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اسرار:

راز ،جمع سر

سعادت:

خوشبختی

عاجز:

ناتوان

عزیز:

بزرگوار

عنب:

انگور

غفلت:

بیخبری

کَرَم:

بخشش

لیل:

شب

مستمع:

شنونده

مسخر:

تحت فرمان ،رام ،مطیع

منزل:

مقصد

نقش:

نشان ،نگار

نهار:

روز

الوان:

رنگارنگ

یاقوت:

سنگ قیمتی

اقرار:

اعتراف

اِنعام:

نعمت ،بخشش

تنبیه:

آگاه کردن ،بیدار کردن

جهالت:

نادانی

حیران:

متحیر ،سرگشته

حیف:

افسوس

خار:

تیغ

خداوند دل:

صاحب دل

راست روان:

افراد درست کار

رخ:

صورت

زرین:

طالیی

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی ابیات ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
بامـــدادی که تفــاوت نــکند لیل و نهار

خوش بَود دامنِ صـــحرا و تمـاشای بهار

با نام خدایی آغاز میکنیم که آفریننده روح و عقل و آدمی است؛ هیچ فکری نمیتواند از این اندیشه باالتر و برتر برود.
آفریـنش همه تنبــهِ خـــداوندِ دل است

دل ندارد که ندارد به خـــداوند اِقــــرار

او خدایی است که آفرینندۀ همه چیز است؛ جهان مادری و جهان آخرت ،خدایی که روزی میرساند و راه را به ما نشان میدهد.
این همه نقشِ عـجب ،بر در و دیوار وجود

هر که فکرت نکند ،نقش بُوَد بر دیـــــوار

خداوند همه چیز را آفریده است؛ کیوان باالترین سیاره آسمان ،آسمان گردنده ،ماه پر نور و سیارۀ ناهید و خورشید
کوه و دریا و درخــتان ،همه در تسبیحاند

نه هم مستمعی ،فهم کند این اَســــــرار

تالش برای دیدن خداوند کار بیهودهای است و این کار به جز آزردن و رنجاندن چشمها ،فرجامی ندارد.
خبرت هست که مــرغان سحر میگویند:

آخر اِی خفته ،سَر از خوابِ جهالت ،بردار؟

مسائلی است که با چشم دیده میشود .از این روی ،آنچه که فراتر از دیدن و احساس انسان باشد ،غیر قابل درک و فهم است.
تا کِی آخر چو بنفشه ،سَر غفلت در پیش؟

حیف باشد که تو در خوابی و نرگس ،بیدار

چون خداوند را آنچنان که شایسته اوست ،نمیتوانیم بشناسیم ،پس آن چنان که شایستۀ اوست ،وی را نمیتوانیم ستایش کنیم.
بنابراین ،باید چون و چرا درباره خداوند را کنار بگذاریم و کمر بندگی برای اطاعت خداوند ببندیم.
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که تواند که دهــد میــوۀ اَلوان از چوب؟

یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟

انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است .آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان میشود.
عقل حیران شود از خوشـــۀ زریـن عِنَب

فهم ،عـاجز شـــود از حقۀ یاقــــوت انار

انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است .آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان میشود.
پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز

ماه و خورشیـــد مُسَخر کند و لیل و نهار

انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است .آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان میشود.
تا قیامت سخن اَندر کرم و رحــــمت او

همه گویند و یکی گفـــته نــیاید ز هزار

انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است .آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان میشود.
نعمتت بار خدایا ،ز عدد بیـــــرون است

شکرِ اِنعام تو هـرگز نکند شـــکر گـــزار

انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است .آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان میشود.
سعدیا ،راست روان گوی ســعادت بردند

راستی کن که به منـــزل نرسد ،کج رفتار

انسان دانا و آگاه در انجام کارها موفق و پیروز است .آگاهی و دانش سبب شادابی و نشاط دل انسان میشود.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال :1چند نمونه از جلوه های زیبایی آفرینش و نعمت های خدا را در درس ،بیابید و بیان کنید.
فهم ،عـاجز شـــود از حقۀ یاقــــوت انار
عقل حیران شود از خوشـــۀ زریـن عِنَب
که تواند که دهــد میــوۀ اَلوان از چوب؟

یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟

پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز

ماه و خورشیـــد مُسَخر کند و لیل و نهار

سوال :2مفهوم آیۀ  44سورۀ «اِسراء» با کدام بیت درس ،تناسب دارد؟
کوه و دریا و درخــتان ،همه در تسبیحاند

نه هم مستمعی ،فهم کند این اَســــــرار

یعنی چیزی در جهان نیست ،مگر آنکه خدا را تسبیح کند و به پاکی بستاید ،لیکن شما تسبیح آنها را نمیفهمید.
سوال :3پیام بیت پایانی شعر را توضیح دهید.
سعدیا ،راست روان گوی ســعادت بردند

راستی کن که به منـــزل نرسد ،کج رفتار

راست گویی و کردار راست باعث خوشبختی و آرامش انسان و دروغ گفتن باعث شکست و ناکامی میشود.
سوال :4چرا انسانهای نمیتوانند شکرگزار نعمتهای الهی باشند؟ چون آفریدهها و نعمتهای خدا بیشمار هستند.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1دربارۀ پیام این درس با هم گفتوگو کنید.
 -1آفریدههای خدا برای آگاه کردن دل انسانهای صاحب دل هستند -2 .همۀ آفریـدهها در حـال تسـبیح خداونـد هسـتند.
 -3مرغان سحر به انسان غافل میگویند که از خواب غفلت و بیخبری بیدار شود -4 .خداوند از هر عیب و نقصـی دور اسـت
و...
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سوال :2جلوههای زیبایی منطقه و محلّ زندگی خود را ذکر کنید و دربارۀ عبرت آموزی آنها بحث کنید .محل زندگی من
بسیار زیباست این منطقه کوههای بلند با صخرههای صاف و درههای عمیق و کوهپایههای نسبتاً هموار دارد .درهها پر از آب و
کوه پایهها پوشیده از درختهای میوه هستند .در کوهها علف و گلهای رنگارنگ میروید و چشمههای جوشان با آبهای
زالل جاری میشود .زیبایی آفرینش که انسان را محو تماشا میکند و انسان را به خالق هستی رهنمون میسازد.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1مترادف واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.
تنبیه
آگاهی:
عجب
شگفت:
مستمع
شنونده:
مستمع
خداوند:
مسخر
رام:
عنب
انگور:
سعادت
خوشبختی:
منزل
مقصد:

ستایش خداوند:
نادانی:
روز:

تسبیح
جهالت
نهار

سوال  :2در بیت های زیر از کدام عناصر زیبایی سخن ،استفاده شده است؟
آخر ای خفته ،سر از خواب جهالت بردار؟
خبرت هست که مرغان سحر مــیگویند
تشخیص (جان بخشی به اشیا) :حرف زدن مرغ سحر
تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش؟

حیف باشد که تو در خوابی و نرگس ،بیدار

تشبیه :انسان ،مخاطب( :در این مصراع غایب است) مشبه ،چو :ادات تشبیه ،بنفشه :مشبه به ،سر غفلت در پیش داشتن :وجه
شبه آرایه تضاد هم در خواب و بیدار
سوال  :3بیت دوم درس را در یك بند ،توضیح دهید.
آفریـنش همه تنبــهِ خـــداوندِ دل است

دل ندارد که ندارد به خـــداوند اِقــــرار

آفریدههای خدا بسیار متنوع و گوناگون هستند .این آفریدهها با نظم و فلسفه خاصی آفریده شدهاند .انسانهای عاقل با دیدن
زیباییهای طبیعت و آفریدههای خدا ،به وجود خالق بیهمتا پی میبرند .یعنی آفریدههای خدا باعث آگاه شدن انسان عاقل
میشوند .کسی که به وجود خداوند اعتراف نمیکند اصالً دل ندارد.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی عبارتهای حکایت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
افسار اسب کشید و ساعتی درنگ کرد = اسب را نگه داشت و مدتی در آن مکان توقف کرد
میگوید :معرفت این است که من در آنم = .میگوید :شناخت آن چیزی است که من انجام میدهم.
گرد خویش میگردم و پیوسته در خود سفر میکنم تا هر چه نباید .از خود دور گردانم = .دور خودم میگردم و مدام در درون
خودم سفر میکنم تا چیزهایی را که نباید در من باشد (مسائل منفی) ،از خود دور کنم.
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عالمات:

جمع عالمت ،نشانهها

عجایب:

شگفتیها

عالم:

دنیا

صورت:

ظاهر

صنع:

آفریده

اندر:

در

باید:

المز است

بحر:

دریا

بدان:

آگاه باش

بر:

خشکی

غافل:

بیخب

غالمان:

خدمتگزاران

جمال:

مزیبایی

جوانب:

جمع جانب ،جهت ،اطراف

چون:

چگونه

دیبا:

نوعی پارچه رومی رنگارنگ

سریر ملک:

تخت پادشاهی

سقف بیستون

منظور آسمان

فراخ:

گسترده ،گشاده

قناعت کردن:

بسنده کردن

قوس قُزَح:

رنگین کمان

متحیر:

شگفت مزده ،حیران

مختصر:

کوتاه ،ناچیز ،کوچک

مدهوش:

متعجب

میغ:

ابر

نباتات:

جمع نبات ،گیاهان

نظر کن:

نگاه کن

نمیگنجد:

جا نمیگیرد

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی عبارتهای مهم درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
بدان که هر چه در وجود است ،همه صُنع خدای تعالی است.
آگاه باش که هرچه آفریده شده و به وجود آمده ،آفریده خدای بلند مرتبه است.
آنچه بر وی است .هر چیزی که بر روی مزمین است.
آنچه در بر و بحر است :هرچه در خشکی و دریاستو
عالماتی که در هوا پدید آید .اتفافاتی که در آسمان رخ میدهد( .پدیدههای طبیعی همچون توفان و)...
همه عجایب صنع حق تعالی است .همه امز شگفتیهای آفرینش خداوند بلند مرتبه است.
این همه آیات حق تعالی است که تو را فرموده است تا در آن نظر کنی.
همۀ آنها نشانههای خدای بلند مرتبه است که به تو فرمان داده تا در آنها بنگری( .تفکر کنی).
در مزمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است .به مزمین نگاه کن و در آن بیندیش که چگونه آن را مزیر پای تو گسترده است.
جوانب ،وی فراخ ،گسترانیده .اطراف آن را گسترده ساخته است.
چون دیبای هفت رنگ گردد .مانند پارچه ابریشمین (امز گلهای فراوان) رنگارنگ میشود.
همه امز یکدیگر نیکوتر .یکی امز دیگری مزیباتر و بهتر
هر یکی را آنچه به کار باید ،داد .به هر کدا  ،هر چیز که المز داشت ،عنایت فرمود.
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هر یکی را آنچه به کار باید ،داد و هر یکی را بیاموخته که غذای خویش چون به دست آورد و بچه را چون نگه دارد تا بزرگ شود
و آشیان خویش چون کند.
به هر کدا یاد داده که غذای خود را چگونه به دست آورد و بچه را چگونه نگهداری کند تا بزرگ شود و النه خود را چگونه
بسامزد.
اگر در خانهای شوی که به نقش و گچ ،کنده کرده باشند ،رومزگاری درامز ،صفت گویی و تعجب کنی.
اگر وارد خانهای شوی که گچ کاری شده باشد و نقشهای مزیبا بر آن باشد .مدت مزمان درامزی امز آن تعریف میکنی و به حیرت
میافتی.
و لکن سقفی بیستون و این ،عجب تر است و و چراغ وی ماه است و شعلۀ وی آفتاب و قندیلهای وی ستارگان و تو امز عجایب
این ،غافل؛ که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمیگنجد .ولی سقف آن (آسمان) ستونی ندارد و این
شگفت انگیز تر است و چراغ این خانه ماه است و نور و روشنایی آن امز خورشید و چراغ آویزهای آن ستارگان هستند و تو امز این
شگفتیها که در این خانه است بیخبر هستی؛ مزیرا خانه بسیار بزرگ است و چشم تو کوچک و محدود بین است و قدرت دیدن
این همه مزیبایی را ندارد.
و امز جمال صورت قصر و بسیاری غالمان و سریر ملک وی ،هیچ خبر ندارد.
امز مزیبایی ظاهری کاخ و مزیادی خدمتکاران و تخت پادشاهی آن آگاهی ندارد.
اگر خواهی به درجۀ مورچه قناعت کنی ،میباش و اگر نه ،راهت دادهاند تا در بستان معرفت حق تعالی ،تماشا کنی و بیرون آیی؛
چشم بامز کن تا عجایب بینی که مدهوش و متحیر شوی.
اگر میخواهی همچون مورچه به مزندگی بسیار محقر و کوچک بسنده کنی ،پس همین گونه که مزندگی میکنی ادامه بده و در
غیر اینصورت ،تو را در باغ شناخت خداوند راه دادهاند تا نگاه کنی .چشم دل را بگشا تا شگفتیهای آن را ببنی و پس امز آن
سرگشته و حیران شوی.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال :1کدا بخش درس ،به رومز رستاخیز ،اشاره دارد؟
در وقت بهار بنگر و تفکر کن که مزمین چگونه مزنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد ،بلکه هزار رنگ شود.
سوال :2عبارت «هر یکی را آنچه به کار باید ،داد» را توضیح دهید.
خداوند طبق عدل و داد ،هر چیزی را که مورد نیامز آفریدههایش هست ،در اختیارشان قرار داده تا بتوانند مزندگی کنند .هیچ
یک امز آفریدههای خدا بدون حکمت ،بدون برنامه و بیهدف خلق نشدهاند .خدای بزرگ همه آفریدهها را با برنامه و هدفمند
خلق کرده است.
سوال :3بند پایانی درس «...مَثَل تو چون مورچه ای  »...چه ارتباطی با درك شگفتیهای آفرینش دارد؟
اگر انسان بخواهد آفریدههای هستی را در ك کند همۀ هستی را به عنوان یک نظا کلی میبیند .در این نظا کل ،نظا های
کوچکتری نیز وجود دارد که در ارتباط با نظا کل هستند .نظا های کوچک امز مزاویۀ دید انسانها تعریف میشود یعنی چیزی
را که ما امز نگاه خودمان به اطراف داریم .پس اگر بخواهیم کل هستی و نظا کل را درك کنیم باید معرفت و شناختمان را امز
خالق هستی بیشتر کنیم.
سوال :4شناخت آفریدهها چه فایدهای برای انسان دارد؟ شناخت آفریدهها باعث شناخت بهتر خدا میشود.
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1دربارة مزیباییهای آفرینش که در کتابهای دیگر به ویژه قرآن کریم خوانده یا شنیده اید ،گفتوگوکنید.
در مورد مزنبور عسل ،عنکبوت و ...میتوانید تحقیق کنید.
سوال :2درباره جمله «همیشه در خانۀ خدایی ،هیچ تعجّب نکنی!» گفت و گو کنید.
انسان در دنیایی مزندگی میکند که پر امز شگفتی آفرینش است .اما محمد غزالی مثالی آورده است :اگر ما وارد ساختمان پر
نقش و نگاری شومی ،حیرت مزده میشویم و تعجب میکنیم چگونه است که در خانه خدای بزرگ مزندگی میکنیم و تعجب
نمیکنیم و حیرت مزده نمیشویم.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1مترادف واژه های مزیر را امز متن درس بیابید و بنویسید.
قوس قُزج
رنگین کمان:
حیران
سرگشته:
میغ
ابر:
سریر
تخت:
معرفت
شناخت:

آفرینش:
فرش:

صنع
بساط

سوال  :2درعبارت های مزیر ،هسته و نوع وابسته ها را مشخّص کنید.
الف) سنگ سخت و آب لطیف
هسته صفت بیانی هسته صفت بیانی
آیات
همه
ب) این
صفت اشاره صفت مبهم هسته
شگفت انگیزی!
خلقت
ج) چه
صفت تعجبی هسته صفت بیانی
(وابسته پسین)
(وابسته پیشین)
است؟
آگاه
مستمع
د) کدا
هسته
صفت پرسشی
(وابسته پیشین)
سوال  :3پیا متن مزیر را بنویسید.
«اگر خواهی به درجۀ مورچه قناعت کنی ،می باش؛ وگرنه راهت دادند تا در بُستان معرفت حق تعالی تماشا کنی و بیرون
آیی ،چشم بامز کن که عجایب بینی که مدهوش و متحیّر شوی»
شناخت خدا و تالش برای شناخت امز طریق دیدن آفریدههای خدا
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی شعر ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
در پیله تا به کـــی ،بر خـویشتن تنی؟

پرسیـــد کر را ،مـــرغ امز فــــروتنی

رومزی مرغ امز روی تواضع و فروتنی امز کر پرسید :تا کی میخواهی در پیلۀ خود بمانی و در آن جای تنگ و تاریک به دور
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خودت بپیچی؟
تا چـــند منزوی در کنـــــج خلوتی

در بسته تا به کـــی ،در محبس تنی؟

تا چه مزمانی میخواهی تنهایی در گوشهای بنشینی و در مزندان پیله و تن ،خودت را مزندانی کنی؟
در فـــکر رَ سـتنم – پاسخ بداد کر -

خلوت نشـستها مزین روی ،منـــحنی

کر پاسخ داد :به فکر رهایی و رویش هستم ،به خاطر همین تنها و در خلوت به دور خود پیچیدها .
همــــسالهـای من ،پـروانگان شدند

جَستند امز این قفس ،گشتند دیــدنی

هم سن و سالهای من ،به پروانه تبدیل شدند ،امز قفس پیله رها و بسیار مزیبا و دیدنی شدند.
در حبس و خلوتم ،تا وارَهـَم به مرگ

یا پِــر بـــرآور بــــهرِ پـــریــدنی

خود را مزندانی کرده و در تنهای نشستها تا نمیر و به پروانه تبدیل شو .
اینک تو را چه شد ،کای مـرغ خانگی

کـــوشش نمیکنی ،پَری نمــیمزنی؟

ای مرغ خانگی ،برای تو چه اتفاقی افتاده است که پروامز نمیکنی ،حتی تالشی هم برای پروامز کردن انجا نمیدهی؟
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی لغتهای مهم درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
ایام:

جمع یوم ،روزها

ره:

راه

دیدگان:

چشمان

دریغا:

دریغ ،افسوس

درنگر:

نگاه کن

زنگار:

زنگ زدن ،آلودگی ،گرد و غبار

شمر:

به شمار آور

عار:

عیب و نقص

عیب:

نقص

بصیرت:

آگاهی

پندار:

گمان

خود پسندی:

خود خواهی

درنگر:

نگاه کن

دیدگان:

چشمان

ره:

راه

غنیمت:

با ارزش بودن ،سود بردن از چیزی

فراتر:

باالتر

گام:

قدم

متاع:

کاال

نقش:

تصویر ،شکل

نیک بخش:

خوشبختی

گه:

گاه

باطل:

کار

حرص:

زیاده خواهی

خسرو:

پادشاه

فرتوتی:

پیری ،ناتوانی

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی بیت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
آینــــه ،چــون نقش تو بنمـود راست

خود شکن آیـــینه شکستن خطاست

اگر آینه عیب و نقصهایت را به تو نشان داد ،آن را نشکن ،بلکه عیب و نقصهایت را برطرف کن ،زیرا از بین بردن و شکستن
آیینه اشتباهی بزرگ است.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی ابیات کار و شایستگی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
جــــوانی ،گـهِ کار و شایسـتگی است

گـــ ِه خـــود پسـندی و پندار نیست

جوانی دوره کار ،تالش ،کوشش و نشان دادن شایستگیهاست .دورهای است که خیالهای خام و خود پسندی و غرور در آن
راه ندارد.
چو بفروخــتی ،از کــه خواهی خرید؟

متـــاع جــــوانی به بــــازار نیست

وقتی که جوانی را آسان از دست بدهی ،دیگر نمیتوانی آن را به دست آوری ،چون جوانی ،مانند کاال نیست که در بازار خرید
و فروش شود و تو آن را بخری( .قدر جوانی را بدان).
غنیــمت شِــمُر ،جــز حقیقت مجوی

که باری است فرصت ،دگـر بار نیست

قدر و ارزش جوانی را بدان و در این دوره به دنبال کشف حق و حقیقت و درک آن باش ،اگر جوانی بگذرد ،فرصت درک
حقیقت را نیز از دست میدهی و فرصت دوبارهای نخواهی داشت.
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مپــیـــچ از رهِ راســـت ،بـــر راه کج

چو در هست ،حاجت به دیـوار نیست

از راه راست به راه کج منحرف نشو و تالش کن که همیشه در راه راست قدم برداری ،وقتی که راه راست وجود دارد ،نیازی به
راه کج نیست .خانهای که در دارد ،نیازی نیست که از باالی دیوار وارد خانه شویم.
ِز آزادگــــان ،بــــردباری و ســــعی

بیامــوز ،آمـــوختـــن عـــار نیست

از انسانهای آزاده ،شکیبایی و بردبااری و سعی و تالش را یاد بگیر ،زیرا آموختن ،عیب و ننگ نیست.
به چشــــم بصــیرت به خـود دَر نگر

تــو را تــــا در آیینه ،زنــگار نیست

با آگاهی از خود ،به خودت نگاه کن .ارزشهای ذاتی خودت را کشف کن ،قبل از اینکه پیر شوی و فرصت جوانیات را از دست
بدهی و قلب پاک و بیآالیشت آلوده به زنگار شود و نتوانی حقایق را ببینی.
همــی دانه و خـــوشه ،خــــروار شد

ز آغاز ،هـر خوشـــه خـــروار نیست

دانهها به خوشه و خوشهها به خروار تبدیل میشوند و در ابتدا هیچ خوشهای خروار نبوده است .تو نیز سعی و تالش کن و
مرحله به مرحله به دانش و ارزشهای خود اضافه کن ،چون دانش و صفات خوب در انسان یک باره به دست نمیآید ،بلکه با
تالش و کوشش و به مرور زمان اضافه میشود.
همـــه کــار ایام ،درس اســت و پند

دریغا که شـــاگــرد هــشیـار نیست

تمام اتفاقات روزگار ،همچون درسی برای همۀ انسانهاست ،اما دریغ و افسوس ،انسانهایی که همچون دانش آموزان کالس
این روزگار هستند ،هوشیار و آگاه نیستند و از اتفاقات زمانه درس نمیگیرند.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال :1نویسنده به چه نوع ارتباط هایی در دوران نوجوانی اشاره کرده است؟
نوجوان ،افزون بر رابطه با خود ،نیازمند رابطهای دیگر نیز هست ،رابطهای به نام دوستی و پیوند ،رابطهای که وابسته به نیاز
درونی است ،نیازی که به نوجوان کمک میکند تا به خود شناسی برسد.
سوال :2ویژگیهای مشترک آیینه و دوست را بیان کنید.
هر دو واقعیتهایی شخصی را نشان میدهند ،راست گو هستند ،اندازه و حد خود را نگه میدارند ،نه زیاده گویی میکنند نه
کم گویی ،به دنبال برجسته کردن نکات مثبت جهت تقویت و نشان دادن نکات منفی جهت برطرف کردن هستند.
سوال :3به نظر شما چه ارتباطی میان نثر و شعر درس وجود دارد؟
نثر این درس به زبا ساده ،ارتباط و راههای ارتباط با دیگران را بیان میکند .همچنین انسان را به خود شناسی دعوت میکند
و زبان نقد و تفکر نقادانه را مطرح میکند ،زیرا انسانها با نقد شدن ،نقصهای خود را برطرف میکنند و شعر درس نیز همین
ویژگیها را با زبانی دیگر بیان میکند .این شعر انسان را به خودشناسی و قدر جوانی را دانستن دعوت میکند و میگوید،
دوستان مانند آینه هستند و ما باید قدر این دوره از زندگی را بدانیم.
سوال :4چگونه میتوانیم قدر جوانی و نوجوانی خود را بدانیم؟ با خودشناسی ،تقویت صفات خوب و دور کردن صفات منفی از
خود و علم اندوزی.
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1دربارۀ مفهوم جملۀ «المؤمن مرآۀ المؤمن» و ارتباط آن با درس بحث و گفت و گو کنید.
معنی جمله« :مؤمن آینه مؤمن است» .آیینه وظیفهای دارد .وظیفه آن صداقت و راست گویی و انعکاس واقعیتها است .آیینه
بدون این که به کس دیگری سر ما را انتقال دهد .بدون اینکه که آبـروی کسـی را از بـین ببـرد و بـدون ایـن کـه عیبهـا و
اطالعات دیگران را در اختیار ما قرار دهد با ما برخورد میکند .انسانها نیز میتوانند مانند آینه باشند .عیب و نقص یکدیگر را
بدون داد و فریاد و نیز همان گونه که هست به همدیگر بگویند .مواظب رازهای هم دیگر باشـند ،مواظـب آبـروی انسـانهای
دیگر باشند و...
سوال :2بیت زیر ،کدام ضرب المَثَل را به یاد می آورد ،در بارۀ ارتباط این دو ،توضیح دهید.
ز آغـــاز ،هــــر خــوشه خرور نیست
همــــی دانـــه و خوشه ،خروار شد
اندک اندک جمع گردد ،وانگهی دریا شود.
هم ضرب المثل و هم شعر افزایش منطقی را یادآور میشوند و گسترش تدریجی با تالش و کوشش را متذکر میشوند.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1در میان کلمههای زیر ،هم خانوادۀ کدام واژهها در متن درس به کار رفته است؛ آنها را بیابید و بنویسید:
ایام
یوم:
*
حجّت:
غنیمت
غنی:
محتاج
احتیاج:
بصیرت
مبصر:
غنیمت
مغتنم:
سعی
مساعی:
*
دوام:
*
صبور:
*
سعید:
سوال  :2در بیت زیر کنایه ها را مشخّص کنید و معنی آنها را بنویسید.
چـــو در هست ،حاجت به دیوار نیست
مپــیــچ از ره راســـت بـر راه کج
از راه راست پیچیدن ،کنایه از منحرف شدن.
به راه کج رفتن ،کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن.
سوال  :3با ذکر دلیل گونههای پرسش را مشخص کنید.
که تــواند که دهد میـــوۀ الوان از چوب؟

یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟

مصراع اول :پرسش انکاری ،مصراع دوم :پرسش انکاری
شاعر تاکید بر سوال دارد یعنی به جز خدا چه کسی توانایی دارد تا از چوب خشک میوههای رنگارنگ خلق کند .در مصرع
دوم هم شاعر بر نکتهای دیگر تاکید میکند و میگوید به جز خدا کسی توانایی خلق گلهای رنگارنگ را از بین خارها ندارد.
عـــزتت چیســــت؟ عـــزیزت کــدام؟
خـــار بر پشـــت زنـــی زیــن سان گام
پرسش معمولی :قهرمانان داستان از هم دیگر پرسشی میپرسند که نیاز به پاسخ دارد.
کن نیک تـــأمل انـــــدر ایـــن بـــاب
هـــر شب کـــه روی به جـــامۀ خــواب
کـــان روز ،بـــه علـــم تـــو چه افزود؟

وز کــــردۀ خود ،چــه بردهای ســـود؟

مصراع اول :پرسش معمولی ،مصراع دوم :پرسش معمولی  -چون سوالها برای پاسخ دادن پرسیده شدهاند.
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی لغتهای مهم درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
آسیب:

صدمه

آیین:

روش

اکرم:

گرامی تر ،گرامی ترین

کهف:

غار

بیفزاید:

اضافه کند

گم شد:

از دست داد

ذوق:

شوق

منش:

رفتار

مصائب:

سختیها

خصال:

خصلت ،ویژگیها

خرسند:

شاد ،خوشحال

خاندان:

آل ،نیاکان

جامه:

لباس

پلید:

ناپسند ،زشت

الف:

ادعا داشتن

لکه:

تکه ،اندازه کوچک

متعالی:

بلند مرتبه

مصاحبت:

هم نشینی ،هم صحبتی

رفیق:

دوست

صفا:

زالل

میگریز:

دوری کن

طریقت:

راه ،روش
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مصاحبت با یک دوست خوب و شکیبا ،همچون وزش نسیم دل انگیزی است.
هم نشینی با یک دوست خوب و بردبار ،مانند وزش نسیم دل انگیزی است.
دیـــدار یار غایب ،دانی چه ذوق دارد؟

اَبـــری که در بیابان بر تشنهای ببارد

آیا میدانی دیدن دوست گم شده چقدر ذوق و شوق دارد؟ لذت آن ،مانند لذت باریدن ابری است که بر بیابان بر موجودات
تشنه میبارد .همان طوری که بارش باران در بیابان همه موجودات را خوشحال میکند ،دیدن دوبارۀ یار غایب نیز انسان را
خوشحال میکند.
تنهایی ،یکی از سنگین تر مصائب است .یکی از سخت ترین و دشوارترین مشکالت ،بدون دوست بودن است.
ذوقی چنان ندارد .بیدوست زندگانی .زندگی بدون دوست و یار و همدم ،لذت بخش و شور انگیز نیست.
چه بسیارند کسانی که الف دوستی میزنند اما در حقیقت گرگهایی در جامۀ گوسفندان هستند.
انسانهایی که ادعای دوستی میکنند ،فراوانند؛ در حقیقت این گونه افراد ،گرگ صفتهایی هستند که در لباس دوست ظاهر
شدهاند.
تا تـــــوانی ،میگـــریز از یــار بـــد

یار بــــد بــدتـــر بـــود از مـار بود

تا جایی که میتوانی و امکان دارد از هم نشینی و دوستی با انسانهای بد پرهیز کن؛ زیرا دوست بد از مار زهر دار هم
خطرناک تر است.
مـــار بد ،تـــنها تـــو را بر جان زند

یار بـــد ،بـــر جان و بــر ایمان زند

مار فقط به جسم تو آسیب و صدمه میرساند ،اما دوست و هم نشین بد ،هم به جسم و هم به روح و ایمان و اعتقادات تو
آسیب میزند.
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با بـــدان کـــم نشـــین که صحبت بد

گـــرچه پـــاکی ،تـــو را پــلید کند

با انسانهای بد و بد نام هم نشینی ،نکن ،زیرا هم نشینی با این گونه انسانها باعث تأثیر رفتارهای ناپسند آنها در تو میشود.
حتی اگر پاک نباشی.
آفتـــابی بــــدین بــــــزرگـــی را

لـــــکهای ابـــــر ،ناپـــدید کنـــد

آفتاب بزرگ و با عظمت را گاهی تکهای ابر ناپدید میکند( .هم نشینی با انسانهای بد هم هرچند که ما پاک باشیم ،باعث
ناپدید شدن پاکی ما میشود).
هر که با بدان نشیند .اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند ،به طریقت ایشان متهم گردد .هر کس با انسانهای بد هم نشین
شود ،اگر اخالق ناپسند و رفتارهای زشت این گونه افراد در وی اثر نگذارد ،به پیروی از راه و روش آنها و همراهی با آنها متهم
میشود.
پســــر نـــوح با بـــدان بنـــشست

خــــانــــدان نـــبوتـــش گم شد

پسر حضرت نوح (ع) به خاطر هم نشینی با انسانهای بی دین و بت پرست ،اصالت اصلی خود را که از خانوادۀ پیامبران و خدا
پرست بود ،از دست داد.
سگ اصـــحاب کـــهف ،روزی چنـد

پـــی نیــــکان گـرفت و مردم شد!

سگ اصحاب کهف (یاران غار) به دنبال انسانهای خداشناس و خوب رفت و مانند آنها دارای ویژگیهای انسانی شد.
هـــم نشـــین تـــو از تـــو به باید

تا تـــو را عقــــل و دیــن بیـفزاید

همنشین و دوست تو باید از تو بهتر و باالتر باشد ،تا باعث رشد و تعالی عقلی و علم و دین تو شود.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال :1در متن درس ،چه کسانی به عنوان مشاوران خوب ،معرّفی شده اند؟ پدر ،مادر ،معلمان دلسوز ،مربیان با تجربه
سوال :2به نظر شما چرا سعدی ،پسر نوح(ع) را با سگ اصحاب کهف ،مقایسه کرده است؟
سعدی به تأثیر هم نشینی اشاره دارد و اینکه اگر انسان از خانواده مهمی هم باشد ،دوست و همنشین بد میتواند او را از آن
خانواده دور کند .همچنین میخواهد تأثیر هم نشین خوب را نیز یادآور شود اگر انسان خانواده و تبار واالیی هم نداشته باشد،
به واسطه هم نشینی با انسانهای خوب و ارزشمند ،ارزشمند و واال میشود ،چون هم نشینی تأثیر خود را میگذارد.
سوال :3چرا باید از معاشرت با همنشین بد ،پرهیز کرد؟
هم نشینی و معاشرت با انسانهای بد ،اگر چه تأثیر مستقیمی بر ما ندارد اما تأثیر غیر مستقیم دارد.
سوال :4در انتخاب دوست به چه کسنی میتوان اعتماد کرد؟ کسانی که ما را از هویت و اصالتمان دور نمیکنند ،ارزشها را
برایمان بیارزش جلوه نمیدهند ،نگاههای متفاوت به زندگی دارند ،باعث مثبت اندیشی در رفتار و کردار ما و نیز تقویت فکر و
اندیشه ما میشوند.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1دربارۀ آیات ،روایات و داستانها و اشعار دیگری که دربارۀ دوستی و دوست یابی دورۀ نوجوانی شنیده یا خوانده اید،
گفتوگو کنید .بزرگان و سخن سرایان درباره دوست و دوستی مطالب فراوانی را بیان فرمودهاند .بزرگان در زمینۀ دوست و
دوست یابی هم عقیدهاند .آنها دوست را نعمت و ارزش و احترام دوست را بر خود واجب میدانند .توصیه به داشتن دوست
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خوب میکنند و از داشتن دوست بد بر حذر میدارند.
بیا تا قـــدر همــــدیگر بـــــدانــــــیم

کـــــه تا ناگـــه ز یــــکدیــگر نـمانیم

چـــــو مـــؤمن آیینۀ مـــؤمن یقین شد

چــــرا با آیـــینـــه مــــا رو گـــرانیم؟

کریـــمان جان فـــدای دوســــت کردند

ســـــگی بـــــگذار مـــا هــم مردمانیم

غــــرضها تــــیره دارد دوستــــــی را

غـــــــرضها را چــــرا از دل نرانیــــم
مولوی

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی بر کن که رنج بـیشمار آرد...

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حـرف است

با دوســـتان مــروت ،با دشمـنان مدارا....
حافظ

سوال :2دربارۀ بیت زیر ،گفتوگو کنید و نتیجه را به کالس گزارش دهید.
اَبـــری که در بیــابان بر تـشنهای ببارد
دیــــدار یار غایب ،دانـــی چه ذوق دارد؟
ذوق و شوقی که انسان از آمدن و دیدن یار غایب خود دارد شادابی و خوشحالی خاصی را به ما منتقل میکند و مانند ذوق و
شوق موجوداتی است که در بیابان زندگی میکنند و ابر بارانی بر آنها میبارد .لذت دیدن دوست غایب شاید یکی از لذت
بخش ترین اتفاقهای دنیا باشد .لذتی که نمیتوان آن را با هیچ چیز دیگر جایگزین کرد.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1حرفهای جدول را به گونهای به هم بپیوندید که واژه هایی از متن درس به دست آید.
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حروفهای پشت سرهم جدول طریقت ،ذوق ،مصائب ،خصال
حروفی جدا از هم جدول :خصلت ،سالمت ،واقع ،خوب و...
سوال  :2کلمۀ مناسب را با توجّه به جمله ،انتخاب کنید.
الف) تنهایی یکی از  . ...........مصائب است( .سنگین ،سنگینتر ،سنگینترین)
ب) یار بد . .........،بوَد از مار بد( .بد ،بدترین ،بدتر)
ج) سقفی بیستون و این  . ..................است( .عجب ،عجبتر ،عجبترین)
د) میهن ما  . ..............از هر کشور دیگر جهان است( .زیبا ،زیباتر ،زیباترین)
سوال  :3دو نمونه پرسش اِنکاری از درسهای پیشین بیابید و بنویسید.
یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟
 -1که تــواند که دهد میـــوۀ الوان از چوب؟
 -2دیدار یــــــار غایب دانی چه ذوق دارد؟

ابــــری که در بیابـــان بر تشنهای ببارد
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سوال  :4مفهوم کلّی حکایت زیر را در یک بند بنویسید.
یکی از بزرگان ،پارسایی را گفت« :چه گویی درحقِ فالن عابد که دیگران درحقِ وی به طعنه ،سخنها گفته اند».
گفت« :بر ظاهرش ،عیب نمیبینم و در باطنش ،غیب نمیدانم»
درباره دیگران زود قضاوت نکنیم ،حرفهای دیگران را مالک قضاوت خود قرار ندهیم .روی عیبهای دیگران تکیه نکنیم و...
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪فرصتی برای اندیشیدن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال :1مقصود نویسنده از جملۀ «افراد بینا ،کم میبینند» ،چیست؟ یعنی کمتر به آنچه میبینند توجه میکنند ،کمتر به
دیدههای خود فکر میکنند .با تمام وجود یک پدیده را نمیبینند و آن را درک نمیکنند.
سوال :2اگر شما فرصت کوتاهی برای استفاده از حس شنوایی داشتید ،چه میکردید؟
من خوب به صداها گوش میکردم ،سپس آنها را درک میکردم و میفهمیدم ،با تمام وجودم احساسشان میکردم و تا جایی
که میتوانستم با آن صداها هم حس میشدم و لذت میبردم.
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بدان:

آگاه باش

مادا:

همواره ،همیشه

اصیل:

با اصل و نسب ،نژاده

صحبت:

هم نشینی و معاشرت

خاصه:

مخصوصا

بگریز:

فرار کن

طالب:

جوینده ،خواهان ،دانشجو

طعن:

سرزنش

استراق سمع:

پنهانی و دزدیده گوش دادن

عز:

ارجمندی

داعیه:

انگیزه ،علت

وجه:

راه ،قصد ،صورت

شوکت:

شکوه

بیهنر:

بیفضیلت و بیمعرفت

خیره:

بیهوده ،بیپروا

پست:

فرومایه ،خراب ،خوار ،زبون

رحلت:

کوچ ،سفر

جاه:

مقام ،درجه ،شکوه

مداخلت:

دخالت کردن

خوض نمودن:

فرو رفتن

مغیالن:

خار ،نوعی خار

داد:

عدل ،حق
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بدان که مردم بیهنر ،مادام بیسود باشد ،چون مغیالن که تن دارد و سایه ندارد؛ نه خود را سود کند و نه غیر خود را.
اگاه باش که انسان بیفضیلت همیشه بیبهره است ،مثل گیاه خار شتر که تن و ساقه دارد ،اما سایه و سودی ندارد؛ نه به
خودش بهره و سودی میرساند نه به دیگران.
جهد کن که اگر چه اصیل و گوهری باشی ،گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود.
تالش کن که اگرچه اصل و نسب خوبی داری ولی صفات اکتسابی (=دانش و فضیلت) خوبی نیز داشته باشی؛ زیرا دانش و
فضیلت (= گوهر تن) از اصالت خانوادگی (=گوهر اصل) بهتر است.
چنانکه گفتهاند :بزرگی ،خرد و دانش راست نه گوهر را آنچنان که گفتهاند بزرگی انسان به عقل و دانش است نه اصل و نسب
اگر مردم را با گوهر اصل ،گوهرِ هنر نباشد ،صحبت هیچ کس را به کار نیاید و در هر که این دو گوهر یابی ،چنگ در وی زن و
از دست مگذار که وی همه را به کار آید ...اگر انسان با اصل و نسب باشد ،اما دانشش و فضشیلت نداششته باششد ،هشم نششینی و
معاشرت با وی برای هیچ کس سودمند نیست و در هر کس که این دو گوهر (اصل و نسب و دانش و فضیلت) را دیدی او را به
دست آور و رها نکن ،زیرا او برای همه فایده دارد.
سخن ،ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن .چون باز پرسند ،جز راست مگوی.
تا زمانی که سخنی را از تو نپرسیدهاند ،حرفی نزن و از سخن بیهوده ،دوری کن .وقتی از تشو چیشزی میپرسشند فقشخ سشخن
راست را بگو.
تا نخواهند ،کس را نصیحت مگوی و پند مده ،خاصه کسی را که پند نشنود که او خود اوفتد
تا وقتی از تو نخواهند ،کسی را نصیحت نکن و پند و اندرز نده ،به ویژه کسی را که پند و نصیحت گوش نمیکند .زیرا چنین
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کسی در نهایت گرفتار میشود.
از جای تهمت زده پرهیز کن و از یار بد اندیش و بد آموز بگریز.
از مکانی که ممکن است به خاطر رفت و آمد در آن به تو تهمت زده شود ،پرهیز کن ،از دوست بدخواه و گمراه کننده دوری
کن.
داد ده تا داد یابی .خوب گوی تا خوب شنوی
عدالت را رعایت کن و حق مردم را بده تا تو نیز عدالت ببینی و حقت را بدهند .حرف خوب بزن تا حرف خوب بشنوی.
اگر طالب علم باشی ،پرهیزگار و قانع باش و علم دوست و بردبار و کم سخن و دور اندیش.
اگر به دنبال علم هستی ،باتقوا و پاکدامن باش و دوستدار علم و شکیبا ،کم تر سخن بگو و آینده نگر باش.
آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود قطع نکند.
انسان نباید زیاد حرف بزند و هم چنین نباید با حرف زدن خود صحبت دیگران را قطع کند.
اگر سوال از جماعتی کنند که او داخل آن جماعت بود ،بر ایشان سبقت ننماید و اگر کسی به جواب مشغول شود ،او بر بهتر
جوابی از آن قادر بود ،صبر کند تا آن سخن تمام شود ،پس جواب خود بگوید .بر وجهی که در متقدم طعن نکند
اگر از گروهی پرسش کنند و او نیز در میان آن گروه باشد ،در پاسخ دادن به آن سوال خود را جلو نیاندازد و عجله نکند .اگر
کسی در گروه مشغول جواب دادن باشد و او توانایی پاسخ گویی بهتری را داشته باشد ،باید صبر کند تا پاسخ آن شخص تمام
شود .سپس پاسخش را به گونهای دیگر بیان کند که شخص قبلی مورد سرزنش قرار نگیرد.
و در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود ،خوض ننماید و اگر از او پوشیده دارند ،استراق سمع نکند و تا او را با خود در
آن مشارکت ندهند ،مداخلت نکند.
و در گفت و گوهایی که در حضور او بین دو نفر انجام میگیرد ،دقیق نشود و اگر صحبتهایشان را از او پنهان میکنند،
پنهانی به حرفهایشان گوش نکند .تا او را در صحبتهای خود شریک نکردهاند ،دخالت نکند.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال :1هنگام سخن گفتن دیگران به چه نکاتی باید توجه کرد؟  )1زیاد حرف نزند  )2سخن دیگران را قطع نکند )3 .سوال
دیگران را پاسخ ندهد و فقخ سواالت مخصوص خودش را پاسخ دهد  )4اگر سخنی را کسی روایت میکند ،نسبت به آن
اظهار بی اطالیی کند و نگوید آن را میدانم تا سخنش تمام شود )5 .و...
سوال :2بیت زیر با کدام بخش درس ارتباط معنایی دارد؟
بنشششی آدم اعشششششضای یکشششدیگرند

کششششه در آفشششرینش ز یک گوهرند

به غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند.
سوال :3یک زندگی موفق دارای چه ویژگیهایی است؟
دارای برنامه ریزی ،هدف ،رفتار درست با اطرافیان ،در نظر گرفتن انصاف در هر کاری ،احترام به دیگران ،داشتن خانواده
خوشحال و موفق و...
سوال :4ه دف درس را در چند جمله بنویسید .هدف درس آموزش آداب اجتماعی است .آدابی مانند سخن گفتن ،گوش
کردن ،پاسخ دادن و...

راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | درس  :6آداب زندگی
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1دربارۀ آداب معاشرت و اخالق نیکو در زندگی اجتماعی بحث و گفت و گو کنید.
در زندگی اجتماعی رفتار و کردار انسان ،فقخ مربوط به خودش نیست بلکه به تمام جامعه مربوط است؛ یعنی رعایت
هنجارها و آداب و رسوم مربوط به اجتماع تأثیر بسزایی در سرنوشت دیگر انسانها دارد .انسان ها باید روش زندگی خود را با
دیگر اجزای جامعه تطبیق دهند .از آداب معاشرت میتوان به کم حرف زدن و به موقع سخن گفتن و از اخالق نیکو به راست
گویی ،غیبت نکردن ،شاد کردن دل دیگران ،گناه نکردن ،خوش اخالق بودن ،نیکی و صله رحم ،تبسم کردن و ...اشاره کرد.
انسان باید تالش کند خدایی فکر کند ،خدایی سخن بگوید و خدایی عمل کند و رفتار و کردار و راز و نیازش همیشه با
خداوند باشد.
سوال :2دربارۀ ابیات زیر و ارتباط آن با درس گفت و گو کنید.
چیششششزی که نپرسند تو از پیش مگوی
کششم گشوی و به جز مصلحت خویش مگوی
یشششعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی
دادنششد دو گششوش و یک زبانشششششت ز آغاز
شعر به آداب سخن گفتن و گوش کردن توصیه میکند انسان باید کم حرف باشد و به جا سخن بگوید و تا چیزی از او
نپرسیدهاند دخالت نکند و سعی کند بیشتر شنونده باشد تا گوینده زیرا انسان دو گوش دارد و یک دهان پس سهم گوش از
دهان بیشتر است.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1هم خانوادۀ واژههای زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.
اتّهام ،اقناع ،طعنه ،مقدّم ،استماع ،مقطوع ،مطلب ،مقتدر ،مجتهد ،اصيل
تهمت
قانع
طالب

اتّهام
اقناع
مطلب
اصیل

طعن
متقدم
قادر

طعنه
مقدّم
مقتدر

سمع
قطع
جهد

استماع
مقطوع
مجتهد

اصل

سوال  :2فعلهای مضارع را مشخص کنید و نوع آنها را بنویسید.
«اینک دارم برای شما مینویسم ،شاید بخوانید و به کار بندید؛ هرگاه ذهن تان را از کژاندیشی بپیرایید ،دلتان را از احساس
ناروا بشویید و از بی رسمی ها بپرهیزید ،خداوند با شما همراه میشود؛ پست و بلند آوای درونتان را میشنود و رفتار شما را
به سامان میآورد»
فعل

دارم

مینویسم بخوانيد ببندید بپرایيد بشویيد بپرهيزید میشود میشنود میآورد

نوع

مضارع

مضارع

مضارع

مضارع

مضارع

مضارع

مضارع

مضارع

مضارع

مضارع

فعل

اخباری

التزامی

التزامی التزامی التزامی التزامی

التزامی

اخباری

اخباری

اخباری

سوال  :3عبارت زیر را در یک بند وضیح دهید.
«گوهرِ تن ،از گوهرِ اصل ،بهتر بوَد»
داشتن اصل و نسب ،پدر و مادر باسواد ،خاندان اصیل و ...خوب است اما اگر انسان از گوهر وجودی خود و از گوهر تنش
استفاده کند و با تالش و گوهر اکتسابی خود به جایی برسد و گوهر تن داشته باشد بهتر است زیرا همیشگی است.
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی عبارت ها و بیت های حکایت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
امیر خراسان را پرسیدند که تو فردی فقیر و بی چیز بودی و شغلی پست داشتی ،به امیری خراسان چون افتادی؟
از حاکم خراسان پرسیدند که تو فردی فقیر و بیچیز بودی و شغل کم اهمیتی داشتی چگونه حاکم خراسان شدی؟
گفت :روزی دیوان « حَنظلة بادغیسی» همی خواندنم بدین دو بیت رسیدم:
مهشتری گر به کششششششششام شششیر در است

شو ،خششششششششطر کن ز کام شیر بجوی

یا بشششزرگی و عز و نشششششششششعمت و جاه

یا چشششششو مشششششردانت مرگ ،رویاروی

گفت :یک روز دیوان حنظلة بادغیسی از شاعران فارسی زبان را میخواندم این دو بیت را دیدم.
اگر سروری و بزرگی در دهان شیر است ،برو خطر را بپذیر و از دهان شیر سروری را بیرون بکش .با این کار بزرگی و ارجمندی
و نعمت و مقام را به دست میآوری یا مانند مردان بزرگ میمیری.
داعیه ای در باطن من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که اندر بودم ،راضی نتوانستم بود.
آنچنان که گفتهاند بزرگی انسان به عقل و دانش است نه اصل و نسب
دارایی ام بفروختم و اسب خریدم و از وطن خویش ،رحلت کردم .به دولت صفّاریان پیوستم
تمام اموال و داریی خود را فروختم و یک اسب خریدم و از سرزمین خود کشوچ کشردم و بشه دولشت صشفاریان و حکومشت آنهشا
پیوستم.
هر روز برشکوه و شوکت و لشکر من افزوده می گشت و اندک اندک کارِ من باال گرفت و ترقّی کشرد تشا جملشة خراسشان را بشه
فرمان خویش درآوردم .اصل و سبب ،این دو بیت بود.
هر روز که میگذشت بزرگی و مقام و سپاه من زیادتر میشد و کم کم کارهایم پیش میرفت و پیشرفت کردم تا این که تمام
خراسان را به زیر فرمان خود درآوردم .علت و اصل این همه بزرگی و پیشرفت من تاثیر خواندن همان دو بیت بود.
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی لغتهای مهم درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
احزان:

اندوهها ،غمها

هجو:

سرزنش کردن به شعر ،نکوهش

بعید:

دور

گردون:

آسمان ،فلک

لعن:

نفرین کردن ،دشنام دادن

تباهی:

نابودی

مراد:

مقصود ،هدف ،خواسته شده

خار مغیالن:

خار شتر

سر عیب:

راز پنهانی

شوق:

رغبت ،آرزومندی

فرزانه:

دانشمند بسیار دانا

فنا:

نابودی

گردون:

آسمان ،فلک

واقف:

آگاه ،با خبر

شوریده:

آشفته

نهای:

نیستی

هستی:

وجود ،دارایی ،ثروت

کنج:

گوشه ،زاویه

انوار:

نورها و روشناییها

مُقام:

اقامت ،محل اقامت ،جایگاه

قعر:

عمق

اوج:

بلندی

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی ابیات شعر پرتو امید ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
یوسف گم گشته ،باز آید به کنـــــعان ،غم مخور

کلبۀ احــــزان ،شود روزی گلـــستان ،غـم مخور

یوسف گم شده (یار و معشوق) دوباره به سرزمین کنعان (نزد عاشق یا تو) بر میگردد و خانه غـم و نـاراحتی یـک روز ماننـد
گلستان پر از شادی و طراوت میشود؛ پس غمگین نباش( .غمها به شادی تبدیل میشوند ،غم مخور)
ای دل غمـــدیده ،حالت به شــــود ،دل بد مکن

وین سر شوریده ،باز آید به سامـــان ،غـــم مخور

ای دل غمگین و ناراحت ،حالت دوباره بهتر و خوب میشود ،نگران نباش .این وجود آشفته و پریشان تو سرو سامان و آرام و
قرار میگیرد ،غمگین نباش.
دور گــــــردون ،گــر دو روزی بر مــا نرفـــت

دائمــــاً یکسان نباشــــد حال دوران ،غـم مخور

اگر گردش زمانه (روزگار) چند روز مطابق میل و هدف ما پیش نرفت ،ناراحت نباش ،زیرا همیشه حال روزگار و زمانه بـه یـک
شکل باقی نمیماند.
هان مشو نومید! چون واقـــف نهِ ای از سـر غیب

باشـــد اندر پــــرده ،بازیهای پنهان ،غـم مخور

آگاه باش ،نا امید مشو چون تو اسرار غیب را نمیدانی .در پس پرده بازیهای پنهان بسیار هست
ای دل ار سیــل فنا بنــــیاد هـــــستی بر کَند

چون تو را نوح است کشتیمان ،ز توفان ،غم مخور

ای دل ،اگر نیستی و نابودی هچمون سیل خروشانی ،اساس و بنیان هستی و وجودت را نابود کند ،باز هم غمگین نبـاش زیـرا
هدایتگری هم چون نوح همراه با قدرت الهی داری ،پس از مشکالت نترس.
در بیــابان گر به شوق کعــبه ،خواهـــی زد قدم

ســرزنشها گــــر کَــند خار مغیالن ،غـم مخور

اگر در بیابان به شوق و عالقۀ رسیدن به کعبه (معشوق) قدم بر میداری اگر خار مغیالن و دشواریهای این راه تو را آزار
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میدهد غمگین نباش
گرچه منزل ،بس خطرناک است و مقصد ،بس بعید

هیچ راهی نیست ،کان را نیـست پایان ،غـم مخور

اگرچه منزل و جایگاه محل اقامت کاروانیان خطرناک و مقصد بسیار دور است ،پس ناراحت نباش ،زیرا هیچ راهی نیست که
سرانجام و پایانی نداشته باشد.
حاقــاط! در کنـــج فقر و خــــلوت شبهای تار

تا بَــــود وِردت دعـــا و درسِ قرآن ،غــم مخور

ای حافظ تا زمانی که در تنهایی و درویشی در شبهای تاریک ،ذکر و کالم تو دعا کردن ،قرآن خواندن و نیایش خداوند باشد
از هیچ چیزی ناراحت نباش.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال :1چه چیزی پذیرش سختیها را برای حافظ ،آسان کرده است؟ امید به آینده بهتر ،یکسان نبودن احوال روزگار ،وجود
رهبر آگاه ،توکل به خدا ،دعا و خواندن قرآن
سوال :2انسان عاقل در برابر حوادث و مشکالت زندگی ،چگونه باید رفتار کند؟
هیچ گاه غم نمیخورد و امیدش را از دست نمیدهد و با توکل به خدا و نیایش پروردگارش به همراه تالش و امید به خدا و
خواندن قرآن بر مشکالت پیروز میشود.
سوال :3بیت زیر ،با کدام یک از بیتهای درس ارتباط بیشتری دارد؟
هــــرگز نکند در گرانمایه به چنگ
غــــواص اگر اندیشه کند کام نهنگ
گرچه منزل ،بس خطرناک است و مقصد ،بس بعید

هیچ راهی نیست ،کان را نیـست پایان ،غـم مخور

سوال :4کدام مصراع به یک آیین مذهبی اشاره دارد؟ در بیــابان گر به شوق کعــبه ،خواهـــی زد قدم ( به حج اشاره دارد)
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1غزلی دیگر از دیوان حافظ انتخاب کنید و دربارۀ پیامهای آن در کالس ،گفت و گو کنید.
عالــم پــــیر دگــــرباره جوان خواهد شد
نفس باد صبـــــا مشک فشان خواهد شد
ارغوان جام عقیــــقی به سمن خواهد داد

چشم نرگــــس به شقایق نگران خواهد شد

این تطاول که کـــشید از غم هجران بلبل

تا ســـراپـــرده گـــل نعره زنان خواهد شد

گر ز مسجد به خـــرابات شدم خرده مگیر

مجلس وعـــظ دراز است و زمان خـواهد شد

ای دل ار عـــشرت امروز به فــــردا فکنی

مایه نقـــد بقـــا را که ضمـــان خـواهد شد

ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید

از نـــظر تا شـــب عــید رمضان خواهد شد

گل عزیز است غنیمت شمــریدش صحبت

که به بــاغ آمد از این راه و از آن خواهـد شد

مطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود

چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شد

حافظ از بهر تو آمد ســـــوی اقلـیم وجود

قـــدمی نه به وداعـــش که روان خواهد شد

مژده و بشارت دربارۀ آمدن بهار و یادآوری اینکه بدانیم هر گل فرصت کمی برای زندگی دارد .همۀ گلها با هم شکفته
نمیشوند .بلکه به ترتیب شکفته میشوند .خدا نیز نعمتها را با هم به انسان نمیدهد بلکه هر کدام را در زمان خودش
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میدهد .ما باید قدر عمر خود را بدانیم و از لحظه لحظۀ آن استفاده کنیم .شاعر در غزل به عزت گل اشاره میکند و دانستن
قدر گل و با ارزش دانستن وقت را نیز توصیه میکند .رفتن به باغ و تماشای گل و بهار نیز توصیه دیگر شاعر است و در آخر
بیان میکند که ای شنونده شعر و ای کسی که از خواندن و شنیدن غزل لذت میبری ،بدان که خداوند حافظ را برای خاطر
شما آفریده است ،پس برای خداحافظی با او بیایید که رفتنی است( .تا هستیم قدر همدیگر را بدانیم و از احوال هم باخبر
شویم ،زیرا عمر خیلی سریع سپری میشود و روزی باید با این دنیا وداع کنیم).
سوال :2چهار نمونه تخلص از شاعران دیگر انتخاب کنید و بیت کامل آنها را در کالس بخوانید.
مــرده آن اســت که نامش به نــــکویی نبرند
سعــــدیا مـــرد نـــکونام نمــیرد هــرگز
ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شـــــب

غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا

بیش از همه کس اف+تاد در دام غمت هاتف

امیــــد کــــز این غــم شاد تا روز پسین بادا

تا نگردد جـــــذبۀ توفیـــق صائب دستگیر

از گــــل تعمیر ،پای خود کشیدن مشکل است

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1واژگانی را که نشانۀ جمع دارند ،مشخص کنید و مفرد هر یک را بنویسید.
کنعان ،گلستان ،دودمان ،احزان ،پیروان ،کشتیبان ،پایان ،آزادگان
آزادگان

آزاده

پیروان

پیرو

احزان

حزن

سوال  :2در بیت زیر ،قافیه ها را مشخّص کنید و سه واژۀ هم قافیه با آنها بنویسید.
اگـــــر تو را گذری بر مقام ما افتد
هـــــمای اوج سعادت به دام ما افتد
واژههای هم قافیه :رام ،جام ،خام ،رهام ،پدرام ،زمام ،نمام ،شام ،بام ،گام ،وام ،نام ،مشام و...
سوال  :3بیت زیر ،با کدامیک از بیت های درس ،ارتباط معنایی دارد؟ دلیل ارتباط آن را بنویسید.
ز قـعر چاه ،برآمد به اوجِ ماه رسید
عــزیز مصر به رغـــم برادرانِ غیور
دور گـردون ،گــــــر دو روزی بر مـــا نرفت

دائمـاً یکســـــان نباشد حال دوران ،غـم مخور

حال دنیا یکسان نیست .گاهی به انسان نعمت میدهد ،گاهی از انسان نعمت را میگیرد .هیچ کار خدا بدون حکمت و فلسفه
نیست .حال و زندگی حضرت یوسف (ع) هم یکسان نبود .یکبار اسیر چاه شد ،سپس به مصر برده شد و گرفتار زندان گشت،
دیگر بار از زندان رهایی یافت و عزیز و حاکم مصر شد.
باشـــد اندر پــــرده ،بازیهای پنهان ،غـم مخور
هان مشو نومید! چون واقـــف نهِ ای از سـر غیب
کارهای خدا حکمت دارد .کاری که از نظر ما خیانت است و باعث رنج میشود ،شاید روزی باعث رحمت و نعمت شود .ما از
رازهای هستی با خبر نیستیم و نباید دربارۀ آنها زود قضاوت کنیم.
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی لغتهای مهم درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
اقلیت:

کم بودن ،گروه اندک

رزم:

جنگ

اهرمن خویان:

دشمن صفتان

شناسنده:

آشنا کننده

آبشخور:

جایی که از آن میتوان آب نوشید

آرامستان:

جای آسودن ،محل آرامش

آرمیدهاند:

آرام گرفتهاند

بوم و بر:

سرزمین

پیکار:

جنگ

دو سویه:

دو طرفه

شناسنده:

آشنا کننده

فراخنا:

پهنا و گستردگی

کردگار:

آفریدگار

گرامی گوهر:

چیز با ارزش

گزند:

آسیب

مایه ور:

ثروتمند ،ارجمند

میغرند:

فریاد میزنند

هراس:

ترس

گاهواره:

گهواره ،مهد ،زمین هموار

کام:

دهان

تپنده:

بیقرار ،لرزان و جنبان

کردگار:

آفریننده

اهرمن:

اهریمن ،شیطان

چونان:

چون آن ،هم چون

کنام:

محل زندگی جانوارن وحشی ،بیشه

سر به سر:

سراسر

درویش:

فقیر

پویه کردن:

دویدن

زی:

به سوی

بن:

ریشه ،ته ،انتها

کردگار:

خداوند

ندا:

بانگ ،آواز

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی ابیات ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
همـــی خـــــــواهم از کـردگار جهان

شــــــــناســندۀ آشــــکار و نـــهان

از خداوند بزرگ که آفریننده جهان است و پنهان و آشکار جهان را میشناسد ،میخواهم.
که باشد ز هَــــر بـــد ،نگـــــهدارتان

همـــه نیــــــک نامـــــی بَود یارتان

که از هر بدی و آسیب در امانتان نگه دارد و همیشه نیک نامی و یار و یاورتان باشد.
ندانی که ایرانی ،نــشــــست مـن است

جهـــان سر به سر ،زیر دستِ من اسـت

نمیدانی که ایران جایگاه ،وطن و محل نشست من است و جهان هستی به طور کامل در اختیار و زیر دست من است.
همه یکــــــدالنـــند ،یزدان شنـــاس

به نیــــکی ندارند از بــــــــد ،هـراس

مردم ایران در هر قوم و قبیلهای که هستند ،خدای یگانه را پرستش میکنند و با نیک نامی از بدی و پلیدی هراسی ندارنـد و
یکدلند.
دریغ است ایران که ویـــــــــران شود

کُـــنام پلنـــــــگان و شـــیران شـود

حیف است که ایران از بین برود و محل زندگی حیواناتی درنده مانند پلنگ و شیر شود( .محل زندگی و اشغال دشمنان گردد)
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چو ایران نبــــــاشد ،تن من مـــــباد

در این بوم و بر ،زنده یـــــک تن مبـاد

آرزومندم که اگر قرار باشد ایران نابود شود ،وجود من هم از بین برود و در این سرزمین حتییک نفر هم زنده نماند.
همه سر به ســـر ،تن به کشــتن دهیم

از آن به که کشور به دشـــــمن دهـیم.

اگر ما همگی کشته شویم و جانمان را برای وطن فدا کنیم ،از آن بهتر است که کشورمان را به دست دشمن دهیم.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال :1چرا میهن را به مادر تشبیه میکنند؟ چون همانند مادر گرامی ،بزرگ و عزیز است و همتایی ندارد .زندگی فرزند
وابسته به مادر است ،زندگی مردم نیز وابسته به میهن است .فرزند بدون مادر پا به هستی نمیگذارد ،ملت نیز بدون میهن،
وجود خارجی ندارند .میهن و مادر هر دو فرزندان خود را در آغوش میکشند.
سوال :2به نظر شما منظور از دو سویه بودن رابطة مادر و فرزند چیست؟
چون هم مادر ،فرزند را دوست دارد و به خاطر فرزند از جان و مال خود میگذرد و هم فرزند نسبت به مادر مهر و محبت
دارد؛ بنابراین این رابطه دو طرفه است.
سوال :3یک جامعة همدل چه ویژگیهایی دارد؟
اعضای آن یک صدا هستند و با همة تفاوتهای فکری که دارند ،یک دل هستند .اعضای جامعة یکدل با هم ،همفکری
میکنند و برای پیشرفت جامعه برنامه ریزی میکنند و به سوی پیشرفت قدم بر میدارند.
سوال :4چرا باید از وطنمان پاسداری کنیم؟ چون بدون وطن ،ملت و مردم هم معنا ندارند و متحد نمیشوند؛ همچنین نا
آرامی و هرج و مرج در وطن باعث هرج و مرج و اشوب در زندگی مردم و از بین رفتن عزت و ریختن خون انسانهای بیگناه
میشود.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1شعری با محتوای همدلی و اتّحاد ،انتخاب کنید و دربارۀ آن ،گفت و گو کنید.
انیـــــس جــان غم فرسوده و بیمار هم باشیم
بیا تا مـــونس هم یار هم غمخوار هـم باشـیم
شب آید شمع هم گردیم و بهر یکدگـر سوزیم

شود چون روز دست و پای هم در کار هم باشیم

دوای هم شـــفای هـــم بـرای هم فـدای هم

دل هـــم جــان هم جانان هم دلدار هم باشیم

به هم یک تن شویم و یک دل و یک رنگ و یک پیشه

سری در کـــــار هم آریم و دوش بار هم باشیم

جدایی را نبــاشد زهـــرهای تا در میـــان آید

به هم آریـــــم سر بر گرد هم بر کار هم باشیم

حیات یکدگر باشـــیم و بهـــر یکدیگر میریم

گهی خنـدان ز هم گه خسته و افکار هم باشیم

به وقت هوشیاری عقل کـــــل گردیم بهر هم

چو وقت مـــــستی آید ساغر سرشار هم باشیم

برای زنده بودن ،برای هم مردن ،برای هم خندیدن ،برای هم گریستن ،برای هم جان دادن ،برای هم سوختن ،برای هم فدا
شدن ،برای هم مرهم گذاشتن ،برای هم عقل کل شدن و ...باعث سر زندگی و شادابی میشود .اگر تک تک افراد یک ملت به
همین صورتی که در شعر آمده ،با هم متحد باشند کسی یارای از بین بردن آن ملت را ندارد.
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سوال :2نمونههایی از هم زیستی و همدلی اقوام ایرانی را در کالس مطرح کنید.
کشور ایران با وجود داشتن قومیتهای مختلف از جمله ترک ،کرد ،لر ،گیلک ،بلوچ و ...که هر کدام زبان و آداب و رسوم و
فرهنگ خاص خود را دارند و همچنین با وجود پیروان ادیان و مذاهب مختلف در کشور و ...تاکنون شاهد هیچ اختالف قومی،
قبیلهای و مذهبی نبوده و نخواهد بود .مردم در اتفاقهای ناگوار ،با تمام وجودشان به هم دیگر کمک کردهاند.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1ده واژۀ مهم امالیی متن درس را بیابید و بنویسید.
جلوههای مهربانی ،شوق انگیز ،نظام اسالمی ،لههه و گویش و آیین ،آبشخور ،روی و رخساره ،گزند اهرمن خویان ،اقوام یک
صدا ،دریغ
سوال  :2در گروههای اسمی مشخّص شده ،هسته ،وابسته و نوع آنها را بنویسید.
جان میگیرند.
مادر،
گرم و گوارای
الف) فرزندان در پرتوِ
وابسته پسین
هسته وابسته پسین
(مضاف الیه)
(صفت)
مقدّس ،ایرانیان همه برای وطن ،تن را سپر کردهاند.
دوران دفاع
ب) در همین
هسته وابسته پسین وابسته پسین
وابسته پیشین
(صفت)
(مضاف الیه)
(صفت اشاره)
سوال  :3پیام عبارت زیر را بنویسید.
«ایران ما به گلستانی می ماند که در دل و دامان خود  ،عزیزکانی را می پروراند و شیرۀجان خویش در کامشان می دارد».
انسانهای آزاده با تمام وجود در دامان سرزمین عزیزمان رشد میکنند و حس انسان دوستی ،وطن دوستی و غیرت را از
پدران سرمزینشان به ارث میبرند.
سوال  :4جمله و بیتهای زیر را از نظر رابطة تضاد معنایی واژه ها بررسی کنید و نتیهه را بنویسید.
حیــف باشد که تو درخوابی و نرگس بیدار
تا کی آخِر چوب نفشه ،سَرِ غفلت در پیش
خواب

بیدار
گر تکبّر میکنی ،با خواجـــگان سِفله کن

وَر تــــواضع میکنی با مردم درویش کن

تکبر

درویش
تواضع – خواجگان
به نزد مِـــهان و به نــــــــــزد کــِهان

به آزار مــــوری ،نیــــــرزد جــــــهان

مهان کهان
 ...با آرامش آن آرمیده اند و در آشوبش بی قراری کرده اند.
بیقراری کردهاند.
آرامش آشوب  -آرمیدهاند
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی ابیات شعر خوانی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
کــــــودکی از جــــــــملة آزادگان

رفــــــت بُـــرون با دو ســه همزادگان

کودکی اصیل و نهیب با دوستان هم سن و سال خود برای بازی کردن بیرون رفت.
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پـــــای چو در راه نهـــــاد آن پسر

پویه هــمی کـــرد و درآمـــــد به سر

وقتی به راه افتاد با شادی شروع به دویدن کرد و با سر به زمین خورد.
پایــــــش از آن پویه درآمـد زِ دست

مِهــــر دل و مُـهرۀ پشتش شـکست

از شدت بازی و دویدن از پا درآمد و اشتیاقش از بین رفت و مهرۀ کمرش هم آسب دید.
شــــــد نفسِ آن دو سه همــسال او

تنــگ تر از حــــادثة حـــــــال او

حال و روز هم بازی های او به خاطر این اتفاق از حال او هم بدتر شد.
آن کــــــه ورا دوست ترین بود گفت

در بُــــن چاهـــیش بـــباید نهفـت

کودکی که صمیمیترین دوست او بود ،گفت :بهتر است او را در ته یک چاه پنهان کنیم.
تا نشــــود راز چو روز آشــــــــکار

تا نــــــشویم از پــــدرش شـرمسار

برای اینکه این راز ما پنهان بماند و نزد پدرش شرمسار نشویم.
عاقبت اندیـش ترین کـــــــــودکی

دشمــــن او بــــود از ایـــشان یکی

کودک عاقبت اندیش ،دانا و آینده نگر که اتفاقاً در بین آنها ،دشمن آن پسر زخمی بود.
گفت« :همـــــانا که در این همرهان

صورت ایــــن حال نـــماند نــــهان

گفت که« :از آنها که همه مرا دشمن او میدانند ،مرا متهم به انهام این کار میکنند و نسبت به من بدگمان میشوند»
زی پدرش رفت و خــــــبردار کـرد

تا پــــدرش چـــــارۀ آن کـــار کرد

او به سوی پدرش رفت و او را از ماجرا باخبر کرد و پدر آن کودک برای ان اتفاق راه حلی پیدا کرد.
هر که در او جــوهر دانـــــایی است

بــــر هـــمه چیـــزش توانایی است

هرکس که از هوشیاری و آگاهی بهرهای برده باشد ،بر انهام هر کاری توانایی دارد.
ن دانـــا که غـــم جان بود
دشمــــ ِ

بهــــتر از آن دوســـت که نادان بود

دشمن دانایی که روح انسان را دچار غم و اندوه میکند ،بسیار بهتر از دوستی است که نادان و جاهل باشد.
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی لغتهای مهم درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
طنین:

آواز

فراست:

هوشمندی ،زیرکی باطنی

بیکران:

بیپایان

رنجور:

آزرده ،غمگین

بالین:

بالش ،بستر

تعرض:

حالتی از اعتراض به خود گرفتن

شیون:

ناله و زاری

مَهد:

گهواره ،بستر

رمق:

توان ،نیرو

مقطع:

بریده ،بریده بریده

لحد:

گور ،جایی از گور که سر مرده است

رخسار:

چهره

سیمگون:

نقره گون ،سفید رنگ

واپسین:

آخرین

فقیه:

دانشمند علم فقه

فراست:

آواز ،صدا

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال :1چرا هم کالسی خواجه نصیر به او لقب«کوه آهن» داد؟ زیرا معتقد بود او خستگی نمیشناسد و با اینکه دوازده سال
بیشتر نداشت نیمی از روز را در محضر یک استاد و نیمی دیگر را در محضر استاد دیگری میگذراند ولی آثار خستگی در
چهره اش نمایان نمیشود.
سوال :2ویژگی های اخالقی ابوریحان و خواجه نصیر را مقایسه کنید.
هر دو پشتکار و همت زیادی در فراگیری علم و دانش ،داشتند هر دو پیگیر مسئلههای علمی بودند؛ هر دو خواستار دانستن
علم بودند تا خواندن آن ،یاد گرفتن مشتاقانه مسائل علمی ،یادگیری در همه حال و در همۀ وضعیتها و همه شرایط.
سوال :3به نظر شما راز موفّقیّت ،در زندگی امروز ،چیست؟
داشتن همت و پشتکار ،برنامه ریزی ،تالش و کوشش ،تفکر و به کار بردن تجربیات دیگران.
سوال :4چرا ابوریحان بیرونی در آخرین لحظات عمر خود ،اصرار داشت مطالب جدیدی بیاموزد؟ چون دوست نداشت در
نادانی و جهالت بمیرد .او معتقد بود که انسان مسئلهای را بداند و بمیرد بهتر است تا نادانسته و جاهل بمیرد.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1خود را به جای خواجه نصیرالدّین توسی بگذارید و از زبان او علّت های موفّقیّتش را بیان کنید.
سالم ،بچهها میدونید چرا من موفق شدم:
به خاطر :استفاده از زمان مناسب دوران کودکی برای استفاده از محضر چند استاد معتبر و خوب ،مطالعه و تحقیق و بحث و
مناظره برای رسیدن به پاسخ دلخواه مناسب ،آرامش یافتن هنگام درس خواندن و بحث کردن در مورد مسائل مهم ،سرعت
زیاد یادگیریهایم و استفاده کامل از زمان شبانه روزی برای مطالعه ،خسته نشدن هنگام یادگیری و مطالعه و استفاده از
استادان ،داشتن پدری صبور و مهربان که قسمتی از بحث و گفت و گو را با او انجام میدادم ،توجه به پیرامون خودم برای پی
بردن به پدیدههای طبیعی و آفریدهها برای رسیدن به خداشناسی و خودشناسی ،هدفم از خواندن دانستن بود پس بسیار
میخواندم و در گنجینهام جای میدادم.
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سوال :2داستان ابوریحان بیرونی را به صورت نمایش در کالس اجرا کنید.
ابتدا تقسیم کار کنید و به هر کدام از دوستان و هم کالسیهایتان یک نقش بدهید .سپس گفت و گوی شخص را به او
گوشزد کنید چند بار تمرین کنید آن گاه نمایش را اجرا کنید.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1نوع رابطۀ معنایی (ترادف ،تضاد) کلمههای زیر را مشخص کنید.
فراست ،زیرکی
متضاد
جاهل ،دانا

مترادف

بلند آوازه ،گمنام
بحث ،گفت و گو

متضاد
مترادف

فروزان ،بیفروغ
نقره فام ،سیمگون

متضاد
مترادف

سوال  :2مانند نمونه ،جدول زیر را کامل کنید.
فعل

زمان

نوع

شمار

شخص

بن

شنیدم

گذشته

ساده

مفرد

اول شخص

شنید

میخندیدیم

گذشته

ماضی استمراری

جمع

اول شخص

خندید

گفتهاند

گذشته

ماضی نقلی

جمع

سوم شخص

گفت

بپرسید

حال

ماضی التزامی

جمع

دوم شخص

پرس

دارد مینویسد

حال

مضارع مستمر

مفرد

سوم شخص

نویس

سوال  :3جملۀ زیر با کدام قسمت درس ،ارتباط معنایی بیشتری دارد؟ دلیل آن را بنویسید.
« انسانِ بلند همت تا پایه ای بلند به دست نیاورد ،از پای طلب ننشیند».
هرچه بیشتر میآموخت عشق و عالقهاش به دانش اندوزی بیشتر میشد .به تشنهای میمانست که ساعتها در بیابانی خشک
و زیر نور خورشید فرزوان مانده است و سپس به آب میرسد ولی هرچه از آن مینوشد گویی تشنهتر میشود.
سوال  :4آرایههای هر عبارت را مشخص کنید.
الف) هر روز درخت وجود نصیرالدین ،پر بارتر میشد.
تشبیه :درخت وجود
ب) همه یک صدا نام او را بر زبان می راندند.
کنایه :بر زبان راندن کنایه از مشهور شدن
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی لغتهای مهم درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
افق:

کنارههای آسمان ،انتهای دید

بد عهد:

بد پیمان

پرسان:

پرسشگر

دستان:

لقب زال ،پدر رستم ،جهان پهلوان ایرانی

دف:

یکی از آالت موسیقی

سو:

جهت

شط:

رود بزرگ که به دریا میریزد

فوق باور:

باور نکردنی ،غیر قابل باور

کمند:

طناب ،بند

مهد:

گهواره ،زمین هموار

نام آور:

مشهور

هجوم:

حمله کردن ،یورش ،حملۀ ناگهانی

تل:

تپه بلندی

غالب:

غلبه کننده ،چیره ،بسیار ،افزون

تجسم:

تصویر ذهنی ،دارای جسم شدن

روایی:

روایت کنندگی ،رونق ،رواح

نام آور:

نامدار ،مشهور

گنبد:

برآمدگی باالی معابد و مساجد

زار:

رنجور ،ضعیف

حمیت:

مروت ،جوانمردی ،غیرت ،رشک

کاردان:

خردمند ،کار آزموده

سیرت:

طریقه ،روش ،مذهب ،خلق و خو

مالزم:

همراه ،نوکر ،ثابت قدم

گران:

سنگین ،وقار

عزل کردن:

از شغل برکنار کردن

غوغا:

جار و جنجال زیاد

سرکش:

عاصی ،نافرمانی ،یاغی

بیانصاف:

ظالم ،ستمکار ،بیدادگر

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی ابیات شعر آرشی دیگر ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
جنگ ،جنگی نابرابر بود /جنگ ،جنگی فوق باور بود /کیسههای خاکی و خونی /خط مرزی را جدا میکرد
جنگ تحمیلی ،جنگی ناعادالنه بود /جنگ ،جنگ غیر قابل باوری بود /.آن کیسههای پر از خاک و خون آلود ،خط مرزی کشور
ما را از دشمن جدا و مشخص میکرد.
دشمنِ بد عهدِ بی انصاف /با هجوم بی امان خود /مرزها را جابه جا میکرد
دشمن عهد شکن ظالم  /با حملههای ناگهانی و پی در پی خود  /در اثر پیروزی و شکست گاه پیشروی میکرد و گاه عقب
مینشست
از میان آتش و باروت  /میوزید از هر طرف ،هر جا /تیرهای وحشی و سرکش /موشک و خمپاره و ترکش
تیرهای کشنده و خطرناک ،موشک ،خمپاره و ترکش از همه جا و از میان آتش و گلوله و باروت به سمت ما پرتاب میشد.
آن طرف ،نصف جهان با تانکهای آتشین در راه  /این طرف تنها سالح جنگ ،ایمان بود /خانههای خاک و خون خورده /مهدد
شیران و دلیران بوددر آن سوی مرز ،نصف کشورهای جهان با وسایل و ادوات جنگی مجهز آماده حمله به ایدران هسدتند و در
این طرف مردم ایران تنها ماندهاند و سالح جنگی و مبارزه آنها تنها ایمان به خدا بود / .در خانه هایی که بر اثر جنگ ویدران و
خونین شده بودند شیر مردان شجاع قرار داشتند.
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شهر خونین ،شهر خرمشهر /در غروب آفتاب خویش /چشم در چشم افق میدوخت /در دهدان تانکهدا میسدوخت /در چندان
حالی هراس انگیز
شهر خرمشهر که از شدت خونریزی مجروحان و شهیدان ،خونین شده بود در هنگدام غدروب آفتداب بده دور دسدت هدا نگداه
میکرد .در میان شعلههای سوزان و کشنده تانکهای دشمن میسوخت و از بین میرفت در چنان حال وحشت انگیزی.
شهر از آن سوی سنگرها /شیر مردان را صدا میزد / :آی! ای مردان نام آور /ای همیشه نامتان پیروز
شهر از آن طرف سنگرها مردان دلیر جنگی را به سوی خویش فرا میخواند /.ای مردان نامدار و معروف /ای کسانی که همیشه
نام و یادتان جاودان و سرافراز است.
بیگمان امروز /فصلی از تکرار تاریخ است /گر بماند دشمن ،از هر سو  /خانههامان تنگ خواهد شد .بدون شک امروز ،بخشی از
تاریخ در حال تکرار شدن است ،اگر دشمن در سرزمین و کشور ما باقی بماند ،وطن ما کوچک و تنگ خواهد شد.
ناممان در دفتر تاریخ /کوچک و کم رنگ خواهد شد نام ما ایرانیان شجاع در دفتر تاریخ بسیار بیارزش و کم رنگ خواهد شد.
خون میان سنگر آزادگان جوشید /مثل یک موج خروشان شد /کودکی از دامن این موج بیرون جست /از کمند آرزوهدا رسسدت/
چشم او در چشم دشمن بود /دست او در دست نارنجک
خون غیرت در رگهای ایرانیان آزاده به جوش آمد و همه خشمگین شدند و مثل موج پر خروشی حرکت کردند .ناگهان یدک
کودک از میان موجهای پر خروش رزمندگان ایرانی بیرون آمد و خودش را از طناب آرزوهای مادی رها کدرد و در حدالی کده
چشم در چشمان دشمن دوخته بود و نارنجکی هم در دستش بود.
جنگ ،جنگی نابرابر بود /جنگ ،جنگی فوق باور بود /کودک تنها ،به روی خاکریز آمد /صد هزاران چشم ،قداب عکدک کدودک
شد جنگ تحمیلی ،جنگی ناعادالنه بود /جنگ ،جنگ غیر قابل باوری بود/.کودک تنها(حسین فهمیده) به باالی خداکریز آمدد،
صدها نفر چشم به او دوخته بودند.
خط دشمن ،گیج و سرگردان /چشمها از این و آن پرسان« / :کیست این کودک؟ خط مرزی و حملۀ دشمن گیج و سدرگردان
شده بود و با چشمان خود از یکدیگر میپرسیدند که این کودک کیست؟
او چه میخواهد از این میدان؟!  /صحنه جانبازی است اینجا؟! /یا زمین بازی است اینجدا؟!  /دشدمنان کدوردل ،امدا در دلدش
خورشید ایمان را نمیدیدند /تیغ آتش خیز «دستان» را نمیدیدند /در نگاهش خشم و آتدش را نمیدیدندد /بدر کمدانش تیدر
«آرش» را نمیدیدند  /در رگش خونِ «سیاوش» را نمیدیدند
او از این میدان جنگ چه میخواهد؟ این جا ،میدان جنگ و جان باختن است یا زمین بازی کودکان؟! اما دشمنان ندادان کده
نور ایمان و معنویت را در قلب او نمیدیدند شمشیر آتشدین دسدتان پهلدوان را در دسدتش نمیدیدندد و در نگداه او خشدم و
ناراحتی را نمیدیدند ،نارجنک میان دستان او را که مثل کمنان و تیر (آرش) بود ،نمیدیدند و خدون پداک سدیاوش ،پهلدوان
نامی ایران را که در رگهای با غیرت او جاری بود ،نمیدیدند.
کودک ما بغض خود را خورد /چشم در چشمان دشمن کرد /با صدایی صاف و روشدن گفدت« /:آی ،ای دشدمن! مدن حسدین
کوچک ایران زمینم /یک تنه با تانکهاتان در کمینم /مثل کوهی آهنینم» .کودک قصه ما ،حسین فهمیده غم و ناراحتی خود
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را فرو نشاند و در مقابل دشمن به آنها خیره شد ،سپک با صدایی رسا و آشکار گفت« :ای دشمن ،بدان که من حسین کوچکی
از سرزمین ایرانم و به تنهایی در کمین تانکهای غول پیکر شما هستم .من هم چون کوه مقاوم ،محکم و آهنین هستم.
ناگهان تکبیر ،پر وا کرد /در میان آتش و باروت ،غوغا کرد /کودکی از جنک نارنجک /در دهان تانکها افتاد ...ناگهان فریاد اهلل
اکبر در میدان جنگ ،طنین انداز شد و در میان آتش و گلوله غوغا و خروشی به پا کرد .کودکی شجاع که مثدل نارنجدک بدود
خودش را در مقابل تانکهای دشمن انداخت.
لحظهای دیگر /از تمام تانکها ،تنها /تسلی از خاکسترِ خاموش /ماند روی دستهای دشت چند لحظه بعد ،از آن همه تانکهدای
دشمن ،تنها تپهای از خاکستر خاموش در میان دشت باقی ماند.
آسمان از شوق ،دسف میزد /شظ خرمشهر ،کف میزد /شهر ،یکباره به هوش آمد /چشم اشک آلوده را وا کرد /بر فراز گنبددی
زیبا /پرچم خود را تماشا کرد م حیط از شادی ،جشن و سرور به پا کرد ،رود خرمشهر از شوق در جوش و خروش بدود و انگدار
کف میزد .شهر پک از این واقعه بزرگ به خود آمد چشمهای اشکبارش را باز کرد بر بلندای گنبدی زیبدا پدرچم ایدران را بده
تماشا نشست.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال :1کدام قسمت از درس ،اشاره به شهید «حسین فهمیده» دارد؟
کیست این کودک؟! /او چه میخواهد از این میدان؟!
کودک ما بغض خود را خورد /چشم در چشمان دشمن کرد /با صدایی صاف و روشن گفت :آی آی دشمن ،من حسین کوچک
کوچک ایران زمین هستم ،کودکی از جنک نارنجک /در دهان تانکها افتاد.
سوال :2دربارة این مصراع شعر «آن طرف نصف جهان ،با تانکهای آتشین در راه» توضیح دهید.
منظور این است که ارتش عراق تنها نبود ،بلکه نیمی از قدرتهای بزرگ دنیا و کشورهای جهان همراه و پشتیبان او بودند و
هر نوع سالحی به این کشور میدادند از سالحهای شیمیایی و میکروبی گرفته تا تانکها و هواپیماهای مجهز .اما در مقابل
ایران فقط به نیروهای خودش و امید به خدا متکی بود.
سوال :3چه شباهت هایی بین این درس و درس هفتم (هم زیستی با مامِ میهن) وجود دارد؟
هر دو مربوط به ادبیات پایداری و مربوط به وطن دوستی هستند و این که هرکک باید نگاهی دقیق به کشورش داشته باشد و
هم چون رابطۀ مادر و فرزندی رابطهای عاشقانه و پر احساس داشته باشند و هم چون رابطه مادر و فرزندی رابطهای عاشقانه و
پر احساس داشته باشند و برای همدیگر از بذل جان و مال و ...دریغ نکنند.
سوال :4شما اگر در زمان جنگ بودید چه میکردید؟ پاسخ به این سوال دشوار است .شاید در کنار رزمندگان با دشمن
میجنگیدم و شاید هم ،مانند شهید فهمیده نارنجک به خود میبستم و برای دفاع از سرزمین عزیزم به زیر تانک میرفتم.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1دربارة شباهتهای آرش کمانگیر و حسین فهمیده گفت و گو کنید .هر دو عزیز ،ایرانی و سرافراز بودند ،برای بیرون
راندن دشمن پلید از خاک سرزمینشان جان خود را از دست دادند ،عاشق سرزمینشان بودند ،به ما فهماندند که باید از
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سرزمین و آرمانهای ملت دفاع کنیم.
سوال :2به کمک اعضای گروه ،متن درس را به صورت نقّالی ،در کالس اجرا کنید.
تقسیم کار کنید و هر کک کاری را بر عهده بگیرد .تصاویری از صحنههای جنگ تهیه کنید و همزمان با خواندن شعر به
صورت نقالی ،تصاویر را نیز نمایش دهید.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1در مصراع های زیر ،واژه های نادرست امالیی را بیابید و شکل صحیح آنها را بنویسید.
الف) ناگهان تکبیر پر واکرد  /در میان آتش و باروت ،غوقا کرد .غوقا  غوغا
ب) این طرف تنها صالح جنگ ،ایمان بود /خانه های خاک و خون خورده /مهد شیران و دلیران بود .صالحسالح
پ) دشمن بد عهد بی انصاف /با حجوم بی امان خود /مرزها را جا به جا میکرد .حجومهجوم
سوال  :2هر یک از بیتهای زیر به کدام داستان اشاره دارد؟ چکیدة آنها را در دو بند بنویسید( .دو مورد انتخاب شود).
شد مدددالزم در پدددددی آن بدردبار
چون سگ اصحاب کهف ،آن خدرس زار
اشاره و تلمیح به داستان قرآنی اصحاب کهف دارد.
اصحاب کهف عدهای مسیحی بودند که در زمان حکمرانی امپراتوری روم باستان با نام دقیانوس در شهر افسوس در ترکیۀ
امروزی زندگی میکردند و همگی جز یکی از آنان که چوپان بود از اشراف و درباریان بودند و دین خود را مخفی نگه
میداشتند.
آنها سرانجام از جبر روزگار خسته شده و به گفته قرآن بر اساس الهامی که از خداوند دریافت کردند ،همراه سگ خود به
غاری در روستایی به نام رقیم نزدیک مریوان کنونی رفتند .چون به غار رسیدند خواب ایشان را در ربود پک حدود سیصد
سال به خواب رفتند و بعد از سیصد سال چون برخاستند خود پنداشتند که چند ساعتی بیش نخفتهاند .چون به شهر رفتند
همه چیز را دگرگون یافتند .سرانجام به غار بازگشتند و دیگر اثری از آنها یافت نشد و مردم بر فراز غار برای آنها مسجدی
ساختند.
سیددده شد جدددهان پیش آن نامدار
بزد تیدددر بر چشدددم اسفددددندیار
اشاره به نبرد اسفندیار و رستم دارد.
اسفندیار ،شاهزاده ایرانی و رستم نیدز پهلدوان نامددار ایراندی اسدت .شداه ایدران قصدد نددارد کده اسدفندیار را بده جانشدینی
خود انتخاب کند .از آن سو هدم دل خوشدی از رسدتم نددارد ،بده همدین دلیدل آتدش جندگ بدین ایدن دو پهلدوان ندامی را
روشن میکندد .در جندگ تدن بده تدن نده رسدتم موفدق میشدود کده اسدفندیار را از پدای درآورد و نده اسدفندیار میتواندد
علیه رستم کاری کندد .تدا اینکده رسدتم ندزد سدیمر مدیرود و سدیمر میگویدد کده اسدفندیار رویدین تدن اسدت ،یعندی
هیچ تیری یا شمشیری در وی اثر نمیکند .همده جدای بددن او ضدد ضدربه اسدت بده جدز چشدم او .سدیمر میگویدد کده
زرتشددت پیددامبر ایددران باسددتان ،اسددفندیار را در چشددمۀ زندددگی شسددت و شددو داد امددا هنگددام فددرو رفددتن در آب اسددفندیار
چشمان خود را بسدت و چشدمانش از گزندد آسدیبها مصدون نماندد .رسدتم بدر اسداس همدین ضدعف اسدفندیار ،در جندگ
با او ،تیر را به چشم اسفندیار زد و او را شکست داد.
سوال  :3درک و دریافت خود را از سرودة زیر ،در دو بند بنویسید.
«آسمان از شوق ،دف میزد  /شطّ خرّمشهر ،کف میزد  /شهر یکباره به هوش آمد  /چشم اشک آلوده را واکرد /بر فراز گنبدی
زیبا /پرچم خود را تماشا کرد» این سروده با آهنگی استوار به حماسه بیرون راندن دشمن از خرمشهر اشاره دارد و از این
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اتفاق مهم و باارزش ،آسمان به خاطر شوق و عالقه زیاد دف میزد و با این دف زدن رود خرمشهر با شادی وصف ناشدنی کف
میزد و خرمشهر یکباره به هوش آمد و از اسارت و بندگی رهایی یافت و چشمان پر از اشک خود را باز کرد و با تالش
سربازان ایرانی که حقیقتاً همچون سربازان امام زمان(عج) هستند پرچم سه رنگ زیبای کشورمان ،ایران عزیز ،را بر فراز
گنبدی زیبا بر افراشتند و خرمشهر ،آن را تماشا میکرد.
این سروده بیان دالوریها ،شجاعتها ،استواریها و شادیهای سرشار همه مردم ایران به ویژه خرمشهریها و تمام پدیدههای
آن را بیان میکند که در جنگی نابرابر حسین فهمیده و حسین فهمیدههای زیادی همچون آرش کمانگیر برای دفاع از ایران
و ایرانی به پا خواستند و جانانه و عاشقانه جانهای خود را برای کشورشان فدا کردند تا به پاس این ایثار و فداکاری وجبی از
خاک ایران به دست دشمن نیفتد.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی حکایت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
اسکندر ،یکی از کاردانان را از عملی شریف ،عسزل کرد و عملی خسیک به وی داد.
اسکندر یکی از عوامل کار بلد خود را از کار با ارزش و مهم برکنار کرده و کاری کم ارزش و سطح پایین به وی سپرد.
روزی آن مرد بر اسکندر درآمد؛ اسکندر گفت :چگونه میبینی عمل خویش را؟
روزی آن مرد اسکند را دید .اسکندر گفت :کار خود را گونه میبینی؟
گفت :زندگانیات دراز باد! نه مرد به عمل ،بزرگ و شریف گردد ،بلکه عمل ،به مرد ،بزرگ و شریف گردد.
گفت :عمر شما طوالنی باشد! مرد با انجام کار بزرگ نمیشود و ارزش نمییابد ،بلکه کار با مرد بزرگ میشود و ارزش مییابد.
پک در هر عمل که هست ،نیکو سیرتی میباید و داد.
پک در هر کاری ،باید روش خوب و مناسب و انصاف را به کار گرفت.
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی لغتهای مهم درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
اال:

به جز

عارف:

دانا ،شناسنده

عیال:

همسر ،خانواده

عهد:

پیمان ،دوره

شفاعت:

خواهشگری

قحطی:

خشک سالی ،نایابی

جاه:

مقام ،منزلت ،درجه ،رتبه

نازند:

مینازد ،افتخار میکنند

درگاه:

پیشگاه

صومعه:

عبادتگاه ،دیر ،محل عبادت

جامه:

لباس

مخلوق:

آفریده

مقرب:

نزدیکان ،کسی که قرب و منزلت یافته

نیاسودمی:

استراحت نمیکردم

رنجه:

آزرده

ابلیس:

شیطان

طرار:

دزد ،راهزن

مقر:

قرارگاه ،جای قرار و آرام

سالله:

برگزیده ،خالصه هر چیز

زهره:

جرئت ،شجاعت

رشید:

دالور

باژگونه:

واژگونه ،وارونه

معارج:

نردبانها ،آنچه به وسیله آن باال میروند خفتهاند:

خوابیدهاند

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی عبارتهای مهم متن درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
نقل است آن شب که رابعه در وجود آمد ،در خانۀ پدرش چندان جامه نبود که او را در آن بپیچند و چراغ نبود.
روایت کردهاند آن شبی که رابعه به دنیا آمد ،در خانۀ پدرش لباس به اندازهای نبود که او را در آن قرار دهند و هیچ چراغی در
خانه نبود که آن را روشن کنند.
به فالن همسایه رو و چراغی روغن بخواه به نزد فالن همسایه برو و به اندازه یک چراغ از او روغن (سوخت چراغ) قرض بگیر.
در بصره قحطی عظیم پیدا شد و خواهران متفرق شدند در شهر بصره خشک سالی و نایابی بزرگی بهه وجهود آمهد و ههر سهه
خواهر رابعه پراکنده شدند و رفتند.
او را به چند درم بفروخت .او را به چند سکه نقره فروخت.
آن خواجه او را به رنج و مشقت ،کار میفرمود .ارباب رابعه انجام کارهای سخت و دشوار را به او دستور میداد.
روی بر خاک نهاد و گفت :مرا از این همه هیچ غم نیست ،اال رضای تو میباید تا بدانم که راضی هستی یا نه؟»
صورتش را بر روی زمین گذاشت (سجده) و به خداوند با حالت راز و نیهاز گفهت :از ایهن همهه سهختی ناراحهت نیسهتم ،مگهر
خشنودی تو ،پس باید بدانم آیا از من خشنود هستی یا نه.
آوازی شنید که «غم مخور ،فردا جاهیت خواهد بود؛ چنان که مقربان آسمان به تو نازند صدایی شنید کهه میگفهت :غمگهین
نباش ،در آینده چنان مقامی خواهی داشت که تمام فرشتگان و نزدیکان درگاه الهی به تو افتخار میکنند.
دایم روزه داشتی و همه شب نماز کردی و تا روز بر پای بودی .پیوسته روزه میگرفت و هر شب به نماز میایستاد و تا صبح در
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حال عبادت بود.
شبی خواجه از خواب درآمد .یک شب خواجه از خواب بیدار شد.
الهی! تو میدانی که هوای دل من در موافقت فرمان توست و روشنایی چشم من در خدمت درگاه تو.
خدایا! تو آگاه و باخبری که آرزو و میل قلبی من در همراهی و اطاعت کردن از فرمان و دستور توست و نور چشمهای مهن در
خدمت آستان و درگاه توست.
اگر کار به دست من استی ،یک ساعت از خدمتت نیاسودمی .اما تو مرا زیر دست مخلوق کردهای .بهه خهدمت تهو ،از آن دیهر
میآیم اگر اراده و اختیار این کارها در دست من بود ،حتی یک لحظه هم از خدمت درگاه تو آسوده و بیخیال نمیشدم ،اما تو
مرا زیردست و غالم آفریدهای به همین علت دیر به خدمت و نیایش و عبادت تو حاضر میشوم.
ای مرد! خود را رنجه مدار که او چند سال است تا به ما دل سپرده است .ای مرد! به خود سختی نده ،زیرا او چند سال اسهت
که دلش را به ما داده است.
ابلیس زهره ندارد که گرد او گردد .دزد را کی زَهرۀ آن بود که گِرد چادر او گردد؟ شیطان جرئت ندارد کهه اطهراف او نزدیهک
شود و صدمهای به او برساند .دزد چگونه میتواند به او نزدیک شود و به او آسیب برساند؟
تو خود را مرنجان ای طرار! که اگر یک دوست خفته است ،دوست دیگر بیدار است .تو خود را آزار نده ای دزد ،زیهرا اگهر یهک
دوست (بنده خوب خدا) در خواب است ،دوست بسیار با ارزش او (خداوند) بیدار است و مراقب اوست.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال :1چرا پدر رابعه ،شب تولّد او دلتنگ خوابید؟ زیرا دخترش به دنیا آمده بود اما آنها نه در خانه لباس زیادی داشتند که
او را در آن بپیچیند و نه توانسته بود روغنی برای چراغ پیدا کند.
سوال :2چه عنوان های دیگری میتوان برای این درس انتخاب کرد؟
زن با خدا ،زن کامل ،انسان متوکل ،شفیع امت ،مقام زن ،رابعه و طرار ،زن پاکدامن ،زن مقرب و...
سوال :3مهم ترین ویژگی های اخالقی رابعه چه بود؟
راضی بودن به رضای خدا ،توکل به خدا ،شکرگزار نعمتهای خدا بودن ،فروتنی در مقابل خدا ،پارسا و پاکدامن
سوال :4چکونه میتوان انسان کاملی بود؟ با توکل و ایمان به خدا؛ یعنی اینکه خدا را در همه حال و همه کار با خود همراه
کردن و هر کاری را برای رضایت او انجام دادن.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1دربارۀ نمونههایی از فداکاری زنان ایرانی در انقالب اسالمی و دفاع مقدّس ،گفت و گو کنید .زنان ایرانی چه در
انقالب و چه در دوران دفاع مقدس ،همراه و همگام با مردان قدم برداشتند .زنانی مانند :فرنگیس حیدرپور ،فوزیه شیردل و
طیبه واعظی
سوال :2دربارۀ یکی از زنان بزرگ شاهنامۀ فردوسی ،تحقیق کنید.
گرد آفرید نخستین شیر زن حماسه ملی ایران است .گرد آفریدِ دلربا و چاالک با این که در شاهنامه حضوری کوتاه دارد و
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شکست هم میخورد ،بسیار برجسته است و یکی از گیراترین زنان شاهنامه است .وی را میتوان مانند فرانک ،ارنواز و شهرناز
نمونۀ زن اصیل ایرانی دانست .در میان مرز ایران و توران دژی به نام «دژ سفید» بود که گژدهم پدر گردآفرید بر آن حکمرانی
میکرد .داستان گردآفرید از رسیدن سهراب به دژ سپید شروع میشود .وقتی سهراب به دژ سفید رسید با هژبر روبه رو شد و
هژبر را شکست داد و در کمال ناباوری سربازان دژ سپید ،سهراب هژیره را نکشت و او را به اسارت گرفت و به درون سپاه خود
فرستاد ،از آنجا که فرمانده دژ سپید گژدهم پیرمردی سالخورده بود و یک پسر نوجوان داشت ،گرد آفرید دختر ارشد او ،لباس
نظامی بر تن کرد .سهراب او را به نبرد طلبید .پس از رویارویی سهراب و گردآفرید ،گرد آفرید متوجه شد توان مقابله با
سهراب را ندارد از این رو تصمیم به فرار گرفت که در راه سهراب به او رسید و با ضربهآی کاله خود گردآفرید که چهره او را
پنها کرده بود ،برداشت و متوجه شد او دختری زیباروی است .گردآفرید که خود را شکست خورده و تسلیم دید دست به
نیرنگ زد و به سهراب وعدههای دروغین داد .سهراب که شیفته گردآفرید شده بود ،پیشنهادش را قبول کرد و با او به سمت
دروازه دژ سپید روانه شد .در میانه راه گردآفرید با زیرکی به داخل دژ تاخت و دروازه را بر روی سهراب بست و سهراب را از
نتیجه حمله به ایران و نبرد با رستم بر حذر داشت.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1هر یک از واژگان زیر با کدام نشانۀ جمع به کار نمیروند؟
نشانه جمع

ها

ات

ان

مخلوق

مخلوقها

مخلوقات



طرار

طرارها



طراران

ظالم

ظالمها



ظالمان

نظر

نظرها

نظرات



غریب

غریبها



غریبان

واژه

سوال  :2با توجه به متن درس ،واژۀ «دوست» در جمله زیر ،به چه اشاره دارد؟
«اگر یک دوست خفته است ،دوست دیگر بیدار است» .دوست اول :بنده خدا(رابعه) دوست دوم :معشوق ازلی(خداوند)
سوال  :3جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
 -3تو داشتی شعری را میسرودی
 -2او شعر را میسرود.

 -4تو داشتی شعر میخواندی

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪فرصتی برای اندیشیدن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1چرا خرمشهر نماد هشت سال مقاومت معرفی شده است؟
زیرا خرمشهر به ساده ترین سالحهای دفاع تا آخرین لحظه در مقابل دشمن مقاومت کرد و مردم هر یک با جان و مال و
ناموس خود از شهر دفاع کردند.
سوال  :2دریافت شما از جمله زیر چیست؟
«حیات حقیقی مردان خدا ،ققنوس وار از میان خاکستر نخلهای نیم سوخته ،سر بر آورد».
زندگی واقعی مردان خدا همیشه دارای تولد است و هیچ گاه از بین نمیرود و پیوسته به فکر دیگران هستند.
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی لغتهای مهم درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
غنیمت شمردن:

سود بردن از چیزی ،استفاده کردن

پیامد:

نتیجه

امیر:

حاکم ،فرمانروا

حقیر:

خوار ،کوچک

خادم:

خدمتگزار ،مستخدم

اندیشه مدار:

نترس

خلد:

بهشت ،دوام ،بقا

دفع شود:

دور شود

ناگوار:

ناخوشایند

سیرت:

خلق و خو ،روش

توبره:

کیسه بزرگ

از بهر:

برای

تکبر:

بزرگی نمودن ،غرور

روضه:

باغ ،گلزار

مشتاق:

آرزومند

شکوهمند:

باشکوه ،با عظمت

سیما:

چهره

سعادت:

خوشبختی

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی عبارتهای مهم متن درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
طنین دلنشین کالم ایشان ،فراتر از جغرافیای فرهنگی تاریخ بشری است و جانهای پاك ،پیوسته مشتاق شنیدن آن هستند.
پیام و آهنگ زیبا و دل انگیز سخنان پیامبر(ص) ،بسیار گستردهتر و فراتر از محدوده فرهنگهای تاریخ بشری است و وجود
تمام انسانهای پاك ،همواره و همیشه عالقه مند شنیدن آن پیامها و سخنان ناب است.
پیام پیامبر(ص) ،گنجینه و آبشخوری است که انسانیّت ،همواره برای تازگی و شکوفایی و شکوهمندی خود بدان ،نیازمند
است .پیامها و سخنان پیامبر(ص) هم چون گنج با ارزش و سرچشمهای است که انسانهای صالح و درستکار همواره برای
تازگی ،شادابی ،بزرگی و شکوه خود به آنها نیازمند هستند.
ای ابوذر ،خداوند متعال به سیمای ظاهر و داراییها و گفتههایتان نمینگرد؛ بلکهه بهه دلهها و کردارتهان مینگهرد .ای ابهوذر
خداوند بلند مرتبه به زیبایی و چهره ظاهری و اموال و سخنان شما توجه نمیکند ،بلکه به اعمال و رفتار و باطن قلبتان توجه
میکند.
ای ابوذر ،اگر دربارۀ چیزی که به آن علم نداری ،از تو پرسیده شود ،بگو نمیدانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امهان بمهانی .ای
ابوذز ،اگر دربارۀ چیزی که علم و شناخت نداری از تو پرسش شهود ،بگهو کهه پاسهخ آن را نمهیدانم تها از اتفاقهات و حهواد
ناخوشایند آن در امان و آسوده باشی.
ای ابوذر ،به اندازۀ نیاز ،سخن بگوی .گشاده روی و خندان باش که خدای تعالی ،گشاده روی و آسان گیهر را دوسهت دارد .ای
ابوذر ،سخنان بیهوده و نادرست را نگو و به اندازه نیاز خود ،حرف بزن و همیشه خندان و شاداب باش .زیرا خدای بلند مرتبهه،
انسان خندان و با گذشت را دوست دارد.
مَثَل مؤمنان ،جمله چون یک تن است؛ چون یک اندام را رنجی رسد ،همۀ اندامها آگاهی یابند و رنجور شهوند .مثهل مومنهان،
همگی مثل اندام یک بدن است ،وقتی به یکی از اندام آسیب و رنجی برسد تمام اندامها با خبهر میشهوند و رنجهور و ناراحهت
میشوند.
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال :1منظور از جملۀ «خداوند به دلها و کردارتان مینگرد» چیست؟ خدا از همۀ کارها خبر دارد و برای خدای بزرگ نیت
و عمل بندگان بسیار مهم است نه ظاهر کار ،چه بسا کارهایی که ظاهر خوبی دارند اما در نیت برای خدا نیستند .فقط
ظاهرشان برای خداست.
سوال :2این درس را با درس پنجم(آداب زندگانی) مقایسه کنید و شباهت های آن را توضیح دهید.
در هر دو به برخی از عادات و آداب مهم زندگی اشاره دارند و از موارد مشترك و شبیه به هم می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 )2کمک به همنوع در مشکالت و رنجها
 )1گشاده رویی و کم سخن بودن
 )4دربارۀ چیزی که علم نداری ،حرف نزن.
 )3انتخاب هم نشین خوب
سوال :3بیت زیر با کدام بخش درس ،ارتباط دارد؟
تههو خههود را به گفتار ،ناقص مکن
کمهههال است در نفس انسان ،سخن
ای ابوذر ،اگر دربارۀ چیزی که به آن علم نداری ،از تو پرسیده شود ،بگو نمیدانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امان بمانی .ای
ابوذر ،به اندازۀ نیاز سخن بگو.
سوال :4از کدام قسمت درس بیشتر خوشتان آمد و لذت بردید؟ ای ابوذر ،اگر دربارۀ چیزی که به آن علم نداری ،از تو پرسیده
شود ،بگو نمیدانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امان بمانی
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1از رفتارهای پسندیده ای که در این درس خوانده اید ،کدام رفتارها در مدرسه ،کاربرد بیشتری دارد؟ توجه کردن به
باطن افراد و انتخاب دوستان خوب که رفتار آنها در رفتار ما تأثیر میگذارد و سنجیده حرف زدن ،کم حرف زدن ،خوب حرف
زدن ،انتخاب هم نشین و دوستان خوب ،گشاده رویی ،قهر کردن ،رهایی از کار بد و گناه ،کمک به همنوع در بیماریها و
مشکالت
سوال :2هر گروه برای یکی از موضوعهای رفتاری درس ،داستان ،خاطره یا حکایتی مناسب به کالس عرضه کند.
موضوع خود را انتخاب کنید و بر اساس موضوع انتخاب شده ،داستان یا حکایتی بیابید .از بزرگترها بپرسید و یادداشت کنید
و یا خودتان داستانی مربوط به موضوعهای مطرح شده بنویسید.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1مترادف واژه های زیر را در متن درس بیابید و بنویسید.
خوشبختی



سعادت

طنین



آواز

بهره بردن



غنیمت شمردن

متعال



بلند مرتبه

آرزومند



مشتاق

علم



دانش
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سوال  :2مانند نمونه ،جدول زیر را کامل کنید.
ماضی ساده

ماضی استمراری

ماضی مستمر

ماضی بعید

ماضی التزامی

ماضی نقلی

مصدر

اول شخص
مفرد

دوم شخص
مفرد

سوم شخص
مفرد

اول شخص
جمع

دوم شخص
جمع

سوم شخص
جمع

خواندن

خواندم

میخواندی

داشت میخواند

خوانده بودم

خوانده باشید

خواندهاند

گفتن

گفتم

میگفتی

داشت میگفت

گفته بودیم

گفته باشید

گفتهاند

شنیدن

شنیدم

میشنیدی

داشت میشنید

شنیده بودیم

شنیده باشید

شنیدهاید

دیدن

دیدم

میدیدی

داشت میدید

دیده بودیم

دیده باشید

دیدهاید

گرفتن

گرفتم

میگرفتی

داشت میگرفت

گرفته بودیم

گرفته باشید

گرفته اید

آوردن

آوردم

میآوردی

داشت میآورد

آورده بودیم

آورده باشید

آوردهاند

سوال  :3با توجه به متن ،گاهی اوقات تنهایی پسندیده است ،در این باره ،دو بند بنویسید.
به تأثیر دوست و هم نشین بد اشاره دارد که اگر انسان هم نشین خوب داشته باشد از تنهایی بهتر است و اگر هم نشین بد
داشته باشد تنهایی از آن هم نشین ،بهتر است .پس اگر انسان هم نشین بدی داشته باشد ،تنها باشد بهتر است.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی عبارتهای حکایت سیرت سلمان ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سلمان فارسی بر لشکری امیر بود .در میان رُعایا چنان حقیر مینمود که وقتی خادمی به وی رسید ،گفهت :ایهن تهوبرۀ کهاه،
بردار و به لشکرگاه سلمان بَر.
سلمان فارسی امیر و فرماندۀ لشکری بود .در میان مردم آن چنان خود را کوچک و حقیر نشان میداد که یک وقت یک خادم
به او رسید ،گفت« :این کیسۀ بزرگ کاه را بردار و به لشکرگاه سلمان ببر».
چون به لشکرگاه رسید ،مردم گفتند :امیر است .آن خادم بترسید و در قدم وی افتاد .وقتی به لشکرگاه رسید ،مردم به او
گفتند :آن فرد ،همان امیر است .آن خادم ترسید و به دست و پای سلمان افتاد.
سلمان گفت :به سه وَجه ،این کار را از برای خودم کردم ،نه از بهر تو ،هیچ اندیشه مدار.
سلمان گفت :به سه دلیل ،این کار را برای خودم انجام دادم ،نه برای تو ،هیچ نترس (نارحت نباش)
اوّل آنکه تکبّر از من دفع شود؛ دوم آنکه دل تو ،خوش شود؛ سوم آنکه از عُهدۀ حفظ رعیت ،بیرون آمده باشم.
اول انکه تکبر و خودبینی از من دور شود؛ دوم آنکه دل تو خوش شود و خوشحال و بانشاط شوی سوم آنکه از عهده حفظ
مردم و زیر دست خود سربلند بیرون آمده باشم.
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی لغتهای مهم درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
ظرافت:

زیرکی ،مهارت ،خوش زمانی

رخصت:

اجازه ،دستور دادن

طراوت:

تازگی ،شادابی ،تر و تازه بودن

غریبی:

غریب و ناآشنا بودن

سرآمد:

به پایان رسید ،تمام شد

خراسان:

محل برآمد خورشید (خور+آسان)

میالد:

هنگام والدت ،روز تولد

خرقه:

لباس ،جامۀ عارفان و درویشان

میکشان:

باده نوشان ،میخوران

آوا:

صدا ،آهنگ

بازگو کردن:

تکرار کردن سخنی

عیش:

خوشی

منجی:

نجات بخش ،نجات دهنده

هشدار:

به هوش باش ،آگاه باش

هزار:

بلبل ،عندلیب

تف:

حرارت گرمی ،روشنی ،پرتو ،نور

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی ابیات شعر آشنای غریبان ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
چشـــمههای خروشان تو را مـیشناسـند

مـــوجهای پـــریشان تـو را میشناسند

تمام اجزای هستی ،حتی چشمههای پر جوش و خروش و موجهای آشفته ،تو (امام رضا(ع)) را میشناسند.
پــــرسشِ تــــشنگی را تـو آبی ،جـوابی

ریـــگهای بیـــابــان تـو را میشناسند

همان طور که آب در بیابان برای یک فرد تشنه حیاتی و ارزشمند است ،وجود مقدس امام رضا(ع) هم برای جویندگان
حقیقت ،مانند آب حیات است و اهل نظر و افراد خداشناس همگی او را میشناسند.
نــام تو رُخــصت رویـش است و طـراوت

زین سبب برگ و باران ،تـو را میشناسد

نام تو اجازۀ روییدن و شادابی و شکوفایی است به همین علت تمام برگها ،گیاهان و قطرههای باران تو را میشناسند.
هم تو گـــلهای ایـن باغ را میشناسـی

هم تـــمام شهــیدان تــو را میشناسند

همان طور که تمام گلها (شهیدان) با هم آشنایی دارند( .به خاطر هدف مشترک) تمام شهیدان نیز با تو آشنایند ،همان گونه
که تو تمام شهیدان را میشناسی.
اینــک ای خــوب! فصل غریبی سـرآمد

چون تــمام غریـــبان تـو را میشناسند

اکنون ای امام خوب من ،زمان غریب بودن و ناآشنایی به پایان رسید ،زیرا تمام انسانهای بیگانه و غریب تو را میشناسند.
کاش مــــن هم عبور تو را دیده بــودم

کوچــههای خــراسان تـو را میشناسد

ای کاش من هم در زمان شما حضور داشتم و وجود حقیقی شما را درک میکردم ،کوچههای خراسان با تو آشنا هستند.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی ابیات شعر میالد گل ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
میــالدِ گُـــل و بهـــار جــــان آمـد

بــــــرخیز که عـــید میکـشان آمد

زمان والدت حضرت مهدی(عج) فرا رسیده اس .گویی بهار جان بخش از راه رسید و جانها زنده شدند .پس از جای خود بلند
شو ،زیرا عید عارفان و عاشقان از راه رسیده است.
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خــاموش مـباش زیر ایـــن جــرقـه

بـــــر جهان جهــان ،دوباره جان آمد

در زیر این خرقه و آیین درویشی و عرفان ،ساکت و گوشیه نشین نباش؛ زیرا با آمدن میالد حضرت مهدی دوباره روح و جان
تازهای در جان مردم جهان به وجود آمده است.
گلــزار ز عیـــش ،اللـه باران شــــد

سلطـــــــان زمــیـن و آســمان آمد

گلستان از شدت شادی و طرب پر از گلهای الله شده است ،زیرا پادشاه زمین و آسمان از راه رسیده است.
آمادۀ امـــر و نـــهی و فرمان بــاش

هشـــــــدار کـــه منـجی جهان آمد

برای اجرای دستور و فرمان امام زمان(عج) آماده باش که نجات دهنده مردم و جهان و هستی متولد شد.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال :1چرا شاعر می گوید« :فصل غریبی سرآمد؟» زیرا شاعر ،مردم ایران را عاشق امام رضا(ع) میداند و میگوید که دیگر
حرم ایشان در خراسان تنها و غریب نیست و هر سال چندین میلیون نفر از همه جا به زیارت ایشان نایل میشوند؛ پس فصل
غریبی و تنهایی به پایان رسیده است.
سوال :2در شعر دوم ،برای میالد امام زمان(عج) چه توصیف هایی به کار رفته است؟
میالد گل ،بهار جان ،عید میکشان ،الله باران شدن گلزار از عیش ،آمدن سلطان زمین و آسمان ،آمدن منجی جهان
سوال :3رهبران جامعۀ اسالمی ،چه نقشی در هدایت مردم دارند؟
راهنمایی و هدایت مردم و بیدار کردن دل آنان ،اتحاد ملی و انسجام اسالمی و...
سوال :4چگونه میتوان به شناخت اولیای خدا دست یافت؟ با تفکر و تعقل در سیره و روش زندگی آنها و تدبر در سخنان
حکمت آمیزشان.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1دربارۀ زندگی و فضایل امام رضا (ع) گفتوگو کنید .امام رضا(ع) فرزند امام موسی کاظم(ع) روز پنجشنبه یازدهم ذی
القعده سال  141هجری ،شانزده روز پس از شهادت جد بزرگوارش ،امام صادق(ع) در مدینه چشم به جهان گشود .نام
مبارکش را علی گذاشتند .کنیهاش ابوالحسن و القابش رضا ،صابر ،رضی و وفی بود که مشهورترین آنها «رضا» است.
پدر ایشان ،موسی بن جعفر(ع) و مادرش کنیزی به نام «نجمه» بود که «تکتم»« ،سمانه» و «ام البنین» نیز خوانده میشد.
نجمه ،کنیز«حیمده» مادر امام موسی کاظم(ع) بود و چون در عقل و دین داری مرتبهای واال و در اخالق و رفتار بر دیگر زنان
برتری داشت ،او را به پسرش امام کاظم(ع) بخشید.
امام رضا(ع) ،پس از شهادت پدر بزرگوارش امام کاظم(ع) عهده دار مقام امامت شد.
سوال :2با مراجعه به دیوان «حافظ» ،غزلی بیابید و دربارۀ نوع ردیف آن بحث کنید.
وزو بــه عـــــــاشق بـــیدل خبر دریغ مدار
صــبا ز مــــنزل جانـــــان گذر دریـــغ مدار
به شــکر آنکه شکــفتی بــه کـام بخت ای گل

نسیــم وصــــــل ز مـرغ سحـــر دریغ مدار

حریـــف عشـــق تـــو بــودم چو ماه نو بودی

کنـــــــون که مـاه تمـــامی نظر دریغ مدار

جهان و هر چه در و هست سهل و مختصر است

ز اهــــــل مـــعرفت این مختصر دریغ مدار

کنون که چشمـــهی قند است لعـــل نوشینت

سخن بگوی و ز طــــوطی شـــکر دریغ مدار
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مکـــــــارم تـــــــو به آفـــاق می برد شاعر

از و وظـــــــیفه و زاد ســـــفر دریـغ مدار

چو ذکر خیر طلب می کنی سخــــن این است

که در بهای سخـن ،سیــــم و زر دریغ مدار

غبار غـــم بـــرود حـــــال خوش شود حافظ

تو آب دیده ازیـــــن رهـــــگذر دریغ مدار

ردیف این غزل «دریغ مدار» است .ترکیب واژهها در کنار هم ،عالوه بر زیبایی ظاهری و ایجاد آرایۀ ادبی ،معنی و مفهوم
بیتها را نیز کامل کرده است .این ترکیب ،یک ترکیب فعلی است .در زبان فارسی معموالً فعلها در انتهای جمله قرار
میگیرند و حافظ به طرز استادانهای این کار را در این غزل انجام داده است که فعل دریغ مدار ،ردیف باشد و در پایان بیتها
قرار گیرد.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سوال  :1هم خانوادۀ واژههای «ترخیص ،غربت ،معابر ،والدت ،اعیاد ،معیشت ،تسلّط و نجات» را از متن درس بیابید و
بنویسید .ترخیصرخصت  -غربت غریب  -معابر عبور  -والدتمیالد  -اعیاد عید  -معیشت عیش
تسلط سلطان ،مسلط  -نجات  منجی
سوال  :2در بیتهای زیر ،قافیهها را مشخّص کنید و نوع ردیف آنها را بنویسید.
خرس را مـــگزین ،مـــَهِل همجنس را
هی بیـــا با مـــن ،بـران این خرس را
خرس و هم جنس :قافیه – را ،ردیف -نوع ردیف :حرف
شـــد نَفَــــسِ آن دو سه هم سال او

تنــــگتر از حـــادثـــۀ حـــــــال او

هم سال و حال :قافیه ،او ،ردیف – نوع ردیف :ضمیر
سوال  :3ارتباط معنایی بیت زیر را با درس پیدا کنید و بنویسید.
آب زنید راه را هین که نگار مــیرسد

مــژده دهـــید باغ را بوی بهار میرسد

هر دو به ظهور امام زمان (عج) و آمدن منجی عالم بشریت اشاره دارند.
سوال  :4جدول زیر را کامل کنید.
 )1دروازۀ آن در روان خوانی فصل پنجم آمده است( .آسمان)
 )2یکی از پیشوندها (با)
 )3مشق میان تهی (مق)
 )4نشانۀ مفعول (را)
 )5بخشی از نام فصل پنجم کتاب های فارسی (انقالب اسالمی)
 )6اگر برعکس بخوانید ،کتابتان با آن آغاز می شود( .شیاتس)
 )7مخالف آشنایی (دشمنی)
 )1دوستان (یاران)
 )9جهت (سو)
 )11نام یکی از سورههای قرآن که از آن به نام «قلب قرآن» یاد شده است( .یس)
 )11یکی از ضمایر (او)
 ..... )12گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند  /جوانان سعادتمند ،پند پیر دانا را (نصیحت)
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی لغتهای مهم درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
فزٚؽ:

پزت ،ٛرٚضٙا٣٤

:٣ٙ٤ٚ

تث٣ٙ٥

ٔتا٘ت:

س ٣ٙ٥ٍٙدر رفتارٚ ،لار  ٚاستٛار٢

تذت٥ز:

چار ٜا٘ذ٤ط ،٣پا٤اٖ وار

تأُٔ:

ا٘ذ٤ط٥ذٖ ،فىز وزدٖ

ضؼٛر:

آٌا ،٣ٞادران

تّف وٙذ:

٘اتٛد ضذٖٞ ،الن ضذٖ

خُّ:

تثا ،٣ٞفساد ،پزاوٙذٌ ،٣تفزق

احٛاَ:

حاَٞاٚ ،ضغٞا ،سزٌذضت ،وار ٚتار

ٔػّحت:

خ٥زا٘ذ٤ط٣

ا٘ذٙٞٚان:

غٍٕٗ٥

تما:

دٚاْ ،س٘ذٌ٣

تضزع:

سار ٢وزدٖ ،حاِت دػا  ٚاِتٕاس

تؼاِ:٣

تّٙذ پا ،ٝ٤تّٙذ ٔزتثٝ

حاجت:

٘٥اس

ح٥ا:

خجاِت ،ضزٔسار٢

س٤اد:ٜ

تس٥ار ،افشٖٚ

ضز٤ف:

تشرٌٛار ،ضزافتٕٙذ ،تا اغُ ٘ ٚسة

آ:ٛ٤

آ٤ذ ،ت٥ا٤ذ

ٔغ٥غ:

اعاػت وٙٙذ ،ٜفزٔاٖ تزدار

ضأٖ:

ٔماْ ،رتث ،ٝدرجٝ

ٔؼاغ:٣

ٌٙاٞاٖ ،جٕغ ٔؼػ٥ت

جٕ٥غ:

ٍٕٞ ،٣ٍٕٞاٖٕٝٞ ،

خّمت:

آفزٙ٤ص ،فغزت

ٔساو:ٗ٥

تٛٙ٥ا٤اٖ ،فمزا

غّ ٝرحٓ:

پ٘ٛ٥ذ تا خ٤ٛطأٖ ،حثت ت٘ ٝشد٤ىاٖ

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی بیتها و عبارتهای مهم درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
جٟــــاٖ ،جّٕ ،ٝفزٚؽ ر ٢ٚحك دادٖ

حك ا٘ذر  ٢ٚس پ٥ذا ٣٤است ،پٟٙاٖ

 ١ٕٞجٟاٖ جّٜٛا ٢اس ٘ٛر اِ ٣ٟاست .خذا آٖ لذر در آفز٤ذٜٞا جّ ٜٛوزد ٚ ٜآضىار است ؤ ٝا اس فزط آضىار تٛدٖ خذا
ٕ٘٣تٛا٘ ٓ٥ا ٚرا تث.ٓ٥ٙ٥
اتتذا ٔ٣و ٓٙأ ٢فضُ ،ت٤ ٝاد وزدٖ خّمت ا٘ساٖ .پس ،ػثزت ٌ٥ز اس آٖ
أ ٢فضُ اس ٤ادآٚر ٢آفزٙ٤ص ا٘ساٖ ضزٚع ٔ٣و .ٓٙپس اس آٖ ػثزت تٍ٥ز.
تفىز وٗ أ ٢فضُ ،در  ١ٕٞاػضا ٢تذٖ  ٚتذت٥ز آٟ٘ا وٞ ٝز ٤ه تزاٞ ٢ذف ٚ ٣حاجت ٣آفز٤ذ ٜضذٜا٘ذ
أ ٢فضُ ،درتار ٠تٕاْ اػضا ٢تذٖ  ٚتذت٥ز  ٚا٘ذ٤ط ١آٟ٘ا فىز وٗ وٞ ٝز ٤ه اس ا ٗ٤اػضا تزاٞ ٢ذف ٥٘ ٚاس ٢آفز٤ذ ٜضذٜا٘ذ.
تپزس اس ا٤طاٖ و ٝآ٤ا ا ٗ٤عث٥ؼت و ٝضٕا ٔ٥٤ٌٛ٣ذ ،ػّٓ  ٚلذرت دارد تز ا ٗ٤وارٞا ٤ا ٘ٝ؟ اٌز ٌٙ٤ٛذ و ٝػّٓ  ٚلذرت دارد،
پس ت ٝخذا لائُ ضذٜآ٘ذ  ٚا ٚرا «عث٥ؼت» ٘اْ وزدٜا٘ذ؛ س٤زا ٔؼّ ْٛاست و ٝعث٥ؼت را ضؼٛر  ٚاراد٥٘ ٜست؛  ٚاٌز ٌٙ٤ٛذ وٝ
عث٥ؼت را ػّٓ  ٚاراد٥٘ ٜست ،پس ٔؼّ ْٛاست و ٝا ٗ٤وارٞا اس عث٥ؼت ت٣ضؼٛر ،غادر ٕ٘٣ضٛد.
اس آٟ٘ا و ٝوار اػضا ٢تذٖ را ت ٝعث٥ؼت ٘سثت ٔ٣دٙٞذ ،تپزس و ٝآ٤ا ا ٗ٤عث٥ؼت و ٝضٕا ٔ٥٤ٌٛ٣ذ دا٘ص  ٚلذرت  ٚتٛا٘ا ٣٤تٝ
ا٘جاْ ا ٗ٤وارٞا را دارد ٤ا خ٥ز؟ اٌز آٟ٘ا جٛاب دٙٞذ و ٝػّٓ  ٚلذرت ا٘جاْ ا ٗ٤وار را دارد پس تٚ ٝجٛد خذا الزار دار٘ذ  ٚفمظ
ظاٞزاً آٖ را عث٥ؼت ٘اْ ٟ٘ادٜا٘ذ ،س٤زا ٔؼّ ٚ ْٛآضىار است و ٝتزا ٢عث٥ؼت ضؼٛر  ٚاحساس  ٚارادٜاٚ ٢جٛد ٘ذارد  ٚاٌز تٍٙ٤ٛذ
و ٝتزا ٢عث٥ؼت ػّٓ  ٚارادٜاٚ ٢جٛد ٘ذارد پس ٔؼّ٣ٔ ْٛضٛد و ٝا ٗ٤وارٞا اس عث٥ؼت ت٣ضؼٛر تٚ ٝجٛد ٕ٘٣آ٤ذ.
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تزا ٢آ٘ى ٝحزارت در دَ جٕغ ٘طٛد و ٝآدٔ ٣را تّف وٙذ.
تزا ٢آ٘ى ٝدٔا ٢تذٖ  ٚلّة تاال ٘زٚد  ٚتاػث اس ت ٗ٥رفتٗ ا٘ساٖ ٘طٛد.
اٌز اس ا ٗ٤لٜٞٛا حافظ ٝرا ٕ٘٣داضت ،چٍ ٝ٘ٛتٛد حاَ ا ٚ ٚچ ٝخُّٞا داخُ ٔ٣ضذ در أٛر  ٚس٘ذٌا٘ ٚ ٣وارٞا ٢ا !ٚاٌز اس
٘٥زٞٚا حافظ ٝرا خّك ٕ٘٣وزد ،حاَ  ٚرٚس ا٘ساٖ چٍ ٝ٘ٛتٛد  ٚچ ٝآس٥ةٞا ٣٤در س٘ذٌ ٣ت ٝا٣ٔ ٚرس٥ذ.
پس ،داد ٜاست خذا٘ٚذ ػّ ٓ٥ت ٝآدٔ ٣آ٘چ ٝغالح د ٚ ٗ٤د٘٥ا ٢ا ٚدر آٟ٘است ٙٔ ٚغ وزد ٜاست اس آدٔ ،٣دا٘ستٗ أز ٢چٙذ را
و ٝدر ضأٖ  ٚعافت ا٥٘ ٚست دا٘ستٗ آٟ٘ا خذا٘ٚذ آٌا ٜآ٘چ ٝرا و ٝغالح د ٚ ٗ٤د٘٥ا ٢ا٘ساٖ در آٖ است ،ت ٝا ٚداد ٜاست ٚ
آ٘چ ٝرا و ٝعالت دا٘ستٗ آٖ را ٘ذارد ،اس دا٘ستٗ آٖ ٔٙغ وزد ٜاست.
س٤زا و ٝچ ٖٛآدٔ ٣را احت٥اج ت ٝآب ،ضذ٤ذتز است اس احت٥اج ت٘ ٝاٖ چ ٖٛا٘ساٖ ت ٝآب ت٥طتز اس ٘اٖ ٘٥اس دارد.
اٌز آدٔ ٣را ٞزٌش درد٣ٕ٘ ٢رس٥ذ ،ت ٝچ ٝچ٥ش تزن ٌٙاٞاٖ را  ٚت ٝچ ٝچ٥ش تٛاضغ ٔ٣وزد تزا ٢خذا  ٚتضزع ٔ٣وزد ٘شد اٚ
اٌز ا٘ساٖ درد را احساس ٕ٘٣وزد ،چٌٍٙ ٝ٘ٛاٞا٘ص اس ت٣ٔ ٗ٥رفت  ٚتا چ ٝاتشار ٢ت ٝدرٌا ٜخذا سار٣ٔ ٢وزد  ٚافتادٌ٣
ٕٔٛ٘٣د.
ت ٝچ ٝچ٥ش ٟٔزتا٘٣ٔ ٣وزد تٔ ٝزدْ  ٚغذلات ٕٔٛ٘٣د تٔ ٝساوٗ٥؟ ٕ٘٣ت ٣ٙ٥وس ٣را و ٝت ٝدرد ٢دچار ضذ ،خضٛع ٔ٣وٙذ ٚ
ت ٝدرٌا ٜخذا ر٣ٔ ٢ٚآٚرد  ٚعّة ػاف٥ت ٔ٣وٙذ  ٚدست ٌٔ٣طا٤ذ ت ٝدادٖ غذلٝ؟ پس ٕ٘٣ت ٣ٙ٥و ٝحى ٓ٥ػّ ٓ٥در ٞز
أز ،٢آ٘چ ٝت ٝػُٕ آٚردٛٔ ٕٝٞ ،ٜافك حىٕت است  ٚرا ٜخغا در آٖ ٘٥ست؟
تا چ ٝچ٥ش ٢تٔ ٝزدْ ٟٔزتا٘٣ٔ ٣وزد  ٚت ٝت٥چارٜٞا ٔ ٚزدْ غذل٣ٔ ٝداد؟ آ٤ا ٕ٘٣ت ٣ٙ٥وس ٣را و ٝت٤ ٝه درد ٢دچار
ٔ٣ضٛد ،فزٚت ٚ ٣ٙخضٛع ٔ٣وٙذ  ٚت ٝدرٌا ٜخذا٘ٚذ راس ٥٘ ٚاس ٔ٣وٙذ  ٚاس خذا رستٍار ٚ ٢تٙذرست٣ٔ ٣خٛاٞذ  ٚدستص را
تزا ٢دادٖ غذل ٚ ٝوٕه تاس ٔ٣وٙٙذ؟ پس آ٤ا ٕ٘٣ت ٣ٙ٥و ٝخذا٘ٚذ حى ٓ٥دا٘ا در ٞز وار ،٢آ٘چ ٝتٚ ٝجٛد آٚرد ٚ ٜآفز٤ذ ٜاست
ٛٔ ٣ٍٕٞافك ٕٞ ٚزا ٜحىٕت  ٚدا٘ص است ٥ٞ ٚچ را ٜخغا  ٚاضتثا ٣ٞدر وارٞا ٢خذا ٚجٛد ٘ذارد؟
پس ٔٗ ضاد  ٚخٛضحاَ تزٌطتٓ ت ٝآ٘چ ٝاس ٔؼزفت ٔزا حاغُ ضذ  ٚخذا را حٕذ وزدْ.
پس ٔٗ ضاد  ٚخٛضحاَ تزٌطتٓ  ٚت ٝخاعز آ٘چ ٝاس ضٙاخت  ٚآٌا ٣ٞت ٝدست آٚردْ .خذا را ضىز وزدْ.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سٛاَ :1پاسخ ضخع ٌٕزا ٜتٔ ٝفضُّ چ ٝتٛد؟ اٌز اس ضاٌزداٖ جؼفز تٗ ٔحٕذ(ع) ٞست ٣تا٤ذ تذا٘ ٣و ٝا ٚس٤اد ٜاس ا ٗ٤سخٙاٖ
ٔا را ض٥ٙذ ٚ ٜتا ٔتا٘ت جٛاب ٌفت ٝاستِ ،ذا ت ٓٞ ٛضا٤ست ٝتا ٔا سخٗ تٍ.ٛ
سٛاَ :2ا ٗ٤درس را تا درس ا( َّٚآفزٙ٤ص ٔ )... ٕٝٞما٤س ٝو٥ٙذ  ٚضثاٞتٞا ٢آٟ٘ا را ت٥اٖ و٥ٙذ.
ٞزدٚ ٚجٛد خذا ٘ ٚثٛت را ت٥اٖ ٕ٘ٛدٜآ٘ذ .اٙ٤ىٞ ٝز ٘ؼٕت ٣و ٝخذا تٔ ٝا داد ٚ ٜآفز٤ذ ٜاست تزا ٢ضىزٌشار ٢است٘ ،ؼٕتٞا٣٤
ؤ ٝا را ت ٝػظٕت  ٚتشرٌ ٣خذا٘ٚذ ر٣ٔ ٖٕٛٙٞساسد.
سٛاَ :3چزا خذا٘ٚذ تشري٘ ،ؼٕت تفىّز  ٚا٘ذ٤ط٥ذٖ را ت ٝا٘ساٖٞا تخط٥ذ؟
تا در آ٘چ ٝآفز٤ذ ٜا٘ذ٤ط ٝو ٚ ٓ٥ٙت ٝحىٕت ٞ ٚذف آفز٤ذٜٞا فىز و .ٓ٥ٙتٙ٥ذ٤ط ٓ٥و ٝخذا٘ٚذ ٞز ٤ه را تزا ٢چ ٝوار ٢خّك
وزد ٜاست .درتار٥٘ ٠زٞٚا ٣٤و ٝخذا٘ٚذ در ٚجٛد ا٘ساٖ خّك وزد٘ ٚ ٜؼٕتٞأ ٣٤ا٘ٙذ ٤ادآٚر ،٢فزأٛض ...ٚ ٣فىز و ٚ ٓ٥ٙتػٛر
و ٓ٥ٙو ٝاٌز ا ٗ٤آفز٤ذٜٞا ٘ثٛد٘ذ چ ٝاتفال٣ٔ ٣افتاد.
سٛاَ :4اٌز ٘ؼٕت ح٥ا را ٘ذاضت ٓ٥چ ٝاتفال٣ٔ ٣افتاد؟ اٌز ح٥ا ٘ثٛد٥ٞ ،چ وس ٕٟٔا٘ذارٚ ٚ ٢فا ٢ت ٝػٟذ ٕ٘٣وزد  ٚوس٣
٘٥اسٞا ٔزدْ را تزآٚرد٣ٕ٘ ٜوزدٔ .زدْ ٘٥ى٣ٕ٘ ٣وزد٘ذ  ٚاس تذٞ٢ا ٘٥ش دٚر٣ٕ٘ ٢وزد٘ذ .تزخ ٣اس ٔزدْ اٌز اس ٤ىذٍ٤ز ضزْ

راهىمای گام به گام فارسی خًاوداری وهم | درس  :14پیدای پىهان
ٕ٘٣وزد٘ذ حك پذر ٔ ٚذر را ٘٥ش ت ٝجا٣ٕ٘ ٢آٚرد٘ذ  ٚغّح ٝرحٓ  ٚاحساٖ ت ٝخ٤ٛطاٖ ٕ٘٣وزد٘ذ  ٚأا٘تٞأ ٢زدْ را پس
ٕ٘٣داد٘ذ  ٚتزن ٔؼاغ٣ٕ٘ ٣وزد٘ذ.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سٛاَ  :1درتار ٠غّ ٝرحٓ  ٚاحساٖ ت ٝخ٤ٛطا٘ٚذاٖ ،تا ٤ىذٍ٤ز ٌفت  ٌٛ ٚو٥ٙذ .در ا٘ذ٤طٞٝا ٢اسالٔ ،٣حفظ ٌ ٚستزش رٚاتظ
فأ ٚ ٣ّ٥ارتثاط غٕٕ٥ا٘ ٝتا خ٤ٛطا٘ٚذاٖ ا٥ٕٞت ٣تس٥ار دارد تا آ٘جا و ٝت ٝفزٔٛد ٠پ٥أثز(ظ) لغغ رحٓ تاػث لغغ رحٕت
اِ٣ٔ ٣ٟضٛد .در ضٕٗ د٤ذار تا خ٤ٛطا٘ٚذاٖ تاػث ا٘س  ٚاِفت ت٥طتز ٔ٣ضٛد .دٚستٞ٣ا را پاتزجا وٞٝٙ٥ا را دٚر  ٚتخٓ ٔحثت
در دِٟا ٔ٣وارد.
سٛاَ :2درتار ٠آ٤ات د ٚ ٚس ٝسٛر« ٠اِزحٕاٖ»«:خذا٘ٚذ ا٘ساٖ را آفز٤ذ  ٚت ٝا٘ ٚغك  ٚت٥اٖ آٔٛخت» تحث و٥ٙذ ٘ ٚت٥ج ٝرا تٝ
والس ٌشارش د٥ٞذ.
ا ٗ٤سٛر ٜو ٝػزٚس لزآٖ ِمة ٌزفت ٝاست ا٘ساٖ را ٔٛرد خغاب لزار داد ٜاست ٘ ٚؼٕتٞأ ٢ادٔ ٚ ٢ؼ ٢ٛٙرا تزضٕزدٚ ٜ
فزٔٛد ٜو ٝا٘ ٗ٤ؼٕتٞا را فزأٛش ٘ى٥ٙذ .در آ٤ات د ٚ ٚس٥٘ ٝش خذا٘ٚذ ت ٝآٔٛختٗ ٘غك  ٚت٥اٖ  ٚآفزٙ٤ص ا٘ساٖ و ٝاس
ٕٟٔتز٘ ٗ٤ؼٕتٞا ٢اِٞ ٣ٟستٙذ اضار ٜدارد .در ٚالغ اتتذا ت ٝتؼّ ٓ٥لزآٖ و٘ ٝخستٟٓٔ ٚ ٗ٥تز٘ ٗ٤ؼٕت است اضار ٜوزدٚ ٜ
حت ٣آٖ را لثُ اس خّمت  ٚآفزٙ٤ص ا٘ساٖ آٚرد ٜاست.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سٛاَ  :1دٚ ٜاص ٜرا و ٝارسش أال ٣٤دار٘ذ ،اس ٔتٗ درس ت٥ات٥ذ  ٚت٤ٛٙس٥ذ .فزٚؽ ،در ضٕٗٔ ،فضُ ،غالح ،ضأٖ ،تأُٔ ،تضزؽ،
ٔؼزفت ،خضٛع ،تٛاضغٔ ،ؼاغ ،٣جزاحت ...ٚ
سٛاَ  :2جّٕٞٝا ٢س٤ز را تخٛا٘٥ذ  ٚل٥ذٞا ٢آٖ را ٔطخع و٥ٙذ.
اِف) ت ٓٞ ٛضا٤ست ٝتا ٔا سخٗ تٍ.ٛ
ج) ٔحٕذ چزا د٤زٚس غا٤ة تٛد

ب) ٔٗ فؼالً وار٘ ٢ذارْ.
د) ٕٞا ٖٛ٤دٚتار ٜتز٘ذ ٜضذ.

سٛاَ  :3ت٥ت س٤ز را تخٛا٘٥ذ  ٚارتثاط آٖ را تا ٔتٗ درس ،در ٤ه تٙذ ت٤ٛٙس٥ذ.
وٞ ٝز چ٥ش ٢ت ٝجا ٢خ٤ٛص ٘٥ىٛست
جٟاٖ چ ٖٛسِف  ٚخاَ  ٚخظ اتزٚست
جٟاٖ ٘٥ش ٔثُ اػضا ٢تذٖ ا٘ساٖ است  ٚاٌز در آفزٙ٤ص خٛد دلت وٞ ،ٓ٥ٙز چ٥ش ٢در جا ٢خٛدش خٛب استٔ .ثالً اٌز
چطٓٞا تاال ٢سز لزار ٌٔ٣زفت  ٚدٞاٖ ر ٢ٚضىٓ ٤ا ٔٛارد دٍ٤ز چ ٝاتفال٣ٔ ٣افتاد پس لغؼاً خذا٘ٚذ تٞ ٝز چ٥ش ٢ػّٚ ٓ٥
حى ٓ٥است.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی ابیات شعر خوانی بوَد «قدر تو افسون از مالیك» ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
دِـــ ٣د٤ــــزْ خـــــــز٤ذار ٔحثت

وـــــش اٌ ٚـــزْ است تاسار ٔحثت

ِثاســ ٣دٚخـــتٓ تز لـــــــأت دَ

س پــــٛدِ ٔـــحٙت  ٚتـــار ٔحثت

* خذا٤ا ،دِ ٣دارْ و ٝخٛاستار  ٚخٛاٞاٖ ٔحثت است ٚ .اس ا ٗ٤دَ است و ٝتاسار ٔحثت  ٚدٚستٌ ٣زْ  ٚپز ر٘ٚك است.
* تزا ٢دِٓ ِثاس ٣ت ٝا٘ذاس ٜدٚختٝاِْ .ثاس ٣و ٝتا تار  ٚپٛد ٔحثت تافت ٝضذ ٜاست.
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تـــَٛد درد ٔــــ ٚ ٛدٔا٘ـــٓ اس دٚست

تــــَٛد ٚغُ ٔٞ ٚ ٛجزا٘ٓ اس دٚست

اٌـــز لػـــــاتٓ اس تٗ ٚاوــز ٜپٛست

جذا ٞـــزٌش ٘ـٍزدد جا٘ٓ اس دٚست

* درد  ٚدرٔاٖ ٔٗ ٞز د ٚاس جا٘ة ٔؼطٛق(٤ار) استٚ .غُ  ٚدٚر٥٘ ٗٔ ٢ش اس ٔؼطٛق(دٚست) است.
* حت ٣اٌز لػاب اس تٗ ٔٗ پٛستٓ را جذا وٙذ ٞزٌش جا٘ٓ اس دٚست جذا ٕ٘٣ضٛد.
ت ٝلــــثزستاٖ ٌـذر وزدْ وٓ  ٚت٥ص

تذ٤ــذْ لــثز دِٚتـــٕٙذ  ٚدر٤ٚص

٘ ٝدر٤ٚــص ت ٣وـــفٗ در خان رفتٝ

٘ـــ ٝدِٚتــٕٙذ تزد٤ ٜه وفٗ ت٥ص

* وٓ  ٚت٥ص در لثزستاٖ ٌطتٓ  ٚلثز ثزٚتٕٙذ  ٚفم٥ز را د٤ذْ.
*  ٚف٥ٕٟذْ و ٝ٘ ٝفم٥ز ت٣وفٗ در خان دفٗ ضذ ٜاست ٘ ٝثزٚتٕٙذ ت٥طتز اس ٤ه وفٗ تا خٛد تزد ٜاست.
دال غـــافُ س سثــحا٘ ٣چـــ ٝحاغُ

ٔغ٥غ ٘فس  ٚضـــ٥غا٘ ٣چ ٝحاغُ

تــــَٛد لـــذر ت ٛافـــش ٖٚاس ٔال٤ــه

ت ٛلذر خــٛد ٕ٘٣دا٘ــ ٣چ ٝحاغُ

* ا ٢دَ ،چزا اس خذا٘ٚذ پان ٙٔ ٚش ٜت٣خثز ،٢اس ا ٗ٤ت٣خثز ٢چ ٝفا٤ذٜا٣ٔ ٢تز ٚ ٢اس اٙ٤ى ٝفزٔا٘ثز ٘فس أار ٚ ٜض٥غاٖ
ٞست ،٣چ ٝاستفادٜا٣ٔ ٢تز٢؟
* ارسش ا٘ساٖ تاالتز اس ارسش فزضتٞٝاست .ت ٛلذر ٙٔ ٚشِت  ٚارسش خٛدت را ٕ٘٣دا٘ ،٣چ ٝفا٤ذٜا ٢دارد.
ٔىـــٗ وار ٢وـــ ٝتز پا ،سٙـٍت آٛ٤

جٟـــاٖ تا ا ٗ٤فــــزاخ ،٣ت ًٙآٛ٤

چـــ ٛفــزدا ٘أـ ٝخٛا٘اٖ ٘أ ٝخٛا٘ٙذ

ت٤ٚ ٛــــ٘ ٣ٙـأ ١خٛدٙ٘ ،ـــٍت آٛ٤

* وار ٢ا٘جاْ ٘ذ ٜو ٝدر ٔماتُ پا٤ت سٔ(ًٙطىال) تٚ ٝجٛد آ٤ذ  ٚجٟاٖ تا اٚ ٗ٤سؼت  ٚتشرٌ ٣تزا ٢ت ٛت ٚ ًٙتار٤ه تاضذ.
* سٔا٘ ٣و ٝدر رٚس ل٥أت پز٘ٚذٜات را تزرس٣ٔ ٣وٙٙذ ٘ ٚأ ١اػٕاِت را ٔ٣خٛا٘ٙذ ،ت٘ ٛأ ١خٛد را تث ٚ ٣ٙ٥خجاِت تىط.٣
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی لغتهای مهم درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
تاٍس:

اعتقادٗ ،ق٘ي ،پزٗشش ،سخي

غشُّ:

هغشٍس ،فشّ٘ختِ

هشغ سحش:

تلثلّ ،ضاس دستاى

استاب:

حامن ،هالل ،صاحة ،خذاًٍذگاس ،آقا

تِ حق:

حق٘قٖ ،حق٘قت ،تا عذل ٍ اًصاف

هشغ:

پشًذُ

خُشد:

مَچل ،من سي ٍ سال

آصسدُ:

غوگ٘ي

ت٘فطاًٖ:

تناسٕ

عجن:

غ٘ش عشب ،اٗشاًٖ

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی عبارتهای مهم متن درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
پ٘ص اص ّش چ٘ض تشاٗت آسصٍهٌذم مِ تِ خَتّٖا عطق تَسصٕ ٍ ً٘ناى ٍ ً٘نَّٖٗا ً٘ض تِ تَ سٍٕ ت٘اٍسًذ.
پ٘ص اص ّش چ٘ضٕ تشإ تَ آسصٍ هٖمٌن مِ عاضق خَتّٖا ٍ ً٘نّٖا ضَٕ ٍ اًساىّإ ً٘ل ٍ خَتّٖا تِ سَٕ تَ سشاصٗش
ضًَذ.
آسصٍ داسم دٍستاًٖ داضتِ تاضٖ ،تشخٖ ًادٍست ٍ تشخٖ دٍست داس مِ دست منٗ ،نٖ دس جوعطاى هَسد اعتوادت تاضذ.
آسصٍ هٖمٌن دٍستاًٖ داضتِ تاضٖ مِ تعذادٕ اص آًْا دٍست غ٘ش ٍاقعٖ ٍ تعذادٕ دٗگش ٍاقعٖ ٍ ضاٗست تاضٌذ تا حذاقل ٗل
ًفش اص اٗي دٍ گشٍُ هَسد اعتواد تَ تاضذ.
چَى صًذگٖ تذٗي گًَِ است ،تشاٗت آسصٍهٌذم مِ دضوي ً٘ض داضتِ تاضٖ ًِ ،من ٍ ًِ صٗاد ،دسست تِ اًذاصُ ،تا گاّٖ تاٍسّاٗت
سا هَسد پشسص قشاس دٌّذ ،مِ دست من ٗنٖ اص آًْا اعتشاضص ،تِ حق تاضذ ،تا صٗادُ تِ خَدت غشُّ ًطَٕ.
صٗشا صًذگٖ ً٘ض ّو٘ي طَس ٍ تش ّو٘ي سٍش است ،اه٘ذٍاسم مِ دضوي ّن داضتِ تاضٖ ًِ ،من ٍ ًِ صٗاد ،دق٘قاً تِ ٗل اًذاصُ ،تا
گاّٖ اٍقات تَ سا ًقذ مٌٌذ ٍ سفتاسّإ تَ سا تسٌجٌذ ،مِ حذاقل ٗنٖ اص آًْا ًقذ ٍ اعتشاضص حق٘قٖ ٍ هٌطقٖ تاضذ ،تا ت٘ص
اص اًذاصُ تِ خَدت هغشٍس ًطَٕ.
ّوچٌ٘ي ،تشاٗت آسصٍهٌذم صثَس تاضٖ ًِ تا مساًٖ مِ اضتثاّات مَچل هٖمٌٌذ مِ اٗي ماس سادُإ است تلنِ تا مساًٖ مِ
اضتثاّات تضسه هٖمٌٌذ.
ّوچٌ٘ي تشاٗت آسصٍهٌذم صثَس تاضٖ ًِ ،تا مساًٖ مِ اضتثاّات مَچل هٖمٌٌذ مِ اٗي ماس خ٘لٖ آساى است تلنِ صثش دس
هقاتل مساًٖ مِ اضتثاّاتطاى تضسه است.
اه٘ذٍاسم تِ پشًذُإ داًِ تذّٖ ٍ تِ آٍاص هشغ سحشٕ گَش مٌٖ ٍقتٖ مِ آٍاص سحشگاّٖاش سا سش هٖدّذ.چشا مِ اص اٗي ساُ
احساسٖ صٗثا خَاّٖ ٗافت ،تِ ساٗگاى.
آسصٍ داسم تِ پشًذُإ داًِ تذّٖ ٍ ٌّگاهٖ مِ هشغ سحشگاّٖ (تلثل) آٍاص سحشگاّٖاش سا سش هٖدّذ تِ آٍاصش گَش مٌٖ
صٗشا تا اٗي ماس (سٍش) تِ ساٗگاى ٍ آساًٖ احساس صٗثا ٍ خَتٖ پ٘ذا خَاّٖ مشد.
اه٘ذٍاسم مِ داًِإ ّن تش خاك ت٘فطاًّٖ ،ش چٌذ خُشد تَدُ تاضذ ٍ تا سٍٗ٘ذًص ّوشاُ ضَٕ تا دسٗاٖٗ چقذس صًذگٖ دس ٗل
دسخت جشٗاى داسد .اه٘ذٍاسم مِ داًِإ ّن دس صه٘ي تناسّٕ ،ش چٌذ مِ تس٘اس مَچل تاضذ ٍ تا سضذ ٍ تضسه ضذى آى ّوشاُ
ضَٕ تا تثٌٖ٘ ٍ تفْوٖ مِ تِ فشهاى ٍ قذست خذاًٍذ چقذس صًذگٖ دس ٍجَد ٗل دسخت جاسٕ است.
آسصٍهٌذم اگش تِ پَل ٍ ثشٍتٖ سس٘ذٕ ،آى سا پ٘ص سٍٗت تگزاسٕ ٍ تگَٖٗ :اٗي داسإ هي است .فقط تشإ اٌٗنِ آضناس ضَد
مذاهتاى استاب دٗگشٕ است! آسٕ ،پَل استاب تذٕ است؛ اها خذهتگضاس خَتٖ است.
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آسصٍ هٖمٌن مِ اگش تِ پَل ٍ ثشٍت دست پ٘ذا مشدٕ آى سا جلَٕ خَد تگزاسٕ ٍ تگَٖٗ اٗي توام ثشٍت هي است تا هعلَم ضَد
مِ مذام ٗنٖ صاحة ٍ حامن دٗگشٕ است ،تلِ اگش پَل تش اًساى حامن ضَد صاحة تس٘اسٕ تذٕ خَاّذ تَد ٍلٖ اگش تخَاّذ
دس خذهت اًساى تاضذ ،غالم خَتٖ است.
ٍ دس پاٗاى تشاٗت إ هْشتاى ،آسصٍهٌذم ّوَاسُ دٍستٖ خَب ٍ ٗل دل داضتِ تاضٖ تا اگش فشدا آصسدُ ضذٕ ٗا پس فشدا ضادهاى
گطتٖ ،تا ّن اص عطق سخي تگَٗ٘ذ ٍ دٍتاسُ ضنَفا ضَٗذ.
ٍ إ هْشتاى ،دس پاٗاى تشاٗت آسصٍ هٖمٌن ّو٘طِ ٗل دٍست خَب ٍ ّوذل داضتِ تاضٖ تا اگش دس آٌٗذُ دس تٌگٌاّا ٍ
ضادّٕإ صًذگٖ قشاس گشفتٖ ،تا ٗنذٗگش اص دٍست داضتي سخي تگَٗ٘ذ ٍ تالٌذُ ٍ ضنَفا ضَٗذ.
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سَال :1چشا ضاعش هٖگَٗذ :اًساى تاٗذ دضوي ّن داضتِ تاضذ؟ دٍستاى ّوَاسُ سعٖ هٖمٌٌذ مِ ٗنذٗگش سا تاٗ٘ذ مٌٌذ ٍ
ّو٘ي تاٗ٘ذ ٍ تصذٗق دٍستاًِ سثة هٖضَد مِ خ٘لٖ اص اٗشادّا ٍ ًقاٗص فشد پٌْاى تواًذ ،اها دضوٌاى تِ ّش دل٘ل ًناتٖ سا
ٗادآٍسٕ هٖمٌٌذ مِ سثة هٖضَد غشٍس مارب فشد ضنستِ ضذُ ٍ هتَجِ ًقاٗص خَد ضَد ٍ دس صذد سفع ع٘ةّاٗص تشآٗذ.
سَال :2چشا پَل استاب تذٕ است ٍلٖ خذهتگضاس خَتٖ است؟
صٗشا اگش ثشٍت ٍ پَل تش اًساى حامن تاضذ ،آگاّٖ ٍ هعشفت سا اص اًساى خَاّذ گشفت ٍ اًساى سا تِ ّش سوت ٍ سَٖٗ خَاّذ
مطاًذ ،اًساى تاٗذ پَل ٍ ثشٍت سا دس اخت٘اس خَد تگ٘شد ٍ دس جْت خَب ٍ هثثت تِ ماس تٌذد ٍ حامن ٍ فشهاًشٍإ پَل خَد
تاضذ.
سَال :3اگش ضوا تِ جإ ضاعش تَدٗذ تشإ دٍستاًتاى چِ آسصٍّإ دٗگشٕ داضت٘ذ؟
آسصٍ هٖمشدم ّو٘طِ سالهت تاضٌذ ٍ ت٘واسٕ ّ٘چ گاُ تِ سشاغطاى ً٘اٗذ.
آسصٍ هٖمشدم قثل اص هشگطاى آقا اهام صهاى (عج) ظَْس مٌذ.
آسصٍ هٖمشدم عاقثت تِ خ٘ش ضًَذ ٍ...
سَال :4ضوا چِ ضاعشاى هطشح خاسجٖ دٗگشٕ سا هٖضٌاس٘ذ؟ پاتلَ ًشٍدا ،گَتِّ ،اتشٗص ّاًِ٘ ٍ...
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سَال  :1دستاسُ هْنتشٗي ٍ صٗثاتشٗي ًنتٔ دسس گفت ٍ گَ مٌ٘ذ .دٍ هَسد اص صٗثاتشٗي جوالت دسس سا هٖتَاى تِ ًناتٖ مِ
دستاسٓ پَل ٍ ثشٍت ٍ اًساى ٍ اٗي مِ مذام ٗل استاب دٗگشٕ تاضذ تْتش است ٍ آسصٍهٌذٕ داضتي دضوي تشإ دٍست اضاسُ
مشد.
سَال :2دستاسٓ سِ آسصٍٕ خَد ٍ ساُ سس٘ذى تِ آًْا گفت ٍ گَ مٌ٘ذ.
ّش مذام آسصٍٕ خَد سا هطشح مشدُ ٍ سپس ساُ حل ّإ سس٘ذى تِ آسصٍ سا تشسسٖ مٌ٘ذ تِ ًظشات ّن احتشام تگزاسٗذ ٍ تِ
ّوِ فشصت ت٘اى آسصٍّا سا تذّ٘ذ .تشإ هثال:
آسصٍٕ ظَْس آقا اهام صهاى (عج) = فشستادى صلَات ٍ آهادُ ساصٕ هقذهات ظَْس تا گٌاُ ًنشدى
آسصٍٕ داضتي ضغل هٌاسة دس آٌٗذُ = تشًاهِ سٗضٕ ٍ خَاًذى دسس ٍ تَمل تِ خذاًٍذ
ٍ...
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سَال  :1تشإ ّش ٍاطُ دٍ ّن خاًَادُ تٌَٗس٘ذ ٍ دس جذٍل قشاس دّ٘ذ.
غّرٌ

غشٍس

هغشٍس

اعتماد

هعتوذ

تعْذ

احساس

حس

هحسَس

اعتراض

هعتشض

هعاسض

سَال ٗ :2نٖ اص تٌذّإ دسس سا مِ ت٘طتش هٖپسٌذٗذ اًتخاب مٌ٘ذ ٍ دل٘ل اًتخاب خَد سا تَض٘ح دّ٘ذ:
ّوچٌ٘ي ،تشاٗت آسصٍهٌذم صثَس تاضٖ ًِ تا مساًٖ مِ اضتثاّات مَچل هٖمٌٌذ مِ اٗي ماس سادُإ است تلنِ تا مساًٖ مِ
اضتثاّات تضسه هٖمٌٌذ.
دل٘ل اًتخاب :تِ خاطش اٌٗنِ تِ ضخص٘ت اًساى ضنل دٗگشٕ هٖدّذ ٍ سٍح٘ٔ گزضت سا تقَٗت هٖمٌذ.
سَال  :3ساخت ّش ٍاطُ سا هطخص مٌ٘ذ.
پرودٌ ،دشمه ،شادمان ،خدمتگسارًَ ،اپيما ،سردبير ،راٌآَه ،تعميرگاٌ ،ویزار ،آبراٌ ،فكر ،سادٌ ،آرزيمىد
سادٌ

مشتق

مرکب

دضوي

پشًذُ

آتشاُ

فنش

ضادهاى

خذهتگضاس

سادُ

تعو٘شگاُ

َّاپ٘وا

ًٖصاس

سشدت٘ش

آسصٍهٌذ

ساُ آّي
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ضبٞىبس:

وبس ثضسي ٕ٘ ٚب٤بٖ

ا:٣ّٞ

ساْ ٔ ٚط٥غ

آرسخص:

صبػم ،ٝسػذ  ٚثشق

آٚخ:

آ ،ٜافسٛس

تأُٔ:

ا٘ذ٤ط٥ذٖ

سؼبدت:

خٛضجخت٣

فشاغت:

آسب٤ص ،آسٛدٌ ،٣سٞب٣٤

تشج٥ح:

ثشتش ٢دادٖ

حٛاِ:٣

پ٥شأ ،ٖٛاطشاف

تشس:ٓ٥

سسٓ وشدٖ ،وط٥ذٖ

وشٕ٤ب:

جٛإ٘شد ،ثخطٙذٜ

سصق:

سٚص٢

خ ٛوشدٖ:

ػبدت وشدٖ

ػمج:٣

جٟبٖ آخشت ،جٟبٖ پسٗ٥

رِت:

خبس ،٢صث٣٘ٛ

ػطب:

ثخطص ،دٞص ،ثخط٥ذٖ

فشل:ٝ

ٌش ،ٜٚدست ،ٝطب٤فٝ

س٤ب:

د ٚس ،٣٤ٚتظبٞش

آستبٖ:

دسٌب ،ٜحضٛس ،جٙبة

خ ٛوشدٖ:

ػبدت وشدٖ

وبسفشٔب:

سئ٥س  ٚسشپشست وبسٌشاٖ  ٚوبسٔٙذاٖ

فبش:

آضىبس

سشٚس:

ضبد ضذٖ ،خٛضحبَ ضذٖ

ٚلبس:

آٞستٍ ٚ ٣ثشدثبس٢

ٚداع وشدٖ:

خذاحبفظ ٣وشدٖ

٘غٕ:ٝ

آٚاص
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ثالفبصّٛ٘ ٝس ا٘ذ٤طٝا ٢ر ٓٙٞسا سٚضٗ وشدٕٞ ،چ ٖٛآرسخط ٣و ٝدس دَ ضت تبس٤ه ثذسخطذ
ث ٝسشػت ٤ه فىشٕٞ ٢چٛ٘ ٖٛس ٢دسخطبٖ ر ٗٔ ٗٞسا سٚضٗ وشدٔ ،ب٘ٙذ صبػمٝاٌ ٢زسا و ٝدس ٔ٥بٖ تبس٤ى ٣ضت ٔ٣دسخطذ.
ص٘ذٌ٤ ٗٔ ٣ىٛٙاخت است؛  ٣ِٚت ٛاٌش ٔشا ا ٣ّٞو ،٣ٙص٘ذٌ ٗٔ ٣چ ٖٛخٛسض٥ذ خٛاٞذ دسخط٥ذ.
ص٘ذٌ٤ ٗٔ ٣ىشً٘ ،سبد ٚ ٜثذ ٖٚتغ٥٥ش است أب اٌش ت ٗٔ ٛسا ا ٚ ٣ّٞساْ و ٣ٙص٘ذٌٕٞ ٗٔ ٣چ ٖٛآفتبة پش ٘ٛس  ٚدسخطبٖ
خٛاٞذ ضذ.
صذا ٢پب ٢دٍ٤شاٖ ٔشا ث ٝال٘ ٝفش ٚخٛاٞذ خضا٘ذ؛  ٣ِٚصذا ٢پب ٢تٕٞ ٛچ٘ ٖٛغٕٛٔ ١س٥مٔ ٣شا اص ال٘ ٝث٥ش ٖٚخٛاٞذ وط٥ذ.
صذا ٢پب ٢غش٤جٞٝب ٔٗ سا ث ٝداخُ ال٘ ٝخٛاٞذ ثشد .أب صذا ٢پب ٢آضٙب ٢تٔ ٛثُ آ ٣ٍٙٞدٚست داضت ٗٔ ٣ٙسا اص ال٘ ٝثٝ
ث٥ش ٖٚخٛاٞذ آٚسد.
آٚخ و ٗٔ ٝخٛاٌ ٓٞش٤ست! آدْٞب ا ٗ٤حم٥مت سا فشأٛش وشدٜا٘ذ ٣ِٚ ،ت٘ ٛجب٤ذ ٞشٌض اص ٤بد ثجش ٢وٞ ٝش چ ٝسا ا ٣ّٞو،٣ٙ
٥ٕٞطٔ ٝسئ َٛآٖ خٛا ٣ٞثٛد
افسٛس و ٗٔ ٝخٛاٌ ٓٞش٤ست ا٘سبٖٞب ا ٗ٤حم٥مت سا اص ٤بد ثشدٜا٘ذ أب تٞ ٛشٌض ٘جب٤ذ فشأٛش و ٣ٙوٞ ٝش چ٥ض ٢سا و ٝساْ ٚ
ا٣ٔ ٣ّٞو٥ٕٞ ٣ٙطٔ ٝسئ ٚ َٛسشپشست آٖ خٛا ٣ٞثٛد .ثٞ ٝش حبَ تٔ ٛسئ ٌُ َٛخٛدت ٞست.٣
چ٥ض ٢و ٝاص ٚجٛد ا ٗ٤ضبٞضادٔ ،ٜشا تب ا ٗ٤دسجٔ ٝفت ٖٛخٛد ٔ٣سبصدٚ ،فب ٢ا٘ ٚسجت ث ٌُ ٝاست  ٚا ٗ٤تص٤ٛش آٖ ٌُ سشخ
است و ٝدس ٚجٛد ا ،ٚحت ٣ثٍٙٞ ٝبْ خٛاة ٘٥ض ٕٞچ ٖٛضؼّ ١چشاؽ ٔ٣دسخطذ.
آٖ چ٥ض ٢و ٝاص ٚجٛد ا ٗ٤ضبٞضاد ٜتب ا ٗ٤ا٘ذاصٔ ٜشا ػبضك  ٚض٥فت ٝخٛدش ٔ٣وٙذ ٚفبداس ٢ا٘ ٚسجت ث ٌُ ٝاست  ٚا ٗ٤تص٤ٛش
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آٖ ٌُ سشخ ٣است و ٝدس ٚجٛدش حتٛٔ ٣لغ خٛاة ٘٥ض  ٓٞچ ٖٛضؼّ٤ ٝه چشاؽ ٔ٣دسخطذ.
اٌش ت ٣ٌّ ٛسا دٚست داضت ٝثبض ٣و ٝدس ستبسٜا ٢ثبضذِ ،طف ٣داسد و ٝاٌش ضت ٍٙٞبْ ث ٝآسٕبٖ ٍ٘ب ٜو ١ٕٞ ،٣ٙستبسٌبٖ
ضىفت ٝخٛاٙٞذ ثٛد .اٌش اص ت ٛس ٢ٚػطك  ٚػالل ُ٥ٔ ٚ ٝلّج ٣ٌّ ،٣سا دٚست داضت ٝثبض ٣و ٝدس آسٕبٖ ثبضذ ،خٛٔ ٣ّ٥سد
پسٙذ  ٚخٛة است وٍٙٞ ٝبْ ضت ث ٝآسٕبٖ ٍ٘ب ٜو ،٣ٙچ ٖٛتٕبْ ستبسٌبٖ آسٕبٖ سا  ٓٞچ ٌُ ٖٛضىٛفب  ٚص٤جب ٔ٣ث.٣ٙ٥
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سٛاَ :1خّجبٖ چٍ ٝ٘ٛثب ضبصد ٜوٛچ ِٛٛآضٙب ضذ؟ صٔب٘ ٣و ٝث٘ ٝبچبس ٘خست س ٢ٚضٗٞب خٛاث٥ذ ٜثٛدٍٙٞ ،بْ طّٛع خٛسض٥ذ ثب
ض٥ٙذٖ صذا٘ ٢بصن  ٚػج٥ت ،ضبصد ٜوٛچ ِٛٛاص خٛاة ث٥ذاس ضذ و ٝثب ٚلبس تٕبْ ا ٚسا ٍ٘ب٣ٔ ٜوشد ،ثٞ ٝش حبَ دس ٍٙٞبْ
آضٙب ٣٤ا ٚخٛد سا ضبٞضاد ٜوٛچه ٔؼشف ٣وشد.
سٛاَ :2چشا ضبصد ٜوٛچ ،ِٛٛضٕبسش ستبسٌبٖ سا ثشا ٢وبسفشٔب ،ث٣فب٤ذ٣ٔ ٜدا٘ست؟
چ ٝ٘ ٖٛستبسٌبٖ ثشا ٢وبسفشٔب فب٤ذ ٜداضتٙذ  ٝ٘ ٚوبسفشٔب ثشا ٢آٟ٘ب فب٤ذ ٜداضت.
سٛاَ :3چشا سٚثب ،ٜدٚست داضت ا ٣ّٞضٛد؟
ٔ٣خٛاست ص٘ذٌ٣اش اص ٤ه ٘ٛاخت ٚ ٣ػبدت خبسج ضٛد  ٚص٘ذٌ٣اش چ ٖٛخٛسض٥ذ ثذسخطذ  ٚاص ص٘ذٌ٘ ٚ ٣غٕٞٝبٔ ٢ختّف
ِزت ثجشد.
سٛاَ :4ضٕب اٌش جب ٢خّجبٖ ثٛد٤ذ ثب ضبصد ٜوٛچ ِٛٛچٍ ٝ٘ٛسفتبس ٢داضت٥ذ؟ ٔٗ ا ٚسا ث ٝضٟشٔبٖ دػٛت ٔ٣وشدْ ...ٚ
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سٛاَ  :1دسثبس ٜضخص٥تٞب ٢داستبٖ ثب ٌ ٓٞفت  ٌٛ ٚو٥ٙذ.
خّجبٖ :ا٘سب٘ ٣س٤ٚب ٣٤و٘ ٝمبض ٣سا دٚست داسد .صجٛس ،ثشدثبس ،أ٥ذٚاس  ٚفؼبَ است.
ضبصد ٜوٛچٔ :ِٛٛؼص ،ْٛث٣س٤بٔ ،سئ٥ِٛت پز٤شٔ ،تفىش ...ٚ
سٚثب :ٜػبضك ا ٣ّٞضذٖ ،ص٤شن  ٚتٛإ٘ٙذ
ٔبِه ستبسٌبٖ :خس٥س ،طٕغ وبس  ٚپش ادػب
سٛاَ :2دسثبس ٜپ٥بْ داستبٖ ضبصد ٜوٛچ ِٛٛثحث و٥ٙذ.
پ٥بْ داستبٖ ٔتفبٚت است؛ ٤ؼ ٣ٙاص ا ٗ٤داستبٖ چٙذ ٗ٤پ٥بْ ٔ٣تٛاٖ ثشداضت وشدٔ :سئ٥ِٛت پز٤ش ،٢صجٛس ،٢آٙ٤ذٍ٘ ٜش،٢
ٍٟ٘جب٘ ٣اص داضتٞ ٝب ...ٚ
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سٛاَ  :1اص ٔ٥بٖ ٌش ٜٚوّٕبت ص٤شٚ ،اطٜٞب٘ ٢بدسست سا ث٥بث٥ذ  ٚضىُ دسستطبٖ سا ث٤ٛٙس٥ذ
تصًیز مار بًآ ،حضم غذا ،حدث ي گمان ،با يقار تمام ،يدا ي خداحافظی ،عظيمت بٍ سيّارِ سميه ،مالک ستارٌ گان،
اوسان عالقمىد
ٞضٓ غزا – حذس ٌٕ ٚبٖ ٚ -داع  ٚخذاحبفظ -٣ػظٕ٥ت ث ٝس٥بس ٠صٔٔ – ٗ٥بِه ستبسٌبٖ
سٛاَ  :2دس ثٙذ ا َٚدسس ل٥ذٞب سا ٔطخص و٥ٙذٚ .لت ،٣سٚص ،٢دس وتبث٣
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سٛاَ  :3ثب تٛج ٝث ٝوّٕٞٝب ٢داخُ وٕب٘ه صٔبٖ فؼُٞبٞ ٢ش جّٕ ٝسا تغ٥٥ش د٥ٞذ  ٚجّٕ ٝسا ثبص٘٤ٛس ٣و٥ٙذ.
 ٗٔ ضبٞىبس خٛد سا ث ٝآدْٞب ٢ثضسي ٘طبٖ دادْٔ( .بض ٣ثؼ٥ذ)
ٔٗ ضبٞىبس خٛد سا ث ٝآدْٞب ٢ثضسي ٘طبٖ داد ٜثٛدْ.
 اٛٞ ٗ٤اپٕ٥ب ،ثب سشػت فٛق اِؼبد ٜپشٚاص ٔ٣وٙذٔ(.بضٔ ٣ستٕش)
اٛٞ ٗ٤اپٕ٥ب ،ثب سشػت فٛق اِؼبدٜا ٢داضت پشٚاص ٔ٣وشد.
 ساص دٍ٤ش ٢اص ص٘ذٌ ٣ضبٞضاد ٠وٛچه ثش ٔٗ فبش ضذٔ(.ضبسع اِتضأ)٣
وبش ساص دٍ٤ش ٢اص ص٘ذٌ ٣ضبٞضاد ٠وٛچه ثش ٔٗ فبش ثطٛد.
سٛاَ  :4جذ َٚصفح ٝثؼذ سا وبُٔ و٥ٙذ.
 - 1غضَٔ ،ث ،٢ٛٙلص٥ذٛ٘ ٜػ . ........... ٣ضؼشٞ ٢ستٙذ .لبِت
٤ - 2ى ٣اص اجضا ٢جّٕ ٚ ٝثٔ ٝؼ ٣ٙثٙذ است .ل٥ذ
 - 3دٔ ٚصشاػ ٣و ٝثب  ٓٞث٥بٙ٤ذ .ث٥ت
٤ - 4ى ٣اص ػٙبصش ٔ ّٟٓداستبٖ دسٔ ٖٚبٝ٤
 - 5ث ٝادث٥بت دفبع ٔمذس ٔٙ٤ٌٛ ٣ذ .ادث٥بت پب٤ذاس٢
 - 6اص آٖ طشف ثخٛا٘٥ذ ٘ٛػ ٣جّٕ ٝاست٤ .شٔب
 - 7صفت «ادة» ٤ ٚى ٣اص ا٘ٛاع ٘ٛضت ٝادث٣
 - 8اٌش اص آٖ طشف ثخٛا٘٥ذ ٔتشادف ٤ٛٞذا است .اد٤پ
 - 9ثب فؼُ اسٙبد٣ٔ ٢آ٤ذٔ .سٙذ
 - 11س٤ط ١فؼُ ثٗ
ٛ٘ - 11ػٔ ٣بض ٣است .استٕشاس٢
 - 12وتبة ٔطٟٛس ٔٔ ٢ِٛٛث٢ٛٙ
« - 13دٚست» ث ٝصثبٖ تشوٛ٤ ٣الش
ٔ - 14ؼٕٛالً ٕٞشا ٜآٔٛصش ٔ ٣آ٤ذ .پشٚسش
 - 15حشف سثطٚ .
 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪فرصتی برای اندیشيدن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
سٛاَ ٤ :1ى ٣اص ٘مّبضٞ ٣ب پش٘ذٌبٖ سا ث ٝاضتجب ٜا٘ذاخت؛ آٟ٘ب چٍ ٝ٘ٛفش٤ت خٛسد ٜثٛد٘ذ؟
٘مبضٜٞٛ٥ٔ ٣ب آٖ لذس ضج ٜٛ٥ٔ ٝ٥ثٛد و ٝپش٘ذٌبٖ لذست تطخ٥ص غ٥ش ٚالؼ ٣ثٛدٖ ٜٔٞٛ٥ب سا ٘ذاضتٙذ؛ ث ٗ٥ٕٞ ٝخبطش ث ٝطشف
تبثّ٘ ٢ٛمبضٞ ٣ج ْٛثشد٘ذ  ٚث ٝآٖ ٘ٛن صد٘ذ تب ٜٔٞٛ٥ب سا ثخٛس٘ذ.
سٛاَ ٘ :2مّبض ٣دٍ٤ش ،چطٓٞب ٢ا٘سبٟ٘ب سا ث ٝاضتجب ٜا٘ذاختٔ .ؼٙب ٢ا ٗ٤جّٕ ٝچ٥ست؟ آ٤ب چطٓٞب ٢ضٕب  ٓٞتب ث ٝحبَ اضتجبٜ
وشد ٜاست؟
٘مبش د ،ْٚتص٤ٛش ٤ه پشد ٜسا ٘مبض ٣وشد ٜثٛد .ا ٗ٤وبس ٘مبش دٌ ْٚزضت ٝاص خطب ٢د٤ذ ،خطب ٢فىش  ٓٞثٛد٤ .ؼ ٕٝٞ ٣ٙفىش
ٔ٣وشد٘ذ و ٝثؼذ اص ثشداضتٗ پشد ،ٜلضبٚت دسثبس٘ ٠مبض ٣ضشٚع ٔ٣ضٛد  ٗ٥ٕٞ ٚفىش وشدٖ ثبػث خطب ٢د٤ذضبٖ ضذ ٜثٛد ،ثّٝ
ٔب  ٓٞدس خ ٣ّ٥اص ٔٛالغ دچبس خطب ٢د٤ذ ٔ٣ض.ٓ٤ٛ
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی ابيات شعر نيایش «بيا تا برآریم دستی ز دل» ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
ث٥ب تب ثــــش آس٤ـــــٓ دســـت ٣ص دَ

وــــ٘ ٝتــــــٛاٖ ثشآٚسد فشدا ص ٌُ

ث٥ب تب اص ت ٝدَ  ٚثب تٕبْ ٚجٛد خذا سا ػجبدت و ،ٓ٥ٙص٤شا پس اص ٔشي أىبٖ ضىشٌضاس ٚ ٢دػب دس لجش ٚجٛد ٘ذاسد.
وش٤ــــٕب ،ثـــ ٝسصق تـــ ٛپشٚسدٜآ٤

ث ٝاِ٘ؼبْ ِ ٚـــطف تـــ ٛخ ٛوشدٜآ٤

ا ٢خذا ٢ثخطٙذٔ ،ٜب ثب سصق  ٚسٚص ٢ت ٛپشٚسش ٤بفتٝا ٚ ٓ٤ث ٝثخطص ٟٔ ٚشثب٘ ٣ت ٛػبدت وشدٜا.ٓ٤
چٔ ٛــــب سا ث ٝد٘ــ٥ب تـ ٛوشد ٢ػض٤ض

ث ٝػمجٕٞ ٣ـــ ٗ٥چطــٓ داس٥٘ ٓ٤ض

ٚلت ٣ؤ ٝب سا دس ا ٗ٤د٘٥ب ػض٤ض ٔ ٚحتشْ لشاس داد ،٢دس آخشت  ٗ٥ٕٞ ٓٞسا اص ت ٛا٘تظبس داس.ٓ٤
ثِ ٝطفـــٓ ثخــٛاٖ ٔ ٚـــشاٖ اص دسْ

٘ذاسد ث ٝجـــــض آســــتب٘ت ســشْ

خذا٤ب ثب ِطف ٟٔ ٚشثب٘ٔ ٣شا ث ٝس ٢ٛخ٤ٛص دػٛت وٗ  ٚاص دسٌبٞت ٔشا دٚس ٘ىٗ؛ ص٤شا ث ٝجض دسٌب ٜت٥ٞ ٛچ پٙبٍٞب٘ ٣ٞذاسْ.
چـــشاؽ ٤مـــ ٓٙ٥فـــــــــشا سا ٜداس

ص ثــــذ وــــشد٘ٓ دسـت ،وٛتب ٜداس

خذا٤ب ،ثٙ٥ص٤ ،م ٚ ٗ٥إ٤بٖ سا ٔثُ ٤ه چشاؽ ثش سش سا ٗٔ ٜلشاس ثذٚ ٚ ٜجٛدْ (دستٓ) سا اص ا٘جبْ وبسٞب ٢ثذ دٚس ٍ٘ ٝداس.
خـــذا٤ب ث ٝرِـــت ٔـــــشاٖ اص دسْ

وـــ ٝصــٛست ٘ـجـٙـذد دس ٢دٍ٤شْ

خذا٤بٔ ،شا ثب خٛاس ٚ ٢پست٣اْ اص دسٌب ٜخٛدت دٚس ٘ىٗ ،ص٤شا ث ٝجض دسٌب ٜت ،ٛثشا ٢ثٙذ ٜضؼ٥ف ٥ٞچ سا ٚ ٜأ٥ذ دٍ٤شٚ ٢جٛد
٘ذاسد.

راﻫﻨﻤﺎي ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻓﺎرﺳﯽ ﺧﻮاﻧﺪاري ﻧﻬﻢ | ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﺎت و ﺷﻌﺮ ﺳﺘﺎﯾﺶ

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻐﺖﻫﺎي ﻣﻬﻢ درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
ﺳﺘﻮدن:

ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮدن

ﻓﺮوزﻧﺪه:

اﻓﺰوﻧﺪه ،روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪه

ﮔﺮدان ﺳﭙﻬﺮ:

آﺳﻤﺎن ﮔﺮدﻧﺪه

ﻣﺮﻧﺠﺎن:

آزار ﻣﺪه ،رﻧﺞ ﻣﺪه

اﻧﺪﯾﺸﻪ:

ﻓﮑﺮ

ﺑﺮﻧﺎ:

ﺟﻮان

ﺑﯿﻨﻨﺪه:

در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺸﻢﻫﺎ

ﺟﺎي:

ﻣﮑﺎن ،ﻣﻘﺎم

ﭼﻮ:

ﺑﺪان ﺳﺎن ﮐﻪ ،آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎم:

ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯿﻨﻮ ،ﺑﻬﺸﺖ

ﺧﺪاوﻧﺪ:

ﺻﺎﺣﺐ و دارﻧﺪه

ﺧِﺮد:

ﻋﻘﻞ

ذﮐﺮ:

ﯾﺎد ﮐﺮدن ﺧﺪا

ﺳﭙﻬﺮ:

آﺳﻤﺎن ،آﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﺳﺘﺎره

ﻣﻠﮏ:

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﻠﻮك

ﻣِﻬﺮ:

ﺧﻮرﺷﯿﺪ

ﻣﯿﺎن:

ﮐﻤﺮ

ﻧﺪاﻧﺪ:

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ﻣﻌﻨﯽ اﺑﯿﺎت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ﺑﯽﻧﺎم ﺧــــﺪاوﻧﺪ ﺟـــﺎن و ﺧـــﺮد

ﮐــــــﺰﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺬرد

ﺧﺪاوﻧـــــﺪِ ﻧـــﺎم و ﺧــﺪاوﻧﺪِ ﺟﺎي

ﺧــــــــﺪاوﻧﺪِ روزي دهِ رﻫﻨﻤﺎي

ﺧﺪاوﻧـــﺪِ ﮐﯿﻮان و ﮔﺮدان ﺳﭙﻬــــﺮ

ﻓــــــﺮوزﻧﺪة ﻣـﺎه و ﻧﺎﻫﯿﺪ و ﻣﻬﺮ

ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻨـــﺪﮔﺎن ،آﻓـــﺮﯾﻨـــﻨـﺪه را

ﻧﺒــــﯿﻨﯽ ،ﻣَـﺮَﻧﺠﺎن دو ﺑﯿﻨﻨﺪه را

ﻧﯿــــﺎﺑـﺪ ﺑﺪو ﻧﯿـــﺰ ،اﻧﺪﯾـــﺸﻪ راه

ﮐـــــﻪ او ﺑـﺮﺗﺮ از ﻧﺎم و از ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﺳـﺘﻮدن ﻧـﺪاﻧﺪ ﮐﺲ او را ﭼﻮ ﻫﺴﺖ

ﻣـــــﯿﺎن ﺑﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺒﺎﯾﺪت ﺑﺴﺖ

ﺗــــﻮاﻧﺎ ﺑـــﻮَد ﻫﺮ ﮐــــﻪ داﻧـﺎ ﺑَﻮد

ز داﻧــــﺶ ،دل ﭘــــﯿﺮ ،ﺑﺮﻧﺎ ﺑﻮد

ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪاﯾﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪه روح و ﻋﻘﻞ و آدﻣﯽ اﺳﺖ؛ ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮي ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮود.
او ﺧﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻓﺮﯾﻨﻨﺪة ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ؛ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدري و ﺟﻬﺎن آﺧﺮت ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ روزي ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و راه را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را آﻓﺮﯾﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﯿﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎره آﺳﻤﺎن ،آﺳﻤﺎن ﮔﺮدﻧﺪه ،ﻣﺎه ﭘﺮ ﻧﻮر و ﺳﯿﺎرة ﻧﺎﻫﯿﺪ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﺗﻼش ﺑﺮاي دﯾﺪن ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﯿﻬﻮدهاي اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺰ آزردن و رﻧﺠﺎﻧﺪن ﭼﺸﻢﻫﺎ ،ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ ﻧﺪارد.

ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ روي ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از دﯾﺪن و اﺣﺴﺎس اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ درك و ﻓﻬﻢ اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ را آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اوﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﭘﺲ آن ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اوﺳـﺖ ،وي را ﻧﻤﯽﺗـﻮاﻧﯿﻢ ﺳـﺘﺎﯾﺶ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮن و ﭼﺮا درﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﮐﻤﺮ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ.
اﻧﺴﺎن داﻧﺎ و آﮔﺎه در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺮوز اﺳﺖ .آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ ﺳﺒﺐ ﺷﺎداﺑﯽ و ﻧﺸﺎط دل اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

