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 ستايش

ن و خردبه  ام خداوند جان

نـب خــه جـداونــام خـد و بـكردــان  گذردـشه برنـرتر انديــزين

نـخ خــداوند و جــام ايـنمــرهد روزي دهـداونــخايــــداوند

كــخداون گَـد و سـيوان و ناهـمةدـفروزن پهرــردان مــاه و هرــيد

بيــب راــريننــآف،انــنندگــه بيـرنـم،يـنبين ده راـجان دو  ننده

بـني نيـــابد نـه او برتـكه راهــديشــان،زــدو جـر از و از  گاهـايـام

بنـم ودن نداند كس او را چو هستـست بـيان  دت بستـبايـدگي را
 اهنامهش، فردوسي

جسپاس باد يزد و توانا را كه آفريدگار و دانندةان دانا و رانند هان است و نهان است اةآشكار و زمان و چرخ ست

و آورندةةدارند و درود بر محم جانوران است و خزان است و سلّم(مصطفيدبهار و آله كه خاتم) صلّي اهللا عليه

و اه و آفرين بر اصحاب اوي دپيغامبران است و گزيدگان اوي كه خلق را به راستي پند و به يزدانل بيت ، ادند

و طريق گمراهان و بساط حق بگستردند راه نمودند . برنوشتند

ع، ابومنصور موفّق هروي( )ن حقايق االدويهاالبنيه
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لدرس او

دل است آفرينش همه تنبيه خداوند 

نككه تفاداديــامــب لــوت نـند و بــخ هارــيل صــوش بـود دامن و تماشاي  هارـحرا

هـآف تنـرينش خـمه اسـداونـبيه نتــد دل كــدل نـدارد خـه اــداونـدارد به  رارــقد

عـاين همه نق ديــش و كــه وجودوارـجب بر در فكـر  شبود بر ديوارــنق، رت نكندـه

و درخـوه ودريـك هـا دـتان همــن اندرتسبيحمه كــه اَـه مستمعي فهم  رارــسند اين

مــخب خراـآخ گوينديـرغان سحرمـرت هست كه ازس، فتهـي ؟ جهالت بردارخوابِر

كـت چا و نرگس بيدارـيف باشـح رغفلت در پيشس،و بنفشهـي آخر د كه تو در خوابي

دهـكه تواندـك كهـي؟ وان از چوبـلاَ يوةـمدــه ؟ارـداندكه برآردگلِ صد برگ ازخا

شـح،لـعق خـيران عيزرةوشـوداز شـاجـع،همـفنبـن انــاقـيةقّـود ازحـز ارــوت

بـپ و بـياك خـمه تقدير عزيزـعيب خدايي كه و و نهار ليلو خّر كندـمسدــورشيـاه

سـا قيامـت كــت اوــخن اَندر و رحمت گــه رم يكــمه و هيـويند ز  زارــگفته نيايد

ب ع،اــار خدايـنعمتت بيــز تــنعكراــشُ رون استـدد  زارـرگـكز نكندشُــو هرگــام

گرتراس، عدياـس سـوان بـوي ك ردندـعادت كـراستي مـن كـه به ارـرفتـجنزل نرسد

 بخش قصايد، كليات سعدي
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:خودارزيابي

ج.1 و لوهچند نمونه از . هاي خدا را در شعر بيان كنيد نعمت هاي زيبايي آفرينش
آي.2 ؟ سوره اسراء با كدام بيت درس تناسب دارد44ةمفهوم
. پيام بيت پاياني شعر را توضيح دهيد.3
4...................................................................................... 

 نكتة ادبي

و»اتادبي«و» زبان« پيش از اينبا تفاوت آشنا شديمو دانستيم كه هر گاه بخواهيم منظور خود را زيباتر
 ات را زبان هنري يا زبان برتربه همين دليل است كه ادبي. گيريممي بهرهات از ادبي،تر بيان كنيمدلنشين

:مانند. استفاده كرده استبه زيباييها شاعر از برخي آرايه، در متن درسي كه خوانديم. نامند مي

:شبيهت

از زرينعنبةعقل حيران شوداز خوش ي ياقوتانارحــقّهفهم عاجـز شـود

و مراعات نظيرجان :بخشي

 نه همه مستمعي فهم كند اين اسرار اندهمه درتسبيح درختانو درياو كوه

و نويسندگان و تأثيرگذاري بيشتر از اين گونه آرايه، شاعران . گيرندمي بهرهدر آثار خودها براي زيبايي

:كارگروهي

و گو كنيد.1 . در مورد پيام اين درس با هم گفت

و محلّهاي جلوه.2 و دربار زيبايي منطقه . آموزي آنها بحث كنيدعبرتة زندگي خود را ذكر كنيد

3................................................................................................................................................................. 

:آموزة اماليي

به» انعام«به عنوان نمونه، واژة.ددگرمي موجب تغيير معناي يك واژه، واج گاهي تغيير در حركت يك

و واژة . به معني چارپايان است»اَنعام«معني بخشش
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:نوشتن

. هاي زير را بنويسيدشكل درست كلمه-1

همواژهجفت، هاي داده شدهازميان كلمه-2 .متضادرامشخّص كنيدو مترادف، خانوادههاي

 متضاد خانوادههم

 مترادف

رابيت، با توجه به درس-2 . هاي مناسب كامل كنيدهبا كلمهاي زير

 فهم كند اين اسرار............نه همه ............كوه ودريا ودرختان همه در

و به.........پاك  هاريل ونَلَ...................ماه وخورشيد عزيز..... خدايي كه

م ستمع، الوان، ليل، عاجز،

شنونده، لون، سعادت، 

، ار، عنب، عجزنهسعي، 

 انگور، خار، گل

………… …………

…………

ذرين، مرغان سحر، حغّة ياقوت، نقش عجب، خوشةسر قفلتازنرگس بيدار، دامن سحرا،
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. معني بيت زير را بنويسيد.3

 شكرگزار،دكر انعام تو هرگز نكنشُ نعمتت بار خدايا زعدد بيرون است

 حكايت

 سفر در خود

و ساعتي درنگ كرد. با جمعي از همراهان به در آسيايي رسيد، روزي پير ما پس به همراهان؛سر اسب كشيد

چهمي«:گفت كه:گويدمي؟گويدمي داني كه اين آسياب گرد.)من مشغول آنم(من در آنم معرفت اين است

و پيوسته در خود سفرمي خويش خ كنممي گردم »!ود دور گردانمتا هر چه نبايد از

)،اسرار التّوحيد،محمد بن منور(
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 درس دوم

يصنع حق تعاليبعجا

ص، كه هر چه در وجود است بدان زم. استيتعاليخدا نعِهمه و و ماه وستارگان و آفتاب بر آنچهوينآسمان

رووآن چه در كوههاو نهرها يابانوبها چون كوه، استيو و آن چه بر و معادن ازينزميهاست از جواهر است

و آن چه در برّ ب انواع نباتات آنو و مچهحر است از انواع حيوانات و زمين است چون ويغميان آسمان و باران

و تَ قٌرگَبرف و و برق و رعد و عالماتزَوقٌ وسِگ پديح ويحق تعال نعِص يبِهمه عجا،يدآيدكه در هوا ينااست

آ كن است است كه تو را فرمودهيحق تعال ياتهمه اَ.يتا در آن نظر كنتفكّ ياتآينندراپس .ر

وينزم در و جوانب ز يدهفراخ گسترانينگاه كن كه چگونه بساط تو ساخته است -آب، سختيهاسنگيرو از

مي، روان كردهيفلطيها مي تا بر روي زمين و به تدريج بيرون در رود و تفكّ آيد؛ زموقت بهار بنگر ينر كن كه

د و چون . بلكه هزار رنگ شود، هفت رنگ گردد يبايچگونه زنده شود

هر نگاه و همه از يك دگر نيكوتر؛ و بر صورتي ديگر و حشرات زمين را هر يكي بر شكلي ديگر كن مرغان هوا

و هر يكي را بياموخته كه غذاي خويش، يكي را آن چه به كار بايد و داد را چون نگه بچهچون به دست آورد

و آشيان خويش چون كند به. دارد تا بزرگ شود كن وقتدر مورچه نگاه كن كه .دخويش غذا چون جمع

ا اگر و گچ كنده كرده باشنديشويدر خانه گويروزگار، كه به نقش كنو تعجييدراز صفت آن هميب  يشهو

ا؟يب نكنتعجيچهييخدايدر خانه ويخانه،معالَينو و فرش يبياست ولكن سقفينزميخداست

ا و و چراغِعينستون و شعلهيو جب تر است و قنديويماه است يبو تو از عجا ارگانستيويهايلآفتاب

و، غافلينا و در و چشم تو بس مختصر . گنجدينميكه خانه بس بزرگ است
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او ميمثل تو چون مورچه ينم يزيچيشخو يارانويشخويدارد؛ جز غذايسوراخيكلاست كه در قصر

بس صورتو از جمالِ؛بيند و وي غالمان ياريقصر لكخبر ندارديچه،و سريرِ م .

قي به درجهيخواه اگر كنمورچه نهيم،ينـاعت و اگر اراهت داد، باش ،يحق تـعال معرفت ند تا در بستانِه

بيتماشا كن كنمچش.ييآ يرونو و متح ينيبيبعجاتاباز .يشوريكه مدهوش

 محمد غزّالي، كيمياي سعادت

:خود ارزيابي

كن«ةمنظور از واژه آيات در جمل.1 ؟ چيست»پس اندر اين آيات تفكر

. را توضيح دهيد»داد، هر يكي را آنچه به كار بايد«تعبار.2

اي...«بند پاياني درس.3 ؟ هستي داردهاي اطي با درك شگفتيچه ارتب»...و مثل تو چون مورچه

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

:نكتة زباني

1هاي گروه اسمي وابسته

و اين وابسته. هايي دارد هشتم خوانديم كه اسم وابستهة در پاي ها ممكن است پيش از اسم آورده شوند

. وصف كنند...وعاطفي،پرسشي،شمارشي،اشاره: آن را به مفاهيمي چون

:مانند



ب. گويندمي»پيشين ه واگر پس از اسم

:مانند.

. اند هاي پيشين يا پسين وابستهت

و، ايد كريم خوانده يا شنيده گفت

كدام ورزش

اولين گروه
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پيشي« هاي به آنها وابسته، شوندر پيش از اسم آورده

.نامندمي»پسين«يهارا وابستهاينها را بيان كنند؛

ص» هسته« گروه اسمي در جمله در جايگاه و فتاست

بههايديگر آفرينش كه در كتاب ويژه قرآن ديگر

اين آيات

 دانش آموز

 هايي

عجب سخني

ها اگر اين نوع از وابسته

هاي اسمو ويژگيكار روند

كوشادانشجوي�

خوبقالةم�

مهربانباغبان�

صورتيهايگل�

كنيم كه گر يادآوري مي

:كار گروهي

دهاي درباره زيبايي.1

. گو كنيد

چهار

چه گل
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و گو كنيد يك نمونة.2 و درباره آن گفت . ديگر از نثر كهن را در گروه مطرح

. ديگر همين كتاب پيدا كنيدهاي توانيد از بخشمي اين نثر را

و گو كنيد، كار گروهي)2(درباره شبكه معنايي موجود در متن انتخاب شده تمرين.3 . گفت

:نوشتن

.ب كنيد ودرجاي خالي قراردهيدمناسب را انتخا» حرف« ازميان حروف داده شده-1

:آموزة اماليي

ميگاهي در كلمه ميهايي كه به الف ختم . ان به جاي است از شكل كوتاه شدة آن بهره جستتوشوند

: مانند

و بيابانچون كوه آنها و و نهرها .ستهاكوهچه در ها

. خداستنةو اين عالم خا
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. هاي مترادف ومتضاد مشخص كنيد ودرجدول قرار دهيدكلمه،هاازميان واژه-2

 مترادف

 متضاد

ودرعبارت-3 . ها رامشخص كنيدوابستههاي زير هسته

ر ع -بسات-م

قتغ

فطعگ

يل-افل- د ن

 ميغ، بر، لطيف، بحر، بساط، غافل، فرش، سخت، تعالي، بزرگوار، معرفت، شناخت، دانا، ابر
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آبسنگ- الف و  هاي لطيفهاي سخت

 اين همه آيات-ب

! انگيزي چه خلقت شگفت-ج

؟ كدام مستمع آگاه است-د

. پيام متن زيررا بنويسيد-4

ت، گاهي تغييردر حركت يكواج ميموجب به معني» انعام« واژة، به عنوان نمونه.دشوغيير معناي يك واژه

و واژة  تكراري. به معني چارپايان است»اَنعام« بخشش

ميبه درج اگر خواهي« راهت دادندتا دربستان معرفت حق تعالي تماشا وگرنه. باشة مورچه قناعت كني

.»شويچشم باز كن كه عجايب بيني كه مدهوش ومتحير، كني وبيرون آيي
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:خواني روان

 ....ديدنبراي فرصتي

م،يدفرصت داشت يدندياگر فقط سه روز برا و ينانابيكه از هجده ماهگ،»هلن كلر«؟يدكرديبه چه نگاه

م، گونهينا، به اين پرسش، ناشنوا شد :دهديپاسخ

ا بيبرا، خوديدر بزرگساليام اگر هر انسان بوده يشهانديناغلب مواقع بر محرومييشنوا يناييياچند روز از

مياو موهبتياتفاق براينا،گشتيم ب يشتربيشساز ستاسبب،يكيتار.شديمحسوب ويم ينايياو از شد

ملذّت سكوت به او . داديوجود صدا را آموزش

ب، اوقاتيگاه ميميشرا آزما ينايمدوستان پ يراًيكياخ. ينندبيكنم تا بفهمم آنها چه يرويادهاز آنها تازه از

چ: يدمپرس، در جنگل برگشته بوديطوالن . نبوديخاصيزچ:در پاسخم گفت؟ را مشاهده كرده است يزهاييچه

ديك! ممكن است يزيچينچن طورهچ:يدماز خود پرس ؟ ينينبيهقابل توج چيزويجنگل راه برورساعت

د طر،محروم هستم يدنمن كه از مةصدها نكت،لمس كردنيقتنها از ظر. يابميقابل توجه يفمن تقارن

مها برگ اميهاشاخه، هنگام بهار. كنميرا حس بيناول، شكوفه ييكدر جستجو يدوارانهدرختان را  يدارينشانة

م،ياز خواب زمستان يعتطب .كنميلمس

با. زنديم يادفر ينهااتمام يدنديبرايقلب من با دلتنگ، گاه منيبنصلذّت قدرينا،تماسيكاگر فقط

طر، شوديم ز يدنديقپس از ؟ آشكار شوديدبا يباييچقدر

ممبا خود اگيفكر چيتماشا، سه روز به من داده شودير امكان استفاده از چشمانم براكنم يتنها يزيچه

. كنميممدت را به سه بخش تقسينايدبا. خواستن من است
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م: روز اول ببييهاخواهد انسانيدلم هميهمراهكه ينمرا حيدلو مرا قابليزندگ،ياتمآنها در طول دوران

نم. ساخت يستنز ديمن طريكقلب يدندانم . چشمانش چگونه است يعني،روحشيهاپنجرهيقدوست از

م كليفقط بس، خنده. بدهميصصورت را تشخ ييكتوانم قالب و و يگرازد ياريغم احساسات واضح را درك كنم

. صورتشان بشناسميدوستانم را از حس رو

بيآهكه اگر فقط برا چ،داشتم يناييسه روز قدرت با يزهاييچه و، روزيناول. يدمديمديرا روز پركار

عزيدبا. من استيبرايشلوغ سو يزمتمام دوستان ميرا به و ساعتيخود آنان نگاهيهابه صورتها خواندم

زيم و در ذهن خود آثارظاهري م يباييكردم با. كردميدرون آنها را حك پيدبعد در جنگليطوالنيرويادهبه

ز و چشمانم را با ب يعتطب يايدنيهايييبابروم و عظمت غروب رنگارنگيبرايدبا. خود سازمياز خود شكوه

م. سپاسگزار باشميدخورش . كنم آن شب نتوانم بخوابميفكر

بيدبا: روز بعد د يداربا طلوع آفتاب و شاهد را. شب به روز باشميلتبديزانگيجانهةمعجز يدنشوم امروز
آ به گذشتهيعسريصرف نگاهيدبا . بشر بروم يشرفتپ يخيتاريشنما يگاهجا، به موزهيدباينبنابرا. كنم يندهو

شديختاريبه تماشا آنجادر دة موز،منيبعد وقفگاهت. خواهم نشستينزمة فشرده و - مجسمه يدنهنر است
انيبرايبكوشم تا راهيدبا، در روز دوم. باستانيلنينسرزميهاو الهه يانخدايها طركاوش روح يقسان از

ب طرينكات. يابمهنرش با، لمس كردن دانستميقرا كه از سينعصر دوم. ينمببيدحال م ينماياروز به يتئاتر
هايتشخصيشوخ طبعياهاملت ذابج يمايس. روم م» فال ستاف« هاملتيخنده دار داستان وها يانيراقدر

الينشانه ها . را شاهد باشم يزابتمتعلق به دوره

ازيبردارو پردهيدجديهايمشتاق به كشف شاد.يمدوباره به صبح خوشامد بگويدبا: روز سوم صبح
دنيدبا،امروز را كه روز سوم است!هايباييز بهييهاانسان يدند. روزمره سازميو زندگيعاد يايصرف كه

و حرف و فقط به مردم يستمايم ازدحامرپياابتدا در گوشه،هنگام ورود به شهر. خود هستندةدنبال كسب كار
م چ يستنبا نگر كنميميسع. كنمينگاه رويهنگام. متوجه شوم شانهروزانياز زندگ يزهاييبه آنها يكه تبسم

مها لب م ينمبيرا ميو مغرور و رنج را م ينمبيشوم . شوميو همدرد

متيزنانه كه در جمعهاي رنگ لباس د يباييزييتماشاةصحن،زنديموج  يچگاهه،آن يدناست كه از

نيدشااما؛شوميخسته نم د،بودم ينابيزاگر من دنيشب،يگرمانند اكثر زنان و با شكوه ياياز آن كه به رنگارنگ
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و پوشش خود اهم،مند باشمعالقهها رنگ وها كارخانه، يرنشينفقيهابه محله آنجااز. دادميمتيبه نوع لباس

. روميم، كننديميدر آن بازها بچهكهها پارك

با ياديزيجديه هنوز كارهاالبتّ؛بودنم رو به اتمام است يناب،سوم روز رايساعات باقيدوجود دارد كه مانده
سويماما.به آنها اختصاص دهم و سرگرم كننده تا خندهيشنمايك.تئاتر بروميترسم روز آخر دوباره به دار

ط و شوخبتوانم اشارات . بدهميصرا در روح انسان تشخينز

هم، دوباره،شبيمهن چ يشگيشب شد يرهبر من چ،مسلماً در آن سه روز. خواهد م يزهاييتمام آن -يرا كه
آ يكيكه تاريفقط هنگام. يدمند، ينمخواستم بب چه،يدو ظلمت دوباره بر من فرود قدر درك خواهم كرد

. مانده استيباق يدهند يزهايچ

بيرا براياتوانم نكتهيم،هستم ينامن كه خود ناب . سازم يانب يناافراد

گياچشمان خود را به گونه ب يريدبه كار دريم كارينا. داديدخود را از دست خواه يناييكه انگار فردا تواند

نيرمورد سا و نوا، صداها.اعمال شوديزحواس ب يقياركستر موسيمعظيآواز پرندگان كهيدبشنوياه گونهرا

ش.شديدفردا ناشنوا خواهييگو بة كه انگار فردا حس المسيدكنمسليرا طوريءهر . خواهد رفتينشما از

باياو هر لقمه ييدرا ببوها عطر گل د؛يدبچشلذّت را چش يگرانگار فردا و از. بوديدنخواه يدنقادر به بو كردن

زد.يدحداكثر استفاده را ببريهر حس شدلذّتو يبايير تمام ابعاد از طريادنة آشكار وسيقاز ةيلچند

ممن مطمئن! اما.يدبر خود ببال، شده از سويĤفرينندهيهتعبيارتباط ا يانم از ةيما يشترب يدند، حواسينتمام

.و شعف استيشاد

 سه روز براي ديدن، كلرهلن
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 فرصتي براي انديشيدن

ح-1 ؟ واس به خوبي بهره بردچگونه مي توان از تمام

مي، اگر شما فرصت كوتاهي براي استفاده از حس شنوايي داشتيد-2 ؟ كرديدچه
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 درس سوم
نهمثل آي

و تابة در اين مرحل. انسان استةد دوبارنوجواني تولّ اي نيازمند رابطه، افزون بر رابطه با خود، نوجوان، پر تب
و به او بگويدنيازمند ديگر نيز هست؛ و چگونه است؛ از همين جاست، دو چشم ديگر كه نوجوان را ببيند كيست

و ارتباط با ديگران آغاز مي مي، اين ارتباط. شود كه دوستي كند وابسته به نياز دروني است كه به نوجوان كمك
و پنجره نقد زبانِ، ديگران. تا به خود شناسي برسد وي گشوده شده پرسشگرِكه در برابر ديدگاني هستندهاي او

. اند
مي نيكبختيراه، دوستان واقعي و همراهان خوبي هستند را به ما نشان كههاآن. دهند مثل آيينه همان قدر

ميها خوبي ميها عيب، آورند را پيش چشم و بي هياهو را هم به ما و مهم تر آن كه اين همه را بي صدا ، نمايانند
ميب ا آينه شكستن، رسم دوستي. گويند از . صالح كنيمنيست؛ درست آن است كه خود را

اي(خود شكن آيينه شكستن خطاست چون نقش تو بنمود راست، آينه )نظامي گنجه

*** 

و شا  يستگيكار

شا گه، جواني و نيخودپسند گه است يستگيكار  يستو پندار

نيجوان متاعِ؟يدخرياز كه خواه،يچو بفروخت  يستبه بازار

حق، شمر يمتغن ن، است فرصتيباركهيمجو يقتجز  يستدگر بار

يچپمكج، راستاز ره د، در هستچو بر راه  يستن يوارحاجت به

سعيبردبار، آزادگان زِ ن، ياموزبيو  يستآموختن عار

د يرتبه چشم بص آر نگربه خود ن، ينهيتو را تا در  يستزنگار

و خوشهيهم شد، دانه ن، زآغاز خروار  يستهر خوشه خروار

ا و پند،اميهمه كار هش يغادر درس است  يستن ياركه شاگرد

 پروين اعتصامي
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:خود ارزيابي

؟ در دوران نوجواني اشاره كرده استهايي نويسنده به چه نوع ارتباط.1
و دوست را بيان كنيدهاي ويژگي.2 . مشترك آيينه
ش.3 و شعر درس وجود داردبه نظر ؟ ما جه ارتباطي ميان متن
4........................................................................................... 

 نكتة ادبي

:كنيدبه بيت زير توجه

 پروين اعتصامي»متاع جواني به بازار نيست؟ از كه خواهي خريد، چو بفروختي«

مي، بر سخن گاهي براي تاكيد آن پرسشي را مطرح و گاهي براي رد يا نفي مي.كنيم در همان گونه كه بينيد

پرسشي مطرح شده است كه مقصود گوينده آن نيست كه جواني را از چه كسي خواهي، مصراع اول بيت باال

و قصد او تاكيد بر انكار اين موضوع است كه دوره جواني قابل خريد خريدو شاعر خود از اين موضوع آگاه است

و  تواني با هيچ چيز ديگري آن را جبران كنييا از اين دوره به خوبي بهره نگيري ديگر نمينچه چناوفروش نيست

ام: اگر شخصي به ديگري بگويد به اين. من كي اين حرف را زدم منظور او اين است كهمن اين حرف را نزده

. گويندمي»پرسش انكاري«ها پرسشگونه 

:گروهيكار

و گفت» المؤمن مرآةالمؤمن« درباره مفهوم جمله.1 . گو كنيدوو ارتباط آن با درس بحث

با هم بحث»ست آن است كه خود را اصالح كنيمدر، شكستن آيينه نيست، رسم دوستي«ةجملةدربار.2

. كنيد
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 آموزة اماليي

.بهره گيريم»ي«كجائيدبهتر است به جاي همزه از حرف ميانجي، آئينه، درواژگاني مانند پائيز

زنگار نيست آيينهبه چشم بصيرت به خود درنگرتورا تا در  
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 نوشتن

.براي هر واژه دو هم خانواده بنويسيد-1

الحص)واقعيب)الف

 غنيمت)تارتباط)پ

آنها در بيت زير كنايه.2 و معني .را بنويسيدها را مشخص كنيد

 مپيچ از ره راست بر راه كجچو در هست حاجت به ديوار نيست)الف

.وصل كنيد»ب«هاي مناسب ستون رابه مصراع» الف«هاي ستون مصراع-3

ب  الف

و سعيزآزادگان• كه باري است فرصت دگر بار نيست•  بردباري

و خوشه• متاع جواني به بازار نيست•  خروارشد، همي دانه

؟چو بفروختي از كه خواهي خريد• آموختن عارنيست، بياموز•

 جز حقيقت مجوي، غيمت شمر• هرخوشه خروارنيست، زآغاز•
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 حكايت

 باغبان نيك انديش

و،باغباني راديد. خسروي به تماشاي صحرابيرون رفتوزير سرگرم كاشتن نهال حال سالخورده با اين مردي پير

ــود  ــت بـ ــروگفت.درخـ ــرد«:خسـ ــالي، ايپيرمـ ــوتي درموسمكهنسـ ــامجواني، وفرتـ ــهكرده، كارايـ .ايپيشـ

و وقتĤناستكهدستازاينميل ؟ اسـت چهجاياينحرصوهوسـباطل، درخت اعمال نيـك دربهشـت بنشـان وآرزوبرداري

اكنونمـا، مـاخورديم، شاندندنديگران«:گفت پاكدلنپيروباغبا؟ يĤنكجا توانيخوردميوه، درختي كه توامروزنشاني

.»خورند بنشانيمتاديگران

 وينيراسعدالدينو،مرزبان نامه
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 درس چهارم

 نشين هم

و پيوند با ديگران اي هنگامي كه آدمي با مشكل يا مسئله. انسان استهاي يكي از مهم ترين نياز، دوستي

و هم دلي كند، اگر دوستي، تواند آن را از پيش رو برداردينم شود كه به تنهاييمي رويارو باعث، با وي هم راهي

اوخوش  و خرسندي و ناخوشي، در واقع دوستان در تمام لحظات زندگي؛شودمي حالي  به ما كمك، خوشي

و شكيبا. كنند مي و نسيمِ هم چون وزشِ، مصاحبت با يك دوست خوب دل انگيزي است كه احساس آرامش

و صفاي درون را در ما زندهس :به اين تصوير زيباي سعدي از ديدار دوست توجه كنيد. سازدمي بكي

 ببارداي بري كه در بيابان بر تشنهاَ؟ داني چه ذوق دارد، ديدار يار غايب

و زندگي كنوني و دوستان فراوان دارندة افرادي كه شبك، در جهان  هاي در برابر دشواري، ارتباطي گسترده

و جسماني بهتري دارند موفّقزندگي و سالمت رواني و ارزشِ؛ترند را بنابراين بايد اهميت اين گونه ارتباطات

و در پي ايجاد دوستي و مفيدهاي بدانيم به بيان ديگر؛انسان بي دوست همواره غمگين است. باشيم خوب

. يكي از دشوارترين مصائب است، تنهايي

مي آن چه به ما در شناخت و مادر، رساند افراد ياري و مربيانِ با تجربه است، مشورت با پدر معلّمان دلسوز

و چاه اين راه آگاه مي و آسيب كه ما را از دام مي سازد الف. دهد هاي اين مسير را نشان چه بسيارند كساني كه

:جالل الدين گفته استموالنا.دهستناني گوسفند در جامه گرگ هاييدر حقيقت اما زنند دوستي مي

بد تا تواني مي بد گريز از يارِ بدتر بود از مار  يار بد

و بر ايمان زند مار بد تنها تو را بر جان زند  يار بد بر جان
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و آله اثر گذاريِ هم و عميق است كه رسول اكرم صلّي اللّه عليه و كردار انسان آن چنان مهم ، نشين بر منش

همسان بر دينان«:فرمايد مي و .»نشين خود استو آيين دوست

:گويدمي سنايي غزنوي

چه با بدان كم نشين كه صحبت بد  تو را پليد كند، پاكي گر

 ناپديد كند، ابراي لكّه آفتابي بدين بزرگي را

:سعدي در گلستان آورده است

.»ايشان متّهم گردد به طريقت،دايشان در او اثر نكن اگر نيز طبيعت، هر كه با بدان نشيند«

شد پسر نوح با بدان بنشست  خاندان نبوتش گم

شد سگ اصحاب كهف روزي چند و مردم  پي نيكان گرفت

هم، اجتماعي گمراه شدنهاي بنابراين يكي از زمينه كه. بد است نشينِ تأثيرِ نشيني با دوستهمهمان گونه

ني، خوب و كردار تأثيرتحت، ثابت شده استكه انسان، به تجربه،ك استعامل مهم گرايش به كارهاي رفتار

بدمي دوست قرار  و رفيق و همدم نيكو خصال، گيرد و يار و پرورش شخصيت باعث شكل، عامل ويرانگري گيري

. متعالي انسان است

و دين بيفزايد تو از تو به بايد نشين هم .تا تو را عقل
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:خود ارزيابي

؟ معرفي شده اند، درس چه كساني به عنوان مشاوران خوب در متن.1
؟ را با سگ اصحاب كهف مقايسه كرده است)ع(پسر نوح، به نظر شما چرا سعدي.2
3................................................................................................................... 

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

:نكتة زباني

)2(هاي اسم وابسته

و برترين( )صفت برتر

.ه كنيدهاي زير توج به جمله

. از فرنگيس استتر مهربانزهرا. علي استة از خانبزرگتر، حسنة خان

ن و نيز در جملة دوم برتري زهرا در مهرباني در در جملة خست خانة حسن با خانة علي مقايسه شده است

. مقايسه با فرنگيس بيان شده است

ايندر، گيريممي بهره»صفت برتر«از، هرگاه بخواهيم دوچيز راباهم بسنجيم ويكي رابر ديگري برتري بدهيم

ازة خان،هانمونه خانظر اندازه بزرگ حسن . علي ومهرباني زهرا بيشتر از فرنگيس شناخته شده استةنتراز

و با افزودن آن به آخر صفت»تر« اين صفت نشانة مي بياني است ، زيباتر،تر قوي،تر خنك: مانند؛شود ساخته

.تر آسوده

.هاي زير توجه كنيد اكنون به جمله

. معلم مدرسه استترين مهربان، آقاي حسيني�

. نثر ادب فارسي استبهترين،نثر گلستان سعدي�
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با، در جملة نخست وترين مهربانو ديگر معلمان مدرسه مقايسه شدهآقاي حسيني آنها توصيف شده است

و بهترين آنها خوانده  همچنين در جملة دوم نثر گلستان سعدي با ديگر نثرهاي ادب فارسي مقايسه گرديده

. شده است

مي، اين نشانه.ستا» ترين« نشانة صفت برترين پسوند . شود همواره به آخر صفت افزوده

صفت برترين صفت برتر صفت بياني ساده

ترينمهربان ترمهربان مهربان

ترينخوب ترخوب خوب

:كار گروهي

و داستان، درباره آيات.1 و دوستةو اشعارديگري كه دربارها روايات يابي دوره نوجواني شنيده دوستي

و گو كنيدايد يا خوانده ؟ گفت

و پايان يكي از درسةدربار.2 و شروع و گو كنيد انسجام بهةنكت(. هاي همين كتاب گفت ادبي مربوط

. انسجام حذف شده است

و به كالس گزارش دهد، درباره يكي از شعرهاي متن،هاهريك از گروه.3 و گو كند . گفت
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 نوشتن

كهمانند نمونه واژه-1 . در متن درس به كار رفته است هايي را بيابيد

ط گ غ ف ه ك

ر س ا خ ض ث

ي ت ي ص ع م

ق ن ب ل د ص

ت چ ش ت ح ر

 آموزة اماليي

آ دواماليي هستند، شوندمي ختم»ها«و» ترين«،»تر«هايي كه به كلمه• . صحيح استهانو هر دو شكل

(مانند ).هاشكل، شكلها)(ترموفّق، موفّقتر(،)ترين، مهممهمترين:

: مانند. به كار رود بايد به شكل جدا نوشته شود.............. مفهومبه»اند«هر گاه•

. اندميشانگرگاني درجامة درحقيقت اما زنندمي كساني كه الف دوستي بسيارندچه

. اندتسبيحكوه ودريا درختان همه در
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.ه به جمله انتخاب كنيدمناسب را با توج كلمة-2

از-الف )هادشواري، دشوارترين، دشوارتر(. مصائب است.........تنهايي يكي

بد-ب )بدتر، بدترين،بد(بود ازمار بد .......يار

تر، عجيب(. است..........سقفي بي ستونو اين-ج )عجيب

بس-د تر، بزرگ(. است...........توازعجايب اين غافل كه خانه )بزرگ

3-ا .هاي پيشين بيابيدنكاري از درسدو نمونه پرسش

...............................................................................

................................................................................  

.مفهومكلي حكايت را در دوسطر بنويسيد--4

. گفته اندها وي به طعنه سخن فالن عابد كه ديگران درحقِ چه گويي درحقِ:يكي ازبزرگان پارسايي را گفت«
غي بر ظاهرش عيب نمي بينمو:گفت .»ب نمي دانمدر باطنش

نگارهركه را جامه پارسا بينيپارسا دان ونيك مرد ا 

؟رنداني كه درنهانش چيست محتسب را درون خانه چه كارو
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 شعر خواني

 روازپ

 بر خويشتن تني، در پيله تا به كي
 مرغ از فروتني، پرسيد كرم را

نزوي در كنج خلوتيتا چند م 
م، دربسته تا به كي ؟س تنيحبدر

ـدر فكر ر  ستنم ـپاسخ بداد كرم
زيهتخلوت نشس  منحني، روينام

منهم سال  پروانگان شدند، هاي
گشتند ديدني، ستند از اين قفسج 

و خلوتم م به مرگهتا وار، در حبس
بــــيا پ برـــر يـدنـريـپ هرِـــآورم

 كاي مرغ خانگي، اينك تو را چه شد
زرّپ، كنيكوشش نمي ؟نيي نمي

)نيما يوشيج(علي اسفندياري
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 درس پنجم

 انديشيدور

سه آزادگانةودكي از جملـك  همزادگانرفت برون با دو

سر پاي چو در راه نهاد آن پسر و درآمد به  پـــويه همي كرد

زِآپايش از مم دستن پويه درآمد و  شتش شكستپي هره هر دل

او شد نفسِ اوي تر از حادثه تنگ آن دو سه همسال  حال

ب رين بود گفتت آنكه ورا دوست ن چاهيش ببايد نهفتدر

 تا نشويم از پدرش شرمسار تا نشود راز چو روز آشكار

 دشمن او بود در ايشان يكي ترين كودكي عاقبت انديش

 صورت اين حال نماند نهان همانا كه در اين همرهان«:گفت

»تهمت اين واقعه بر من نهنددچونكه مرا زين همه دشمن نهن

 تا پدرش چاره آن كار كرد زي پدرش رفت وخبردار كرد

 بر همه چيزيش توانايي است هركه در او جوهر دانايي است

 بهتر از آن دوست كه نادان بود دانا كه غم جان بود دشمنِ

 ،مخزن االسرار نظامي



36 

 خودارزيابي

عا چارة-1 ؟قبت انديش چه بودكودك

.توضيح دهيد؟ اين بيت فردوسي با كدام بيت ارتباط معنايي دارد-2

 زدانش دل پير برنا بود توانا بود هركه دانا بود

؟هاي دورانديشي چيستنشانه-3

4-....................................................... 

 نكتة ادبي

و«،»دوستدشمنو«هايمهدربيت دوازدهم درسبه ترتيب كل ة شما با نوع رابط. به كار رفته است» نادان دانا
هم اين كلمه. ها آشنا هستيدبين اين كلمه در. هستند»متضاد«ها نسبت به هرگاه دويا چندكلمه از نظر معنايي

. گويندمي»متضاد«ياشند به آنها كلمات تضاد

:زير توجه كنيدهاي به نمونه

در سر غفلت در پيش، چو بنفشهتا كي آخر« »بيداري ونرگسخوابحيف باشد كه تو

:ويا

با ميرتكبگر« »كندرويشكني با مردم ميتواضعورسفله كنخواجگانكني،

)ّشمس الدد جوينيين محم(

 كارگروهي

.هاي آن گفت وگو كنيدنتيجه وشخصيت دربارة، هاي داستانيبا مراجعه به يكي از كتاب-1

؟توان دوست را ازدشمن تشخيص دادمي چگونه-2

3........................................................................................................ 
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 نوشتن

1.هاي درس كامل كنيده به واژهجدول زير را با توج . 

جمعةدو كلم مترادفةدوكلم مخففةدوكلم ك متضادةلمدو

.هاي زير قرار دهيدهاي مناسبرا در مصراعكلمه-2

 انديش ترين كودكي...........)الف

 برمن نهند............تهمت اين)ب

...........دربن چاهيش ببايد)پ

 آموزة اماليي

و هم سال، هم بازي، هم كار، واژگاني مانند هم كالسي .بهتر است به صورت جدا نوشته شوند هم زاده

.به كار رفته است»هم«صفت ساز چون در اين واژگانپيشوند

 هم زادگانرفت برون با دوسه آزادگان كودكي از جملة

اواوهم سال شد نفس آن دو سه ي حال  تنگ تر از حادثه

شرمسار–جوهر–نهفت–عاقبت–واقعه
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  ..........تا نشويم از پدرش)ت

 دانايي است.........وهركه درا)ث

بمعني بيت-3 .ه فارسي روان بنويسيدهاي زير را

 بر همه چيزيش توانايي است هر كه در او جوهر دانايي است

 بهتر از آن دوست كه نادان بود دشمن دانا كه غم جان بود
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مششرسد

 آدابزندگاني

و از گفتار خيره پرهيز كن را نصيحتكس، تا نخواهند. جز راست مگو، چون باز پرسند. سخن نا پرسيده مگوي
و پند مده از جاي. در ميان جمع هيچ كس را پند مده. خاصه كسي را كه پند نشنود كه او خود اوفتد؛مگوي

و بد آموز بگريز و از يار بد انديش غم. تهمت زده پرهيز كن توي به غم مردمان شادي مكن تا مردمان نيز به
و علم، اگر طالب علم باشي. خوب گوي تا خوب شنوي. داد ده تا داد يابي. شادي نكنند و قانع باش پرهيزگار

و دور انديش و كم سخن و بردبار . دوست

 قابوس نامه،عنصر المعالي

و سخن ديگري به سخن خود قطع نكند آن. آدمي بايد كه بسيار نگويد اگر سؤال از جماعتي كنند كه او داخل

مش، جماعت بود و اگر كسي به جواب صبر كند، غول شود او بر بهتر جوابي از آن قادر بودبر ايشان سبقت ننمايد

او. پس جواب خود بگويد بر وجهي كه در متقدم طعن نكند، تمام شود، تا آن سخن در محاوراتي كه به حضور

و اگر از او پوشيده دارند، ميان دو كس رود و تا او را با خود در آن مشاركت، خوض ننمايد استراق سمع نكنند

. خلت نكندمدا، ندهند

 اخالق ناصري،خواجه نصيرالدين توسي

:خودارزيابي

؟ انسان به هنگام سخن گفتن ديگران به چه نكاتي بايد توجه كند.1
؟ بيت زير با كدام بخش درس ارتباط معنايي دارد.2

ز يك گوهرند  بني آدم اعضاي يكديگرندكه در آفرينش

؟ هايي استيك زندگي موفّق داراي چه ويژگي.3
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:انينكتة زب

)1(گروه فعلي

)مضارع(زمان حال

:ه كنيدتوجها هاي زير به فعل در جمله

. نگردمياو به آسمان�

را� . دانمميمن اين نكته

مي اين فعل بربه. كنند ها به انجام كاري در زمان حال داللت ، انجام كار در زمان حال داللت كندفعلي كه

ز فعل. گويندمي»مضارع« .»مضارع التزامي«و» مضارع اخباري«:بان فارسي اقسامي داردهاي مضارع در

مي؛اند مضارع اخباري» دانممي«و» نگردمي« هاي فعل . دهند زيرا از انجام كاري در زمان حال خبر

: مضارع اخباري در زبان فارسي دو نوع است فعل

. باشد، است،گويم، روم:ندارد مانند»مي« آن است كه پيشوند:نشانهبي- الف

. گويممي، روممي: دارد مانند»مي« آن است كه پيشوند:بانشانه-ب

:هاي زير توجه كنيد اكنون به فعل

.برويمبايد�

.بمانيمشايد�

مي ها نيز مضارع اين فعل و ترديد بيان و انجام عملي را با شك گفته» مضارع التزامي«ها كنند به اين فعل اند

بياولبه»ب« شود كه با افزودن مي و گاهيمي ساخته، نشانه مضارع اخباري و شايد« شوند آنها درابتداي»بايد

. شود آورده مي
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مضارع التزاميمضارع اخباري)ساده(مضارع بي نشانه

شناسه+بن مضارع+بشناسه+بن مضارع+ميشناسه+بن مضارع

برومرومميروم

بگويمگويمميگويم

-- است

:كار گروهي

و گو كنيد.1 و گفت و اخالق نيكو در زندگي اجتماعي بحث . درباره آداب معاشرت
و گو كنيد.2 و ارتباط آن با درس گفت . درباره ابيات زير

گ گويــــــــحذر كن زنادان ده مرده و پرورده ويـچــو دانا يـكي گوي
جچـورنـجشنخواهيسخـنرابسن بــدانكــززبـاناسـتمردمبهرنج

و به جز مصلحت خويش مگوي  چيزي كه نپرسند تو از پيش مگوي كم گوي

و يك زبانت زآغاز و يكي بيش مگوي دادند دو گوش  يعني كه دو بشنو

 اخالق ناصري،خواجه نصير طوسي
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 نوشتن

و در كنار هم بنويسيد.1 . كلمات هم خانواده را دسته بندي كنيد

آنهاي مضارع را مشخص كنيفعل.2 و نوع . را بنويسيدهاد

و به قدر دل اميدواران گرممي خداوند به قدر نخ پيرزنان دوزنده باريك« رقلب. شود ا از هر احساسي هايتان
و،و از ناجوانمردي بپرهيزيدناروايي بشوييد چنين كنيد تا ببينيد خداوند چگونه بر سفره شما با كاسه اي خوراك

و در كوچهمي هاي ترازويتان را ميزاندكّان شما كفهدر، نشيندمي تكّه اي نان  هاي خلوت شب با شما آوازكند
.»خواند مي

)دو قدم تا لبخند، خداوند از نگاه مالصدرا(

.مفهوم كنايي عبارت مشخص شده را بنويسيد.3

كن« .»بر ايشان سبقت ننمايد، ند كه او داخل آن جماعت بوداگر سوال از جماعتي

قدمت،اقناع،وهم،اتهام،طعنه،قانع،متقدم،طعن،تقدم،قناعت،تهمت

 آموزة اماليي

ي. گاهي يك واژه ممكن است دو شكل كوتاه شده داشته باشد  به كار»اَر«و»گر«كه به دوشكل»اگر«مانند كلمه

.رود مي

 ...سيل فنا بنياد هستي بر كنداَراي دل

 ...، خواهي زد قدمبه شوق كعبهگردربيابان
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 حكايت

راه هتريم 

و شغلي پست داشتيا و بي چيز بودي ؟ به امير خراسان چون افتادي، مير خراسان را پرسيدند كه تو فردي فقير

:مبدين دو بيت رسيد، همي خواندم» بادغيسيةحنظل« روزي ديوان:گفت

ز كام شير بجوي مهتري گر به كام شير در است  شو خطر كن

و نعمتوجاه و عزِ  انت مرگ روياروييا چو مرد يا بزرگي

. راضي نتوانستم بود، اي در باطن من پديد آمد كه به هيچ وجه در آن حالت كه اندر بودمداعيه

و از وطن خويش رحلت كردمدارايي و اسب خريدم . به دولت صفّاران پيوستم. امبفروختم

و اندك اندك كار من باال گرفت و لشكر من افزوده مي گشت و شوكت و ترقّي كرد تا جمله هر روز برشكوه

و سبب. خراسان را به فرمان خويش درآورم . اين دو بيت بود، اصل

 امي عروضيظن، چهار مقاله
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 درس هفتم

 شاعر شيرين گفتار، حافظ

كسي تاكنون نتوانسته است نظير عالمي را كه او با نيروي كلمات، در زبان فارسي. حافظ شاعري يگانه است
او؟ اين عالم شگفت انگيز چيست. يندبيافر، آفريده است و نقش چون قصري است كه پنجره، ديوان هاي رنگارنگ

و چراغ ، در اين قصر بديع. آن را به صورت مكاني افسانه اي درآورده است، هايشو محرابهاو غرفههاو نگارها
هم، آب با بلور، فلز با گل و از و جواهر با عطر تركيب شده است تركاشي با گياه آن،ه عجيب هوايي است كه در

كه، وزشي سحرآميز، شناور است و بخورآگين آن جدي و به . ها طپش مي بخشداشياء را در بر مي گيرد

و كلمه به مفهوم آسماني آن در نزد او تصور و گوهر كالم واقف بوده است حافظ بيش از هر شاعر ديگر بر ارزش

ب. مي شده است توي را اين اعتقاد حاصل ثير معجزه برخوردارأوده كه اگر كلمه چنان كه بايد به كار برده شود از

از. بزرگ ترين سرمشق حافظ در سخن سرايي قرآن بوده است. خواهد گشت و آن را به چهاردهبرقرآن را داشته

و يا پس از او آمده اندآن همه غزلسرا كه پيش از حاف. روايت مي خوانده است يك نتوانسته هيچ،ظ يا همراه او

نُمحم(. دست يابند، اند بر اكسيري كه او شناخته است )دوشند علي اسالمي

 اميد پرتوِ

گمي  احزان شود روزي گلستان غم مخورةكلبه باز آيد به كنعان غم مخورگشت وسف

 وين سر شوريده باز آيد به سامان غم مخور به شود دل بد مكنات حالاي دل غمديده

گ  دائماً يكسان نباشد حال دوران غم مخورتر دو روزي بر مراد ما نگشدور گردون

نه، هان مشو نوميد  هاي پنهان غم مخور باشد اندر پرده بازي اي بر سرّ غيب چون واقف

راداي دل ار سيل فنا بنياد هستي بر كن ز طوفان غم مخور،كشتيبانست نوحچون تو

قددربيابان گر به شوق كعب مغيالن غم مخور سرزنشمه خواهي زد  ها گر كند خار

م  هيچ راهي نيست كĤن را نيست پايان غم مخورو مقصد بس بعيدست خطرناكنزل بس گرچه

شب! حافظا و خلوت كُنج فقر و درس قرآن غم مخور هاي تار در  تا بود وردت دعا

 حافظ
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:خودارزيابي

اس، را براي حافظها چه چيزي پذيرش سختي.1 ؟تآسان كرده
؟ چرا انسان نبايد در رويارويي با مشكل نا اميد شود.2
و مشكالت زندگي.3 ؟ چگونه بايد رفتار كند، انسان عاقل در برابر حوادث

:نكتة ادبي

وبه بيتي كه داراي گويندمي»صتخلّ«به اين نام. برندمي را به كار شعري خودنام، معموال شاعران در پايان شعر

گويي شاعر بانوشتن. تخلص به معناي خالص شدن ورهايي يافتن است. گويندمي بيت تخلص،ص استتخلّ

. آيدمي تخلص مانند امضا ونشان است كه درپايان شعر. شودمي ازبند سخن آزاد، تخلص

دو؛ محمدحسين بهجت تبريزي، شمس الدين محمد است ونام شهريار، مثال اسم اصلي حافظ ولي اين

مي نمونه. اندتخلص كرده» هريارش«و» حافظ« شاعردرشعرخويش :دهد هاي زير بيت تخلص رانشان

شبحافظا و خلوت  تابود وردت دعاودرس قرآن غم مخور هاي تار دركنج فقر

 هر كجا نور است زانوار خداست نه از روي هواست پروين اين سخن

 راستي كن كه به منزل نرسد كج رفتار راست روان گوي سعادت بردند، سعديا

:گروهيكار

و گو كنيد، هاي اين غزلدرباره پيام.1 . گفت
و داليل انتخاب آن را توضيح دهيد، از ديوان حافظ.2 و بخوانيد . غزلي را انتخاب كنيد
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و همفكري اعضاي گروه.3 هاي آينده ماندگار درباره كارهاي مفيدي كه مي تواند براي نسل، با مشورت
و گو كنيد، باشد . گفت

4.

:نوشتن

و.1 و مفرد هر يك را بنويسيدزير ي جمع دارند خط بكشيد . اژگاني كه نشانه

.چند واژه بيابيد كه با كلمات مشخص شده هم قافيه باشند.2

بهــــهم برــــاگ ما افتددام اي اوج سعادت  ماافتدمقامر تو را گذري

ف قــب اليـــبه نااميدي از اين در مرو بزن بهةرعــــود كه  ما افتدامن دولت

درز خاك كوي تو هر گه كه دم زند حافظ دـتـما افشامـمنسيم گلشن جان

)حافظ(

؟ هاي درس ارتباط معنايي داردبيت زير با كدام يك از بيت.3

)تبريزيصائب(توان آمد سالمت بر كناركشتي ما را خدا از ناخدا دارد نگاهمي از توكّل

آزادگان،پايان،مغيالن،كشتيبان،دوران،احزان،دودمان،گلستان،كنعان

 آموزة اماليي

هاي خط تحريري يا نسخ هاي الفباي فارسي را درست وبراساس آموزههنگام نوشتن متن امال الزم است كه حرف

و از نوشتن اين حرف . هاي غير معمول پرهيز كنيمبه شكلها بنويسيم
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 خواني روان

 دوستي با ابلهان

. صداي وحشتناكي شنيد، جواني زورمند در بيابان مي رفت كه ناگاه، هاي خيلي قديمو روزگاري در زمان روزي

. دلش بر حالِ خرسِ بي چاره سوخت. خرسي را ديد درچنگ اژدهايي بزرگ گرفتار آمده است، پيش تر كه رفت

و با يك ضربت سخت . اژدها را به هالكت رسانيد، شمشير از نيام بركشيد

 زآن مرد مردانه بديد،و آن كَرَم رس هم از اژدهــا چون وارهيـــدخ
ِ كهف آن خرسِ زار  در پي آن بردبار، شد مــالزم چون سگ اصحاب

مي، جوان زورمند، القصه پي، رفتبه هر جا كم كم مهرِ خرس بر دلِ مرد جوان. اش روان بودخرس نيز در

و با خرس پيوند دوستي بست ا. نشست م،ز روزهاروزي پيدر بيابان و خرس نيز چون هميشه در اشي رفت

آن. بود و از كنار و آن خرس. گذشتها مردي آمد و پرسيد. به حيرت افتاد، او از ديدن مرد جوان اي«:بازگشت

و، مرد جوان»!همراه نديده بودم، من تاكنون انساني را با خرسي؟ حكايت چيست، مرد جوان  ...لبخندي زد

و حديث اژدهاقصه وا دل«:گفت گفت منه  اَبلَها، برخرسي

ست، دوستي ابله ست، او به هر حيله كه دانيبتَر از دشمني »!راندني

به دوستي من با خرس؟ چه عيبي دارد، مگر دوستي با يك خرس؟ منظورت چيست«:جوان با تعجب پرسيد

»؟حسادت مي ورزي

بِه است، من از مهرش اين حسوديِ عشوه ده است، مهر ابلهان: گفت
را، هي بيا با من را،مهملخرس را مگزين بران اين خرس  همجنس

كن اي شريف، من كم از خرسي نباشم منَت باشم حريف، ترك او  تا
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و گفت او پنداشت كه مرد رهگذر. اندرزهايش در گوش مرد جوان فرو نرفت كه نرفت، مرد رهگذر هر چه گفت

كهپس با خشم. حسد مي ورزد، بر دوستي اش با خرس دست از سرِ! برو اي مرد«:بر سرِ مرد رهگذر فرياد زد

و وفادار چه ربطي به تو دارد. ما بردار و اين خرس مهربان و؟د مي ورزيچرا بر دوستي ما حس؟ دوستي من برو

.»راحتمان بگذار

. برگشت، كمي كه رفت. مرد رهگذر به راه افتاد

نيمن«:باز گفتش پي، لطف باشدامعدو تو »امگر بيايي در

و اندرزهايش در دلِ سنگ آن جوانِ. مرد جوان حرف مرد رهگذر را نشنيده گرفت مرد رهگذر وقتي ديد كه پند

و رفت، زورمند كارگر نيست در حالي كه مي دانست به زودي آن جوان به باليي گرفتار خواهد، راهش را كشيد

. شد

و آنها محكم تر از پيوند دوستي، هر روزي كه مي گذشت. زماني دراز با هم زيستند، خرس وفادار مرد جوان

مي، روزي از روزها.شدپيش مي باها درخت. كردجوان در جنگلي كار ميترا و بر زمين . افكندبر مي بريد

شد، ساعتي چند كه كار كرد و خواب بر او چيره و به پلك، روي زمين دراز كشيد. خسته شد هايش را بست

و سنگين فرو رفت و در كنارش نشست، خرس كه ديد دوستش خوابيده است. خوابي شيرين . باالي سر او رفت

و بر پيشاني جوان نشست و مگس را راند. ناگاه مگسي از هوا آمد ، مگس دست بردار نبود. خرس دست پيش برد

و بر پيشاني جوان نشست و بر نوك. خرس دوباره مگس را راند.دوباره وزوزكنان نزديك شد مگس اين بار آمد

شد. بيني جوان نشست و سمج«:در دل گفت. خرس از دست مگس خشمگين دوست! اي مگسِ بدجنس

.»حاال چنان درسي به تو بدهم كه پرواز كردن را از ياد ببري!؟ مهربانِ مرا مي آزاري

و برفت  سنگي سخت زفت،گرفت از كوهبر خشمگين شد با مگس خرس
و مگس را ديد باز رخ خفته گرفته جاي ساز سنگ آورد  بر
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و بزد  تا آن مگس واپس خَزَد، بر مگس برگرفت آن آسيا سنگ

را، خرس نادان، آري سنگ بزرگ را بر صورت دوست مهربانش فرو كوبيد به گمان آن كه با اين كار فقط مگس

 ...خواهد كشت ليكن

خش، سنگ مثل بر جمله عالَم فاش كرد خاش كردروي خفته را :اين
و مهر اوست كين مهرِ خرس آمد يقين، مهر اَبلَه »كينِ او مهر است
و ضعيف استستعهد اوس و وفاي او نحيفو ويران  گفت او زفت

 مرد كژ سخن، بشكند سوگند باور مكن، گر خورِد سوگند هم
س پيمان بشكند، چون كه بي سوگند  هم آن بشكند، وگندگر خورد

مثل بر خاطرهها بر زباننسلسينه به سينه در ميان، اين حكايتاما روزگاران سپري شد؛ و اين ها ها روان شد

:نقش بست كه

او مهر خرس آمد يقين، مهر اَبلَه« و مهر اوست كينمكينِ »هر است

ت،)شاهد(ازنويسي جعفر ابراهيميب، دفتر دوم،مثنوي معنوي  غيير با

 فرصتي براي انديشيدن

؟ دوستي با ابلهان چه پيامدهايي براي ما دارد.1

و نيك خواه.2 و اندرز افراد با تجربه ؟ چه تاثيري در موفقيت انسان دارد، توجه به پند
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 هشتمدرس

 موفّقيتراز

و ميدانكوچه ميهر روز جاي، هاي خاكي شهر توسها و چند ساعتي به گاه كودكاني بود كه گرد هم آمدند

و خنده و شادي ميهاي بازي . كردندكودكانه سپري

و كتاب در زير بغل. با ديگران تفاوت داشت، الديننصير، در اين ميان و به جاي دويدنمي او هر روز لوح ، نهاد

ميميها آرام از كوچه و خود را به محضر درس استاد و تحقيق.ندرساگذشت فريادهاي، بازي او مطالعه

و خنده،اشكودكانه و مناظره با ديگر شاگردان حلاش هنگامي بود كه مسئلهبحث و پاسخ دلخواهمي اي را كرد

مي پيوسته در انديشة. يافترا مي و آن چه در اطرافش او. بود، گذشتجهان هاي بس پرسش، در مغز كوچك

و بزرگ نهفته بود ميجايگاهي بود كه پرسش، هار ديواري محضر استاد حاسبچ. شگفت -هاي او هر روز در آن

و به گوش استاد وشاگردانش مي و همه را شگفتپيچيد ميرسيد و بحث به روح. كردزده هيچ چيز مانند درس

. داد نمي ناآرام او آرامش

و هر روزروزها مي مي اما.شدمي الدين پربارترخت وجود نصيردر، گذشت و، آموختهرچه بيشتر عشق

ميعالقه ميبه تشنه.شداش به دانش اندوختن نيز بيشتر و زير نور مانست كه ساعتاي ها در بياباني خشك

آبخورشيد فروزان مي و سپس به مي؛رسدمي مانَد ميتشنه، نوشدولي هرچه از آن . شودتر

راة هم همي آناني كه نصيرالدين و با او و زيركي،م درس بودندشناختند و فراست هر جا كه سخن از هوش

مي، آمدبه ميان مي به. راندنديك صدا نام او را بر زبان همگي بر اين باور بودند كه درسي را كه آنان يك ساله

مي، رسانندمي پايان و در محضر استاد حمزه. گيردنصيرالدين در يك ماه فرا آن هنگام، در محضر استاد حاسب

هاي آنان را پرسش تنها نصيرالدين بود كه پاسخ همةزيرا؛ روي سخن استادان با او بود، حاضر بود نصيرالدين كه
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تو«:گفت، يكي از شاگرداني كه در كنار نصيرالدين نشسته بود، روزي در محضر استاد حمزه. دانستمي من نام

.»امدهرا كوه آهن نها

»؟يگويمي چرا چنين«:نصيرالدين پرسيد

و نيمي از روز را در محضر. شناسيزيرا تو خستگي نمي«:شاگرد گفت با اين كه دوازده سال بيشتر نداري

و نيمي ديگر را من، استاد حاسب مي، چون هيچ گاه در رخسار تو آثار خستگي، گذرانيدر محضر استاد حمزه

و از تو قوي؛بينمنمي و تنها نيمياما من كه هجده سال دارم مي ترم - از روز را در محضر استاد حمزه شركت

مي، جويم .»شومدر پايان روز خسته

و گفت مي«:نصيرالدين پس از شنيدن اين سخن خنديد و پس اين نيز بدان كه من در كنار پدرم نشينم

مي،امهايي كه در روز خواندهدرسة دربار و گفت وگو آن. كنمبا او بحث كآن-هاشب، عالوه بر ه شهر توس گاه

و همه بي ميخانه ساعاتي كنار باغچة- اندصدا خوابيدهدر آرامش فرو رفته ميمان و سرگرم انديشه . شومايستم

و ماهستاره، به آسمان مي، هاي نقره فام ميكه چون ظرفي سيمگون ميدرخشد و غرق انديشه . شومنگرم

مي«:جوان پرسيد و ستارگان »؟انديشيبراي چه به ماه

بيبراي اين كه بدا«:نصيرالدين پاسخ داد و در اين فضاي و ايننم آنان چيستند تنها، كران چگونه شناورند

بي. آنهاست من دربارةهاي يكي از انديشه و آسمان و ستارگان و، كرانمن از ديدن ماه درس خداشناسي

مي بسياري از مسايل گوناگون .»آموزم ديگررا

ه! شگفتا«- و ديگران،مهو با اين و بيدارتر از من مي، باز هم روزها هشيارتر بگو بدانم راز. گيريدرس را فرا

و چرا خستگي نمي موفّقيت »؟شناسيتو چيست

تو«- و آن نيز اين است كه منمي تنها يك چيز و .»خواهم بدانممي خواهي بخواني
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مي«- و آن چه استادپس به همين سبب است كه بسيار  ان در سينه دارند از آنان مشتاقانه خواني

و در گنجينةمي مي آموزي .»نهيوجود خود

 آخرين پرسش

و هفت رسيده بودپيرمردي كه سال را، در بستر بيماري، هاي عمرش به هفتاد  واپسين لحظات زندگي

مي. گذرانيدمي و شمع وجودش به خاموشي تگانش با چشمانيبس. گراييددر تن رنجورش رمقي باقي نمانده بود

و دانشمند بر بالين وي حاضر، آنگاه كه نفس او به شماره افتاده بود. اشكبار نگران حال وي بودند دوستي فقيه

و با اندوهي بسيار و رويش كشيد، آمد . دست نوازش بر سر

در مرد بيمار با كلماتي مقطّع از دوست دانشمندش تمنّا كرد كه يكي از مسائل علمي را كه زماني با وي

و بيماري چه جاي اين، اي دوست گرامي:فقيه گفت. ميان گذاشته بود باز گويد اكنون در چنين حالت ضعف

يا:يك از اين دو امر بهتركدام، اي مرد«:بيمار با تعرّض پاسخ داد؟ پرسش است و بميرم اين كه مسئله بدانم

و جاهل درگذرم ؟»نادانسته

و دوست بيمار را ترك كرد؛هنوز چند قدممرد فقيه مسئله را بازگفت ي دور نشدهو سپس از جاي برخاست

و خندان ديده از جهان فرو بست بود كه شيون از خانة و آرام او. بيمار برخاست؛بيمار پاسخ خويش را يافت

و اين شيوة. ابوريحان بيروني در قرن پنجم هجري است، ايراني دانشمند بلند آوازة ، يادگيريشوق به علم جويي

كه)ص(امبر بزرگوار اسالم همان سفارش پي الَي اللَّحد اُطلُب العلْم« است دهنَ المز گهواره تا گور دانش(»م

.)بجوي
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:خودارزيابي

؟ چرا هم كالسي خواجه نصير به او لقب كوه آهن داد.1
.ي بياموزدچرا ابوريحان بيروني در آخرين لحظات عمر خود اصرار داشت مطالب جديد.2
؟ راز موفقيت دانشمندان بزرگ چيست.3

:نكتة زباني

)2(گروه فعلي

)ماضي(فعل گذشته

:هاي زير توجه كنيد به جمله

.گفتنصيرالدين�

.گفتمينصيرالدين�

مي« در اين دو جمله و در به فعل. ها گذشته است زمان انجام اين فعل. هستند فعل» گفت گفت هايي كه

مي» ماضي« فعل، اندجام شدهزمان گذشته ان :اقسامي دارد فعل ماضي. شود گفته

)مطلق(ماضي ساده1

 ماضي نقلي2

 ماضي استمراري3
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 ماضي جاري4

 ماضي بعيد5

 ماضي التزامي6

مي در اين درس با دو .شويم نوعِ نخست آشنا

 ):مطلق(فعل ماضي ساده

و نشانهآن است كه در گذشته)مطلق(فعل ماضي ساده :مانند. ندارداي انجام شده است

 ...گفتوخنديدنصيرالدين�

.ديدمتنديس خواجه نصير را در خيابان�

. رفتعلي به مسافرت�

:فعل ماضي نقلي

:هاي زير توجه كنيد به جمله

. اند ماندهدوستانم در مدرسه�

را دانش� . اندآوردهآموزان غذايشان

و اثر آن تا كنون باقي. اند ماضي نقلي» اندهآورد«و» اند مانده« هاي فعل فعلي كه در گذشته انجام گرفته

مي، است :شودمي فعل ماضي نقلي اين گونه ساخته. شود ماضي نقلي خوانده
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 ساخت فعل ماضي نقلي

 شناسه+ه+ بن ماضي

ايمديدهامديده

ايدديدهايديده

 اندديده ديده است

:كار گروهي

ر.1 و از زبان او علّخود . هاي موفقيتش را بيان كنيدتا به جاي خواجه نصيرالدين توسي بگذاريد

. داستان ابوريحان بيروني را به صورت نمايش در كالس اجرا كنيد.2

و گو كنيد.3 و خيابان خود گفت . درباره نام مدرسه يا كوچه
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:نوشتن

. رابطه كلمات زير را بنويسيد.1

 ...................... زيركي، فراست ....................... اضرح، محضر

..................... آرامش، نا آرامي..................... بي فروغ، فروزان

 ........................ مناظره، بحث ...................... اغراق، غرق

و نقليهاي زير فعلدر جمله.2 . را مشخص كنيد هاي ماضي ساده

و گفت)الف و درسمي من در كنار پدرم:نصير الدين خنديد امنشينم با او بحث، هايي را كه در روز فرا گرفته

و گو . كنمميو گفت

و همه بي صدا خوابيده اند)ب . به آسمان مي نگرم، آن گاه كه شهر توس در آرامش فرو رفته است

؟ط معنايي بيشتري داردجمله زير با كدام قسمت درس ارتبا.3
و دمنه(.»از پاي طلب ننشيند، بلند همتتا پايه اي بلند به دست نياورد انسانِ« )كليله

 آموزة اماليي

درستها دواماليي هستند وهردو شكل اين كلمه...و)بليت، بليط(،)تهران، طهران(،)توس، طوس(هايي مانند كلمه

و، تهران، شايسته است به شكل توس، فارسي هستندها از آنجا كه اين كلمه؛ اما است .دنبه كاررو... بليت
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. هاي هر عبارت را مشخص كنيدآرايه.4

تر، هر روز درخت وجود نصير الدين)الف .شدمي پر بار

. نگرممي، درخشدمي به ماه كه چون ظرفي سيمگون)ب
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 نهم درس

 تكرار آرشة قص

 جنگي نابرابربود، جنگ

 جنگي فوق باور بود، جنگ

و خونيكيسه  هاي خاكي

 كردمرزيراجدامي خطّ

 انصافبي بدعهد دشمنِ

 امانخودباهجومبي

 كردجاميمرزهاراجابه

 ازميان آتش وباروت

 هرجا، وزيد ازهر طرفمي

 تيرهايوحشيوسركش

 موشكوخمپارهوتركش

 هاي آتشين درراهبا تانك نصف جهان، طرفآن

 ايرانيان تنها، اين طرف

 ايمان بود، اين طرف تنها سالح جنگ

 هاي خاك وخون خوردهخانه

 بود ودليران دشيران مه
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 شهرخرمشهر، شهرخونين

 خويش آفتاب درغروب

 دوختمي افق درچشم چشم

 سوختميهاتانك دردهان

مي، شهر :زدشيرمردان را صدا

 آورنام مرداناي! آي

 پيروز نامتان هميشه اي

 امروز گمانبي

 است تاريخ تكراراز فصلي

 ازهرسو، دشمن بماند گر

شد خواهد تنگ مانهاخانه

 تاريخ ردفترد مان نام

.شد خواهد رنگ وكم كوچك

*** 

 خون ميان سنگر آزادگان جوشيد

 مثل يك موج خروشان شد

 كودكي ازدامن اين موج بيرون جست

ستازكمندآرزوهار
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 چشم اودرچشم دشمن بود

 نارنجكستددردست او

*** 

 جنگ جنگي نابرابر بود

 جنگ جنگي فوق باور بود

 ريز آمدبه روي خاك، كودك تنها

شد، صدهزاران چشم  قاب عكس كودك

و سرگردان، خط دشمن  گيج

:ها ازاين وآن پرسانچشم

؟ كودك اين كيست«

!؟ميدان ايناز خواهدمي اوچه

!؟اينجا استزيجانبا صحنة

!؟اينجا است بازي زمين يا

اام، دشمنان كوردل

 ديدندايمان را نمي دردلش خورشيد

 ديدندخيز دستان را نميتيغ آتش

 ديدنددرنگاهش خشم وآتش را نمي

 ديدندبرگمانش تيرآرش رانمي

 ديدندرا نمي»سياوش«دررگش خون
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 راخورد كودك ما بغض خود

 چشم درچشمان دشمن كرد

:صدايي صاف وروشن گفتبا

! آيايدشمن«

 مينمز ايران كوچك حسين من

 تاندركمينمهاتانكبا تنه يك

.»آهنين هستم كوهي مثل

*** 

 پر وا كرد، ناگهان تكبير

 درميان آتش وباروت غوغا كرد

 كودكي از جنس نارنجك

 ...ها افتاددردهان تانك

 اي ديگرلحظه

 تنها،هاازتمام تانك

 تلي ازخاكستر خاموش

 هاي دشتماند روي دست

مي، آسمان ازشوق زددف

مي، شط خرمشهر زدكف

 شهر يكباره به خويش آمد
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 آلوده را وا كردچشم اشك

 برفراز گنبدي زيبا

 در سه رنگ جاودان ما

راةقص ، تكرار آرش

. بازهمخواندوتماشاكرد

و اندكيبا، كودكي از جنس نارنجكمحمد دهريزي،  تغيير كاهش

:ابيخودارزي

؟ دارد»حسين فهميده«اشاره به شهيد، كدام قسمت از درس.1
. توضيح دهيد»هاي آتشين در راهبا تانك، آن طرف نصف جهان«اين سطر شعرةدربار.2
مي.3 و بزرگ خدمت كردبه نظر شما امروزه چگونه ؟ توان به ايران عزيز

 ادبي نكتة

:زير توجه كنيد شعر به

 يدنددنميرا آرشبركمانش تير

 ديدند را نميسياوشدررگش خون
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. اندازدمي سياوشو آرش كمانگيرهاي داستان يادبهاين شعرما را

و تأثيرگذاري بيشتر آن از، گاهي شاعر يا نويسنده براي زيباتر ساختن سخن و غير مستقيم به طور مستقيم

و رويدادداستان، احاديث، روايات، آيات و ها مياستفا...هاي مهم تاريخي ، گيري از كالمبه اين شيوة بهره. كند ده

. چشم اشاره كردن استة گوشبا تلميح به معني. گويندمي»تلميح«

. ديگرازتلميح توجه كنيدهاي به نمونه

گم«  حافظ»ة احزان شود روزي گلستان غم مخوركلب گشته باز آيد به كنعان غم مخوريوسف

 فردوسي» ره تا گور دانش بجويگهواز چنين گفت پيغمبر راست گوي«

:كار گروهي

و آرش كمان گير در چيست.1 و گو كنيد؟ شباهت حسين فهميده . گفت
. در كالس اجرا كنيد، متن درس را به صورت نقّالي، به كمك اعضاي گروه.2
و گو كنيدويژگيةدربار.3 . هاي حماسي اين شعر گفت
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:نوشتن

خا.1 . لي قرار دهيدواژه مناسب را در جاي
و باروت/ ناگهان تكبير پر واكرد)الف )غوقا، غوغا(كرد ..............در ميان آتش

)سالح، صالح(. جنگ ايمان بود.........اين طرف تنها)ب

. هاي ادبي را مشخص كنيددر ابيات زير آرايه.2
)حافظ(غم مخور يوسف گم گشته باز آيد به كنعان غم مخوركلبه احزان شود روزي گلستان)الف

)مولوي(چون سگ اصحاب كهف آن خرس زارشد مالزم در پي آن بردبار)ب

)سعدي(تش گم شد پسر نوح با بدان بنشستخاندان نبو)پ

و دريافت خود را از عبارت زير بنويسيد.3 . درك

 در دهان/ دوختمي چشم در چشم افق/ در غروب آفتاب خويش/ شهر خرمشهر/ شهر خونين ...«

.»...سوختميها تانك

ة امالييآموز

، خاص،حق،سر: مانند. شوندمي آيند تشديددار خواندهمي» واو«يا»ي«،»كسره اضافه«ها وقتي همراه برخي ازكلمه

.بر،خَط

كو: مانند و سرگردان/ دك شد صد هزاران چشم قاب عكس  خطّ دشمن گيج

مي/زد آسمان از شوق، دف مي زد شطّ خرّمشهر، كف
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 حكايت

 چشمة زاينده

زر، داد كه جانان پدر حكيمي پسران را پند همي و و سيم و دولت دنيا اعتماد را نشايد هنر آموزيد كه ملك

و دولتةهنر چشماما؛يا دزد به يك بار ببرد يا خواجه به تفاريق بخورد، در سفر بر محل خطرست زاينده است

و گر هنر و هنرمند. مند از دولت بيفتد غم نباشد كه هنر در نفس خود دولتستپاينده هر كجا كه رود قدر بيند

و سختي بيند و بي هنر لقمه چيند . در صدر نشيند

 گلستان،سعدي
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 درس دهم

 زن پارسا

و نيكوكاري مشهور است، عدويه از زنان عارف رابعة و بزرگ است كه در عبادت ب. پرهيزگار متوي در ولد صره

و در سال  و آموزنده. المقدس درگذشتقمري در بيت 135شد . اي به جاي مانده استاز او سخنان شيرين

:خوانيممي االولياءةاز زندگي او را از زبان عطّار نيشابوري در تذكراي گوشه

در در خانة، نقل است كه آن شب كه رابعه در وجود آمد و چراغ پدرش چندان جامه نبود كه او را آن بپيچند

و پدر او را سه دختر بود آن؛رابعه چهارم بود. نبود و به فالن همس«:پس عيال با او گفت. رابعه گويند، از ايه رو

و به در خانة.و پدر رابعه عهد كرده بود كه از مخلوق هيچ نخواهد.»چراغي روغن بخواه آن همسايه برخاست

و باز آمدو گفت و پيغمبر دل تنگپس.»اندخفته«:رفت :گفت. به خواب ديد-ة والسالمعليه الصلو-]را[بخفت

.»امت من در شفاعت او خواهند بود]از[اي است كه هفتاد هزار كه اين دختر سيده، غمگين مباش«

و رابعه، چون رابعه بزرگ شد و خواهران متفرق شدند و در بصره قحطي عظيم پيدا شد و مادرش بمردند پدر

و مشقت. او را به چند درم بفروخت. دست ظالمي افتاد به ] در راه[روزي. فرمودمي كار، آن خواجه او را به رنج

و دستش بشكست. از نامحرمي بگريخت و گفت. بيفتاد بي! الهي«:روي بر خاك نهاد و و اسيرم غريبم و پدر مادر

تو، مرا از اين همه هيچ غم نيست.و دست شكسته نهيم الّا رضاي آوازي.»؟بايد تا بدانم كه راضي هستي يا

و دايم.»فردا جاهيت خواهد بود چنان كه مقرّبان آسمان به تو نازند، غم مخور« شنيدكه پس رابعه به خانه رفت

و تا روز بر پاي بودي و همه شب نماز كردي ، نگاه كرد. آوازي شنيد. شبي خواجه از خواب درآمد. روزه داشتي

مي،د در سجدهرابعه را دي مي! الهي«:گفتكه و روشنايي تو داني كه هواي دل من در موافقت فرمان توست

تو مرا زير دست اما.يك ساعت از خدمتت نياسودمي، اگر كار به دست من استي. چشم من در خدمت درگاه تو

تو.ايمخلوق كرده مي، به خدمت .»آيماز آن دير
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آن. چادر بر جاي نهاد. راه نديد، خواست تا ببرد.تشبي دزدي درآمدو چادرش برداش . راه باز يافت، بعد از

و راه باز نديد كه. هم چنين تا هفت نوبت، دگر بار چادر برداشت را! مرداي: از گوشة صومعه آواز درآمد خود

زهردز. ابليس زهره نداردكه گرد او گردد. رنجه مدار كه اوچند سال است تا به ما دل سپرده است آنةد را كي

. دوست ديگر بيدار است، كه اگر يك دوست خفته است! طرّاراي تو خود را مرنجان؟ بود كه گرد چادر او گردد

 االولياءةتذكرعطّار نيشابوري،

:خودارزيابي

؟ چرا پدر رابعه شب تولد او دلتنگ خوابيد.1
؟ چه عنوان هاي ديگري مي توان براي اين درس انتخاب كرد.2
؟ مهم ترين ويژگي هاي اخالقي رابعه چه بود.3
4................................................................................. 
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:نكتة زباني

3گروه فعلي

فعل ماضي استمراري:

و استمرار انجام مي باافزودن اين فعل. گويند»استمراري«ماضي، شده است به فعلي كه در گذشته به تكرار

مي) مطلق(فعل ماضي ساده اولبه»مي« پيشوند : مانند. شود ساخته

.شدمياش به دانش اندوزي بيشترعالقه،آموختميو او هر چه بيشترگذشتميروزها�

. آوردميهاي فراوانيو هديهرفتمي پدرم بيشتر به مسافرت�

 ماضي استمراريساخت فعل

)شناسه+ بن ماضي(ماضي ساده+ مي

)ماضي استمراري( رفتمي←رفت+ مي

)ماضي استمراري( گرفت مي←گرفت+ مي

)ماضي استمراري( گذشتمي←گذشت+ مي
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:ماضي مستمر

:هاي زير توجه كنيد به جمله

مي� . كه حسن آمدآمدم داشتم
ميدوستم� . كه ناگهان لغزيدرفت داشت

مي« هاي باال در جمله مي«و»آمدم داشتم فعلي كه به انجام. هستند)مستمر(فعل ماضي جاري» رفت داشت

 هاي كمكي هرگاه فعل. نام دارد»جاري« ماضيفعل، دهدمي عملي درگذشته به همراه كاري ديگر روي

به» داشتند، داشتيد، داشتيم، داشت، داشتي، داشتم« فعل ماضي جاري، ماضي استمراري بيفزاييماول را

ميساخ)رمستم( .دشو ته

ماضي جاريماضي استمراريماضي ساده

بن+شناسه+داشتشناسه+بن ماضي+ميشناسه+بن ماضي
هشناس+ ماضي

خنديديمميداشتيممي خنديديمخنديديم

آموختمميداشتممي آموختمآموختم

:كار گروهي

و گو كنيد،و دفاع مقدس هايي از فداكاري زنان ايراني در انقالب اسالميدرباره نمونه.1 . گفت
و گو كنيدپيام جمله زير را درباره.2 . گفت

»ن كه مقرّبان آسمان به تو نازندچنا، فردا جاهيت خواهد بود«

. درباره زنان بزرگ شاهنامه تحقيق كنيد.3
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:نوشتن

. شوندمي هر يك از واژگان با كدام نشانه جمع بسته.1

 نشانه جمع

 واژه

نااتها

مخلوق

طرّار

خدمت

ظالم

نظر

غريب

آموزة اماليي

:هاي زير توجه كنيدبه شكل كلمه

 جايز به جاي جائز

 شرايط به جاي شرائط

 دايم به جاي دائم

 اوايل به جاي اوائل

.نوشته شود»ي« پس از الف به صورت باال همزة هايي مانند واژگانبهتر است در كلمه بينيدمي همان طور كه

.روزه داشتي دايمرابعه: مانند
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. هاي زيربنويسيدرا در هر يك از جمله»دوست«مفهوم واژه.2
يك« ».ديگر بيدار استدوست، خفته استدوستاگر

؟ عبارت زير چند جمله است.3
بي! الهي:گفت« و و دست شكستهغريبم و اسيرم و پدر »مادر

و پدر/ غريبم/هيال/ گفت بررسي شود /دست شكسته/ اسيرم/ بي مادر

. جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.4

ماضي التزامي.او آوازي شنيد  ........................

)شخصبا حفظ(

 ماضي مستمر

دوم شخص(

)مفرد
ماضي ساده از

 مصدر شنيدن

فعل از مصدر خواندن

)با حفظ شخص(
........................ ........................ 
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 خوانيشعر

 نام نيكو

و بگردد روزگا  دل به دنيا درنبندد هوشيارربس بگرديد

 پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار رسد كاري بكن اي كه دستت مي

 تا بماند نام نيكت پايدار نام نيك رفتگان ضايع مكن

 اي برادر سيرت زيبا بيار صورت زيباي ظاهر هيچ نيست

 پرهيزگار مردموز دعاي از درون خستگان انديشه كن

و با نيكان نكو گُ با بدان بد باش و جاي خار،لجاي  خار، گل باش

اييگز سعدي از يك قصيدة ده  
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 درس يازدهم

 پيام آور رحمت

و،)ص(حضرت محمدو ديني جهاني است، اسالم سخنان. سعادت براي جهانيان است پيام آور رحمت

و رنگ روزگار ويژه، گوار اسالمسرشار از حكمت پيامبر بزر آن. اي ندارد مرز جغرافيايي ، طنين دلنشين كالم

و جانفراتر از جغرافياي فرهن . پيوسته مشتاق شنيدن آن هستند، اي پاكه گي تاريخ بشري است

و،)ص(پيام پيامبر و شكوهمندي خود، آبشخوري است كه انسانيت گنجينه همواره براي تازگي وشكوفايي

. بدان نيازمند است

:خوانيمميرا»ابوذر«به)ص(از سفارش پيغامبر اعظم بخشي، در اين درس

داخداوند متعال به سيماي، اي ابوذر و و گفته راييظاهر دلنگرد هايتان نمي ها . نگردمي ها وكردارتان؛ بلكه به

:غنيمت شمار، پنج چيز را پيش از پنج چيز، اي ابوذر

، ات را پيش از نيازمندي نيازيبي، ات را پيش از بيماري تندرستي، رسيدن پيري ات را پيش از فرا جواني

از ايشت را پيش از گرفتاريو زندگيآس . مرگات را پيش

پ نمي بگو، چيزي كه به آن علم نداري از توپرسيده شودة اگر دربار، اي ابوذر يامدهاي ناگوار آن در دانم تا از

. امان بماني

و به اندازة نيازسخنان بيهوده، اي ابوذر و خندان باش كه خدايهگشاد. سخن بگوي، بر زبان مياور روي

و آسانگشاده، تعالي .دگير را دوست دارروي

و نشينهم، اي ابوذر هم، تنهايينيك بهتر از تنهايي است . نشين بداست بهتر از
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به درگاه پروردگار پذيرفته،ا كردار شايسته در هنگام قهرزيرمبادا با برادر مسلمانت قهركني؛، اي ابوذر

. شود نمي

آگاهييابندو رنجوراه اندامةهم، جملهچون يك تن است؛ چون يك اندام را رنجي رسد،مثل مؤمنان�

. شوند

ن� و . كندمي تالش، بيش از گنجشك در قفس، افرمانيمؤمن براي رهايي از گناه

و سخنان حضرت محمد،هاخطبه،هامجموعة نامه، پيام پيامبر )ص(وصايا

 خودارزيابي

؟ابيات زير از سعدي با كدام قسمت درس ارتباط دارد-1

د ز يك گوهرندبني آدم اعضاي يك پيكرندكه ر آفرينش

 چو عضوي به درد آورد روزگاردگرعضوهارانماندقرار

 تو كز محنت ديگرانبيغمينشايد كه نامت نهند آدمي

؟چيست،»برادر خويش را نصرت كن اگر ظالم بود يا مظلوم«منظور از اين سخن-2

؟چرا؟ كدام، به نظر شما جذاب ترين قسمت متن-3

4-........................................................... 
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 نكتة زباني

4گروه فعلي

:فعل ماضي بعيد

مي»بعيد«فعل ماضي، دور انجام گرفته است به فعلي كه در گذشتة .شود گفته

. خوانده بوداحمد اين داستان را قبالً�

.رفته بودندي خود به مسافرت آنها با خانواده�

.هستند فعل ماضي بعيد» رفته بودند، خوانده بود« هاي فوق در جمله

مي، فعل ماضي بعيد :شود اين گونه ساخته

 ساخت فعل ماضي بعيد

 شناسه+ فعل كمكي بود+ه+ بن ماضي

خوانده بوديمخوانده بودم

خوانده بوديدخوانده بودي

خوانده بودندخوانده بود
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:ه كنيدهاي زير توج به جمله

. رگشته باشدبشايد احمد از مسافرت�
مي� را آرزو .فهميده باشدكنم كه او اين موضوع

. هستند فعل ماضي التزامي» فهميده باشد«و» برگشته باشد« هاي باال در جمله

و آرزو انجام شده باشد و ترديد مي»التزامي«فعل ماضي، به فعلي كه درگذشته با شك فعلماضي. شود گفته
:شود التزامي اين گونه ساخته مي

 ساخت فعل ماضي التزامي

 شناسه+ فعل كمكي باش+ه+ بن ماضي

رفته باشيمرفته باشم

رفته باشيدرفته باشي

رفته باشندرفته باشد

 كار گروهي

؟ كاربرد بيشتري دارد، كدام رفتارها در مدرسه، هاي پسنديده كه در اين درس خوانده ايداز رفتار-1

. خاطره يا حكايتي مناسب به كالس عرضه نماييد، داستان، هاي رفتاري درسعهر گروه براي يكي از موضو-2
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:نوشتن

و بنويسيدمترادف واژه-1 . هاي زير را در متن درس بيابيد

.»آرزومند، دانش، بلند مرتبه، چهره، بهره بردن، آواز، خوشبختي«

. مانند نمونه جدول زير را كامل كنيد-2

 ماضي ساده مصدر

 شخص مفرداول

ماضي استمراري

 دوم شخص مفرد

 ماضي مستمر

 سوم شخص مفرد

 ماضي بعيد

 اول شخص جمع

ماضي التزامي

دوم شخص

 جمع

 آينده

 سوم شخص جمع

 داشت مي خواندي خواندم خواندن

 مي خواند

 خوانده

 بوديم

 خواهند خواند خوانده باشيد

گفتن
شنيدن

ديدن
گرفتن

وردنآ

و«:اين عبارترا توضيح دهيد-3 .»تنهايي بهتر از هم نشين بد است هم نشين نيك بهتر از تنهايي است
............................................................................................................................................................................ 

 آموزة اماليي

نو»بي«پيشوند راها مگر در امالي برخي از واژه؛ شته مي شودهميشه جدا از كلمة پس از خود كه مناسب است آنها

و بينوا، بيهوده:مانند؛ به خاطر بسپاريم . بيچاره
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 حكايت

 سيرت سلمان

مي. سلمان فارسي بر لشكري امير بود اين: گفت، نمود كه وقتي خادمي به وي رسيددر ميان رعايا چنان حقير

برةتوبر و به لشكرگاه سلمان در. امير است: مردم گفتند، چون به لشكرگاه رسيد. كاه بردار و آن خادم بترسيد

تو، به سه وجه اين كار را از براي خودم كردم: سلمان گفت. قدم وي افتاد آن كه اول. هيچ انديشه مدار، نه از بهر

. حفظ رعيت بيرون آمده باشمةتكبر از من دفع شود؛ دوم آن كه دل تو خوش شود؛ سوم آن كه از عهد

 مجد خوافي، خلد روضة
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 درس دوازدهم

 شناي غريبانآ

 شناسنديشانتوراميپر هاي موج شناسندميهايخروشانتوراچشمه

 شناسندهايبيابانتورامي ريگ جوابي، پرسش تشنگي را تو آبي

 شناسندزينسبببرگوبارانتورامي نامتورخصترويشاستوطراوت

ميهايا همتوگل  شناسنداميرتو همتمامشهيدان شناسيين باغ را

 سندشناغريبانتورامي چونتمام فصل غريبي سرآمد!اينكاي خوب

 شناسندهايخراسانتوراميكوچه كاشمنهمعبورتوراديدهبودم

 پورقيصر امين

گل ميالد

و بهار جانĤمد  كشان آمدمي برخيز كه عيد ميالد گل

 دوباره جان آمد، برجان جهان خاموش مباش زير اين خرقه

ش، گلزار زعيش و آسمان آمددالله باران  سلطان زمين

 هشدار كه منجي جهان آمد باشفرمانو امرونهية آماد

)ره(امام خميني
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 خود ارزيابي

؟»فصل غريبي سرآمد«: چرا شاعر مي گويد-1

؟ هايي به كار رفته استچه توصيف)عج(براي ميالد امام زمان، در شعر دوم-2

؟ چه نقشي در هدايت مردم دارند، رهبران جامعة اسالمي-3

4-............................................................................... 

:نكتة ادبي

:هاي زير توجه كنيد به نمونه

سر تشنه شد چنان از تف دل كام سخنور« )فدايي مازندراني(» تشنهكه رديف سخنش آمده يك

و بهار جان« مي آمد ميالد گل ))ره(امام خميني(»آمدكشان برخيز كه عيد

مي هاي خروشان چشمه« ميهاي پريشان موج شناسند تو را )قيصر امين پور(»شناسند تو را

مي سالدر و و تكرار شوند دانيم كلمه يا كلمه هاي گذشته با رديف آشنا شديم ، هايي كه پس از قافيه بيايند

مي. رديف نام دارند و موسيقي شعر را افزايش و تكراري زيباست رديف عالوه بر اين كه آهنگ هاي وندپي، دهد

ميها جديدي با واژگان بيت مي به وجود و ظرفيت معنايي شعر را افزايش يا، رديف گاهي اسم. دهد آورد و فعل

و مي. است...صفت و يا به شكل عبارت ظاهر . شود گاهي نيز در قالب يك كلمه

ز خار« ز من مپرساحوال گل و )دارنيمازن فدايي(»بپرس وز من مپرسزار ناليدن از هبپرس
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 كار گروهي

و فضايل امام رضا-1 و گو كنيد)ع(در بارة زندگي . گفت

آن،»حافظ«با مراجعه به ديوان-2 . باشد»حرف يا اسم«غزلي بيابيد كه رديف

:نوشتن

و نجات، معيشت، اعياد، والدت، معابر، غربت، رخصت«:هايهم خانوادة واژه-1 را از متن درس بيابيد»تسلط

ب . نويسيدو

و نوع رديف آنها را بنويسيدها هاي زير قافيهدر بيت-2 . را مشخص كنيد

 هي بيا با من بران اين خرس راخرس را مگزين مهل همجنس را

 شد نفس آن دو سه همسال اوتنگ ترازحادثةحاالو

. به نثر ساده باز گردانيد، دو بيت از شعر را به دل خواه برگزيده-3

 آموزة اماليي

درستها دواماليي هستند وهردو شكل اين كلمه...و)بليت، بليط(،)تهران، طهران(،)توس، طوس(هايي مانند كلمه

و، تهران، شايسته است به شكل توس، فارسي هستندها كلمه استام از آنجا كه اين . به كاررود... بليت
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كا-4 . مل كنيدجدولزير را

. دروازة آن در روان خواني فصل پنجم آمده است-1

 يكي از پيشوندها2

 مشق ميان تهي-3

 نشانة مفعول-4

 هاي فارسيبخشي از نام فصل پنجم كتاب-5

. اگر برعكس بخوانيد كتابتان با آن آغاز مي شود-6

 مخالف آشنايي-7

 دوستان-8

 جهت-9

. ياد شده است»قلب قرآن«به نام هاي قرآن كه از آن نام يكي از سوره-10

را گوش كن جانا كه از جان دوست تر دارند.......-11  جوانان سعادتمند پند پير دانا

»حافظ«
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 درس سيزدهم

 توحيد مفضّل

نشسته بود كه ديد شخصي با يكي از دوستانش به آنجا)ص(مفضّل روزي در نزديك مزار شريف پيامبر اكرم

و در ضمن صحبت را آمده و نبوت ميهايش وجود خدا آن. كند رد و مفضّل به شدت به سخنان او اعتراض كرد

را، هستي بايد بداني كه او زياده از اين)ع(جواب گفت كه اگر از شاگردان جعفر بن محمد گمراه سخنان ما

و با متانت جواب گفته است . شايسته با ما سخن بگو، لذا توهم؛شنيده

و ماجرا را براي ايشان گفت)ع( نزد امام صادقل اندوهناك به مفضّ هاي آفرينش حكمت، در پاسخامام. رفت

:اين گونه بيان فرمودند را

مى:پس امام صادق عليه السالم فرمود كه از پس عبرت. كنم اى مفضّل به ياد كردن خلقت انسان ابتدا گير

. آن

و تدبير آنهاة تفكّر كن اى مفضّل در هم -دست. اندو حاجتى آفريده شده هدفيكه هر يك براى اعضاى بدن

و پاها براى راه رفتن ميل كنىتأم اگر در جميع اعضا چنينهم؛ها براى ديدن چشم، ها براى كار كردن هر بيني،

. اند يك براى كارى خلق شده

من: مفضّل گفت مى! اى موالى . گويند كه اينها از كار طبيعت است گروهى

مى: حضرت فرمود و قدرت دارد بر اينيگو بپرس از ايشان كه آيا اين طبيعت كه شما نه كارها يد علم ؟ يا

و قدرت دارد را پس به خدا قائل شده، پس اگر گويند كه علم و او زيرا كه معلوم است؛اند نام كرده» طبيعت« اند

را.و اراده نيست كه طبيعت را شعور و اراده نيستو اگر گويند كه طبيعت از، علم پس معلوم است كه اين كارها

. شود شعور صادر نمى طبيعت بى
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و پيراهنى كه آن پرد! اى مفضّل و پنهان كرده بر روى،دل استة چه كسى دل را در ميان سينه قرار داده

و دنده پ، ها را بر باالى آن حافظ آن گردانيده آن پوشانيده و آن ها قرار داده دندهوستى كه بر روى با گوشت براى

شُ؟ كه از خارج چيزى بر او وارد نشود كه موجب جراحت آن گردد ش را بادزن دل قرار داده كه چه كسى

و باز نمىو آن را سستى به هم نمى؟ پيوسته در حركت است براى آن كه حرارت در دل جمع نشود، ايستد رسد

. كه آدمى را تلف كند

:ر قوه استبدان كه در آدمى چها

مى» جاذبه«:اول مى كه قبول غذا و وارد معده . گرداند كند

. كه طعام را نگاه دارد در معده»كهماس«:دوم

مى. پروردمي كه غذا را در معده» هاضمه«:سوم مىو خالص آن را جدا و در جميع بدن پهن . كند كند

.دكنمي غذارادفعة كه افزوده وبازماند» دافعه«:چهارم

هم،و كارهاى آنها براى آن كه بدناست پس تفكّر كن در تدبير اين چهار قوت كه در بدن ة آنها محتاج به

. است

را! اى مفضّل ى در وجود كه حق تعالو فوايد آنهاهال كن در قوهاكنون تأم، چون دانستى قواى بدنى

و چه خلل، اشتد ها حافظه را نمى اگر از اين قوه. است قرار دادهانساني مى چگونه بود حال او شد در امور ها داخل

و  و زندگانى او اواو م در خاطرش نمىزيرا! كارهاي و از مردم چه در نزد او ماند كه از او چه در نزد ردم است

به،ستا و آنچه و آنچه گفته و آنچه را شنيده و در خاطرش نبود آنچه را ديده و چه گرفته است  چه داده است

به او گفته و كهاند و ياد نداشت و چه چيز نفع دارد او را و چه كسي به او بدى كرده چه كسي به او نيكى كرده

. چه چيز ضرر دارد
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هيچ،ر فراموشى در آدمى نبوداگ. تر است از نعمت يادآورىل كنى عظيماگر تأم،و نعمت فراموشى در آدمى

-هاى دنيا بهره هيچ يك از نعمتازو،شد نمى بيروناش كس از سينه هيچةو كينيافت آرامش نمياز مصيبتى كس

آ؛شد مند نمى د،كه بر او وارد شدههايي سيببراى آن كه و اميد نداشت كه شخصيهميشه كهر برابر او بود

ا حكيم بينى كه خداوند پس نمى، از فكر او بپردازداي يا حسودى لحظه؛از احوال او غافل گردد،ستودشمن

و هر دو ضد يك و فراموشي را در آدمى قرار داده توان هست كه وصف نمى حتّىدر هر يك مصل؛ديگرندحافظه

. كرد

كهةدرباراى مفضّل اگر حيا. است» حيا«آنتفكر كنكه، ويژة انسان است، از ميان ساير حيوانات آن صفتي

و وفا به وعده كس مهماندارى نمىهيچ،بود نمى و نيازهاا نمىه كرد  آورد؛به كسي نيكى را برنمىمردمينمود

و ازبدى نمي . كرد ها دوري نمى كرد

را حتّى مىبسيارى از امور يك مردم براى حيا به عمل ، كردند ديگر شرم نميآورند؛ زيرا برخي از مردم اگر از

و مادر و صلة نيزبه جاي نميرا حق پدر و احسان به خويآوردند پسو امانت كردند شان نمىرحم هاي مردم را

و ترك معاصي نمي نمي . كردند دادند

و دنياى او در آنهاپس داده است خداوند عليم به آدمى آن و منع كرده است از آدمى دانستن،ستچه صالح دين

و طاقت او نيست دانستنĤنهادرامرى چند را كه در؛شأن و آنچه و امور آينده هاى مردم استدل مانند علم غيب

.و مانند اينها

او، تأمل كن اى مفضّل اگر،زيرا كه اگر مقدار عمر خود را بداند، در مصلحت پنهان كردن عمر هر كس از

و وقت مرگ خود را نزديك، عمرش كوتاه باشد زندگى بر او ناگوار خواهد بود براى آن كه عمر خود را كوتاه

او، يقين به هم رسانيد، كسى كه به فناى عمرو داند مى مينااميدى بر و اگر بداند كه عمرش دراز كند غلبه
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و در لذتدخواهاميد بقا، خواهد بود مىهاي داشت و معاصى حق تعالى فرو ات خود را ود به اميد آن كه لذّر دنيا

و در آخر عمر توجهمىدر . پسندد اين طريقه را خدا از بندگان خود نمى.كنممي يابم

بهكه! بدان اى مفضّلو و آب است، زندگانى نياز اصلي آدمى پس نظر كن كه چگونه تدبير كرده استدر. نان

بنا بر آن كه صبر او بر گرسنگى، زيرا كه چون آدمى را احتياج به آب شديدتر است از احتياج به نان؛اين دو چيز

از، زياده است از صبر بر تشنگى . لذا آب را فراوان گردانيده، احتياج به نانو احتياجش به آب بيشتر است

مىب، رسيدو اگر آدمى را هرگز دردى نمى راه چه چيز ترك مىكرد گناهان كرد براىو به چه چيز تواضع

و تضرّع مى او خدا به؟ كرد نزد مىو بينى كسى نمى؟ نمودبه مساكينو صدقاتمى كرد به مردم چه چيز مهربانى

شدى دردبه را كه  مى،دچار مي خضوع و به درگاه خدا روي مى كند و طلب عافيت مى آورد به كندو دست گشايد

عل پس نمى؟ دادن صدقه و راه خطا، آنچه به عمل آورده،يم در هر امرىبينى كه حكيم همه موافق حكمت است

. در آن نيست

من. اه خودبه نماز ايستادگبرو وآن: موالى من فرمود، چون سخن بدينجا رسيد: مفضّل گفت و پس شاد

و خدا را حمد كردم . خوشحال برگشتم به آنچه از معرفت مرا حاصل شد

)با اندكي تصرف، عالمه مجلسية ترجم، توحيد مفضّل(
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 خود ارزيابي

؟ پاسخ شخص گمراه به مفضل چه بود-1

؟ هاي اصلي انسان چيستنياز-2

و اندي-3 ؟ بخشيدها شيدن را به انسانچرا خداوند بزرگ نعمت تفكر

4-................................................................................................................... 

 قيد

 نكته
:كنيدهاي زير دقّت به جمله

و خوشحال برگشتم� . من شاد
؟ آمديچطور�

آو، در جملة نخست و در جملة» آهسته«ردن واژة چگونگي وحالتنوشتنبا دوم واژة توضيح داده شده است
به به كلمه. را قيد مي نامندها اين گونه كلمه. چگونگي آمدن پرسش كرده استاز»چطور« اي كه مفهومي را

مي» قيد« افزايد فعل جمله مي و قابل حذفيدر جمله نقش اصل يدهاق.شود گفته .اند ندارند

حالت،تأكيد، ترديد،آرزو،چگونگي،رسشپ،مكان،زمان: اقسامي دارند مانند،يقيدها باتوجه به معن
...و

و آرامپروانه .پرواز كرد،Ĥهسته
 نهاد قيد فعل

.پروانه پرواز كرد
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 كار گروهي
ت-1 و گو كنيدأدر بارة و احسان به خويشاوندان گفت . ثير صلة رحم

را(» علمه البيان، خلق االنسان«در بارة آيات-2 و بيان]و[آفريد خداوند انسان به او نطق

و نتيجه را به كالس گزارش دهيدبحث كني) آموخت .د

 نوشتن
و آنها را بنويسيدواژه-1 . هاي مهم اماليي را از درس بيابيد

. هاي آن را مشخص كنيدو نوعĤنها را بنويسيدقيد؛هاي زير را بخوانيدجمله-2

؟ محمد چرا ديروز غايب بود:پ. تو هم شايسته با ما سخن بگو: الف

شد:ت.ي ندارممن فعال كار:ب . هما دوباره در مسابقه برنده

 آموزة اماليي

و حرف، هاي كسب مهارت در امالاز راه ، محفوظ، حافظ، به عنوان مثال حفظ؛هاي اصلي يك واژه استشناخت ريشه

و، محفظه، حفاظت مي» حفظ«از ريشة ... حفاظ يكبه دست و امالي آنها به بنابراين با شناخت. ديگر شبيه استآيند

مية واژهريش و معني آنها دها و در . ها پيشرفت كنيمرست نويسي واژهتوانيم گنجينة واژگاني خود را افزايش دهيم
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و پيام آن را بنويسيد-3 . متن زير را بخوانيد

ن، تر است از نعمت يادآورىل كنى عظيمو نعمت فراموشى در آدمى اگر تأم بود هيچ اگر فراموشى در آدمى

ب،شد اش بيرون نمى هيچ كس از سينهيافتو كينةكساز مصيبتى آرامش نمي به هيچ يك از نعمتو هره هاى دنيا

 هايي كه بر او وارد شده هميشه در برابر او بودشد براى آن كه آسيب مند نمى
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 خواني روان

 اي به آسماندروازه

آن جا كه تو به آن پاي مي نهادي! هيچ؟ چه به ياد داري 1359از دوازدهم مهر ماه: گفتمبا خود مي

و دروازهاي در زميدروازه، اين شهر...شهر نيز نبودنخوني، مشهرنبودخرّ درن داشت و تو اي ديگر در آسمان

ميآسم وجوي دروازةجست . دادندو جز مردان مرد را به آن راه نميشد اني شهر بودي كه به كربال باز

خ تا، جنگ: ود گفتمبا مياي ملحق شود كه به به آن قافله» محمد جهان آرا«برپا شده بود . رفتسوي عاشورا

شد، يك روز و روزي ديگر آزاد و شهدا رفتهما اين است كه مانده پندار. شهر در دست دشمن افتاد اما؛اندايم

و شهدا ماندهما، حقيقت آن است كه زمان . اندرا با خود برده است

ميسال و آن جوان بسيجيها از آن روزها ن. ديگر جوان نيست، گذرد يز در شهر آسماني خرّمشهر جواني او

. مانده است

م و پيرترپير شده، اندقاومت عظيم را در دل محفوظ داشتهاما آنان كه ياد آن مي. اند انگارند كه كودكان

و بر همين شيوهاما؛ناپذير براي زيستن دارندفرصتي پايان ها هزار سال است كه از عمر عالمده، چنين نيست

ز. گذشته است و چه در جنگفرصت كو، يستن چه در صلح هاي تاهي آنچه اكنون از گذشتهكوتاه است؛ به

. آوريمخويش به ياد مي

جاما؛ها گذشتآن روز. ناگاه جسم شهر را در خود گرفت، يك روز آتش جنگ نگ بر جسم ما اين آتش كه

و دالوران شهيد. گيردخاموشي نمي، هرگز با مرگ، افكنده به- چهارده آن نوجوانان رشيد پانزده ساله اكنون

و جوان، سخن عشق. آنان خوب دريافتند كه براي جاودان ماندن چه بايد كرد. اندگي رسيدهجاودان سرچشمة پير

. شناسدنمي
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و چهارده ميپانزده ساله- آيا نوجوانان مشهر در آن روزهاي هاي خرّدانند كه در زير سقف مدرسههاي امروز

و جنگ چه گذ ؟ شته استآتش

و امروزنيز از گذشتنرودخانة خرّمشهر آن روزها هم بي يك روز ناگهان. باز نايستاده است، وقفه گذشته است

و حيات معمول شهر متوقّف شد و شهر اتومبيل، ها به گل نشستندكشتي. از آسمان آتش باريد ها گريختند

ازققنوس، مردان خدانظاره كردكه چگونه حيات حقيقيو رودخانه ماند. خالي شد هاي ميان خاكستر نخل وار

و كشتياتومبيل، هاي ويرانخانه، نيم سوخته گهاي آتش گرفته عجب از اين عقل.ل نشسته سر برآوردهاي به

ميباژگونه كه ما را در جست ! كشاندوجوي شهدا به قبرستان

. اما شهر در پناه شهداست؛آنان درنيابند شايد. شور زندگي يكبار ديگر مردان را به خرّمشهر كشانده است

 ...گ است كه داغ جنگ بر سينه داردرنمشهر شقايقي خونخرّ

مي، مسجد جامع خرّمشهر و تا بودقلب شهر بود كه و استقامت بود، تپيد مسجد جامع. مظهر ماندن

و در بي پناهي، خرّمشهر و پر گرفته بود و تا بود مظهر، مادري بود كه فرزندان خويش را زير بال پناه داده بود

ك و آن گاه و استقامتبود و مدافعانه خرّمشهر به اشغال متجاوزان درآماندن ناگزير شدند كه به آن سوي، مد

گيري شهر برآورده مظهر همة آن آرزويي بود كه جز در بازپس، باز هم مسجد جامع، شطّ خرّمشهر كوچ كنند

. قامت استوار ايمان ايران شهر بود. بودخرّمشهر همة، مسجد جامع. شودنمي

و بچهيك حركت اما» جهان آرا« شهيد، شب آخر -م حسيني انجام داد؛ زماني كه مقرها را در خرّمشهر زدند

و به آن طرف شهر رفتند كهاو همة بچه، ها در خرّمشهر مقرّي نداشتند و گفت و ها را جمع كرد اينجا كربالست

ميما هم با يزيدي . ما هم اصحاب امام حسينيم. جنگيمها
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شد صحنة، تا اين را گفت براي همه مي. من نمي توانم به شما فرمان بدهم«:گفت. كربال تداعي -هر كس

و هر كس نمي، تواند مياما برود؛، تواندبايستد ايستيم تا موقعي كه يا ما دشمن را از بين ببريم يا دشمن ما را ما

.»..بروداز همين اآلن، هي هر كس مي خواهدمنت. به شهادت برساند

و با او ماندندبچه و بوسيدند و او را بغل كردند . ها همه بلند شدند

كسي در كربالي، آرا چنين كرد تا جز شايستگانو شهيد سيد محمدعلي جهان كربالقرارگاه عشّاق است

جايي براي، تا آن جا انباشته است كه ترس از مرگشايستگان آنانند كه قلبشان را عشق. خرّمشهر استقرار نيابد

. شايستگان جاودانند. ماندن ندارد

ها معارجي به سال در پس اين ويراني. كربالي عشق نمانند تا مردترين مردان در حسرت قافلةجنگ بر پا شد

آن 61 و بر فراز آوران از اين رزم. آغوش بر گشوده بود،)ع(حسين بن علي، امام عشق، هجري قمري وجود داشت

كهمنظر آس راج رفته است؛ با وضو واردمعبه شهيدي، در هر وجب از اين خاك«:ماني به جنگ مي نگريستند

و خود مردي از ساللة جوانمردان بر تابلوي دروازة، اين جمله را يك جوان بسيجي.»شويد خرّمشهر نگاشته بود

. به شهادت رسيد 1367نيز در سال 

 مرتضي آوينيشهيد سيد
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 درس چهاردهم

 درس آزاد
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 حكايت
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 دهمدرس پانز

 درس آزاد
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 خوانيروان/ شعرخواني
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 درس شانزدهم

 آرزو

 عشق بورزيها زومندم كه به خوبيپيش از هر چيز برايت آر

و نيكويي . نيز به تو روي بياورندهاو نيكان

، آرزو دارم دوستاني داشته باشي

و برخي دوست  داربرخي نادوست

 يكي در جمعشان، كه دست كم

. مورد اعتمادت باشد

، چون زندگي بدين گونه است

، برايت آرزومندم كه دشمن نيز داشته باشي

و نه ، درست به اندازه، زياد نه كم

، تا گاهي باورهايت را مورد پرسش قرار دهد

، بحق باشد، كه دست كم يكي از آنها اعتراضش

. تا زياده به خودت غرّه نشوي

 برايت آرزومندم صبور باشي، هم چنين

 كنندنه باكساني كه اشتباهات كوچك مي

 اي استكه اين كار ساده

ب ميبلكه با كساني كه اشتباهات . كنندزرگ
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و به آواز مرغ سحري گوش كنياميدوارم به پرنده  اي دانه بدهي

. دهدوقتي كه آواز سحرگاهيش را سر مي

 چرا كه از اين راه

. به رايگان، احساسي زيبا خواهي يافت

، اي هم بر خاك بيفشانياميدوارم كه دانه

 هرچندخُرد بوده باشد

و با روييدنش همراه شوي

. چهقدر زندگي در يك درخت جريان داردتا دريابي

و ثروتي رسيدي  آرزومندم اگر به پول

و بگويي :آن را پيش رويت بگذاري

. اين دارايي من است

! فقط براي اين كه آشكار شود كدامتان اربابِ ديگري است

. گزار خوبي استخدمتاما پول ارباب بدي است، آري

 ندمآرزوم،و در پايان برايت اي مهربان

و يك  دل داشته باشيهمواره دوستي خوب

، تا اگر فردا آزرده شدي يا پس فردا شادمان گشتي

و دوباره شكوفا شويد . با هم از عشق سخن بگوييد

 با اندكي تغيير، ويكتور هوگو
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 خود ارزيابي

؟انسان بايد دشمن هم داشته باشد:چرا شاعر مي گويد-1

؟زار خوبي استچرا پول ارباب بدي است ولي خدمتگ-2

؟اگر شما به جاي شاعر بوديد براي دوستانتان چه آرزوهاي ديكري داشتيد-3

4-..................................................... 

 نكتة زباني

»سازي واژه«

:هاي زيردرهررديف توجه كنيد به ساختكلمه

هستندكهازيك بخش ساخته شده اند كه معني هايي كلمه، رديف الفهاي واژه، بينيدمي همان گونه كه

آننمي مستقل وروشني دارندو . نامندمي» ساده«، راازنظرساختها بخش كرد؛اين كلمه، رابه اجزاييها توان

دبير–آب–گل–الف

دبيرستان–آبي–انگلد-ب

دبيرخانه–آب انبار–گلبرگ-پ
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بهاي كلمه هستند كه ازيك بخش معني دار ويك جزيي كه معني مستقلي ندارد ولي پس هايي واژه، رديف

مي تازهمعني، ازپيوستن به واژه از، آوردمي جديدي پديدة سازند وكلم اي ، ازنظر ساخت،هاواژه به اين دسته

. گويندمي»مشتق«

پهاي واژه وهايي كلمه، رديف رااين گونه واژه، انددار تركيب شدهمعني هستند كه ازدوبخش مستقل  ها

. نامندمي»مركب«

مركبمشتقساده

 گلخانه گلي گل

. سازند نمي مشتقهاي واژه»ان«،»ها« جمعة نشان:توجه*

 كار گروهي

و گو كنيددربارة مهم-1 و زيباترين نكتةدرس گفت . ترين

و راه رسيدن به آنها-2 و گو كنيد، دربارة سه آرزوي خود . گفت
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 نوشتن

هم، هاي زيربراي واژه-1 . خانواده بنويسيددو

اضاعتر، احساس، اعتماد، غرّه

. باشند»هماوا« سه واژه از درس بيابيد كه در زبان فارسي داراي-2

. ساخت هر واژه را مشخّص كنيد-3

 آرزومند، ساده، فكر، آبراه، نيزار، تعميرگاه، راه آهن، سردبير، هواپيما، خدمتگزار، شادمان، دشمن، پرنده

 آموزة اماليي

:هاي زير توجه كنيمبه نكته»بِ«هنگام نوشتن حرف

)شنيدن(شنيدنب، رومب. پيوسته نوشته مي شود، هنگامي كه بر سر فعل يا مصدر بيايد-

مياي بيالمههرگاه اين حرف برسرك- و صفت بسازد، پيوسته نوشته  بجا، بنام، خردبمانند؛شوديد

ميهرگاه به عنوان حرف اضافه به كار رود- . دوستم تبريك گفتمبه:مانند، شود، جدا نوشته
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 درس هفدهم

 شازده كوچولو

ميراين تصو. يدمد يباييزيرتصويدر كتابيساله بودم روزششيوقت يا كه جانور درنده داديمار بوآيي را نشان
م . بلعيديرا

ب»بوآ«يآن كتاب نوشته بودند كه مارها در مي آنكهيشكار خود را د بجوند در سينه فرو  يگربرند؛آن گاه
و در مدت شش ماه كه به هضم آن مشغول اند توانندينم من، در آن سنّ كودكي. خوابندمي، تكان بخورند

و ماجراهاي ديگر جنگل بس يعني تصوير شماره، كار نقّاشيم نخستينانديشيدم تا توانستم ياردرباره اين ماجرا
:بودينچنيرتصو. يك را با مداد رنگي بكشم

و از آنان پرس من شاهكار خود را به آدم آ يدمهاي بزرگ نشان دادم مينقّاشياكه نه ترسانديمن آنان را ؟ يا

»؟مگر كاله هم ترس دارد؟ چرا«:پاسخ گفتند در

فيربلكه تصو، من شكل كاله نبود نقّاشي مي يليمار بوآ بود كه و هضم آن گاه من درون شكم. كرد را بلعيده بود
، دارندحياحتياج به توض يشهبزرگهم هاي آدم. هاي بزرگ بتوانند چيزي از آن بفهمند تا آدم يدممار بوآ را كش

چنيرباري تصو :بودينشماره دو من

به مار بوآتصويركشيدن از به من نصيحت كردند كه هاي بزرگآدم و و دست بردارم و حساب و تاريخ جغرافيا
از. بپردازم زبان دستور و ناچار شدم شغل ديگري اشينقّ فنّ ظريفاين بود كه در شش سالگي را رها كردم

ّ. انتخاب كنم . خلباني را ياد گرفتمو فن

 تصوير1

2 تصوير
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اپرواز كردا بيشكمجهان همه جايدرمن كسي. شش سال پيش هواپيمايم در صحراي آفريقا از كار افتاد.مه
و من تصميم گرفتم به تنهايي هواپيما را تعمير كنم و زندگي. همراه من نبود اين موضوع براي من مسئله مرگ

. دني داشتمزيرا من فقط براي هشت روز آب آشامي؛بود

شن، شب نخست، ناچار در، زنيدمي البد حدس. خوابيدمها هزار كيلومتري آبادية در فاصلها روي وقتي كه
و عجيبي مرا از خواب بيدار كرد حد، هنگام طلوع خورشيد صداي نازك و شگفتي شدم، تا چه ! دچار حيرت

! ريستنگمي چشمم به آدمك بسيار عجيبي افتاد كه با وقار تمام مرا

او، آمد كه اين آدمك نمي به نظر و يا وحشت زده باشد به هر حال من با و تشنه گم شده يا خسته يا گرسنه
، وقتي كه نخستين بار چشم شاهزاده به هواپيماي من افتاد. معرّفي كرد، او خود را شاهزاده كوچك. آشنا شدم

؟ اين چه چيز است:پرسيد

. هواپيماي من است. كندمي اين هواپيمايي است كه پرواز‐
اي، خوب- ؟ تو اهل كدام ستاره هستي! پس تو هم از آسمان آمده
و ناگهان، ذهنم را روشن كرداي بالفاصله نور انديشه- هم چون آذرخشي كه در دل شب تاريك بدرخشد

:پرسيدم
اية پس تو از ستار- ؟ ديگري به زمين آمده

به. ولي او پاسخي به من نداد . سرش را آرام آرام تكان داد، هواپيماي من نگريستدر حالي كه

و شاهزاده كم كم با هم دوست شديم او. من و از مسافرت و از عزيمت  من هر روز چيزي از سياره
. ورزدمي گلي دارد كه بيش از حد به او مهر، خودة مثالً پي بردم كه شاهزاده در سيار. فهميدم مي

ش، يك روز شدرازي ديگر از زندگي كه. اهزاده كوچك بر من فاش من از البه الي سخنان او دريافتم
و هنگامي كه خود را ميان  شاهزاده براي بيرون آمدن از سياره خود از پرندگان كوهي استفاده كرده است

و دانش اندوزي، يابدمي سيارگان و سرگرمي و جو او. كندمي را آغازها سركشي به سياره، براي جست
:كندميت خود را برايم چنين بيانمشاهدا

سر بر حتّي خود بود كه با ورود من هاي اين مرد چنان سرگرم حساب. از آن كارفرمايي بودها يكي از سياره
! سالم آقا:من به او گفتم. نداشت

- پسمي...سيويكو، بيستوششوپنج. وقتندارم. بيستوهشت، بيستودو؛بيستودووشش، پانزدهوهفت! سالم-
. هفتصدوسيويكو صدويكميليونوششصدوبيستودوهزارشودپان

چه- ؟ پانصد ميليون
و پنج. گذرانممن وقت خود را به بيهودگي نمي! قدر كار دارمچه-  ...هفت، دو
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چه:دوباره گفتم ؟ آخر پانصد ميليون

. شودمي كوچك كه گاهي در آسمان ديدههاي ها از اين چيزميليون

راستاره، آها- ؟ گوييمي ها
.هاستاره، بلي خودش است-
چه- ؟ كنيمي خوب تو با پانصد ميليون ستاره
آن- . ها هستمهيچ من مالك
؟ دارداي مالك ستارگان بودن براي تو چه فايده، خوب-
. شوممي فايده اش اين است كه ثروتمند-
؟ دارداي ثروتمند شدنت چه فايده-
. خرمميمن، اش اين است كه اگر ستارگان ديگري كشف كنندفايده-
آن- چهتو با ؟ كنيمي ها
آنمي- ! ها را در بانك بگذارمتوانم
چه- ؟ يعني
و بعد در كشوييمي خود را روي يك ورقه كاغذهاي ستارهة يعني من شمار- رامي نويسم و درش گذارم

. كنممي قفل
:باز گفتم. آور استد انديشيدم كه كار اين مرد تعجببا خو

ه آنسه آتش، دهممير روز صبح آبشمن گلي دارم كه پس مالك؛كنممي را پاكها فشان دارم كه هر هفته
و هم براي گلمفشانهم براي آتش، بودن من آن، هايم مفيد است و نيز ها ولي تو براي ستارگان فايده نداري

. ندارنداي براي تو فايده

و، كارفرما دهان باز كرد كه چيزي بگويد . من از آن جا رفتمولي پاسخي نيافت

به، شاهزاده همين كه به زمين رسيد. زمين بود، كوچك بدان مسافرت كردةكه شاهزاداي پنجمين سياره
. روباهي برخورد

؟ تو كه هستي، سالم:روباه گفت

. من روباهم_

كن:شاهزاده به او گفت ا. توانم با تو بازي كنممن نمي:روباه گفت، بيا با من بازي .امهلي نشدهمن كه

يع«:مل گفتشاهزاده پس از كمي تأ چهاهلي شدن »؟ني
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ودمنهعالق« يعني» اهلي شدن«:روباه گفت »...شدن

؟ مند شدنهعالق:شاهزاده گفت

بچ، كوچكي هستي بلي تو براي من هنوز پسر بچة:روباه گفت و من محتاج تو نيستمة مانند هزار پسر ؛ديگر
شد، كني ولي تو اگر مرا اهلي تو. هر دو به هم نيازمند خواهيم و من براي تو در دنيا يگانه دوست خواهم بود

. همتا نخواهي داشت، براي من در عالم

كم:شاهزاده گفت . كنم كه او مرا اهلي كرده باشدمي تصور...من گلي دارم؛فهمممي كم

و گفت م؛زندگي من يكنواخت است:روباه آهي كشيد من چون خورشيد زندگي، را اهلي كنيولي تو اگر
صداي؛آن گاه با صداي پايي آشنا خواهم شد كه با صداي پاي ديگران تفاوت خواهد داشت. خواهد درخشيد

ن. پاي ديگران مرا به النه فرو خواهد خزاند موسيقي مرا از النه بيرون خواهد غمةولي صداي پاي تو هم چون
ك...خواهيمي اگر. كشيد !نمرا اهلي

؟ چه بايد كرد:شاهزاده گفت

تو من از گوشة؛نشينيميهاقدري دور از من در ميان علفاولتو؛بايد صبور بود:روباه جواب داد چشم به
و تو چيزي نخواهي گفت ومي ليكن هر روز. نگاه خواهم كرد بدين ترتيب ...تواني اندكي جلوتر بنشيني

ك؛شاهزاده روباه را اهلي كرد :روباه گفت؛ه ساعت وداع فرارسيدهمين

چه، اين حقيقت را فراموش كرده اندها آدم! آوخ كه من خواهم گريست ولي تو نبايد هرگز از ياد ببري كه هر
 ....تو مسئول گل خود هستي. هميشه مسئول آن خواهي بود، را اهلي كني

. وه بار بودوداع بسيار اند. او را وداع كندشاهزاده به سوي روباه بازگشت كه

*** 

رامي از خرابي هواپيماي من در صحرا هشت روز و من داستان روباه آبةبا نوشيدن آخرين قطر گذشت
و به شاهزاد. خود گوش كرده بودمةذخير :كوچك گفتمة آهي كشيدم

رولي! خاطرات تو زيباست و آب آشاميدني هم ندارما تعمير نكردهحيف كه من هنوز هواپيماي خود چه ام و
. بروماي توانستم به چشمهمي سعادتي بود اگر
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تا، چيزي كه از وجود اين شاهزاده«:با خود گفتم. به راه افتادم، رفت چون شاهزاده كم كم به خواب مي مرا
او، سازد اين درجه مفتون خود مي و اين تصوير آن گل سرخ است كه در وجود ، وفاي او نسبت به گل است

خحتّي نيبه هنگام ميواب »...درخشدز هم چون شعلة چراغ

ميو هم . چاه را يافتم، هنگام طلوع خورشيد، رفتم چنان كه راه

*** 

:شاهزاده چنين گفت، فرداي آن روز وقتي كه از كار تعمير هواپيما فراغت يافتم

مياي؛ حاال ديگر به خانهحالم از اين كه ماشينت را تعمير كردهخوش  ...گردي ات بر

كه من درست باالي همان نقطهةستار، امشب. خود برمي گردمةهم امروز به خان من اي قرار خواهد گرفت
لطفي دارد، اي باشد اگر تو گلي را دوست داشته باشي كه در ستاره...چندي پيش در آن جا به زمين افتادم

. ستارگان شكفته خواهند بودةهم، كه شب هنگام به آسمان نگاه كني

*** 

مياكن از اين كه مرا ان را براي كسي تعريف نكرده بودممن هرگز اين داست...گذرد ون شش سال از آن ماجرا
. يافتند زنده باز مي

مي، به ستارگان گوش فرادهمها اكنون من دوست دارم كه شب و اكنون در ستارة خودا«:پرسم گاه از خود
»؟كند چه مي

و شادماني لبري ميو آن وقت جانم از سرور همز و ميةشود . زنند ستارگان آهسته به من لبخند

 آنتوان دوسنت اگزوپري با تلخيص، شازده كوچولو
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 خود ارزيابي

شد-1 ؟ خلبان چگونه با شازده كوچولو آشنا

ميبي، شمارش ستارگان را براي كارفرما، چرا شازده كوچولو-2 ؟ دانستفايده

جذ-3 ؟ چرا؟ تر استابكدام شخصيت داستان براي شما

4-........................................................................................................... 

 كار گروهي

و گو كنيددربارة شخصيت-1 . هاي داستان با هم گفت

. دربارة پيام داستان شازده كوچولو بحث كنيد-2

 آموزة اماليي

نيبد، نكره به آخر آنها» ياي«به هنگام اضافه شدن، تمام مي شوند)ــه–ه(» هاي بيان حركت«هايي كه به واژه

ميگون  ). نشانة ناشناختگي اسم است»ي«اين( شونده نوشته

ايخانه←ي+ خانه

ايبنده←ي+ بنده

ايدسته←ي+ دسته

مي» واو«هايي كه با اما واژه مي، نكره به آخر آنها» ياي«هنگام اضافه شدن، شوندتمام :شونداين گونه نوشته

 دانشجويي←ي+ دانشجو

 راديويي←ي+ راديو

 آهويي←ي+هوآ
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 نوشتن

م-1 و شكل درستشان را بنويسيدهاي زير واژهيان كلمهاز . هاي نادرست را بيابيد

و گمان، حضم غذا، تصوير مار بوآ و خداحافظي، با وقار تمام، حدث مالك ستاره، عظيمت به سيارة زمين، ودا
 گان

.ص كنيدرا مشخّها در بند اول درس قيد-2

و جمله را باز نويسي كنيدزمان فعل، هاي داخل كمانكبا توجه به كلمه-3 . هاي هر جمله را تغيير دهيد

)ماضي بعيد(. هاي بزرگ نشان دادممن شاهكار خود را به آدم-

ا- مياين هواپيمايي )ماضي مستمر(. كندست كه پرواز

شد- )مضارع التزامي(. راز ديگري از زندگي شاهزادة كوچك بر من فاش

. صفحة بعد را كامل كنيدجدول-4

. شعري هستند......................قصيده نوعي، مثنوي،زلغ-1

و به معني بند است-2 . يكي از اجزاي جمله

. دو مصراعي كه با هم بيايند-3

 يكي از عناصر مهم داستان-4

مي-5 . گويندبه ادبيات دفاع مقدس

. از آن طرف بخوانيد نوعي جمله است-6

و يكي از انواع نوشته» ادب« صفت-7

. اگر از آن طرف بخوانيد مترادف هويدا است-8

مي-9 . آيدبا فعل اسنادي

 ريشة فعل-10
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. نوعي ماضي است-11

. از اين كتاب است» دوستي با ابلهان« داستان-12

 به زبان تركي»دوست«-13

مي معموالً-14 . آيدهمراه آموزش

 حرف ربط-15
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 خوانيروان
 دو نقّاش

زيبايي، يونانيان. كردندميش را معلومشد كه در طي آن بهترين نقّامي اي در يونان برگزارمسابقه،شيپها سال

و سعي هاي المپيك را آنان بازي. كردند در هر چيز بهترين را پيدا كنندمي را از هر نوع آن بسيار دوست داشتند

و، موسـيقي، شـعر مسابقاتي در زمينـة،همچنين؛بهترين كيست، راه انداختند تا بفهمند در هر ورزش نقّاشـي

ي يكي از آن مسابقه. كردندميي برگزارزسامجسمه . هاستاين داستان درباره

و مـي يكـي را تـرجيح، بعضـي. هنرمند بهتري بودند، توانست بگويد كدام يك از دو نقّاشهيچ كس نمي دادنـد

را، برخي بخواهند در ايـن، بهترين نقّاش روزگار خود بود، زماني پستصميم گرفتند از پيرمردي كه خود. ديگري

ي نقّاشان گذاشت. مورد داوري كند كه:پيرمرد وظيفه اي برعهده تصـويري، توانسـت مـي هر يك بايد تا آن جا

و نقّاشي؛كشيدمي واقعي از زندگي آن وقت پيرمرد، دادندمي هاي خود را نشانبعد از سه ماه بايد برمي گشتند

. كرد كه كدام بهترين استميتقضاو

و بعد از سه ماه هر كدام با يك تصوير برگشتند و مشتاق بودند. دو نقّاش رفتند جمعيت در محل بازار گرد آمده

در برابر دو نقّاشي كـه بـا پـرده، پيرمردي كه قرار بود بين آن دو داوري كند. ببينند كدام يك برنده خواهد شد

و پرده؛به اولين نقّاش عالمت داد. تاده بودايس، پوشانده شده بودند زدها او جلو آمد . را از روي نقّاشي خود كنار

و بسيار به زندگي شبيه بود او. هورا كشيد، جمعيت براي نقّاشي او كه زيبا انگـور تصويري از يك كاسـة، نقّاشي

و آبدار ترسيم شده بود كه مردم نمي توانستند باو و آن چنان رسيده ، ناگهـان.ر كنند انگورها واقعي نيستندبود

و سـعيمي پرندگاني كه آن حوالي پرواز و شـروع كردنـد بـه نـوك زدن بـه تصـوير  كردند با شتاب فرود آمدند

كف! كردند انگورها را بخورند مي ميمي جمعيت و هورا آن قـدر خـوب بـود كـه، اگر ايـن نقّـاش. كشيدندزدند

د .شدمي نقّاش آن مطمئناً بايد برنده،هدتوانسته بود پرندگان را فريب

پيرمرد به او عالمت داد پرده را كنار بزند تا همه به چشم خود تصويري را كه اين. حاال نوبت نقّاشي ديگري بود

زد. ببينند، هنرمند كشيده بود . حركتي نكرداما نقّاش جوان لبخندي
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را؟ نوبت توست«:داور مسابقه گفت نقّاش ثابـت اما.»ببينيم تا داوري كنيم كه كدام بهتر است بگذار نقّاشي ات

و حركتي نكرد قدمي برداشـت تـا پـرده را كنـار. پيرمرد صبرش را از دست داد؟ معناي اين كار او چه بود. ماند

. ولي مثل اين بود كه نمي تواند آن را در دست بگيرد؛دستش به طرف پرده رفت. بزند

و گفت . او يك پـرده را نقّاشـي كـرده اسـت. همان نقّاشي است، پرده. اينجا پرده اي نيست:رو به جمعيت كرد

ي واقعي است ! درست شبيه يك پرده

و مبهوت مانده بود . جمعيت مات

 چـه كسـي را انتخـاب. يادش آمد كـه بايـد برنـده را انتخـاب كنـد، پيرمرد بعد از اين كه بر خودش مسلّط شد

و گفتاو رو به نقّاش او؟ كرد مي ؛ سـپس»كه پرندگان را به اشتباه انداخت نقّاشي تو آن قدر خوب بود«:ل كرد

و گفت برنده، بنابراين! را فريب داده استها هاي انساناما نقّاشي تو بهتر است چون چشم«:رو به نقّاش دوم كرد

جل.»تويي و نقّاش به هـاآن. جايزه را دريافـت كنـد،همسابقو قدم برداشت تا به عنوان برندةجمعيت هورا كشيد

؟ بهترين نقّاش را پيدا كرده بودند يا نه

 داستان هايي براي فكركردن، رابرت فيشر

 فرصتي براي انديشيدن

؟ چگونه فريب خورده بودندهاآن. پرندگان را به اشتباه انداختها يكي از نقّاشي-1

ــان-2 ــاي انس ــم ه ــر چش ــي ديگ ــا نقّاش ــد ه ــتباه ان ــت. اخترا بــه اش ــه چيس ــن جمل ــاي اي ــا؟ معن  آي

؟ چشم هاي شما هم تا به حال اشتباه كرده است

آن. نگاه كنيدها به يك مجموعه تصاوير يا نقّاشي-3 و كدام يك زشت هسـتندها به نظر شما كدام يك از . زيبا

؟ چرا
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 نيايش

 بيا تا برآريم دستي زدل
ز دل ورد فـــــردا زگـــــلكـــــه نتـــــوان بـــــرآبيـــــا تـــــا بـــــرآريم دســـــتي

ــرورده ايــــم،كريمــــا ــمبــــه رزق تــــو پــ ــرده ايـ ــو كـ ــو خـ ــف تـ ــام ولطـ ــه انعـ بـ

ــزچــو مــا را بــه دنيــا تــو كــردي عزيــز ــم نيـ ــم داريـ ــين چشـ ــي همـ ــه عقبـ بـ

ــران از درم و مــ ــوان ــم بخــ ــه لطفــ ــرمبــ ــتانت ســـ ــه جـــــز آســـ ــدارد بـــ نـــ

ــرا راه دار ــنم فــــــ ــراغ يقيــــــ ــتچــــــ ــدكردنم دســـــ ــاه دار،ز بـــــ كوتـــــ

ــ ــه ذلّـــ ــدايا بـــ ــران از درمخـــ ــرمت مـــ ــدددري ديگـــ ــورت نبنـــ ــه صـــ كـــ

وستان،بسعدي

دوست، عشق بي هوس، مناجات بي غرور، ايمان بي ريا، صبر در نوميدي، به من توفيق تالش در شكست، خدايا

كن، داشتن بي آن كه دوست بداند . روزي

بي،ي مرگبه من زيستني عطا كن كه در لحظه! خداوندا ، اي كـه بـراي زيسـتن گذشـته اسـت ثمري لحظهبر

و مردني عطا كن كه بر بيهودگي اش سوگوار نباشم . حسرت نخورم

و بـه! خداوندا و بـه بيـداران مـا اراده و به خفتگان ما بيـداري و به روشنفكران ما ايمان به مؤمنان ما روشنايي

بب، به فرقه هاي ما وحدت، مسلمانان ما قرآن و عزّت .خشبه مردم ماخودآگاهي

 دكترعلي شريعتي
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 نامهواژه

ا.آ
.هرعبارت قرآن كه به بدان وقف كنند،هاعالمت،هانشانه،)آيه(ج آيه:آيات
آدميزاد،انسان:آدمي

جناب،حضور،درگاه:آستان
جوانمرد،اصيل ونجيب،وارسته،ج آزاده:آزادگان

روزها،ج يوم:ايام
ياران،ج صاحب:اصحاب

دزديده گوش كردن،پنهاني گوش كردن:استراق سمع
هاغم،هااندوه،ج حزن:احزان

جاهل،نادان:ابله
.هايي كه راويان وقصه گويان جهت توجه شنونده وادامة قصه به كارمي برندواژه:القصه
عدل وداد:انصاف
اهريمن،شيطان:ابليس
بزرگوارتر،بزرگ تر:اعظم

پنداشتن،ر كردنتصوي:انگاشتن
مكاني راتحت تصرف درآوردن،جايي رابه زورگرفتن:اشغال

آرام گرفتن،قراريافتن:استقرار
هايي كه هرچهارسال يك باربا مراسموبازيهامسابقات وورزش،)كوه معروف يونان(منسوب به المپيا:المپيك

مي ويژه اكنون مسابقات المپيك ته صورت. المللي يافتجنبة بين.م1896شدوازسال اي دريونان قديم انجام
. هاي گوناگون ورزشي برگزارمي شود اي درپايتخت يكي ازكشورهاي جهان دررشته دوره
هارنگ،ج لون:الوان

اشتباه نكنيد،كه به معني چهارپايان است»اَنعام«تلفظ اين كلمه را باواژة:توجه(نعمت دادن،تخشش:نعاما.(
نيكو كردن،رست كردند:اصالح

بيان كردن:اظهاركردن
ب
بيابان،خشكي:بر
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هرچيزگستردني مانند فرش وسفره،گستردني،فرش:بساط
روشن بيني،زيركي:بصيرت
شكيبا،صبور:بردبار
ديده،چشم:بيننده

درنورديدن،پيچيدن،برچيدن:برنوشتن
انتها،ته،ريشه:بن

:باطل
ضمير،داخل هرچيز،درون:باطن
ريشه،اصل،پايه:بنياد
)مخالف نزديك وقريب(دور:بعيد
مخفف بدتر:بتر

شود وآن رادرگلولة تفنگ وتوپ ودرآتش بازي به كارگردي سياه رنگ كه ازگوگرد وزغال ساخته مي:باروت
. برند مي

دروني ازغصهحتّيگرفتگي ونارا:بغض
وارونه،واژگونه:باژگونه

پ
فكر،خودپسندي،گمان:پندار
بدكار،ناپاك:پليد

شغل،كار:پيشه
دويدن:پويه كردن

سرانجام،نتيجه:پيامد
ت

آگاه ساختن كسي بركاري،هوشيار كردن:تنبيه
نيايش كردن،خدا را به پاكي ياد كردن:تسبيح
م،فرمان خدا:تقدير .عين فرموده استقسمت وسرنوشتي كه خداوند براي بندگان خود
بلند مرتبه،بلند پايه:تعالي
درجه به درجه پبش رفتن،آهسته آهسته:تدريج

شوروتاب:تب وتاب
بافتن،تابيدن،تاربافتن كرم ابريشم ياعنكبوت:تنيدن
افترا،گمان بد:تهمت
كارخودرابه خداسپردن،به اميد خدا بودن:توكل
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تن پروري،تنبلي:تن آساني
مخالف روشن،تاريك:ارت

حالتي از اعتراض،تجاوز،دست درازي:تعرض
شمشير:تيغ

پراكنده،جداجدا،ج تفريق:تفاريق
كيسة بزرگ:توبره
غرور وخودبيني:تكبر

به يادآوردن،ازيك معني به معني ديگر پي بردن:تداعي
برتري دادن:ترجيح دادن

ن كارها ازسوي خداموافق خواهش بندهسازگار گرداند،تأييدالهي:توفيق
ج

گوهرها،ج جوهر:جواهر
اصل واساس آگاهي وهوشياري:جوهردانايي،اصل:جوهر
نادان:جاهل

شكوه،درجه،مقام:جاه
بي تابي،زاري،بي صبري:جزع

شجاع،دلير:جگر آور
ح

.ودشنگهداري مي،ظرفي كوچك كه درآن جواهر يا چيزهاي ديگر:حقه
خواسته،نياز:حاجت
آز،طمع:حرص
.نقل شده باشد)عليه السالم(وائمه)ص(خبر وقولي كه ازپيامبراسالم،سخن:حديث
هم حرفه،همكار،رفيق:حريف

علم به حقايق اشيا،دانش:حكمت
كوچك،خوار:حقير

افسوس خوردن:حسرت
خ

)انگورخوشه(چندين دانة ميوه به هم پيوسته:خوشه
كليلوگرم300واحدوزن حدود،مقداربار يك خر،خربار:خروار

:خرسند
ويژگي،خوي:خصلت
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هاويژگي،ج خصلت:خصال
پاييز:خزان
بازپسين،آخرين:خاتم
بي پروا،بيهوده:خيره
مخصوصا،به ويژه:خاصه
بد خواه،دشمن:خصم

ي چيزي فكر كردنبه عمق وژرفا،درامري انديشيدن:خوض نمودن
نوعي گياه داراي ساقة باريك:خشخاش

بلند شدن:خاستن
.تركدگلولة بزرگي كه بعدازپرتاب مي:خمپاره
مجروح،آرزده،دردمند:خسته
نصيحت خلق،سخنراني:خطبه
مستخدم،خدمتگزار:خادم
جامة عارفان ودرويشان،لباس:خرقه

د
پارچة ابريشمي رنگين:ديبا

افسوس:ريغد
راندن،دوركردن:دفع كردن

عدل،انصاف:داد
علت،انگيزه:داعيه

.شوداي چوبي وپوست نازك كه با سرانگشتان نواخته مييكي ازآالت موسيقي داراي حلقه:دف
اقبال،نيك بختي:دولت
درهم،پول نقد،سكة نقره:درم
هميشه،همواره:دايم

ر
شدنرها،نجات يافتن:رستن
كوچ كردن،سفر كردن:رحلت
روي،چهره:رخسار

نيرو،توان:رمق
غمگين،آزرده:رنجه
مردم فرمانبردار،عموم مردم،ج رعيت:رعايا
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روزي،غذاي روزانه:رزق
ز

زنگ فلزات وآيينه،آلودگي وغبار:زنگار
سوي،به سوي:زي
انجور ضعيف:زار

درشت:زفت
تند بي ارزش:زفت
ت:زهره شهامت،جرأ

.چيزي راكه با آب طالنقاشي كنند،طالكوب:زرنگار
س

نيكبختي،خوشبختي:سعادت
اورنگ،تخت:سرير
چرخ،فلك،آسمان:سپهر

مدح كردن،ستايش كردن:ستودن
جلوافتادن،پيشي گرفتن:سبقت
نظم وانضباط،آرام وقرار:سامان
گستاخ،زشت،بي شرم:سمج

سپيد فام،نقره گون:يمگونس
.پولي كه ازجنس نقره باشد،نقره:سيم

خلق وخوي:سيرت
سرشار
برگزيده،خالصة هرچيز،نسل:سالله

ش
صبور،بردبار:شكيبا
عظمت،شكوه:شوكت
پريشان حال،آشفته:شوربده
شرافتمند،بزرگوار:شريف

نحس،نامبارك:شوم
است ببخشش يا كمك ازكسي براي ديگريدرخو،خواهشگري:شفاعت

.رود بزرگ كه وارد دريا شود:شط
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ص
ساختن ونيكويي كردن،احسان،آفرينش:صنع

مصلحت،درستي،نيكي:صالح
:صدر

محل عبادت،دير،عبادنگاه:صومعه
.شودممكن نمي،آيدبه نظر نمي،قابل تصور نيست:صورت نبندد

ط
ر اه وروش:طريقت

عيب كسي راگفتن،سرزنش:طعن
صدا،آواز:طنين
راهزن،دزد:طرار

ع
انگور:عنب

باعث سرافكندگي،عيب وننگ:عار
داروفروش،عطرفروش:عطار
بخشش:عطا
ارجمندي:عز

كرشمه،ناز:عشوه
بدخواه،دشمن:عدو

شناسنده،دانا:عارف
خانواده،همسروفرزند،همسر:عيال
زندگي،خرِِّّْمي،خوشي:عيش
موردتوجه قراردادن،بخشايش الهي:عنايت

غ
نا آگاهي:غفلت

استفاده كردن ازفرصت،سودبرون ازچيزي:غنيمت شمردن
)مخالف حاضر(.آنهاكه حاضرنباشند:غايب

فريفته شدن،مغرور:غره
ف

افتاده:فروتن
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سالخورده،پير:فرتوت
آسودگي خيال،يپردل،بي باكي:فراخ دل
خروشان،تابان:فروزان
زيركي باطني،همشمندي:فراست

سبزرنگ:سبز فام،پسوندي است براي رنگ،رنگ:فام
:فقيه
اشاره به يك شخص وچيز نامعلوم ومبهم:فالن

ق
رنگين كمان:قوس قزح

چراغ دان،چراغ آويز،مشعلي كه ازسقف آويزان كنند:قنديل
.خشنودبودن ازآن چه كه روزي انسان است،ندبودن به مقداركمخرس:قناعت

.كسي كه ازقسمت وبهرة خودراضي است،خرسند:قانع
نايابي،خشك سالي:قحطي
درحدود،نزديك:قريب
:قافله

اديسوزد وازدرون خاكستزش دوباره نوزمي،اي كه گويند درآتشي كه خود برمي افروزداي افسانهپرنده:ققنوس
مي، شود متولد مي . دانند به همين سبب اين پرنده زا رمز جاودانگي وفداكاري

ك
.كسي كه رفتاري نادرست دارد:كج رفتار

غار:كهف
.روداي ضخيم وبلند كه براي گرفتار ساختن انسان يا حيوان به كار ميرشته،بند،طناب:كمند

گ
آسمان:گردون

دنرها كر،نهادن:گذاشتن
ل

پاكيزه،نيكو:لطيف
بيهوده گويي،ي زياده ازحدادعْا،خودستايي كردن:ف زدنال

لوحه،نوشتنداي شبيه تخته كه شاگردان درقديم برروي آن ميوسيله:لوح
به سختي غذايي به دست آوردن:لقمه چيدن

م
شنونده:مستمع
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رام ومطيع:مسخر
علم،شناخت:معرفت

سحاب،ابر:ميغ
فرمانروايي،مملكت،پادشاهي:كمل

سرگردان،سرگشته:مدهوش
چيزگرانبها،كاالي باارزش:متاع

دوستي،نشينيهم،همصحبتي:مصاحبت
هاي بزرگبالها وسختي،ج مصيبت:مصائب

پافشاري كننده،اصرار كننده:مصرّ
مورد تهمت واقع شده،تهمت زده شده،كسي كه كاربدي به اونسبت داده شود:متهم
.آيدماده ايي خوشبو كه ازشكم آهوبه دست مي:مشك

زندان:محبس
.گيردآن كه ازمردم كناره مي،گوشه نشين:منزوي
موسوم

محبت،خورشيد:مهر
باطل كننده:مبطل

.كنندآنچه به وسيلة آن امرارمعاش مي:معيشت
پيشين،داراي تقدم:متقدم

م:محاورت گفتارها،هاگفتگو،حاورهج
شركت دادن:مشاركت
دخالت كردن،داخل شدن دركاري:مداخلت

رئيس،بزرگ:مهتر
خواسته شده،هدف،مقصود:مراد

به معني مادرغوالن،بوده است»ام غيالن«اين كلمه دراصل،اي شبيه باقال داردگياه خار دار كه ميوه:مغيالن
ميها هاي بياباني زيرتين بوته وديوها كردند كه غول وديوها؛ چون درقديم فكر مي شوند ومسافران واهل پنهان

. كنند كاروان را گمراه مي
همراه:مالزم
رها كردن،هشتن،گذاشتن:هليدن،فرومگذار،مگذار:مهل

ت سخن خودگفتگوي رو يا روبراي غلبه برديگري واثبا،بحث وگفتگو براي شكست دادن طرف مقابل:مناظره
درگاه،جاي حضور:محضر

زمين هموار،گهواره:مهد
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پراكنده:متفرق
دشواري،سختي:مشقت

جاي قراروآ رام،قرارگاه:مقر
عزا،سوگ:ماتم

روز والدت،هنگام والدت:ميالد
حضرت وليمنظور از آن عارفان وعاشقان)ره(خواران كه درسرودة امام خمينيمي،باده نوشان:مي كشان

. است)عج(عصر
.كسي كه قرب ومنزلت پيداكرده باشد،نزديك شده:مقرب
نجات بخش:منجي
.كسي يا چيزي كه به ديگري پيوسته ومتصل شده باشد،پيوسته:ملحق

نگاه داري شده،حفظ شده:محفوظ
جلوه گاه،تماشاگاه:مظهر

پايان،آخر:منتهي
.روندآن چه به وسيلة آن باال مي،هانردبان،ج معراج:معارج
چشم اندار،جاي نگريستن:منظر

متحيير،حيران،شگفت زده:مبهوت
گفت وگوي رويارو براي غلبه برديگري واثبات سخن خود،بحث وگفتگو براي شكست دادن طرف مقابل:مناظره

ن
گياهان،ج نبات:نباتات
ستارة زهره:ناهيد
مخفي كردن،پنهان كردن:نهفتن
روزي،نيكي،احسان:نعمت

غالف شمشير:نيام
زنجور،نزار،الغر:نحيف
حقيقت هرچيز:نفس

كمك،ياري:نصرت
افراشتن،كاشتن:نشاندن

و
رها شدن،آزاد شدن:وارهيدن

باخبر،آگاه:واقف
آگاهي:وقوف
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صورت،قصد،راه:وجه
.آهسته برلب جاري شوددعايي كه،ذكر ودعاي زير لب:ورد

بازگوكردن،بازگفتن:واگفتن
آخرين:واپسين

پندها،اندرزها،ج وصيت:وصايا
ايست،توقف:وقفه

ه
آشوب،سرو صدا،جاروجنجال،غوغا:هياهو
هم سن وسال:همزاد
ظاهرأ،قطعا:همانا
آگاه باش،روداي كه هنگام آگاه ساختن يا تأكيد وهوشدار به كار ميكلمه:هان

مرگ،نيستي:هالكت
آرزو،ميل:هوا

صداي بلند وپيوسته براي شادي وتحسين:هورا
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 اشخاص:اعالم

ا–آ

در. داري شهرت داشتوي در كمان. آرش از پهلوانان تاريخ ايران كهن از سپاه منوچهر پيشدادي بود:آرش

كه آخر دورة و هر جا كه تير فرود آيد حكمراني منوچهر قرار بر آن شد مرز ايران، دالوري ايراني تيري رها كند

و به كنار رود آرش پهلوان ايراني از قلّة.و توران باشد دماوند تيري پرتاب كرد كه از بامداد تا نيم روز برفت

و آن جا مرز ايران شناخته شد . جيحون فرود آمد

ومتولّد 1326شهيد مرتضي آويني در سال:سيد مرتضي، آويني فكّه بهشهادت در منطقة 1372در سال شد

و سردبير مجلّّ. رسيد بهمي او كه ساخته شدههاي از فيلم. بود»سوره«ة او فيلم ساز ،»هاخان گزيده« توان

. اشاره كرد» سراب«و» روايت فتح«،»حقيقت«

و بدبختي، غرور، شرك، موجودي كه موجب گمراهي، شيطان:ابليس ميافرظلم و روايات. گردداد بشر در قرآن

و به گمراه كردن)ع(است كه وي چون به امر الهي بر آدم اسالمي آمده سجده نكرد از درگاه احديت رانده شد

. خلق پرداخت

:ق.ه32وفات( ابوذر غفاري ، از بزرگان صحابه پيامبر) غفار ي گويند.و از مومنان صدر اسالم است)ص(منسوب به قبيله

.وي پنجمين نفري است كه اسالم آورده است 

(نيما يوشيج(اسفندياري ،علي :ش.ه1276- 1338) ي يوش دردهكد) ي وجود گذاشت) ازروستاهاي مازندران(ه پا به عرصه

ي تحصيل پس از گذراندن دوران دبستان ،براي آموختن زبان فرانسه وادمه.كودكي او در دامان طبيعت ودرميان شبانان گذشت.

به.اورا درخط شاعري انداخت"نظام وفا"معلمي مهربان به نام.وارد مدرسه سن لويي درتهران شد "افسانه"از آثار اومي توان
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شب"، ي رنگ پريده"،"اي نيما با بهره گيري از عناصر طبيعت با بياني رمز گونه به ترسيم سيماي جامعه.اشاره كرد...و"قصه

.ه است ازاو به عنوان پدرشعر نو ياد مي شودي خود پرداخت

اوهاي از كتاب.ش در ندوشن يزد ديده به جهان گشود.ه 1304وي در سال:محمد علي، اسالمي ندوشن

ويي»روزها« كتابها عالوه بر اين. را نام برد» آزادي مجسمه«و»سفر چينة كارنام«،»كشور شوراها« توان مي

. برجسته زندگي نامه نويسي در زبان فارسي استهاي يكي از نمونه

چند تن از اهالي يونان بودند كه در زمان دقيانوس بت پرست به خداپرستي گراييدند:)ياران غار(اصحاب كهف

و خفتند و چون از خواب برخاستند 309خواب ايشان.و از بيم دقيانوس به غاري داخل شدند سال طول كشيد

و چون سكّيكي از ايشان در طل . او متعلّق به عهد دقيانوس بود او را پيش حاكم شهر بردندةب غذا به شهر رفت

اصحاب كهف راضي نشدند. مردم خواستند ايشان را به شهر آورند. دانشمندي در مجلس حاكم واقعه را دريافت

.و دعا كردند تا خداوند ايشان را بميراند

، پروين ش در شهر تبريز ديده به جهان.ه 1285ن فارسي است كه در سال شاعر پر آوازه زبا:اعتصامي

و حالتي اندرزگونه دارد. گشود و انتقادي است ، اخالقي پروين. سروده هاي او در زمينه موضوع هاي اجتماعي

؛ آرامگاه وي در شهر قم كنار صحن حضرت معصومه 1320در سال  قرار گرفته)س( خورشيدي درگذشت

.است

پ ،»آفتابة در كوچ« به قول پرستوهاي مجموعه شعر، انقالب اسالمية از شاعران برجست:قيصر،ورامين

. درگذشت 1386قيصر امين پور در سال. از آثار اوست» ناگهانهاي آينه«و» تنفّس صبح«

ب

به» ميرزا تقي خان«:محمد تقي، بهار آم.ه 1266در سال» بهار« متخلّّص او تحصيالت.دش در مشهد به دنيا

و از مكتب اديب نيشابوري نيز بهره مند شد . سرودمي بهار از كودكي شعر. مقدماتي را نزد پدر فرا گرفت
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و اجتماعي خود را در روزنام به. خراسان به چاپ رسانيدة نخستين اشعار سياسي او دوران زندگي خود را

خو، تدريس، مطالعه و مبارزه با حكومت ظالم زمان و در سال پژوهش برخي.ش از دنيا رفت.ه 1330د گذراند

و، تاريخ احزاب سياسي، سبك شناسي:از آثار بهار عبارتند از  ...تاريخ تطّور منظم فارسي

و فيلسوف ايراني، ابوريحان محمد بن احمد:ابوريحان، بيروني در)ق.ه 440-362(رياضي دان اوايل عمر را

و كتاب آثار، سپس چند سال در گرگان. دربار خوارزمشاهيان گذرانيد در دربار قابوس بن وشمگير به سر برد

و در اكثر جنگ. الباقيه را به نام آن پادشاه تأليف كرد هاي پس از آن محمود غزنوي او را با خود همراه ساخت

و مواد الزم را برايتأليف. محمود در هندوستان همراه او بود تحقيق« كتاب با دانشمندان هند مصاحبت داشت

او. فراهم آورد» ماللهند . اشاره كرد» التفهيم« توان به كتابمي از آثار مهم

ج

و حراست از خرّمشهر:محمد، جهان آرا و حفظ و دالور سپاه ايران كه در مقاومت يكي از فرماندهان شجاع

. او در انفجار بمب در هواپيما به شهادت رسيد. نقش به سزايي داشت

ح

و رياضي:)استاد(حاسب و اوايل قرن سوم هجري استاحمد بن عبداهللا مروي از منجمان . دانان اواخر قرن دوم

در دربار بغداد داراي، معروف گرديد ودر زمان خالفت مأمون»حاسب«وي به علّت مهارت در محاسبات به

. احترام بود

سراي ايران است بزرگ ترين غزل، الغيب حافظ شيرازي معروف به لسان، خواجه شمس الدين محمد:حافظ

به. گرفتتخلّص» حافظ«، چون قرآن را از بر داشت. زيستميدر قرن هشتمكه آن چه از محتواي شعر حافظ
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و تبحر او در علوم كالم، آيددست مي و، ادب، تاريخ، تفسير، اصول، فقه، تسلّط وي به زبان عربي . است...موسيقي

بهآرامگاه او در باغ . معروف است» حافظيه« زيبايي در شمال شهر شيراز واقع شده كه

و معاصر سلسلترين شاعران فارسياز قديميوي: حنظله بادغيسي . طاهريان بوده استة گوي پس از اسالم

. هجري قمري نوشته اند 220وفات او را حدود سال

خ

و پير هرات شيخ االسالم ابواسماعيل بن محمد:خواجه عبداهللا انصاري  369(انصاري هروي معروف به پير انصار

و طبعي توانا داشت. در هرات به دنيا آمد)ق.هـ481-ق. هـ را. وي از كودكي زباني گويا و عربي شعر پارسي

آن. هاي مشهوري است كه تأليف كرده استها وكتابشهرت وي بيشتر به جهت رسالهاما سرودنيكو مي از

و،ت نامهمناجا:جمله است . آيدمي خواجه عبداهللا از پيش گامان نثر مسجع به شمار...نصايح هفت حصاره

و حكمت، محمد بن حسن توسي از علماي بزرگ رياضي نصيرالدينابو جعفر:توسي نصيرالدينخواجه نجوم

و نيز از وزيران بزرگ آن دوره است كه با تدابير خاصي از خرابي شهر و كشتار دسته ايران در قرن هفتم ها

اين دانشمند يكي از فقهاي مذهب تشيع است كه هالكو را به ايجاد. جمعي مردم به دست هالكو جلوگيري كرد

. است» اخالق ناصري« او كتابهاي از مشهورترين تأليف. مراغه تشويق كردة رصدخان

د

. جهان پهلوان ايراني است، لقب زال پدر رستم:دستان

ر
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و معاصر دور، رابعه:رابعه عدويه و عربي. سامانيان استة شاعر مشهور قرن چهارم هجري وي در شعر پارسي

و عميق مشهور است و معاني دل پذير و سخن او به لطافت . هر دو ماهر بود

، در شهر ري به تحصيل فلسفه)ق.ه 323و به قولي 313ف، 251م(ابوبكر محمد بن زكريا رازي:زكريا، رازي

به،ترياضيا و پس از شهرت در اين علم و در بزرگ سالي به تعليم طب مشغول شد و ادبيات پرداخت نجوم

و به زودي رياست بيمارستاني را كه در آن شهر تأسيس شده  خدمت ابوصالح منصور ساماني حاكم ري درآمد

او. بر عهده گرفت، بود الطب(و.»الفلسفيه الحكمةيه في القوانين الطبيع«و»حاوي«هاي توان به كتابمي از آثار

. اشاره كرد) اروحاني

و شاگرد ابوريحان بيروني هاي ريحانه دختر حسين خوارزمي يكي از چهره:ريحانه دانش دوست قرن پنجم

. بود

س

و نقّاش مشهور معاصر در كاشان والدت يافت)ش.ه 1307-1359(سهراب سپهري:سهراب، سپهري او. شاعر

و به پيروي از او پرداخت توانمي را شعرة نخستين مجموع. از نخستين كساني دانست كه راه نيما را شناخت

شد 1330در سال» مرگ رنگ« نيمايي سپهري به نام اوة آخرين مجموع. منتشر همراه» ما هيچ ما نگاه« اشعار

شد 1356در سال»هشت كتاب«به ناماي با ديگر اشعارش در مجموعه آثار هاي دگي يكي از ويژگيسا[. منتشر

].سپهري است

و نويسندة)ق.ه 606-690(مشرف الدين مصلح بن عبداهللا شيرازي:سعدي . بزرگ قرن هفتم است شاعر

و در مدرسه نظاميه به تحصيل مشغول شد و سپس به بغداد رفت در. سعدي در شيراز به كسب علم پرداخت

در 655سال و و غزلياتها عالوه بر اين. گلستان را تأليف كرد) 656(سال بعد بوستان را به نظم درآورد ، قصايد

و قصايد عربي دارد كه همه را در و مقاالت و رباعيات و ترجيع بند . وي جمع كرده اند»كليات«قطعات
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)ق.ه 545و 525بين،ف-5دوم قرنة اواسط يا اوايل نيم:والدت(ابوالمجد مجدود بن آدم:سنايي غزنوي

و عارف معروف ايراني در قرن ششم است و به عرفان روي. شاعر در آغاز شاعري مداح بود ولي تغيير حال داد

او. بود)ع(وي دوست دار آل علي. آورد بهمي از آثار و كارنام، الحقيقه حديقةتوان بلخة سير العباد الي المعاد

. اشاره كرد

به.)1900-1944(معروف فرانسوي استة نويسند، آنتوان دوسنت اگزوپري:سنت اگزوپري وي در جواني

شد. هوانوردي پرداخت و در جنگ مفقوداالثر او. در جنگ دوم جهاني به خدمت ارتش درآمد شازده« اثر معروف

پرواز«و» زمين انسان« دو كتاب ديگرش. خيالي استةسرنشين يك سيار، شرح ديداري شگفت»كوچولو

. نام دارد» شبانه

شد. پسر كيكاووس پادشاه كياني است) داراي اسب سياه(سياوش:سياوش سودابه زن كيكاوس عاشق سياوش

از.و سياوش از او دوري كرد و او سربلند كيكاوس براي آزمايش سياوش فرمان داد تا او از ميان آتش بگذرد

و با دختر افراسياب. آزمايش بيرون آمد نگيس ازدواج كرد ولي به تحريكفر، او سپس به توران زمين رفت

شد، گرسيوز و فرنگيس است. برادر افراسياب كشته . كيخسرو پسر سياوش

ص

تا.ه 254اي كه از سلسله:صفّاريان بن.ق در شرق ايران سلطنت كردند.ه 290ق مؤسس اين سلسله يعقوب

به)طاهر، علي، عمر(چون يعقوب با برادرانش. ليث است وية سلسل، رويگري اشتغال داشت در سيستان مدتي

. به صفّاريان مشهور گرديده است

ع
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و آغاز قرن هفتم هجري:عطّار و عارف ايراني در قرن ششم و طبابت اشتغال داشته. شاعر عطّار به داروفروشي

و» االولياءةتذكر«:از آثار عطّار. است به» مصيبت نامه«و» الهي نامه«،»منطق الطّير« به نثر توان ناممي نظمرا

. برد

قرن پنجم(عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر از امراي دانشمند آل زياد:كيكاووس بن اسكندرعنصرالمعالي

و طبرستان بود. است) هجري و. فرمان روايي وي منحصر به قسمت محدودي از گرگان عنصرالمعالي مردي آگاه

و طبري شعر و به فارسي . سرودمي دانشمند بود

غ

و عارف ايراني:احمد، غزّالي برادر كوچك تر ابوحامد)ق.ه 520قزوين.ف(احمد بن محمد بن محمد فقيه

. سوانح العشّاق از آثار اوست. بغداد تدريس كردةوي مدتّي به جاي برادرش در نظامي. محمد غزّالي است

وي. سلجوقي استةاز دانشمندان معروف دور)ق.ه505- 450(ابوحامد محمد بن محمد غزّالي:محمد، غزّالي

و كالم سرآمد روزگار خويش بود و حكمت و برخي لقب غزّالي را به مناسبت. در فقه پدرش مردي بافنده بود

جا. نظاميه تدريس كردة وي به مدتپنج سال در مدرس. دانندمياوةپيش و همان و در طابران توس درگذشت

او. مدفون شد و احياء علوم الدين اشاره كرد نصيحة، توان به كيمياي سعادتمي از آثار . الملوك

ف

و نيمةابو منصور محمد بن محمد از فيلسوفان بزرگ اسالم در نيم:فارابي قرن چهارمة اول دوم قرن سوم

هم. هجري است آنهاي كتابة فارابي و كامالً بر معاني واهارسطو را به دقت مورد مطالعه قرار داد آگاهي يافت

و بدين جهت او را و تفسير آثار ارسطو مهارتي خاص پيدا كرد هم. ناميدند» معلّم ثاني« در شرح ةفارابي مانند
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صد. علوم زمان خود آگاه بودة دانشمنداني كه در تمدن اسالمي عنوان فيلسوف داشته اند از هم فارابي در حدود

. است تأليف دارد كه احصاء العلوم از آن جمله

و دهقانان توس. توس خراسان به دنيا آمدة فردوسي در روستاي باژ واقع در منطق:فردوسي از نجيب زادگان

و فرهنگي ايران كهن مانع از ارادت خالصان. بود و دلبستگي اش به ميراث قومي بهةاو مردي شيعه مذهب بود او

و در حالي كه نزديك به سال براي سرود30يا25فردوسي. نشد)ص(خاندان پيامبر  80ن شاهنامه رنج كشيد

شد.ه 411سال داشت به سال و در زادگاه خود به خاك سپرده .ق درگذشت

حس:فهميده و فداكاري خويش،دهين فهميمحمد ، نوجوان رشيدي كهدر دوران دفاعمقدس باايستادگي

ش به درج1359در سالوي. حماسه آفريد نايعرفةه در 1346بهشت ساليدر ارديو.ل آمديشهادت ش ه

دة خانواده اي مذهبي در محل در. ده به جهان گشوديپامنار قم و دوران كودكي خود را در همان شهر گذراند

دليسال پنجم ابتدا. به مدرسه رفت 1352سال  ا،ل انتقال خانواده اش به كرجيي به ة در بحبوح.ن شهر آمديبه

نيجنگ تحم صديلي روح او ازهمچون و در نخستيها جوان ونوجوان عاشق هاين روزين كشور به تالطم درآمد

و سن با وجودوي.م گرفت كه به جبهه بروديلي تصميجنگ تحم هاي نبرد خودرا به جبهه،كممشكالت فراوان

ايه باطل رسانيحق عل و در بسن زمان بود كه رشادتيد كه خبر شهادتيهنگام. اري از خود نشان داديهاي

خم، پخش مي شود، دوازده ساله نوجوانآنة رانيلد پ)ره(نييحضرت امام رهبر ما آن طفل:نديامي مي فرمايدر

ز، دوازده ساله اي است كه با نارنجك نيخود را و خود و آن را منهدم كرد ز شربتير تانك دشمن انداخت

.ديشهادت نوش

ك

، هلن .م1880(هلن آدامز دانشمند آمريكايي: كلر ، شنوايي وبينايي) وي درنورده ماهگي براثر بيماري

ي كودكان نابينا آشنا شد  خود را از دست داد ودرهفت سالگي بتحصيل پرداخت ،در ده سالگي با الفباي ويژه
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ي بعد توانست سخن گفتن را يادبگيرد از آن زمان كه نامش برسر زبان ها افتاده بود كوشش هاي.وچند

، گفتار نويسي اجتماعي خود را آغاز كرد وي پس از پايان تحصيالت دانشگاه دست به يك رشته سخنراني

وپخش كتاب زد واز در آمد آن ها آموزشگاه هاي فراوان در آمريكا وديگر كشورها براي نابينايان تأسيس كرد 

وي. ي من"بهترين نوشته  نام دارد كه شهرت جهاني يافت"داستان زندگي

م

و عارفان برگ ايران در قرن هفتم است)ق.ه 604- 672(:مولوي . موالنا جالل الدين محمد بلخي از شاعران

. معروف ترين اثر اوست، از معارف اسالمي استاي بيت كه گنجينه 26000با» مثنوي معنوي« كتاب عظيم

. تركيه واقع است» قونيه« آرامگاه او در

ن

و شاعر قرن ششم هجر:نظامي عروضي اثر. در اواخر قرن پنجم در سمرقند والدت يافت.ي استنويسنده

و، شاعر، دبير:چهار گروه از مردم يعنيةاست كه دربار» چهار مقاله« مشهور او كتاب مجمع النوادر يا منجم

. طبيب نوشته شده است

هاما قوم خود را به راه راست دعوت كردها يكي از پيامبران اولوالعزم كه سال:نوح م چنان بر كج رفتاري آنان

و خاندان خودآن. اصرار ورزيدند و نوح با ساختن كشتي پيروان گاه خداوند نوح را از طوفاني عظيم باخبر ساخت

.و انبوهي از جانداران را از هالكت نجات بخشيد

و

، سعد الدين "و كتاب يكي از دانشمندان اهل وراوين در نزديكي اهر كه در قرن ششم مي زيست: وراويني

شَروين پريم را كه به زبان طبري"مرزبان نامه ، به فارسي برگرداند) مازندراني كهن( اثر مرزبان بن رستم .بود
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ه

و در عين. عباسي كه پس از هادي به خالفت رسيدة بزرگ ترين خليف:هارون الرشيد هارون مردي متعصب

م. حال خوشگذران بود و شكوه دربار او و نسبت به علويان كينتجمل هارون هنگامي. شديد داشتة شهور است

. درگذشت، در حركت بودبه امورخراسانبه قصد رسيدگيكه

. كتاب االبنيه عن حقايق االدويه است وي نويسندة:موفق ابومنصور، هروي

ب. مشهورترين شاعر رمانتيك قرن نوزدهم فرانسه است) 1802-1885(:ويكتور، هوگو زرگ ترين در رديف

و ادباي اجتماعي جهان است و طرفدار جدي اصالحات اجتماعي. گويندگان و آزادي خواه وي مردي آزاد منش

و رنجبر بود از. به نفع طبقات محروم ،»كليساي نتردام پاريس«،»بينوايان«:مهم ترين آثار او عبارت اند

 ...و» كارگران دريا«

ي

ديگر برادران، در خردسالي چون پدرش به او سخت محبت داشت.ستا)ع(يوسف فرزند يعقوب:)ع(يوسف

و به چاهي افكندند و او را با خود به صحرا بردند در. به او حسد بردند و گروهي از كاروانيان او را از چاه درآورده

و به زندان افتادهاي يوسف پس از مدتي كه دچار سختي. مصر فروختند فر، فراوان گرديد روايي مانبه مقام

. كشور مصر نايل آمد) عزيزي(
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 آثار

ا–آ

راة نصيرالدينكتابي است نوشت:اخالق ناصري و ارسطو توسي به فارسي كه در نهايت زيبايي سخنان افالطون

و نظريات پيشينيان را مورد شرح قرار داده است . در حكمت علمي بررسي كرده

از( كتابي است دراحوال شيخ ابوسعيد ابي الخير كه محمدبن منّور:اسرارالتّوحيدفي مقامات الشيخ ابوسعيد يكي

.آن را نگاشته است) نوادگان وي 

و داروها موفّقاين كتاب را ابو منصور:األبنيه عن حقايق األدويه علمة دربار،و در واقع(هروي در خواص گياهان

. شودمي نثر علمي فارسي با كتاب االبنيه آغاز.در عهد منصور بن نوح ساماني تأليف كرده است) روانشناسي

و:الهي نامه كتابي مختصر از خواجه عبداهللا انصاري در ستايش پروردگار با مضامين عارفانه كه نثري مسجع

. آهنگين دارد

ب

و اخالقي است كه در سال:بوستان و مثنوي حكمي ده 655يكي از آثار سعدي شيرازي و داراي سروده شده

. اب استب
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ت

و تصوف:االولياةتذكر . كتابي است تأليف شيخ فريد الدين عطّار نيشابوري در شرح حال بزرگان عرفان

چ

وة كتابي است تأليف نظامي عروضي سمرقندي مشتمل بر چهار گفتار دربار:چهار مقاله و شاعران دبيران

و طبيبان كه در آغاز  .شدمي خوانده»مجمع النّوادر«منجمان

س

شد، در شهر ليون 1900اين اثر در سالة آنتوان دوسنت اگزوپري نويسند:شازده كوچولو در چهارده. زاده

و مسئوليت تأمين هزينة خانواده به دوش او افتاد فن. سالگي يتيم شد و خدمت نظام را در نيروي هوايي گذراند

و به خدمت ارتش درآمد و مكانيك آن را ياد گرفت و آشنايي هاي زيبايي.خلباني و مناظر متنوع جهان طبيعت

و نكته سنجش گرديدهاي بيشتر با جامعه سنت اگزوپري بعد از تسليم فرانسه. مختلف الهام بخش طبع حساس

از، به قواي آلمان و در آن كشور سه كتاب نوشت كه شازده كوچولو يكي و به امريكا رفت از آن كشور تبعيد شد

و اين شـايد آرزوي او بـود سنت. آن سه است و هرگز بازنگشت آسـمان. اگزوپري در يكي از پروازهايش گم شد

و زيباست كه در خالل آن عواطف بشري بـه سـاده اثري خيال»شازده كوچولو«. اي پذيرفتقرباني فرزانه -انگيز

و عناصري كه بر اثر غوطـه، ترين شكل و تحليل شده است و تجزيه پرسـتي از پـول ور شـدن در عاليـق مـادي

شـعري، شازده كوچولو. بزرگ به باد مسخره گرفته شده استهاي اند تحت نام آدمسجاياي انساني به دور افتاده

و معني است و نثري است شاعرانه كه سرشار از يك دنيا لطف رؤيايي است راستين، شازده كوچولو. است منثور

مي، شازده كوچولو. كه در درون آدمي ريشه دوانده است و، نمايـد آن قدر كه رؤيايي همـان انـدازه نيـز آرزوهـا
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و لمس كردنيآرمان و در كالبدي كوچك تمام پاكي هايش واقعي هـايو احساسهاو حقيقتها زيبايي،هااست

و از دروغ . بـه ظـاهر خردمندانـه بـه دور اسـت هايو نابخرديها فرومايگي، تظاهرها،هاراستين را در خود دارد

ميپرنده،ن شازده كوچولوسخنا آن هاي سپيدي هستند كه به هر سو و راسـتي را بـه و حقيقـت كـه هـايي پرند

مي، درونندهاي زيبايية شيفت ميهديه و با صداي شازده كوچولو از ديـده، آن چـه اصـل اسـت«:خواننـد كنند

.»پنهان است

ميشازده كوچولو پسركي است اهل يك سياره كه يك روز با گل سرخش و با پرواز پرندهقهر هاي مهاجر كند

ميبه زمينمي و دنبال دوست مي. گرددآيد و ماجراهايي برايش پـيش در زمين با موجودات مختلف برخورد كند

و در آخرميمي . فهمد كه چه طور بايد گلش را دوست داشته باشدآيد

ق

س بن اسكندر، نام قابوس نامه از نام نويسنده كتابي است به فارسي تأليف عنصر المعالي كيكاوو: قابوس نامه

و تربيتي است كه آن را براي تربيت فرزندش. كه در تاريخ به قابوس دوم معروف است گرفته شده كتابي اخالقي

.نوشته است

و سال:قانون و آن مفصل ترين كتاب طبي ابن سيناست در كشورهايها كتابي است در طب اسالمي به عربي

. شده استميو اروپايي تدريساسالمي 

ك

عد«:كشف االسرار و تفسير تأثيرتفسيري است به فارسي به قلم ميبدي كه آن را تحت» االبرارةكشف االسرار

. خواجه عبداهللا انصاري نوشته است
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و دمنه هن. كه حيوانات قهرمان آن هستندهايي كتابي است شامل مجموعه داستان:كليله دي اصل اين كتاب

بعدها نصر اهللا منشي آن را از عربي به فارسي ترجمه. بوده كه در عهد ساسانيان به پهلوي ترجمه شده است

. كرده است

و ديني به زبان فارسي تأليف محمد غزّالي:كيمياي سعادت راة نويسنده عمد. كتابي است اخالقي محتويات آن

ع» احياء العلوم« از كتاب ديگر خود به نام . ربي نوشته شده بود به طور خالصه به فارسي نقل كرده استكه به

گ

، گلستان را به سال: گلستان سعدي و.ق آفريد.ه 656شيخ گلستان به يقين يكي از درخشان ترين

و  استادانه ترين نمونه هاي نثر پارسي است كه پس از گذشت قرون متمادي هنوز اثري كه از حيث فن نگارش

، خلق نشده است محتوا ياراي برا ؛ يعني نثري كه گوشه. بري با آن را داشته باشد نثر گلستان مسجع است

زيبايي سبك نگارش گلستان آنچنان در پهنه ادب سرزمين ما به جلوه گري پرداخته. چشمي نيز به شعر دارد

، در ميان تقليد كنندگان معتبر سعدي ميت. كه بسياري را به دام تقليد از آن كشانده است صاحب( وان از جامي

،) بهارستان  ،.و همچنين قائم مقام نام برد) پديد آورنده پريشان( قاآني گلستان سعدي عالوه بر ديباچه

و نثر است  . داراي هشت باب است كه آميخته به نظم

قن.3در اخالق درويشان.2سيرت پادشاهان.1: باب هاي گلستان عبارت اند از و در.4اعت در فضيلت

و جواني.5فوايد خاموشي و پيري.6در عشق  در آداب صحبت.8در تاثير تربيت.7در ضعف

م
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آن:مثنويمعنوي و گرانقدر مولوي كه شامل حكاياتي است كه موالنا با بيان و عرفاني ها كتاب منظوم نتايج ديني

ت و از راه و حقايق معنوي را به زبان ساده در. كندمي مثيل بيانگرفته است شش26مثنوي و در هزار بيت

. دفتر سروده شده است

و در حدودة مثنوي مخزن االسرار سرود:مخزن االسرار كه 2260نظامي و حكم است و مواعظ بيت در اخالق

.ق به اتمام رسيد.هـ 570در حدود سال 

و دمنه تأليف مرزبانة كتابي است به شيو:مرزبان نامه اين كتاب. بن رستم يكي از اسپهبدان مازندرانكيله

.و تمثيل استها مشتمل بر داستان
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 مكان

ب

و به معني خان:بيت المقدس و مركز كشور فلسطين اكنون در اشغال، اين مكان عزيز. مقدس استةپايتخت

. رژيم صهيونيستي است

ت

ن:توس و سابقاً به و قريمي اطالقاي احيهيكي از شهرهاي قديمي خراسان و طابران ةشد كه شهر نوقان

و. در آن بود)و هارون)ع(مدفن امام رضا(سناباد گروهي از بزرگان بدان منسوبند از جمله جابر بن حيان

و فردوسي . ...، خواجه نصير

خ

كه. هم اكنون سه استان كشور به اين نام مشهورند، شرق، خورآسان:خراسان مركز آن مشهد خراسان رضوي

و خراسان جنوبي كه مركز آن بيرجند. مقدس است . باشدمي خراسان شمالي كه مركز آن بجنورد

هايو فداكاريها يكي از بنادر مهم ايران در استان خوزستان است كه در دوران دفاع مقدس رشادت:خرّمشهر

روز سوم خرداد را به عنوان روز، نون هر سالهاك. ميهن اسالمي را شاهد بوده استةفراواني از جوانان رزمند

و آزادي خرمشهر گرامي . داريممي مقاومت
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ر

وها اين كشور بناهاو كاخ. پايتخت كشور باستاني ايتالياكه هزار سال پايتخت امپراطوري روم بود:)رم(روم

. هاي ديمي بسياري داردموزه

ف

از. مركز اين استان شيراز است. از اقوام ايراني است استاني در جنوب ايران كه به نام قومي:فارس اين ناحيه

و، تخت جمشيد:از آثار تاريخي اين استان. شودمي قديمي ترين مراكز تمدن ايران محسوب و مسجد بازار

. توان نان بردمي اركوكيل را

ك

يا:كنعان كن،)ع(يوسف پيامبر،»ارض موعود«نام قديم سرزمين فلسطين . عان بوده استاهل

م

. قديمي در اروپا در شمال كشور يوناناي ناحيه:مقدونيه
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