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سا�يه  و  دارد  �تن  �كه  �يالن  مُ�غ ون  �چ د،  اسش �ب ي سود  �ب مادام  ه�غر،  ي  �ب مردِم  �كه  دان  �ب

ي،  ا�ش ل و �گوهري �ب ه اص�ي هد �كن �كه ا�گر �چ ود را؛ �ب �ير �غ ه �غ ك�غد و �غ ود را سود � ه �غ دارد؛ �غ �غ

گي، �غرد  ر� رغ
د: �ب ه ا�غ ه �گ�غ�ت �ك ا�غ �غ َود؛ �چ ُ ه�تر �ب �گوهِر �تن �غ�يرغ داري �كه �گوهِر �تن ا�غ �گوهر اصل �ب

 ِ د، صح�ب�ت اسش �ب ا �گوهِر اصل، �گوهِر ه�غر �غ ه �گوهر را، ا�گر مردم را �ب و دا�غ�ش راس�ت �غ

ن و ا�غ دس�ت  �غگ رد وي �غ ي، �چ ا�ب د و رد هر �كه ا�ين دو �گوهر �ي ا�ي �ي �چ �ك� را �به كار �غ ه�ي

د... .  �ي ار �كه وي همه را �به كار �آ م�گدغ

رغ راس�ت  رس�غد، �ب ا�غ �چ ون �ب ره�يرغ �كن. �چ ار �غ�يره    �چ �ت ده م�گوي و ا�غ �گ�غ رس�ي ا�چ س�غن، �غ

�غود �كه او  �غد �غ�ش ه �چ اّصه �كسي را �ك �غد مده؛ �غ ح�ت م�گوي و �چ واه�غد، �ك� را �غص�ي �غ ا �غ م�گوي. �ت

ار  ره�يرغ �كن و ا�غ �ي ده �چ هم�ت �غ اي �ت �غد مده. ا�غ �ب �چ �ك� را �چ ان �بمع ه�ي غ�تد. رد م�ي ود او� �غ

ادي  و سش �به �غم �ت �غ�يرغ  ا مردمان  �ت ادي م�كن  �به �غم مردمان سش  . رغ
�گر�ي �ب مو�غ  د �آ �ب د�ي�ش و  د ا�غ �ب

گار  ره�يرغ ي، �چ ا�ش �غوي. ا�گر طا��ب علم �ب و�ب سش ا �غ و�ب �گوي �ت ي. �غ ا�ب ا داد �ي ك�غ�غد. داد ده   �ت � �غ

. د�ي�ش كم س�غن و دورا�غ ار و � ا�ش و علم دوس�ت و �بُرد�ب ا�غع �ب و �ت

 قابوس نامه، عنصر المعالی
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ال  �ك�غد. ا�گر سوؤ طع �غ ود �ت �گري �به س�غن �غ د و  س�غن د�ي �گو�ي ار �غ د �كه �ب��ي ا�ي دمي �ب �آ

د و ا�گر  غما�ي ان س�ب�ت�ت �غ� ما��ت �بود، �بر ا�ي�ش ن �ب ل �آ ك�غ�غد �كه او دا�غ ما��تي � ا�غ �ب

ا  ك�غد �ت ارد �بَود، ص�بر � ن، �ت ي ا�غ �آ وا�ب ه�تر �ب ود، او �بر �ب ول سش �غ وا�ب م�ش �كسي �به �ب

�ك�غد  ّدم طعن �غ �ت هي �كه رد م�ت د �بر و�ب �گو�ي ود �ب وا�ب �غ ود، �چ� �ب ن س�غن، �تمام سش �آ

د و ا�گر ا�غ او  غما�ي و�غ �غ� ان دو �ك� رود، �غ ور او م�ي تي �كه �به ��غ و رد محاورا�

ده�غد،  ار�ك�ت �غ ن م�ش ود رد �آ ا �غ ا او را �ب �ك�غد و �ت د، ِاس�ترا�ت سَمع �غ ده دار�غ �ي �چوسش

�ك�غد.  ��ت �غ مدا�غ

اخالق ناصری ، خواجه نصیرالّدین توسی
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1  هنگام سخن گفتِن دیگران به چه نکاتي باید توّجه کرد؟ 

2  بیت زیر با کدام بخش درس، ارتباط معنایی دارد؟ 

که در آفرینش ز یک گوهرندبنی آدم اعضای یکدیگرند
)گلستان، سعدي(

3   یک زندگی موّفق دارای چه ویژگی هایی است؟  

 ...................................................................................................  4

 گروه فعلی )1( زمان حال )مضارع(

به فعل های جمله های زیر، توّجه کنید:

 پروانه اکنون به کتابخانه مي رود. 
 شاید به دیدار شما بیایم.

 اکنون داریم درس جدید را مي خوانیم.

این فعل ها بر انجام کاري در زمان حال داللت مي کنند؛ از این رو، به آنها »مضارع« گفته 
مي شود. فعل مضارع بر سه نوع است: اِخباري، اِلتزامي و مستمر )جاري(.

بیان خبري در زمان حال داللت دارد.  انجام گرفتن کاري و   مضارع اخباري، بر 
می خوانم. مانند: 

ساخت مضارع اخباري:

شناسهبن مضارعنشانه

ـَ  درومی



53

  مضارع التزامی، وقوع کاري را در زمان حال با تردید، شک، شرط یا آرزو  بیان مي کند.
مانند: شاید امروز نامه اي برایت بنویسم.

ساخت مضارع التزامي:

شناسهبن مضارعنشانه

ـَ    مخوانب

 نكته 1 : گاهي مضارع اخباري را به جاي فعل آینده نیز به کار مي برند.
مانند: سال آینده، چیزهاي تازه تري مي خوانیم.

 نكته 2 :  فعل مضارع اخباري و التزامي، گاهي بدون نشانة آغازین )مي، ب( به کار مي روند.
مانند : اگر در خانه اي شوي، روزگاري دراز، صفت آن گویي. )بشوي- مي گویي(

- در پیله تا به کي، در خویشتن تني؟ ) مي تني(

  مضارع مستمر، جریان انجام کاري را در زمان حال بیان مي کند.

مانند:  دارم مي بینم.

ساخت مضارع مستمر:

شناسهبن مضارعنشانهشناسهفعل کمكی

ـَ    مبینمیـَ    مدار
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1  دربارة آداب معاشرت و تأثیر اخالق نیکو در زندگي اجتماعي، بحث و گفت وگو کنید. 

2  دربارة ابیات زیر و ارتباط آن با درس گفت و گو کنید. 

مگوی کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی پیش  از  تو  نپرسند  که  چیزی 
آغاز ز  زبانت  یک  و  گوش  دو  یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگویدادند 

اخالق ناصری، خواجه نصیرالّدین توسی

1 هم خانوادة واژه هاي زیر را از متن درس، بیابید و بنویسید.

اتّهام، اقناع، طعنه، مقّدم، استماع، مقطوع، مطلب، مقتدر، مجتهد، اصيل

2 فعل هاي مضارع را مشخص کنید و نوع آنها را بنویسید. 

 » اینک دارم براي شما مي نویسم، شاید بخوانید و به کار بندید؛ هرگاه ذهن تان را از 
کژاندیشي بپیرایید، دلتان را از احساس ناروا بشویید و از بي رسمي ها بپرهیزید، خداوند 
با شما همراه مي شود؛ پست و بلند آواي درونتان را مي شنود و رفتار شما را به سامان 

مي آورد«. 

3 عبارت زیر را در یک بند، توضیح دهید. 

» گوهِر تن، از گوهِر اصل، بهتر بَود «. 
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امیر خراسان را پرسیدند که تو فردي فقیر و بي چیز بودي و شغلي پست 
داشتي، به امیري خراسان چون افتادي؟ 

گفت:روزي دیوان »َحنظلة بادغیسي« همي خواندم، بدین دو بیت رسیدم:
شو، خطر کن ز کام شیر بجویمهتری گر به کام شیر در است
یا چو مردانت مرگ، رویاروییا بزرگی و عّز و نعمت و جاه

داعیه اي در باطن من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که اندر 
بودم، راضي نتوانستم بود. دارایي ام بفروختم و اسب خریدم و از وطن خویش، 
رحلت کردم. به دولت صّفاریان پیوستم. هر روز برشکوه و شوکت و لشکر 
من افزوده مي گشت و اندک اندک کاِر من باال گرفت و ترّقي کرد تا جملة 

خراسان را به فرمان خویش درآوردم. اصل و سبب، این دو بیت بود. 

چهار مقاله، نظامی َعروضی
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دیوان حافظ، نامة زندگي و زندگي نامة ماست. حافظ به ما خوب زیستن و 
شاد زیستن مي آموزد. حافظ حکیمي متفّکر و تفّکر برانگیز است. فرزانه اي است 

با اندیشه هاي عمیق عرفاني و احساس ها و عواطف ژرف انساني.
در نگاه و نگرش حافظ، چند مشّخصة برجسته دیده مي شود:

انتقادي بودن؛ حافظ از همة تباهي هایي که در روزگار او پدیدار شده بود، 
جسورانه انتقاد مي کند. 

طنز ظریف و کارساز؛ براي آنکه انتقادش به طعن و لعن و هجو، شباهت 
نیابد، انتقادها را با طنز مي آمیزد و آن را دلپذیر مي کند. 

مهم ترین آموزش غیر مستقیم حافظ این است که به ما شیوة درست نگاه 
کردن به زندگي را مي آموزد؛ نه اینکه به ما چند رهنمود و پند تحویل دهد. 

حافظ، خّرمشاهي
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اکنون یکي از غزل هاي حافظ را مي خوانیم: 

5

م�خور1 م 
�خ عان  ،  �خ �ک به  � د  �ی

�آ ارخ  �ب �ته  ،  �ش م �گ
�گ وس�خ  ور�ی م�خ م 

�خ ان  ،  گل��ت ی  رورخ ود  �ش �ن  ،  �ح�خ کل�بٔه 

ن 
ک

م� د  �ب دل  ود،  �ش بِه  � حال�ت  ده،  مد�ی �خ دل  م�خور�ی  م 
�خ سامان  ،  به  � د  �ی

�آ ارخ  �ب ده،  ور�ی �ش س�  ن  و�ی

�ت
��خ �خ ما  م��د   � �ب ی  رورخ دو   �

گ
� �دون  ، 

گ
� م�خوردور  م 

�خ دور�ن  ،  حال  د  اسش �ب �خ سان 
لک �ی  

�ب �ی �خ س�ّ ون و��ت�خ  �خِه   �ی �رخ د! �چ وم�ی
و �خ م�خورهان م�ش م 

�خ هان  ،  �خ �چ ی  های  ارخ �ب �ده،  �چ در  ��خ د  اسش �ب

د �خ
لکَ  � �ب ی  هس�ت اد  �ی

�خ �ب ا  �خ �خ ل  س�ی �ر  دل  م م�خور�ی 
ان  ، �خ و�خ

ان  ،   رخ �ت �ب �ی �ت �ش وح   � س�ت �ک
و ر� �خ

ون �ت �چ

دم �ت د  رخ و�هی  �خ ع�به  ،  �ک و�ت  �ش به  �  �
گ

� ان  ا�ب �ی م�خوررد�ب م 
�خ الن  ،  �ی ُمعخ ار  حخ د  �خ

لُک  �
گ

� �ش ها 
�خ س�رخ

د ع�ی صد،    �ب�  �ب   � س�ت     و م�ت
ک

ا� ط��خ
ل،   �ب� �خ �خ ��چه م�خ

گ
ور� م م�خ

ان  ، �خ ا�ی �یس�ت �چ
�یس�ت  ، کان ر� �خ

�چ ر�هی �خ ه�ی

ار �ت �ب   های  سش لو�ت  حخ و   � �ت
�خ �ب 

�خ ُ �ک رد  ا!  �خ م�خورحا�خ م 
�خ ن  ،  ��آ �ت رد ِس  و  دعا  ِورد�ت  َود  �ب ا  �ت
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1  چه چیزی پذیرش سختی ها را برای حافظ، آسان کرده است؟  

2  انسان عاقل در برابر حوادث و مشکالت زندگی، چگونه باید رفتار کند؟   

3  بیت زیر با کدام یک از بیت هاي درس ارتباط بیشتري دارد ؟

هرگز نکند ُدّر گرانمایه به چنگ )سعدی(           غّواص اگر اندیشه کند کام نهنگ

 ...................................................................................................  4

معموالً شاعران در پایان شعر، نام شعري خود را مي آورند. به این نام،»تخلّص« مي گویند. 
تخلّص به معناي رهایي یافتن و خالص شدن است. گویي شاعر با سرودن بیت تخلّص، 
از بند سخن آزاد مي شود. تخلّص مانند امضا و نشان است که در پایان شعر مي آید. مثاًل 
اسم اصلي حافظ، »شمس الدین محّمد« و نام اصلي شهریار، »محّمدحسین بهجت تبریزي« 
است؛ ولي این دو شاعر در شعر خویش »حافظ« و »شهریار« تخلّص کرده اند؛ البّته امروزه، 

شاعران کمتر از تخلّص، استفاده مي کنند.

نمونه هاي زیر، بیت تخلّص را نشان مي دهد:
در دل شب   بشنو که  یا حق،  مرغ  نواي  غم دل به دوست گفتن، چه خوش است شهریارا!ز 
هـواسـت روی  از  نـه  پروین  سخن  خداستایـن  انـوار  ز  اسـت  نـور  کـجا  هـر 
بردند سعادت  گوی  روان  راست  راستی کـن کـه بـه منزل نـرسد کج رفتارسعدیا، 

1 غزلي دیگر از دیوان حافظ انتخاب کنید و دربارة پیام هاي آن در کالس، گفت وگو کنید.

2 چهار نمونه تخلّص از شاعران دیگر انتخاب کنید و بیت کامل آنها را  در کالس بخوانید.
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 گاهي یک واژه ممکن است، دو شکل نوشتاري کوتاه شده، داشته باشد؛ مانند کلمة » اگر«
که به دو شکل » گر« و » ار« معمواًل در شعر به کار مي رود.

 در بیابان گر به شوق کعبه خواهي زد َقَدم
 اي دل ار سیل فنا بنیاد هستي برَکَند

1  واژگاني را که نشانة جمع دارند، مشّخص کنید و مفرد هر یک را بنویسید. 

کنعان، گلستان، دودمان، احزان، پيروان، کشتيبان، پايان، آزادگان

2 در بیت زیر، قافیه ها را مشّخص کنید و سه واژة هم قافیه با آنها بنویسید.

افتدهمــای اوج سعادت به دام ما افتد ما  مقـام  بر  گذری  را  تو  اگـر 

)حافظ(

را  آن  ارتباط  دلیل  دارد؟  معنایي  ارتباط  بیت هاي درس،  از  با کدام یک  زیر،  بیت    3
بنویسید.

غیـور برادراِن  رغِم  به  مصـر  ز قعـِر چاه، برآمـد به اوِج ماه رسیدعزیز 

)حافظ(
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و �گرم و �گواراي  ر�ت دان رد �چ �غ غر�غ د و � �غده مي دار�غ �چ دان، �گرم و �ت �غ غر�غ ماردان، دل �به مهر �

مه هاي  �ش ي �به سر�چ دها�ي و�غ دها و �آ �يو�غ ا��غد. ا�ين دو را �چ د و مي �ب رور�غ د و مي �چ گ�ير�غ ان مي � مارد، �ب

د.  �غ د مي �غ �يو�غ �گري �چ كي را �به د�ي � ي �ي و�ش ا�غ ي و �غ و�ش د و �غ ي مي رسا�غ ا�ي �ك�ت �ي

ن  دارد. ا�غ ا�ي ي �غ ا�ي ان، هم�ت داي مهر�ب �غ�ش �غ غر�ي � مارد، �گرامي �گوهري اس�ت �كه رد كارگاه �آ

د،  دار�غ رغ �ب
�ي د و عرغ مار�غ ر�گ �ب�ش رغ

�غدي، �ب واه�غد ا�غ راه هما�غ �غ غما�يه را ا�گر �ب ِ �گرا� رغ �ي روس�ت �كه هر �چ

ك�غ�غد.  �غد مي � ا مارد ما�غ �به مام �ي

هن  غي اس�ت �كه م�ي ا� �ب ك�ي�ب هاي �غ ر� د؛ ا�غ همان دس�ت �ت ده ا�ي �غ�ي هن« را سش ك�ي�ب »مام م�ي ر� �ت

هن،  د، م�ي . ا�غ ا�ين د�ي �ين �كرده اس�ت �غد و هم �غ�ش ا مارد هما�غ ��تي �به مام �ي
�ي
گي و همرغ د� رور�غ را رد �چ

دان ا�ين  �غ غر�غ هن، همهؤ � م م�ي �ش ك�غد. رد �چ ار مي � ه ر�غ�ت ، ماردا�غ �غدگا�غ�ش اسش دان و �ب �يو�غ �براي همهؤ هم �چ

لحن ميهني، گونه اي از لحن خوانش متن است که در 
آن، خواننده مي کوشد با شور و حرارتي برانگیزاننده، غیرت ملّي 
و حس همدلي را بیدار سازد و با بهره گیري از عاطفه و حس 
و حال مناسب، شنونده را به احترام  و دوستي میهن، فراخواند.
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�چ ر�غگ و  د و ه�ي �ك�ان ا�غ ،  �ي اس�ت حب �غ ا�ك ا�ي ان رد �غ ودسش هؤ و�ب ان و ر�ي�ش اد و �بودسش ا�ك �كه �غ �ب و �غ �آ

دارد.  ري �غ �گري �بر�ت ن د�ي ر �آ
دهؤ ا�ين مارد، �ب غي �به د�ي ا� �ب ه و �گو�ي�ش و �غ اد و له�ب �غرش

د �كه  �ي ا�ب ل ردمي �ي د و �به ع�ت �غ�ي �ي م مي �ب �ش گي را �به �چ � گا�غ غي و �ي ه �گو� هؤ ا�ين �گو�غ غمو�غ د،  � �ي �ي غي رد�آ ا� ا�گر �به گ���ت

ده  ا�ك �غهاده سش هؤ همه رد �يك �غ د؛ اما ر�گ و ر�ي�ش ار�غ ه �ب��ي ام�ت و ر�غگ و ر�غ�ار، ا�گر�چ د  و �ت �به �ت

هن و گاهوارهؤ گل هاي  ان، مام م�ي د. گ���ت و�غ ور، ما�يه ور و س�يرا�ب مي سش �غ �ب�ش
اس�ت و ا�غ �يك �آ  

د.  دان ا�ين مارد�غ �غ غر�غ ارها و گل ها، � �گ�ين اس�ت و �غ ر�غ

ه ها، �به  گي له�ب � غي �گو�ي�ش ها و ر�غگار�غ ا�گو� ي و �گو�غ ا�ي غ�ي را� �غ گي �ب گي و �گ��ترد� � غره�غ غرا�غ�غاي � ا همهؤ � ا�يران ما �ب

د  رورا�غ ا�ه مي �چ وا و �غ هره، �غ ّه �به ر�غگ و �چ و�ب ي �ت غي را �ب كا� رغ
�ي ود، عرغ د �كه رد دل و دامان �غ غي مي ما�غ ا� گ���ت

ان مي دارد.  و�ي�ش رد كام�ش ان �غ �يرهؤ �ب و سش

د را  �غ غر�غ . ا�گر � �گري، دوسو�يه اس�ت كي �براي د�ي � غي �ي ا� غ�ش ان � دي و �ب �غ غر�غ د و داد مارد- � ا�ين س�ت

دوه و  رام اس�ت و هرگاه مارد را ا�غ ا�آ و�ش و �غ ا�غ و�ي�ش و �غ ي �غ د، مارد �ب دي روي �غما�ي �غ ي و �گرغ و�ش ا�غ �غ

ان  رام��ت ا �آ �غد �ت ان مي �كوسش �ك�ي�ب و �به �ب ي سش د و �ب دار�غ رام و �ترار �غ دان �غ�يرغ �آ �غ غر�غ گ�يرد، � غرا� ي � �ب �آ   س�ي

د.  دار�غ ان را ا�غ مهر ر�غ مارد، دور �ب و�ي ا�ش �غ د و �غ�غ ور�غ �آ ا�غ رام�ش �ب ه را �به �آ ا�غ �غ

ا�ين  �به سوي  م  س�ت واهان، دس�ت  د �غ �ب و  م�غان  دسش هرگاه  �كه  م  ده ا�ي د�ي ارها  �ب  ، �غ ار�ي �ت طول  رد 

ان، هم صدا  دان، ا�غ همه سوي ا�يران �به هر ر�غگ و �غ�ش �غ غر�غ د،  همهؤ � انِ وطن ردا�غ �كرده ا�غ �ي سش مهر�آ

د! رد دوران  ه ا�غ ا�غ�ت ه �ت �يگا�غ �ت هم �بر �ب �ش �ت �به �چ �ش د و �چ �ت ها را �گره �كرده ا�غ د و م�ش ورده ا�غ ر�آ
اد �ب غر�ي �

د.  ر�كرده ا�غ ان همه �براي وطن، �تن را س�چ �ي را�غ
ّدس، ا�ي اع م�ت �ت سا�هؤ د�غ ه�ش
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 ، ر�ك �ت  ، �و�چ ري،  �ب �غ �آ ون  �چ ا�يران  سوي  هار  �چ ا�غ  �گران  د�ي و  �تي  رد سش �غ حي،  م��ي
م�لمان، 

د: ورده ا�غ ر�آ
اد �ب غر�ي د و � اده ا�غ ��ت غي و... ا�ي درا� �غ لك، �ر، ما�غ گ�ي ارس، �كرد، � ، �غ عر�ب

هان �ب �دگار 
ک

� �رخ  و�هم  هانهمی  �خ �خ و  کار  �آ  �ش دٔه  اس�خ �خ سش

ان هد�ر�ت
�گ �خ د،  �ب َه�  رخ  د  اسش �ب ان �که  ار�ت �ی َود  �ب امی  �خ �ک  �ی �خ همه 

غردو�ي( �(

وادهؤ  ا�غ �غ ا  �ب اسالمي  ام  �غ �غ ره�بر  �گ�يرغ  و�ت ا�غ سش ار  ر�غ�ت را رد  همد�ي  و  غي  ا� مهر�ب �وه هاي  �ب ا�غ  كي  � �ي

�غد: غرما�ي حي مي � م��ي
هداي  گان �ش ��ت

ا وا�ب دار �ب ان رد د�ي م؛ ا�ي�ش �غ�ي �ي ي مي �ب ه�ب ��ي�ت   هاي مدغ هداي ا�ت �ش

غي  رد ا�يرا�
م، �كُ غي دار�ي ارس ا�يرا� م، �غ غي دار�ي ر�ك ا�يرا� م، �ت غي دار�ي » ما رد ا�يران، عر�ب ا�يرا�

�بودن،  غي  ا�يرا� م....  �ي ه��ت
غي  ا�يرا� م و... همه  غي دار�ي ا�يرا� غي  م، ارم� غي دار�ي ا�يرا� وري  سش �آ م،  دار�ي

م  ر�چ �ير �چ غي �كه رد �غ ن �ك�ا� دان، �آ هرو�غ غي �ش �� ... �ي مهوري اسالمي، مال همه اس�ت . �ب اصل اس�ت

ك�غ�غد... «*. غر�تي �غمي � ا هم � غها �ب � �غد، ا�ي مهوري اسالمي ه��ت �ب

* نقل از کتاب »مسيح در شب قدر« بخشی از روایت حضور مقام معظم رهبری در منازل شهدای ارمنی و 
آشوری از سال 1363تا 1389 ص 357 و 358.  
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�كوهم�غد �براي وطن اس�ت و سّدي  ار سش �توا�غه اي �ب��ي �ش غي، �چ وام ا�يرا� ��تي و همد�ي ا�ت
�ي
ا�ين همرغ

د  �غ �گرغ وردگاه ها، ا�غ  �آ هن را رد  م�ي ورد و  د مي �آ د�ي �چ ان،  �ي را�غ
ا�ي �چوالد�ين  ��غداي ارادهؤ  �ب �به  اس�توار 

د.  ان مي رها�غ و�ي م�غان و اهر  من �غ دسش

د و  ده ا�غ ر�گ سش رغ
ا�ك�ش �ب �غان �كه رد �غ ؛ همهؤ ا�ي ان اس�ت �ي را�غ

ِن همهؤ ا�ي �به هر روي، ا�يران ا�غ �آ

ي �تراري  و�ب�ش �ب سش د و رد �آ ده ا�غ رم�ي ن �آ رام�ش �آ ا �آ د؛ �ب رورده ا�غ د و رد هوا�ي�ش �چ ده ا�غ �ي وسش �ب�ش �غ ا�غ �آ

غي  ��يو  � ، ص�غ   هاي م�ي ن ها�ي�ش �ش د و رد �ب �يكار  �كرده ا�غ ه، �چ ، دالورا�غ م�ش د. رد  صح�غه هاي ر�غ �كرده ا�غ

د. ه ا�غ �ت اسش �ت �به دهان �گدغ �گ�ش م�غان را ا�غ د و دسش ه ا�غ ��ت
�ب

�به هم�ين  د.  �غ�ش ��تي ما را م��غا مي �ب
�ي
ي، همرغ ي و هم �كو�ش و�ش ، هم �ب �تر�ك امرو�غ هم�ين �ّ� م�ش

د �كه: ور�غ داي وا�دي �برمي �آ د و �غ �ير مي عغُر�غ ان سش و�غ س�ب�ب اس�ت �كه مّ��ت ا�يران، �يك صدا �چ

�س�ت من    ِ س�ت �ش �خ ��ن  ،  ��ی �که  ی 
خ
د�� ِ  من   �س�ت�خ � دس�ت �ی به س�،  رخ هان س�    � �ب

اس �خ سش د�ن  �خ �ی د،  �خ دال�خ �ک �ی ه��سهمه  د،  �ب �رخ  د  د�ر�خ �خ ی 
ک

� �ی �خ به  �

ود �ش ��ن  و�ی �که  ��ن  ��ی �س�ت  �خ  ودرد�ی �ش ��ن  �ی
�ش و  گان 

ل�خ �چ ام  �خ
ُ لک

اد م�ب من  ِن  �ت د،  اسش �ب �خ ��ن  ��ی و  اد�چ م�ب ن  �ت �ک  �ی ده  �خ رخ  ،� �ب و  وم  �ب ن  ��ی رد 

د ه�یم ن  �ت
�ش

�ک به  � ن  �ت س�،  به  س�     � د ه�یمهمه  من 
د�ش به  � ور،  �ش �ک به  �که  � ن  �آ �رخ 

غردو�ي( اه�غامهٔ �  )سش

اکبری ِشلدره
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1 چرا میهن را به مادر تشبیه مي      کنند؟

2 به نظر شما منظور از دو سویه بودن رابطة مادر و فرزند چیست؟

3 یک جامعة همدل چه ویژگي هایي دارد؟

 ................................................................................................... 4

به بیت ها و جمله هاي زیر، دّقت کنید:
نهـان  همي خواهم از کردگار جهان و  آشکـار  شناسنـدة 
یارتانکه باشد ز َهـر بد، نگهدارتان بود  نامي  نیک  همـه 

)فردوسي(

 خوشي و ناخوشي یکي را به دیگري پیوند مي زند. 
 ستد و داد مادر- فرزندي و جان فشاني یکي براي دیگري، دوسویه است. 

در بیت ها و عبارت هاي باال به ترتیب کلمه هاي »آشکار و نهان«، »نیک و بد«، »خوشي 
و ناخوشي« و »ستد و داد« به کار رفته است. شما با نوع رابطة بین این کلمه ها آشنا 
هستید. این کلمه ها با هم »متضاد« هستند. هرگاه دو یا چندکلمه از نظر معنایي در تضاد 
باشند به آنها کلمات »متضاد« مي گویند. تضاد یک عنصر معنایي است و نوع رابطة دو 
کلمه از این دید، رابطة معنوي خوانده مي شود. بهره گیري از این ویژگي، سبب گسترش 

دامنة معنا و جذابیت فضاي معنایي سخن مي شود. 
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1  شعري با محتواي همدلي و اتّحاد، انتخاب کنید و دربارة آن، گفت وگو کنید. 

2 نمونه هایي از همزیستي و همدلي اقوام ایراني را در کالس مطرح کنید. 

1  ده واژة مهّم امالیي متن درس را بیابید و بنویسید. 

2  در گروه هاي اسمي مشّخص شده، هسته، وابسته و نوع آنها را بنویسید. 

الف( فرزندان در پرتِو گرم و گوارای مادر، جان می گیرند. 

ب( در همین دوران دفاع مقّدس، ایرانیان همه برای وطن،  تن را سپر کرده اند. 

3  پیام عبارت زیر را بنویسید. 

و  می پروراند  را  عزیزکانی  خود،   دامان  و  دل  در  که  می ماند  گلستانی  به  ما   »ایران 
می دارد«. کامشان  در  خویش  شیرةجان 

4 جمله و بیت هاي زیر را از نظر رابطة تضاد معنایي واژه ها بررسي کنید و نتیجه را بنویسید.

حیف باشد که تو درخوابي و نرگس بیدار  تا کي آِخر چو بنفشه، َسِر غفلت در پیش
                                                                                              )سعدي(

َور تواضع مي کني با مردم درویش کنگر تکّبر مي کني، با خواجگان ِسفله کن
)شمس الّدین محّمد جویني(

              به آزار موري، نیرزد جهان به نزد ِمهان و به نزد ِکهان
)فردوسي(

  ... با آرامش آن آرمیده اند و در آشوبش بي قراري کرده اند.
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مخزن االسرار ، نظامی 

�دگان رخ �آ ملٔه  �ب �رخ  ی 
ک

ود�
�دگان�ک هم�خ سه  دو  ا  �ب �ون  �بُ �ت 

ر�خ

�چس�  ن  �آ هاد  �خ ر�ه  رد  و  �چ ای  س��چ به  � مد  رد�آ و  �د 
ک

� همی  یه  و� �چ

دس�ت  ِ رخ مد  �آ رد  یه  و� �چ ن  �آ �رخ  ا�ی�ش  س�ت�چ
لک سش �ش 

�ت �ش �چُ ُمه�ٔه  و  دل  ِمه� 

�و همسال  سه  دو  ن  �آ  �ِ
�خ �خ د  �وسش حال  حاد�شٔه  �رخ   � �گ �ت �خ �ت

: �ت �خ ود �گ ن �ب ��ی ن �که ور� دوس�ت �ت �ت �آ ه�خ �خ د  ا�ی �ب �ب �ش  اه�ی حچ ن  �بُ » رد 

�شکار �آ رورخ  و  �چ ر�رخ  ود  �ش �خ ا  �مسار«.�ت سش درسش  �چ �رخ  و�یم  �ش �خ ا  �ت

ی
ک

ود�
�ک ن  ��ی د�ی�ش �ت ��خ �ت  �ب

یعا�ت
ک

� �ی ان  ��یسش �رخ  ود  �ب �و  من 
د�ش

هم�هان ن  ��ی رد  �که  ا  :»هما�خ �ت �خ هان�گ �خ د  ما�خ �خ حال  ن  ��ی صور�ت 

د ه�خ �خ من 
د�ش همه  ن  �ی رخ م��  �که  ون  د«�چ ه�خ �خ من   � �ب عه  و��ت ن  ��ی هم�ت 

�تُ

�د
ک

� �د�ر  �ب
�خ و  �ت 

ر�خ درسش  �چ ی  �درخ
ک

� کار  ن  �آ ارٔه  حچ درسش  �چ ا  �ت

�س�ت ی  ا�ی د��خ وه�  �ب �و  رد  �س�ته��که  ی  ا�ی و��خ
�ت �ی�ش  �خ �ی �چ همه   � �ب

ود �ب ان  حب م 
�خ �که  ا  د��خ مِن 

ودد�ش �ب اد�ن  �خ �که  ن دوس�ت  � �رخ �آ ه�ت �ب

5
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