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  مقدمه
  

 انـد  داریم، زیـرا گفتـه   فارسی را پاس می
  

 »گـوهری  ،قدر زر، زرگر شناسد، قدر گوهر«  
  

يك سال از چاپِ كتاب فارسي ششم گذشـت و مـن در ايـن مـدت، بـه فكـر بررسـي محتـوا و         
  ام. هاي آن بوده متن

ي آن، لـذّت   ظهلح وقتي كه از گذشتن لحظه ؛براي نوشتنِ فارسي ششم وقت بسياري صرف شد
كـه نوشـتن ايـن كتـاب، بـه پايـان رسـيده اسـت. پايـاني كـه جـذّاب و             مبردم. خيلي خوشحال مي

  بخش است. شادي
افزايـي تمـام    باشـد بـر دانـش    داشـته  كتاب، تأثير مثبتـي كنم كه اين  چون گذشته آرزو ميمه
  آموزانِ سرزمينم. دانش

تر كـه ويراسـتاري علمـي ايـن كتـاب را      در پايان از دوست عزيزم جناب استاد شـهنام دادگسـ  
آقـاي جـواد باحشـمت جويبـاري     اميد مهر بـراي ويراسـتاري كتـاب،     هپذيرفتند، سركار خانم آزاد

و سـركار خـانم    گيري مستمر، سركار خانم ليلـي ميرزايـي   جناب آقاي مبين جهت پي(مازندران)، 
فـرد   انم سـمانه ايمـان  خـ  ،ارزشـمند  انچينـ  حـروف و سـركار خـانم مونـا خـدايي      معصومه عزيزي

د دانيـال شـعباني   گرامي  انآموز دانش ،دي (رسام)خانم مليحه محم(گرافيست)،  اميـر  پـور و   محمـ
اين كتـاب را بـه عهـده     جلد و سركار خانم مينا هرمزي كه طراحي) انحسين جعفري (نمونه خوان

  اند، سپاسگزارم. داشته
ضا دارم كه پيشنهادهاي بجا و ارزشمندشان را بـه  قدر، تقا آموزان گران از تمام همكاران و دانش

  محتواي كتاب پربارتر گردد. ،هاي بعدي آدرس انتشارات مبتكران ارسال فرمايند تا در چاپ
  پاينده باشيد!
  تبار حميد طالب
  تهران



  

  

  ساختار اين كتاب

  
  

  آموز عزيز! قبل از خواندنِ اين كتاب، مطالب زير را با دقّت بخوانيد. دانش
  

  بخش تقسيم شده است: اين كتاب به چهار
هاي هر درس، به ترتيـب، شـرح و    ها و پيام در اين بخش، تمام شعرها و نثرها، لغت بخش اول:

  ها بررسي شد. هاي ادبي آن هاي دستوري و آرايه معني شده است و نكته
هـاي شـعر)    هـاي ادبـي و قالـب    هاي كتاب (دستور زبان فارسي، آرايه تمام يادآوري بخش دوم:

اي بـا پاسـخ    هـاي چهارگزينـه   درس به درس بررسي شده است و براي هر قسمت، تمرين و پرسش
  تشريحي آورده شد.

اي درس به درس است؛ يعني از هر درس  هاي چهارگزينه اين بخش، شامل پرسش بخش سوم:
و » ومهمعني و مف«، »هاي ادبي آرايه«، » تاريخ ادبيات«، »لغت«، »دستور زبان فارسي«ي  در زمينه

  ها نوشته شده است. و پاسخ تشريحي آن اي طرّاحي شده چهارگزينه  رسش... ، جداگانه، پ
هـاي ورودي تيزهوشـان و مـدارس برتـر اسـت تـا        اين بخش مربوط بـه آزمـون   بخش چهارم:

  تر مورد ارزيابي قرار دهد.موز، در پايان كتاب، خودش را بيشآ دانش
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  معني شعرها و نثرها

ّ
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  ستايش
  آن كه جان را فكرت آموختنام به 

  
  شيخ محمود شبستريشاعر:    مثنويقالب شعر:   

 

  ها ها، به ترتيب بيت معني واژه
 

  روح: جان
  ، تفكّرانديشه :فكرت 

  روشن كرد :برافروخت
  احسان، بخشش :فضل 

  جهان، دنيا: عالَم
  بخشش، عطا :فيض 

  ، سراسرهمه، تمام جمله:
  نور، پرتو، روشنايي فروغ: 

  خداوند  حق:
  عقل خرد:
  طاقت، توانايي ، تحمل تاب:

  براي :بهرِ از
  آنچه ديده شده است، چشم، نگاه ديده:
پيشِ :نزد  

  شدن پيدا تجلّي: 
  ربلند مرتبه، برت تعالي: 

  

 جــان را فكــرت آموخــت كــهبــه نــام آن   
  

ــت       ــان، برافروخـ ــورِ جـ ــه نـ ــراغ دل، بـ  چـ
  

به روح و جان انسان، فكر كردن و انديشيدن را آموخته است و با بخشيدنِ جان بـه انسـان، وجـود     كه ]كنم آغاز مي[ن خدايي به نام آمعني: 
  روحاني، روشن و هدايت، كرده است.  انسان را با نورِ

 چـراغ و نـور    ر اسـت.)  تشبيه (جان مانند نـو  نور جان  است.)  (دل به چراغ مانند شده تشبيه  چراغ دل اي: آرايه يها  نكته
  مراعات نظير

  
  

هـاي   همـاهنگي دارنـد؛ يعنـي يـك واژه، ديگـر واژه      ،هايي از يك مجموعه اسـت كـه بـا هـم     مراعات نظير (= تناسب): آوردنِ واژه
اطر را بـه خـ  » سـبزه «و » شـكوفه «، »خار«، »چمن«هاي  كه ديگر واژه» گل«ي  ي خودش را به خاطر آورد؛ مانند: واژه مجموعه هم
  هاي گل، چمن، خار، شكوفه و سبزه، مراعات نظير هستند. باشند؛ بنابراين واژه آورد كه از يك مجموعه مي مي

  برآيد كه ما خاك باشيم و خشت          بسي تير و دي ماه و ارديبهشت مثال ديگر:
  واژه هاي تير، دي ماه و ارديبهشت با هم مراعات نظير (= تناسب) دارند.

  

  به وجود آوردنِ مراعات نظير، كافي است. دو واژه براي 
  

  حـذف شـده  » به نـام آن كـه  «بعد از » كنم آغاز مي«ي اول، فعل  اين بيت از سه جمله تشكيل شده است و در جمله ي دستوري:ها نكته
 بـه جـان   ]ار[فكـرت   باشـد   است و حرف اضافه مي» به«به معني » را«  تركيب اضافي و مفعول چراغ دل  مفعول  فكرت 
  آموخت

  آيد.  ، مربوط به خود كلمه است؛ يعني، ضمير به حساب نمي»فكرت«در » ت« توضيح:
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ــالم، گشـــت روشـــن     ز فضـــلش هـــر دو عـ

  

ــن  ز   ــاك آدم، گشــــت گلشــ   فيضــــش خــ

  

اونـد، جسـم انسـان،    از بخشش خداوند، دو جهان (دنيا و آخرت)، نوراني شد (هر دو عالم، پر از بخشش خداوند اسـت. ) و از لطـف خد   معني:
  .شدتبديل به گلستانِ با طراوت 

  تركيب اضافي، هستند. اين بيت دو جمله دارد. / فضلش (= فضلِ او) و فيضش (= فيض او)  ي دستوري: نكته
  دارد.  اشاره ،همان جسم انسان است و اين مصراع به آفرينش انسان» خاك آدم«منظور از  توضيح:

ــ   ــروغِ رويِ حــ ــه، فــ ــان، جملــ   ق، دانجهــ

  

ــان      ــت پنهـ ــدايي اسـ ــدر وي ز پيـ ــق انـ  حـ
  

  رسد.  ها، پنهان به نظر مي . خداوند از شدت آشكاري در اين پديدههستندي وجود عظمت خداوند  هاي جهان، نشان دهنده تمام پديده معني:

  تضاد پيدايي و پنهان  اي: ي آرايه نكته
  ي دوم (مصراع دوم) خبري. ل (مصراع اول)، امري است و جملهي او . جملهاين بيت از دو جمله، تشكيل شده است ي دستوري: نكته

ــورِ آن روي    ــابِ نــ ــت تــ ــرد را نيســ ـ خـ 
  

ــوي     ــر جــ ــمِ دگــ ــرِ او، چشــ ــرو از بهــ ـ بـ 
  

دي و عقل مادي و ظاهري انسان، توانايي درك نور معنوي خداوند را ندارد؛ بنابراين براي درك حقيقت ذات خداوند بايد از چشم غيرما معني:
  از راه دل) استفاده كرد. = بين (حقيقت 

  كنايه از تغيير نگاه و نگرش چشم دگر جستن   شخصيت بخشي تاب به خرد نسبت داده شده است  اي: ي آرايه نكته
ي  ل، نشـانه در مصـراع او » را« ي دوم امـري اسـت.    اول، خبري و جمله ي هجمله تشكيل شده است. جمل سهاز  بيتي دستوري:  ها نكته

 گردد به خداوند، برمي» او«دوم ، مصراع  در اع اول، مفعول وجود ندارد. در مصر ، حرف اضافه است؛» براي«مفعولي نيست، بلكه به معني 
  مخفّف ديگر دگر  

از راه غيـر مـادي)،   = ز راه دل (تواند خدا را ببينـد بلكـه بايـد ا    در اين بيت به اين نكته اشاره شده است: انسان با چشم خودش، نمي توضيح:
  خداوند را درك كند. 

ــيش     ــم و بـ ــد از كـ ــه بگفتنـ ــر چـ  در او هـ
  

ــاني داده   ــده  نشــ ــد از ديــ ــويش انــ  ي خــ
  

د را توصيف كرده است؛ حال آن كه حقيقت خداوند را، هيچ كس، نتوانسـته اسـت،   ني درك و توانايي خودش، خداو هر كسي به اندازه معنـي: 
  وصف بكند. 

  تضاد كم و بيش اي: ي آرايه نكته
گـردد؛ يعنـي    به خداونـد برمـي  » او« يك جمله  و مصراع دوم   يك جمله اين بيت دو جمله دارد: مصراع اول  ي دستوري:ها نكته

  مفعول هرچه  متمم  او  ، خداوند است. » او«مرجع ضمير 
  ، يعني مقداري از درك و وصف خداوند. » كم و بيش« توضيح:

ــي اســت     ــه جــانش در تجلّ ــزد آن ك ــه ن  ب
  

ــت     ــالي اسـ ــق تعـ ــابِ حـ ــالم، كتـ ــه عـ  همـ
  

پيش آن كسي كه روح و جانش، محلّ تابش نور معنوي خداوند شده است، تمام جهان مانند كتـابي اسـت كـه راز عظمـت خداونـد را       معني:
  شناسد.ها، خداوند را ب ين پديدهتواند با ديدن ا آشكار كرده است و انسان خداشناس، مي

  به) مشبه كتاب  مشبه  (همه عالم  همه عالم به كتاب، تشبيه شده است. اي: ي آرايه نكته
جـانش و    ، تركيب اضافي اسـت (جـانِ او)  » شجان«در جانش، مضاف اليه است و » ش« اين بيت دو جمله دارد  ي دسـتوري: ها نكته

  همه عالم، نقش نهادي دارد. 
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  اند از: عبارت اين شعر، يها ها و رديف قافيه

  قافيه (رديف ندارد) آموخت و برافروخت  بيت اول:
  قافيه (رديف ندارد) روشن و گلشن  بيت دوم:

  قافيه (رديف ندارد) دان و پنهان  بيت سوم:
  قافيه (رديف ندارد) روي و جوي  بيت چهارم:
  قافيه (رديف ندارد) بيش و خويش  بيت پنجم:
  رديف) قافيه (است  تعالي  تجلّي و بيت ششم:

   
  ي خويش ـ نزد ـ تجلّي ـ حق تعالي فكرت ـ فضل ـ عالم ـ فيض ـ جمله ـ فروغ ـ پنهان ـ تاب ـ از بهرِ او ـ ديده

  
  افكار (= جمع فكر) ـ فكر ـ تفكّر ـ متفكّر فكرت 
  (= جمع فضيلت) فضيلت ـ فضايلفاضل ـ  فضل 
  فيضستَفياض ـ فيوض ـ م فيض 
  محقّق ـ تحقيقحقيقت ـ حقايق (= جمع حقيقت) ـ  حق 
  نوراني انوار (= جمع نور) ـ منور ـ نور 

  نشان نشاني ـ نشانه ـ بي نشان 
  ديدار ـ بيننده ـ بينا ـ ديدني ديده 

  جلي ـ جالمتجلّي ـ  تجلّي 
  كُتب (= جمع كتاب) ـ مكاتبه ـ مكتوب ـ كتابت كتاب 
  لي ـ عاليمتعالي ـ اع تعالي 

ه:توج م يعني دانشمن ي خانواده م است و همعالَم مفرد عوالا عالم اشتباه نكنيد. عالَم يعني دنيا، جهان؛ امدهم هستند. (عالَم را با عال(  

  
بـه وصـف عظمـت     كردن با خداوند. در اين شعر، شاعرز مناجات است؛ يعني راز و نيا» به نام آن كه جان را فكرت آموخت«مفهوم كلّي شعر 

  هاي طبيعت را خلق كرده است.  ها و پديده نياز، انسان پردازد و اين كه خداوند بي خداوند مي
  هاي طبيعت به عظمت خداوند، پي ببرند و خداوند را بشناسند.  توانند با ديدن اين پديده هاي عارف و خداشناس مي انسان

  ها، آشكار است.  از و ناتواني انساننيازي خداوند و ني بي هميشهها  در مناجات توضيح:

  
  شبستري، شيخ محمود (قرن هشتم هجري)

  ي عرفان اسالمي دارد.  هايي در زمينه ها و سروده از عارفان مشهور ايراني است كه نوشته
  شود.  ناميده مي» گلشن راز« مثنوي، كه به شعر است او ترين اثر معروف
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ل: معرفت آفريدگاردرس او 
هاي شناختدرس دوم: پنجره 

 آفرينش

ّ
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  درس اول
آفريدگار معرفت  

  
  

  
  ي براي خواندن دانش زباني اين درس (= انواع جمله از نظر محتوا) به صفحه

  همين كتاب، مراجعه كنيد. 104 
  

  

  برگرفته از: تاريخ بلعمي، ابوعلي بلعمي  وع نثر: قديمي، ساده و روانن
 ها ها، به ترتيب سطرها و بيت معني واژه

  
  آفريده، مردم خَلق: 

  كننده ار، خلقآفريدگ خالق:
  بخشش، مال، روزي نعمت:

  شكرگزاريگزاري،سپاس داري: سپاس 
  الزم و شايسته است. ببايد:

  فكر كردن انديشه كردن:
  آفريده شده، انسان مخلوق:

  خبري بيناداني،  غفلت: 
  زار چمنزار، سبزه مرغزار: 

  آسمان گردون:

  ناتوان، ضعيف، نحيف زار: 
  دست آيد. چه به ، آنفرصت مناسب، سود غنيمت: 
  بهار، هنگام بهار ربيع: 
  داراي وزن و آهنگ، سنجيده موزون: 
  تر از كبوتر ي خاكستري رنگ و كوچك پرنده قُمري: 

  عقيده، فكر نظر:
  انسانِ خردمند هوشيار:

  شناخت به علم و دانش معرفت: 
  

 

  

 را خالقي است كه آفريدگار ايشان است و نعمـت بـر  بينيد بدين چندين بسياري، اين همه  اين همه خلق را كه شما 
  ايشان از وي است.

  ها، مال و روزي بخشيده است. ي آن را آفريده است و به همه ها آناي دارند كه  بينيد، آفريننده هاي بسياري را كه مي آدم معني:
ايـن همـه   «در » را«  )براي اين همه(= م متم اين همه (= اين همه را خالقي است)  مفعول  اين همه خلق  :دسـتوري ي  نكته

  به معني براي، حرف اضافه است.» اين همه را«در » را«ي مفعولي است.  ، نشانه»خلق را
  

  آمدم.   او   اــبآيد؛ مانند: من  متمّم: اسم (= كلمه) يا گروه اسمي است كه بعد از حرف اضافه مي
  

  

  از، براي، بهر، از بهر، مثل، مانند، همانند، بدون، بر، همچو، همچون و ...اند از: در، با، به،  حروف اضافه عبارت
  

  
از  ... پرسـيدند حاتَم طـايي را   مانند: مفعولي؛ ي كار رود، حرف اضافه است نه نشانه به» از«و » به«، »براي«به معني » را«اگر  

  متمم) حاتم طايي  حرف اضافه  » از«به معني » را(«م طايي پرسيدند. حات

 حرف
 اضافه

 متمم
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  س داري بايد كردن.ايد پرستيدن و بر نعمت او سپباآفريدگار را ب 
  را ستايش كنيم و نسبت به نعمت و روزي او شُكرگزار باشيم. خداوندشايسته است كه  معني:
  اليه مضاف او   متمم نعمت  مفعول  آفريدگار  عبارت، دو جمله دارد.  اين ي دستوري:ها نكته

انديشيدن، تاريكي افزايـد انـدر    اندر كار خالق و مخلوق، روشنايي افزايد اندر دل، و غفلت از اين و ناردن انديشه ك 
  گمراهي است. دل و ناداني،

توجهي نسبت به كار خداوند و فكر نكـردن بـه آن، سـبب     شود و بي ها مي آگاهي و بينشِ انسان سببِهايش،  فكر كردن در كار خدا و آفريده معني:
  شود. مي ها راهي و ناداني وجود انسانگم

 تضاد روشنايي و تاريكي  تضاد  خالق و مخلوق  تضاد  انديشه كردن و ناانديشيدن  اي: ي آرايه نكته

 مـتمم   حرف اضـافه و كـار   اندر (= در)  نهاد  انديشه كردن  ، تشكيل شده است.جملهاين عبارت از سه  ي دستوري:ها نكته
  مفعول تاريكي  نهاد  ناانديشيدن  نهاد  غفلت از اين  مفعول  روشنايي 

  

  آيد. ، فعل نيست و جمله هم به حساب نميانديشيدنانديشه كردن و نا  
  خانواده هم خالق و مخلوق  خانواده  هم انديشه كردن و نا انديشيدن  ي ادبي: نكته

  
  شاعر: سعدي  قالب شعر: غزل

  

 از طـــرف مرغـــزاربـــاد بهـــاري وزيـــد  
  

 زارِ ي هــر مــرغ بــاز بــه گــردون رســيد، نالــه 
  

  به آسمان بلند شد. كه منتظر بهار بودند رندگانِ ناالنپو دوباره آواز  وزيدبهاري از جانبِ چمنزار  ]خوش[باد  معني:
  نهاد زار   ي هر مرغ نالهباد بهاري و   باد بهاري و مرغ زار تركيب وصفي هستند. بيت دو جمله دارد  ي دستوري:ها نكته
  آسمانبه  آوازشدن  بلند: كنايه از ن نالهبه گردون رسيد اي: ي آرايه نكته

 خيــز و غنيمــت شــمار، جنــبشِ بــاد ربيــع  
  

ــه  ــه   نال ــوي خــوشِ الل ــرغ، ب ــوزونِ م  زار ي م
  

  

  ها، لذّت ببر. آهنگ پرندگان و بوي گل وشهاي آن را بدان و از آواز زيبا و خ و قدر فصل بهار و زيباييبرخيز  ]اي انسان[ معني:
ي موزون و بوي خـوش، تركيـب    ناله امري است. » شمار«و » خيز«هاي  فعل بيت از دو جمله تشكيل شده است.  ي دستوري:ها نكته

  .استپسوند مكان » زار الله«در » زار«ي غيرساده است و  يك واژه» زار الله«  .وصفي است
  ها تأكيد كرده است. اعر بر وزش باد بهاري، آواز پرندگان و عطر گلدر اين بيت، ش توجه:

 كندهر گل و برگي كه هست، ياد خدا مي  
  

 بلبل و قُمـري چـه خوانـد؟ يـاد خداونـدگار      
  

  

  كنند. ي موجودات) در حال ستايش خداوند هستند و با خدا راز و نياز مي همه= ها و پرندگان ( ها، برگ گل معني:
  مراعات نظير بلبل و قُمري   نظيرمراعات  گل و برگ  اي: يهي آرا نكته
 هر   ]خواند[ ]را[ياد خداوندگار  ي چهارم فعل حذف شده است  در جمله بيت از چهار جمله، تشكيل شده است.  :دستوريي ها نكته

  نهاد گل و برگ 
  كنند. يش ميبه غير از انسان، موجودات ديگري هم خداوند را ستا مفهوم اين بيت:
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 بـــرگ درختـــان ســـبز در نظـــر هوشـــيار  
  

 سـت، معرفـت كردگـار    هر ورقـش دفتـري   
  

  د.نشناسان هستند كه عظمت و بزرگي خداوند را به ما مي كتابيهاي درختان به هنگام بهار، مانند  از نظر انسان خردمند، برگ معني:
تركيـب اضـافي    »معرفت كردگـار «و  »ورقش (ورق او)«، »ظر هوشيارن«، »برگ درختان« اين بيت، يك جمله دارد.  ي دستوري:ها نكته
  تركيب وصفي درختان سبز   است.
  مراعات نظير ورق و دفتر   تشبيه برگ درختان مانند دفتري است  اي: ي آرايه ها نكته

  
   اند از: عبارت ي اين شعر،ها قافيه

  قافيه خداوندگار  بيت سوم:        قافيه زار  الله بيت دوم:           قافيه مرغزار و زار  بيت اول:
  در اين شعر، رديف وجود ندارد.          قافيه كردگار  :بيت چهارم

  

  
   .اليه، تركيب اضافي مضاف و مضاف گويند و به به موصوف و صفت، تركيب وصفي مي

  اضافه كنيم و معني بدهد، وصفي است؛» تر«اگر به آخر تركيب، 
  تركيب وصفي تر دوست مهربان +  مانند:

  ر معني ندهد، اضافي است؛اگ
  تركيب اضافي راه مدرسه + تر مانند: 

  افه كنيم و معني بدهد، وصفي است؛اض» بسيار«يا » خيلي«اگر در بين تركيب، 
  تركيب وصفي.  دهد  معني مي سر به فلك كشيده  ]بسيار[كوه  كوه سر به فلك كشيده مانند: 

  كنيم. نظر مي جا از توضيحِ آن صرف هم وجود دارد كه در اينهاي شناخت ديگري  راه

  
زار ـ قُمري ـ    ي موزون ـ الله  ربيع ـ ناله داري ـ مخلوق ـ افزايد ـ غفلت ـ طرف ـ مرغزار ـ مرغِ زار ـ غنيمت ـ        خلق ـ خالق ـ نعمت ـ سپاس  

  هوشيار ـ معرفت

  
  خالق ـ مخلوق ـ خلقت خَلق 

  اشتباه كرد. نبايد» خُلق«را با » خَلق«ي  واژه توجه:
  است.» اخالق«مفرد  ،خُلق خانواده نيستند. اين دو واژه هم

   آفريده ـ آفريننده ـ آفرينش آفريدگار 
  انعام ـ تَنَعم ـ منعم (= توانگر)  نعمت

  پرستندهپرستش ـ پرستار ـ  پرستيدن 
  شود.) خانواده نمي ها هم با اين واژه» پرسش«(

  غافل ـ مغَفّل ـ اغفال غفلت 

   نادانسته ـ داننده ـ دانستني ناداني 
  ناليدن ـ ناالن ـ نالش ـ ناليده  ناله

  اوزان ـ توازن ـ وزن موزون 
  اغتنام ـ مغتنم ـ غنايم  غنيمت 
خـانواده   هـم » اغنيـا «و » غنـي «ي  ها را نبايد با دو واژه (اين واژه

  اده هستند.)خانو . غني و اغنيا با هم، همگرفت
  جنبان ـ جنبيدنجنبيده ـ  جنبش 
  عرفان ـ تعريف ـ تعاريف ـ معرِّف معرفت 

  باشند. هم مي ي خانواده دفتر مفرد دفاتر است و هم توجه:
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ها نعمت  ه و به آنها را آفريد آن ،انسان بايد قدردان خداوند باشد. خداوندي كه بي هيچ مزدي اين است كه نثر كتاب تاريخ بلعمي كلّي مفهوم

  .)استگزاري در برابر خداوند، توصيه شده  بخشيده است. (به سپاس
هـاي آن، بيـانگر    ستايند. طبيعت و پديده كند بلكه تمام موجودات خداوند را مي تنها انسان نيست كه خداوند را ستايش ميمفهوم شعر سعدي: 

  كند. به راحتي درك مي و اين پيام را انسان خردمند هستندعظمت و شناخت خداوند 

  
  تاريخ بلعمي

  هـ . ق (قرن چهارم) بلعمي، تاريخ طبري را، كه محمدبن جرير طبري به عربي نوشته بود، به زبان فارسي ترجمه كرد. 352از سال 
اقع آن را به صورت تأليف به تاريخ ايران به دست آورد و بر آن افزود. در و ي اين كتاب، اطّالعات ديگري راجع بلعمي پس از شروع به ترجمه

  مستقلّي درآورد كه به تاريخ بلعمي شهرت يافته است.

  
  الدين مصلح  سعدي، شيخ

هاي مقدماتي را در زادگاه خود، شيراز، فرا گرفت. براي اتمام تحصيالت به بغداد رفت.  ترين شاعران و نويسندگان ايران است. آموزش از بزرگ
ي ايـن آثـار    شعر) و ديوان اشعار از او بر جاي مانده است. مجموعـه  ت. بوستان (به شعر) و گلستان (نثر همراهسال به شيراز برگش 35پس از 

موضوع كتـاب بوسـتان، اخـالق،    سندگان ايراني در قرن هفتم است. ترين شاعران و نوي شود. سعدي يكي از بزرگ ناميده مي» كليات سعدي«
  باشد. شعر ميتربيت، سياست و اجتماعيات است كه به 
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  محبت/ حكايت 
  

  

  هاي كوتاه از نويسندگان ناشناس برگرفته از: داستان       نوع نثر: ساده و روان
  

  ها ها، به ترتيب سطر معني واژه
  ناسازگاي، نزاع، عدم موافقت اختالف:

  با هم نزاع و دعوا كردن مشاجره: 
  بسيار ناراحت شد. سخت آزرده شد:

  روستا آبادي:
  

  سنگ بزرگ و سخت صخره: 
  تراشيدن، خراشيدن حك: 

  ناراحت كردم :آزردم
  ناراحت شدم، غمگين شدم رنجيدم:

  

 
  چيست؟» نوشت  ها را روي شن ها را بايد روي سنگ و بدي محبت«كه  منظور از اين

ا بـد  و محبت بايد جاودان باشد و از يادها نرود؛ بنابراين آن را  عشق :پاسخ بـر روي   بايـد هـا را   ي بايد بر روي سنگ نوشت تا باقي بماند، امـ
  ها پاك شود. ها نوشت تا به زودي از بين برود و ديگر نشاني از آن نباشد؛ يعني دنيا بايد سرشار از عشق و محبت باشد و از بدي شن

  
  
  
  
  

  الب توجهي هستند.امير، بهروز و سعيد، هركدام چند ويژگي دارند و از اين نظر مردانِ ج
  ـ دو نفر از آنان تيزهوش، دو نفر فداكار، دو نفر هنرمند و دو نفر سخاوتمند هستند.1
  ـ هركدام از اين سه مرد، بيش از سه ويژگي ندارند.2
  توانيم بگوييم: اگر او تيزهوش باشد، سخاوتمند هم هست. ـ در مورد امير مي3
  يم: اگر هركدام فداكار باشند، هنرمند هم هستند.توانيم بگوي ـ در مورد بهروز و سعيد مي4
  توانيم بگوييم: اگر هركدام سخاوتمند باشند، هنرمند هم هستند. ـ در مورد امير و سعيد مي5
 يك از اين سه مرد، سخاوتمند نيست؟ به نظر شما كدام  
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  درس دوم

   هاي شناخت پنجره
  
 

  همين كتاب،  129ي  ه) به صفحهخانواد آموزي اين درس (= هم براي خواندن واژه
  مراجعه كنيد.

  نوع نثر: ساده و روان

 ها، به ترتيب سطرها معني واژه

  آفرينش، طبيعت خلقت:
  شتاب كردن در كاري عجله:

  صبر، توقّف، تأخير درنگ:
  فهميدن و دريافتن چيزي فهم:

  انديشه، انديشيدن تفكّر:
  شبيه بودن، همانند بودن شباهت:

  ه درستيب به راستي:
  چه وجود دارد، چيز آن پديده:

  ها ء چيزها، شيجمع شيء،  اشيا:
  خوب، نيكو پسنديده:

  دار باشيم باشيم، عهده مقَيد پايبند باشيم:
  ، با چشم ديدنديدن مشاهده:

  كند، در خور توجه ي كسي را به خود جلب مي چه عالقه آن جالب:
  گويا، انگار، چنان كه معلوم است. البد:
  همراه با تعجب ت زده:شگف

  ي كاري فعاليت، حاصل و نتيجه عملكرد:
  شود. ي آن گفتگو مي چه درباره مطلب، آن موضوع:
  آشكار شدن، پي بردن به وجود چيزي كشف:

  ترسيدن (نهراسيم: نترسيم) هراسيدن:

 
  

  اي بر دوش دارند. وظيفهآموزان كالس، كلمات هم  به راستي كه هر كلمه، رنگ و بويي دارد و مانند ما دانش
  هم مسئوليتي را بر عهده دارند. ها آموزان كالس، كلمه به درستي كه هر كلمه، پيام و مفهومي (= ارزشي) دارد و مانند ما دانش معني:
 اشتن مسئوليتبخشي و كنايه از بر عهده د جان بر دوش داشتنِ وظيفه  آموزان، تشبيه شده است.  به دانش كلمات اي: ي آرايه ها نكته

  آوريم. ها ايمان مي ي اين ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت، سرانجام به خالق همه
  آوريم. خداوند) ايمان مي= ي واقعي ( عاقبت به آفريننده ،هاي آفرينش و آفريده شناختن خودمان) و شناخت مردم= ي (اسنما با خودش معني:  

بـه همـين سـبب، خـود بـا       ؛يابد بيني را پيشه سازد، به شناخت خالق، دست نميهركس تنها به خود تكيه كند و خود
  ارتباطي ندارد! ،خالق

تواند خداوند را بشناسد. به همين سبب، انسانِ  هركسي فقط به خودش تكيه و تأكيد كند و سرگرم خودپسندي و خودخواهي شود، نمي معني:  
  ود.تواند به خداوند نزديك ش خودبين و خودخواه نمي

 خودبيني: خودخواهي، مغرور بودن    .پيشه سازد: كارِ خود قرار دهد  
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  به فكر فرو رفته بود. 
  . ه بودمشغول فكر كردن شد معني:  

  
ه ـ اجـازه         شـباهت ـ نقطـه   گو ـ دقايقي ـ فرزانه ـ اعضا ـ تفكّر ـ       و  خلقت ـ خالق ـ عجله ـ الزم ـ ارتباط ـ گفت      ي آغـاز ـ برخاسـت ـ بقيـ

ت ـ  ها ـ انتها ـ بگذاريد ـ اندازه ـ شخصي     محبت و احسان ـ صورت علمي ـ مشاهده ـ البتّه ـ تقريباً ـ بحث     ست ـ رعايت اخالق و آداب ـ   خوا
  نظر ـ حقيقت ـ موضوع ـ نهراسيم

  
  علم ـ عالم ـ تعلّم ـ تعليم معلّم 
  دقايق (= جمع دقيقه) ـ دقيق ـ دقيقه دقّت 
  ل ـ عجولعاجل ـ تعجي عجله 
  لزوم ـ ملزوم ـ الزام الزم 
  فهيمتفهيم ـ مفاهيم (= جمع مفهوم) ـ  فهم 

  ـ رابطمرتبط ـ ربط  ارتباط 
  عضو ـ عضويت اعضا 

  شبيه ـ تشبيه ـ مشابهت شباهت 
  معاني (= جمع معني) معنا 

  نقاط (= جمع نقطه) نقطه 
» منطقـه «و » منـاطق «هـاي   ها را نبايـد بـا واژه   اين واژه توجه:

  خانواده گرفت. هم
  آفريننده ـ آفريدگار ـ آفريده آفرينش 

  متفاوت تفاوت 
  موظّف وظايف (= جمع وظيفه) ـ وظيفه 

  شناسايي شناخته ـ شناختن ـ شناخت 
  شيء (= اشيا جمع شيء است.) اشيا 

  تأديب ـ اديبمؤدب ـ  آداب (= جمع ادب) 
  محسن ـ حسن ـ تحسين احسان 

حببحبيب ـ  ت محاحباب (= جمع حبيب) ـ م  

  ديدن ـ ديده ـ بيننده ـ بينا ديدگاه 
  (= جمع صورت) مصور ـ تصوير ـ صور صورت 

  (= جمع شاهد)شاهد ـ مشهد ـ شواهد  مشاهده 
  ناظر ـ نظارت ـ مناظره ـ منظر نظر 

  ) ـ تحريفپر حرف حروف (= جمع حرف) ـ حرّاف (= حرف 
  تراك ـ شريك ـ شركت ـ مشاركتاش مشترك 

هـاي تكامـل، تكميـل و     (با واژه تكلّمكالم ـ مكالمه ـ     كلمه
  خانواده نيستند.) كامل هم

  اتّكا ـ متّكي تكيه 
  مسبب ـ اسباب سبب 
  (= جمع مبحث) مباحثمبحث ـ مباحثه ـ   بحث 
  اعمال (= جمع عمل) ـ تعامل ـ عامل عمل 

  اينده ـ نمودار ـ نماياننمايش ـ نم نمايندگي 
  نقّاش ـ نقوش ـ منَقّش نقش 
  ـ افاده فايده ـ فوايد (= جمع فايده) مفيد 

  شخص ـ اشخاص (= جمع شخص) ـ تشخيص شخصيت 
  رفته ـ رفتن ـ رونده ـ روان ـ روش رفتار 
  گفته ـ گفتن ـ گوينده ـ گويا ـ گويش گفتار 

  شنيده ـ شنوا ـ شنونده شنيدن 
  كاشف ـ مكشوف ـ مكاشفه ـ اكتشاف كشف 

  
قـدر   ي اول وجود خود را بشناسد و از غرور و خودخواهي فاصله بگيرد تا به وجود گـران  در اين درس تأكيد شده است كه انسان بايد در مرحله

  خداوند پي ببرد و با خدا ارتباط برقرار كند.
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  بخوان و حفظ كن
  اي مادر عزيز

  

  ر: ابوالقاسم حالتشاع  قالب شعر: غزل
  ها ها، به ترتيب بيت معني واژه

  

  ساده، آسان سهل:   مهرباني، مدارا، نيكويي  لطف:
  حال بودن راضي بودن، خوش خشنودي:     رنگي، صميميت پاكي، يك صفا:

  مقدار، اندازه مايه:    دوست داشتن كسي، دوستي محبت:
  شنودرضايت، خ رضا:   رديف، مساوي برابر، هم همپايه:

  آزادي عمل، ميل و خواست اختيار:   مخفّف بيرون برون:
  خانه سرا:

  

  
  

ــو   ــداي ت ــانم ف ــه ج ــز ك ــادرِ عزي  اي م
  

 قربـــان مهربـــاني و لطـــف و صـــفاي تـــو 
  

  رنگي و پاكي تو بشوم. اي مادرِ عزيز و گرامي، من فداي مهرباني و يك معني:
 ]بـاد [جانم فداي تو  ي دوم  اي مادر عزيز (= ندا و منادا) / جمله ل ي او از سه جمله تشكيل شده است. جملهبيت  ي دسـتوري:  نكته
  .]بشوم[قربان مهرباني و لطف و صفايِ تو  ي سوم  ملهج 

ــتان   ــاران و دوس ــت ي ــز نشــد محب  هرگ
  

 ي محبـــت و مهـــر و وفـــاي تـــو پايـــههم 
  

  است.) نظير بيمهرباني تو نيست. (عشق و محبت مادر،  ي عشق و عشق و محبت ياران و دوستان صميمي، هرگز به اندازه معني:
  بيت يك جمله دارد. است  نهادمحبت ياران و دوستان،  :دستوريي  ها نكته

 ام كه هسترود از سينهمهرت، برون نمي  
  

 ي تو و اين دل، سراي تـو  اين خانه، خانه 
  

  زيرا قلب من، جايگاه عشق و محبت تو است. ؛ماند مي شود و هميشه باقي مهر و محبت تو از وجودم پاك نمي معني:
  به)، تشبيه شده است. در مصراع دوم، دل (= مشبه) به سرا (= مشبه مراعات نظير  مهر و دل  :اي آرايهي ها نكته
  ]هست[اين دل، سراي تو  حذف شده است » هست«ي سوم فعل  . در جملهدارداين بيت سه جمله  :دستوريي ها نكته
  باشد. همان سينه (قلب) است كه جايگاه محبت و مهرباني مي(= اين خانه) در مصراع دوم، منظور از خانه  ي ادبي: نكته

 اي مــرااي مــادر عزيــز كــه جــان داده  
  

 جان دهم اكنون براي توكه سهل است اگر  
  

  اگر من االن خودم را در راه تو فدا كنم، ساده و آسان است.اي بخشيدي  اي و به من زندگي تازه كه مرا به دنيا آورده زاي مادر عزي معني:
  جان دهم: كنايه از فدا شوم اي: ي آرايه نكته
بـه مـن (را: حـرف     مـرا   منـادا   ندا و مـادر عزيـز    ي نشانه اي  بيت از چهار جمله تشكيل شده است.  ي دستوري:ها نكته
  است.) »به«ي  اضافه
شـدن   فدا«كنايه از » جان دادن«است؛ اما در مصراع دوم » جان بخشيدن و زنده كردن«به معني » جان دادن« در مصراع اول :ادبيي  نكته

  است كه با هم تضاد دارند.» و مردن


