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سخنی با فارسی آموزان
فارسي آموزان عزيز ،خوشحالیم که کتاب فارسی آموز 1و  2را با موفقیت خواندید و با زبان و ادبيات فارسی آشنا

شدید .اکنون که توانايي خواندن و نوشتن فارسي را کسب کرده ايد ،می توانید با کتاب فارسی آموز  3خواندن و

نوشتن خود را تقویت کرده و با ساختمان جمالت و متون نظم و نثر فارسی بیشتر آشنا شوید و با مهارت زیاد متون

زبانی و ادبی را بخوانید و بنویسید .مجموعۀ کتاب هاي فارسي آموز براي شما فرصت هاي مناسبي را ايجاد مي کند تا

با تمرين بيشتر ،فارسي را به خوبي بیاموزید .هر یک از کتاب هاي چهارگانۀ اين مجموعه ،در برگيرندة موضوعات

فرهنگي ،نکته ها ،واژگان ،گفت و گو ،تل ّفظ ،خوانش متن ،متون زباني و ادبي و ف ّعاليت هاي متنّوع خواندني و نوشتني
است.

کتاب هاي فارسی آموز در چهار سطح تدوین شده است :سطح مقدّماتی :فارسی آموز1؛ سطح ابتدایی :فارسی آموز2؛

سطح میانی :فارسی آموز  3؛ سطح پیشرفته  :فارسی آموز  . 4در هر سطح براي تقويت مهارت خواندن و نوشتن دو

توجه به مهارت هاي زباني،
کتاب اصلي و در مجموع هشت کتاب وجود دارد .محتواي برنامة درسي فارسي آموز با ّ
در دو جلد سازماندهي شده است :الف) کتاب فارسي آموز خواندن ب) کتاب فارسي آموز نوشتن .

هر کتاب متناسب با يک دوره و سه پايۀ تحصيلي است .فارسي آموزان مي توانند هر بخش را در يک پايه و هر

کتاب را در يک دوره بگذرانند .کتاب هاي خواندن و نوشتن هر سطح شامل سه بخش ،هر بخش شامل هفت درس
و هر کتاب بیست و یک درس است.

رويکرد حاکم بر برنامۀ درسي فارسي آموزي ،رویکرد انتقال فرهنگي است .براي تحقق اين رويکرد در تمامي

محتوا تا حد امکان سعي شده  ،جلوه ها و آموزه هاي فرهنگي به کار گرفته شود تا از اين رهگذر خواننده با زبان و

ادب فارسي آشنا شود .کتاب فارسي آموز (خواندن) برپاية مهارت هاي گفتاري (گوش دادن ،سخن گفتن ،خواندن،
ّ
تفکر و استدالل) سازمان دهي شده است .درآموزش زبان فارسي ،کتاب خواندن بر رويکرد کلّي و کتاب نوشتن ،بر
توجه شده است.
توجه به نگاه ترکيبي ،در مراحلي از آموزش به هر دو رويکرد نيز ّ
رويکرد جزئي تأکيد دارد؛ امّا با ّ

در بخش ا ّول ،دوم و سوم فارسي آموز ( 3خواندن) ،هر درس از يک متن ساده و کوتاه با عنوان بخوان  ،چهار
4

تصویر درباره موضوع درس با عنوان ببین و بگو ،واژگان  ،درک و دريافت ،نکته های زبانی و ادبی ،گوش کن و بگو،

فکر کن و بگو ،گفت و گو (مکالمه) ،روان خوانی ،شعر ،بازی و ضرب المثل تشکيل شده است .در پایان کتاب برای

تسهیل در خواندن واژگان متن درس ها  ،بخش واژه نامه قرار دارد  .در این بخش واژگان در جدول های سه ستونی
واژه  ،تل ّفظ فارسی با خط التین و معادل انگلیسی آن واژه آمده است .عالوه بر این متن ف ّعالیت های “گوش کن وبگو”

بیست و یک درس نیز در آخر کتاب درج شده است .در صورتی که لوح فشرده (سی دی) گوش کن و بگو را در
دسترس نداشتید ،از این متن ها در آموزش هر درس استفاده کنید.

براي تقويت و توانايي خوانانويسي و ّ
خط خوش فارسي آموزان ،در سازماندهي محتوای کتاب های چهار سطحی ،

سه نوع خط به کار گرفته شده است :الف) ّ
خط نسخ که سرمشق خواندن بوده و خ ّطي است که متن درس هاي

فارسي آموز به آن خط چاپ شده است .ب) ّ
خط تحریری که سرمشق نوشتن بوده و خ ّطي است که متن بخش “زيبا
بنويسيم” کتاب نوشتن با آن نوشته شده است .مبناي بهره گيري از ّ
خط نوشتاري يا تحريري ،مشق نظري ،دست ورزي

و تمرين عملي است .پ) ّ
خط نستعليق ساده يا شبه نستعليق ،فقط در شعرخواني های کتاب خواندن با هدف آشنايي
حس زيبايي شناسي به کار گرفته شده است .در تهيه و
فارسي آموزان با جلوه هاي خوش نويسي فارسي و پرورش ّ

توجه شده است .هدف اصلی این متون آشنایی با
گزينش شعرها و روان خواني ها به سطح پيشرفت فارسي آموزان ّ
متون زیبای نظم و نثر فارسی است .از اين رو ،تکرار و تمرين در خواندن اين متن ها ،به رشد مهارت خواندن و پرورش
توانايي درک آنان کمک خواهد کرد.

اميدواريم از کتاب های فارسی آموز ل ّذت برده و با این کتاب ها بتوانید با زبان و ادبيات فارسي انس بگیرید .براي

شما فارسي آموزان آرزوی سالمت ،موفّقيت و شادکامي داریم.

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و نظری
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جنگل

1

بخــــوان

نگاه گن      بگو

من جنگل هستم؛ مادر همة جنگل های سرزمین پهناور ایران .فرزندانی
در شمال و جنوب ،شرق و غرب دارم .مهر مادریام برای همة فرزندانم
یکسان است .فرزند کوچکی دارم در جنوبیترین نقطة کشورم؛ ناحيۀ خليج
فارس و عمان .حتم ًا نام جزیرة «قشم» در استان هرمزگان را شنیده اید.
عزیزترین فرزند شیرینتر از جانم در جزیرة قشم“ ،جنگل َحرا “است .جنگل
َحرا به دلیل داشتن درختان سر سبز و پرندگان زیبا از منابع گردشگری و
دیدنی استان است .ح ّتی زمانی که جزیره به زیر آب شور دریا فرو میرود،
همچنان به زندگی خود ادامه میدهد.
فرزند دلفریب و ج ّذاب دیگرم که ابرهای البرز را اسیر عشق باستانیاش
کرده“ ،جنگل ابر” نام دارد .این جنگل در استان گلستان و در کنار روستای
قصة عشق جنگل و ابر زبانزد بازدیدکنندگان و طبیعت گردان
ابر قرار داردّ .
است.
در ناحية رويشي زاگرس ،فرزندان محبوبم در غرب کشورم ،جنگلهای
بلوط زاگرسم ،حافظ آب و خاک سرزمین مادریشان هستند.
فرزندان دیگری هم دارم ؛ مگر میشود با این همه افتخار که ارمغان
فرزندانم است ،بر خود نبالم؟

واژه ها

کشور ،اشتیاق ،جزیره ،طبیعت ،هرمزگان ،قشم
خلیج فارس ،بلوط ،گلستان
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درک

    د
ریافت

حرا جاذبۀ گردشگری داشته باشد؟
1ــ چه عاملي باعث شده که جنگل ّ
2ــ جنگل ابر در کدام استان ایران قرار دارد؟

توجه کنید:
به این عبارت ها ّ

الف آمد

نکتۀ1

می گویم

ب من جنگل -ابوعلی سینا  -پزشک شهیر ایرانی  -جنگل های بلوط حافظ آب و خاک
همان طور که می بینید ،اگرچه مثال های بخش «الف» ازیک کلمه تشکیل شده اند ،امّا معنی آنها کامل

است؛ درحالی که نمونه های بخش «ب» شامل چندین کلمه هستند ،امّا معنی کاملی ندارند .فکر می کنید
دلیل آن چیست؟

متوجه شدید ،مثال های بخش «الف» فعل دارند ،امّا مثال های بخش «ب» فعل ندارند«.فعل»
همان طورکه
ّ

مهم ترین جز ِء هر جمله است.
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نکتۀ2
توجه کنید.
به نمونههای زیر ّ
 ایران ،شیراز ،خیابان شهیدبهرامی ،کوچةسوم شنبه ،دهم اردیبهشت1391، هرسخنی که به تو می گویند ،بشنو ،ولی درعمل کردن به آن ،شتاب زده مباش.« »،نشانة مکثی کوتاه است که قسمتهای کالم را
ازهم جدا می کند و به آن “ویرگول” میگویند.

کاربرد ویرگول:

الف) برای جداکردن اجزای نشانی وتاریخ.
ب) میان دو واژه یا دو یا چندجمله که از نظرمعنا به هم ارتباط دارند.
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گوش
کن      بگو

1ــ به نظر شما چه ات ّفاقی می افتد که جنگل های زیبا به بیابان تبدیل می شوند؟
2ــ برای محافظت از جنگل ها چه کارهایی باید انجام دهیم؟

گفت وگو

توچال

سامان :به به! چه هوای خوبی!

علی :ای کاش اآلن در مسیر جنگل ابر بودیم.
سامان :جنگل ابر؟ مگه ابر هم جنگل داره؟

علی :آره ،تا حاال نرفتی؟ بعد از جنگل ناهارخوران گلستانه .خیلی هم قشنگه.
سامان :پس واجب شد بریم ببینیم.

علی :پس قرارش رو بذاریم.

سامان :ا ّول بذار توچال رو فتح کنیم؛ البته با تله کابین!
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حکایت
دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند :یکی آن که اندوخت ونخورد ودیگر ،آن که

آموخت و نکرد.

چون عمل در تو نیست نادانی

علم چندان که بیشتر خوانی
نه مح ّقق بود ،نه دانشمند

چارپایی براو کتابی چند

که بر او هیزم است یا دفتر

آن تهی مغز را چه علم و خبر

گلستان سعدی

ب المثل

ضر

درخت تو گر بار دانش بگیرد
به زیرآوری چرخ نیلوفری را
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ناصر خسرو

2

باغچه
بخــــوان

نگاه گن      بگو

بوی گل یاس در کوچه میپیچد و این یعنی نفس گرم و آغوش پر مهر
مادربزرگ و دستهای مهربان پدربزرگ.
عطر و بوی باغچه ،یعنی ماهی قرمز عید سال گذشته ،یعنی درختهای
سیب تازه شکوفه کرده ،یعنی درخت خرمالو و انار پاییزی .شمعدانیهای
سرخ و صورتی و گنجشکهایی که باالی دیوار آشیانه کردهاند؛ جایی
که گربهها نتوانند ردشان را بگیرند تا جوجههایشان به زودی سر از تخم
درآورند.
باغچة خانة قدیمی از همة خاطرات من سهم دارد؛ از درد دلها و خندهها؛
ح ّتی از توپ چهل ّ
تکة پسر همسایه هم سهم دارد .باغچه شریک ظهرهای
گرم تابستان و بوی خاک نمدار غروبهاست؛ همان وقتی که مادربزرگ
با کاسهای پر از شاه توت از راه میرسد و همه دور پیراهن گلدارش حلقه
میزنیم.
باغچة خانة قدیمی مثل یک عروس است ،وقتی زمستانها پیراهن سفیدی
از برف میپوشد و گوشةحیاط ساکت مینشیند تا آدم برفی او را از تنهایی
درآورد.
باغچۀ خانة قدیمی بوی زندگی میدهد ،بوی امید ،بوی روزهایی که هرگز
فراموش نمیشوند.

واژه ها

شمعدانی ،گل یاس ،آشیانه ،شاه توت ،شکوفه ،درخت ،عطر،گنجشک
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درک

    د
ریافت

باغ و عمارت شاهزاده ( ماهان کرمان )

1ــ گنجشکها النههای خود را کجا درست میکنند؟ چرا؟

2ــ باغچة خانة قدیمی یادآور چه چیزهایی است؟

توجه کنید:
به این جمله ها ّ

نکتۀ1

1ــ مادربزرگ گلهای سرخ را در آب ریخت.

2ــ مادربزرگ گلهای سرخ را در آب میریزد.

3ــ مادربزرگ گلهای سرخ را در آب خواهد ریخت.

می دانیم که فعل مهمترین جز ِء جمله است.

فعل ویژگیهایی دارد که یکی از آنها “زمان” است.

درجملة ا ّول فعل “ریخت” زمان گذشته  ،در جملة دوم فعل“میریزد” زمان
حال و در جملة سوم فعل“ خواهد ریخت” زمان آینده را نشان میدهند.
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نکتۀ2

توجه کنید.
به نمونه های زیر ّ
الف) صیّاد ،کالغ ،شتاب ،آسیب

ب) بیمناک ،روزها ،دشوارتر ،سنگ پشتَ ،مرغزار

کلمات بخشهای الف و ب چه تفاوتی با هم دارند؟

باکمی د ّقت درمییابیم که کلمات بخش ب از دو یا چند
قسمت ساخته شدهاند؛ مث ًال:
بیمناک :بیم  +ناک

سنگ پشت :سنگ  +پشت

مرغزار :مرغ  +زار

ولی واژه های بخش الف چنین نیستند و تنها یک قسمت دارند:

ص ّیاد ،کالغ
به واژههای بخش الف ساده و به واژههای بخش ب غیرساده میگویند.
پس واژههای ساده فقط یک جزء دارند و واژههای غیرساده بیش از
یک جزء دارند.
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گوش
کن      بگو

1ــ باغ پرندگان در کدام قسمت تهران واقع شده است؟
2ــ دشت چر و آب چر ،چه تفاوتی باهم دارند؟

مکالمه

جمشیدیه

مهشید :عجب سرباالیی نفس گیری!
بیا کمی تندتر بریم.

فاطمه :رهرو آن است که آهسته و
پیوسته رود.

مهشید :این ضرب المثل را که
برای اینجا نگفتند.

فاطمه :چرا ،هرکسی که می خواد

کارش رو به آخر برسونه ،باید آرامش و پشتکار داشته باشه دوست عزیزم.
مهشید :پس بیا که کم کم قلّة کلک چال داره پیداش میشه؛دوست شاعر من!
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روان خوانی

مهربانی

باغچه کوچک ،دو درخت زندگی میکردند؛ یکی درخت آلبالو و دیگری
در یک
ٔ
درخت گیالس .این دو همسایه با هم مهربان نبودند و قدر هم را نمیدانستند.
بهار که میرسید ،شاخههای این دو پر از شکوفههای قشنگ میشدند،
ولی به جای این که خود این دو درخت هم مهربانتر و با صفاتر بشوند،
بر سر زیبایی شکوفههایشان با هم بحث میکردند.
در فصل تابستان هم بحث آنها بر سر این بود که میوههای کدامیک
بهتر و خوشمزه تر هستند .درخت آلبالو میگفت« :آلبالوهای من نقلی
و کوچولو و قشنگ هستند ،اما گیالسهای تو سیاه و بزرگ و زشتاند».
درخت گیالس هم میگفت« :گیالسهای من شیرین و خوشمزه هستند ،ا ّما
آلبالوهای تو ترش و بدمزه هستند».
سالها گذشت تا این که هر دو درخت پیر و کهنسال شدندّ .اما عجیب بود که آنها هنوز هم با هم مهربان نبودند.
در یکی از روزهای پاییزی که باد شدیدی هم میآمد ،ناگهان یکی از شاخههای درخت گیالس شکست ،بعد هم درخت
شروع به ناله و فریاد کرد .درخت آلبالو که تا آن روز هیچ وقت دلش برای درخت گیالس نسوخته بود و اصال ً به
«همسایه عزیز نگران نباش .اگر در برابر باد قدرت
اهمیتی نداده بود ،ناگهان دلش نرم شد و به درد آمد و گفت:
ٔ
او ّ
ایستادگی نداری ،میتوانی به من تکیه کنی .من کنار تو هستم و تا جایی که بتوانم کمکت میکنم .آخر من و تو که به جز
همدیگر کسی را نداریم».
محبت و مهربانی درخت آلبالو کمی آرامش پیدا
درخت گیالس از ّ
کرد و گفت« :آلبالو جان ،از لطف تو متشکرم .دوست عزیز!
دوستی و مهربانی خیلی زیباست».
بعد هم هر دو تصمیم گرفتند خودخواهی را کنار
بگذارند .فصل بهار که از راه رسید ،درخت گیالس
به آلبالو گفت« :به به! چه شکوفههای قشنگی! چه قدر
خوشبو وخوشرنگ! اینطوری خیلی زیبا شدهای!».
درخت آلبالو هم در جواب گفت« :دوست نازنینم ،این
زیبایی وجود توست که من را زیبا میبیند .به خودت نگاهی
بینداز که چه قدر زیبا و دلنشین شدهای!».
از آن پس هر چه حرف بین آنها رد و بدل میشد ،از مهربانی و
محبت چقدر زیباست.
همدلی و دوستی بود و به راستی که دوستی و ّ
20

حکایت
جواب تکان دهنده
چنان شنودم که پيري صد ساله ،گوژپشت ،سخت دو تا گشته و بر ّ
عکازه اي 1تکيه کرده ،همي

رفت.

جواني به تماخره 2وي را گفت «:اي شيخ ،اين کمانک به چند خريده اي؟ تا من نيز يکي بخرم».
پير گفت «:اگر صبر کني و عمر يابي ،خود رايگان به تو بخشند ،هرچند بپرهيزي».

قابوس نامه

 -1عصا  -2تمسخر ،مسخره کردن

ب المثل

ضر

پای ما لنگ است و منزل بس دراز
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3
نگاه گن      بگو

واژه ها

مطالعه
بخــــوان
فصل تابستان از راه رسیده بود و دلم میخواست تابستان پرباری داشته
باشم .تصمیم گرفتم به سرای محلّه بروم و ببینم چه خبر است و چه
برنامههایی برای تابستان دارند .در راهروی ورودی ساختمان ،با کمال
تعجب ،چند تا از هم کالسیهای سال قبلم را دیدم که در حال صحبت
ّ
کردن با مسئول پذیرش بودند .خیلی خوشحال شدم و بعد از احوالپرسی،
از آنها پرسیدم تابستان چه کار میکنند؟ فربد ،یکی از همکالسیهایم،
گفت« :من ّ
کل تابستان را با کالسهای سرای محلّه پر کردهام .الب ّته
تعطیالت هم دارد ،ولی مهم این است که هم کالسهای تفریحی تشکیل
میشود و هم کالسهای آموزشی .مهمترین قسمت ف ّعالیتهای تابستانی،
عضویت در کتابخانه و شرکت در مسابقة خالصه نویسی کتاب است ».با
خودم گفتم « :چه خوب ،باالخره کاری را که باید انجام میدادم  ،پیدا
کردم  ».برای عضویت در کتابخانه کافی بود دو قطعه عکس و کپی
شناسنامه و رضایتنامة پدر و مادرم را به مسئول پذیرش بدهم .فوراً
مدارک مورد نیاز را یادداشت کردم .به خانه رفتم و با مادرم به سرای محلّه
برگشتم تا ثبتنام کنم.
اولین روزی که وارد کتابخانه شدم ،خیلی هیجان داشتم .کتابخانه بخش
ّ
الکترونیکی هم داشت .حاال با خیال راحت میتوانستم هر کتابی را که
دوست دارم ،انتخاب و مطالعه کنم.خیلی زود از بین کتابها ،کتاب «شازده
کوچولو» نوشتة دوسنت اگزوپری و ترجمة مح ّمدقاضی را انتخاب کردم.
هر چند قب ً
ال این کتاب را خوانده بودم ،ا ّما باز هم دوست داشتم آن را
مطالعه کنم ،چون میخواستم در مسابقة خالصه نویسی شرکت کنم.
خالصة کتاب من در سرای محلّه برگزیده شد .من هم با جایزة نقدی که
در پایان دوره به من دادند ،مامان و بابا را به خوردن بستنی مهمان کردم.

خالصه نویسی ،تعطیالت ،ف ّعالیت ،تفریح ،عضویت ،مسابقه ،تصمیم

22

درک

    د
ریافت

1ــ به چه مکانی سرای محلّه میگویند؟
2ــ برای ثبت نام در سرای محلّه چه مدارکی الزم است؟

نکتۀ1
به کلمه هايي که در نوشتار شبيه هم هستند ا ّما در تل ّفظ و معني با هم فرق دارند،
کلمات هم نويسه ميگويند.
مهر :محبّت ،ماه مهر  /مُهر :وسيله اي براي چاپ
ِگ ُ
ل/گل ــ ُکشتيَ /کشتي ــ مشَ ک /مُشک ــ مي بَرد /مي بُرد
که بسي ُگل بدمد باز و تو در ِگل باشي
حافظ

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشي
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نکتۀ2

جوجة کوچک پرستو گفت« :کاش با باد رهسپار شوم!»
همانطور که می دانیم صحبت کردن مخصوص انسانهاست.
در جملۀ باال صحبت کردن به جوجه گنجشک نسبت داده شده است.
در این جمله جوجه میگوید« :کاش با باد رهسپار شوم!»

هر گاه یک صفت انسانی را به غیر انسان (اشیاء ،گیاهان وجانداران) نسبت بدهیم،
از «آرایة تشخیص» استفاده کردهایم.
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گوش
کن      بگو

1ــ به نظر شما چه عواملی در مطالعة درست تأثیر دارند؟
2ــ شما مطالعة چه کتابهایی را دوست دارید؟ چرا؟

گفت وگو

فرهنگ سرا

حسام  :سالم ،صبح به خیر ،سحر خیز شدی!
مهدی :سالم ،بله ،سحرخیز باش تا

کامروا باشی ،جان من!

حسام  :چه خبرا؟ اینجا چه کار میکنی؟
مهدی :برای ثبت نام درکالسهای
تابستانی فرهنگسراي محلّه اومدم.

حسام  :جدّی میگی؟ چه کالسی؟

مهدی :آموزش شنا و دفاع شخصی.

حسام  :چه فکر خوبی! من اومده بودم کتابی را که از کتابخانه امانت گرفتم ،پس بدم امّا
حاال که گفتی ،بدم نمیآد در کالس شنا هم ثبت نام کنم.
مهدی :آره ،حتماً این کار را بکن .مخصوصاً تو هوای گرم تابستون ،شنا کردن خیلی میچسبه!
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شعر خوانی
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عبدا لرحمن جامی

حکایت

نيک سیرت
اسکندر ،يکي از کاردانان را از عملي شريف  ،عزل کرد و عملي خسیس 1به وي داد .روزي آن
مرد به اسکندر درآمد؛ اسکندر گفت «:چگونه مي بيني عمل خويش را؟».

گفت «:زندگاني ات درازباد! نه مرد به عمل ،بزرگ و شريف گردد ،بلکه عمل به مرد ،بزرگ و
شريف گردد .پس در هر عمل که هست نيکو سيرتي مي بايد و داد. 2

بهارستان،جامي
 -1پست  ،فرومایه

 -2عدل  ،انصاف

ب المثل

ضر

عال ِم بیعمل ،مثل زنبور بی عسل است.
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4
نگاه گن      بگو

شهرداری
بخــــوان
خانم معلّم موضوع انشا را با صدای بلند در کالس خواند وگفت :تاریخچة
یکی از مشاغل را به انتخاب خود بنویسید.
بعد هم زنگ مدرسه به صدا درآمد ،قرقی به خانه رسیدم با خودم گفتم
باید موضوع سختی باشد ،ا ّما وقتی شب به منزل پدربزرگ عزیزم
رفتم و نگاهم به لوح تقدیر قاب شدة باالی دیوار افتاد و امضای
شهردار را پای قاب دیدم ،از خوشحالی بال درآوردم .پدربزرگ کارمند
شهرداری بود و بعد از  30سال خدمت ،بازنشسته شده بود.موضوع
انشایم را با او درمیان گذاشتم .بعد از شام کاغذ و خودکار آوردم
و حسابی مشغول صحبت با پدربزرگ شدم و یادداشت برداشتم .پدر

بزرگ دربارة تاریخچة شهرداری اینطور گفت« :سابقة شهرنشینی در
ایران از زمان هخامنشیان یکی از طوالنیترین سوابق شهرنشینی در
جهان است و در واقع ایجاد تشکیالت اداری را به داریوش هخامنشی

نسبت دادهاند» .او گفت که شهرداری بخشهای مختلفی دارد ،مثل
واحد عمران ،خدمات ،نظارت ،حفاظت و امور رفاهی .بعد هم برایم

خاطره ای تعریف کرد «:یکی از رفتگران شهرداری ،یک روز موقع جارو
کردن خیابان ،یک کیف پر از اسکناس پیدا میکند .بدون هیچ درنگی،
از روی کارت شناسایی موجود در کیف ،آن را به صاحبش برمی گرداند.
در حالی که پول داخل کیف به اندازة ده سال حقوق او بود .این
نشان دهندة شرافت و انسانیت این افراد زحمتکش است ».شب وقتی
از منزل پدربزرگ به خانه برمیگشتیم ،از او ّ
تشکر کردم و کیسة زباله
را برداشتم و زودتر از بقیه بیرون رفتم تا آن را در سطل زبالة داخل
کوچه بگذارم ،به امید اینکه شاید آقای رفتگر زحمتکش را ببینم و به
او بگویم «:خسته نباشید ،خدا ق ّوت!»

واژه ها

مشاغل ،حفاظت ،امضا ،لوح تقدیر ،سوابق ،عمران ،خدمات ،زحمتکش ،رفتگر
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درک

    د
ریافت

1ــ چه کسانی برای تمیز ماندن شهر تالش میکنند؟

پارک ملت ـ تهران

2ــ خاطرة پدربزرگ دربارۀ رفتگر شهرداری چه بود؟

توجه کنید:
به این جملهها ّ

نکتۀ1

ــ ای دانش آموزان عزیز!
ــ ای دوستان کوچک ما!

در جملههای باال کدام کلمهها مورد خطاب قرار گرفتهاند؟
در زبان فارسی ،اسم اگر مورد “ ندا وخطاب” قرار گیرد“ ،منادا” نامیده میشود و مانند جمله مفهوم
کاملی را میرساند .منادا معموالً با تغییر آهنگ صدا شناخته میشود و گاهی با کلمههایی مانند« :ای ،یا
و آی» که در ابتدای اسم قرار میگیرند ،همراه میشود؛ مانند ای خدا! آی مردم! و گاهی نیز با «الف» در
آخر اسم میآید؛ مانند خداوندا! سعدیا!
گاهي هم منادا هيچ نشانه اي ندارد و از لحن و آهنگ جمله مي توان آن را تشخيص داد .مانند:
حسن! به دوستت کمك کن.
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نکتۀ2
 مادرمانند چشمۀ پاک است. درایــن جملــه ،مــادر بــه چــه چیــزی شــبیه شــده اســت؟ آیــا هرچیــزی را میتــوان بــه هرچیــز دیگــریتشــبیه کــرد؟ درهرتشــبیه ،میــان آنچــه تشــبیه میشــود و آنچــه بــدان تشــبیه میکنیــم ،شــباهتهایي
وجــود دارد .حــاال بگوییــد ویژگــیمشــترک «مــادر» و«چشــمه» چیســت؟ شــما مــادر را بــه چــه چیــزی
تشــبیه میکنیــد؟
از «تشبیه» برای زیبایی وتأثیرگذاری سخن و نوشته استفاده میشود« .تشبیه» دو
رکن اصلی دارد .دراین جمله «مادر» رکن ا ّول و «چشمه» رکن دوم است.

گوش
کن      بگو

1ــ نام قدیمی شهرداری چه بود؟
2ــ اگر اداره و کارگران شهرداری نبودند ،چه ات ّفاقی می افتاد؟
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ُرفتگر

گ

فت وگو

زهرا :سالم ،شب به خیر ،چه خبرا؟
گلناز :سالم ،شب تو هم به خیر .سالمتی .اخبار تلویزیون رو دیدی؟
زهرا :کدوم خبر رو میگی؟
گلناز :خبر همان رفتگری که یه کیسه پول پیدا کرده بود!
زهرا :آره ،آره .عجب آدمهای شریفی هستند این رفتگرها! همه را به صاحبش برگردونده،
مژدگانی هم نگرفته!
گلناز :اگه تو جای اون بودی چیکار میکردی؟
زهرا :معلومه ،منم پول رو پس میدادم.
گلناز :آفرین! امّا فع ً
ال بیا بریم سر کوچه آشغالها را بذاریم ،االن ماشین حمل زباله میآد.

سرودي براي پاکي

ر
وان خوانی

درباره من چيزی ننوشته است.
من يک رفتگرم .همه مرا می شناسند ّاما هيچ کس تا به حال
ٔ
شاعران و نويسندگان معموال ً دربارۀ گل ها و درختان يا جويباران و چشمه ساران شعر می گويند ولی اگر کمی د ّقت کنند،
می  توانند مرا هم در ميان سبزه زاران ،در زير درختان و در کنار جويباران ببينند .شايد حق داشته باشند ،آخر چه کسی
نوشته زيبا و لطيف آشغال را توصيف کند؟ البّته من که زباله نيستم؛ من
حاضر است غزلی زيبا برای زباله بسرايد يا با يک
ٔ
همه مردم رفتگرند؛ چون باالخره هرکسی ــ از فقير
رفتگرم .رفتگر يعنی کسی که آلودگی را می روبد و پاک می کند .پس ٔ
همه مردم هر روز دست و صورت و بدنشان را تميز می کنند؛
گرفته تا ثروتمند ــ در زندگی چيزی را تميز می کند؛ مثال ً ٔ
غده ای از بدن بيمار بيرون می آورد ،دندان پزشکی
ظرف ها ،سفره ها ،لباس ها و خانه هايشان را تميز می کنند .پزشکی که ّ
که دندان های خراب یا پوسیده و کرم خورده را از دهان مردم بيرون می کشد و آموزگاری که آلودگی جهل را از ذهن
همه ما آلودگی ها را پاک می کنيم.
بچه ها می روبد؛ پس چه فرقی می کند؟ ٔ
ّ
محله ديگران را هم تميز می کنم .آيا کسی
تازه مردم تنها خود و خانۀ خود را تميز می کنندّ ،اما من عالوه بر آن ،کوچه و ٔ
که فقط کار خودش را انجام می دهد ،بهتر است يا آن که کار ديگران را هم راه می اندازد؟ اگر ديگران چند روز نباشند،
زباله کمتری توليد می شودّ ،اما اگر من چند روز نباشم ،زندگی مردم زير زباله ها دفن خواهدشد .من نمی دانم کار چه
ٔ
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کسی مفيد تر است؟ کار کسی که
همه چيز را به زباله تبديل می کند يا
کسی که همه جا را از آلودگی پاک
می کند؟
من نمیدانم کسی که کار ديگران را
مشکل میکند بهتر است يا آن که کار
مردم را آسان میکند؟ ديگران که درس
خواندهاند ،کتابها و دفترها را به زباله
تبديل میکنند و من آن ها را جمع میکنم تا
دوباره به کتاب و دفتر تبديل شوند.
من پاييز را جارو می کنم ،زمستان را پارو
می کنم ،تابستان را می شويم تا هميشه
بهار باشد .من رفتگرم .آفتاب و آب و باد
همکاران من هستند ّاما من هر روز صبح،
زودتر از خورشيد از خواب بر می خيزم
و به سرکار می روم .خورشيد هم رفتگر
است .او هم هر روز صبح بر می خيزد و
تيره شب را از کوچه های شهر
زباله های ٔ
جارو می کند .او هم می تابد و همه چيز را
پاک می کند .آب هم همه چيز را می شويد و پاک می کند .باد هم آسمان را از ابرهای تيره جارو می کند و آن ها را به
همه ما رفتگريم ّاما نمی دانم چرا بعضی ها خودشان را باالتر از من می دانند؟ من رفتگرم؛ اگر در
باران تبديل می کندٔ .
نيمه های شب که هوا تاريک است يا در گرگ و ميش صبح ،يک عالمت راهنمايی را ديديد که حرکت می کند و در
تاريکی می درخشد ،آن منم که با لباس مخصوص ،مشغول کارم .من هر شب به در خانه ها می روم و زباله ها را جمع
می کنمّ ،اما کاش می توانستم دل های بعضی از آدم ها را هم آب و جارو کنم تا خودشان را برتر از ديگران ندانند.
کارخانه توليد زباله هستند.
اين جور آدم ها به نظر من کيسه های زباله ای هستند که راه می روند .اين جور آدم ها فقط
ٔ
ميوه رسيده و نان گرم و تازه را به
اين جور آدم ها در يک چشم به هم زدن می توانند باغ سرسبز ،آب پاک ،گل زيبأ ،
زباله تبديل کنند.
زباله بزرگ تبديل شود .آن وقت ديگر کاری از من ساخته نيست .اگر
کيسه ٔ
کره زمين به يک ٔ
می ترسم روزی برسد که ٔ
کوره
کره زمين را بردارد و در
ٔ
سفينه حمل زباله بيندازد و آن را ببرد تا در ٔ
آن روز برسد ،بايد يک رفتگر ّمريخی بيايدٔ ،
خورشيد بريزد.
قيصر امين پور
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حکایت

سفر

روزي پير 1ما ،با جمعي از همراهان به در آسيابي رسيد .افسار اسب کشيد و ساعتي درنگ کرد،

پس به همراهان گفت«:مي دانيد اين آسياب چه مي گويد؟» ،مي گويد« :معرفت این است که من
در آنمِ .گرد خويش مي گردم و پيوسته در خود سفر مي کنم تا هرچه نبايد ،از خود دور گردانم!»

اسرارالتّوحيد ،مح ّمدبن منّور

 -1مرشد ،راهنما

ب المثل

ضر

آسیاب به نوبت
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5

آذربایجان
بخــــوان

نگاه گن      بگو

تبريز يکي از شهر هاي تاريخي آذربایجان است که در شمال غربي ايران
قرار دارد و از دير باز ،ديار تاريخ سازان بوده است .بازار بزرگ و باستاني
تبریز يکي از بناهاي سرپوشيدۀ جهان به شمار مي رود و پيش از آن که
يک بناي باستاني باشد ،نشان دهندۀ اه ّميت تجاري اين شهر در روزگاران
گذشته و در مسير جا ّدۀ ابريشم است.
تبريز مرکز حکومت بسياري از سلسله هاي پادشاهي بوده است .شهرت
مراکز علمي و ديني آن به قدري باال بوده که دانشمندان زيادي براي کسب
علم و حکمت از دورترين نقاط جهان به اين شهر رو مي آوردند .تبريز را
مي توان دروازۀ فرهنگ و ت ّمدن دانست؛ چرا که بسياري از يافته هاي علمي
براي ا ّولين بار در اين شهر به ظهور رسيده است و به همين جهت تبريز را
شهر ا ّولين ها نيز مي نامند.
مث ً
ال ا ّولين چاپخانه ،سينما ،شهرداري و مدرسۀ ايران در اين شهر تأسيس
شده است .از جاهاي ديدني اين شهر زيبا مي توان به گردشگاه ا ِل گلي،
بازار سن ّتي ،مسجد کبود و مدرسِ ۀ رشديه اشاره نمود.
اگر روزی گذرتان به آذربایجان افتاد ،حتم ًا از زیبایی ها و دیدنی های
اردبیل ،زنجان و ارومیه ودیگر شهرهای این منطقه ل ّذت ببرید .آب گرم
سرعین ،گنبد سلطانیه  ،منارۀ شمس تبریزی ،دریاچۀ ارومیه و صدها جاذبۀ
گردشگری دیگر در انتظار شما هستند.

واژه ها

آذربايجان ،اردبیل ،شهريار ،تمدّ ن ،دریاچه  ،ارومیه ،گردشگاه ،زنجان ،سرعین
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درک

    د
ریافت

گردشگاه ال گلی ( تبریز)

1ــ سه نمونه از ا ّولینهای شهر تبریز را بیان کنید.

2ــ چرا تبریز را می توان دروازۀ فرهنگ و تمدّن دانست؟

توجهکنید:
به جملههای زیر ّ

نکتۀ1

او به نقشة ایران نگاه کرد.

من از دشمن نمی ترسم.

علی با دوستانش مهربان است.

مح ّمد برای مادرش هدیه خرید.

در جملههای باال ،کلمات«  به ،از ،با و برای» «   حرف اضافه » هستند.

حروف اضافه اغلب قبل از اسم یا جانشین های اسم می آیند.

مشهورترین حروف اضافة فارسی عبارتاند از  « :به ،تا ،برای ،با ،در ،از ،بدون ،مانند،
به سبب و»...
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نکتۀ2
توجه کنید.
به جملههای زیر ّ

جملۀ ادبی

جملۀ زبانی
باران بارید.

ابر میگرید.

گرسنه ام.

خدایا! گرسنهام ،دانایی را غذای روحم کن.

شیوة بیان جمالت در زبان میتواند «ساده» یا «ادبی» باشد .هرگاه طوری سخن
بگوییم که فقط مقصود را بیان کنیم ،زبانمان ساده و «زبانی» است ،ا ّما هرگاه
جمالت را به شیوهای زیبا و تأثیرگذارتر بیان کنیم که بر مخاطب تأثیر بهتری
بگذارد ،از شیوة «ادبی» کمک گرفتهایم.
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گوش
کن      بگو

1ــ استان آذربایجان غربی در کدام قسمت ایران قرار دارد ؟
2ــ در استان آذربایجان غربی چه اقوامی زندگی میکنند؟

گفت وگو

نقل پزی

شیرین :نرگس جون ،اینجا رو ببین! چه قدر بامزه نقل درست میکنن! بادامها رو ببین!
نرگس :وای حلواها رو ببین! همهاش گردو و هویج داره .بیا مزه کن ببین چه طعمی داره!
شیرین :من نمیدونستم ارومیه اینقدر سوغاتی و شیرینیهای خوشمزه داره.
نرگس :اين ها از سوغاتیهای شیرین و خوشمزة آذربايجان است.
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شعر خوانی
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�ش هر ی�ار

حکایت

طمع کاري

سگي بر لب جوي ،استخواني يافت .چندان که در دهان گرفت ،عکس آن در آب بديد ،پنداشت
که ديگري است .به َش َره 1دهان باز کرد تا آن را نيز از روي آب برگيرد؛ آن چه در دهان بود ،باد
داد.

کليله و دمنه،نصراله منشی

 -1حرص و طمع

ب المثل

ضر

« زاغ خواست راه رفتن کبک را یاد بگیرد،
راه رفتن خودش را هم فراموش کرد».
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6

شیشهگری

بخــــوان
نگاه گن      بگو

واژه ها

بچههای کالس منتظر
همیشه  ،درست بعد از امتحانات پایان ترم ،با ّ
میشدیم آقای ناظم بیاید و رضایت نامههای اردو را بین ما توزیع کند.
آن روز هم منتظر بودیم .نیما گفت« :من شنیدم این ترم خبری از اردو
نیست».
آرین گفت« :من شنیدم قراره بریم سینما».
در همین بحث و گفت و گوها بودیم که اردشیر ،نمایندة کالس ،گفت:
«برپا!»
آقای ناظم با برگههای رضایت نامه در دستش وارد کالس شد و گفت:
«بچهها ،خسته نباشید .اینبار یک برنامة ویژه داریم .بازدید از موزة آبگینه؛
ّ
موزة شیشهگری اصیل ایرانی .همین شیشهای که وقتی از دستان شما
میافتد و میشکند ،میگویید :قضا و بال بود ».
و بعد ادامه داد« :به هر حال ،رضایت نامههایتان را فراموش نکنید .بازدید
جالبی خواهد بود!»
وقتی که به موزه رفتیم! متص ّدی آنجا برایمان توضیح داد « :شیشه گری
هنر ا صیل ایرانی ،یکی از قویترین هنرهای سنتی در ایران به شمار
میرود .این هنر س ّنتی ،در تاریخ زندگی بشر ،قدمتی طوالنی داشته است.
در واقع شیشه از عجیبترین موا ّد ا ّولیهای است که بشر با آن آشنا شد.
ا ّما ا ّولین شیشههای دست ساز به ایرانیان و دورة اشکانیان تعلّق دارند».
در ادامة بازدید ،چندین اسالید از کارگاههای شیشهگری و نحوة تولید
ظروف شیشهای تماشا کردیم .با اینکه زمستان بود وهوا سرد ،ا ّما من از
شوق دیدن عکسها و اسالیدها احساس گرما میکردم.
همه جا پر از شیشههای رنگارنگ بود ،انگار شیشهها با هم در طیفی از
رنگ و نور خودنمایی میکردند.
بعد از ظهر ،وقتی از مدرسه به خانه برگشتم ،از تماشای ظرفهای شیشهای
در کمد خانه ل ّذت بردم و از اینکه این هنر اصیل ایرانی را شناخته بودم،
بر خودم میبالیدم.

شیشه گری ،منتظر ،ناظم ،رضایت نامه ،اصیل ،آبگینه ،بلور
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درک

    د
ریافت

1ــ در موزۀ آبگینه چه اشیایی وجود دارد؟

2ــ یکی از عجیبترین مادهّهایی که بشر کشف کرد ،چه بود؟

نکتۀ1
توجهکنید:
به این جملهها ّ
برادرم نویسندة کتاب کودک است .چه کسی نویسندة کتاب کودک است؟ برادرم« :نهاد»
نور آفتاب خیال انگیزاست .چه چیزی خیال انگیز است؟ نور آفتاب« :نهاد»
نهاد ،کلمه یا گروهی از کلمهها در یک جمله است که دربارة آن خبری میدهیم.

برای تشخیص نهاد ابتدا از پیام و مفهوم جمله کمک میگیریم تا بفهمیم دربارة چه چیزی صحبت شده
است .با سؤالهای پرسشیِ «چه چیزی» و «چه کسی» و آوردن فعل در انتهای آنها ،میتوانیم
جملهای پرسشی بسازیم که جواب آن پرسش« ،نهاد» جمله خواهد بود.
الف) نهاد گاهی یک کلمه است .مثل« :باد» دراین جمله :باد شاخههای بید مجنون را به هم گره زده بود.
ب) گاهی نهاد به شکل گروهی از کلمه ها است ،مثل« :بوی عطر گلهای اقاقیا» در این جمله :بوی عطر
گلهای اقاقیا همه جا را پر کرده بود.
پ) با کمک فعل و شناسۀ آن ،میتوانیم نهاد را پیدا کنیم.
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نکتۀ2

( )
(
)
دونقطه ( ):در موارد زیر به کار میرود:

الف) قبل از نقل قول؛ برای مثال :چنانکه گفتهاند« :آدمی مخفی است در زیر زبان»

ب) هنگام بیان معنی کلمهها؛ مثال :صیف :تابستان  -عاجز :ناتوان

پ) به جای کلمهها و عبارتهای توضیحی؛ مانند :نشانههای پرکاربرد نگارشی

عبارتاند از :نقطه ،ویرگول ،دونقطه ،گیومه.
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گوش
کن      بگو

1ــ ا ّولین شیشههای رنگی را چه کسانی درست کردند؟
2ــ در اطراف ما چه وسایلی قرار دارند که در آنها شیشه به کار رفته است؟

گفت وگو

شیشه گری

رضا :عجب حرارتی داره این کوره!

سهراب :نمیشد به جای کارگاه شیشهگری میرفتیم کارگاه یخچال سازی؟

رضا :سهراب! بیا نگاهی به چرخش دست استاد شیشه گر بنداز ،سرما و گرما یادت میره.
سهراب :وای! حیرت انگیزه!

رضا :میبینم که گرما یادت رفت!
سهراب :واقعاً ،همینه که شاعر میگه :هنر برتر از گوهر آمد پدید!
رضا :بله ،این است هنر ایرانی  -اسالمي!
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روان خوانی

دوست دانا

سالها پیش ،دهقانی بود که زمین و باغ زیادی داشت .پسری هم داشت تنبل و بیکار که جز خوشگذرانی کار دیگری
نداشت .پسر هر شب با دوستانش به خوشگذرانی میرفت و دهقان هر چه او را نصیحت میکرد که دست از این کارها
بردارد و به فکر زندگیاش باشد ،پسر گوش نمیکرد.
همه ثروتش به دست پسر افتاد .دوستان پسر چند برابر شدند.
روزگار چنین بود تا اینکه پدر ُمرد و ٔ
مادر پسر که زن دانا و فهمیدهای بود ،یک روز به او گفت« :پسرم ،با اینها رفت و آمد نکن .اینها دوستان خوبی
نیستند .اینها دوست جیب تو هستند ،نه دوست خودت .تا وقتی پول داشته باشی ،دور و برت میچرخند و وقتی هم
پولت تمام شد ،تو را ترک می کنند و میروند».
پسر خندید و گفت« :نه مادرجان ،دوستان من اینطوری نیستند .آنها خیلی خوباند .هر چه من بگویم ،گوش میکنند
و هر چه بخواهم ،به من میدهند؛ ح ّتی حاضرند جانشان را فدای من کنند».
مادر گفت« :حاال که اینطور است ،بهتر است چند نفر از آنها را امتحان کنی .اینطوری معلوم میشود که آنها
دوست خودت هستند یا دوست پولهایت».
پسر گفت« :فکر خوبی است .باشد .امتحان میکنم».
خانه ما پیدا شده که همه را ذ ّله کرده
فردای آن روز ،پسر پیش چند نفر از دوستانش رفت و گفت« :تازگیها موشی در ٔ
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است .این موش بدجنس دیشب گوشتکوب ما را خورد».
دوستانش به هم نگاه کردند .یکی از آنها گفت« :بله ،درست است .ا ّتفاق ًا همین بال سر ما هم آمد و موشی گوشتکوب
ما را برداشت و به سوراخش برد».
یکی دیگر از آنها گفت« :این که چیزی نیست ،ما موشی داریم که در یک روز نصف اثاثمان را به النهاش برد».
دیگری گفت« :پس نمیدانید موش ما چه کار کردهاست .اگر بشنوید ،شاخ در میآورید .موش ما گوشتکوب ،وسایل
خانه و ح ّتی آشپزخانه را هم به النهاش برد ه است».
پسر دهقان با خوشحالی نزد مادرش برگشت و گفت« :دیدی مادر؟ دیدی؟ دوستان من آنقدر خوب هستند که دروغ به
این بزرگی را باورکردند».
مادر گفت« :همین نشان میدهد که آنها دوستان خوبی نیستند .دوست خوب آن است که به تو راست بگوید ،نه آنکه
دل تو را خوش کند».
روزها و ماهها گذشت .پسر دهقان تمام ارث پدر را به باد داد .روزی در جمع دوستانش آهی کشید و گفت« :دیشب
فقط یک نان توی سفره داشتیم که آن را هم موش خورد».
دوستانش خندیدند و یکی از آنها گفت« :عجب حرفی میزنی؟ مگر موش میتواند یک نان درسته را بخورد؟»
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دیگری گفت« :اگر ده تا هم بودند ،نمیتوانستند آن را بخورند».
پســر دهقــان خواســت بگویــد مگــر شــما همانهایــی نیســتید کــه میگفتیــد مــوش خانهتــان گوش ـتکوب و وســایل
خانــه و ح ّتــی آشــپزخانه را هــم بــا خــودش بــه الن ـهاش بردهاســتّ ،امــا چیــزی نگفــت و بــا دلــی شکســته بــه طــرف
خانـهاش بــه راه افتــاد.

(برگرفته از مرزبان نامه)
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حکایت

انواع مردم

بدان که مردم از سه جنس اند .بعضي چون غذا هستند که وجودشان براي ما الزم است و بعضي
چون دارو هستند که فقط گاهي به آن ها نياز داريم و برخي ديگر مانند بيماري هستند که ما
هرگز به آنها نياز نداريم و ليکن گاهي گرفتارشان مي شويم که در چنين هنگامي بايد صبر و تح ّمل
داشته باشيم تا به سالمت از دست آنها ،رها شويم.

کيمياي سعادت

ب المثل

ضر

« هر دم از این باغ بری میرسد ،تازهتر از تازهتری میرسد».
نظامی
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7

گل ریزان
بخــــوان

نگاه گن      بگو

وقتی فصل بهار از راه میرسد و شکوفههای سرخ و سفید زینت بخش
شاخهها میشوند ،با خود میاندیشم که بهار چقدر سخاوتمند است و
بخشندهتر از او خدای متعال است .به یاد میآورم آداب و رسوم زیبای
گرفته شده از بهار را .مثل آیین سن ّتی «گل ریزان» که در اصل از یک
س ّنت دیرینه و رسم پهلوانی ایرانی آغاز شده است.
خاستگاه ا ّولیة این عمل انسان دوستانه زورخانه بوده است .در اینترنت
جستوجو میکنم .ا ّول دربارة زورخانه و بعد گل ریزان .عکس پهلوان
«پوریای ولی» در اکثر صفحهها تکرار میشود و اين ،برایم خیلی جالب
است .رسم گل ریزان ،به گرفتن دست مستمندان و اقتدا به حضرت علیبن
ابی طالب (ع) ،اشاره دارد.
این س ّنت ایرانی همواره یک افتخار بوده است و بسیاری از شرقشناسان
از آن به نیکی یاد میکنند؛ به گونهای که پروفسور مانوئل کوربن ،محقّق
دیرینه شناس و مردم شناس برجستة غربی ،آن را نماد زیباترین حرکتهای
بشری در طول تاریخ میداند که فقط مخصوص ایرانیان بوده است.

واژه ها

زورخانه ،پهلوان ،خاستگاه ،نوع دوستی ،مستمندان ،سنّت
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درک

    د
ریافت

بیا یید شا
د
ی
ه
ا
ی
م
ا
ن
را
ت
قسیم کنیم .

1ــ هر چه از رسم گل ریزان میدانی ،بگو.

2ــ مانوئل کوربن گل ریزان را چگونه آیینی میداند؟

توجه کنید.
به این جملهها ّ
من به کتابخانه رفتم.

نکتۀ1

او تکالیفش را نوشت.

تو واقعیت را گفتی.

آنها خوشحال شدند.

چنانکه آموختیم ،فعل ویژگیهایی دارد که یکی ازآن ها «زمان» است .ویژگی دیگرفعل ،شخص است.
منظور از شخص ،گوینده ،شنونده ،یا شخصی دیگر است که کار را انجام میدهد .درجملة ا ّول« ،رفتم»

فعل است و «من» آن را انجام دادهام .درجملة دوم «نوشت» فعل است و « او» آن را انجام داده است.
درجملة سوم فعل «گفتی» را «تو» و درجملة چهارم فعل «شدند» را «آنها» انجام دادهاند.
فعل

شخص

ا ّول شخص(گوینده)

رفتم  -رفتیم

سوم شخص(شخص دیگری غیر از گوینده و شنونده)

رفت  -رفتند

دوم شخص(شنونده)

رفتی -رفتید

همانطورکه میبینید ،گوینده یا «ا ّول شخص» مفرد است یا جمع .شنونده یا «دوم شخص» میتواند یک نفرباشد
یا بیشتر« .سوم شخص» هم مانند ا ّول و دوم شخص میتواند مفرد باشد یا جمع .یکی را «مفرد» و بیش از یکی
را «جمع» مینامیم.
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نکتۀ2
گاهی نوشتههایی را می خوانیم که از زبانهای دیگر به زبان فارسی ترجمه شدهاند.
به کسی که ترجمه میکند« ،مترجم» می گویند .مترجم باید با دو زبان ،یعنی زبانی

که از آن ترجمه میکند و زبانی که به آن ترجمه میکند ،کام ً
ال آشنا و مسلّط باشد.
مترجمان هنگام ترجمه از منابعی مانند فرهنگ لغت استفاده میکنند.

گوش
کن      بگو

1ــ آیا برای کمک به دیگران حتماً باید در جشن گل ریزان شرکت کرد؟
2ــ یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی انسان ها چیست؟

مهربانی

گفت وگو

سارا :خدا رو شکرکه امشب اینجا هستیم! واقعاً به خودم میبالم .چه مردم مهربونی داریم!

مهشید :منم خیلی خوشحالم! آدم فکر نمیکنه با این کمکهای کوچیک بشه کاری کرد!

سارا:آره ،ولی وقتی با هم جمع میشه معجزه میکنه.

مهشید :اونم چه معجزه ای! یه گرفتار رو نجات میده.

سارا :خدایا شکرت!

مهشید :خدایا هیچ کس رو گرفتار نکن!

سارا :الهی آمین!
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شعر خوانی

ش
رو � ن� ی ،م ن  ،گل ،آ� ب
�
هس ک
� �ه ن�می دا ن�م .
چ� ی��ز یاه� ی ت
ک
ب�
�
ه
�
ن
خ
�
می دا ن�م  ،س ب��ز ه ای را م و   ام ُمرد .

می روم ب�اال ت�ا ج
او�  ،م ن پ�ر زا� ب�ال و پ�رم .
ب� ی�
�  ،م ن پ�ر زا� ف�ا ن�وسم .
راه می ن�م رد �ظلم ت

�.
با�ری ن ی�س ت
�.
ب�ادی ن�ی س ت
ن��
می ش ی� ن�م ل ب
� ح ضو� :

م ن پ�ر زا� ن�ورم و ش� ن

�.
و پ�ر زا� دار و رد�خ ت

گ
� ش
رد� ماهی اه  ،رو ش� ن� ی  ،م ن  ،گل  ،آ� ب
�.
ک
پ�ا� ی �خ ٔ
�.
و�شه ز��یس ت
ماردم یر�حان می چ�� نی� د .
ط
�ن ان و یر�حان و پ� ن� ی�ر  ،آ�سما� ن ی ب � ی با�ر  ،ا لسی یاه� ی ت�ر .

ک
رست�گاری ن��ز د ی��  :الی گل اهی ح�یاط .

ن�ور رد ٔ
کاسه مس چ�ه ن� ز
وا� ش� اه می یر��ز د !
�نرد ب�ان زا� سر دی�وار ب�ل ن� د  ،ص�ب ح را روی ز�م ی� ن می آ�رد .

� ل�ب � نخ� دی پ��نهان هر چ� ی��ز .
پ� ش� ت
رو�� ن ی دارد دی�وار ز�مان  ،ک�ه زا� آ�ن � ،چ ٔ
ز
�.
هره م ن پ� ی� داس ت
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پ�رم زا� راه  ،زا� پ�ل  ،زا� رود  ،زا� م ج
و� .
گ
پ�رم زا� سا� یهٔ ب�ر� ی رد آ� ب
�:
�.
چ�ه ردو ن�م �ت�نهاس ت

سهراب سپهری

حکایت

خانۀ خالي
درويشي به خانه اي رسيد .پاره ناني بخواست .دخترکيدر خانه بود و گفت «:نيست».
گفت «:چوبي ،هيمه اي ».گفت « :نيست ».گفت  «:پاره اي نمک ».گفت «:نيست».

گفت« :کوزه  اي آب ».گفت «:نيست ».گفت  «:مادرت کجاست؟» گفت «:به تعزيت 1خويشاوندان

رفته است ».گفت «:چنين که من حال خانۀ شما مي بينم ،ده خويشاوند ديگر مي بايد که به تعزيت

شما آيند».

عبيد زاکاني

 -1عزاداری ،ماتم گرفتن به خاطر مرگ کسی

ب المثل

ضر

میسر نمیشود ،مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد »
« نابرده رنج گنج ّ
سعدی
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فارسی آموز
3/2

دشت
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خانۀ ایرانی
اردو
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بیمارستان

76

کردستان

84

من ّبت کاری

90

عید فطر

96

دشــت

1

بخــــوان

نگاه گن      بگو

اردیبهشت شاید تنها فرصت شما برای سر زدن به دشت اللهها باشد ،ا ّما
راهی سفری
برای تماشای این اللههای رنگارنگ بهاری ،نیاز نیست حتم ًا ِ
دور در نقطهای خاص شوید .ایران خاک الله خیزی دارد و در هر گوشهاش
دامنی از اللههای سرخ و زرد و سفید را به پاهایتان خواهد ریخت .فقط
الزم است بدانید عمر این گیاه زیبا سه هفته بیشتر نیست .پس وقت زیادی
برای تصمیمگیری ندارید.
اگر اهل غرب کشور هستید ،دشتهای سرسبز و پرگل چهارمحال و
بختیاری را به شما پیشنهاد میکنیم .این دشت زیر پوششی رنگارنگ
از اللههای سرخ رنگ و واژگون ،در نزدیکی شهرستان کوهرنگ آرمیده
است .در ایالم و ارتفاعات اشترانکوه لرستان نیز گیاه اللۀ واژگون در
ماههای فروردین و اردیبهشت به گل مینشیند.
اگر اهل تهران یا اطراف آن هستید و وقت سفر به مناطق دور را ندارید،
میتوانید به جشنوارة اللهها در «باغ مشاهیر قزوین» سر بزنید .این
جشنواره تا نیمة اردیبهشتماه پذیرای قدمهای مهربان شماست.
گفتم مهربان تا یادتان باشد ،هر کجا رفتید ،فکر چیدن این گلهای زیبا
را نکنید!

واژه ها

الله ،واژگون ،ارتفاعات ،اردیبهشت ،مشاهیر ،جشنواره
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درک

    د
ریافت

 .1اللههای واژگون را درچه منطقهای میتوان دید؟

 .2عبارت «قدمهای مهربان» به چه چیزی اشاره میکند؟

نکتۀ1

کلماتی که چگونگی و خصوصیات «اسم» را بیان میکنند «صفت » هستند.

اسمی که صفت آن را توصیف میکند« ،موصوف» است .در عبارت «اسب سیاه» اسب

موصوف و سیاه صفت است .در عبارت «ابرسفید» ابر موصوف و سفید صفت است.
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نکتۀ2
وقتی قسمتی ازجملهای را می دهیم تا دانش آموز آن را کامل کند ،یا قسمتی ازیک مکالمه را به
دانشآموز میدهیم تا آن را به پایان برساند ،یا قسمتی ازیک متن یا آغاز داستانی را به دانش آموز
میدهیم تا آن را تمام کند؛ یا داستان صوتی را تا نیمه پخشمیکنیم تا بقیه را کامل کند؛ به این
نوع نوشتن ”دنباله نویسی” میگویند.

گوش
کن      بگو

1ــ اشک اللۀ واژگون چیست؟
2ــ اللۀ واژگون در ایران چند گونه دارد؟
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دشت هویج

گفت وگو

امیر :سالم ،آخر هفته برنامت چیه؟

آرش :برنامة خاصی ندارم .طبق معمول مرور درس و کتابها.
امیر :پس کوله بارت را جمع کن.

آرش :خیر باشه! کجا؟
امیر :دشت هویج

آرش :دشت هویج؟

تعجب نکن .جای دوری نیست ،همین نزدیکیهاست .در البرز مرکزی ،باالی
امیر :بلهّ ،
روستای افجه در شهرستان شمیران استان تهران.

آرش :حاال چرا هویج ؟

امیر :در قدیم توی این منطقه هویج میکاشتن ،امّا امروزه دیگر اثری از هویج در آن نیست

و تا چشم کار میکنه ،دشتی سرسبز و زیباست .بیا ،اینم یه پوستر از دشت هویج.

دشت هویج یکی از
مکان های مورد عالقۀ
گردشگران طبیعتگرد
تهرانی است که درآن چادر
میزنند وچند روزی را در
دامان طبیعت میگذرانند.
اگر بخواهید از تهران به
دشت بروید ،بایدحدود پنج
کیلومتردرجادة لشکرک
حرکت کنید و منطقة لواسان
راپشت سر بگذارید تا به
روستای افجه برسید .درشمال
این روستا دشت درانتظار شما
آغوش بازکرده است.
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شعر خوانی
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حکایت

چراغ

نابينايي در شب ،چراغ به دست و سبو بر دوش ،بر راهي مي رفت .
يکي او را گفت « :تو که چيزي نمي بيني ،چراغ به چه کا َرت ميآيد؟»
گفت « :چراغ از بهر کوردال ِن تاريک انديش است تا به من تنه نزنند و سبوي مرا نشکنند».

بهارستان ،جامي
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بازی زو

این بازی در محوطهای مستطیل شکل انجام میشود .زمین بازی با یک

خط از وسط دو نیم می شود .دو گروه شامل چند نفر (بیشتر از دو نفر) ،هر کدام در یک سمت
زمین می ایستند .گروه شروع کنندة بازی ،به قید قرعه شروع به کشیدن مداوم زو می کند ( صدای

زو نباید قطع شود) .سپس یکی از اعضای آن به طرف گروه مقابل حرکت میکند .او باید نفرات
گروه مقابل را با دست خود لمس و سپس به زمین خودی فرار کند .گروه مقابل نیز باید او را

بگیرند و نگذارند او به سمت زمین خودی برگردد .اگر صدای زوی بازیکنی قطع شود و او نتواند

به زمین خود برسد ،از دور مسابقه خارج می شود .همچنین ،اگر زوکشنده ،نفرات گروه مقابل را با

دست بزند و فرار کند ،آن نفرات بازنده هستند .تاریخچة این بازی به  4000سال قبل باز میگردد.
شما هم اگر دوست دارید ،میتوانید این بازی را در فضای باز امتحان کنید.

ضرب المثل
«گندم از گندم بروید جو ز جو»
نظامی
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2

خانۀ ایرانی
بخــــوان

نگاه گن      بگو

درهای ورودی خانههای قدیمی ایرانی چوبی و دولنگه بود .روی درها
کوبههای حلقهای و چکشی سوار بودند و صاحبخانه میتوانست از روی
صدای کوبهها ،زن یا مرد بودن مهمان را تشخیص دهد.
داالن آن خانهها هم حکایت خود را داشت .راهروهای پر پیچ و خمی که
مانع از آن میشدند تازه واردان در ابتدای ورود از ف ّعالیتهای درون حیاط
باخبرشوند .ا ّما حیاط قلب تپندة خانهها و محیطی برای برگزاری مراسم و
دور هم جمع شدن فامیل و دوستان بود.
حس راحتی و آسایش بودند .تعبير معماران
خانههای قدیمی جایی برای ّ
چند نسل قبل ،از خانه ،جایی برای دور هم جمع شدن اعضا و تقویت
دوستیها بود .به همین خاطر ،در ساختن بنا وسواس داشتند که جهت
خانه به سمت نور خورشید و قبله باشد تا در روزهای گرم ،سایه داشته باشد
و در روزهای سرد آفتابگیر شود.
مردم امروزی همه جور وسایل راحتی دارند :چرخ گوشت ،سبزی خردکن،
آبمیوهگیری ،جاروبرقی و بخارشوی.
قطع ًا نمیتوان خدمات این وسایل را در زندگی بشر نادیده گرفت و اعتراف
نکرد با حضور آنها در خانهها ،چرخاندن امور زندگی تا چه حد راحتتر
شده است.
هر چند باد خنکی که کولرهای گازی به صورت میزنند ،نظیر ندارد
و زیبایی یک یخچال در خانه بیهمتاست؛ ا ّما اینها کجا و دلنشینی
بادگیرها و آب خنکی که از آب انبارها بیرون میآمد و در کاسههای سفالی
سرکشیده میشد ،کجا؟

واژه ها

کوبه ،استراحت ،رهگذر ،معماری ،سفال ،آب انبار
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درک

    د
ریافت

1ــ خانة اصیل ایرانی چه ویژگیهایی دارد؟

2ــ به نظر شما خانههای قدیمی بهترهستند یا خانههای امروزی؟

نکتۀ1
توجه کنید:
بهاین جمله ها ّ

 .1سخنان او زیبا بود.

 .2چرا باید با مردم به زیبایی سخن بگوییم؟
 .3با مردم به زیبایی سخن بگو.
 .4چه سخنان زیبایی!

جملة ا ّول خبری را به ما میدهد .به این جمله «جملة خبری» میگویند.

جملة دوم پرسشی رامطرح میکند .به این جمله «جملة پرسشی» یا «سؤالی» می گویند.

جملة سوم به انجام کاری امر میکند یا انجام کاری را درخواست میکند .به این جمله «جملة امری»
میگویند.

جملة چهارم احساس ما را نسبت به چیزی یا کسی نشان میدهد .به این جمله «جملة عاطفی» می گویند.
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نکتۀ2
یکــی از زیباییهــا و هنرهــای ادبــی ،کوتــاه گفتــن وکوتــاه نوشــتن اســت .جملههــای کوتــاه
و پرمعنــی را «کلمــات قصــار» می گوینــد .بــه کلمــات قصــار« ،امثــال وحکــم» نیــز می گوینــد.
امثــال وحکــم ،جملههــا یــا بیتهایــی هســتند کــه مــردم درســخنان خــود بــه کار می برنــد و بــه
ایــن ترتیــب حرفهــای فراوانــی را درچنــد کلمــه بیــان میکننــد .ایــن جملههــای کوتــاه ،بســیار
تأثیرگذارنــد و بــه راحتــی در ذهــن مانــدگار میشــوند .بــرای نمونــه ،وقتــی میخواهیــم کســی
را بــه صبــر و شــکیبایی دعــوت کنیــم و بگوییــم تح ّمــل ســختیها ،شــیرینی وآســانی را درآینــده
بــه ارمغــان مـیآورد ،مــیگوییــم« :گرصبرکنــی ،زغــوره حلــواســازی ».یــا ایــن بیــت را میخوانیم:
صبر و ظفرهر دو دوستان قدیماند

بر اثر صبر نوبت ظفر آيد

گوش
کن      بگو

1ــ کدام کشورها به آداب ورسوم سنّتی خود پایبندترهستند؟
2ــ تهیة جهیزیه در کدام کشورها رایج است؟
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شیرین

گفت وگو

مهشید :چقدر خرید کردید شیرین؟
شیرین :اینها لوازم جهیزیة خواهرم شیداست .تازه اینها
خرده ریزن .قابلمه و سرویس چینی و یخچال
و گاز و کمد هنوز مونده.
مهشید :به سالمتی ،مبارک باشه ،پس عروسی نزدیکه؟
شیرین :بله ،شب عید مبعث.
مهشید :پس لباسهامون رو آماده کنیم.
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روان خوانی

بازگشت

خرمي باشد خانه شان را برپا ميکنند .تابستان ها به ييالق
عشاير چه زندگي ساده اي دارند .هرکجا سرزمين سبز و ّ

مي روند و زمستان ها به قشالق .نانشان را خودشان مي  پزند ،شير گوسفندانشان را خودشان مي دوشند و ماست

و کره و پنير را خودشان درست می کنند .خانه هايشان سياه چادرهايي است که از موي بز مي بافند .کودکانشان
ميان دشت هاي سرسبز و دامنة کوه هاي زيبا آزادانه جست و خيز مي کنند .جوانانشان با شور و نشاط بزرگ ترها

را ياري مي دهند و مردان و زنان آن ها ،با پشتکار بسيار تالش مي کنند.
اين ها فکرهايي بود که از ذهن«حسن» مي گذشت .

روي پشت بام منزلشان خوابيده بود و به ستارگان آسمان نگاه مي کرد .دوست داشت باز هم خاطرة سفر

مجسم کند ،دوست داشت هرچه زودتر صبح شود تا به همراه خانواده اش به محلّي
سال هاي پيش را در نظرش ّ

که ايل از آنجا کوچ مي کند ،برود .حسن چند سال از عمرش را در ميان عشاير گذرانده بود .امّا حاال يکي دو

سال بود که با خانواده اش در شهر زندگي مي کرد.
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لحظه اي خيره خيره به ستاره ها چشم دوخت و دو مرتبه به فکر فرو رفت :ايل ،از اين منزلگاه چندين روز

ديگر در راه است تا به ّ
محل اصلي ييالق برسد .هر روز نزديک غروب ،ايل در جايي اُتراق مي کند .چه صفايي

دارد! با کمک مردها ،چادرها بر پا مي شود و زن ها و دخترها آتش روشن مي کنند تا چاي و غذا آماده سازند.

در اين موقع ،سر و صداي گوسفندها ،بزغاله ها ،سگ های گلّه و ساير احشام در هم مي آميزد .بعد که سرو صدا

کمي آرام گرفت و چادرها برپا شد ،چند نفر از زن هاي ايل دست هايشان را مي شويند و مشغول دوشيدن شير
گوسفندها مي شوند ،عده اي باروبُنه را وارسي مي کنند و پيرمردها و پيرزن ها و بچ ّه هاي کوچک  ،استراحت

کوتاهي مي کنند .ساعتي بعد شام مختصرشان را مي خورند و به دور آتشي که چاي را گرم نگه مي دارد ،حلقه
مي زنند .پيرمردها از حوادث گذشته داستان هاي حماسي نقل مي کنند ،جوان ها از رشادت هاي خود مي گويند و

مادرها آرام آرام براي کودکانشان الاليي مي خوانند .ساعتي بعدکه خوابشان مي گيرد ،چند نفر از جوانان مسئول
نگهباني و حفظ گلّه ها مي شوند و بقيه به چادرهايشان مي روند و مي خوابند.

حسن هم خوابش گرفته بود .دلش مي خواست بخوابد امّا شوق سف ِر روزهاي آينده ،او را بيدار نگه مي داشت.

مجسم کند که يادش آمد:
مي خواست دنبالة فکرش را بگيرد و برنامة کوچ ايل را در نظرش ّ
باالخره برنامۀ سفر با ايل تمام مي شود .در پايان تعطيلي تابستان بايد به شهر برگردم....

او ناراحت شد و با خود گفت« :کاش پدرم براي هميشه ما را به زادگاهمان برمي گرداند .من از زندگي در

شهر خسته شده ام .اگرچه شهر چيزهايي دارد که ما نداريم ،امّا زندگي عشايري هم لطف هايي دارد که شهري ها
از آن بي خبرند ».آن وقت به ياد حرف هايي افتاد که چندي پيش در کالس درس به معلّم مدرسه گفته بود.
بچه ها پرسیده بود« :آیا زندگي در
يادش افتاد که آقاي معلّم درکالس از ّ

روستا از شهرنشيني بهتر است؟» و او جواب داده بود «:بله ،به شرطي که
بتوان مشکالت زندگي روستايي يا عشايري را تح ّمل کرد».

حسن چشمان خسته اش را بست و باز هم فکر کرد  ....بعد با لبخندي

آرام به خودش گفت« :مگر زندگي در شهر سختي ندارد؟ من هر دو را
آزمايش کرده ام ،زندگي در روستا يا کوچ با ايل ،با صفاتر است .فردا
به پدرم خواهم گفت ».چند لحظه بعد ،حسن چشمانش را بست و آرام

به خواب رفت.
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حکایت

افالطون و مرد جاهل
خواص آن شهر ،مردي به سالم او اندر آمد و بنشست
گويند روزي افالطون نشسته بود .از جملة
ّ

و از هر نوع سخن همي گفت .در ميانة سخن گفت« :اي حکيم! امروز فالن مرد را ديدم که سخن

تو مي گفت و تو را دعا و ثنا هميگفت و ميگفت :افالطون بزرگوار مردي است که هرگز کس
چون او نبوده است و نباشد ،خواستم که ُشک ِر او به تو رسانم ».افالطون چون اين سخن بشنيد ،سر

فرو برد و بگريست و سخت تنگدل شد .اين مرد گفت « :اي حکيم! از من چه رنج آمد تو را که

چنين دلتنگ گشتي؟» افالطون گفت« :از تو مرا رنجي نرسيد ،و لکن مرا مصيبتي از اين بتر چه
ب ُ َود که جاهلي مرا بستايد و کار من او را پسنديده آيد؟ ندانم که کدام کار جاهالنه کردم که به

طبع او نزديک بود که او را آن خوش آمد و مرا بدان بستود؟! تا توبه کنم از آن کار و اين غم
مرا از آن است که مگر من هنوز جاهلم که ستودة جاهالن ،جاهالن باشند».

قابوس نامه  ،عنصر المعالی
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ب المثل

ضر

« وسایل خانه به صاحب خانه میرود».
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3

اردو
بخــــوان

نگاه گن      بگو

واژه ها

بعد از این که امتحانها تمام شد ،حوصلهام از بیکاری سر رفت .پی کاری
میگشتم که هم سرم گرم شود و هم پولی دستم را بگیرد.
یک روز در خیابان دم کتاب فروشی ایستاده بودم و جلد کتابها را نگاه
میکردم که چشمم به آقای اقدسی افتاد .داشت کتاب میخرید .جلو رفتم و
سالم کردم .گفت« :اینجا چه کار میکنیمجید؟» گفتم « :هیچی آقا ،بیخودی
میگردیم .پول هم تو دست و بالمون نیست ،دنبال کار میگردیم ».میدانست
خطم بدک نیست .آمد جلو ،دست گذاشت روی شانهام و گفت« :فردا صبح
بیا تو مدرسه میخوام چیزهایی برامون بنویسی ».خوشحال شدم ،گفتم:
نی ریز و
«چشم ».روز بعد آفتاب نزده سر و وضعم را روبهراه کردم .چند قلم ِ
مرکبم را برداشتم ،از در خانه زدم بیرون .بی بی صداش را بلند
درشت و دوات ّ
کرد که« :کجا میری صبح به این زودی؟» گفتم « :میرم پی کار و کاسبی».
ازحرفم خوشش آمد و گفت « :به سالمت .خدا عمرت بده که اهل کاری».
به هر حال رفتم مدرسه .هنوز معلّممان آقای اقدسی نیامده بود .ایستادم تا
آمد .چند تا اسم و شعار و شماره برایش نوشتم .از خطم خوشش آمد .او و
چند نفر دیگر داشتند چادرهای اردو را جور میکردند .توی بستن و جفت و
جور کردن چادرها کمکشان کردم .نزدیکهای ظهر ،یکی از سرپرستها
که دید آدم کارکنی هستم ،به آقای اقدسی گفت« :چطوره مجید رو با
خودمون ببریم؟» بعد رو کرد به من و گفت« :میخوای ببریمت اردو؟»
گفتم« :چرا که نه! ازخد امی خوام ».گفت« :از پدر و مادرت اجازه بگیر و
بیا .ده روز میریم حسین آباد باال .خوش می گذره !» گفتم« :آقا ،ما به جای
پدر و مادر« ،مادربزرگ» داریم که بهش میگیم «بی بی» .ا َما او نمیگذاره
تنهایی جایی برم» .پرسید« :پس نمیآی؟» گفتم« :میآم ،ولی با بیبی.
خیاطی بلده ،شبها هم می تونه از
باالخره به درد می خوره .آشپزی بلدهّ ،
قدیمها حرف بزنه ».آقای اقدسی زد زیرخنده و پرسید« :دیگه چه کار بلده
بکنه؟» دوست آقای اقدسی گفت« :با همة این حرفها نمیتونی اون رو
با خودت بیاری ».آقای اقدسی گفت« :خیلی خب ،اگر بیبی اجازه داد بیا
که فردا صبح راه بیفتیم .دو تا پتو و یک قاشق و چنگال و حوله و مسواک
هم با خودت بیار» قرارشد روز بعد ا ّول وقت همراه با آقا برم اردو...
قصههای مجید؛ اثر هوشنگ مرادی کرمانی»
« ّ

پنهان ،حوصله ،بیکاری ،رضایت نامه ،اردو
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د

ر
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ف
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1ــ مجید بعد از اتمام امتحانهایش چه کارکرد؟

2ــ برای رفتن به اردو چه چیزهایی نیاز بود؟

نکتۀ1
توجه کنید:
به این جملهها ّ

مریم دانش آموزی پرتالش است .دوستانش آیندة خوبی برای اوپیش بینی میکنند .اکنون بگویید،

درجملة د ّوم چه کلمههایی به جای «مریم» به کاررفتهاند؟
کلمههایی مانند «من ،او ،شماَ ،م ،تِان و »....که به جای اسم مینشینند« ،ضمیر» نام دارند.

ضمیرها دوگونهاند :ضمیرهای جدا یا منفصل« :من ،تو ،او» (مفرد) و «ما ،شما ،ایشان» (جمع).

ت،
متصل :همان طور که از اسمشان پیداست ،به واژههای دیگر میچسبندَ « :مَ ،
ضمیرهای پیوسته یا ّ
َ
ش» (مفرد) و« تِانِ ،شان ،مِان» (جمع).
ّ
مشخصکنید.
اکنون دربیت زیر ،اسم و ضمیر مربوط به آن را

جهان پیش چشم اندرش تیره گشت

چو بشنید رستم ،سرش خیره گشت
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نکتۀ2
پیــش ازایــن دانســتیم کــه قالــب هرمتنــی یــا شــعر اســت یــا نثــر .قالــب درســي کــه خوانديــم،
نثــر اســت .يکــي از انــواع نثــر ،نثــر ســاده اســت .درنثــر ســاده ،نويســنده بســيار طبيعــي ،روان
وســاده مینویســد و بيشــتر درپــي آن اســت کــه پيــام خــود را بــه درســتي بــه مخاطــب برســاند.

گوش
کن      بگو

1ــ دربارة یکی از بازیهایی که معموالً در اردو به صورت گروهی انجام میدهید ،توضیح دهید.
2ــ به نظر شما ،نقش اردو در زندگی هر دانش آموز چیست؟
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آبادانی

گفت وگو

علی :میگم ،صدرا نظرت راجع به شرکت کردن در اردوی جهادی مدرسه چیه؟
صدرا :اردوی جهادی که خیلی خوبه ،ولی واقعاً فکر میکنی کاری از دست ما بربیاد؟
علی :چرا که نه؟ هدف اردوی جهادی آبادانیه .ثبت نام میکنیم  ،میریم به یک روستای
محروم .به مردم کمک میکنیم تا سقف خونههاشون رو تعمیر کنند .نمی دونم ،هرکاری که
از دستمون بر بیاد خوبه .به جز ما افراد دیگهای هم هستند.
صدرا :باشه ،پس من امشب با بابام مشورت میکنم و اجازه میگیرم .
علی :خدا خیرت بده .باالخره یک دست صدا نداره .اگه همه جمع شیم ،میشه کارهای
بزرگی کرد.
صدرا :بله حق با توست.
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شعر خوانی
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حکایت

وطن دوستي
«هنوزم به خُ ردي به خاطر َد َرست

به منقارم آن سان به سختي گزيد

پدر ،خنده بر گريه ام زد که هان!

که در النة ماکيان ،بُرده دست

که اشکم چو خون از رگ آن دم جهيد
وطن داري آموز از ماکيان»

علي اکبر دهخدا

ب المثل

ضر

«از این گوش میگیرد ،از آن گوش در میکند».
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4

بیمارستان
بخــــوان

نگاه گن      بگو

ا ّولین بیمارستان در ایران به سال  1290ساخته شد .ناصرال ّدین شاه که
در سفرهای خارجی خود ،تعدادی از بیمارستانهای سرزمینهای غربی را
دیده بود ،به ناظم االطّبا ،که یکی از پزشکان مخصوصش بود ،مأموریت
داد بیمارستانی بسازد.
ّ
االطبا که از نیکمردان روشنفکر بود ،در محلة هشت گنبد (میدان
ناظم
ّ
ّ
محل مناسبی را انتخاب کرد و بیمارستان را در آنجا
حسن آباد کنونی)
ساخت .نام آن را هم « مریضخانةدولتی» گذاشت .بعد از آن ،در مدرسة
دارالفنون هم شاخهای به نام «رشتة طب» دایر شد.
مریضخانة دولتی تا سال  1319شمسی به کار خود ادامه داد .در آن
طب ایران ،یعنی ابوعلی سینا ،نام آن به «سینا»
سال ،برای قدردانی از پدر ّ
تغییر کرد .درحال حاضر نیز این بیمارستان با همین نام دایر است و کارکنان
پزشکی و درمانی در آن به خدمت مشغولاند.

واژه ها

پزشکان،تاریخ ،قدردانی ،روشنفکر ،شاغل ،بنیاد ،طب ،مریض خانه
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درک

    د
ریافت

1ــ ا ّولین بیمارستان ایران در چه سالی تأسیس شد؟
2ــ نام ا ّولین بیمارستان ایران چه بود؟

نکتۀ1

_ ما ایران را دوست داریم.
_ زمستان کوله بارش را بر زمین میگذارد.
در جملههای باال ،قسمتهای مشخّ ص شده «مفعول» نامیده میشوند .مفعول یکی ازاجزای جمله
است که معموالً با نشانة «را» همراه است .گاه نشانة «را» درجمله نمی آید ،امّا میتوانیم آن را پس
از مفعول بیاوریم:
باد گرد و غبار آورد← باد گرد و غباررا آورد.
کتاب خریدم← کتاب را خریدم.
همان طورکه میبینید ،مفعول جزئی ازجمله است.
نهاد

مفعول

نشانۀ مفعول

فعل

کودک

غذا

-

خورد.

توفان

را

نهال درختان
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می شکند.

نکتۀ2
کلمــات هــم آوا کلماتــي هســتند کــه بــه يــک صــورت تل ّفــظ و خوانــده میشــوند ،امّــا شــک 
ل
نوشــتاري و مـــعنای آنهــا بــا هــم فــرق دارد .هريــک از واژههــای هــم آوا ،معنــا و کاربردهــاي
جداگانــه دارنــد و نمي تــوان آنهــا را بــه جــاي هــم بــهکار بــرد .معروفتریــن واژههــای هـــم آوا
در زبـــان فارســی عبارتانــد از:
عاجل :شتاب کننده
آجل :آینده

اثاث :لوام خانه
اساس :بنیاد ،پایه

عمل :کار
امل :آرزو

صواب :درست ،صحیح
ثواب :پاداش

حیاط :مح ّوطۀبازخانه
حیات :زندگی

خاست :بلندشد
خواست :طلبید

خار :تیغگل
خوار :کوچک و حقیر

قضا :سرنوشت ،تقدیر
غذا :خوراک

سفر :کوچ
صفر :نام یک ماه قمری

سفیر :نماینده ،فرستاده
صفیر :صدا ،خروش

قاضی :قضاوت کننده
غازی :جنگجو

منسوب :نسبت داده شده
منصوب :گماشته شده

گوش
کن      بگو

1ــ حتماً تا امروز واکسنهای زیادی زدهاید .سازوکار عملکرد واکسن را در دو بند توضیح

دهید.

2ــ به نظر شما واکسن چگونه تهیه میشود؟
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خاله

گفت وگو

شيدا :سالم ریحانه جون ،خوبی؟
ريحانه :خوبم ،چه خبر؟
شيدا :مژده بده! مژده بده!
ريحانه :چی شده؟
شيدا:خواهر بزرگم صاحب یک پسر کوچولو شده.
ريحانه :پس خاله شدی؟ مبارکه .باید شیرینی بدی خاله شیدا .راستی اسمشو چیگذاشتن؟
شيدا :هنوز نمی دونم ،اونقدر هیجانزده شدم که یادم رفت بپرسم.
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آن سوی پنجره

روان خوانی

در بیمارستانی ،دو مرد بیمار در یک اتاق بستری

بودند .یکی از بیماران اجازه داشت هر روز بعدازظهر یک

ساعت روی تختش بنشیند .تخت او در کنار تنها پنجرة اتاق بود .امّا بیمار

دیگر مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشه پشت به هم اتاقیاش روی تخت بخوابد.

آنها ساعتها با یکدیگر صحبت میکردند؛ از همسر ،خانواده ،خانه ،سربازی یا تعطیالتشان با هم حرف

میزدند .هر روز بعدازظهر ،بیماری که تختش کنار پنجره بود ،می نشست و تمام چیزهایی را که بیرون از پنجره

میدید ،برای هم اتاقیاش توصیف میکرد .بیمار دیگر در مدّت این یک ساعت ،با شنیدن حال و هوای دنیای

بیرون ،روحی تازه میگرفت .مرد کنار پنجره از پارکی که پنجره رو به آن باز میشد ،میگفت .این پارک

دریاچۀ زیبایی داشت .مرغابیها و قوها در دریاچه شنا میکردند و کودکان با قایقهای تفریحیشان در آب

سرگرم بودند .درختان کهن منظرة زیبایی به آن جا بخشیده بودند و تصویری زیبا از شهر در افق دوردست دیده
مجسم میکرد و
میشد .مر ِد دوم که نمیتوانست آنها را ببیند،چشمانش را میبست و این مناظر را در ذهن خود ّ
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احساس زندگی میکرد .روزها و هفتهها سپری شدند .یک روز صبح ،پرستاری که برای ح ّمام کردن آنها آب

آورده بود ،جسم بیجان مرد کنا ِر پنجره را دید که در خواب و با کمال آرامش از دنیا رفته بود .بسیار ناراحت
شد و از مستخدمان بیمارستان خواست او را از اتاق خارج کنند .مر ِد دیگر تقاضا کرد که او را به تخت کنار
پنجره منتقل کنند .پرستار اینکار را برایش انجام داد و پس از اطمینان از راحت بودن مرد ،اتاق را ترک کرد.

آن مرد به آرامی و با درد بسیار خود را به سمت پنجره کشاند تا ا ّولین نگاهش را به دنیای بیرون از پنجره بیندازد.

حاال دیگر او میتوانست زیباییهای بیرون را با چشمان خودش ببیند .امّا هنگامیکه از پنجره به بیرون نگاه کرد،
تعجب با یک دیوار بلند آجری مواجه شد .مرد پرستار را صدا زد و پرسید که چه چیزی هم اتاقیاش را
در کمال ّ

وادار میکرد چنین مناظر دل انگیزی را برای او توصیف کند؟ پرستار پاسخ داد« :شاید او میخواسته به تو ق ّوت
قلب بدهد ،چون آن مرد اص ً
ال نابینا بود و حتّی نمیتوانست این دیوار را ببیند».

(برگرفته ازکتاب هفده داستان کوتاه کوتاه ،با اندکی تغییر)
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حکایت

بانگ گاو
تصور ميکرد ،گاو شده است .پس همه روز ،بانگ
يکي از بزرگان ،بيمار شده بود ،چنان که ّ
مي کرد و اين و آن را ميگفت« :مرا بکشيد که از گوشت من هريسه ،نيکو آيد».
کار او به درجه اي برسيدکه هيچ نمي خورد و اطبّا در معالجت عاجز ماندند .سرانجام ،خواجه
ابوعلي سينا را آوردند تا او را عالج کند.
خواجه قبول کرد و گفت «:گاو کجاست تا او را ُ
بکشم؟!»
جوان ،همچو گاو ،بانگی کرد ،يعني « اينجا هستم !»
خواجه بوعلي گفت «:او را به ميان سراي آوريد و دست و پاي او را ببنديد و بخوابانيد.
بيمار چون آن شنيد ،بدويد و جلو آمد و بر پهلوي راست ،خفت و پاي وي سخت ببستند .پس
خواجه بوعلي بيامد و کارد برکارد ماليد و نشست و دست بر پهلوي اونهاد ،چنان که عادت
قصابان باشد .پس گفت «:وه! اين چه گاو الغري است! اين را نمي توان کشت ،علف دهيدش
ّ
تا فربه شود».
پس خواجه برخاست و بيرون آمد و حاضران را گفت «:دست و پاي او را بگشاييد و خوردني،
آنچه فرمايم پيش او بريد و او را گوييد بخور تا زود فربه شوي».
چنان کردند که خواجه گفت .خوردني پيش او بردند و او ميخورد ،بدان اميد که فربه شود ،تا او را
بکشند.
صحت يافت.
پس ،يک ماه سپري شد و چنان که خواجه بوعلي فرموده بود ،کامال ّ
چهار مقاله ،نظامي عروضي
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ب المثل

ضر

«پا را به اندازة گلیم خود باید دراز کرد».
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5

کردستان
بخــــوان

نگاه گن      بگو

واژه ها

بر ّ
خطة غرب ایران ،بر این بوم هزار نقش ،نظاره میکنم .هر چه میبینم و
میشنوم ،شور است و احساس و سفری که سفرنامهای میخواهد هزار برگ.
ایستگاه ا ّول هگمتانه است؛ نخستین پایتخت ایران زمین که آرام بر ّتپههای
فرسوده و باستانی در شهرهمدان امروزی آرمیده است و درجوارشگنجنامه،
چونگنجی جاودانه و ابدی ،در کوه الوند هنوز رازهای بیشماری در سینهاش
نهفته دارد.
همدان را پشت سر مینهم و از گردنة پر پیچ و خم اسدآباد سرازیر میشوم .از
سیدجمالال ّدین اسدآبادی ،عالم فرزانة ایرانی ،گذر میکنم و به کنگاور
زادگاه ّ
میرسم .همواره در این اندیشهام که ستونهای سر به فلک کشیدة معبد
آناهیتا چه خسته و آرام بر کف زمین سخت آرمیدهاند.
صدای تیشة فرهاد ،بانوی خفتة بیستون را از خواب نرم بیدار میکند و
چقدر جاودانه و ابدی است عشق فرهاد به شیرین .کمی بعد ،کرمانشاه با
زیباییهای شگفت انگیزش از دور دلفریبی میکند.
صدای مور و مویة زنها از گورستانهای باستانی به گوشم میرسد که چه
اشکها برای عزیزان از دست رفته ریختهاند .هنوز غرق داستانهای شنیده
و نشنید ه از کتیبة داریوش بر سینة بیستون و مجسمة هرکول سنگی هستم
که صدای اسب شبدیز از دور در طاق بستان به گوشم میرسد .از این همه
شکوه و جلوة ایرانی که از اجدادم بر جای ماندهاست ،احساس غرور میکنم.
بر فراز داالهو صدای تنبور پیچیده است و چوپانها آواز میخوانند و در تک
بیتیهایشان از بازی روزگار میگویند .صدای دف از دل اورامانات بیرون
میزند .این بار بغضم از شادی میشکند و اشکهایم را در سیروان پنهان
میکنم.
ناگهان از صدای آواز از خواب میپرم ولی هنوز خوابم میآید و دوست دارم
ادامة خوابم را ببینم .مادرم پتو را آرام رویم میکشد و دوباره با رویای سفری
دیگر به خواب میروم.

ّ
کرمانشاه،خطه ،گنج نامه ،پایتخت ،جاودانه ،بيستون ،طاق بستان
سنندج،
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درک

    د
ریافت

طاق بستان (کرمانشاه)

1ــ طاق بستان در کدام شهر ايران قرار دارد؟

2ــ صدای تنبور و دف از کجا و چگونه به گوش میرسد؟

نکتۀ1
توجه کنید:
به کلمههای زیر ّ
نظر ،ناظر ،نظارت ،انتظار
قصد ،قاصد ،مقصود ،قصیده
برخی از کلمات ،ریشههای یکسان دارند؛ یعنی برخی ازحروف ،با ترتیب معیّنی ،درآنها تکرار میشوند.

شناخت واژههای هم ریشه ،در درست نویسی امال به ما کمک میکند .همان گونه که می بینید ،تمام
واژههای ردیف ا ّول به ترتیب در حرفهای «ن ،ظ ،ر» و کلمات ردیف دوم درسه حرف «ق ،ص ،د»
مشترک و از یک ریشه هستند .به کلماتی که هم ریشه هستند« ،هم خانواده» میگویند.

شما میتوانید چند کلمة هم خانواده مثال بزنید وحرفهای مشترک آنها را مشخّ صکنید؟

85

نکتۀ2
به این بیتها د ّقت کنید:
نمودش بس که دور آن راه نزدیک
شدش گیتی به پیش چشم تاریک

من این جا چون نگهبانم توچون گنج
تو را آسودگی باید ،مرا رنج

شما با رابطة بین این کلمهها آشنا هستید .این کلمهها نسبت به هم « متضاد» هستند.
هرگاه شاعر دوکلمۀ متضاد را در بیتی به کار ببرد ،یکی ازعناصر زیبایی سخن را درشعرخود به کار
برده است که به آن تضاد یا طباق میگویند.

گوش
کن      بگو

1ــ رودخانۀ سیروان از کدام منطقۀ کردستان عبور میکند؟
2ــ چشمۀ آب تلخ در کدام شهرستان کردستان قرار دارد ؟
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سنندج

گفت وگو

حسين :سهراب! اینجا را نگاه کن!
سهراب :چی شده؟
حسين :توت فرنگی .اینجا را ببین پر از توت فرنگیه.
سهراب :دشت توت فرنگی.
حسين :آخ جون ،اونجا رو ببین .برای فروش هم هست .اون آقا رو ببین .داره توت فرنگی
میفروشه.
سهراب :من نمی دونستم اینجا توت فرنگی هم داره.
حسين :چرا ،ات ّفاقاً توت فرنگیهای سنندج خیلی هم معروفاند!
سهراب :پس به آقای راننده بگیم نگه داره تا کمی بخریم.
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شعر خوانی
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حکایت

ادب آموزي

لقمان را گفتند «:ادب از که آموختي؟» گفت «:از بي ادبان ؛ هر چه از ايشان در نظرم ناپسنديده
آمدي ،از فعل آن احترازکردمي».

کز آن پندي نگيرد صاحب هوش

نگويند از سر بازيچه حرفي

بخواني ،آيدش بازيچه رد گوش

و گر صد باب حکمت شيپ اندان

ب المثل

ضر

بازی اشکنک داره ،سر شکستنک داره.
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گلستان ،سعدي

6

من ّبت کاری
بخــــوان

نگاه گن      بگو

منبت کارى را زمانى دانست که نخستین بار انسان با
شاید بتوان آغاز تاریخ ّ
منبت کاری شدة اندکی
ابزارى بُرنّده ،چوبى را تراشیده است .اشیای چوبی ّ
از دوران ا ّولیة زندگی بشر به جا مانده است ،زیرا چوب عمر زیادی ندارد و
پس از م ّدتی نه چندان طوالنی ،بر اثر گرما ،رطوبت یا سایر فعل و انفعاالت
میپوسد یا بر اثر آتش سوزی به خاکستر تبدیل میشود.
قدیمیترین نمونة م ّنبت کاری شده ،تندیس چوبی نیم متری معروف به
«شیخ آل بلد» است که به  2500سال قبل از میالد تعلّق دارد و در منطقة
«کارناک» مصر در سال  1860کشف شده است و اکنون در موزۀ قاهره
نگهداری میشود.
قدیمیترین
منبتکاری است و تا
ّ
مجسمة جلوی کشتی که نمونهای از ّ
امروز نیز محفوظ ماندهاست ،سر اژدهای خوفناکی است که روی کشتی
«وایکینگها» قرار داشته است.
میکل آنژ و دوناتلو ،قطعات چوبی بسیاری را برای کلیساها و قصرها کندهکاری
کردهاند.
منبت کاری از ارزشمندترین هنرهای سن ّتی بوده است .در
در ایران نیز ّ
میان آثار سنگی شوش و تخت جمشید ،پارهای کندهکاری روی چوب دیده
میشود .در دورة ساسانى ،از رویه کوبی با نقشهای هندسی و انتزاعی بر
منبت استفاده میشده است.
روی کالفهای چوبى ّ
منبت موجود در ایران که به نیمة ا ّول قرن سوم هجری تعلّق
قدیمیترین اثر ّ
دارد ،یک لنگه در چوبی متعلّق به مسجد جامع عتیق شیراز است.
منبت کاری همچون صنایع دستی دیگر ،در گوشه و کنار
در حال حاضرّ ،
کشور ،به خصوص در شهرهای اصفهان ،شیراز ،آباده ،شاهرود ،گلپایگان و
تهران به حیات خود ادامه میدهد.

واژه ها

دوران ،خوفناک ،رویهکوبی ،اصفهان ،خاکستر ،تندیس ،کالف
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درک

    د
ریافت

معرفي کنید.
1ــ هنرمنبّت کاری را ّ

2ــ به چه دلیل آثاری از منبّت کاري گذشته در دست نیست؟

نکتۀ1

توجه کنید.
به جملههای زیر ّ
مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد.

باید درسها را با دقّت بخوانیم.

این فعلها انجام عملی را در زمان حال بیان میکنند که به آنها مضارع می گویند .در زبان فارسی،
فعلهای مضارع جز ِء ثابت و تغییرناپذیری دارند که به آنها «بن فعل مضارع» میگویند.
جز ِء دیگر فعلها که برخالف«بن» در همة شخصهای ششگانه تغییر میکند« ،شناسه» نامیده
میشود .در آغاز فعلهای مضارع «می» یا «ب» به کارمی رود که به آنها جز ِء «پیشین فعل»

میگویند .به فعل مضارعی که با جز ِء پیشین«می» شروع شود ،مضارع اخباری و چنان چه با «ب»

شروع شود ،مضارع التزامی میگویند .

می خوانم

جزءِ پیشین
می

بن

خوان

َ -م

بروند

ب

رو

َ -ند

فعل
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شناسه

نکتۀ2
شاعران و نویسندگان برای بیان شعرها ،نوشتهها و داستانهای خود روشها وگونههایی را انتخاب
میکنند .یکی ازاین گونهها «حماسه» است؛ حماسه به معني دالوری وشجاعت است.
درشعرحماسی ،باویژگی های پهلوانی و ملّی که سرشار از
حوادث خارق العاده هستند ،روبه رو هستیم .شعرحماسی
بیانگرافکار ،عالقهها و عواطف یک ملّت است.
«شاهنامة فردوسی» ازمهم ترین منظومههای
حماسی ایران زمین است.

1ــ چرا انسان ها همیشه به هنر عالقه مند هستند؟
2ــ چهارنمونه از رشته های هنری را نام ببرید.
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گوش
کن      بگو

استاد فرشچیان

گفت وگو

معصومه :مهشید اینجا رو خوندی؟
مهشید :کجا؟ چی نوشته؟
معصومه :نوشته اینجا  4000اثر هنری از هنرمندان مشهور ایران و جهان وجود داره.
مهشید :حاال اینجا رو ببین چی نوشته!
معصومه :چی؟
مهشید :استاد محمود فرشچیان هم ،در سال  ،1387از این موزه بازدید کرده و مجموعۀ آثار
خودش رو که شامل  100اثر برگزیده از سال  1370به بعد است ،به موزه اهدا کرده است.
معصومه :پس پیش به سوی موزة هنرهاي معاصر ایران و جهان.
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شعر خوانی
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حکایت

برترين عبادت
يکي از ملوک بي انصاف ،پارسايي را پرسيد« :از عبادت ها کدام فاضل تر است؟ »گفت« :تو

ِ
خواب نيم روز تا در آن يک ن َ َفس خلق را نيازاري».
را
گ

�ظ المی را �خ ف� ت�ه د ي� دم � ين�م ز
رو�
ک
ب�
�
و آ�ن �ه �خوا�ب ش� ه ت�ر زا� ب� ي� داری اس ت

� ف�
�� ،خوا�ب ش� ب�رده � به
ت�م يا� ن ف��ت�نه اس ت
آ�ن �چ ن�ان ب� د ز �ن� دگا� ن یُ ،مرده � به

ب المثل

ضر

عيب و هنرش نهفته باشد

تا مرد سخن نگفته باشد

سعدي

95

گلس ت�ان  ،سعدی

7

عید فطر
بخــــوان

نگاه گن      بگو

عيد فطر يکى از عیدهای بزرگ اسالمى است که دربارة آن حدیثها و
روایتهای بیشماری داریم .در عید فطر ،عطر دل انگیز ایمان در دلها
به مشام میرسد و گل بوتههای صبر و مبارزه با نفس در جانها شکفته
میشوند .روز عید فطر همه چیز رنگ و بوی خدایی دارد .هر چه اعمال
نیک ،تقوا و پرهیزگاری انسان بیشتر باشد ،در روز عید به خدا نزدیکتر و
عطر و بوی عید برای او دلپذیرتر است .عید فطر تحفة خداوند به مؤمنانی
است که با سالح روزه به غبار روبی خانة دل پرداختهاند .آنان که پلیدی را
از جان خود بیرون راندهاند و اخالص و ایمان را جایگزین کردهاند .آری،
عید سعید فطر روز تولّد دوبارة انسان است.
حضرت علی (ع) ،امام ا ّول شیعیان ،دربارة عید فطر میگوید« :خداوندا به
ما رحم کن و با غفران و آمرزشت ما را ببخش که تو واال و بزرگمرتبهای.
امروز روزی است که خداوند آن را برای شما مسلمانان عید قرار داده و شما
را شایسته و سزاوار آن ساخته است .پس همواره به یاد خدا باشید تا خدا نیز
به یاد شما باشد .او را بخوانید تا اجابت کند».

واژه ها

عيد ،تقوا ،مشام ،آمرزش ،واال ،دل انگیز ،غفران ،پرهیزگاری
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درک

    د
ریافت

1ــ دربارة عید فطر هر چه می دانی بیان کن .
2ــ حضرت علی(ع) دربارة عید فطر چه گفته است؟

نکتۀ1
توجه کنید.
به این جملهها ّ
من دیروز نامه نوشتم.

شما دیروز نامه نوشتید.

آنها دیروز نامه نوشتند.

هر فعل صورتی دارد که از روی آن شخص ،و شمار و زمان فعل را میتوان دریافت .زمان فعلهای
جملههای باال گذشته است .چنان که میبینید ،درهمۀ آنها جزء «نوشت» ،ثابت است .به این جزء «بن
فعل ماضی» میگویند؛ ماضی یعنی گذشته.

یادآوری :به کلمههایی مانند نوشتن و رفتن «مصدر» میگویند .چنانچه «ن» را از آخر مصدرحذف کنیم،
بن ماضی به دست میآید.
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نکتۀ2
توجه کنید:
به این جمله ّ
دلم میخواهد تمام تمام این قلب کوچولوی کوچولو را ،مثل یک خانة قشنگ کوچولو ،به کسی
بدهم که خیلی خیلی دوستش دارم.
وقتي نویسنده بخواهد برچیزی تأکید کند ،آن را تکرار میکند .این تکرار آگاهانه برتأثیرسخن
میافزاید .نويسندگان وشاعران از «تکرار» برای زیباسازی وتأثیرگذاری سخن استفاده میکنند.

گوش
کن      بگو

1ــ ریشة کلمة عید چیست؟
2ــ واژة فطرت چه معنایی دارد؟
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عید

گفت وگو

حسن :این هم آخرین شب ماه رمضان .پیش پیش عیدت مبارک!
احمد :عید تو هم مبارک!
حسن :باور نمیکنم به این زودی یک ماه گذشت.
احمد :بله .یک ماه روزه داری و عبادت.
حسن :امیدوارم خدا قبول کند!

فکر

دربارة یکی از عیدهای کشور خودتان با همکالسیهایتان صحبت کنید.
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کن      بگو

شعر خوانی
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ت�ــا �رم ت

م خ��ز ن االسرار �ن�ظ امی
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حکایت

سرماية وجود
آورده اند که عيسي (ع) روزي بر جماعتي بگذشت .آن جهودان در شأن وي سخنان شنيع1

گفتند و عيسي (ع) ايشان را جز ثنا 2هيچ نفرمود .يکي از حواريّون سؤال کرد که« :اي پيغمبر

خدا! اين الفاظ شنيع را چرا به ثنا و محمدت مقابله مي فرمايي؟»

بر لفظ مبارک راند که« :هر کس آن خرج کند که دارد .چون سرماية ايشان اين بد بود ،بد

گفتند و چون در ضمير من جز نيکويي نبود ،از من جز نيکويي در وجود نيامد».
 -1زشت
 -2دعا ،تعریف کردن

جوامع الحکايات و لوامع الروايات ،عوفي

ب المثل

ضر

«خانة دوستان بروب و د ِر دشمنان مکوب»
101

فارسی آموز
3/3

کویر

104

خانه تکانی

112

آزمایشگاه

118

راه آهن

124

خوزستان
خوش نویسی
تعزیه

130
138
144

1
نگاه گن      بگو

واژه ها

کویر
بخــــوان
ماهوارههای ناسا گرمترین نقطة دنیا را در کرمان شناسایی کرده اند .این نقطه
جایی است به نام ّ
«تل گندم بریان» یا «ریگ سوخته» از توابع شهداد که در
دل کویر لوت واقع شده است.
منطقة گندم بریان شهداد ،یکی از گرمترین نقاط کرة زمین ،در فاصلة 51
کیلومتری شمال کلوتها است که دمای آن در تابستان به بیش از  55درجة
سانتیگراد میرسد و یکی از شگفتانگیزترین جاذبههای دنیا به شمار میرود.
جریان رود شور با غلظت باالی نمک ،کویر با سکوت و سراب بیمانندش،
آسمان پر ستاره و مهتابی و گودترین نقطة کشور بزرگ ایران بودن ،این
منطقه را به جایی دیدنی و اعجابانگیز تبدیل کرده است.
درون ّ
تل گندم بریان سه دهانة آتشفشانی وجود دارد که زمانی ف ّعال بودهاند.
الب ّته سنگهای آتشفشانی عجیب و پراکندة اطراف ّ
تل نشان میدهند که
زمانی آتشفشانهای درون آن ف ّعال بودهاند و گدازهها را به اطرافپراکنده
میساختند.

محیط زیست ،اعجاب انگیز ،آسمان ،سراب ،گدازه
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درک

    د
ریافت

1ــ ّ
تل گندم بریان در دل کدام کویر قرار دارد؟

2ــ آیا میدانید فرق بین آتش فشان ف ّعال و غیر ف ّعال چیست؟

نکتۀ1
برخی از فعلها به کلمهای نیاز دارند که معنی جمله را کامل میکند .این کلمهها غالباً بعد از حروف

اضافه میآیند .به این کلمات که کامل کنندۀ جمله هستند و معنی آن را تمام میکنند« ،مت ّمم» میگویند.
((تعدادی از حروف اضافه عبارتاند از :به ،برای ،با ،در ،از و ))....

ــ من به نقشۀ ایران دقّت کردم.

ــ موش از گربه ترسید.

ــ مادرمبا منمهرباناست.

ــ مح ّمد برای دوستانش هدیه خرید.

در جملههای باال کلمات «نقشۀ ایران ،گربه ،من و دوستانش» مت ّمم هستند.

ز دانشدلپیر برنا بود»

«توانا بود هر کهدانا بود
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نکتۀ2
گاهی میتوان یادداشتبرداری کرد .برای این کار ،عنوان و نکتة م ّهم ات ّفاقی را که در طول روز
میافتد ،یادداشت کنید .برای نوشتن یادداشت ،میتوانید از شیوة طرح سؤال نیزاستفاده کنید؛
مانند این موارد:
امروز چه حادثة مه ّمی برایم ات ّفاق افتاد؟ باچه کسانی برخورد داشتم؟
چه مطلب مه ّمی را یاد گرفتم؟ با چه کتاب تازهای آشنا شدم؟

گوش
کن      بگو

1ــ آیا ما می توانیم در پارک ملّی کویر زندگی کنیم؟
2ــ چه موجوداتی در پارک ملّی کویر زندگی میکنند؟
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کویر مرنجاب

گفت وگو

شيرزاد :سالم حسام ،خوبی؟
حسام :خوبم ،تو چطوری؟ اینا چیه تو دستت؟
شيرزاد :عکسه؛ عکسهای بکر و زیبا که همهاش رو هم خودم گرفتم.
احمد :آفرین! پس ّ
عکاسی هم میکنی .حاال عکس چی هست؟
شيرزاد :کویر مرنجاب.
احمد :چی؟
شيرزاد :کویر مرنجاب ،نزدیک آران و بیدگل کاشان  .خیلی زیبا و دیدنیه.
احمد :راست میگی؟ عجب عکسهایی! ِکی رفتی؟
شيرزاد :آخر هفتة پیش با تور ایرانگردی رفتم .جات خالی بود .حسابی هم روی تپّههای
شنی بازی کردم.
احمد :خوش به حالت .واجب شد منم یه سر برم.
شيرزاد :شایدهم دفعة دیگه با هم رفتیم.
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روان خوانی

شب کویر
بر کرانۀ کوير« شهرکي» است که شايد با همۀ روستا هاي

ايران فرق دارد .چشمة آب سرد که در تموز سوزان کوير ،گويي از

دل يخچالي بزرگ بيرون مي آيد ،از دامنة کوه هاي شمالي ايران به سينة کوير سرازير

مي شود و از دل ارگ مزينان سر بر مي دارد .از اينجا درختان کهني که سالياني دراز سر بر شانۀ هم داده اند،

آب را تا باغستان و مزرعه مشايعت مي کنند و بدين گونه صفي را در وسط خيابان مستقيمي که ستون فقرات

اين روستاي بزرگ را تشکيل مي دهد ،پديد مي آورند و از دو سو کوچه هايي هم اندازه و روي در روي هم و
همگي در انتها پيوسته به خياباني کمربندي که محتواي ده را از باروي پيرامون آن جدا مي سازد.

آنچه در کویر میروید ،گز وتاق است .این درختان بیباک صبور و قهرمان که علیرغم کویر ،بینیاز از آب
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و خاک و بیچشم داشت نوازشی و ستایشی ،از سینۀ

خشک و سوختۀ کویر به آتش سر میکشند و میایستند

ربالنّوعی بیهراس ،مغرور ،تنها و غریب،
و میمانند :هر یک ّ

گویی سفیران عالم دیگرند که در کویر ظاهر میشوند .این درختان

شجاعی که در جهنم میرویند ،برگ و باری ندارند ،گلی نمیافشانند،

ثمری نمیتوانند داد .شور جوانه زدن و شوق شکوفه بستن و امید شکفتن ،در نهاد

ساقهشان یا شاخهشان ،میخشکد ،میسوزد و در پایان به جرم گستاخی در برابر کویر ،از ریشهشان
برمیکنند و در تنورشان میافکنند و  ...این سرنوشت م ّقدر آنهاست.

بید را در لبۀ استخری ،کنارۀ جوی آب قناتی ،در کویر میتوان با زحمت نگاه داشت .سایهاش سرد و زندگی

بخش است .درخت عزیزی است امّا همواره برخود میلرزد .در شهرها و آبادیها نیز بیمناک است ،که هول
کویر در مغز استخوانش خانه کرده است امّا آنچه که در کویر زیبا میروید ،خیال است! این تنها درختی است

که در کویر ،خوب زندگی میکند .میبالد و گل میافشاند و گلهای خیال ،گلهایی هم چون قاصدک ،آبی
و سبز و کبود و عسلی  ...هر یک به رنگ آفریدگارش ،به رنگ انسان خیال پرداز و نیز به رنگ آنچه قاصدک
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به سویش پر میکشد و به رویش مینشیند.

در کویر بیرون از دیوار خانه ،پشت حصار ده ،دیگر هیچ نیست .صحرای بیکرانۀ عدم است؛ خوابگاه مرگ و

جوالنگاه هول .راه ،تنها به سوی آسمان باز است .آسمان ،کشور سبز آرزوها ،چشمۀ م ّواج و زالل نوازشها،
امیدها ،و  ...انتظار ! انتظار!...

کوير! آنجا که همواره طوفان خيز است و همواره آرام ،هميشه در دگرگون شدن است و هيچ چيز دگرگون
نمي شود .همچون درياست امّا نه درياي آب و باران و مرواريد و ماهي و مرجان ،که درياي خاک و شن و غبار
و مار و سوسمار...

کوير ،شريعتي
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حکایت

اتحاد
همدلي و ّ
فرمانروايي فرزندان خود را پند مي داد و در آن ميان چوبة تيري از تيردان بيرون کشيد و به ايشان داد

و گفت «:بشکنيد ».به اندک نيرويي شکسته شد .ديگر بار دو عدد داد ،باز به آساني شکستند .بدين

ترتيب بر تعداد چوب ها افزود تا به بيش از ده رسانيد .آن گاه زورآزمايان از شکست آن درماندند.
روي به فرزندان کرد و گفت «:اي فرزندان ،حا ِل شما در زندگي اين چنين است .تا هنگامي که ياور و
پشتيبان هم باشيد ،دشمن نمي تواند بر شما چيره شود و ساليان دراز مي توانيد پيروز و ظفرمند به سر بريد».

جامع التواريخ ،خواجه رشيدالّدين فضل اهلل

ب المثل

ضر

تو نیکی میکن و در دجله انداز
111

که ایزد در بیابانت دهد باز

سعدی

2

خانه تکانی
بخــــوان

نگاه گن      بگو

واژه ها

خانهتکانی یکی از آیین های نوروزی است که مردم بیشتر مناطقی
که نوروز را جشن میگیرند ،به آن پایبندند .در این آیین ،در آستانة
نوروز ،تمام خانه و وسایل آن گردگیری ،شست وشو و تمیز میشوند.
رسم کهن خانه تکانی از شستن و تمیزکردن شروع میشود و تا
بازسازی و تغییر وسایل خانه ادامه مییابد ،ا ّما خوب است یک مرحلة
دیگر هم به خانهتکانی هر سالة خود اضافه کنیم؛ یک خانهتکانی
که روح و روان خستة ما را پس از یکسال ،بهطرز معجزهآسایی،
متحول ودوستداشتنی کند.این خانهتکانی،برخالف خانهتکانیهای
ّ
دیگر ،نه زحمت دارد و نه نیاز به مادیات! انتظار کمک از هیچکس هم
نخواهی داشت و هر انسانی بهتنهایی قادر به انجام آن خواهد بود.
در این خانهتکانی میخواهیم همهچیز را تغییر دهیم .به خود بیاییم ،نیک
و عمیق بیندیشیم و به گذشتهها برگردیم .ناراحتیها ،بغضها و کینهها را
در مقابل دیدگان خود قرار دهیم و ببینیم چه چیزهایی خانةدل را به مکانی
تلخ و سرد مب ّدل ساخته است؟ اين خانه باید ساده ،صمیمی ،آرام ،خالی از
محبتها و دوستداشتنها باشد .خانة
انواع بغضها  ،کینهها و سرشار از ّ
دل باید گرم  ،مهربان و درنهایت ،زیباترین و بانشاطترین خانهها باشد.
پس ،در اين خانه تکانی ،ابتدا به گوشهگوشة دل سر میزنیم .پلیدیها را با
هوشیاری ،هر جا که خود را پنهان کرده باشند ،مییابیم ،آنها را از دل بیرون
میرانیم و معجونی از لبخند ،مهربانی و بخشش را جايگزين میکنیم .این
کار چندان سخت نیست .بعد نوبت جابهجاییها و تغییرات وسیع و اساسی
است! خانهتکانی دل با بیرونراندن تمامی بدیها و جایگزینکردن هر
آنچه نام و نشانی از خوبیها دارد ،به انتهای خود نزدیک میشود .در اين
صورت ،با چند جابهجایی کوچک ،دستکم برای یکسال آینده ،دل را از
گزند پلیدیها رهایی میبخشیم .یادمان باشد ،خانهای زیبا و دوستداشتنی
است که صاحبآن دلی پاک ،مهربان ،آرام و خالی از بدیها داشته باشد.

متحول ،روح بخش ،تدریجی
پلیدی ،آستانه،
ّ
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درک

    د
ریافت

1ــ خانه تکانی فکری به چه کاری گفته میشود؟
2ــ خانه تکانی در چه جاهایی انجام میشود؟

نکتۀ1
توجه کنید.
به جملههای زیر ّ
دیروز به دیدن سهراب رفتم.
آرش به سرعت آمد.

«قید» کلمه یا گروهی ازکلمات است که میتوان آنها را از جمله حذف کرد .قید،
مفهومی مثل زمان ،مکان ،کیفیت و مقدار را به جمله میافزاید .کلمات «دیروز» و
«سرعت» در جمالت باال «قید» هستند.
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نکتۀ2
کلمات «هم نویسه» مانند هم نوشته میشوند ،امّا معنی و تل ّفظ متفاوت دارند.
کلماتی مانند
مِهر  :محبّت؛ ماه مهر /مُهر  :وسیلة چاپ دستی

ِگل

ِکشتی

َده

پَر

َسم

َکره

ُشش

ُگل

ُکشتی

ِده

پُر

ُسم

ُکره

ِشش

گوش
کن      بگو

1ــ به نظر شما ،خانه تکانی انسان با خانه تکانی طبیعت چه شباهتهایی دارد؟
2ــ اگرانسان یا طبیعت خانه تکانی نکنند ،چه ات ّفاقی میافتد؟
3ــ فکر میکنی انسان چند وقت یکبار باید خانه تکانی کند؟ آیا الزم است این کار را بکند؟
چرا؟
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سمنو

گفت وگو

محدثه :سالم مريم ،به به! لباس جدیدت چقدر بهت میآد .براتون سمنوی نذری آوردم.
مریم :سالم .به به ،سمنو! این لباس نیست ،پیشبند خدمت به خانواده اس!
محدثه :مگه داری چیکار میکنی؟ فرش میشوری یا پرده؟
مریم :دیوار!
محدثه :وای! پس خدا به من رحم کرد که خونمون کاغذ دیواریه!
مریم :آره! خوش به حالت!
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شعر خوانی

عاشقا خیز  ،کامد بهاران

گ
ک
ش��وهاه را ب��نه ،خ� ی��ز و ب� ن��ر،
ک گ
�ه �چ �و�نه ز�مس ت�ان سر آ�مد،
ک
س�
�،
�ج ن�گل و �وه رد ر ت �خ ی��ز اس ت

آ�ن پ�ر�ن ده پ � ی ال�نه ز
سا�ی،

ب�ر سر ش�ا خ�هاه م یسرا ی� د.
ک
خ�ار و خ� شا�ا� دارد � به م ن� ق�ار،

ش�ا خ�هٔ س ب��ز هر لح ظ�ه ز�ا ی� د،
ب
چ�� ّگا� ن ی همه �خرد و ز� ی��با.

عالم زا� ت� ی�ره ی
رو� ی رد آ�مد،
گ
�چ هره ب���ش اد و چ�ون ب� قر� خ� ن� د ی� د
� زا� هم،
ت�ودهٔ ب� فر� �ب ش�کا ف� ت
یک
ک
�
�
ب
�
ل
ق� ّلۀٔ �وه ش� د سر ا ق�

آ� ف� ت� ب
ا� ط یال� ی ب� ت�ا ب� ی� د
ب�ر سر ژ�الهٔ ص�ب حگاهی،

مرد چ�و پ�ان رد آ�مد ز� د�خ مه،
خ� ن� ده ز�د ش�ادمان و مو فّ� ق�،
ک گ
�
�ه د�ر و ق� ت
� س ب��ز ه �چرا� ن ی اس ت

ژ�الهاه دا�نه دا�نه رد ش�خ� ن� د،
ه
چم�و الماس و رد آ� ب
� ماهی،
ب�ر سر م ج
و� اه ز�د مع ّل ق� .

عا�ش ق�ا! خ� ی��ز کامد ب�هاران .
ک
�چ ک ک
ش�مه ٔ �و�چ � زا� �وه ج�و ش� ی� د،

ن��يما ي�و ش� ي�ج�

گل � به صحرا رد آ�مد چ�و آ� ت� ش�،

رود ت� ی�ره چ�و ط فو�ان �خرو ش� ی� د،
گ
� �نر �ه
� زا� گل ش� ده ه�ف ت
د ش� ت
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حکایت

شکر نعمت

شخصي در پيش بزرگى از فقر خود شکايت مىکرد و سخت مىناليد .بزرگ به او گفت:

«خواهى که ده هزار درهم داشته باشى و چشم نداشته باشى؟» گفت« :البتّه که نه .دو چشم خود
را با همة دنيا عوض نمىکنم».

گفت« :عقلت را با ده هزار درهم معاوضه مىکنى؟» گفت «:نه»
گفت «:گوش و دست و پاى خود را چطور؟» گفت «:هرگز!»

«پس اکنون که خداوند صدها هزار درهم در دامان تو گذاشته است ،باز شکايت دارى و گله

مىکنى؟ بله ،تو حاضر نخواهى بود که حال خويش را با حال بسيارى از مردمان عوض کنى و

خود را خوشتر و خوش بختتر از بسيارى از انسانهاى اطراف خود مىبينى .پس آنچه تو را
دادهاند ،بسى بيشتر از آن است که ديگران را دادهاند و تو هنوز شکر اين همه را به جاى نياورده،
خواهان نعمت بيشترى هستى!»
کيمياى سعادت ،محمد غ ّزالی

ب المثل

ضر

خودت را نخود هر آشي نکن !
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3

آزمایشگاه
بخــــوان

نگاه گن      بگو

در سال  1298شمسی و يک سال پس از جنگ جهاني ا ّول ،دولت ايران
براي تعالي علم پزشکي و تحقيقات دربارة انواع بیماریهای واگيردار
بومي ،به فکر تجديد روابط علمي خود با کشور فرانسه افتاد .این کار را
به هیئت نمايندگي سياسي خود واگذار کرد که براي شرکت در کنفرانس
صلح عازم پاريس بود .هیئت نمايندگي ايران ،در ا ّول آبان ماه  ،1298با
اميل رو ،دانشمند مشهوري که در آن موقع رئيس انستيتو پاستور پاريس
بود ،مالقات کرد و در همان مالقات اساس و پایة تأسیس انستيتو پاستور
ايران پيريزي شد .سه ماه پس از اين مالقات ،در تاريخ  30ديماه
 ،1299پروفسور رنه لگرو ،که از طرف انستيتو پاستور پاريس مأمور
رسيدگي بود ،موافقتنامهاي را با وزير امور خارجة ايران به امضا رساند
که در آينده سرمشق همکاريهاي ف ّني ايران و فرانسه شد .بدين ترتيب،
يک انستيتوي علمي و بهداشتي به نام انستيتو پاستور ايران ،در کشور
تأسیس شد.

واژه ها

پاستور،تأسیس ،پزشکي ،مالقات ،موافقت نامه ،هیئت ،انستیتو
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درک

    د
ریافت

1ــ انستیتو پاستور ایران چند سال پس از جنگ جهانی تأسیس شد؟
2ــ چرا ایران پس از جنگ جهانی ا ّول به فکر تجدید روابط علمی خود با کشور فرانسه افتاد؟

نکتۀ1
ال در جمله ی «علیرضا در مدرسه درس
می دانیم که فعل در جمله نشان دهنده ی انجام کار است .مث ً
میخواند» ،درس خواندن عملی است که علیرضا به عنوان نهاد انجام میدهد .برخی فعلها صورت
ال در
گرفتن کاری را نشان نمیدهند ،ولی وجود آنها به عنوان فعل در جمله الزم و ضروری است .مث ً
جمله ی «هوا سرد است» ،فعل «است» هیچ عملی را انجام نمیدهد ،ولی الزمه ی تکمیل جمله است .به
این گونه افعال« ،فعلهای اسنادی» میگویند.
نمونههایی از فعلهای اسنادی در جمله های زیر آمدهاند:
فردا تعطیل است .مادرم بیمار بود .سارا بیدار شد .هوا آلوده گشت.
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نکتۀ2
«گزارش» نوعی نوشته است که درآن نویسنده ،ا ّطالعاتی را درمورد موضوعی خاص در اختیار
کسانی میگذارد که از آن اطالع ندارند .در تهیة گزارش باید با دقّت به مشاهده و جمع آوری
ا ّطالعات پرداخت .ثبت واقعیات درگزارش نویسی ضروری است.

گوش
کن      بگو

1ــ انواع آزمایشگاه را نام ببرید.
2ــ به نظر شما نقش آزمایشگاه در زندگی روزمره چیست؟

120

واکسن

گفت وگو

بهناز :سالم فاطمه ،خوبی؟ اومدی واکسن بزنی؟
فاطمه :سالم ،آره .تو زدی؟
بهناز :آره ،من االن زدم .فقط پرستارگفت تا  24ساعت نبايد ح ّمام برم.
فاطمه :درد هم داشت؟
بهناز :نه بابا ،اص ً
ال نفهمیدم کی زد .این واکسنِ یادآور بزرگسالیه.
بچگی از آمپول میترسیدم.
بچگیه یا بزرگسالی؟ من که از ّ
فاطمه :یاد آور ّ
بهناز :نگران نباش .درد نداره.
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کاشف الکل

روان خوانی

در حدود هزار سال پيش ،در شهرري جواني مي زيست که بعدها به نام «رازي» شهرت پيدا کرد .وي بسيار

کنجکاو و دقيق بود و به کسب علم شوق فراوان داشت .رياضيات ،ستاره شناسي و بيشتر علوم زمان خود را در

روزگار جواني فراگرفت .چون در آن زمان دانشمندان به کيمياگري مي پرداختند ،وي نيز به اين کار عالقۀ بسيار
پيدا کرد .کيمياگران ميخواستند مادهّ اي به دست بياورند که با آن فل ّزات ديگر را به طال تبديلکنند .

رازي براي نيل به اين مقصود روز و شب به آزمايش هاي گوناگون مي پرداخت .بر اثر همين آزمايش ها به
چشم درد مبتال شد .ناگزير به پزشکي مراجعه کرد .گويند پزشک براي معالجة چشم هاي رازي ،پانصد ّ
سکة

طال از او گرفت و چنين گفت «:کيميا اين است  ،نه آنچه تو در جستجوي آني» .اين سخن در «رازي» بسيار اثر

کرد و از آن پس به تحصيل دانش پزشکي پرداخت .در آن زمان بغداد مرکز علم بود .رازي به آنجا رفت ،مدت ّها
عمر خود را صرف تحصيل پزشکي کرد ،شهرتي فراوان يافت و به وطن بازگشت .رازي در شهرري بيمارستاني
تأسيس کرد و در آنجا به درمان بيماران و تدريس دانش پزشکی پرداخت.

چون رازي بزرگ ترين پزشک زمان خود شناخته شده بود ،بسياري از اميران ،او را براي مداواي بيماران به

دربار خود دعوت مي کردند.

رازي گذشته از مداواي بيماران و ادارة بيمارستان ها ،در حدود دويست و پنجاه کتاب نيز نوشته است.

بيشتر اين کتاب ها ،مربوط به دانش پزشکي است .معروف ترين آنها «حاوي» نام دارد .کتاب هاي مهم رازي
به زبان هاي خارجي ترجمه شده است و سال ها استادان بزرگ در دانشگاه هاي مشهور جهان ،اين کتاب ها را
تدريس کرده اند.

الکل که امروزه موارد استعمال فراواني در صنعت و پزشکي دارد ،از کشفيات اين دانشمند بزرگ است.

اين پزشک ،دانشمند و کاشف عالي مقام که از مفاخر بزرگ ایرانیان است ،در شهرري ،همان جا که به دنيا

آمده بود ،درگذشت.
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حکایت

دوستي نيکان
آورده اند که در روزگار نوشيروان دو مرد بيامدند و بر درگاه او بايستادند .يکي به آواز بلند

گفت «:بد مکن و بد مينديش ».و يکي گفت «:نيکي کن و نيکي انديش ،تا تو را نيکي آيد پيش».
نوشيروان فرمود که «:واعظ ا ّول را هزار دينار بدهيد و دوم را دو هزار ».خواص و نديمان از

حضرت ملک سؤال کردند که  «:هر دو کلمه را يک معني بود،در صلت و انعام ايشان تفاوت به

چه سبب بود؟» گفت «:اين يکي همه نيکي گفت و آن ديگري بدي ياد کرد و هيچ نیکی بهتر از
دوستي نيکان نيست و هيچ بدي بهتر از دوستي بدان نيست».

جوامع الحکايات و لوامع الروايات  ،عوفی

ب المثل

ضر

«آزموده را آزمودن خطاست»
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4

راه آهن
بخــــوان

نگاه گن      بگو

واژه ها

غروب یکی از روزهای سرد پاییز بود .خورشید در پشت کوههای پربرف
یکی از روستاهای آذربایجان فرورفته بود .کار روزانة دهقانان پایان یافته
بود .ریز علی هم دست از کار کشیده بود و به ده خود باز میگشت .در آن
شب سرد و تاریک ،نور لرزان فانوس کوچکی راه او را روشن میکرد .دهی
که ریز علی در آن زندگی میکرد ،نزدیک راه آهن بود .ریز علی هر شب از
غرش
کنار راه آهن میگذشت تا به خانهاش برسد .آن شب ،ناگهان صدای ّ
ترسناکی از کوه برخاست .سنگهای بسیاری از کوه فرو ریخت و راه آهن
را مسدود کرد .ریز علی میدانست که تا چند دقیقة دیگر ،قطار مسافربری
به آن جا خواهد رسید .با خود اندیشید اگر قطار با تودههای سنگ برخورد
کند ،واژگون خواهد شد .از این اندیشه سخت مضطرب شد .نمیدانست
در آن بیابان دور افتاده چگونه رانندة قطار را از خطر آگاه کند .در همین
حال ،صدای سوت قطار از پشت کوه شنیده شد که نزدیک شدن آن را
خبر میداد.
ریز علی روزهایی را که به تماشای قطار میرفت ،به یاد آورد .صورت
خندان مسافران را به یاد آورد که از درون قطار برای او دست تکان
میدادند .از اندیشة حادثة خطرناکی که در پیش بود ،قلبش سخت به
تپش افتاد .در جست و جوی چاره ای بود تا بتواند جان مسافران را نجات
بدهد .ناگهان چاره ای به خاطرش رسید .با وجود سوز و سرمای شدید ،به
سرعت لباسهای خود را از تن درآورد و بر چوب دست خود بست .نفت
فانوس را بر لباسها ریخت و آن را آتش زد .ریز علی در حالی که مشعل
را باال نگاه داشته بود ،به طرف قطار شروع به دویدن کرد .رانندة قطار از
دیدن آتش دانست که خطری در پیش است .ترمز را کشید .قطار پس از
تکانهای شدید ،از حرکت باز ایستاد .راننده و مسافران سراسیمه از قطار
بیرون ریختند .از دیدن ریزش کوه و مشعل ریز علی ،که با بدن برهنه در
آنجا ایستاده بود ،دانستند که فداکاری این مرد آنها را از چه خطر بزرگی
نجات داده است.

مضطرب -حادثه -مسدود -ریل -راه آهن -تونل -سراسیمه
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درک

    د
ریافت

1ــ به نظر شما چرا کار ریزعلی خواجوی ،فداکاری به حساب می آید؟
2ــ ریزعلی خواجوی اهل کدام استان ایران بود؟

نکتۀ1
فردا تعطیل است .مادرم بیمار بود .سارا بیدار شد .هوا آلوده گشت.
در همهی مثال های باال فعلهای اسنادی به کار رفتهاند.
فعلهای اسنادی عبارتاند از« :است ،بود ،گشت ،شد»
در جملههایی که فعلهای اسنادی دارند ،جزء دیگری نیز وجود دارد که به نهاد نسبت داده میشود .به این
جزء «مسند» گفته میشود .مث ً
ال در جملههای باال «تعطیل بودن» به «فردا»« ،بیدار شدن» به «سارا»« ،بیماری»
به «مادر» و «آلودگی» به «هوا» نسبت داده شده است.
در جملههای باال «تعطیل ،بیمار ،بیدار ،آلوده» مسند هستند.
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نکتۀ2
جملهها یا بیتهایی وجود دارند که مردم در سخنان خود به کارمی برند و حرفهای فراوانی را
در چند جمله ،بیان میکنند .این جملههای کوتاه ،بسیار تأثیرگذارند و به راحتی در ذهن ماندگار
میشوند .به این عبارتها “امثال وحکم” می گویند.
مانند:
گر صبرکنی ز غوره حلوا سازی.

تو نیکیمیکن و در دجلهانداز

کهایزد در بیابانت دهد باز

گوش
کن      بگو

1ــ چرا یکی از بهترین وسایل حمل و نقل قطار است؟
2ــ حمل و نقل جا ّده ای و ریلی را با هم مقایسه کنید .

126

در ایستگاه

گفت وگو

مح ّمد :سالم ،خوبی؟ کجا میری؟
بهرام :سالم ،خوبم .من میخوام برم مشهد .تو چطور؟
مح ّمد :من میخوام برم سمنان.
بهرام :واگن چندی؟ شمارة واگن من پنجه.
مح ّمد :من واگن چهارم هستم.
بهرام :خوب میتونیم تو رستوران همدیگه رو ببینیم.
مح ّمد :بله ،فع ً
ال خداحافظ.
بهرام :خداحافظ.
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شعر خوانی

دیده فرو رب هب گریبان خویش
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م خ��ز ن االسرار �ن�ظ امی

حکایت

سخاوت

حکیمــی را پرســیدند از ســخاوت و شــجاعت کــدام بهتــر اســت؟ گفــت :آن کــه را ســخاوت

اســت بــه شــجاعت حاجــت نیســت .

گلستان سعدی

ب المثل

ضر

«هرکه را میخواهی بشناسی ،یا با او معامله کن یا سفر».

129

5

خوزستان
بخــــوان

نگاه گن      بگو

خوزستان یا «شکرستان» از قدیم مهد ت ّمدن و فرهنگ بوده و قابلیتهای
سرشاری در این زمینه داشته که تاریخ گواه صادقی بر این م ّدعاست.
دربارة واژۀ «خوزستان» معنیها و تعبیرهای فراوانی وجود دارد که قدمت
این سرزمین را آشکار میسازد .خوزیها قوم ا ّولیة ساکن این سرزمین و با
ایالمیان هم تبار بودند.
خوزستاندردوران باستان ،بهویژه ،در دورة هخامنشی ،به دو ناحیه تقسیم
میشد:بخشهای شمال و شمال شرقی که سرزمینهای باصفا و کوهستانها
و جنگلهای فراوانی را شامل بود ،و ناحیة جنوبی دارای آب و هوای گرم و
قارهای
مرطوب و دشتهای حاصلخیز و جلگهای سرسبز و پرآب بود که به ّ
کوچک و مستعد میماند.
ُچغا َزنبیل ،نیایشگاهی باستانی است که در زمان ایالمیها و در حدود سال
 1250پیش از میالد ساخته شده و در استان خوزستان و در شهرستان شوش
واقع شده است.

واژه ها

مهد تمدّ ن ،فرهنگ ،آشکار ،حاصل خیز ،نیایشگاه ،شوش
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درک

    د
ریافت

1ــ نام دیگر خوزستان چیست؟
2ــ دربارۀ چغازنبیل چه می دانید؟

نکتۀ1
ما فردا به مسافرت خواهیم رفت.

من این کتاب را هفتۀ آینده تمام خواهم کرد.
کاری را که بعداً انجام میشود« ،آینده» می گویند .به فعلهای جملههای باال ،که در
زمان آینده انجام میشوند« ،فعل مستقبل» میگویند .فعل آینده را این گونه میسازند:
فعل کمکی«خواه»  +شناسه  +بن ماضی = خواهم رفت
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نکتۀ2
 -مادربزرگ گفت« :آن پسرکوچولو برای خودش مردی شده است».

« -خاطرة آن شب را برایم تعریف میکنی؟» ← اين جمله از زبان پسرکوچولو بیان میشود.

 «بارها که برایت گفتهام پسرم ← ».اين جمله از زبان مادر بزرگ بیان میشود.معموالً درگفت وگوهای بین اشخاص ،در داستانها ،نمایش نامهها ،فیلم نامهها و نوشتن مکالمات
تلفنی ،درابتدای جمله و سرسطر ،به جای نام گوینده ،نشانة« »-گذاشته میشود.

گوش
کن      بگو

1ــ در دوران باستان ،کوهستان ها و جنگل ها در کدام ناحیۀ خوزستان قرار داشت؟
2ــ کدام شهر همواره مرکز حکومتی خوزستان بوده است؟
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اهوازی

گفت وگو

سینا :سالم ،شما اهل کجا هستید ؟
مسعود :من خوزستانی هستم .شما چی؟
سینا :من بوشهری هستم .شما اهل کدام شهر هستید؟
مسعود :من اهل اهوازم.
سینا :راستی! پدربزرگ من هم اهل همانجاست.
مسعود :پس حتماً اهواز را خوب میشناسی؟
سینا :بله .اهواز و خوزستان جاهای دیدنی زیبایی دارد.
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روان خوانی

سرزمين طالي سياه

سرزمين نيمه کوهستاني و نيمه جلگه اي خوزستان با رودهاي درازآهنگ و پرآب ،دشت هايي که در نوبهاران

ِ
طالي سياه ،گنج خداداد نفت و کشتزارهاي نيشکر ،زرخيزترين و ثروتمندترين استان ايران
غرق نرگس است و

است .مردابهاي پر وسعت آن به نام هور ،زمستانها پناهگاه مرغان مهاجراست .هورنشينان با زندگي بسيار ساده و
ابتدايي در کناره هاي اين مرداب ها ،روزگار به سر مي برند .آب هاي هور در دورة جنگ هشت سالۀ ايران و عراق

صحنة دالوريهاي بي نظي ِر سلحشوران بي باک و شيردالن مؤمن بوده است.

ثروت استان خوزستان ،که از مناب ِع متعدّد پديد مي آيد ،بي پايان است .فراورده هاي کشاورزي آن نيشکر،خرما،
گندم ،جو ،برنج و مر ّکبات است .صيد ماهي و ميگو و دام پروري و همچنين ني بوريا ،از منابع معيشتي مردم

خوزستان به شمار مي آيد .از همه مهم تر ،يکي از سرشارترين منابع نفت و گاز جهان در ژرفاي خاک خوزستان

جا خوش کرده است.

کشور ما از طريق سواحل آب هاي گرم خوزستان با دورافتاده ترين بنادر بازرگاني جهان ارتباط دارد .منابع

پردرآمد صيد دريايي ،پااليشگاه نفت ،و مجتمع عظيم پتروشيمي نيز خوزستان را در ميان استان هاي کشور

شاخص کرده است.

بخش جلگه اي اين استان ،زمستان کوتاه و معتدل و تابستان طوالني و گرم دارد؛ امّا بخش کوهستاني آن در

دامنه هاي جنوبي زاگرس ،زمستان ها سرد و تابستان ها معتدل است.
پرآب ترين رود فالت ايران ،کارون ،همراه با کرخه و ِدز اين سرزمين زرخيز و پهناور را آبياري مي کنند .کارون
که از زردکوه بختياري سرچشمه مي گيرد ،يگانه رود قابل کشتيراني ايران است .دو شاخة آن از دو سو شوشتر را

در ميان مي گيرند و از آن جزيره اي مي سازند .آن گاه پس از طي مسافتي به هم مي پيوندند و ّ
شط عظيمي پديد
مي آورند .اين شط با عبور از ميان اهواز ،به آن زيبايي کم نظيري مي بخشد .رو ِد ِدز نيز کشتزارهاي پهناوري از

ليموزارهاي انديمشک تا نيستان هاي پر از نيشکر هفت تپه را سيراب مي کند.
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خوزستان در تاريخ نهضت علمي و ادبي کشورمان داراي اه ّميت بسيار است .گروهي از دانشمندا ِن بنام خوزستان،

از بنيانگذاران فرهنگ اسالمي هستند .استادان و پزشکان نامدار ،دانشگاه و بيمارستان جندي شاپور طب اسالمي را
در بغداد گسترش دادند و اوليّن بيمارستان ها را به وجود آوردند .بخش مه ّمي از تاريخ ّ
تفکر اسالمي وشکل گيري

افکار ملّي ايران در خوزستان سامان يافته است.
خوزستان مه ِد تمدّن شش هزارساله بوده و آثار آن تمدّن در نقاط مختلف اين استان برجاي مانده است.يکي از
اين آثار ،تپّه هاي باستاني شوش است که آثار باستانيِ زيادي از آنها به دست آمده است .در شوش و در کنار

رودخانة شاوور ،بنايي زيبا و ديدني قرار دارد .اين بنا را بقعة دانيا ِل نبي ،يکي از چهار پيامبر بزرگ بني اسرائيل
مي دانند که نامش در تورات ذکر شده است .آرامگاه دانيال از قديم زيارتگاه مردم بوده است.

از ديگر آثار تاريخي خوزستان سه ّ
تل قديمي است که دامنه هايشان به ساحل کرخه مي رسد .اطراف تل ها را

بوته هاي بزرگ ختمي با شاخ و برگ خود پوشانده اند.درخوزستان بِقا ِع متعدّدي وجود دارد .نزديک دزفول،
درختان ُکنار تنومند و سرسبز در پهنه اي وسيع پراکنده اند .در اين ُکنارزار ،درون باغي ،بقعة مح ّمدبن جعفر قرار

دارد که زيارتگاه مردم است.

هنگامي که در  30شهريور  1359دشمن به خاک ميهن ما تجاوز کرد ،مردم خوزستان بيش از ديگر ايرانيان

سنگيني بار جنگ را به دوش کشيدند و در راه دفاع از استقالل کشور و جمهوري اسالمي ايران قرباني و
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خسارت دادند .در اين جنگ نزديک به يک ميليون و سيصد هزار تن از مردم خوزستان آواره شدند .هنوز

پس از گذشت چند سال از پايان جنگ ،پيکرهاي پاک شهيدان  ،در زير خاک هاي به خون آغشتة ميدان هاي
ِ
کاوش پژوهندگا ِن ايثارگر از دل خاک بيرون مي آيد.
مين گذاري شده پنهان است و هر روز شماري از آنها با

در خوزستان خانواده اي نيست که از حمالت دشمن بعثي صدمه نديده يا داغ دار نشده باشد .خوزستان اسرار
نهفته ای در دل دارد که باید آن را با دقّت خواند و به آن گوش داد.
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حکایت

جوانمردی

حاتم طايي را گفتند« :از تو بزرگ همتتر درجهان ديدهاي يا شنيدهاي؟» گفت« :بلي،روزي چهل
ِ
امراي عرب را و خود به گوشة صحرا به حاجتي بيرون رفتم .خارکني را ديدم
شتر قرباني کرده بودم

پشته فراهم نهاده .گفتم :به مهماني حاتم چرا نروي که خلقي بر سماط او گرد آمدهاند؟ گفت :هر
که نان از عمل خويش خو َرد ،من ّ ِ
ت حاتم طايي نبرد .من او را به ه ّمت و جوانمردي از خود برتر

ديدم».

گلستان ،سعدي

ب المثل

ضر

« دست ما کوتاه و خرما بر نخیل»
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6

خوش نویسی
بخــــوان

نگاه گن      بگو

خوشنویسی ایرانی بخشی از خوشنویسی اسالمی است که حول محور
فرهنگ ایرانی شکل گرفت .اصلیترین کسانی که نگارش معمولی را به
خوش نویسی هنرمندانه تبدیل کردند ،ایرانیان بودند .آنان رفته رفته سبک
و شیوههایی مختص به خود را در خوشنویسی ابداع کردند .هرچند این
شیوهها و قلمهای ابداعی در سایر کشورهای اسالمی هم طرفدارانی دارد ،ا ّما
بیشتر به ایران و کشورهای تحت نفوذ آن ،همچون کشورهای آسیای میانه،
افغانستان ،پاکستان و هند مربوط است.
خط ایرانی دانست .پس از ّ
خط تعلیق را میتوان نخستین ّ
ّ
خط تعلیق ،نستعلیق
شکل گرفت که افتخار هنر ایرانی است.
تأسیس انجمن خوشنویسان ایران نقطة عطفی در تاریخ خوشنویسی
معاصر ایران است.

واژه ها

رفته رفته ،ابداع ،تحت نفوذ ،تعلیق ،نستعلیق ،نگارش
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درک

    د
ریافت

1ــ خوشنویسی در کدام کشورها طرفدارانی دارد؟

2ــ نقطهی عطف خوشنویسی معاصر ایران چیست؟

نکتۀ1
جاویدان ،جاودان ،جاودانه //خدا ،خداوند ،خداوندگار
گونه  /همگون:

واژههایی که یک معنا و چند شکل شبیه به هم دارند ،بهطوری که درمتن ثابت بتوان یکی را به جای دیگری
«گونه آن واژه» نامیده میشوند و به آن دو ،واژههای «همگون» میگویند؛ مانند آشیان و آشیانه یا
به کاربردٔ ،
است و هست.
دگمه  /دکمه  /تکمه
این هر سه واژه یک معنی و ارزش یکساندارندّ ،اما دگمه رایجتر و ظاهر ًا صحیح تر است.
هجده  /هیجده  /هژده  /هیژده
هر چهار صورت صحیح است و هر چهار شکل آن در متون معتبر فارسی به کار رفتهاند.
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جارو  /جاروب
هردو واژه صحیح است .هر دو به یک معنی است و در متون معتبر فارسی با ارزش یکسان به کار رفتهاند.
ُخسبیدنُ /خفتن/خوابیدنُ /خفتیدن
در متون قدیم ،غالباً خفتن و خسبیدن آمده است ،ولی امروزه این دو بیشتر در نثر ادبی به کار میروند
و در زبان رایج «خوابیدن» استفاده میشود« .خفتیدن» امروزه به کلّی منسوخ است و در متون قدیم نیز
به ندرت استعمال شده است:
گفتبا اینهمهازسابقهنومید مشو

گفتمایبخت بخفتیدی وخورشید دمید

حافظ

ُتشک  /توشک ُ /دشک  /دوشک
به معنای «زیرانداز ،رخت خواب» .اصل این واژه ترکی است و در فارسی آن را به این چهار صورت
مینویسند ،ولی امروزه «تُشک» رایج تر از بقیه است.

نکتۀ2
به این نشانه [ ] « ّ
قلب» می گویند .وقتی درمتن مطالبی بیایدکه از نویسندة اصلی نباشد و ویراستار
یا شخصی دیگر ،آن رابرای توضیح آورده باشد ،ازاین نشانه استفاده میکنند.
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گوش
کن      بگو

1ــ قبل از اسالم کدام خط ها در ایران رایج بوده است؟

2ــ خط نستعلیق ،ترکیبی از کدام خط ها ست ؟

کالس خط

گفت وگو

بهروز :به نظر توکدام یک از این خطها میخیه؟
محمود :فکرکنم تابلوی باالیی باشه!
بهروز :تو خط میخی را بلدی؟
محمود :بله ،پارسال در یک کالس آموزشی یادگرفتم.
بهروز :واقعاً!؟ آدرس اون کالسو به من هم بده.
محمود :باشه ،حتماً .ات ّفاقاً هفتةآینده ترم جدیدکالسهاست.
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شعر خوانی
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محمد ت� ق� ی ب�هار

حکایت

کاتب بدخط

کاتبي بدخط با همکار بدخط تر از خودش مي گفت « :بدان حد نوشتة من ناخواناست که صد

دينار براي نوشتن مي ستانم و صد دينار ديگر نيز براي خواندن» .رفيق او آهي کشيد و گفت:
« افسوس که من از صد دينار دوم محرومم .چه ،خود نيز از خواندن نوشتة خويش عاجزم!»

امثال و حکم ،دهخدا

ب المثل

ضر

«خود گویی و خود خندی ،عجب مرد هنرمندی!»
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تعزیه

7

بخــــوان

نگاه گن      بگو

تاریخ پیدایش تعزیه به طور دقیق معلوم نیست .برخی به ایرانیبودن این
نمایش آیینی باور دارند و پاگیری آن را به ایران پیش از اسالم ،به پیشینة
سههزارسالة سوگ سیاوش ،پهلوان داستانهای ملّی ایران ،نسبت داده و این
آیین را مایه و زمینهساز شکلگیری آن دانستهاند.
برخی دیگر ،با استناد به گزارشهایی ،پیدایش تعزیه را مشخص ًا از ایران
پس از اسالم و مستقیم ًا مربوط به ماجرای کربال و شهادت امام حسین(ع)
و یارانش میدانند.
هنر تعزیه در طول زمان تغییراتی کردهاست ،ا ّما هنوز هم جز ِء اصیلترین و
پرسابقهترین هنرهای ایرانی و اسالمی مردمان ایران است.
مردم از ا ّول ماه محرم همهساله به مناسبت سالروز این واقعه ،در شهرها
و روستاهای ایران ،مسجدها و تکیهها را سیاهپوش میکنند .از گذشته،
شبیهخوانی و تعزیهخوانی از هفتم محرم در میادین و صحن حیاط حسینیهها
و تکیهها در شهرستانها معمول بوده است .
شبیهخوانها هر روز یکی از وقایع کربال و شبیهخوانی مربوط به آن را نمایش
میدهند .بازیگران نیز معمو ًال نقش خود را از روی نوشتههایی که دارند
میخوانند و نقشها را بهترتیب اجرا میکنند.
تعزیهنامه نیز به عنوان یکی از اصلیترین متنهای شبیهخوانی ،در اختیار
تعزیهخوانان قرار دارد .تعزیهنامه متنی است که تعزیهگردان برای اجرای
تعزیهای گرد میآورد یا مینگارد و پیش از آغاز تعزیه میان شبیهخوانها
پخش میکند.

واژه ها

تعزیه ،واقعه ،اصیل ،نمایش آیینی ،سوگ ،شبیهخوانی
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درک

    د
ریافت

1ــ تعزیه چه نوع نمایشی است؟
2ــ متن اصلی تعزیه چه نام دارد؟

نکتۀ1
صفت برتر و برترین

توجه کنید.
به جملۀ زیر ّ

ــ خانۀ بردیا بزرگتر از خانۀ مهبد است.

هرگاه بخواهیم دوچیزرا باهم بسنجیم و یکی را بر دیگری برتری دهیم ،از «صفت برتر» بهره

میگیریم .در مثال باال خانۀ بردیا ازنظر اندازه بزرگتر از خانۀ مهبد است.
توجه کنید.
اکنون به جملۀ زیر ّ

ــ آقای محبتّی مهربانترین معلّم مدرسه است.

هرگاه یک چیز با چندچیز سنجیده شود ،از «صفت عالی» استفاده میکنیم .نشانۀ صفت عالی«ترین»

است.
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نکتۀ2
خاطره نویسی یکی از انواع نوشتن است .هرگاه صحنههایی راکه درزندگی روی داده یا مشاهده
شده است ،بازگوکنیم و بنویسیم ،به آن خاطره میگویند  .هنگام نوشتن خاطره ،باید به همةنکاتی
که خاطره را مستند میکند ،اشاره کنیم .خاطره نوشتهای است شخصی که معموالً زیبا ،عاطفی
وپرجاذبه است .اساس بسیاری از داستانها ،فیلم هاوآثار هنری ،خاطرات است .آیاخاطره ای از
خاصی به یاد دارید؟
روز ّ

گوش
کن      بگو

1ــ اشعار تعزیه حکم چه چیزی را دارند؟
2ــ نمایش تعزیه با چه زبانی اجرا می شود؟
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خوانسار

گفت وگو

ابراهيم  :نیما ،سوغاتی از خوانسار برات چی بیارم؟
نیما :داری میری خوانسار چه کار؟
ابراهيم  :میرم دیدن تعزیه .همیشه موقع اربعین امام حسین (ع) ،یکی از بهترین مراسم تعزیه
را در ّ
مصلی شهر خوانسار برگزارمیکنند.
نیما :قب ً
ال رفته اي؟
ابراهيم  :آره! به دعوت یکی از همکاران بابام رفتم .مثل آمفیتئاترهای رومی است .یه
ساختمون که سه طبقه هستش .آدم ها دور تا دور می ایستند واسة تماشا و وسط حیاط تعزیه را
اجرا میکنند .خیلی هم سوزناک و غریبانه.
نیما :پس التماس دعا .به سالمت برگردی !
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روان خوانی

آخرین یاورآفتاب

آيا کسي هست مرا ياري کند؟ آيا کسي هست تا از دين خدا و پيامبر(ص) دفاع کند؟

اين صداي امام حسين(ع) بود که در عصر عاشورا ،در سرزمين کربال مي پيچيد .هيچ کس نبود .هوا غبارآلود و
زمين داغ و سوزان بود؛ کودکان و زنان ،تشنه بودند و همة ياران ،به شهادت رسيده بودند.

ناگهان از خيمه ،کودکي يازده ساله بيرون دويد .او عبداهلل پسر امام حسن مجتبي(ع) بود .عبداهلل وقتي صداي

عمويش را شنيد که درخواست کمک و ياري ميکرد ،نتوانست تاب بياورد .پس به سمت ميدان دويد تا امام
حسين (ع) را ياري دهد .امام بر زمين افتاده بود .زخم هاي فراوان برداشته بود امّا با لبان تشنه فرياد مي زد«:آيا کسي
هست که از دين خدا دفاع کند؟»

متوجه آمدن عبداهلل شد .خواهرش ،حضرت زينب(س) را صدا زد و از او خواست که نگذارد
امام حسين(ع)
ّ

عبداهلل به ميدان برود .عبداهلل با گريه و التماس از عمه اش ،زينب (س) اجازه مي خواست که به ميدان برود و

امام حسین(ع) را ياري دهد .او مي گفت « :ع ّمه جان! تو را به خدا بگذار بروم .دوست دارم مثل برادرم ،قاسم،

با دشمنان بجنگم .دوست دارم از دين خدا دفاع کنم .ع ّمه جان! صداي کمک خواستن عمو را مي شنوم.
مي خواهم به ياري او بشتابم».

التماس هاي عبداهلل کار خود را کرد و او خود را به کنار امام حسين (ع) رساند .امام زخمي بود امّا چهره اش مثل

آفتاب مي درخشيد .دشمنان نزديک مي شدند .عبداهلل فرياد مي زد «:اي انسان هاي ستمکار! اي دشمنان دين خدا!
مي خواهيد عمويم را بکشيد؟ نه ،نه ،من هرگز نمي گذارم».

يکي از دشمنان شمشير خود را باال بُرد تا بر بدن امام فرود آورد .عبداهلل دست خود را سپر کرد .شمشير دست او
را قطع کرد .بعد هم خود را روي بدن امام انداخت تا ضربۀ دشمنان به بدن امام اصابت نکند.

عبداهلل ،اين نوجوان فداکار ،تا آخرين لحظه از امام دفاع کرد و سرانجام ،روي سينه امام حسين(ع) به شهادت
رسيد .او آخرين شهيد نوجوان کربالست.

کربال ،چهره هاي فداکار و جانباز نوجوان و جوان ،فراوان دارد .در روز عاشورا 72 ،تن از ياران شجاع ،فداکار

و با ايمان ابا عبداهلل(ع) به شهادت رسيدند تا به همة ما درس آزادگي ،دفاع از دين خدا و مبارزه با ستمگران
سجاد(ع) ،حضرت زينب(س) و همة اسيران ،با صبر و پايداري و
را بياموزند .پس از واقعة کربال نيز امام ّ
سخنراني هاي آتشين ،دشمنان خدا را رسوا کردند.

محرم ،به يادآوري رويدادهاي کربال مي پردازيم و مي کوشيم تا راه امام حسين(ع) را بهتر
ما هرسال در ماه ّ

بشناسيم .مي کوشيم در اين راه قدم برداريم تا به سربلندي ،آزادي و رستگاري برسيم.
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حکایت

شو خطر کن

امير خراسان را پرسيدند که «تو فردي فقير و بي چيز بودي و شغلي پَست داشتي ،به اميري خراسان

چون افتادي؟»

گفت « :روزي ديوان «حنضلة بادغيسي» همي خواندم ،بدين دو بيت رسيدم:
شو ،خطر کن زکام شير بجوي

مهتري گر به کام شير در است

يا چو مردانت مرگ  ،روياروي

يا بزرگي و ع ّز و نعمت و جاه

داعيه اي در باطن من پديد آمد که به هيچ وجه در آن حالت که اندر بودم ،راضي نتوانستم بود.

دارايي ام بفروختم و اسب خريدم و از وطن خويش ،رحلت کردم .به دولت ص ّفاريان پيوستم .هر

ترقي
روز بر شکوه و شوکت و لشکر من افزوده مي گشت و اندک اندک کار من باال گرفت و ّ
کرد تا جملة خراسان را به فرمان خويش درآوردم .اصل و سبب ،اين دو بيت بود.

چهارمقاله ،نظامي عروضي

ضرب المثل

گیرم پدر تو بود فاضل

از فضل پدر تو را چه حاصل

149

گوش کن و
بگو

گو
ش

ک
ن
      
ب
گو

»«3-1

درس 1

جنگل طبیعی ،جنگلی است که بدون دخالت انسان بهوجود آمدهاست ولی انسان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم

در آن دخالت (بهره برداری) کردهاست .جنگلهای بکر ،دستخورده و بهرهبرداری شده تبدیل به جنگلهای

سن
طبیعی میشوند .بهعبارت دیگر جنگلهای طبیعی ،جنگلهای بکر دست خورده هستند .ترکیب درختان و ّ
آنها و تن ّوع گونههای گیاهی و جانوری در یک جنگل طبیعی با جنگل بکر متفاوت است و عموماً جنگل طبیعی
از نظر زیستمحیطی فقیرتر از جنگل بکر است .با وجود این جنگلهای طبیعی قادر هستند چشماندازهای

طبیعی هر منطقه را حفظ کرده و در اکثر موارد از جنگلهای مصنوعی یا دست کاشت  ،غنی تر و پایدارتر

باشند .جنگلهای مصنوعی یا دست کاشت یا جنگل انسانساخت ،جنگلی است که به دست انسان و با هدف
مشخصی ایجاد شدهاست و هدف از ایجاد آن تولید چوب ،ایجاد مناظر طبیعی ،حفظ آب و خاک ،ایجاد
ّ
تفرجی و غیرهاست.
مناطق تفریحی و ّ

درس 2
باغ پرندگان تهران ( )Tehran Birds Park در شمالشرق تهران ،در دل جنگل لويزان واقع شده است .این
طراحی شده است .فاز ا ّول که
باغ بزرگ ترین باغ پرندگان ایران و خاورمیانه است .باغ پرندگان تهران در  ۲فاز ّ

هم اکنون به بهره برداری رسیده است به نام " دشتچر" نام گذاری شده است و شامل پرنده هایی است که در

قفس نگهداری می شوند و یا توان پرواز ندارند .فاز دوم که مساحتی کمتر از فاز ا ّول دارد ،در محدودۀ شمالی
در حال احداث است و "آبچر" نام دارد.این فاز شامل پرندگانی است که قابلیت پرواز دارند و احتماالً مشابه
آنچه در باغ پرندگان اصفهان وجود دارد  ،توسط تور از خروج پرندگان از آن جلوگیری خواهد شد .زمان
احداث این باغ  ۳سال به طول انجامید.
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درس 3
يادداشتبرداري و خالصه نويسي از مهمترين شيوههاي درست مطالعه کردن است ،زيرا اين کار باعث ميشود
که مطالب مهم کتاب همواره در دسترس باشد .پس از يک ساعت مطالعه  15 ،دقيقه استراحت کنيد و براي

آرامش خود ،به بيرون برويد و يا از اتاق مطالعه به فضاي بيرون بنگريد و سعي کنيد به فضاهاي طبيعي و

دور دست چشم بدوزيد.

درس 4
بلديه نام قديمي شهرداري است .تأسيس بلديه در ايران يک قرن قدمت دارد و ا ّولين بلديه در کشاکش حوادث
مشروطه در تهران تأسيس شد .پيش از آن ،ادارهاي که مسئوليت کار بلديه را عهدهدار بود« ،ادارۀ احتسابيه» نام

داشت و اعضاي آن را «محتسب» ميگفتند« ،بَلَد» به معناي شهر است و «بلديه» نام قديم شهرداري است .ا ّولين

بلديۀ قانوني در تهران در  1289به رياست «دکتر خليلخان اعلم الدّوله» (ثقفي) تأسيس شد .اين اداره مقابل
سبزه ميدان در محلّي به نام خيّامخانه تشکيل گرديد.از دهۀ 1330به بعد با تغييراتي که در شرح وظايف و سيستم
اداري شهرداري به وجود آمد اين نهاد به شکل و هيأت امروزيش نزديکتر شد.

درس 5
استان آذربایجان غربی یکی از  13استان ايران است که در شمال غربي این کشور قرار دارد و مرکز آن شهر

اروميه است .در کنارۀ شرقی این استان ،درياچۀ اروميه قرار دارد آب دریاچه و شن های ساحلی آن به دلیل زیاد

بودن نمک ،خاصیت درمانی دارد .این استان یکی از مناطق مستعد کشاورزی است .عالوه بر این وجود ایالت و

توجهی دارد .از جمله معادن این استان میتوان به معادن مصالح و سنگ های
عشایر در دامداری استان نقش قابل ّ
ساختمانی ،گرانیت ،میکا ،زرنیخ ،تالک ،تراورتن ،طال ،خاک نسوز و پوکه معدنی اشاره کرد .در این استان

مردمانی از اقوام آذری ،کرد ،کلیمی ،آشوری و زرتشتی با صلح و آرامش در کنار هم زندگی می کنند .مهاباد
و خوی از شهرهای دیدنی و پر جمعیت این استان هستند.
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درس 6
شیشۀ پنجره  ،استکان ،گلدان ،ظرف های آشپزی و شیشۀ اتومبیل چند تا ازکاربردهای روزمرۀ شیشه اند .برای
عینک ،میکروسکوپ وآیینه های بزرگ تلسکوپ شیشه های مخصوص می سازند.

تاریخچه :

متوجه شدکه باگرم کردن
هیچ کس نمی داند شیشه کی وکجا کشف شد امّا حتماً چندهزارسال پیش کسی
ّ
ماسه وخاکستر می توان ما ّده ای شفاف وسخت ساخت .شیشه دست کم از پنج هزارسال قبل در سوریه ساخته

می شد وازآنجا به مصر رفت ودرقرن هفتم پیش ازمیالد مسیح دراروپا ساخته می شد .مصری ها ا ّولین مردمی

بودندکه به روش دمیدن ،ظرف های شیشه ای ساختند .آن ها با اضافه کردن مس به شیشۀ مذاب برای ایجاد
رنگ سرخ  ،شیشۀ رنگی تولیدکردند.

درس 7
گذشت و ايثار دو واژۀ مقدّس در ادبيات ماست  .هميشه و هر زمان در طول تاريخ بشريت  ،از خودگذشتگي  ،جايگاهي

بسي ژرف در ارزش هاي انساني داشته است و از جملۀ خصوصيات اخالقي واال به شمار مي رفته است .هر

جامعه اي بسياري از پيشرفت هاي خود را مرهون و مديون افرادي بوده است که در راه ايجاد آبادي و

ترقّي سرزمين خود از خواسته ها و اميال خود گذشتند و رفاه و آسايش و امنيت مردم را بر رفاه و آسايش و
امنيت خود ترجيح دادند .آیین سنّتی " گل ریزان " در اصل سرآغازی برای فت ّوت مردان نیک ضمیر بوده
است .عنصرالمعالی در کتاب خویش ویژگیهای جوانمردی را ا ّول "خرد"  ،دوم "راستی" و سوم"مردمی" بر

میشمارد و آنها را از نشانههای رادمنشی و جوانمردی و عیّاری میداند .از منظر روانشناسی اجتماعی یکی از
مهمترین نیازهای اجتماع ،احساس خوب داشتن نسبت به یکدیگر است و در یک معنای وسیعتر نوع دوستی و
انساندوستی نیاز اساسی جامعه است .گل ریزان سنّت حسنهای است که سمبل و نماد نوعدوستی انسانها است

و تقویت آن میتواند در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی اثر گذارد .تاثیر اقتصادی گل ریزان یکی از مهم ترین
دستاوردهای این حرکت انسانی است که کمکهای مردم در ف ّعالیتی به کار گرفته میشود که هم دستاورد
معنوی دارد و هم مشکلی را از کسی برطرف میسازد.
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درس 1
اللۀ واژگون از گياهان علفي پيازدار و چندسالهاست که تاکنون  15گونۀ آن در ايران شناسايي شدهاست .گونۀ

زرد کمرنگ متمايل به ليمويي اين گلها موسوم به اللۀ گرگاني بين  50تا  80سانتيمتر ارتفاع دارد .تاکنون 60گونه

از اين گياه در دنيا شناخته شدهاست .پياز آن به صورت يک غدّۀ متو ّرم ،گوشتدار بوده و داراي مقدار زيادي
نشاسته و چندين عامل دارويي است و اگر تازه باشد س ّمي است و قابل خوردن نيست ،ولي در چين سمي بودن آن

را مي گيرند و در آشپزي از آن استفاده ميکنند.

در برخي نقاط ايران ،اين گياه را اشک مريم يا اللۀ اشک مي خوانند .وجه تسميۀ چنين نامي به داستان هاي
غصۀ اين ات ّفاق سر
اسطوره اي بر مي گردد .براساس يک افسانۀ قديمي اين الله شاهد مرگ سياوش بوده و از ّ

به زير شده است و اشک مي ريزد ،اشک هاي اللۀ واژگون در حقيقت شيرۀ بي رنگي است که در درون الله
قرار دارد و گاهي به سمت پايين سرازير مي شود.

درس 2
اگر بخواهيم نگاهي به رسوم رايج در گوشه و کنار دنيا بيندازيم و کشورهاي مختلف را از نظر رسومي که در

تهيۀ جهيزيه دارند ،مورد مقايسه قرار دهيم بدون ترديد بايد بگوييم که کشورهاي آسيايي بيش از کشورهاي
اروپايي و آمريکايي به رسوماتي که از گذشتههاي دور مرسوم بوده است ،پايبند هستند .براي مثال هند از جمله

کشورهايي است که در آنجا تهيۀ جهيزيه از اه ّميت بسيار زيادي برخوردار است و از اين رو تهيۀ جهيزيه و
قوانيني که در خصوص تهيۀ آن وجود دارد ،از عوامل محدودکنندۀ ازدواج دختران جوان بوده است.
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درس 3
بر بلندای کوه ها نمی توان غالب شد مگر با گذر از جا ّده های پر پیچ و خم .با زندگی اردویی می توان فرصت

تجربۀ رویارویی با طبیعت را ایجاد نمود .خشم و خشنودی ،ترشی و شیرینی طبیعت را می توان در اردو دید و
چشید .دست در دست هم نهادن ،به هم دیگر اعتماد و اتکا داشتن و دوستی و وفاداری به هم نوعان ،همه و همه

حکمت هایی هستند که باید برای درامان ماندن از دام طبیعت ،در عرصه و پهنۀ اردو به کار بست .فواید اردو
در این مختصر نمی گنجد  ،رشد ّ
تفکر اجتماعی دانش آموزان ،تعاون و مسئولیت پذیری ،زندگی دور از خانواده،

صبر و خویشتن داری ،تقویت هویت ملّی ،بروز شایستگیها  ،زندگی گروهی وکسب اعتماد به نفس بیشتر و در
آخر شادی و نشاط از اهم هدف های برگزاری اردو می باشد .ضمن این که مسئولین نیز در ارتباط صمیمی و به

دور از فضای حاکم بر مدرسه می توانند شناخت بیشتری از دانشآموزان به دست آورند .تمامی موارد ذکر شده،

دالیلی کافی برای اهمیّت اردو می باشد .اردو تمرین زندگی و فرصت مناسبی برای تجلّی فضایل اخالقی است و
شرایطی ایجاد می شودکه دشواری ها را تجربه نمایند.

درس 4
واکسیناسیون یا ایمن سازی به انجام کارهایی گفته می شود که با هدف جلوگیری از ایجاد عفونت و یا کاهش

حالت طبیعی بیماری در شخصی با تجویز آنتی بادی یا آنتی ژن به عمل آید .در واکسیناسیون با تزریق عضالنی
یا وریدی (رگی) ،آنتی بادی ایمنی غیرف ّعال یا انتقالی ایجاد می گردد  .دوام این نوع ایمنی کوتاه مدّت است و

بستگی به نیمۀ عمر آنتی بادی در بدن فرد دریافت کننده دارد که این مدّت درحدود سه تا چهار هفته می باشد.
در صورت تجویز آنتی ژن که شامل میکرو ارگانیسم ضعیف شده  ،کشته شده و یا اجزاء آن است  ،دستگاه
ایمنی فرد دریافت کننده تحریک می شود و به طور ف ّعال آنتی بادی تولید می کند .ایمنی به دست آمده در این

حالت را ایمنی ف ّعال گویند .دوام این نوع ایمنی ،طوالنی تر از نوع غیرف ّعال است .واکسیناسیون اقدام مه ّمی است
که به وسیلۀ آن با هزینۀ کم می توان از ابتالء به بیماریهای عفونی جلوگیری کرد.
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درس 5
یکی از مناطق زیبای استان کردستان ،منطقه ی اورامان است که در شرق مریوان قرار دارد و دارای کوهستان های

زیبا با پوشش جنگلی است .رودخانۀ بزرگ سیروان  ،از این منطقه و د ّرۀ اورامان عبور می کند و به رودخانۀ دیاله

در عراق می پیوندد.یادآوری این مهم ضروری است که جنگل ها و مناطق بسیاری چون جنگل های بانه ،مریوان و

همچنین " د ّرۀ شاهان" که در کنار قلعۀ " قم چقای" واقع شده است ،از مراکز م ّهم طبیعی استان محسوب می شوند.

چشمۀ آب تلخ در روستای قشالق از شهرستان بیجار قرار دارد .علّت نامگذاری این چشمه به علّت تلخ بودن آب

آن است .هر چند دلیل تلخ بودن آب این چشمه به روشنی مشخّ ص نشده است ،امّا آب آن برای درمان بیماریهای

روماتیسمی مؤثر است.

درس 6
هنر مجموعهای از آثار یا فرایندهای ساخت انسان است که در جهت اثرگذاری بر عواطف ،احساسات و هوش
انسانی و یا به منظور انتقال یک معنا یا مفهوم خلق میشوند.

طراحی ،تندیسگریّ ،
عکاسی و چاپ)
از مهمترین رشتههای هنری میتوان به هنرهای
ّ
تجسمی (ن ّقاشیّ ،

هنرهاینمایشی (تئاتر ،رقص و موسیقی) ،ادبیات (شعر و داستان) ،سينما و معماری اشاره کرد .انسانها هنر را
برای تسکین خود برگزیدهاند ،چه هنرمندان و چه مخاطبا ِن اثر هنری در هنر مایۀ آرامش میجویند .آنچه در

هنر به نظر اصل است ،زیبایی است .هرچند در هر زمانی زیبایی را به شکلهای مختلفی درک میکنند .بعضی
هنر را آینۀ واقعیتهای موجود درجهان از طبیعت تا زندگی آدمها به حساب میآورند  .بعضی زمانی نام هنر را
بر چیزی میگذارند که سازنده اش با آن احساس آرامش کند و آنچه در نظر دارد ،به تمامی بیان کرده باشد.

بعضی میگویند ؛ اگر مخاطب به درستی نفهمد که هنرمند چه میگوید  ،اثر چه ارزشی میتواند داشته باشد .
بعضی از شکل اثر حرف میزنند که اگر اثر هنری ،از قواعد و شکل درست هنر پیروی نکند  ،یک اثر هنری

خلق نشده است .بسته به آنکه هنرمند چه ابزاری را برای بیان هنرش انتخاب کند ،هنرها شاخههای مختلفی را
تشکیل دادهاند.
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درس7
کلمۀ «عید» از ریشۀ عود گرفته شده و به معنای بازگشت است ،وقتی می گوییم "عید نوروز " یعنی روزی که

ا ّولین روز سال دوباره بازگشته است  ،بهار دوباره به ما روی آورده است و در فرهنگ عامّه اینگونه جا افتاده
است که هر ات ّفاقی که همراه با خوشی و فرح و خوش یمنی و سعادتمندی باشد ،عید نامیده شود .در حالت کلّی

عید مفهوم بازگشت و حلول دوبارۀ یک روز مبارک و خاص از سال را می رساند .واژۀ «فطر» از فطرت گرفته
شده و به معنای سرشت است .بنابراین عید فطر ،یعنی بازگشت به فطرت و سرشت فطرت انسانی با خدا پرستی و
ایمان سرشته شده است و هر انسانی بر سرشت خداپرستی زاده می شود اما گردش روزگار  ،فطرت انسان را در

کارگاه زندگی دنیوی با غبار انواع تمایالت نفسانی و دنیوی می پوشاندو آن را غبار آلود کرده و گوهر فطرت
انسانی را در زیر گرد وغبار امیال نفسانی از درخشش تمام باز می دارد .رمضان فرصتی است که انسان بتواند با

تمرین و ریاضت و جلب الطاف خالق هستی بار دیگر غبار از روی فطرت خویش برگرفته و جالی مجدّدی به
گوهر فطرت خویش بدهد و سرشت خویش را تابناک نماید و با دیدن درخشش زیبای فطرت الهی  ،باز هم به

توجه نموده و به خداپرستی ناب رجعتی دوباره نماید و به فطرت خود باز گردد .اینگونه است که
فطرت خویش ّ

ا ّولین روز پس از ماه مبارک رمضان عید فطر نامیده شده است  ،یعنی روز بازگشت به فطرت و سرشت انسانی .
امیدواریم که این روز عزیز و با ارزش را برای خود به یک عید واقعی تبدیل نماییم.
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»«3-3
درس 1
پارک ملّی کویر ،تنها پارک ملّی در ایران است که به گفتۀ سازمان محیط زیست در آن هیچگونه سکونت گاه انسانی
وجود ندارد .پارک ملّی کویر ،در گذشته یکی از بهترین زیستگاههای گورخر ایرانی بود ،ولی اکنون نسل آن از

میان رفته است .از دیگر حیوانات موجود در منطقه میتوان به  غزال ایرانی ،انواع عقاب ،مار ،شاهین ،کرکس ،گربۀ
شنی ،کبک ،تیهو ،فالمینگو ،آنقوت ،سمور سنگی ،جوجه تیغی و روباه شنی اشاره کرد .ازآبشخورهای این منطقه

میتوان به «چشمۀ سفیدآب» ،در نزدیکی محیط بانی سفید آب« ،چشمۀ آبشار نمکی» ،در نزدیکی ملک آباد و «چشمۀ
سیاه کوه» ،در نزدیکی محیط بانی سیاه کوه ،اشاره کرد.

روباه شنی جث ّۀ کوچکتر از روباه معموليدارد ،ولي گوشهایش به نسبت بزرگتر است .رنگ پشت گوشها
برخالف روباه معمولي سياه نيست و غالباً به رنگ پشت بدن و يا زرد متمايل به نارنجي است .موها بسيار نرم و متراکم،
رنگ پشت ،خاکستري متمايل به زرد ،رنگ موهاي دم ،زرد متمايل به قهوهاي و انتهاي آن سفيد است .دست و

پایشکوتاهتر از روباه معمولي است و در بين پنجههاي دست و پا موهاي بلندي وجود دارد.
این جانور شبگرد است و معموالً در روز ديده نميشود .به صورت انفرادي و گاهي در دستههاي کوچک زندگي

ميکند.
به علّت زندگي در مناطق بياباني و دور از دسترس ،خطر چنداني نسل اين حيوان را تهديد نميکند.

روباه شنی از سوسک ،جوندگان کوچک ،خزندگان ،حشرات ،الشۀ حيوانات ،و موا ّد گياهي نظير برگ ،دانههاي

آبدار و صيفيجات تغذيه ميکند.

درس 2
صدای پای بهار میآید؛ صدای تغییر ،آبشدن تدریجی برفها ،نغمۀ گوشنواز جویبارهای کوچک و
پیچدرپیچ ،ترنم دلچسب وآواز روحبخش پرندگانی که از النههای خود بیرونزدهاند یا از سفری طوالنی به

مأمن سال پیش خود بازگشتهاند .همهچیز در حال دگرگونيست؛ انسان ،طبیعت ،کائنات ،و چه انتخاب زیبایی

برای نو شدن و تغییر و تح ّول سال در بهترین زمان ممکن .آنجا که منج ّمین هم انگشتبهدهان ماندهاند ،تنها از
ایرانیان هنرمند و دانشمحور برمیآمده است .این روزها هرجا که قدممیگذاری ،زمزمۀ نو شدن و جابهجایی

تحرک وا می دارد.
میشنوی .بهار همه را به حرکت ،جنبش و ّ
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درس 3
آزمایشگاه مکانی است که برای انجام آزمایش علمی از جمله آزمایش هایی بر روی موا ّد شیمیایی ساخته

میشود.در آزمایشگاه ،وسایل و موا ّد آزمایشگاهی ویژهای قراردارد که با آنها میتوان برخی آزمایشها را

انجام داد .برای مثال در آزمایشگاه برق ،از تجهیزات ،قطعات و ابزارهای برقی برای انجام آزمایش هایی بر روی

سیستم های برقی استفاده می شود .آزمایشگاهها را میتوان در مدرسهها و دانشگاهها ،صنایع ،تأسیسات دولتی و
ارتشی و حتّی بر روی کشتیها و هواگردها نیز یافت.

در دانشگاهها زمانی که آموزش فراگیر در یک آزمایشگاه ،با انجام یک ف ّعالیت عملی همراه باشد؛ آن را
«آموزش آزمایشگاهی» مینامند .معموالً آزمایشگاه ها به دسته های زیر تقسیم می شوند :
آزمایشگاه فیزیک ،شیمی ،کامپیوتر ،بهداشت ،پزشکی و تشخیص طبّی.

درس 4
در گذشته ،حمل و نقل باعث پیشرفت اقتصاد می شد .در دهه های اخیر ،حمل و نقل جا ّده ای و هوایی در بسیاری

ازکشورها فراگیر شده است و سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل را به خود اختصاص داده است ،درحالی که

راه حل پایدار ،راه آهن است .برای حفظ سالمت اقتصادی و زیست محیطی این سیّاره ،وقت آن است که تعادل
را به حمل و نقل جا ّده ای ،هوایی و ریلی بازگردانیم.

درس 5
درکتاب «مجمع التواریخ و القصص» خوزستان به نام «حجوستان» و «حبوجستان و اجار» آمده استکه به نظرمی آید،

برگرفته از «زبان پهلوی» باعناوین «حبوجستان»و «حوجستان» است .همچنان که دربعضی ازگویشهای رایج دراین

استان «لفظ لری بختیاری» برای ادای حرف «خ» از «ح» نیز بهره می گیرند .بنابراین به تدریج بر اثر سایش تلفظ،

از «هوجستان» به «خوزستان» تغییریافته است .پس ازهخامنشی ،دردوران اشکانی ،ساسانی وتمام دوران اسالمی،

شهر شوشتر مرکز حکومتی خوزستان بوده است.
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درس 6
امام علی (ع )؛ ا ّولین خوشنویسی بودکه دراسالم ،به زیبا نوشتن سفارش نمود و عالوه بر نگارش درزیبا نویسی
توصیه هایی دارند .بنابراین افتخارهمۀ خوشنویسان این است که مقتدایشان علی (ع) است.خط به عنوان یک وسیلۀ

ارتباطی ازاوایل پیدایش بشربه وجودآمده است .درابتدا انسانها برای تبادل افکار و اندیشههايشان ازتصاویراستفاده
میکردند .سپس خط به مرور زمان تکامل یافت و به شکل تازه ای درآمدکه ّ
خط میخی یکی ازآنهاست .میخی به
آن دسته ازخطوط گفت ه میشود که با نشانههایی شبیه به میخ نوشته میشوند.

قبل از اسالم خطوط مختلفي ازجمله ميخي ،پهلوي و اوستایی در ايران متداول بوده است .باظهور دين اسالم،
نياکان ما الفبا و خطوط اسالمي را پذيرا شدندّ .
خط متداول آن زمان؛ نزديک به دوقرن قبل از اسالم شکل گرفته

ّ
بود .درقرن هشتم ،ميرعلي تبريزي ( 850هجري قمري) از ترکيب و ادغام
دوخط «نسخ» و «تعليق»،خ ّطي به نام
«نسختعليق» به وجودآوردکه بسيارمورداقبال واقع شد و موجب تح ّول عظيمي در هنر خوشنويسي گرديد .خ ّطي
که نام آن در اثر کثرت استعمال به «نستعليق» تغيير پيدا کرد.

درس 7
دردورۀ قاجار و در زمان ناصرالدّینشاه ،شخصی به نام «سیّدمصطفی کاشانی» ،معروف به «میرعزا» ،برای نخستین

بار اشعاری برای تعزیه نوشت .میرعزا که موسیقیدان ،عالم و شاعر بود ،از دل مقتلهای کربال برای تعزیه ،متنی

ساخت که مبتنی بر دستگاههای موسیقی ایران بود .اشعار در تعزیه حکم نمایشنامه را دارند .به گونهای که

تمامی نمایش تعزیه با زبان نظم اجرا میشود .این اشعار که از قالبهای مختلف شعر سنتّی و شعر نو تشکیل شدهاند،

عموماً دو دستهاند :دستۀ ا ّول اشعاری است که توسط شعرای تعزیه ساز و تعزی هسرا سروده شدهاست وتشکیل دهندۀ

گفت وگوهای نمایشنامه میباشد .دستۀ دوم اشعار تعزیه را «اشعارتضمینی» تشکیل میدهند .یعنی اشعاری که تعزیه

توجه به قالب ومحتوا ،آنها را از اشعار شعرای بزرگ فارسی ،نظیر فردوسی ،نظامی ،حافظ ،سعدی ،بابا طاهر،
سازها با ّ
یبافقی ،رودکی ،ناصرخسرو ،ع ّطار ،خیّام و  ...عاریه میگرفتند:
مولوی ،وحش 
«این سخنها که تو گویی نه طریق ادب است
من و این گونه خیانت به حسینم عجب است
داغ مرگ علی اکبر به تنم تاب وتب است
این نه زلف است و بناگوش،که روز است و شب است
وان نه باالی صنوبر ،که درخت رطب است»
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واژه نامه

واژه نامه
در

1س

معادل انگلیسی
country
landscape
enthusiasm

3/1

جنگل
تلفظ

واژه
کشور

Keshwar

چشم انداز

Cheshm andāz

اشتیاق

Eshtiāq

oak

baloot

بلوط

wide

Pahnavār

پهناور

lovely

Delfarib

دلفریب

honor

Eftekhar

افتخار

Armaghān

ارمغان

Shahir

شهیر

verb

fѐl

فعل

hasty

Shetab zadeh

oven

Ojāgh

gift
famous

در

2س

معادل انگلیسی

sour cherry
hugs

شتاب زده
اجاق

باغچه
تلفظ

واژه

Ālbālu

آلبالو

Āghush

آغوش
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در

2س

معادل انگلیسی

تلفظ

واژه

persimmon

Khormalu

خرمالو

the memories

Khāterāt

خاطرات

partner

Sharik

شریک

black Berry

Shātut

شاتوت

Gozashte

گذشته

past

Haal

حال

Āyandeh

آینده

Asib

آسیب

fearful

Bim nak

بیمناک

tough

Doshvār

دشوار

meadow

Marghzar

مرغزار

Sar bālayee

سرباالیی

Nafas gir

نفس گیر

present
future
damage

uphill
breathtaking

Rahro

رهرو

Āhesteh

آهسته

continuous

Peyvasteh

پیوسته

tranquility

Ārāmesh

آرامش

perseverance

Poshtkār

پشتکار

Pyādeh rō

پیاده رو

wayfarer
slowly

side walk
sweep
performance
lame

Jāru
Amalkard
Lang
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جارو
عملکرد
لنگ

در

3س

معادل انگلیسی

مطالعه
تلفظ

واژه

membership

Ozviyat

عضویت

competition

mosābeghe

مسابقه

plenteous

Por bār

پربار

holidays

Tátilāt

تعطیالت

birth certificate

Shenāsnāme

شناسنامه

consent letter

Rezāyat nāme

رضایت نامه

Sabte nām

ثبت نام

excitement

Hayajān

هیجان

translation

Tarjome

ترجمه

pecuniary

Naghdi

نقدی

adjective

Sefat

صفت

trusteeship

Amānat

امانت

melee

Ghoghā

غوغا

register

eternity
nostalgic

Abad
Deltang

ابد
دلتنگ

nightingale

Bolbol

بلبل

breeze

Nasim

نسیم

free

Rahā

رها

pilgrim

Zāyer

زایر

palate

Kām

کام

scientist

Ālem

عالِم
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در
س
4

معادل انگلیسی

شهرداری
تلفظ

واژه

responsibility

Maśulyyat

مسئولیت

accidents

Havādes

حوادث

signature

Emzā

امضا

Hokumat

حکومت

grubber

Zahmat kesh

زحمتکش

history

Tārikhche

تاریخچه

occupations

Mashāghel

مشاغل

government

honorable Mention

Lohe taghdir

frame

Ghāb

retired

Bāz neshaste

لوح تقدیر
قاب
بازنشسته

unit

Vāhed

واحد

sweeper

Roftgar

رفتگر

honor

Sherāfat

شرافت

humanity

Ensāniat

انسانیت

the garbage

Āshghāl

آشغال
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در

5س

معادل انگلیسی

تبریز
تلفظ

واژه

Eshteghāl

اشتغال

mine

mādan

معدن

Invention

Ekhterā

اختراع

club

Bāshgāh

باشگاه

rock

Sakhre

صخره

Ahāli

اهالی

occupation

residents
aviator

Havā navard

هوانورد
شهرداری

municipal

Shahrdāri

literature

Adabiāt

ادبیات

walnut

Gerdu

گردو

carrot

Hawij

هویج

taste

Taem

طعم

stone

Sang

سنگ
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در

6س

معادل انگلیسی

شیشه گری
تلفظ

واژه

glass

shishe

شیشه

moderator

Nāzem

ناظم

original

Asil

اصیل

crystal

Bolur

بلور

camp

Ordu

اردو

discussion

bahs

بحث

Namāyande

نماینده

Bāzdid

بازدید

operator

Motosadi

متصدی

antiquity

Ghedmat

قدمت

hand-made

Dastsāz

دست ساز

concept

Mafhum

مفهوم

product

Bar

representative
visit
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بَر

در
س
7
معادل انگلیسی

گلریزان
تلفظ

واژه

freshness

Tarāvat

طراوت

altruism

NÓ dusti

نوع دوستی

Sekhāvatmand

سخاوتمند

bounteous
old
needy

Dirineh
Mostmand

دیرینه
مستمند

Imam/ leader

Emām

امام

symbol

Namād

نماد

peculiar

Mokhtass

مختص

fluent

Mosalat

مسلط

veed

nyāz

نیاز

miracle

Mojeze

معجزه

Involved

Gereftar

گرفتار

weary

Bizār

بیزار

affliction

Ranj

رنج

treasure

Ganj

گنج

wages

mozd

مزد
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در

1س

معادل انگلیسی
toxic
downــUpside

تلفظ
Sammi
Vāzhgun

tulip

Lāle

plain

Dasht

festival
species/ type

3/2

دشت

Jashn vāre
Guneh

واژه
سمی
واژگون
الله
دشت
جشنواره
)گونه (نوع

knapsack

Kuleh bār

کوله بار

dawn

Sahargāh

سحرگاه

hair
continuous
lamb

Zolf

زلف

Modāvem

مداوم

Barre
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بره

در
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معادل انگلیسی
space

وسایل خانه
تلفظ

واژه
فضا

Fazā
rahgozar

رهگذر

method

Sabk

سبک

corridor

Dālān

داالن

architect

Mѐmār

معمار

byــPasser

dowry
creative
user
texture

در
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معادل انگلیسی
scouts

Jahiziyye

جهیزیه

Khalāghāne

خالقانه

Kārbar

کاربر

Bāft

بافت

اردو
تلفظ
Pishāhang

واژه
پیشاهنگ

business

Kāsebi

کاسبی

slogan

Shoār

شعار

Mokhātab

مخاطب

development

Ābādāni

آبادانی

fanfare

Hayāhu

هیاهو

Mosht

ُمشت

Bāzikon

بازیکن

audience

fist
player
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history
Intellectual
establishment

the first

بیمارستان
تلفظ
Tārikh

واژه
تاریخ

Roshanfekr

روشنفکر

Tásiss

تأسیس

Nokhostin

نخستین

district

Mahale

محلّه

constructing

Ehdāss

احداث
مریضخانه

hospital

Mariz khāne

medicine

Teb

طب

staff

Kādr

کادر

dust

Gard o ghobār

homonyms

Hamāvā

گرد و غبار
هم آوا

aunt

Khāle

خاله

boat

Ghāyegh

قایق

horizon

ofogh

افق

mind

Zehn

ذهن

Chālesh

چالش

challenge
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کردستان
تلفظ

واژه
جاودانه

eternal

Javdāne

territory

Khette

ّ
خطه

habitat

Bum

بوم

adjoining

Javār

جوار

latent

Nahofte

نهفته

defile

Gardane

گردنه

birthplace

Zādgāh

زادگاه

column

Sotun

ستون

temple

maѐbad

معبد

magnificence

Azemat

عظمت

ancestors

Ajdād

اجداد

pride

Ghorur

غرور

comfort

Āsudegi

آسودگی

strawberry
meadow

Tut farangi
Rāgh
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توت فرنگی
راغ
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معادل انگلیسی

era

منبت کاری
تلفظ
Dorān

واژه
دوران

Khofnāk

خوفناک

Khakestar

خاکستر

statue

Tandis

تندیس

decayed

Puside

پوسیده

dragon

Ezhdehā

اژدها

geometric

Hendesi

هندسی

dreadful
ash

خارق العاده

extraordinary

Khāregholāde

contemporary

Moāser

معاصر

Sharmsār

شرمسار

embarrass
defect

Naghs
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نقص

در
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معادل انگلیسی

forgiveness
smell

عید فطر
تلفظ
Āmorzesh
Mashām

واژه
آمرزش
مشام

sublime

Vālā

واال

faith

Imān

ایمان

piety

Taghvā

تقوا

present

Tohfe

تحفه

filth

Palidi

پلیدی

deserved

Sezāvār

سزاوار

assembly

mahfel

محفل
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environment
hedgehog

3/3

کویر
تلفظ

واژه

Mohite zist

محیط زیست

Juje tighi

جوجه تیغی

mirage

Sarāb

سراب

desert

Kavir

کویر

Ghelzat

غلظت

thickness
volcano
lava
active

Ātash feshān

آتش فشان

Godāze

گدازه

Faāll

فعال

organization

sāzmān

سازمان

recovery

Behbood

بهبود

Izad

ایزد

God
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خانه تکانی
تلفظ

واژه

gradual

Tadriji

تدریجی

spirit

Ravān

روان

transformed

Motohavel

متحول

jolly

Bā neshāt

بانشاط

consciousness

Hushyāri

هوشیاری

quality

Keyfiat

کیفیت

depressed

Afsorde

افسرده

mortal

فانی

Fāni

exchange

Moāveze

معاوضه

housewife

Kadbānu

کدبانو

در

آزمایشگاه

3س

معادل انگلیسی

agreements

تلفظ
Movāfeghat nāme

واژه
موافقت نامه

pirāmun

پیرامون

political

Siāsi

سیاسی

meeting

Molāghāt

مالقات

essential

Zaruri

ضروری

periphery

fever
car

Tab
Khodro
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تب
خودرو

در
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معادل انگلیسی

راه آهن
تلفظ

واژه

fleet

Nāvgān

ناوگان

equipment

Tajhizāt

تجهیزات

Reyl

ریل

concrete

Beton

بتن

engineer

Mohandes

rail

مهندس

Incline

Shib

شیب

valley

Darre

د ّره

station

Istgāh

ایستگاه

safe

Amn

امن
امکانات

facilities

Emkānāt

message

Payām

پیام

beggar

Gedā

گدا

earring

Gushvāre

blind

Kur

گوشواره
کور

Itinerant

Dore gard

دوره گرد

galaxy

Kahkeshān

کهکشان

bridge

pol

curse

Doshnam

دشنام

convoy

kārevān

کاروان

cicala

Zanjere

زنجره

mare

Mādiyān

مادیان

dew

Shabnam

شبنم
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راه آهن
تلفظ

واژه

old

Fartut

فرتوت

fly

Magass

مگس

cloves

Mikhak

میخک

frog

Ghuk

غوک

lantern

Fānus

فانوس

wobbly

Larzān

لرزان

closed

Masdud

مسدود

mass
uneasy
oil

Tude
Moztareb
Naft

توده
مضطرب
نفت

confused

Sarāsime

سراسیمه

deal

Moāmele

معامله
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خوزستان
تلفظ

clear

Āshkār

fertile

Hāsel khiz

واژه
آشکار
حاصل خیز

witness

Govāh

گواه

people

qōm

قوم

ancestry

Tabār

تبار

plain

Jolge

جلگه

Ghāreh

قا ّره

castle

qālѐh

قلعه

temple

Niyayeshgāh

continent

نیایشگاه

Labanyiāt

لبنیات

fish

Māhi

ماهی

palm

Nakhil

نخیل

dairy
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innovation

خوش نویسی
تلفظ
Ebdāe

واژه
ابداع

advocate

Tarafdār

طرفدار

community

anjoman

انجمن

authentic

Motabar

معتبر

current

Rāyej

رایج

decade

Dahe

دهه

riding

Savāri

سواری

calligraphy

Khosh nevisi

خوش نویسی

justice

Dād

داد

satisfied

Rāzi

راضی
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تعزیه

event

wāqѐe

واقعه

myth

osture

اسطوره

معادل انگلیسی

manners/ nature

تلفظ

Manesh

research

Pazhuhesh

mourning

Sug

veteran/experienced

Por sābeghe

واژه

منش
پژوهش
سوگ
پرسابقه

Manbar

منبر

text

matn

متن

better

Bartar

برتر

Sāz

ساز

pulpit

musical instrument

سوغاتی

souvenirs

Soghāti

doomsday

Ghiyāmat

قیامت

fāzel

فاضل

accomplished
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