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 درس شانزدهم: پُرسشگری

درس هفدهم: مدرسه ی هوشمند

نیایش

فصل هفتم
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 » ال  س�ؤ عالم�ت   « �يه  �ب �ش دم ها  �آ �گ��ش  �كه  �كرده ا�يد  د�تّ�ت  �چ  ه�ي �يا  �آ �نمي دا�نم 

�ي�ب  �دا�ت ع�ب �بال م��ب كي �به د�ن � . �ي �ا�ب اس�ت � ه�ناران �ب �ن �ت ي م�ن ؟ �گ��ي اس�ت

�د دار�ند  �د دار�ند �يا �نه و ا�گر و�ب �نها و�ب �اهد �بدا�ند �آ ا�يي اس�ت و مي �ن ي�ب �ن�ن و �ن��

�گرد  ن  م�ي را �ن �بدا�ند �چ �اهد  �گري مي �ن د�ي د.  ك�ي هس�ت�ن د و �چه سش �ن گي مي �ك�ن �ند� �ن ا  �ب رد �ك

 � م؟ �يك �ن�ن سمان معّل�ت �نمي ما�ن�ي �ر�يم و رد �آ ي�ن �نمي �ن م�ين �� را ا�ن روي �ن . �چ اس�ت

درس شانزدهم
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كي هم دوس�ت دارد �بدا�ند  � د. �ي اده اس�ت و �نمي ا�ن�ت ن �باال ا�يس�ت د �آ �ي �رسش را �ن �اهد �بدا�ند �چ مي �ن

الصه،  د. �ن ل او �ش لگ��نه مي �ت�ان م�ش �ي و �باه��ش اس�ت و �چ ان، �ت ته�مان �نالن داس�ت را � �چ

د. ر �ن د و مي �چ ر �ن مان مي �چ �د دارد �كه رد م�ن�ن ال و�ب اران س�ؤ ه�ن

�اره. �بعد هم،  ل �يك �گ�سش و�يرنان مي ما�ند؛ م�ش �نها �آ ي ها، هم�ين ط�ر �به �گ��ش �آ ال �بع�ن س�ؤ

�د  ده و�ب گم �ش ده و � ده �نسش اِل �چرس�ي اران س�ؤ ا، ه�ن �ي �د. �چس رد د�ن گم مي سش د و � �ت�به مي ا�ن�ت �يك م�

�د  �ن �چر سسش هاي  �بال  د�ن �به  هم�اره  �گر،  د�ي اري  �بس�ي و  �گران  وهسش �چرش دان،  م�ن دا�ن�ش و�ي  دارد؛ 

د. �ن دا �ك�ن �ي �نها را �چ ا �چاس�ن �آ در مي �گرد�ند �ت ن �ت مي رو�ند و �آ

ي�و�ني  � �ان �ب ي �ب�د، ا�ب�ر�ي �نه ي �ياد�گ�ي�ي و دا�نسش ا�ندو�ن ه �تسش دان �كه هم�يسش م�ن كي ا�ن ا�ين دا�ن�ش �  �ي

ا�ب هاي  �ك�ت �كه  ا�يرا�ني اس�ت  ان  لس��ن �ن�ي و  ي دا�نان  ر�يا�ن ر�گ �تر�ين  �برن ا�ن  كي  � �ي او   . اس�ت

گي  �ند� �ن همه ي   . �ت �ن�سش �گ��نا�گ�ن  ل  مسا�ؤ رد�باره ي  �يادي  �ن

د. ا�ين  د علم و دا�نسش س�چ�ي �ش �ان رد راه �گس�ت��ش و ر�ش ا�ب�ر�ي

ا�تي �ب�د �كه  ا�ت �ي عّل�ت ا�تّ�ن ر�گ هم�اره رد �بس�ت و �ب د �برن م�ن دا�ن�ش

ا�ن�ته،  �ن �ناسش هاي  ي�ن � �چ �ن  �ك�ش �به  او  مي داد.  روي  اط�ا�نسش  رد 

هل، �گر�يرنان �ب�د. �ت و ا�ن �نادا�ني و �ب ار داسش عال�ته ي �بس�ي

د و رد  �ت رس�ي اد و هسش �ت ه�نگامي �كه �ال هاي عم� او �به ه�ن

�يد، دوس�تي  را�ن گي را مي �گدن �ند� ه هاي �ن ماري، وا�چس�ين لح�ن �ي �بس�ت� �ب

ي  ماري �با كلمه ها�ي �ي �ان �با همان �ا��ت �ب مد. ا�ب�ر�ي �نسش �آ د �براي ا��ال �چرسي �بر �با��ي م�ن دا�ن�ش
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� دهد.  �ي � �ن كي ا�ن مسا�ؤل علمي را �ت � �اهسش �كرد �كه �چاس�ن �ي اه ا�ن او �ن �بر�يده و �ك��ت

ماري هس�تي، �چه  �ي �ب �بس�ت�  �كه رد  ا�ك�ن�ن  �گرامي!  : »دوس�ت  �گ�ن�ت د  م�ن دا�ن�ش

؟« اس�ت �چرسسش  ا�ين  اي  �ب

: ا�ين  ه�ت� اس�ت ارا��تي �چاس�ن داد: »�كدام �يك ا�ن ا�ين دو �ب �ان �با �ن ا�ب�ر�ي

رم؟« اهل، رد�گدن ي�م �يا �نادا�نس�ته و �ب م� له را �بدا�نم و �ب �كه مس�ؤ

 درست و نادرست

1 گوش همه ي موجودات شكل عالمت سؤال است.

2 سؤال هاي زيادي در مغز ما انسان ها مي چرخد.

3 در دنيا به همه ي سؤال ها پاسخ داده مي شود.

   درك مطلب

1 چه كساني به دنبال سؤال هاي خود مي روند؟

2 دو ويژگي ابوريحان بيروني را با توّجه به متن بيان كنيد.

3 » ابوريحان همواره در جست و جوي علّت اتّفاقاتي بود كه در اطرافش روي مي داد«. مفهوم 

اين جمله را با مثال بيان كنيد. 

.  4
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   دانش زباني

  جمله هاي زیر را بخوانید.

   مريم روزنامه را روي ميز گذاشت.

   سينا كيف را به پدرش داد.

حاال به نمودار جمله ها دّقت كنيد. در گروه گفت و گو كنيد و به پرسش  زير پاسخ دهيد.

دادبه پدرشکیف راسینا 

گذاشتروی میزروزنامه رامریم
      

 اين جمله ها از چند قسمت تشكيل شده اند؟ چرا؟

 

وقتي به كسي بگوييد: »مريم روزنامه را گذاشت«. او مي پرسد: »كجا گذاشت؟« 
براي اينكه پيام كامل باشد، جمله ي شما بخش ديگري نيز دارد. 
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�بَ�د دا�نا  �كه  ه�  َ�د  �بُ �ا�نا  �ب�د�ت �بُر�نا  ي�،  � �چ دل  دا�نسش  �ن 
�گرای دان  �يرن �به  و  �نَرنای  دا�نسش  مای�به  ره�ن را   � �ت ان  �ب �باد،  او  �كه 
ي دا�ن�ش ه�  �ن   � �ن �بسش و  ام��ن  �ي ي�ب رام�ش ي،  دا�ن�ش ه�  �ن  ي  ا�ب �ي �ب

مان �ن �يك  �تن،  م��ن �آ ا�ن  گمانم�يا�ای  � ا�ندر  دل  �كن،  �ن م�ي دا�نسش  �ن 
�ك�ي �با  دوس�تي  �بَ�د،  ��ش  ا�ن �ن �ب�ي�چه   ، دا�نسش �ن  �ندارد  ه�ه  �ب �كه 

اس�ت  ي  ي دا�ن�ش �ب �ن  او  �يكاری  �ب �گر�يس�ت�كه  ا�يد  �ب �ب �بر،  ان  ي دا�نسش �ب �به 

اس�ت  ي دا�نسش  �ب َم�ِد  �ن  �چ ُم�ده،  ای، �بي رامسش اس�ت�تن  �كه �نادان �به ه� �ب

  بخوان و حفظ كن

    شاهنامه، فردوسي
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�ت  ا�ب �ك�ي�نسش را �برداسش �باران، �نم �نم مي �بار�يد. مه�ت

ه�اي  ا�ن  و  د  �ي �كسش ي  �ت �ن�نسِ  عم�ي مد.  �آ �ي�ون  �ب ا�نه  �ن ا�ن  و 

ه�،  �ش ا�ين  �به  ه  ا�ن �ت �چدر�ش  �بُرد.  �ت  لدنّ هاري  �ب �ين  د��نسش

�به  او  �كه  �ب�د  ي  رو�ن اّول�ين  ا�ين  و  �ب�د  ده  �ش ل  �ت �ت م�ن

�با  �ك��چه  دو  د�يد،  �ب . مدرسه ي  مي ر�ن�ت د�يد  �ب مدرسه ي 

  . �ت داسش اصله  �ن �نها  �آ ا�نه ي  �ن

درس هفدهم
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ان م���ن�ت «.  د؛ » د�بس�ت ام مدرسه، �نما�يان �ش م ا�يران و �ن ، �چر�چ �ت سش �چ �ك��چه ي دوم �كه �گدن �ي  ا�ن �چ

. رد ا�ين  ا�نسش ا�ندا�ن�ت ّه ها او را �به �ياد دوس�ت �چ ادي �ب د، صداي �ش اط مدرسه �ش و�ت�تي وارد ��ي

؟«  �يس�ت د�يد هس�تي؟ اسم�ت �چ م��ن �ب : »دا�نسش �آ مد و �گ�ن�ت د�يك او �آ ي �نرن �ش ه، د�ن�ت��ك ر�يرن �ن�ت لح�ن

ه هس�تم«.  سش �ن �ن : »من هم �ب �د�ش را م�ّ��ني �كرد. د�ن�ت� �گ�ن�ت ا�ب �ن مه�ت

�يه  �ب گي، �ش �ه ا ي ر�ن� ل�ي رد كالس، روي د�ي�ار، ص�ن �نها �به سم�ت كالس، �ر�ك�ت �كرد�ند. �ب �آ

�بعد وارد كالس  �ترار مي داد�ند و  ن  ان را روي �آ ّه ها د��تسش �چ �كه �ب ي هاي هم�اه �م�ي �ب�د  �گ�سش �به 

ن  �آ �ك�ن دس�ت�ت را روي  : »�با�يد  �گ�ن�ت ه  سش �ن �ن �ب ؟«  �يس�ت �چرس�يد: »ا�ين �چ ا�ب  د�ند. مه�ت مي �ش

د، ا�ين  امده �با�ش �ي ي �به مدرسه �ن م��ن �ي. ا�گر دا�نسش �آ �د ام�و�ن رد كالس �ا�ن ا معل�م سش اري �ت �ب�گدن

�يامك مي دهد«.  ك �به �چدر و مارد�ش �چ �ه ي �ك��چ ص�ن

ل�ي  ِد �ب �ي �ته ي س�ن �ن �ن �به �ت ي هم ا�ن س�ت ي�ن � ي�ن معلّم �ب�د و �چ د�ند. را�يا�نه اي روي م� وارد كالس �ش

 . د اس�ت م�ن ه�سش �ته ي  �ن �ت ن،  �آ �كه  د  نهم�ي �  � �چرس و �ب و  كاوي  �ب �ك�ن �با  ا�ب  مه�ت ا�با�ند.  مي �ت �ر  �ن كالس، 

لم �ن�ري و  للكه ا�ن �ت د؛ �ب �ن �ت ا�ب �ندا�ش �چ ا��ت�ي د �به �گ م�ن �ته ي ه�سش �ن �تن روي �ت ان �براي �ن��ش م��ن دا�نسش �آ

ا��ب �ب�د.  �ي �ب ا�ب �ن�ي اده مي �كرد�ند �كه �براي مه�ت �ن ، اس�ت ان دس�ت �ت گاهي ا�ن ا�نلگسش

ا�ب  مه�ت �به  ي  امد�گ��ي ��ش �ن �براي  را  امي  �ي �چ د،  م�ن ه�سش �ته ي  �ن �ت روي  �د،  �ن  ِ �ت لگسش ا�ن �با  ه  سش �ن �ن �ب

. �ت �ن�سش

�كه  گي  � ر�ن ه�  �به  را  ي  ي�ن � �چ ه�  �ا�ني  مي �ت د،  م�ن ه�سش �ته ي  �ن �ت : »روي  �گ�ن�ت ا�ب  مه�ت �به  ه   سش �ن �ن �ب

د،  م�ن ا�ه ي ه�سش �تّ �ن �با  �يا  �ك�ني  �ا�ني دا�يره رسم  د، مي �ت م�ن �چرگار ه�سش �با  �ك�ني.  ي  اسش ّ �ن�ت دوس�ت داري،  

وا�تعي«. �كسش  ط  و �ن ا�ه   �تّ �ن و  �چرگار  ل  م�ش �ك�ني؛ ردس�ت  ه �گ�ي�ي  ا�ندا�ن را  او�يه ها  �ن

ّه ها  �چ ا�ب را �به �ب د و �چس ا�ن �الم و ا��ال �چرسي، مه�ت رد ا�ين ه�نگام، معلّم وارد كالس �ش
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ي  �ت گار�نگ، هم�اه م�س�ي م�ّ��ني �كرد؛ ��چس �با را�يا�نه، �ت�او�يري ا�ن گل هاي ر�ن

�نسش �كرد. مي �چ ا و مال�ي �ب �ي �ن

ا�ب  گاهي �به مه�ت �با�ني، �ن �با مه� �چا�يان رس�يد، معلّم  �نسش �ت�او�ير �به  و�ت�تي �چ

� �ب�د؛ �به كالس ما  ّه ها �به �ت �چ : »ا�ين �ت�او�ير، هد�يه ي من و �ب �كرد و �گ�ن�ت

مدي! «  �آ ��ش  �ن

ّه ها و د�يدن  �چ �ن�يدن صداي دس�ت هاي �ب د�ند. �ش ّه ها �برا�يسش دس�ت �ن �چ �ب

اد �كرد.  �بان معلّم، او را دل�گرم و �ش د مه� �ن �ن ��ب

�ين هاي ردس را  ي، �تم� سش م��ن كمك �نرم ا�نرنار �آ ّه ها �به � �چ د. �ب ا�ن �ش عن ردس �آ

�كرد�ند. ردس،  اده  �ن اس�ت ي هم  ا�ن َم�ب گاه  ما�يسش �ن �آ و  ا�نه  �ن ا�ب �ك�ت ا�ن  �نها  �آ داد�ند.  ام  �ب ا�ن

�كرده �ب�د.  دا  �ي �چ ه اي  ا�ن �ت ي  ا�ي �ب �ي ، �ن ا�ب �براي مه�ت ن رو�ن  كالس و مدرسه، �آ

ن  اّول�ي ا�ن  ا�ب  مه�ت �ب�د�ند،  �گ�ن�ت و �گ�  دور هم، س��گرم  �اده  ا�ن �ن �كه  �ب  سش

�چدر و مارد�ش داد.  �به  �چا�يگاه  را�يا�نه اي مدرسه را  ا�ني  �نسش �گ�ن�ت و  رو�ن مدرسه 

س�ت و �با هم س�ي �به  �ل كار �با را�يا�نه ا�ش �ب�د، �ن�ش عن ار �چدر �كه م�ش ��چس، �ك�ن

�بان كالس را د�يد�ند. �چدر  �نها علكس هم كالسي ها و معلّم مه� د�ند. �آ �چا�يگاِه مدرسه �ن

اوري و  ّ : »�ن�ن ده �ب�د، �گ�ن�ت �ال �ش �سش �ي �ن ا�ب �كه ا�ن د�يدن علكس ها �ن�ي مه�ت

د«.  ده مي �ك�ن گ�ن�ت �ن � ��نده را �ش �ن ده و سش �ن�ن �ي ��ن�ت هاي علمي، ه� �ب �ي�ش �چ
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    درست و نادرست

1 خانواده ي مهتاب در منزل از اينترنت استفاده مي كردند.

2 براي نوشتن روي تخته ي هوشمند به جز گچ، مي توان از قلم نوري و گاهي از انگشتان 

دست نيز استفاده كرد.

3 معلّم با پخش تصاوير زيبايي به مهتاب خوش آمد گفت. 

   درك مطلب

1 در اّولين روز حضور در مدرسه ي جديد، چه چيزي مهتاب را دلگرم و شاد كرد؟

حضور و غياب در مدرسه ي هوشمند را با مدارس معمولي مقايسه كنيد و يك خوبي آن را  2

بيان كنيد.

3 شما ترجيح مي دهيد در مدرسه ي معمولي درس بخوانيد يا مدرسه ي هوشمند؟ چرا؟

.  4

     واژه آموزي 

 بیننده، شخصي كه چيزي را مي بيند.

 گوینده، شخصي كه چيزي را مي گويد.

 شنونده، شخصي كه چيزي را مي شنود.
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حاال شما بگوييد:

    به كسی كه مطلبی می نويسد……… می گويند.

    به شخصی كه چيزی را می خواند……… می گويند.

    به كسی كه می دود……… می گويند.

   نمایش

 يكي از موضوع هاي زير را انتخاب كنيد و درباره ي آنها نمايشي طّراحي كنيد و  در كالس اجرا 

نماييد.

    فرض كنيد نزد مدير مدرسه رفته ايد و مي خواهيد درباره ي موضوعي با او صحبت كنيد.

  فرض كنيد با دوست صميمي خود صحبت مي كنيد.

 پس از اجراي نمايش درباره ي تفاوت آن دو در گروه، گفت و گو كنيد. نتيجه اي را كه از 

بحث گروهي گرفتيد براي هم كالسي هايتان بازگو كنيد.
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مي گذاشتم.  بزرگ  فروشگاه  آن  به  پا  كه  بود  باري  اّولين 
فروشگاهي كه همه چيز داشت. به قول بابا از شير مرغ گرفته تا 
جان آدميزاد. جان آدميزاد را مي دانستم چيست؛ ولي هرچه فكر كردم 

نتوانستم بفهمم شير  مرغ چه رنگ و طعم و بويي دارد. 
همه چيز دم دست بود. درست برعكس بّقالي آقا جواد كه با يك يخچال 
بزرگ جلويت، سد ساخته بود، اينجا مي توانستي هر چيزي را لمس و بعد انتخاب كني. اگر هم 
نمي خواستي، مي گذاشتي سرجايش، بدون اينكه يكي مثل آقا جواد ُغر بزند و بگويد: »تو كه 

خريدار نيستي، چرا وقت ما را تلف مي كني!«
بابا گفت: »درياي نعمت اينجاست، درياي نعمت! از شير مرغ تا..«.

 بقيه اش را نگفت. نمي دانم يادش رفت يا اشكال ديگري پيش آمد. ادامه دادم: »جان آدميزاد«.
     گفت: »احسنت! جان آدميزاد. چيزي توي دنيا نيست كه اينجا نداشته باشه«.

بودند.  خريد  مشغول  نفري  چند  مي كردي  نگاه  كه  هرجا  شلوغ.  فروشگاه  و  بود  جمعه 
توي  را  جنس ها  و  مي گرفتند  رسيد  و  مي دادند  پول  صندوق ها  صف  توي  هم  چند نفري 
كيسه هاي پالستيكي مي گذاشتند. بابا گفت: »اينارو! پول مي شمارند! دنيا پيشرفت كرده، كارت 

اعتباري جاي پول رو گرفته«.
گفتم: »پول يه چيز ديگه است بابا، حّتي اگه چرك كف دست باشه«.

گفت: »تو هم كه مثل اينا فكر مي كني! كارت اعتباري كار صد بسته اسكناس رو مي كنه، 
اون وقت ما عاّلف پول شمردنيم«.

چشمكي زدم و گفتم: » اعتبار ما ! كارت اعتباري ما !«
خنديد و زد پشت شانه ام و گفت: »بارك اهلل، خوشم مياد كه به روزي!«

با نگاهش به گوشه اي اشاره كرد و گفت: »يه چرخ دستي بيار«. رفتم آن طرف. از ديدن 

  بخوان و بينديش
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آن همه چرخ دستي خوشگل و بّراق ماتم برد. از بّچگي ديوانه ي هل دادن كالسكه و چرخ دستي 
بودم. يكي از چرخ ها را برداشتم و رفتم طرف بابا كه رفته بود ته فروشگاه تا چيزي را از قلم 
نيندازد. خودم را رساندم به بابا. داشت پودر لباس شويي برمي داشت. گفت: »ببين من چقدر به فكر 
مامانتم! واسش ده تا پودر برداشتم«. بعد ده تايي دستمال كاغذي برداشت و راه افتاديم. من هم 
از فرصت استفاده كردم و خوراكی هاي جورواجور برمي داشتم. چيزي نگذشت كه چرخ دستي پر 

شد. بابا گفت: »منوچهر! يه چرخ ديگه!«
يه چرخ ديگه برداشتم و دنبال بابا راه افتادم. رسيديم قسمت يخچالي، جايي كه دور تا دورش 
يخچال هاي ويتريني ديواري بود و پر از مواّد غذايي مثل سس و كره و ماست و خامه و اين جور 
چيزها. بابا كه هاج و واجي مرا ديد، طوري لبخند زد كه انگار خودش صاحب آن فروشگاه است.
  در يك چشم به هم زدن اين يكي چرخ هم پر شد از چيزهاي پاستوريزه و پاستونريزه. بابا 

گفت:»گمونم بايد زحمت آوردن يه چرخ ديگه رو هم بكشي«.
 گفتم: »بسه بابا. فكر بردنش رو هم بكن!«

گفت: »بردنش با من. امروز جمعه است و اتوبوس هاي واحد خلوت«.
گفتم: »اي واي! اين همه جنس را مي خواهي با اتوبوس واحد ببري؟«

شيشه  يك  راهش  سر  نبود،  بردار  دست  بابا  اّما  كرديم؛  حركت  صندوق  طرف  به  باالخره 
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خيارشور و يك شيشه ترشي به هواي خواهرم مينا برداشت. نزديك صندوق رسيده بوديم كه 
يك مرتبه گفت: »اي داد! يادم رفت!«

داشتم معني واقعي سكته را مي فهميدم. چون قلبم ايستاد. گفتم: »چي... چي يادتون رفت؟«
گفتم: »كش؟!«

گفت: »آره، مامانت سفارش كرد كه يه بسته كش هم بخرم. همين جا باش تا برگردم«.
بابا رفت و مرا با دو چرخ پر از جنس تنها گذاشت. خدا را شكر كردم كه كش يادش رفته. من 
كه خيال مي كردم كارت اعتباري اش را جا گذاشته. فكر نمي كردم اين فروشگاه كش هم داشته 
باشد. بابا برگشت با يك بسته كش؛ او با لبخند پيروزمندانه اي آن را در هوا تكان داد و گفت: 

» اينم كش. بزن بريم صندوق كه حساب كنيم«.
چرخ هايمان را هل داديم. چه كيفي داشت! گمانم براي آن همه بار، يك وانت هم كم بود. 

حاال چطور مي خواستيم آنها را با اتوبوس ببريم، خدا مي داند. 
ايستاديم آخر يكي از صف هايي كه به صندوق مي رسيد. هفت هشت نفري جلويمان بودند. 

بابا نگاهم كرد. هيچ وقت او را اين طور شاد و سرحال نديده بودم. 
گفت: »چطوري؟«

گفتم: »مثل پلو تو دوري!«
اين جواب را از خودش ياد گرفته بودم و خوب مي دانستم دوري همان بشقاب است. گفتم: 

»انگار خيلي خوشحاليد!«
گفت: »پس چي! نصف جنس هاي فروشگاه را خريديم، اون وقت مي خواي خوشحال نباشم؟«

نصف جنس هاي فروشگاه! برگشتم و نگاهي به عظمت فروشگاه انداختم، تكان هم نخورده 
بود. كارگرهاي سبزپوش تندتند قفسه ها را پر مي كردند. نگاهم چرخيد طرف صندوق. يك مقّوا 

با خّط ناخوش ديدم. باورم نمي شد، چشم تنگ كردم كه راحت بخوانمش. خشكم زد.
گفتم: »بابابا....بابابا... بابا!«

گفت: »چته؟ حالت خوش نيست؟«
گفتم: »او....اونجا رو. مثل اينكه نوشته...«.

گفت: »كجا؟« 
گفتم: »اونجا نوشته... نوشته، به علت خرابي دستگاه از پذيرش كارت اعتباري معذوريم«.

باباي بينوا هم خشكش زد. چشم هايش گرد شد. سبيلش را جويد و گفت: »يعني چه؟ مگه 
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مي شه؟« و رفت طرف صندوق دار. صندوق دار هم همان حرف تابلو را زد. به اضافه ي اينكه امروز 
كامپيوتر خراب شده و چون جمعه است، كسي نيست آن را تعمير كند و اينكه كارت اعتباري 

امروز هيچ اعتباري ندارد. 
سر و صداي بابا فايده اي نداشت. پيش مدير فروشگاه هم رفت. آن هم بي اثر و بي ثمر بود. 
عصباني برگشت. چرخ ها را از صف بيرون كشيد و يواش يواش برگشت طرف قفسه ها. آرام گفتم: 

»عيبي نداره. حاال هيچي پول نداري؟«
پوزخند زد، ايستاد، كيف پولش را نشانم داد. فقط چند اسكناس هزار توماني داشت. 

از فروشگاه بيرون آمديم؛ با دست هاي خالي و قيافه هاي پكر ايستاديم تو ايستگاه. اتوبوسي 
كه آمد شلوغ بود. به زور چپيديم داخل اتوبوس؛ در، بدجوري فشارم داد و بسته شد. از كنار چشم 

ديدمش كه مي خندد حدس زدم كه چه مي خواهد بگويد. 
گفت: »خوب شد كه معامله مون نشد وگرنه با اون همه جنس چطور...« و باز خنديد. من هم 
خنديدم. هيچ وقت از خالي بودن دست هايم اين قدر خوشحال نبودم. دستي به شانه ام زد و گفت: 

»چطوري؟«
گفتم: »مثل پلو تو دوري!«

 فرهاد حسن زاده

 درك و دریافت

1 منظور از َمَثل » از شير مرغ تا جان آدميزاد « چيست؟

2 علّت شلوغي فروشگاه چه بود؟

3 پدر، در اين داستان چه شخصيتي داشت؟ از متن دليل بياوريد.

4 با توّجه به متن، دو تفاوت بّقالي هاي كوچك و فروشگاه را بيان كنيد.

5 استفاده از كارت اعتباري چه خوبي  و چه بدي دارد؟

6 چرا آنها از اينكه نتوانسته بودند خريد كنند، راضي بودند؟
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طفلي بسيار خرما مي خورد. مادرش او را نزد پيامبر 
برد و گفت: »به اين طفل بفرماييد خرما نخورد«. 

پيامبر فرمود: »امروز برو و فردا باز آي«.
روز ديگر، زن باز آمد. حضرت با مهرباني به كودك  

فرمود: »خرما نخور«.
زن گفت: »يا رسول اهلل، چرا ديروز به او نفرموديد؟«
پيامبر فرمود: »ديروز خودم خرما خورده بودم، حرفم 

در او تأثير نداشت«.  

َمثَل

ُرَطب خورده، منع رطب، كي کند
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�كن   ما  �يارِ  را  �د  �ن ِل  �ن�ن �كنالهي،  ما  كار  رد   � �ن �ن �يك   ، رحم�ت �ن 
ر                  �آ ص�ا�ب  من،  �باِن  �ن رد  دا�يا  ر�ن �آ �با�ب  مس�ت �د،  �ن ده ي  �ن �ب دعاي 
دار       كام�ان  �د،  �ن  ِ ��ت ��ن رد  دارم�ا  امان  رد  �با�نم  �ن �تن،  گ�ن � �كرش  �ن 
�ا�نم  �ن حمد  ا  �ت ده  �ت  ��ن�ي �ت را�نمم�ا  طن  ��ن �بر   � �ت  ِ �نا�ت  ِ ا�ت ص�ن

       � �ا�ن و  �امّي  ��يي  �ت داو�ندا،  ��ن اطن �ن ��يسش  �ن دگاِن  �ن �ب �اِل  �به 

مي س�ا�يم �چا�ك�ت   ِ �نا�ت اي  �ن ا�يم�ش مي �گسش �كر�ت  �ن �ح  سش رد  �بان  �ن
م �اه�ي حن �ن را  �كس  ما   ،� �ت رن  �ب مالها،  اه�ي �ن مي �چ اه�ت  �ن �چ رد  رو  ن  �آ ا�ن 

  بخوان و حفظ كن

الهی نامه، عّطار نیشابوری
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آرامش: آرام بودن، آسودگي
کردن  آرد  و  کردن  ُخرد  براي  دستگاهی  آسياب: 

گندم، جو و دانه هاي ديگر
آشتي كنند :  پس از قهر و نزاع با هم سازش کنند 

و دوست شوند، صلح کنند. 
آفرين: درود 

آماده: حاضر، مهّیا 
آموخت: ياد داد، ياد گرفت. 

آموختن: ياد دادن، ياد گرفتن 
آواز : صدا، بانگ، نغمه، سرود، آهنگ   

آويخت:  آويزان کرد، آويزان شد. 
آيت: نشانه، عالمت، دلیل 

 ابداع: نوآوري، چیزي را از نو پديد آوردن، ايجاد کردن
ابوالعجايب: پدر شگفتي ها، صاحب شگفتی ها 

اتّفاق: رويداد، پیشامد، حادثه 
اثاث: وسايل، ابزار 

اَثَر : نشان، عالمت  
اجتماع :  گروه، گرد   هم آمدن، جمعي از دسته های 

انساني 
اََجل: پايان زندگي، زمان مرگ 

اَحَسنت: آفرين 
اختراع: پديدآوردن، درست کردن، ايجاد کردن

اراده : خواست، میل، تصمیم 
ارباب: مالك، شخص بزرگ، کسي که در زمان

قديم قدرت، زمین و سرمايه اي داشت.
ارغواني: رنگ قرمز مايل به بنفش 

ارمغان: هديه، سوغات
از پِس: از پشِت 

اساس: پايه، بنیان 
استعداد: آمادگی، توانايی

استقبال: به پیشواز کسی رفتن، پیشواز
استوار: پايدار، پا برجا، محکم 

اسرار : جمِع ِسّر، رازها 
اشتياق: عالقه مندي، میل زياد، شوق فراوان

اِشکال: عیب، نقص، کمبود 
اطفال:کودکان، ُخردساالن، جمع ِ ِطفل 

اعتراض كرد : ايراد گرفت 
اعتقاد: باور، ايمان، عقیده 

افزوده : اضافه شده 
افکند: انداخت، پرت کرد 

اقامت گزيدم: در جايي ساکن شدم، ماندم.
التماس ُكنان : اصرارکنان، درخواست کنان

انبوه : بسیار، زياد، فراوان 
انتظار: چشم به راه بودن، امید داشتن 

اندر: در 
اندك اندك: کم کم، آهسته آهسته 

 آ ، ا
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اندوخت: جمع كرد، گرد آوري كرد،
پس انداز كرد 

اندوه: ناراحتي، غم، ُغّصه 
اندوهگین: غمگين، غّصه دار، سوگوار 

اوایل: جمع اّول، ابتدا 

ایجاد كردن: پديد آوردن، به وجود آوردن، ساختن 

                ب

باختر:مغرب، مقابل خاور )مشرق(  

باز: دوباره، از نو  

بازرگان: تاجر 

بيان كردن گفتن،  دوباره  را   بازگو كردن: سخني 

 بازیگوش  : كسي كه بيشتر به فكر بازی و تفريح است.

باالٴخره: سرانجام، عاقبت 

بام: باالي ساختمان، ُپشت بام 

بامداد: صبح زود، اّول صبح

برافراشته: باالبرده، باال گرفته شده

بُّران: دارای خاصيت يا توانايی بريدن، بُرنده، تيز

بُِربود: ُربود، برد، دزديد 

برخاست: بلند شد 

بُردباري: شكيبايی، صبر

برق: صاعقه، درخشش نور

بِركه: گودي كوچك و كم عمقي از زمين كه در آن، 

آب جمع شده باشد.
برگرفت: برداشت، گرفت

برگزیده شدن: انتخاب شدن 
بُرنا: جوان

بَس: بسيار، خيلي، فراوان
بِسپار: واگذار كن، بده

بشتافت: شتابان رفت، تند رفت  
بکوشند: كوشش كنند، تالش كنند 

بگشود: باز كرد، گشود 
بند: طناب، ريسمان

بنده پروري: رفتار دوستانه داشتن، مهرباني و لطف 
كردن 

بَُود: باشد، هست 
سود  بودن،  مفيد  داشتن،   فايده  بهره رساندن: 

رساندن
به سر بُرده اند: گذرانده اند 

به شّدت: زياده از حد، بسيار زياد، فراوان 
بیابند: پيدا كنند

بیاموزم: ياد بگيرم، فرابگيرم 
بي تاب: بي قرار، ناآرام 

ً بي درنگ : فوري، بدون تأخير، فورا
بیشه: جنگل كوچك، جنگل

 بي صبرانه : زود، با بي طاقتي ، با اشتياق بسيار، ناآرام 
بیندیشد: فكر كند
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بي وقفه: بي درنگ، بدون توقف، پشت سر هم 

               پ 

پاسباني : نگهباني، پاسداري، مراقبت 
پايداري : ايستادگی، مقاومت 

پذيرفت: قبول کرد، به عهده گرفت.
پُرفريب: بسیار حیله گر، نیرنگ باز

پَّران: در حال پريدن، در حال پرواز 
پُرتوان: پرنیرو، توانا،  پرقدرت 

پُرشور: پرحرارت، با هیجان
پُرمهر: دوست داشتني، گرم و دلنشین  

 پَرهيز كردن : دوري کردن،  خودداري کردن
از انجام دادن کاري 

 پشتکار : تالش براي انجام دادن کاري، با عالقه
کاري را پیگیري کردن 

پند: اندرز، نصیحت  
پوشش: لباس، هر چیزی که روی چیز ديگر 

را بپوشاند. 
 پوالدين: ساخته شده از فوالد، بسیار محکم،

نیرومند 
پهلوان: دلیر، شجاع، نیرومند 
پهن: گسترده، مسطح، پهناور 

پهنه : میدان، سطح 
پي در پي: پشت سر هم، پیوسته 

پيشنهاد: نظر، رأي، طرح   
پيشين: گذشته، قبلی، مربوط به گذشته 

پيغام: پیام 
پيمودن: طی کردن، پشت سر گذاشتن 

              ت 

تاب نياوردند: تحّمل نکردند، طاقت نیاوردند.   
تاخت:  حمله کرد، هجوم آورد.  

تازان: با سرعت، ُپر شتاب 
تأليف: گردآوري، نوشتن کتاب يا جزوه 

تپش: تپیدن، جبنش، حرکت   
تپيد: جنبید، حرکت کرد، بي قرار شد. 

تجارت: بازرگانی کردن، داد و ستد، معامله  
 تحسين آميز: آمیخته به ستايش و آفرين گفتن،

همراه با تعريف و تمجید 
تحقير: خوار کردن، کوچك شمردن 

حّل  و  دقیق  پاسخ  يافتن  برای  تالش  تحقيق: 
مسئله، پرس و جو، مطالعه ی دقیق 

تحّمل: صبر، شکیبايي
سازهای  با  همراه  خواندني  کوتاِه  قطعه ی  ترانه: 

موسیقی 
بر  را  چیزي  يا  برگزيدن،کسی  دادن:  ترجيح 

ديگران برتری دادن
تَرك بگويند: رها کنند، ترک کنند
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 تسخيرناپذير : مکان يا چیزي که به آساني نتوان
آن را به دست آورد، مکان يا چیزي که دسترسي به 

آن دشوار است. 
تصميم گرفتن: قصد نمودن، اراده کردن 

بودن  مال کسي  داشتن،  وابستگي   تعلّق داشتن: 
تقصير: کوتاهي در انجام دادن وظیفه 
تَلَف كردن: نابود کردن، تباه کردن   

 تَناور : تنومند، درشت پیکر، داراي ساقه ي بزرگ و قوي
از  برق  بانگ رعد، صدايي که هنگام رعد و  ُتنَدر: 

آسمان به گوش مي رسد. 
توان: نیرو، زور، قدرت 

نام  میانه،  آسیاي  منطقه ي  در  ايراني  نژادي  توران: 
سرزمینی در آن سوی مرزهای شمال و شرق ايراِن کهن. در 
داستان های ملّی، جنگ های ايرانیان و تورانیان بخش های 

مهّمی از رويدادهای حماسی را تشکیل می دهد. 
توفيق: موّفقیت، کامیابي 

ُتهي: خالي، پوچ 
تيره: تاريك، سیاه 

تيزبال: سريع، تیز پرواز
برنده ي  لبه ي  باشد،  تیغ  مانند  که  چیز  هر  تيغه: 

شمشیر، چاقو و غیره 

                 ث

ثَنا: ستايش، ستودن 

                  ج 

جامه: لباس 
جاوداني: ابدی، همیشگی، دائمی  

جاهل: نادان، بي خبر 
ِجّديت: تالش و کوشش بسیار در انجام دادن کاري 

َجست: جهید، پَريد. 
 َجال دادن: شّفاف و پاکیزه کردن، صاف و بَّراق کردن

َجليل: باشکوه، بلند مرتبه، بزرگ
ُجنبش: حرکت، تکان 

ُجنب وجوش: تالش و فّعالیت بسیار، هیجان  
جور واجور: گوناگون، مختلف 

جوي: پیدا کن، بیاب.    
جويا: جست و جوگر، جوينده 

جهان افروز: روشن کننده ي جهان 

                  چ 

چابك: تند و سريع، چاالک 
چار: شکل گفتاري چهار 

چاره: راه حل، تدبیر 
ُچست: چاالک، چابك  

چندان: هر مقدار، هر اندازه  
چهره: ُرخ، صورت، روي 
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چیره دست: ماهر، زبر دست، استاد  

                  ح 

حاصل كرد: به دست آورد، كسب كرد  
حامي: نگهبان، پشتيبان  

حبس: زندان، بازداشت 
حدس زدم: گمان كردم، پنداشتم، فكر كردم  

حرفه: پيشه، كار، شغل 
حسرت: اندوه، آه و افسوس

حسرت  كردن،  افسوس  و  آه  خوردن:  حسرت 
كشيدن 

حضور: حاضر بودن، وجود   
حکیم : دانشمند، فيلسوف، طبيب 

حمله: هجوم، يورش، تاختن 
حول و حوش: اطراف، گرداگرد، دور و بر  

حومه: اطراف 
حیات: زندگي

َحّي داور: خداوند، پروردگار    
حیلت ساز: حيله گر، مّكار 

                 خ 

خاطر: انديشه، ذهن، حافظه، ياد
خام: بيهوده، ناپخته و نسنجيده 

خاور: مشرق، مقابل باختر )مغرب(
ُخرد : كم سن و سال، كودك  

ُخّرم: شاد، خوشحال، شادمان  
خروش: بانگ و فرياد  
خروشان: پر سر و صدا 

خشنود: راضی، خوشحال، شادمان  
 خطاكار: كسي كه كار نادرستي انجام داد، گناهكار 

ِخّطه: سرزمين 
ُخفته: خوابيده، به خواب رفته  

خالص: رهايي، آزادي  
خواجه: بزرگ، سرور، تاجر 

بيان  مساوي،  حالت  دو  بيان   : خواه.....  خواه... 
برابري دو يا چند چيز 

خوش آواز: خوش صدا، خوش نوا
خوش تر: خوب تر، راحت تر 

خوش خوان: خوش آواز
چيزي  به  كردن  نگاه  عميق،  توّجه  شدن:  خیره 

بدون برداشتن چشم از آن

                د 

فراگيري يادگيري،  علم آموزي،   دانش اندوزي: 
 دانش 

داوري: قضاوت كردن 
دایر شدن: تشكيل شدن، ايجاد شدن 

دایه: پرورش دهنده، پرستار كودك 
درِفَکند: انداخت، رها كرد، افكند 

درگذرم: از دنيا بروم، بميرم 
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دريافتم: دانستم، فهمیدم.  
ِدژ : حصار، قلعه 

دشواري: سختی، زحمت، مشکل  
دل انگيز: زيبا، جالب 

دلتنگ: غمگین، اندوهگین
دلداري دهد: همدردي کند، غم خواری کند.

دلسوز: مهربان، غمخوار 
دلنشين: جّذاب، زيبا و قشنگ

دلهره: نگرانی 
َدم: لحظه، زمان کوتاه 

دمي: لحظه اي 
ديرين: قديمي 

                 ذ 

ذات : وجود، هستي 
ذوق: شور و شوق، عالقه و توانايي 

ذهن: محّل فکر، انديشه 

                 ر

رأس : واحد شمارش چهارپايان، سر، اّول هر چیز 
رامش : آرامش، آسودگي، نشاط، شادابي

َربِّ َجليل : خداي بلندمرتبه، خداي بزرگ 
رحم : مهربانی، بخشیدن 
ُرخ : صورت، چهره، گونه 

ُرخسار: روی، چهره، سیما

رشيد : راست قامت، دالور
ُرَطب: خرمای تازه 

َرمه : َگلّه
روبَهك : روباه کوچك

روشن : درخشان، تابان، آشکار، واضح
رويداد : اتّفاق، رخداد، حادثه

رهرو : راه رونده، کسی که به راهی می رود.
رهی : راهی

                  ز 

 زاري : گريه ي سوزناک، گريه کردن با صدا و ناله
و  اندازه ها  در  کالغ  خانواده ي  از  پرنده اي   : زاغ 

رنگ هاي مختلف
زاغك : زاغ کوچك 

 زمزمه : آوازی که به آهستگی و زير لب خوانده شود.
زندگاني : زندگي، مّدت عمر 

ِزه : چلّه ي کمان  
َزهره اش بدريد : ترسید. 

زيستن : زندگي کردن 
زين : از اين

زينت داد : آراست، تزيین کرد.

                س 

سابق : گذشته، قبل
سامان : نظم و ترتیب
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سامان دادن : به ترتیب چیدن، منّظم کردن
سپاه : لشکر، گروه بزرگي از جنگجويان

سپري شد : به پايان رسید، به اتمام رسید. 
ِسحرآميز : جادويي، بسیار شگفت انگیز 

ُسراغ : پي چیزي رفتن، دنبال 
سرانجام : عاقبت و پايان کاري 

سربلندي : سرافرازی، افتخار 
َسرپنجه : نیرومند، توانا
سرگذشت : شرح حال 
سرمشق : نمونه، الگو 

سطر : يك خط از نوشته 
َسّقا : کسي که به تشنگان آب مي دهد. 

سقوط : افتادن

                   ش 

شادكام : خوشحال
شّکرسخن: شیرين سخن، شیرين گفتار 

شگفت انگيز: تعّجب آور، عجیب و غريب 
شگفت زده : کسي که تعّجب کرده، ُمتعّجب  

شگفتي : تعّجب، حیرت 
شنيدستم : شنیده ام. 

شوق : میل، عالقه ي فراوان به چیزي 
 شهباز : نوعي پرنده ي شکاري سفید رنگ با پنجه و

منقار قوي 
بیان،  شیرين  گفتار،  شیرين   : زبان  شيرين 

شیرين سخن 
شيوه : راه و روش 

                 ص

صاحب : دارنده، مالك 
صبر : شکیبايی، بردباری

يا خیالی که رويدادی را  صحنه : منظره ای واقعی 
نشان می دهد. 

صالح : شايسته، مصلحت  
صميمي: يکدل، همدل  
صواب : راست، درست  

صيّاد : شکارچی 
صيد : شکار

                 ط

طبع : ذوق و استعداد
 طبِل غازي : طبلي که در پیشاپیش لشکر به صدا 

در مي آمد، طبل جنگي 
َطبله : صندوقچه

طعم : َمزه
ُطعمه : خوردنی، خوراک 

ُطغيان : از حّد خود گذشتن، باال آمدن آب دريا

طوق:  گردن بند، آنچه گرد چیزی را فرا گیرد، خّطي 
رنگي شبیه حلقه ی دور گردن بعضي از جانوران به 

ويژه کبوتران
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                ع

عاجز : ناتوان، درمانده
عدل : انصاف، عدالت، رعايت برابري  

عّطار : عطر فروش 
عاّلف : بیکار 

َعلَم ُكند : معّرفي کند، برپا کند، مشهور سازد.
عمليات : فّعالیت ها، کارها 

عمليات جنگي :کارهاي مربوط به جنگ، حمله 
ُعهده : مسئولیت، وظیفه

عيب : نقص، کمبود

                 غ

ُغّران : در حال غّريدن، غّرش کنان
غالم : نوکر، خدمتکار

غوغا : سر و صدا
غوك : قورباغه

                 ف

فاش : آشکار، ظاهر
فرصت : وقت، زمان

فرود آيد : پايین بیايد.
فروزان : تابان، درخشان

َفزای : بیفزای، اضافه کن.
فضل : بخشش

فّعال : ُپرکار، کوشا 
فّعاليت : کوشش، تالش

فکند : افکند
فالن : اشاره به شخص نامعلوم

فنّاوري : استفاده از علم در کارهاي مختلف مانند 
پزشکي، بازرگاني، کشاورزي و غیره

فيلسوفان : جمع فیلسوف، دانشمندان علم فلسفه 

                  ق

قافله : کاروان، گروه هم سفر  
قالب : قطعه، تّکه، پاره

قامت : قد و باال، اندازه  
قريحه : ذوق، استعداد

َقَسم : سوگند 
ِقشر : اليه، پوسته 

قصد : اراده، نیت، مقصود
قضا : تقدير، سرنوشت 

قطعات : قطعه ها، تّکه ها

                 ك 

كاَرَمت : که براي تو بیاورم.
كامران : پیروز ، موّفق

 كامروا : کسي که به آرزو و خواسته اش رسیده است،
موّفق 

كان : که آن



150

كای : که ای
َكَرم : لطف، جوان مردي، بزرگواري 

كژُدم : عقرب
كمان : ابزار تیراندازی 

در  راحتي  به  که  چیزي  است،  کم  آنچه   : كمياب 
دسترس نیست. 

ُكنج : گوشه
كنيزك : خدمتکار، زني که بَرده باشد.

كوچ : مهاجرت، از جايي به جايي رفتن
كول : شانه، دوش 

كهنسال  : پیر، سالخورده    

                گ 

گام : قَدم 
 گاهواره  : گهواره

 گذرگاه  : محّل عبور، جای گذر 
 گران بها  : قیمتی، با ارزش 

 گريزان : گريزنده، شتابان 
 گريستن : گريه کردن 

 گفتار : سخن 
 ُگلگون : سرخ رنگ، به رنگ گل سرخ 

 گمان : حدس، خیال، انديشه
 گوارا : خوب و لّذت بخش

مرواريد پراکندن  گوهرفشاندن،   : گوهرفشاني    

 گويي : مثل اينکه، مانند اينکه 
 ُگهر : گوهر، مرواريد

                ل 

الشه  : جسد 
لبريز  : ُپر، لبالب 

لحظه  : زمان خیلي کوتاه
منتظر  پیوسته  کشیدن،  انتظار   : لحظه شماري 

کسي بودن
لطف : محّبت، مهربانی

لطيف : ماليم، نرم
لفظ : زبان 

                م 

ماتَم برد : تعّجب کردم، حیرت کردم.
ماِسوا : موجودات، مخلوقات، غیر از خدا 

مانع : جلوگیري کننده، سد
ماهر : ِزبَردست 

 متجاوز : ستمگر، کسي که به ديگران ظلم مي کند.
متحيّر : سرگشته، شگفت زده، حیرت زده

متغيّر : خشمگین، عصباني، دگرگون 
متفّکرانه : در حال تفّکر، انديشمندانه

محال: نشدنی، غیرممکن
محتاج : نیازمند

ُمختَصر : کم، کوتاه، ُگزيده 
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ُمدارا : با نرمي و ماليمت رفتار کردن
مرغان : پرندگان 

مرور : مطالعه کردن مطلبي به صورت تند، بازخواني 
ُمستجاب : پذيرفته شده، برآورده شده

مسکين : فقیر، تهي دست
مسئوليت : بر عهده داشتن وظیفه اي، موظّف بودن 

به انجام کاری
َمشام : بیني

مشتاق : داراي شوق، آرزومند
ُمشك : ماّده اي روغني بسیار معطر و خوش بو
معتدل: آب و هوايي که نه گرم است نه سرد.

َمعذرت خواهي : عذر خواهی
ُمعلّق : آويزان

َمغفرت : بخشش گناهان، آمرزش 
مقابله : رويارويی، مواجهه

مقصود : نّیت، خواسته، آرزو
 مکتب : محّل درس خواندن، نام مدرسه در گذشته

مکر : فريب، حیله
منتظر : چشم به راه، کسی که انتظار می کشد.

منع كردن : بازداشتن، دور کردن 
موشك : موش کوچك 

مي لنگيد : لنگان لنگان راه مي رفت، در راه رفتن 
ناتوان بود.

ن
                

ناپسند : نامناسب 
ناچار : ناگزير، مجبور

ناهماهنگي : بي نظمي
نشاط : شادي، شوق

شادی  موجب  آنچه  شادي بخش،   : نشاط انگيز 
مي شود.

نشان : عالمت، نشانه
نشانيد : گذاشت، قرار داد. 

نظاره می كرد : نگاه می کرد، تماشا می کرد.
نفوذ ناپذير : غیر قابل نفوذ، غیر قابل عبور

نقص : عیب، کمي و کاستي
نگون اقبال : بدبخت، تیره بخت 

نگين : سنگ قیمتی که روی انگشتر مي گذارند.
نهاده است : قرار داده است.

نهان : پنهان، مخفي 
نهاني : پنهانی 

نيرومند : دارای زور و قدرت، قوي  
نيك نامي : معروف بودن به خوبي

نيلي: رنگ آبي تیره، کبود رنگ 
نيمروز : میان روز، وسط روز 
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                      و

واپسين : آخرين، پاياني 
واداركردن : مجبور کردن

وارونه : برعکس 
وحوش : جانوران وحشی، جانوران اهلي نشده

وحي : آنچه از سوی خداوند بر پیغمبران نازل شود.
وصف ناپذير : غیر قابل توصیف، وصف نشدني

ويژه : خاص، مخصوص

                 ه

هاج و واج : شگفت زده، گیج
ُهجوم : حمله ی ناگهانی، يورش، تاخت 

َهراس : ترس، احساس نگراني
ُهما : پرنده ای افسانه ای که اگر سايه اش بر سر کسی 

بیفتد، آن شخص سعادتمند می شود.
همتا : همانند، مثل

همهمه : سر و صدا
هيجان : شور و شوق
هين : بدان، آگاه باش

                ي 

يزدان : خداوند، پروردگار
يك چند : مّدتی، چندی

يك غازي : بي ارزش، ناچیز




