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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درسمعنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

راهره: یوم، روزهاجمع ایام:

افسوس دریغ،دریغا:چشماندیدگان:

زدن، آلودگی، گرد و غبارزنگ زنگار:کننگاه :درنگر

و نقصعیب عار:شمار آوربه شمر:

آگاهیبصیرت:نقصعیب:

خواهیخود پسندی:خود گمانپندار:

چشماندیدگان:کننگاه درنگر:

ارزش بودن، سود بردن از چیزیبا غنیمت:راهره:

قدمگام:باالترفراتر:

شکل تصویر،نقش:کاال:متاع

گاهگه:خوشبختیبخش: نیک

خواهیزیاده حرص:کارباطل:

ناتوانی پیری،فرتوتی:پادشاهخسرو:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ یتبمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 ینه شکستن خطاستـــشکن آیود خ  ود راستـون نقش تو بنمــچ ه،ــــینآ

هایت را برطرف کن، زیرا از بین بردن و شکستن هایت را به تو نشان داد، آن را نشکن، بلکه عیب و نقصآینه عیب و نقصگر ا

.استآیینه اشتباهی بزرگ 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ار و شایستگیکبیات امعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 ندی و پندار نیستـود پســـخِه ـــگ  تگی استـشایس هِ کار و ـگ ،وانیــــج

های خام و خود پسندی و غرور در آن ای است که خیالهاست. دورهدوره کار، تالش، کوشش و نشان دادن شایستگیوانی ج

راه ندارد.

 ازار نیستــــبه ب  وانیــــجاع ـــمت  ؟خرید ه خواهی ــتی، از کــبفروخچو 

توانی آن را به دست آوری، چون جوانی، مانند کاال نیست که در بازار خرید جوانی را آسان از دست بدهی، دیگر نمیکه  یتقو

خری. )قدر جوانی را بدان.(ش شود و تو آن را بو فرو

 ر بار نیستـدگ  باری است فرصت،که   مجوی ز حقیقتــ، جرمُــشِمت ــغنی

در این دوره به دنبال کشف حق و حقیقت و درک آن باش، اگر جوانی بگذرد، فرصت درک  و ارزش جوانی را بدان ودر ق

ای نخواهی داشت.فرصت دوبارهدهی و حقیقت را نیز از دست می
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 وار نیستـدی در هست، حاجت به چو   ر راه کجـــت، بـــاز رهِ راسچ ـــیــمپ

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 ز ا

ی که در دارد، نیازی نیست که از باالی دیوار وارد خانه شویم.اراه کج نیست. خانه

نیست ار ـــن عـــوختـــآم وز،ــبیام  عیــــردباری و ســــان، بــــآزادگِز 

دبااری و سعی و تالش را یاد بگیر، زیرا آموختن، عیب و ننگ نیست.های آزاده، شکیبایی و برانسانز ا

 نیست گار ــا در آیینه، زنــــرا تو ــت  ود دَر نگرـخ  یرت بهــم بصــــچشبه 

ات را از دست قبل از اینکه پیر شوی و فرصت جوانیهای ذاتی خودت را کشف کن، گاهی از خود، به خودت نگاه کن. ارزشآا ب

آالیشت آلوده به زنگار شود و نتوانی حقایق را ببینی.بدهی و قلب پاک و بی

 نیست  روارـــه خـــر خوشـآغاز، هز   روار شدــــوشه، خـــدانه و خی ــهم

ای خروار نبوده است. تو نیز سعی و تالش کن و شوند و در ابتدا هیچ خوشهها به خروار تبدیل میو خوشه ها به خوشهانهد

آید، بلکه با رزشهای خود اضافه کن، چون دانش و صفات خوب در انسان یک باره به دست نمینش و امرحله به مرحله به دا

شود.تالش و کوشش و به مرور زمان اضافه می

 ار نیستـشیــرد هــاگـــکه شدریغا   ت و پندــار ایام، درس اســکه ـــهم

که همچون دانش آموزان کالس  هاییهاست، اما دریغ و افسوس، انساناتفاقات روزگار، همچون درسی برای همۀ انسانمام ت

د.گیرنو آگاه نیستند و از اتفاقات زمانه درس نمیاین روزگار هستند، هوشیار 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 است؟ کرده اشاره نوجوانی دوران در هایی ارتباط نوع چه به نویسنده: 1سوال

ای که وابسته به نیاز ای به نام دوستی و پیوند، رابطهای دیگر نیز هست، رابطهر رابطه با خود، نیازمند رابطهافزون ب وجوان،ن

 شناسی برسد.کند تا به خود ی که به نوجوان کمک میدرونی است، نیاز

 .کنید بیان را دوست و آیینه مشترک هایویژگی: 2سوال

کنند نه دارند، نه زیاده گویی میدهند، راست گو هستند، اندازه و حد خود را نگه میهایی شخصی را نشان میدو واقعیتر ه

 برجسته کردن نکات مثبت جهت تقویت و نشان دادن نکات منفی جهت برطرف کردن هستند. کم گویی، به دنبال 

 دارد؟ وجود درس شعر و نثر میان ارتباطی چه شما نظر به: 3السو

کند انسان را به خود شناسی دعوت میکند. همچنین های ارتباط با دیگران را بیان میاین درس به زبا ساده، ارتباط و راهثر ن

کنند و شعر درس نیز همین را برطرف می های خودها با نقد شدن، نقصکند، زیرا انسانقد و تفکر نقادانه را مطرح میو زبان ن

گوید، کند و میانسان را به خودشناسی و قدر جوانی را دانستن دعوت می شعرکند. این دیگر بیان می ها را با زبانیویژگی

 بدانیم. دوستان مانند آینه هستند و ما باید قدر این دوره از زندگی را

خودشناسی، تقویت صفات خوب و دور کردن صفات منفی از توانیم قدر جوانی و نوجوانی خود را بدانیم؟ با گونه میچ: 4سوال

 خود و علم اندوزی.



ثل آیینهم: 3رس د نهم | فارسیمطالعات گام به گام اهنمای ر

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 .کنید گو و گفت و بحث درس با آن ارتباط و «المؤمن مرآۀ المؤمن» جملۀ مفهوم دربارۀ: 1سوال 

. آیینه ها استآن صداقت و راست گویی و انعکاس واقعیتای دارد. وظیفه آیینه وظیفه«. مؤمن آینه مؤمن است»جمله: عنی م

هـا و اینکه که آبـروی کسـی را از بـین ببـرد و بـدون ایـن کـه عیببدون این که به کس دیگری سر ما را انتقال دهد. بدون 

و نقص یکدیگر را توانند مانند آینه باشند. عیب ها نیز میکند. انساناطالعات دیگران را در اختیار ما قرار دهد با ما برخورد می

های رازهای هم دیگر باشـند، مواظـب آبـروی انسـانبدون داد و فریاد و نیز همان گونه که هست به همدیگر بگویند. مواظب 

 دیگر باشند و...

.دهید توضیح دو، این ارتباط بارۀ در آورد، می یاد به را المَثَل ضرب کدام زیر، بیت: 2سوال

وشه خرور نیستــر خــــاز، هـــآغ ز  شده و خوشه، خروار ـــدانی ــــمه

 اندک جمع گردد، وانگهی دریا شود.ندک ا

شوند.شوند و گسترش تدریجی با تالش و کوشش را متذکر میافزایش منطقی را یادآور میل و هم شعر ضرب المثهم 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
و بنویسید: آنها را بیابید ؛ها در متن درس به کار رفته استهای زیر، هم خانوادۀ کدام واژهر میان کلمهد: 1سوال 

یاما :یوم * :حجّت غنیمت:غنی

حتاجم :احتیاج صیرتب :مبصر غنیمت :مغتنم

سعی:مساعی*:دوام*:صبور

*:سعید  
  .بنویسید را آنها معنی و کنید مشخّص را ها کنایه زیر بیت در: 2سوال 

در هست، حاجت به دیوار نیستو ـــچ  ر راه کجـت بـــاز ره راسچ ــیــپم

 راه راست پیچیدن، کنایه از منحرف شدن.از 

راه کج رفتن، کنایه از راه نادرست و کار اشتباه انجام دادن.به 

های پرسش را مشخص کنید.ا ذکر دلیل گونهب :3سوال 

که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟ا ی  وۀ الوان از چوب؟ـــواند که دهد میــته ک

 اول: پرسش انکاری، مصراع دوم: پرسش انکاریمصراع 

مصرع های رنگارنگ خلق کند. در تاکید بر سوال دارد یعنی به جز خدا چه کسی توانایی دارد تا از چوب خشک میوهشاعر 

ین خارها ندارد.های رنگارنگ را از بگوید به جز خدا کسی توانایی خلق گلکند و میای دیگر تاکید میدوم هم شاعر بر نکته

دام؟ــزیزت کـــت؟ عــــچیسزتت ـــع  ن سان گامــی زیـــت زنـــبر پشار ـــخ

 پرسند که نیاز به پاسخ دارد.انان داستان از هم دیگر پرسشی میمعمولی: قهرمرسش پ

ابـــن بـــدر ایـــــأمل انـــنیک تکن   وابــامۀ خـــه روی به جـــشب کر ـــه

ود؟ـــای سردهه بــردۀ خود، چــــکوز   و چه افزود؟ ـــم تـــه علـــروز، بان ـــک

اند.سوالها برای پاسخ دادن پرسیده شدهون چ - پرسش معمولی اول: پرسش معمولی، مصراع دوم:ع اصرم
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درسمعنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

روشآیین:صدمهآسیب:

غارکهف: گرامی تر، گرامی تریناکرم:

از دست دادگم شد:اضافه کندبیفزاید:

رفتارمنش:شوقذوق:

هاخصلت، ویژگیخصال:هاسختیمصائب:

آل، نیاکانخاندان:شاد، خوشحالخرسند:

ناپسند، زشتپلید:لباسجامه:

تکه، اندازه کوچکلکه:ادعا داشتنالف:

هم نشینی، هم صحبتیمصاحبت:بلند مرتبهمتعالی:

زاللصفا:دوسترفیق:

راه، روشطریقت:دوری کنگریز:می

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ بیت های مهم درسعبارت ها و معنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
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.

 ای ببارداَبـــری که در بیابان بر تشنه  دیـــدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟

گم شده چقدر ذوق و شوق دارد؟ لذت آن، مانند لذت باریدن ابری است که بر بیابان بر موجودات دانی دیدن دوست آیا می

دیدن دوبارۀ یار غایب نیز انسان را  ،کندبارد. همان طوری که بارش باران در بیابان همه موجودات را خوشحال میتشنه می

کند.خوشحال می

سخت ترین و دشوارترین مشکالت، بدون دوست بودن است.یکی از  .تنهایی، یکی از سنگین تر مصائب است

زندگی بدون دوست و یار و همدم، لذت بخش و شور انگیز نیست. دوست زندگانی.ذوقی چنان ندارد. بی

 .هایی در جامۀ گوسفندان هستندزنند اما در حقیقت گرگچه بسیارند کسانی که الف دوستی می

هایی هستند که در لباس دوست ظاهر کنند، فراوانند؛ در حقیقت این گونه افراد، گرگ صفتمیهایی که ادعای دوستی انسان

 اند.شده

 یار بــــد بــدتـــر بـــود از مـار بود  گـــریز از یــار بـــدتا تـــــوانی، می

زیرا دوست بد از مار زهر دار هم های بد پرهیز کن؛ توانی و امکان دارد از هم نشینی و دوستی با انسانتا جایی که می

خطرناک تر است.

 یار بـــد، بـــر جان و بــر ایمان زند  مـــار بد، تـــنها تـــو را بر جان زند

رساند، اما دوست و هم نشین بد، هم به جسم و هم به روح و ایمان و اعتقادات تو مار فقط به جسم تو آسیب و صدمه می

زند.آسیب می
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 گـــرچه پـــاکی، تـــو را پــلید کند  بـــدان کـــم نشـــین که صحبت بدبا 

شود. ها باعث تأثیر رفتارهای ناپسند آنها در تو میهای بد و بد نام هم نشینی، نکن، زیرا هم نشینی با این گونه انسانبا انسان

حتی اگر پاک نباشی. 

 ای ابـــــر، ناپـــدید کنـــدلـــــکه  آفتـــابی بــــدین بــــــزرگـــی را

های بد هم هرچند که ما پاک باشیم، باعث کند. )هم نشینی با انسانای ابر ناپدید میآفتاب بزرگ و با عظمت را گاهی تکه

شود.(ناپدید شدن پاکی ما می

های بد هم نشین هر کس با انسان متهم گردد.هر که با بدان نشیند. اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند، به طریقت ایشان 

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 

 شود.می

 خــــانــــدان نـــبوتـــش گم شد  پســــر نـــوح با بـــدان بنـــشست

های بی دین و بت پرست، اصالت اصلی خود را که از خانوادۀ پیامبران و خدا پسر حضرت نوح )ع( به خاطر هم نشینی با انسان

پرست بود، از دست داد. 

 پـــی نیــــکان گـرفت و مردم شد!  سگ اصـــحاب کـــهف، روزی چنـد

های انسانی شد.خوب رفت و مانند آنها دارای ویژگیهای خداشناس و سگ اصحاب کهف )یاران غار( به دنبال انسان

تا تـــو را عقــــل و دیــن بیـفزاید  هـــم نشـــین تـــو از تـــو به باید

.و تعالی عقلی و علم و دین تو شودهمنشین و دوست تو باید از تو بهتر و باالتر باشد، تا باعث رشد 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
پدر، مادر، معلمان دلسوز، مربیان با تجربه اند؟ شده معرّفی خوب، مشاوران عنوان به کسانی چه درس، متن در: 1سوال

 است؟ کرده مقایسه کهف، اصحاب سگ با را( ع)نوح پسر سعدی، چرا شما نظر به: 2سوال

تواند او را از آن سعدی به تأثیر هم نشینی اشاره دارد و اینکه اگر انسان از خانواده مهمی هم باشد، دوست و همنشین بد می

خواهد تأثیر هم نشین خوب را نیز یادآور شود اگر انسان خانواده و تبار واالیی هم نداشته باشد، خانواده دور کند. همچنین می

  گذارد. شود، چون هم نشینی تأثیر خود را میهای خوب و ارزشمند، ارزشمند و واال میانبه واسطه هم نشینی با انس

 کرد؟ پرهیز بد، نشینهم با معاشرت از باید چرا: 3سوال

های بد، اگر چه تأثیر مستقیمی بر ما ندارد اما تأثیر غیر مستقیم دارد.هم نشینی و معاشرت با انسان

ها را کنند، ارزشتوان اعتماد کرد؟ کسانی که ما را از هویت و اصالتمان دور نمیبه چه کسنی میدر انتخاب دوست : 4سوال

های متفاوت به زندگی دارند، باعث مثبت اندیشی در رفتار و کردار ما و نیز تقویت فکر و دهند، نگاهارزش جلوه نمیبرایمان بی

 شوند.اندیشه ما می

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 اید، خوانده یا شنیده نوجوانی دورۀ یابی دوست و دوستی دربارۀ که دیگری اشعار و هاداستان و روایات آیات، دربارۀ: 1سوال 

در زمینۀ دوست و اند. بزرگان و سخن سرایان درباره دوست و دوستی مطالب فراوانی را بیان فرموده زرگانب .کنید وگوتگف

به داشتن دوست دانند. توصیه دوست را نعمت و ارزش و احترام دوست را بر خود واجب میاند. آنها دوست یابی هم عقیده
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دارند.کنند و از داشتن دوست بد بر حذر میخوب می

ممانیـگر نــکدیــــه ز یـــتا ناگه ـــــکیمــــــدانـــــدیگر بــــدر همـــتا قبیا 

رانیم؟ـــا رو گــــه مـــینـــبا آیرا ــــچؤمن یقین شدـــؤمن آیینۀ مـــمو ـــــچ

م مردمانیمــا هـــگذار مـــــبگی ـــــست کردندــــدای دوســـجان فمان ـــکری

مــــرا از دل نرانیــــها را چرضـــــــغی راــــــیره دارد دوستــــها ترضــــغ
مولوی

شمار آرد...یـدشمنی بر کن که رنج بنهال دوستی بنشان که کام دل به بار آرددرخت 

نان مدارا....ـروت، با دشمــتان مـــدوسبا رف استـدو گیتی تفسیر این دو حسایش آ
افظح

.دهید گزارش کالس به را نتیجه و کنید وگوتگف زیر، بیت دربارۀ: 2سوال

ای بباردشنهـابان بر تــکه در بیری ـــاَبی چه ذوق دارد؟ـــیار غایب، داندار ــــدی

کند و مانند ذوق و ن از آمدن و دیدن یار غایب خود دارد شادابی و خوشحالی خاصی را به ما منتقل میو شوقی که انساوق ذ

دیدن دوست غایب شاید یکی از لذت بارد. لذت کنند و ابر بارانی بر آنها میمی شوق موجوداتی است که در بیابان زندگی

 توان آن را با هیچ چیز دیگر جایگزین کرد.که نمیهای دنیا باشد. لذتی بخش ترین اتفاق

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
.آید دست به درس متن از هایی واژه که بپیوندید هم به ایگونه به را جدول هایحرف: 1سوال 

ط ب ء ا ص م

ر س ا خ خ ع

ی ه ل ء س م

ق و ذ ل ا ی

ت ل ا ص خ ق

پشت سرهم جدول طریقت، ذوق، مصائب، خصالهای فوحر

 ی جدا از هم جدول: خصلت، سالمت، واقع، خوب و...حروف

 .کنید انتخاب جمله، به توجّه با را مناسب کلمۀ: 2سوال 

. مصائب الف( (ترینسنگینتر، . )سنگین، سنگیناست تنهایی یکی از ...........

. بد، یار( ب  (بدتر بدترین، بد،) .بد مار از بوَد.........

. است. )عجب، عجبج( سقفی بی  (ترینعجبتر، ستون و این ..................

. از هر کشور دیگر جهان است. )زیبا،  ، زیباترین(زیباترد( میهن ما ..............

.بنویسید و بیابید پیشین هایدرس از اِنکاری پرسش نمونه دو :3سوال 

یا که داند که بر آرد گل صد برگ از خار؟  که تــواند که دهد میـــوۀ الوان از چوب؟ -1

ای بباردان بر تشنهـــکه در بیابری ــــاب  ار غایب دانی چه ذوق دارد؟ــــــدیدار ی -2
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.بنویسید بند یک در را زیر حکایت کلّی مفهوم: 4سوال 

«.اند گفته هاسخن طعنه، به وی درحقِ دیگران که عابد فالن درحقِ گویی چه: »گفت را پارسایی بزرگان، از یکی

 «دانمینم غیب باطنش، در و بینمینم عیب ظاهرش، بر» گفت:

های دیگران تکیه نکنیم و...عیبهای دیگران را مالک قضاوت خود قرار ندهیم. روی دیگران زود قضاوت نکنیم، حرفدرباره 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ رصتی برای اندیشیدنف ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
کنند، کمتر به بینند توجه میعنی کمتر به آنچه میی ؟، چیست«بینندافراد بینا، کم می»قصود نویسنده از جملۀ م: 1سوال

 کنند.بینند و آن را درک نمیتمام وجود یک پدیده را نمیکنند. با های خود فکر میدیده

 کردید؟گر شما فرصت کوتاهی برای استفاده از حس شنوایی داشتید، چه میا: 2سوال

کردم و تا جایی فهمیدم، با تمام وجودم احساسشان میکردم و میکردم، سپس آنها را درک میخوب به صداها گوش مین م

   بردم.شدم و لذت میا هم حس میا آن صداهتوانستم بکه می


