �به �ظ ، �آ حظ ار�ی مد �که �ق ود �آ �یر �به و�ب �ظ کم   �ظ ار ل م و �بس�ی �ی ظی ع�ظ مّد� �ق

ان  �ی را�ظ
ِن ا�ی �ظد اّما  �هم عمده ا�ظ �آ �ق ر�ک�ق دا�ش ا سش ا و ��قّی ارو�چ �ق ظر�ی � ا و �آ س�ی ا�گون ا�ظ �آ �قمّدن، مّ��ق های �گو�ظ

 . اس�ق
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عل دار  �ظها م�ش یسش همهئ �آ � ا�چ یسش � ا �ا�یر  ملل ا�المی و �چ و �گرا�یسش �به ا�الم، همدو�ش �ب ر�ق ا�یران رد �چ

د.  ام �قمّدن ا�المی �ش �کوهم�ظد �به �ظ �یک �قمّدن �ش

ظره�ظگ ها  هئ ا�یران را �به روی � ظی و ردوا�ظ �گر را �به روی ا�یرا� م�ین های د�ی هئ سر�ظ ا�الم، ردوا�ظ

ا�ق�ق  �ظد هو�ش و ��ی وا�ظس�ق ه �ق �ک �ظ کی ا�ی � د:  �ی ان �اصل �ش �ی را�ظ
ه �برای ا�ی �ب �ی �ق ا�ظ �کرد �که دو �ظ �گر �ب و �قمّدن  های  د�ی

ی  دا�ی �ق م�ق ی و  وا�ی �ی�ش �چ �به  �ظها را  �آ �گران  د�ی �که  �به طوری  ک�ظ�ظد؛  � ا�ب�ق  �ش �گران عماًل  د�ی �به  و�یسش را  و اس�قعداد �ظ

ود ا�ظ�قصاص  ظی �به �ظ ها� م �ب �ی وسعهئ  �یک �قمّدن ع�ظ ل و �ق کم�ی ل می رد �ق �ی �ظد �هم ع�ظ وا�ظس�ق ه �ق �ک �ظ �گر   ا�ی د؛ د�ی ر�ظ
�ی دظ �چ �ب

ده�ظد. 

و  ماّلصدرا  وسی،  �ق ه �ظص�یر الّد�ین  وا�ب ام،  �ظ �ظ�یّ �ان،  ا�بور�ی ی،  ارا�ب �ظ �بو��ی،  �یر  �ظ �ظ ی  اس�قعدادها�ی

ل�و�ظ و �ار�ظ رد ا�ین  ظ�ی ی�ب و  � ک و اد� �ش رظ ظی دان و �چ را� �ظ ی و موّر �ظ و �ب اصظ �یعی و ر�ی صدها �الِم ط�ب

ا�ظ�ق�ظد.  رور�ش �ی ظره�ظگ ا�المی،  �چ م � �ی �ظای ع�ظ �ب

م�ی�ق و ا�ظالص  دما�ق ا�ظ روی  صم�ی ن �ظ د و �آ ظی �به ا�الم �کرده ا�ظ ا� ا�ی ار �ش دما�ق �بس�ی ان �ظ �ی را�ظ
ا�ی

 . مان �بوده اس�ق و ا�ی

�یرا سر و کار�ش  ؛ �ظ ان اس�ق �ی را�ظ
هئ ا�ی ا�صا�ظ ا�ک و �ظ ان ده�ظدهئ ا�سا�ا�ق �چ ، �ظسش دما�ق ا�ین �ظ

�ظد.  �ی د می �آ د�ی مان، �چ �ق و ا�ی ا ع�ش ظها �ب � ظها و �ق � ری، �ق اهکارهای �ب�ش . �ش مان اس�ق �ق و ا�ی ا ع�ش �ب

و�ی�ی و …  و�ش �ظ ی، �ظ اسش �قّ �ظ اهکارهای ه�ظری ا�یران رد دورهئ ا�المی، اعم ا�ظ معماری،  �ش

ورهای  ��ظ �ک�ش �ق ه های م�ظ ن �که رد مو�ظ �ظه های �قر�آ �ی �ب گ�ظ � . ظی - ا�المی �بوده اس�ق �ظه های د�ی� م�ی �قر رد �ظ �یسش �ب

سش روح  وسش ، �ب �ی�ق�ق �ظه های ا�المی و رد ��ق م�ی ظی را رد �ظ ، او �ب ه�ظر ا�یرا� �یرا�المی هس�ق ا�المی و �ظ

ان می دهد.  ظی، �ظسش و�ق ا�یرا� ا�المی را رد �ظ
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�به  ارسی  �ظ ان  �ب �ظ �که ا�ظ راه  قی اس�ق  دما� �به ا�الم، �ظ ان  �ی را�ظ
ا�ی گی  � ظره�ظ � دما�ق  اهر �ظ کی ا�ظ مطظ � �ی

ارسی  �شر �ظ �ر و �ظ ای سش �ب �ی امهئ �ظ ا �ب �ق ا�المی را �ب ا�ی ظی، ��ق ظ�ظوران ا�یرا� ا و  �� ا و عُر�ظ د. ُاد�ب ا�الم �کرده ا �ظ

�یر�ین  سش قی  ا� �کا�ی ان  م�ی ظی را رد  � �قر�آ ���ی�ظ  ظی  معا� و  �ق ا�المی  ا�ی ��ق و  د  را�یسش داده ا �ظ �آ َا�سن،  حِو  َ �به  �ظ

. اهد �برای �حظن ماس�ق ه�قر�ین �ش ا  « �ب د. »م�ش�ظوی موال�ظ ورده ا�ظ �آ

ی مطّهری   �ظ د مر �ق ه�ی �ش

خودارزیابی

١ــ معنای »سلماُن ِمّنا اهَل البیت« را بیان کنید. 
٢ــ چگونه زبان فارسی به گسترش تمدن اسالمی کمک کرده است؟

٣ــ به نظر شما چگونه می توان به تمّدن اسالم و ایران بیشتر خدمت کرد؟ 
٤ــ …………………………………………………………………

نکته 
به این جمله ها توّجه نمایید و دربارٔه آنها گفت وگو کنید. 

ــ مریم دانش آموز پرتالشی است، دوستان مریم آیندٔه خوبی را برای مریم پیش بینی می کنند. 
ــ مریم دانش آموز پرتالشی است، دوستانش آیندٔه خوبی را برای او پیش بینی می کنند. 

همان طور که می بینید در جملٔه نخست کلمٔه »مریم« سه بار تکرار شده است. اما درجملٔه دوم برای 
پرهیز از تکرار، »ش« و »او« به جای کلمٔه مریم به کار رفته است. 

کلمه هایی مانند: »من، او، شما، م، تان و …« که به جای اسم می نشینند، ضمیر نام دارند. کلمه ای 
که ضمیر به آن برمی گردد، »مرجع ضمیر« نامیده می شود.

دانش های زبانی و ادبی
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ضمیرها دو نوع هستند. 
١ــ ضمیر گسسته: ضمایری هستند که به طور مستقل به کار می روند. 

جمعمفرد
مامن 
شما تو
ایشان او 

٢ــ ضمیر پیوسته: همان طور که از اسمشان پیداست مستقل نیستند و به واژه های دیگر می چسبند. 

جمعمفرد

ـ م ـَ ـ مانـ ــِ

ـ ت ـَ ـ تان ـ ــِ

ـ ش ـَ ـ شانـ ــِ

ــ در امال از خّط تحریری شکسته استفاده نشود.
ــ بهتر است هنگام نوشتن امال با توّجه به آهنگ، مفهوم و پیام جمله ها، نشانه های 

نگارشی را رعایت کنید. 

١ــ پس از مشورت، با کلمه های »اسالم« و »ایران« سه جمله در زمان های گذشته، حال و آینده 
بسازید. 

آنها  آنها در کالس، دربارٔه  نمایش  با  تهّیه کنید و  ایرانی  ــ  ٢ــ تصویرهایی از هنرهای اسالمی 
توضیح دهید. 

٣ــ دربارهٔ زندگی و شخصیت یکی از بزرگان ایران که در پرتو تمّدن اسالم، به زبان و ادبّیات 
فارسی خدمت کرده است، تحقیق کنید و نتیجه را به کالس ارائه دهید.

کارگروهی
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فّعالیت های نوشتاری

١ــ معنی واژه های زیر را بنویسید. 
ادیب ←  ذوق ←  

مظاهر ←  استعداد ←  
٢ــ برای هریک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید. 

اخالص، قبول، حافظ، تمّدن 
٣ــ ده کلمٔه مهّم امالیی از درس پیدا کنید و بنویسید. 

٤ــ در جمله های زیر، ضمیرهای پیوسته و گسسته را مشّخص کنید. 
ــ شهید رجایی به همراهانش گفت: من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفته ام. 

ــ مصطفٰی دست هایش را داخل جیبش فرو برد. 
ــ ما همه مشتاقیم تا ترجمه تان را بخوانیم. 
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شعرخوانی

گاری رست
١

5
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د رس سیزدهم

و
�ک �ی سؤه �ز ُ�

 . ان اس�ق ، ا�وهئ �ا�م�ی ال�ق ار و ا�ظ دا�ب و ر�ظ�ق داهلل)ص(، رد �آ ن ��ب
ام�بر �گرامی ا�الم، محّمد�ب �ی �چ

هئ  ظمو�ظ ما، ا�وه و � دا �برای �ش د: »�به ردس�قی �که ر �ول �ظ ظرما�ی م می � ن �کر�ی د مهر�بان رد �قر�آ داو�ظ �ظان �که �ظ ن  �چ �آ

�یهئ ٢١( / �آ ا�ب «.)�ورهئ ا�رظ ی اس�ق �کو�ی �ی �ظ
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م: و�ی �ظا می �ش سش ر�گوار �آ رظ
ن �ب اری �آ ال�قی و ر�ظ�ق گی های ا�ظ ل رش

ی ا�ظ و�ی ا �بر�ظ رد ا�ین ردس �ب

ار می �کرد و  �ق ود �به مهر و ُعطو�ظ�ق ر�ظ داِن �ظ �ظ ظر�ظ ا � ِ�ِه َو َ�لَّم، �ب ْه َو �آ ر�ول ا�کرم، َصّ�َی اهلُل َ�َ��ی

،  �سن  )ع( و �س�ین  )ع(  ده می ر�ظ�ق �ظد«. گاه، و�ق�قی �به  ��ب �گر ما هس�ق ارهئ �ب داِن ما �چ �ظ ظر�ظ ظرمود: »� می �

ان  �ظ رامی �آ �ظد و گاهی �به �آ ا�ی �ی �ین �ب ا�ی ان �چ �ظ ا �آ د �ق ده می ما�ظ �ظدان رد ��ب �ظد و او �چ س�ق �قسش می �ظ�ش سش �بر �گردن و �چ

د.  ان �بوسه می �ظ سش اس�ق و هر دو را رد  �برمی �گر�ظ�ق و �بر صور�ق ده �بر  می �ظ ورد و ا�ظ ��ب �ین می �آ ا�ی را �چ

 . �ق �ظ�ق و عطو�ظ�ق داسش دم�ق کارا�ظسش �ظ�یرظ ر�ئ ا �ظ �ِه، �ب ْه َو �آ ر�وِل ا�کرم،َصّ�َی اهلُل َ�َ��ی

ا�ظه ا�ش �بودم،  دم�ق و رد �ظ ه رو�ظ رد �ظ ا�ظ �ب : »رد مّد�ق ده �ال �که سش ن مالک می �گ�ظ�ق
َا�ظَس �ب

دم«. �ظ�ی دم و �ظسش د�ی �ق ا�ظ او �ظ ی و �حظن ردسش و�ی �ظد�ظ ار �ق �یک �ب

. هر�گرظ �به روِی �ک�ی  �ق ر داسش
�کّ �ظ ون و م�ق ی م�رظ ما�ی ی، س�ی ظها�ی � اده رو �بود و رد �ق اِن �بمع، �گسش رد م�ی

. رد �الم �کردن �به همه، ��قّی �به  م�ین می دو�ظ�ق م ها�یسش را �به �ظ �ش ،  �چ ا�ق �قِر او�ق �یسش �ظ�یره �ظگاه �ظمی �کرد و �ب

ار می �کرد.  الی را ا�ظ�ق�ی ای �ظ ر�ین �ب د�یک �ق د، �ظرظ ل�ی وارد می �ش �یسش دس�قی می �کرد. هرگاه �به  م�ب �کودکان، �چ

ه  ا�ظ وم،�حظن �ظمی �گ�ظ�ق و ا�ب �یسش ا�ظ �ِدّ �رظ د. �ب ود را �ظمی �بُر�ی �ین �ظ اد�ق می �کرد. �حظن هم�ظسش ماران ��ی �ی ا�ظ �ب

�ظام دهد. ا �به �ک�ی دسش د و �ی �گو�ی د �ب �گری �ب ور او ا�ظ د�ی واهی، رد  �صظ ام داد�ظ رظ رد م�ق �ظمی داد �ک�ی �ب

ظی �که  ارهئ �کسا� د ولی رد�ب �ی �ظسش ود را می �ب حظِص �ظ �ش
ا اری �ب در�ظ�ق �ود. �ب �ظام �ظمی �آ ا�ظسش را �به دسش �ب حچ گاه �ظ ه�ی

. �ق داسش �ق و مدارا �ظ سش د، �گدظ او�ظ می �کرد�ظ �ب ا�ظون، �ق ِم �ق �به �ر  �ی

ون  کمک می �ظمود و �چ واده ا�ش � ا�ظ ل �به �ظ . رد کارهای م�ظرظ ُس�ق ّمل دوری می �ب حب �ق
گی ا�ظ  دل �ظ رد �ظ

 . د، �به �ظما�ظ می ر�ظ�ق �ظ�ی ان را می �ش ِگ ا�ظ ا�ظ �ب
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نکته
به این جمله ها توّجه نمایید و دربارٔه آنها گفت وگو کنید. 

ــ من حاال نامه را می نویسم.
ــ تو اکنون نامه را می نویسی.
ــ او اکنون نامه را می نویسد. 
ــ ما اکنون نامه را می نویسیم.

ــ شما اآلن نامه را می نویسید. 
ــ آنها حاال نامه را می نویسند. 

دانش های زبانی و ادبی

ر�گوار ا�الم،  رظ
�یام�بر �ب ا�یسش   �چ ارسی، رد س�ق ان  و اد�ب  �ظ �ب ای  �ظ وا�ظ س�ظدهئ �ق

و�ی اعر و �ظ سعدی، �ش

م: وا�ظ�ی ن را می �ظ �ی�ق �آ �ظد �ب سروده ای دارد �که �چ

د�ل    محّمد به   �ع�ت د    � اسش �ب سرو ،   �ز مال  محّمد) ص (  د   ��ز   حب رو   ما�زَ ماه ،  �ز

الل    محّمد ِ موع     رد    �ز مده   محب �آ سی  ل و موسی و ع�ی ل�ی و ح  و �ز
دم و �ز �آ

ل محّمد
آ

�ت محّمد ،  �بس �س�ت و � ع�ش ی 
ز
و�� ی  و   �ب �ز

ی   �ک
ت

�
ر   عا�ش

گ
�عدی ، ��

سش مو� ع�ز
�ز ا�ت �عد ی ، �ب کّل�یّ

١ــ رفتار پیامبر )ص( با امام حسن )ع( و امام حسین )ع( در دوران کودکی چگونه بود؟
٢ــ کدام رفتار پیامبر )ص( با دیگران، برای شما جالب تر است، چرا؟

قانون شکنی،  به  نسبت  اّما  را می بخشید  با خویش  بد رفتاری  پیامبر )ص(  به نظر شما چرا  ٣ــ 
گذشت نداشت؟

٤ــ ……………………

خودارزیابی
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فّعالیت های نوشتاری

کارگروهی
١ــ دربارٔه ویژگی های دیگر اخالقی و رفتاری پیامبر )ص( گفت وگو کنید. 

٢ــ خداوند در قرآن، پیامبر )ص( را »ُاسوه« یعنی سرمشق و نمونه معرفی کرده است. چگونه 
می توانیم از رفتار پیامبر )ص( برای زندگی بهتر سرمشق بگیریم؟ 

٣ــ شعر دیگری دربارهٔ پیامبر )ص( یا یکی از معصومین علیهم الّسالم، به کالس بیاورید و دربارٔه 
آن گفت وگو کنید. 

چنان که می بینید جمالت باال مربوط به زمان حال یا مضارع است. هر فعل شش ساخت دارد. 
به صورت های مختلف فعل، ساخت یا صیغه می گویند. به ساخت های زمان حال توجه کنید. 

شش ساخت زمان حال
جمعمفرد

می نویسیم  می نویسم
می نویسیدمی نویسی
می نویسندمی نویسد

همان طور که می بینید عالوه بر بَُِن فعل و شناسه، جزء »می« به ابتدای فعل، اضافه شده است. 
بُن یا ریشٔه فعل، بخش ثابتی است که در همٔه ساخت ها، تکرار می شود.

١ــ برای هریک از کلمه های زیر دو هم خانواده بنویسید.
حضور، عطوفت، حریم

٢ــ واژٔه صحیح را انتخاب کنید و درجای خالی بنویسید. 
الف( گاهی به آرامی آنان را پایین می آورد و از سجده ………… )برمی خواست، برمی خاست(
ب( اجازه نمی داد کسی جز در مقام ………… در حضور او از دیگری بد بگوید. )دادخواهی، دادخاهی(

٣ــ بن مضارع فعل های زیر را مشخص کنید. 
می خوانم، می َرویم، می پرسد، می شنوند

ــ در نوشتن کلمه هایی که یک صدا ولی نشانه های متفاوت دارند، دّقت شود. 
ــ به محل و تعداد نقطه های حروف در واژه ها، دّقت کنید. 
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چراغ

راهی  بر  دوش،  بر  سبو  و  به دست  چراغ  شب،  در  نابینایی 

می رفت.

یکی او را گفت: تو که چیزی نمی بینی چراغ به چه کارت 

می آید؟

گفت: چراغ از بهر کوردالِن تاریک اندیش است تا به من 

تنه نزنند و سبوی مرا نشکنند.

بهارستاِن جامی

حکایت 
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د رس چهاردهم

ی )�ه(  �ز م�ی
�مام  حز

�کر �ظمی �کرد �که �ال های �بعد، مس�یر  حچ �کس �ظ دی  ( ، ه�ی �ی ورسش مد )مهر ماه 1281 �ظ ا �آ �ی ی �که �به د�ظ رو�ظ

امسش  هان، �ظ �وم �ب واه و مطظ ادی �ظ �ظ ��یون ها ا�ظسان �آ واهد �کرد و  م�ی حظ ا�یران و ا�الم را عو�ظ �ظ ار�ی �ق

د.  �ی واه�ظد �کسش اد �ظ ظر �ی را �یک صدا �

ن رد  �یسش ا�ظ �آ او�قسش ا�ین �بود �که صدها �ال �چ �ظ ظها �ق � �گر �بود؛ �ق های د�ی ل همهئ رو�ظ ، م�ش ن رو�ظ �آ

ده �بود.  ها  ، م�قوّلد �ش هرا، �الم اهلل ���ی اطمهئ �ظ ر�ق �ظ ا�ظوی �الم، ��ظ ن �ب ر�ی ر�گ �ق رظ
ی �ب �ظان رو�ظ �چ
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ان  ان های م�ی ّ��یک گ�و�ه ای رد �کوهس�ق ه �بود �که صدای �ش �ق سش �گدظ �ظ وّلد رو ح اهلل،  �ظد ماه ا�ظ �ق �چ

�وار  ن  �آ اد.  ا�ظ�ق ا�ک  �ظ �بر  اس�ب  �ق  سش �چ ا�ظ  ظرا�ظ  سر� �واری  ن،  �آ ال  �ب د�ظ �به  �ید.  �چ �ی �چ ارا�ک  و  �ظم�ین 

ا  �چ ا�ظ  و  �گر�ظ�ق  �قرار  گ�و�ه  هد�ظ  وا�ظمردا�ظه،  ا�ب �ظ ان،  �ظ دوران  مرظ دس�ق  �به  �که  �بود  ی  مصط�ظ
 ، در�ش �چ

ه �بود �که ا�ین  د�ین �گو�ظ د. �ب دی دالور �ش ه�ی د �ش �ظ ظر�ظ گی، � �ظد ماه� د، رد �چ دا�ظ ود �ب ه �ظ �ک �ظ ی �آ مد. روح اهلل �ب رد�آ

هر  د، او را رد �ش ل رس�ی حص�ی �ق
د. و�ق�قی �به سّن  ر�گ �ش رظ

در، �ب اطره ای ا�ظ �چ حچ �ظ �قن ه�ی دون دا�ش �کود�ک �ب

گی رد �ظم�ین  ده �ال� و�ظ ا �ظ ک�ظد. وی �ق م � ن را �ظ�ق وا�ظس�ق �قر�آ گی �ق د. رد ه�ظ�ق �ال� اد�ظ ظرس�ق ه � ا�ظ �ظم�ین �به م�ک�ق�ب �ظ

د �که  �ظا �ش سش ادی �آ ا اس�ق ا، �ب �ب �ظ د. رد �آ ّهئ ارا�ک را �بر�گرظ   �ی م�ی
هئ �ل حص�یل، �و�ظ �ق

د و �برای ادامهئ   وا�ظ ردس �ظ

�ی�ق اهلل  ، �آ ر�گ رظ
��یس �کرد. ا�ین �الم �ب ائ قم �ق ّهئ  ا�المی را رد � م�ی

ه های �ل ر�ین �و�ظ کی ا�ظ مهم �ق � قی �بعد �ی مّد�

م �ا�ئری )ره( �بود.  دال�کر�ی ��ب

ظی،  ک�ظد. مهر�با� � ر�ظ�ق  �ی�ش �چ د و  �ظه ها ر�ش م�ی ظی سعی می �کرد رد همهئ  �ظ وا� ظی و �ب وا� و�ب امام ا�ظ دورهئ  �ظ

ان �بود. رد  ان ا�یسش گی های  رد�ظسش ل رش
ا�ب ا�ظ  و�ی دظّ مای �ب م و  د�قّ�ق و س�ی �ظ ظی، �ظ �یا� و�ش  �ب ظی، �ظ � ظرو�ق گی، � �ادل

ار  �ش�یر �بس�ی ائ د �که �ال ها �بعد، �ق اّصی �ش ادی �ظ �ق ال�قی و ا��ق ا�ق ا�ظ صوص�یّ ظی، صا��ب �ظ وا� همان دوران �ب

ای ا�الم را د�گر�گون �کرد.  �ی �ق و د�ظ اسش �گران   �گدظ ادی �بر د�ی �ی �ظ

و  �لما  ا�ظ  اری  �بس�ی  ،1340 �ال  )ره(، رد  ردی  �برو�ب می  �ع�ظ
ا  �ی�ق اهلل  �آ �ق  سش رد�گدظ ا�ظ  �چس 

د. �ظا�ب �کرد�ظ �ق ع�ی�ق ا�ظ ان را �به مر�ب �یون، ا�یسش رو�ا�ظ

ا�ظ �کرد و مردم  �ظ گان �آ �یگا�ظ اه و �ب ا �ش ود را �ب ظ�ق �ظ کار و �� سش هئ �آ ار�ظ ظی، رد �ال 1341، م�ب � امام �ظم�ی

ا  ود را �ب ا��ظ�ق �ظ داری و اطا��ق ا�ظ وی، م�ظ ا طر�ظ �ظد، �ب ود می دا�ظس�ق اد او را �ر�ظ دل �ظ ظر�ی ا�یران �که �
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�ق  ظی، ر ه�بر �ظهصظ � �ی�ق اهلل  �ظم�ی دهم �ظرداد 1342، �آ ا�ظرظ اه رد �چ د. ��کوم�ق �ش ان داد�ظ ه�وی �ظسش ��کوم�ق �چ

ظی)ره( رد  � �ظم�ی ی�ق ا�ظ امام  هئ ا��قر ا�ظ و �ما� ا�ظ �ظسش �به  �کرد.  مردم  ظی  دا� �ظ �ظ �گ�یر  و  ا�یران را د س�ق ا�المی 

اه  �به  موران �ش ها �به دس�ق  مائ �ظ ظی  ا�ظ �آ ظراوا� مار � د و �ش اهرا�ق �کرد�ظ طظ هرهای ا�یران، �ق اری ا�ظ �ش �بس�ی

دهم  اد �کرد و رد س�یرظ �ظ دان �آ �ظ ظی )ره( را ا�ظ �ظ � ه�وی امام  �ظم�ی ام ��کوم�ق �چ �ب د. سرا�ظ د�ظ هاد�ق رس�ی �ش

د  �ظ ظر�ظ �  1356 �ظمود. رد �ال  د  �بع�ی �ق  ، عرا�ق �ظ  �ب �ظ هر  �ش �به  ��چس  و  ه  ک�ی ر� �ق ور  �ک�ش �به  �ظس�ق  �ظ  1342 ان  �ب �آ

د.  هاد�ق رس�ی ی �به �ش �ظ �به طر�ظ مر مو�ظ �ب ی، رد �ظ مصط�ظ
ا  �ق ظی )ره(، �ا�ب �آ � رظ  ر�گوار امام �ظم�ی

�ب

ه  ار�ظ م م�ب ر�چ ، �چ ا�ب ک�ق ��ی�ظ � ائ �ظ و �ق �ب هئ �ظ هئ �لم�ی در�یس رد  �و�ظ ر  �ق
ا �ال 1357  �الوه �ب ظی �ق � امام �ظم�ی

. ��کوم�ق عرا�ق  �ق ه �ظگاه داسش �ق ظراسش یکا را �برا� مر� ه �آ رش
ورهای اس�قعمار�گر، �به و�ی اه و �ک�ش م �ش لم و س�ق ا طظ �ب

ار�یس  �یر �به �چ ا�گرظ ظی �ظ�یرظ �ظ � ور مم�ظوع �کرد. امام �ظم�ی ن �ک�ش ظی را رد �آ � ام�ق امام �ظم�ی اه، ا�ق واس�ق �ش �به رد�ظ

ده  ل �ش د�ی �ب ر�گ �ق رظ
ال�ب �ب مان �به �یک ا�ظ�ق ن �ظ �ق مردم ا�یران را �که رد �آ ا ره�بری �ظهصظ �ب �ظ ر�ظ�ق و ا�ظ �آ

 . �بود، �بر   عهده �گر�ظ�ق

گاه ها  ها �که کالس های رد ِس مدارس و دا�ظسش �یرظ ا�ی ال�ظ همهئ �چ ا�ی�یرظ �ال 1357 �بود. �بر�ظ مه های �چ �ظ�ی

�به  و  د  �بود�ظ �کرده  ا��قصا�ب  امام  ظرمان  � �به  ان  و�ی حب دا�ظ�ش و  ان  مو�ظ دا�ظسش �آ �یرظ  ا�ی �چ ن  �آ رد  د،  �بود�ظ �ظّعال 

ه ها  ظرمان امام رد �کو�چ ه معلّمی. همه �به � م�ک�قی رد کار �بود و �ظ
ه م�یرظ و �ظ�ی �گر �ظ ظ�ق�ظد. د�ی گاه ها �ظمی ر� مدرسه ها و دا�ظسش

ن  د. �آ د�ظ ان می ر�ا�ظ �ی ها�ظ ��ظد �به �گو�ش �ب ا�ظگ �ب ال�ب را �به �ب د و ردس ا�ظ�ق اهرا�ق می �کرد�ظ طظ ان ها �ق ا�ب و �ظ�ی

�بود.  ظی )ره( �ظ � رظ امام �ظم�ی �ق و او �ک�ی �ب اد داسش گار، �یک معلّم و �یک اس�ق مو�ظ ، �یک �آ ها مّ��ق رو�ظ

ال�ب ا�المی  د، ا�ظ�ق د�ظ هاد�ق رس�ی ی �به �ش ال�ب �ق ن و مرد مسلمان و ا�ظ اران �ظ ه هرظ �ک �ظ ام �چس ا�ظ �آ �ب سرا�ظ
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ظی رو�ظ 12  � ظ�ق و امام �ظم�ی � اه رد دی ماه همان �ال ا�ظ ا�یران �گر�ی د. �ش د�یک �ش ی �ظرظ �یرو�ظ ا�یران �به �چ

. ده رو�ظ �بعد رد  �ق �گسش ا�ظ هن �ب �کوه مردم �به م�ی ا�ش ال �ب �ب �ق ا اس�ق همن �چس ا�ظ 15 �ال دوری ا�ظ وطن، �ب �ب

د.  د�ظ ی ر�ا�ظ �یرو�ظ ظی �به �چ � ود را �به ره�بری امام �ظم�ی ال�ب ا�المی �ظ همن 1357، مردم ا�یران، ا�ظ�ق �ب
 22

د. اری �ش ا�یه �گدظ مهوری ا�المی ا�یران، �چ �گون و �ب اهی وا�ش اه�ظسش ام �ش طظ �ظ

. رد  �ق ور را �بر عهده داسش �یسش ا�ظ ده �ال، ره�بری �ک�ش ال�ب �ب ی ا�ظ�ق �یرو�ظ ظی �چس ا�ظ �چ � امام �ظم�ی

ظرو�قن  اده و � �ظان ا�ظ�ق هم�چ
طظ �کرد و  و�یسش را ��ظ ان �الی �ظ ظی و م�ی وا� ا�ق دوران �ب صوص�ی مان ره�بری،�ظ �ظ

ان و  . مردم �ظ�یرظ او را ا�ظ �ب ا�ظل �ظسا�ظ�ق ّ�ق �به مردم، �ظ دا و م��ب اد �ظ ، او را ا�ظ �ی در�ق حچ گاه �ق �بود. ه�ی

�ظار مردم ا�یران �بود. ظ�ق هان و ما�یهئ ا� ان �ب �ظد. او  م��بو�ب همهئ  مسلما�ظ �ق دل دوس�ق می دا�ش

هاردهم �ظرداد  �ب �چ ام سش �ب گی می �کرد. سر ا�ظ دل �ظ ا�ظه ای �اده �ظ ظی رد ا�ین دوران رد �ظ � امام �ظم�ی

. امام  �یوس�ق دا �چ هان ا�الم �به �ظ ص�ی�ق �ب حظ �ش
ر�ین   ی �که م��بو�ب �ق �ب ، سش لحظ ار و �ق ی عظم �ب �ب د؛ سش ظر ا ر س�ی � 1368

د. ادگار ما�ظ ر�ظ�ق اّما راه او �به �ی

ه  رش
، �به دس�ق همهئ مردم ا�یران �به و�ی های اوس�ق مهوری ا�المی ا�یران �که م�یرا�ش �گران �ب ک�ظون �ب ا�

ک�ظ�ظد. ظی � ا� �گه�ب و�یسش �ظ ان �ظ �ظد �ب ن ما�ظ ا ا�ظ �آ ده �ق رده �ش ان س�چ وا�ظ ان و �ب وا�ظ و�ب �ظ

ص ظ�ی ل� �ق
ا  هئ ام�یر �س�ین �ظردی، �ب �ق وسش ظی)ره( « ، �ظ � ا�ب »امام �ظم�ی ک�ق �
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نکته
به این جمله ها توجه نمایید و دربارٔه آنها گفت وگو کنید. 

ــ من دیروز نامه را نوشتم. 
ــ تو دیروز نامه را نوشتی. 
ــ او دیروز نامه را نوشت. 
ــ ما دیروز نامه را نوشتیم. 

ــ شما دیروز نامه را نوشتید. 
ــ آنها دیروز نامه را نوشتند. 

چنان که می بینید زمان فعل های جمالت باال، گذشته یا ماضی است. هر فعل صورت های مختلفی 
دارد که از روی آن شخص و شمار و زمان فعل را می توان دریافت.  

شش ساخت زمان گذشته
جمعمفرد
نوشتیمنوشتم
نوشتیدنوشتی
نوشتندنوشت

اگر با دقت به شش ساخت زمان گذشته نگاه کنید، متوّجه می شوید در همٔه آنها جزِء »نوشت« ثابت 
است؛ به این جزء، »بُن فعل« زمان گذشته می گویند. 

خودارزیابی
١ــ چند ویژگی اخالقی حضرت امام خمینی )ره( را در دورٔه نوجوانی و جوانی بیان کنید. 

٢ــ چرا در دورٔه انقالب، همٔه ایران یک معلّم داشت؟ 
٣ــ به نظر شما راز محبوبیت بنیان گذار جمهوری اسالمی چیست؟ 

٤ــ …………………

دانش های زبانی و ادبی
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جزئی که به بن فعل اضافه شده است و در شش ساخت متفاوت است، شخص و شمار فعل را 
نشان می دهد. به این جزء »شناسه« می گویند. 

یادآوری: به کلمه هایی مانند: نشستن، رفتن، دیدن، خوردن و … »َمصَدر« می گویند. چنانچه 
حرف »ن« را از آخر این کلمه ها حذف کنیم، بن ماضی به دست می آید. 

١ــ امام خمینی )ره( شاگرد و پیرو راه پیامبر )ص( بود. چه خصوصیاتی از پیامبر در اخالق و 
رفتار او دیده می شد؟ 

٢ــ خاطراتی از مبارزات امام خمینی )ره( و دوران انقالب را در کالس بازگو کنید. 
٣ــ دربارٔه این مصراع حافظ »دیو چو بیرون رود فرشته درآید« که در سال ١٣5٧ بسیار مشهور 

بود، گفت وگو کنید. 

1ــ برای هریک از واژه های زیر، دو هم خانواده بنویسید. 
جّذاب: ……………………… مظلوم: ……………………… 

محبوب: ……………………… قدرت: ……………………… 
2ــ با حرف های درهم ریختٔه زیر، حداقل چهار کلمه بنویسید. 

)ت، ی، د، ب، ع، ا( 
ب: ……………………… الف: ……………………… 
د: ……………………… ج: ……………………… 

3ــ بن ماضی فعل های زیر را بنویسید. 
رسیدند، گرفتی، گریختید، گذشتیم 

کارگروهی

فّعالیت های نوشتاری

ــ درس امال، فرصتی است برای ارزشیابی مهارت های »گوش دادن« و »نوشتن«. 
ــ معلّم می تواند در امالی کالسی، تصحیح امال را به دانش آموزان واگذار نماید و 

آنها را هدایت و نظارت کند. این عمل، به یادگیری، عمق بیشتری می بخشد. 
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مرخصی

به تمام افراد گُردانمان، از جمله خودم، پانزده روز مرخصى داده بودند. وقتى آمدم خانه، دیدم اگر 
به آقایم و مخصوصاً ننه ام بگویم که مرخصى آمده ام و باید بعد از پانزده روز برگردم جبهه، دیگر مرا ول 
نخواهند کرد. چه بسا مرخصى را به کامم تلخ کنند و آخرسر هم، ننه ام نگذارد برگردم. براى همین، هر 
وقت سؤال مى کردند که: »باز هم به جبهه مى روى یا نه؟ یا تسویه گرفته اى؟ …« در جواب یا مى خندیدم 
یا حرف را عوض مى کردم و مى گفتم: »چرا امسال درختمان میوه کم داده است؟« و یا »اتاق چقدر پشه 
دارد!« یا »خوردنى دارى ننه؟« و از جواب دادن طفره مى رفتم. ولى آخر تا کى؟ باألخره باید مى فهمیدند. 
پانزده روز مرخصى ام مثل باد گذشت. دیگر زمان رفتن بود. آن روز صبح باید ساعت نه جلوى 
در پادگان بودیم تا از همان  جا به جبهه اعزام شویم. خوب به یاد دارم، وقتى از خواب بلند شدم، عزا 
گرفته بودم که چطور به ننه ام بگویم که باید به جبهه  برگردم. الحمد للّّه آقایم صبح زود، مثل هر روز، 

رفته بود دکان. دست و صورتم را شستم؛ نان و چایى را خوردم و منتظر موقعیت مناسب شدم. 
سر یک فرصت خوب که ننه ام رفت سبزى بخرد، ساکم را برداشتم و مشغول جمع کردن لباس هایم 
شدم. هول بودم. داشتم تند تند لباس ها و کتاب هایم را توى ساک مى گذاشتم که ننه ام پاورچین پاورچین 

باالى سرم حاضر شد و گفت: کجا؟ 
جا خوردم. 

گفتم: براى مّدت کوتاهى مى خواهم بروم این بغل مغل ها …
ننه ام که از دست من کلک هاى زیاد و جورواجورى خورده بود، با سوءظن نگاهم کرد و گفت: 

براى یک مّدت کم؟! 
گفتم: آره! 

ــ پس حق ندارى بیشتر از یک شلوار و یک پیراهن ببرى. 
ــ براى چى؟ 

روان خوانی
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ــ مگر مى خواهى هر دقیقه لباس عوض کنى و پز بدهى؟ راست بگو بّچه، کجا مى خواهى بروى؟ 
روى کف اتاق، یک عالمه شلوار، جوراب، کت و … ولو شده بود. همین جور که لباس هایم را 

سوا مى کردم و تند تند توى ساک مى گذاشتم، گفتم: مى دانى، راستش… 
کمى ِمن و ِمن کردم، دیدم هوا پس است و جاى ماندن نیست. دستٔه ساک را سفت توى مشتم 
گرفتم، یک مرتبه مثل فنر از جا پریدم و دویدم طرف در حیاط تا به کوچه فرار کنم. اّما ننه ام دستم را 
خواند و زودتر دوید طرف دِر حیاط و کلون را انداخت و پشت به در، مثل شیر ژیان ایستاد. دهانم از 
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تعّجب بازمانده بود. خودمانیم، ننه ام یک پارچه چریک بود و ما خبر نداشتیم، ها! ننه  به حرف آمد و گفت: 
ــ این بغل َمغل ها مى خواستى بروى، آره؟ تو گفتى و من باور کردم! سه ماه جبهه بودى، بس 
است! به اندازٔه خودت ثواب برده اى! دیگر نوبت آنهایى است که بّچه هایشان را الى پنبه خوابانده اند… 
به ساعت نگاه کردم. نزدیک هشت بود. گفتم: ننه جان! تو را خدا ولم کن، بگذار مثل بّچٔه 
آدم خداحافظى کنم و بروم. ننه ام از توى آستینش کلیدى بیرون آورد و در حیاط را قفل کرد و گفت: 

نمى گذارم! 
ــ ننه ! در را قفل نکن! خوب است خدا سر پل صراط، یقه ات را بچسبد و در بهشت را به رویت 

قفل کند و بگوید: نمى گذارم بروى، آره، خوب است؟ 
ننه ام که گوشش از این حرف ها پر بود، گفت: اگر او خداست ــ که قربان کرمش بروم ــ این کار 

را نمى کند. به تو هم مربوط نیست که توى کارش دخالت کنى. 
هى صحبت کردم و گفتم: ننه، ساعت را ببین! دیر شد! … فالن است … بهمان است … .

دیدم گوشش به این حرف ها بدهکار نیست. 
همین طور که با صحبت هایم سرش را گرم مى کردم، بندهاى پوتینم را هم بستم و آنها را انداختم 
گردنم و در یک لحظه از جا پریدم. ساکم را از سر دیوار پرت کردم توى کوچه، و مثل گربه، درخت 
خانه مان را گرفتم و رفتم باال. از آنجا خودم را به لبٔه دیوار رساندم. روى چینٔه دیوار ایستادم و توى 
کوچه را نگاه کردم. دیدم یکى از همسایه هایمان، سرش را گرفته است و دارد ناله مى کند. کلّه اش را 
بلند کرد، ساک را نشانم داد و گفت: خدا گردنت را بشکند! این ساک مال تو بود، زدى توى سرم؟ 

گفتم: مى بخشید. از دستم در رفت. 
و حسابى عذرخواهى کردم. ننه ام از توى حیاط، هى داد و بیداد و ناله و نفرین مى کرد. 

روى لبٔه دیوار نشستم و همین طور که پوتین هایم را مى پوشیدم، گفتم: ننه جان! حاال که دارم 
مى روم، حاللم کن. 

تا این حرف را زدم، عصبانى شد، و گفت: بیا پایین! به خدا شیرم را حرامت مى کنم! 
بعد آرام شد و با مهربانى گفت: آخر فکر من بدبخت را هم بکن، بیا پایین، آفرین! … 

گفتم: بّچه گول مى زنى ننه؟ ببین من رفتم، از سرم بگذر. اگر بدى، خوبى دیدى، حالل کن. زندگى 
است دیگر، یک وقت دیدى یک تیر آمد و جایى براى نشستن، غیر از سر و کلّٔه من پیدا نکرد.

ننه ام جوش آورد. جارو را توى هوا تکان داد و با فریاد گفت: تو که هنوز پانزده سالت نشده؛ 
دهانت بوى شیر مى دهد. 
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ــ ننه، ارواح رفتگانت داد نزن! بد است! مردم مى گویند چه خبر شده است! … تا یادم نرفته، 
بگویم که از جانب من، آقا و بقّیٔه فامیل و هر کسى را که دوست  دارى، سالم برسان. بگو وقت نشد 

خداحافظى کنم.
بندهاى پوتینم را بستم و گفتم: خوب ننه، دیگر وقِت خداحافظى است. 

بغض ننه ام ترکید و اشک هایش راه افتاد. گفت: چرا اذّیتم مى کنى؟ با این کارهایت جگرم را 
خون کردى!

دلم نمى آمد ولش کنم و بروم. مى خواستم بایستم و باهاش کمى حرف بزنم. دیدم او همین طورى 
که دارد گریه مى کند، دنبال کلید خانه هم مى گردد. فهمیدم نقشه کشیده است تا گیرم بیندازد. مثل رعد از 
سر دیوار پریدم پایین. ساک را روى کولم انداختم و دوان دوان رفتم طرف خانٔه عبّاس و بقّیٔه َبرو بّچه ها. 
ساعت تقریباً نه بود که به پادگان رسیدم. آنجا غوغایى بر پا بود. توى جمعیت به این طرف و آن 
طرف سرک مى کشیدم که ببینم آقا و ننه ام آمده اند یا نه. الحمد للّّه نیامده بودند. دیگر رفتنى شده بودم. 
129
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با خودم گفتم: »دزفول که رسیدى، یک تلفن به آقا بکن و همه چیز را به او بگو.« سوار اتوبوس شدیم 
تا ما را به راه آهن ببرند. حرکت که کردیم، نفس راحتى کشیدم. دیگر خرم از روى پل گذشته بود. 

اتوبوس جلوى در راه آهن نگاه داشت. پیاده شدیم و رفتیم طرف قطار. خواستم سوار قطار 
بشوم که صداى آشنایى به گوشم خورد. سرم را برگرداندم. از صحنه اى که دیدم، چیزى نمانده بود 
غش کنم. آقایم و ننه ام و ننه بزرگم، به همراه عمو و داداش ها و خواهرهاى قد و نیم قدم و … خالصه 
یک ایل آدم، آنجا روبه روى من، همه، گوش تا گوش ایستاده بودند. چند نفرى هم به خیال اینکه صف 
سوار شدن به قطار بعدى است، رفته بودند توى صف و ایستاده بودند. بى اختیار ایستادم و به آن منظره 

نگاه کردم. آقایم گفت: بیا، بیا اینجا! 
مى ترسیدم جلو بروم، هجوم بیاورند و بریزند سرم و دست و پایم را ببندند و ببرند خانه. گفتم: از 

همین جا خداحافظى مى کنم، وقت کم است. 
آقایم که موضوع را فهمیده بود، گفت: نترس! کارى باهات نداریم. آمده ایم باهات خداحافظى 

کنیم. تو بى معرفت که نیامدى. 
آهسته و با ترس و لرز، رفتم جلوى ننه ام ایستادم. چشم هاى ننه ام پر از اشک بود. به من نگاه 

کرد و گفت: بیا برویم بّچه! به خودت رحم نمى کنى، به ما رحم کن … 
بعد رو به آقایم کرد و گفت: تو هم یک چیزى بهش بگو! همین جور نایست! 

آقایم کالهش را کمى عقب داد، جلوى سرش را خاراند و گفت: خودش عقل دارد، مى فهمد. 
مادرم با عصبانّیت حرف او را برید و گفت: خوبه! خوبه! با همین حرف هایت بود که شیرش 

کردى. همه اش تقصیر توست. 
 بعد زد زیر گریه و آقایم را نشان داد و گفت: بّچه! حرف هاى آقایت را ول کن، گوش نده. کمک 

به ننه هم خودش یک جبهه است، بیا برویم. 
آقایم با خنده، رو به ننه ام کرد و گفت: بس است زن! این قدر آب غوره نگیر! 

ننه ام برگشت و چپ چپ به او نگاه کرد. آقایم خنده اش را خورد و دیگر حرف نزد. ننه ام دوباره 
ـ اهواز هم اکنون از روى سّکوى   …  صحبت را از سر گرفت. بلندگوى راه آهن اعالم کرد که »قطار تهرانـ 

در حال حرکت است. از مسافران عزیز …« گفتم: ننه، دارد دیر مى شود، باید بروم. 
بعد دست به گردنش انداختم و صورت خیس از اشکش را بوسیدم. ننه ام که مى دید حرف هایش 
در من اثر نکرده، گفت: اگر این همه روضه را براى سنگ مى خواندم، دلش آب مى شد و گریه مى کرد، 

ولى تو … 
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و حرفش را خورد. رویم را بوسید. بعد، بقچٔه کوچکى را به من داد و گفت: یک خرده خوردنى 
است، براى توى راهت گذاشته ام. 

بقچه را گرفتم و به طرف آقایم رفتم تا با او خداحافظى کنم. همان طور که با او روبوسى مى کردم، 
مواظب حرکاتش هم بودم که یک بار دست نیندازد، مچ یا گردنم را بچسبد و برم گرداند خانه. تند ماچ 
مى کردم و سرم را عقب مى آوردم. آقایم که گویا بو برده بود، گفت: دارى دعوا مى کنى یا روبوسى؟ آخر 
کلّه خراب! بى خداحافظى سرت را مى اندازى پایین، مى روى حاال! اگر ننٔه عبّاس راهنمایى نمى کرد و 

دم پادگان به ما نمى گفتند که مى آیید اینجا، کجا پیدایت مى کردم؟ 
بعد سرم را بوسید و گفت: نامه، نامه یادت نرود! اگر توانستى از تلفن هم کوتاهى نکن.

با یک یک افراد خداحافظى کردم. رفتم سوار قطار بشوم که ننه ام صدایم زد و گفت: 
ــ مواظب خودت باش بّچه! سرما ندهى خودت را! از غذایت هم کم و کسر نگذار. توى حمله 

هم »َوَجَعلنا ِمن بَیِْن  ایدیِهم1…« را زیاد بخوان تا ان شاء اللّّه دشمنانت کور بشوند … سپردمت به خدا.
سوار قطار شدم. قطار سوتى کشید و آرام آرام به راه افتاد. ننه ام دوباره زد زیر گریه. آقایم آرام 
به دست او زد و چیزى گفت. ننه ام در حالى که اشک از چشم هایش جارى بود، لبخندى زد. قطار 
از آنها دور و دورتر مى شد. صداى آقایم توى بقّیٔه سر و صداها گم شد، داشت یک چیزى مى گفت. 
قطار رفت و رفت. دیگر آقایم و ننه ام به اندازٔه یک نقطه شده بودند. نقطه اى که تمام قلبم را گرفته 
بود. اشک هایم روان شدند. دست خودم نبود که گریه مى کردم. باد گرم، دست خود را بر صورت و 
چشم هایم مى کشید. انگار مى خواست اشک هایم را پاک کند تا دیگران اشک هایم را نبینند. آن قدر 

نگاه کردم تا محّوطٔه راه آهن با قطارها و واگن هاى بارى اش از نظرم محو شدند. 
به کوپه مان برگشتم. بّچه ها شلوغ مى کردند و کوپه را روى سرشان گذاشته بودند. از دلم غم را 

هل دادم بیرون و مشغول صحبت و شوخى با بّچه ها شدم. 

محّمد   رضا   کاتب

ِهْم َسّدًا َو ِمْن َخلِْفِهْم َسّدًا فَاَْغشیناٰ هُْم فَُهْم الیُـبْصرون )آیٔه 8 از سورٔه یس  ( در برابر آنان سّدى و در پشت سرشان 
ٰ
١ــ  َوَجَعلْنا ِمْن بَْیِن  َایْدی

هم سّدى نهاده ایم و بر دیدگان آنان پرده اى افکنده ایم که نمى توانند ببینند.

١ــ پیام این داستان چیست؟ 
٢ــ یک بسیجی نوجوان، چگونه می تواند در پاسداری و سازندگی کشور، سهیم باشد؟ 

درک و دریافت


