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

نتیجهپیامد: کردناستفاده  ،بردن از چیزیسود شمردن:غنیمت 

کوچک خوار،قیر:حفرمانروا حاکم،امیر:

نترسمدار:اندیشه  مستخدم خدمتگزار،خادم:

شودر دوشود:دفع  دوام، بقا بهشت،خلد:

و خو، روشق خلسیرت:ناخوشایندناگوار:

برایبهر:از بزرگکیسه توبره:

گلزار باغ،روضه: نمودن، غروربزرگی تکبر:

با عظمت باشکوه،وهمند:شکآرزومندمشتاق:

خوشبختیسعادت:چهرهسیما:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪های مهم متن درس معنی عبارت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

.هستند آن شنیدن مشتاق پیوسته پاك، هایجان و است بشری تاریخ فرهنگی جغرافیای از فراتر ایشان، کالم دلنشین طنین

های تاریخ بشری است و وجود هنگتر و فراتر از محدوده فرو آهنگ زیبا و دل انگیز سخنان پیامبر)ص(، بسیار گستردهیام پ

 ها و سخنان ناب است.شنیدن آن پیامواره و همیشه عالقه مند های پاك، همتمام انسان

 نیازمند بدان، خود شکوهمندی و شکوفایی و تازگی برای همواره انسانیّت، که است آبشخوری و گنجینه (،ص)پیامبر پیام

های صالح و درستکار همواره برای ای است که انسانن پیامبر)ص( هم چون گنج با ارزش و سرچشمهها و سخنایامپ .است

 خود به آنها نیازمند هستند.تازگی، شادابی، بزرگی و شکوه 

ابهوذر  ی ا .نگهردهها و کردارتهان مینگرد؛ بلکهه بهه دلهایتان نمیها و گفتهای ابوذر، خداوند متعال به سیمای ظاهر و دارایی

کند، بلکه به اعمال و رفتار و باطن قلبتان توجه بلند مرتبه به زیبایی و چهره ظاهری و اموال و سخنان شما توجه نمیخداوند 

 کند.می

ی ا .بمهانی امهان در آن ناگوار پیامدهای از تا دانمنمی بگو شود، پرسیده تو از نداری، علم آن به که چیزی دربارۀ اگر ابوذر، ای

دانم تها از اتفاقهات و حهواد  ت نداری از تو پرسش شهود، بگهو کهه پاسهخ آن را نمهیابوذز، اگر دربارۀ چیزی که علم و شناخ

 ن و آسوده باشی.ناخوشایند آن در اما

ای  .دارد دوسهت را گیهر آسان و روی گشاده تعالی، خدای که باش خندان و روی گشاده. بگوی سخن نیاز، اندازۀ به ابوذر، ای

خدای بلند مرتبهه، ابوذر، سخنان بیهوده و نادرست را نگو و به اندازه نیاز خود، حرف بزن و همیشه خندان و شاداب باش. زیرا 

 انسان خندان و با گذشت را دوست دارد.

مومنهان، مثهل  .شهوند رنجور و یابند آگاهی هااندام همۀ رسد، رنجی را اندام یک چون است؛ تن یک چون جمله مؤمنان، مَثَل

شهوند و رنجهور و ناراحهت ها با خبهر میبرسد تمام اندام همگی مثل اندام یک بدن است، وقتی به یکی از اندام آسیب و رنجی

 شوند.می



یام آور رحمتپ: 21رس د نهم | فارسی خوانداریگام به گام اهنمای ر

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
و برای خدای بزرگ نیت دا از همۀ کارها خبر دارد خ ؟چیست« نگردها و کردارتان میخداوند به دل»نظور از جملۀ م: 1سوال

ط یت برای خدا نیستند. فقو عمل بندگان بسیار مهم است نه ظاهر کار، چه بسا کارهایی که ظاهر خوبی دارند اما در ن

  ظاهرشان برای خداست.

 .دهید توضیح را آن های شباهت و کنید مقایسه (زندگانی آداب)پنجم درس با را درس این: 2سوال

 توان به موارد زیر اشاره کرد:هر دو به برخی از عادات و آداب مهم زندگی اشاره دارند و از موارد مشترك و شبیه به هم می در 

 ها   ( کمک به همنوع در مشکالت و رنج2          ( گشاده رویی و کم سخن بودن  1

.( دربارۀ چیزی که علم نداری، حرف نزن4                   ( انتخاب هم نشین خوب 3

 دارد؟ ارتباط درس، بخش کدام با زیر بیت: 3سوال

 ود را به گفتار، ناقص مکنههو خههاست در نفس انسان، سخن              تال هههکم

دانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امان بمانی. ای ابوذر، اگر دربارۀ چیزی که به آن علم نداری، از تو پرسیده شود، بگو نمیی ا

 ابوذر، به اندازۀ نیاز سخن بگو.

ابوذر، اگر دربارۀ چیزی که به آن علم نداری، از تو پرسیده ی اان آمد و لذت بردید؟ ز کدام قسمت درس بیشتر خوشتا: 4سوال

 دانم تا از پیامدهای ناگوار آن در امان بمانیشود، بگو نمی

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
وجه کردن به ت دارد؟ بیشتری کاربرد مدرسه، در رفتارها کدام اید، خوانده درس این در که ای پسندیده رفتارهای از: 1سوال 

گذارد و سنجیده حرف زدن، کم حرف زدن، خوب حرف باطن افراد و انتخاب دوستان خوب که رفتار آنها در رفتار ما تأثیر می

ها و نوع در بیمارینتخاب هم نشین و دوستان خوب، گشاده رویی، قهر کردن، رهایی از کار بد و گناه، کمک به همزدن، ا

مشکالت

 .کند عرضه کالس به مناسب حکایتی یا خاطره داستان، درس، رفتاری هایموضوع از یکی برای گروه هر: 2سوال

ترها بپرسید و یادداشت کنید بزرگخود را انتخاب کنید و بر اساس موضوع انتخاب شده، داستان یا حکایتی بیابید. از وضوع م

 های مطرح شده بنویسید.و یا خودتان داستانی مربوط به موضوع

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
.بنویسید و بیابید درس متن در را زیر های واژه مترادف: 1سوال 

سعادتخوشبختی

آوازطنین

شمردنغنیمت بردنبهره 

مرتبهبلند متعال

مشتاقآرزومند

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

مصدر

نقلیماضی  التزامی ماضی  بعیدماضی  مستمرماضی  استمراریماضی  سادهماضی 

شخص اول 

مفرد

شخص دوم 

مفرد

شخص سوم 

مفرد

شخص اول 

جمع

شخص دوم 

جمع

شخص سوم 

جمع

اندخواندهباشیدخوانده بودمنده اخوخواندمیداشت خواندیمیخواندمخواندن

اندگفتهباشیدگفته بودیمگفته گفتمیداشت گفتیمیگفتمگفتن

ایدشنیدهباشیدشنیده بودیمشنیده شنیدمیداشت شنیدیمیشنیدمشنیدن

ایددیدهباشیددیده بودیمدیده دیدمیداشت دیدیمیدیدمدیدن

ایدگرفته باشیدگرفته بودیمگرفته گرفتمیداشت گرفتیمیگرفتمگرفتن

اندآوردهباشیدآورده بودیمآورده آوردمیداشت آوردیمیآوردمآوردن

 .بنویسید بند دو باره، این در است، پسندیده تنهایی اوقات گاهی متن، به توجه با :3سوال 

د اشاره دارد که اگر انسان هم نشین خوب داشته باشد از تنهایی بهتر است و اگر هم نشین بد تأثیر دوست و هم نشین به ب

 آن هم نشین، بهتر است. پس اگر انسان هم نشین بدی داشته باشد، تنها باشد بهتر است.داشته باشد تنهایی از 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های حکایت سیرت سلمانعبارتعنی م ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 کهاه، تهوبرۀ ایهن: گفهت رسید، وی به خادمی وقتی که نمودمی حقیر چنان رُعایا میان در. بود امیر لشکری بر فارسی سلمان

 .بَر سلمان لشکرگاه به و بردار

داد که یک وقت یک خادم میان مردم آن چنان خود را کوچک و حقیر نشان میفارسی امیر و فرماندۀ لشکری بود. در لمان س

«ان ببر.زرگ کاه را بردار و به لشکرگاه سلماین کیسۀ ب»به او رسید، گفت: 

مردم به او وقتی به لشکرگاه رسید،  .افتاد وی قدم   در و بترسید خادم آن. است امیر: گفتند مردم رسید، لشکرگاه به چون

 ید و به دست و پای سلمان افتاد.میر است. آن خادم ترسگفتند: آن فرد، همان ا

.مدار اندیشه هیچ تو، بهر  از نه کردم، خودم برای از را کار این وَجه، سه به: گفت سلمان

گفت: به سه دلیل، این کار را برای خودم انجام دادم، نه برای تو، هیچ نترس )نارحت نباش(سلمان 

 .باشم آمده بیرون رعیت، حفظ عُهدۀ از آنکه سوم شود؛ خوش تو، دل آنکه دوم شود؛ دفع من از تکبّر آنکه اوّل

انکه تکبر و خودبینی از من دور شود؛ دوم آنکه دل تو خوش شود و خوشحال و بانشاط شوی سوم آنکه از عهده حفظ اول 

 بلند بیرون آمده باشم.مردم و زیر دست خود سر
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درسمعنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

دستور دادن اجازه،رخصت:مهارت، خوش زمانی زیرکی،ظرافت:

و ناآشنا بودنغریب ی:غریبشادابی، تر و تازه بودن تازگی،طراوت:

برآمد خورشید )خور+آسان(محل خراسان:پایان رسید، تمام شدبه :سرآمد

جامۀ عارفان و درویشان ،لباس:خرقهوالدت، روز تولدهنگام میالد:

آهنگ ،صداآوا:خوراننوشان، میباده کشان:می

خوشیعیش:کردن سخنیتکرار کردن:بازگو 

هوش باش، آگاه باشبه هشدار:بخش، نجات دهندهنجات منجی:

گرمی، روشنی، پرتو، نورحرارت تف:عندلیب بلبل،هزار:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ عر آشنای غریبانش ابیات معنی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
شناسندو را میـریشان تـــهای پوجـــمندـشناسیـهای خروشان تو را ممهـــچش

شناسند.شفته، تو )امام رضا)ع(( را میهای آهای پر جوش و خروش و موجاجزای هستی، حتی چشمهمام ت

شناسندو را میـان تــابـــهای بیگـــریوابیـو آبی، جـشنگی را تــــرسشِ تــــپ

طور که آب در بیابان برای یک فرد تشنه حیاتی و ارزشمند است، وجود مقدس امام رضا)ع( هم برای جویندگان همان 

 شناسند.نظر و افراد خداشناس همگی او را میو اهل  حقیقت، مانند آب حیات است

شناسدو را میـزین سبب برگ و باران، تراوتـش است و طـصت رویــام تو رُخــن

شناسند.را میهای باران تو ها، گیاهان و قطرهتو اجازۀ روییدن و شادابی و شکوفایی است به همین علت تمام برگام ن

شناسندو را میــت یدانــمام شهـــهم تیـشناسن باغ را میـهای ایلـــتو گ هم

ها )شهیدان( با هم آشنایی دارند. )به خاطر هدف مشترک( تمام شهیدان نیز با تو آشنایند، همان گونه طور که تمام گلمان ه

 شناسی.می که تو تمام شهیدان را

شناسندو را میـبان تـــمام غریــچون ترآمدـوب! فصل غریبی ســک ای خــاین

شناسند.های بیگانه و غریب تو را میای امام خوب من، زمان غریب بودن و ناآشنایی به پایان رسید، زیرا تمام انسانکنون ا

شناسدو را میـراسان تــهای خهــکوچودمــن هم عبور تو را دیده بــــکاش م

های خراسان با تو آشنا هستند. کردم، کوچهکاش من هم در زمان شما حضور داشتم و وجود حقیقی شما را درک میی ا

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ یالد گلمعر ش ابیات معنی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
شان آمدـکید میـــرخیز که عــــــبدـمان آــــار جـــل و بهـــالدِ گُــمی

از جای خود بلند بهار جان بخش از راه رسید و جانها زنده شدند. پس گویی رت مهدی)عج( فرا رسیده اس. والدت حضمان ز

 شو، زیرا عید عارفان و عاشقان از راه رسیده است.
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 ان، دوباره جان آمدــر جهان جهـــــب  هـرقــن جـــباش زیر ایـاموش مــخ

زیر این خرقه و آیین درویشی و عرفان، ساکت و گوشیه نشین نباش؛ زیرا با آمدن میالد حضرت مهدی دوباره روح و جان ر د

ان به وجود آمده است.ای در جان مردم جهتازه

مان آمدــن و آسـیــان زمـــــــسلط  دــــه باران شـش، اللـــزار ز عیــگل

های الله شده است، زیرا پادشاه زمین و آسمان از راه رسیده است.از شدت شادی و طرب پر از گللستان گ

جی جهان آمدـه منـــدار کـــــــهش  اشــهی و فرمان بـــر و نـــآمادۀ ام

.دنده مردم و جهان و هستی متولد شرای دستور و فرمان امام زمان)عج( آماده باش که نجات دهاجرای ب

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
گوید که دیگر داند و می، مردم ایران را عاشق امام رضا)ع( میشاعر یراز «سرآمد؟ غریبی فصل: »گوید می شاعر چرا: 1سوال

شوند؛ پس فصل جا به زیارت ایشان نایل می ز همهحرم ایشان در خراسان تنها و غریب نیست و هر سال چندین میلیون نفر ا

 غریبی و تنهایی به پایان رسیده است.

 است؟ رفته کار به هایی توصیف چه (عج)زمان امام میالد برای دوم، شعر در: 2سوال

هانطان زمین و آسمان، آمدن منجی جکشان، الله باران شدن گلزار از عیش، آمدن سلگل، بهار جان، عید میالد می

 دارند؟ مردم هدایت در نقشی چه اسالمی، جامعۀ رهبران: 3سوال

 و هدایت مردم و بیدار کردن دل آنان، اتحاد ملی و انسجام اسالمی و...اهنمایی ر

روش زندگی آنها و تدبر در سخنان توان به شناخت اولیای خدا دست یافت؟ با تفکر و تعقل در سیره و گونه میچ: 4سوال

 حکمت آمیزشان.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
پنجشنبه یازدهم ذی رضا)ع( فرزند امام موسی کاظم)ع( روز امام  .کنید وگوتگف (ع) رضا امام فضایل و زندگی دربارۀ: 1سوال 

ادت جد بزرگوارش، امام صادق)ع( در مدینه چشم به جهان گشود. نام هجری، شانزده روز پس از شه 141القعده سال 

 است.« رضا»اش ابوالحسن و القابش رضا، صابر، رضی و وفی بود که مشهورترین آنها مبارکش را علی گذاشتند. کنیه

 شد.نیز خوانده می «ام البنین» و «سمانه»، «تکتم»بود که « نجمه»م ر)ع( و مادرش کنیزی به ناایشان، موسی بن جعفپدر 

ای واال و در اخالق و رفتار بر دیگر زنان مادر امام موسی کاظم)ع( بود و چون در عقل و دین داری مرتبه« حیمده»کنیز نجمه،

 خشید.به پسرش امام کاظم)ع( ببرتری داشت، او را 

م کاظم)ع( عهده دار مقام امامت شد.رضا)ع(، پس از شهادت پدر بزرگوارش امام اما

.کنید بحث آن ردیف نوع دربارۀ و بیابید غزلی ،«حافظ» دیوان به مراجعه با: 2سوال

مدار دریغ خبر یدلـــب اشقـــــــع هــب وزومدار غـــدری گذر انـــــجان نزلــــم ز باــص

مدار دریغ رـــسح رغـم ز لــــــوص مــنسیگل ای بخت امـک هــب فتیــشک آنکه کرــش به

مدار دریغ نظر امیـــتم اهـم که ونـــــــکنبودی نو ماه چو ودمــب وـــت قـــعش فـــحری

مدار دریغ مختصر  این عرفتـــم لــــــاه زاست مختصر و سهل هست و در چه هر و جهان

مدار دریغ کرـــش وطیــــط ز و بگوی سخننوشینت لـــلع است قند یهـــچشم که کنون
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مدار غـدری فرـــــس زاد و یفهـــــــوظ و از  شاعر برد می اقـــآف به وـــــــت ارمـــــــمک

 مدار دریغ زر و مــــسی ن،ـسخ بهای در که  است این نــــسخ کنی می طلب خیر ذکر چو

مدار دریغ گذرـــــره نـــــازی دیده آب تو  حافظ شود خوش الـــــح رودـــب مـــغ غبار

آرایۀ ادبی، معنی و مفهوم ها در کنار هم، عالوه بر زیبایی ظاهری و ایجاد است. ترکیب واژه« دریغ مدار»زل این غدیف ر

قرار ها در انتهای جمله ها را نیز کامل کرده است. این ترکیب، یک ترکیب فعلی است. در زبان فارسی معموالً فعلبیت

ها ای این کار را در این غزل انجام داده است که فعل دریغ مدار، ردیف باشد و در پایان بیتگیرند و حافظ به طرز استادانهمی

 گیرد.قرار 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
را از متن درس بیابید و « نجات و تسلّط معیشت، اعیاد، والدت، معابر، غربت، ترخیص،»های م خانوادۀ واژهه: 1سوال 

عیش  معیشت - عید اعیاد  -میالد  والدت  -  عبور معابر -  غریب غربت  -رخصت   ترخیص بنویسید.

منجی  نجات -  سلطان، مسلط تسلط

.بنویسید را آنها ردیف نوع و کنید مشخّص را هاقافیه زیر، هایبیت در: 2سوال 

هِل همجنس راـــَگزین، مـــرا مرس خران این خرس راـن، بـــا با مـــبیی ه

نوع ردیف: حرف -ردیف را، –و هم جنس: قافیه خرس 

ال اوـــــــۀ حـــادثـــتر از حگــــنتسِ آن دو سه هم سال اوــــنَفَد ـــش

ردیف: ضمیرنوع  ف –ه، او، ردیسال و حال: قافیهم 

.بنویسید و کنید پیدا درس با را زیر بیت معنایی ارتباط :3سوال 

سدرید باغ را بوی بهار میـــدهژده ــمرسدیــزنید راه را هین که نگار مب آ

دو به ظهور امام زمان )عج( و آمدن منجی عالم بشریت اشاره دارند.ر ه

را کامل کنید.زیر دول ج: 4سوال 

(آسمان) .است آمده پنجم فصل خوانی روان در آن دروازۀ(1

(با)   پیشوندها از یکی(2

)مق( تهی میان مشق(3

)را( مفعول نشانۀ(4

)انقالب اسالمی( فارسی های کتاب پنجم فصل نام از بخشی(5

 )شیاتس( .شود می آغاز آن با کتابتان بخوانید، برعکس اگر(6

)دشمنی( آشنایی مخالف(7

)یاران( دوستان(1

 )سو( جهت(9

 )یس( یاد شده است.« قلب قرآن»های قرآن که از آن به نام یکی از سورهنام  (11

 )او( ضمایر از یکی (11

)نصیحت( ..... گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند  / جوانان سعادتمند، پند پیر دانا را (12
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 تث٣ٙ٥ :٣ٙ٤ٚ پزتٛ، رٚضٙا٣٤ :فزٚؽ

 چارٜ ا٘ذ٤ط٣، پا٤اٖ وار :تذت٥ز س٣ٙ٥ٍٙ در رفتار، ٚلار ٚ استٛار٢ :ٔتا٘ت

 ادرانآٌا٣ٞ، :ضؼٛرا٘ذ٤ط٥ذٖ، فىز وزدٖ :تأُٔ

 تثا٣ٞ، فساد، پزاوٙذ٣ٌ، تفزق :خُّ٘اتٛد ضذٖ، ٞالن ضذٖ :تّف وٙذ

 خ٥زا٘ذ٤ط٣ :ٔػّحت ٞا، سزٌذضت، وارٚ تار ٞا، ٚضغ حاَ :احٛاَ

 دٚاْ، س٘ذ٣ٌ :تماغ٥ٍٕٗ :ا٘ذٚٞٙان

 تّٙذ پا٤ٝ، تّٙذ ٔزتثٝ :تؼا٣ِ سار٢ وزدٖ، حاِت دػا ٚ اِتٕاس :تضزع

 ضزٔسار٢خجاِت،  :ح٥ا ٥٘اس :حاجت

 تشرٌٛار، ضزافتٕٙذ، تا اغُ ٚ ٘سة :ضز٤فتس٥ار، افشٖٚ :س٤ادٜ

 اعاػت وٙٙذٜ، فزٔاٖ تزدار :ٔغ٥غ آ٤ذ، ت٥ا٤ذ :آ٤ٛ

 ٌٙاٞاٖ، جٕغ ٔؼػ٥ت :ٔؼاغ٣ ٔماْ، رتثٝ، درجٝ :ضأٖ

 آفز٤ٙص، فغزت :خّمت ٣ٍٕٞ، ٍٕٞاٖ، ٕٞٝ :ج٥ٕغ

ٔحثت تٝ ٘شد٤ىاٖپ٥ٛ٘ذ تا خ٤ٛطاٖ،  :غّٝ رحٓ ت٥ٙٛا٤اٖ، فمزا :ٔساو٥ٗ

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس ها و عبارت بیت معنی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 حك ا٘ذر ٢ٚ س پ٥ذا٣٤ است، پٟٙاٖ  جٟــــاٖ، جّٕٝ، فزٚؽ ر٢ٚ حك دادٖ

ٞا جّٜٛ وزدٜ ٚ آضىار است وٝ ٔا اس فزط آضىار تٛدٖ خذا  خذا آٖ لذر در آفز٤ذٜ. ا٢ اس ٘ٛر ا٣ِٟ است ١ٕٞ جٟاٖ جّٜٛ

 .تٛا٥٘ٓ اٚ را تث٥ٙ٥ٓ ٣ٕ٘

 آٖ  اس ٥ٌز ػثزت پس،. ا٘ساٖ خّمت وزدٖ ٤اد تٝ ٔفضُ، ا٢ وٙٓ ٣ٔ اتتذا

 .پس اس آٖ ػثزت ت٥ٍز. وٙٓ ا٢ ٔفضُ اس ٤ادآٚر٢ آفز٤ٙص ا٘ساٖ ضزٚع ٣ٔ

 ا٘ذ  ضذٜ آفز٤ذٜ حاجت٣ ٚ ٞذف٣ تزا٢ ٤ه ٞز وٝ آٟ٘ا تذت٥ز ٚ تذٖ اػضا٢ ١ٕٞ در ٔفضُ، ا٢ وٗ تفىز

 .ا٘ذ فز٤ذٜ ضذٜ درتار٠ تٕاْ اػضا٢ تذٖ ٚ تذت٥ز ٚ ا٘ذ٤ط١ آٟ٘ا فىز وٗ وٝ ٞز ٤ه اس ا٤ٗ اػضا تزا٢ ٞذف ٚ ٥٘اس٢ آ ا٢ ٔفضُ،

 دارد، لذرت ٚ ػّٓ وٝ ٤ٌٛٙذ اٌز ٘ٝ؟ ٤ا وارٞا ا٤ٗ تز دارد لذرت ٚ ػّٓ ٥٤ٌٛذ، ٣ٔ ضٕا وٝ عث٥ؼت ا٤ٗ آ٤ا وٝ ا٤طاٖ اس تپزس

 وٝ ٤ٌٛٙذ اٌز ٚ ٥٘ست؛ ارادٜ ٚ ضؼٛر را عث٥ؼت وٝ است ٔؼّْٛ س٤زا ا٘ذ؛ وزدٜ ٘اْ «عث٥ؼت» را اٚ ٚ آ٘ذ ضذٜ لائُ خذا تٝ پس

  .ضٛد ٣ٕ٘ غادر ضؼٛر، ت٣ عث٥ؼت اس وارٞا ا٤ٗ وٝ است ٔؼّْٛ پس ٥٘ست، ارادٜ ٚ ػّٓ را عث٥ؼت

٥٤ٌٛذ دا٘ص ٚ لذرت ٚ تٛا٘ا٣٤ تٝ  دٞٙذ، تپزس وٝ آ٤ا ا٤ٗ عث٥ؼت وٝ ضٕا ٣ٔ اس آٟ٘ا وٝ وار اػضا٢ تذٖ را تٝ عث٥ؼت ٘سثت ٣ٔ

ا٘جاْ ا٤ٗ وارٞا را دارد ٤ا خ٥ز؟ اٌز آٟ٘ا جٛاب دٞٙذ وٝ ػّٓ ٚ لذرت ا٘جاْ ا٤ٗ وار را دارد پس تٝ ٚجٛد خذا الزار دار٘ذ ٚ فمظ 

ا٢ ٚجٛد ٘ذارد ٚ اٌز ت٤ٍٛٙذ  ا٘ذ، س٤زا ٔؼّْٛ ٚ آضىار است وٝ تزا٢ عث٥ؼت ضؼٛر ٚ احساس ٚ ارادٜ ٟ٘ادٜ ظاٞزاً آٖ را عث٥ؼت ٘اْ

 . آ٤ذ ضؼٛر تٝ ٚجٛد ٣ٕ٘ ضٛد وٝ ا٤ٗ وارٞا اس عث٥ؼت ت٣ ا٢ ٚجٛد ٘ذارد پس ٔؼّْٛ ٣ٔ وٝ تزا٢ عث٥ؼت ػّٓ ٚ ارادٜ
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  .وٙذ تّف را آد٣ٔ وٝ ٘طٛد جٕغ دَ در حزارت آ٘ىٝ تزا٢

 .تزا٢ آ٘ىٝ دٔا٢ تذٖ ٚ لّة تاال ٘زٚد ٚ تاػث اس ت٥ٗ رفتٗ ا٘ساٖ ٘طٛد

اٌز اس ! اٚ وارٞا٢ ٚ س٘ذٌا٣٘ ٚ أٛر در ضذ ٣ٔ داخُ ٞا خُّ چٝ ٚ اٚ حاَ تٛد چٍٛ٘ٝ داضت، ٣ٕ٘ را حافظٝ ٞا لٜٛ ا٤ٗ اس اٌز

 .رس٥ذ ٘ذ٣ٌ تٝ اٚ ٣ٔٞا٣٤ در س وزد، حاَ ٚ رٚس ا٘ساٖ چٍٛ٘ٝ تٛد ٚ چٝ آس٥ة ٥٘زٚٞا حافظٝ را خّك ٣ٕ٘

 را چٙذ أز٢ دا٘ستٗ آد٣ٔ، اس است وزدٜ ٔٙغ ٚ آٟ٘است در اٚ د٥٘ا٢ ٚ د٤ٗ غالح آ٘چٝ آد٣ٔ تٝ ػ٥ّٓ خذاٚ٘ذ است دادٜ پس،

خذاٚ٘ذ آٌاٜ آ٘چٝ را وٝ غالح د٤ٗ ٚ د٥٘ا٢ ا٘ساٖ در آٖ است، تٝ اٚ دادٜ است ٚ آٟ٘ا  دا٘ستٗ ٥٘ست اٚ عافت ٚ ضأٖ در وٝ

 .عالت دا٘ستٗ آٖ را ٘ذارد، اس دا٘ستٗ آٖ ٔٙغ وزدٜ استآ٘چٝ را وٝ 

 .چٖٛ ا٘ساٖ تٝ آب ت٥طتز اس ٘اٖ ٥٘اس دارد٘اٖ  تٝ احت٥اج اس است ضذ٤ذتز آب، تٝ احت٥اج را آد٣ٔ چٖٛ وٝ س٤زا

 اٚ  ٘شد وزد ٣ٔ تضزع ٚ خذا تزا٢ وزد ٣ٔ تٛاضغ چ٥ش چٝ تٝ ٚ را ٌٙاٞاٖ تزن چ٥ش چٝ تٝ رس٥ذ، ٣ٕ٘ درد٢ ٞزٌش را آد٣ٔ اٌز

وزد ٚ افتاد٣ٌ  رفت ٚ تا چٝ اتشار٢ تٝ درٌاٜ خذا سار٢ ٣ٔ وزد، چٍٛ٘ٝ ٌٙاٞا٘ص اس ت٥ٗ ٣ٔ اٌز ا٘ساٖ درد را احساس ٣ٕ٘

 .ٕ٘ٛد ٣ٔ

 ٚ وٙذ ٣ٔ خضٛع ضذ، دچار درد٢ تٝ وٝ را وس٣ ت٣ٙ٥ ٣ٕ٘ ٔساو٥ٗ؟ تٝ ٕ٘ٛد ٣ٔ غذلات ٚ ٔزدْ تٝ وزد ٣ٔ ٟٔزتا٣٘ چ٥ش چٝ تٝ

 ٞز در ػ٥ّٓ حى٥ٓ وٝ ت٣ٙ٥ ٣ٕ٘ پس غذلٝ؟ دادٖ تٝ ٌطا٤ذ ٣ٔ دست ٚ وٙذ ٣ٔ ػاف٥ت عّة ٚ آٚرد ٣ٔ ر٢ٚ خذا درٌاٜ تٝ

 ٥٘ست؟ آٖ در خغا راٜ ٚ است حىٕت ٔٛافك ٕٞٝ آٚردٜ، ػُٕ تٝ آ٘چٝ أز٢،

٤ه درد٢ دچار ت٣ٙ٥ وس٣ را وٝ تٝ  داد؟ آ٤ا ٣ٕ٘ ٞا ٚ ٔزدْ غذلٝ ٣ٔ وزد ٚ تٝ ت٥چارٜ تا چٝ چ٥ش٢ تٝ ٔزدْ ٟٔزتا٣٘ ٣ٔ

خٛاٞذ ٚ دستص را  وٙذ ٚ اس خذا رستٍار٢ ٚ تٙذرست٣ ٣ٔ وٙذ ٚ تٝ درٌاٜ خذاٚ٘ذ راس ٚ ٥٘اس ٣ٔ ضٛد، فزٚت٣ٙ ٚ خضٛع ٣ٔ ٣ٔ

ت٣ٙ٥ وٝ خذاٚ٘ذ حى٥ٓ دا٘ا در ٞز وار٢، آ٘چٝ تٝ ٚجٛد آٚردٜ ٚ آفز٤ذٜ است  وٙٙذ؟ پس آ٤ا ٣ٕ٘ تزا٢ دادٖ غذلٝ ٚ وٕه تاس ٣ٔ

 حىٕت ٚ دا٘ص است ٚ ٥ٞچ راٜ خغا ٚ اضتثا٣ٞ در وارٞا٢ خذا ٚجٛد ٘ذارد؟ ٣ٍٕٞ ٔٛافك ٚ ٕٞزاٜ

 .وزدْ حٕذ را خذا ٚ ضذ حاغُ ٔزا ٔؼزفت اس آ٘چٝ تٝ تزٌطتٓ خٛضحاَ ٚ ضاد ٔٗ پس

 .خذا را ضىز وزدْ. پس ٔٗ ضاد ٚ خٛضحاَ تزٌطتٓ ٚ تٝ خاعز آ٘چٝ اس ضٙاخت ٚ آٌا٣ٞ تٝ دست آٚردْ

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ارزیابیخود  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ٞست٣ تا٤ذ تذا٣٘ وٝ اٚ س٤ادٜ اس ا٤ٗ سخٙاٖ( ع)اٌز اس ضاٌزداٖ جؼفز تٗ ٔحٕذتٛد؟ چٝ ٔفضُّ تٝ ٌٕزاٜ ضخع پاسخ: 1سٛاَ

 .ٔا را ض٥ٙذٜ ٚ تا ٔتا٘ت جٛاب ٌفتٝ است، ِذا تٛ ٞٓ ضا٤ستٝ تا ٔا سخٗ تٍٛ

 .و٥ٙذ ت٥اٖ را آٟ٘ا ٞا٢ ضثاٞت ٚ و٥ٙذ ٔما٤سٝ...(  ٕٞٝ آفز٤ٙص) اَّٚ درس تا را درس ا٤ٗ: 2سٛاَ

ٞا٣٤  ا٤ٙىٝ ٞز ٘ؼٕت٣ وٝ خذا تٝ ٔا دادٜ ٚ آفز٤ذٜ است تزا٢ ضىزٌشار٢ است، ٘ؼٕت. آ٘ذ ٞزدٚ ٚجٛد خذا ٚ ٘ثٛت را ت٥اٖ ٕ٘ٛدٜ

.ساسد وٝ ٔا را تٝ ػظٕت ٚ تشر٣ٌ خذاٚ٘ذ رٕٖٞٙٛ ٣ٔ

 تخط٥ذ؟ ٞا ا٘ساٖ تٝ را ا٘ذ٤ط٥ذٖ ٚ تفىّز ٘ؼٕت تشري، خذاٚ٘ذ چزا: 3سٛاَ

ت٥ٙذ٤ط٥ٓ وٝ خذاٚ٘ذ ٞز ٤ه را تزا٢ چٝ وار٢ خّك . ٞا فىز و٥ٙٓ تا در آ٘چٝ آفز٤ذٜ ا٘ذ٤طٝ و٥ٙٓ ٚ تٝ حىٕت ٚ ٞذف آفز٤ذٜ

فىز و٥ٙٓ ٚ تػٛر ... ٞا٣٤ ٔا٘ٙذ ٤ادآٚر٢، فزأٛض٣ ٚ درتار٠ ٥٘زٚٞا٣٤ وٝ خذاٚ٘ذ در ٚجٛد ا٘ساٖ خّك وزدٜ ٚ ٘ؼٕت. وزدٜ است

  .افتاد ٞا ٘ثٛد٘ذ چٝ اتفال٣ ٣ٔ ٗ آفز٤ذٜو٥ٙٓ وٝ اٌز ا٤

وزد ٚ وس٣  افتاد؟ اٌز ح٥ا ٘ثٛد، ٥ٞچ وس ٟٕٔا٘ذار٢ ٚ ٚفا٢ تٝ ػٟذ ٣ٕ٘  ح٥ا را ٘ذاضت٥ٓ چٝ اتفال٣ ٣ٔ  اٌز ٘ؼٕت: 4سٛاَ

تزخ٣ اس ٔزدْ اٌز اس ٤ىذ٤ٍز ضزْ . وزد٘ذ ٞا ٥٘ش دٚر٢ ٣ٕ٘ وزد٘ذ ٚ اس تذ٢ ٔزدْ ٥٘ى٣ ٣ٕ٘. وزد ٥٘اسٞا ٔزدْ را تزآٚردٜ ٣ٕ٘
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ٞا٢ ٔزدْ را پس  وزد٘ذ ٚ أا٘ت آٚرد٘ذ ٚ غّحٝ رحٓ ٚ احساٖ تٝ خ٤ٛطاٖ ٣ٕ٘ ٣ٕ٘ وزد٘ذ حك پذر ٚ ٔذر را ٥٘ش تٝ جا٢ ٣ٕ٘

 .وزد٘ذ داد٘ذ ٚ تزن ٔؼاغ٣ ٣ٕ٘ ٣ٕ٘

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ٞا٢ اسال٣ٔ، حفظ ٚ ٌستزش رٚاتظ  در ا٘ذ٤طٝ .و٥ٙذ غّٝ رحٓ ٚ احساٖ تٝ خ٤ٛطاٚ٘ذاٖ، تا ٤ىذ٤ٍز ٌفت ٚ ٌٛ درتار٠: 1سٛاَ 

لغغ رحٓ تاػث لغغ رحٕت ( ظ)فا٣ّ٥ٔ ٚ ارتثاط غ٥ٕٕا٘ٝ تا خ٤ٛطاٚ٘ذاٖ ا٥ٕٞت٣ تس٥ار دارد تا آ٘جا وٝ تٝ فزٔٛد٠ پ٥أثز

خٓ ٔحثت ٞا را دٚر ٚ ت ٞا را پاتزجا و٥ٙٝ دٚست٣. ضٛد در ضٕٗ د٤ذار تا خ٤ٛطاٚ٘ذاٖ تاػث ا٘س ٚ اِفت ت٥طتز ٣ٔ. ضٛد ا٣ِٟ ٣ٔ

. وارد در دِٟا ٣ٔ

تحث و٥ٙذ ٚ ٘ت٥جٝ را تٝ « خذاٚ٘ذ ا٘ساٖ را آفز٤ذ ٚ تٝ اٚ ٘غك ٚ ت٥اٖ آٔٛخت»:«اِزحٕاٖ»درتار٠ آ٤ات دٚ ٚ سٝ سٛر٠ : 2سٛاَ

 .والس ٌشارش د٥ٞذ

تزضٕزدٜ ٚ ٞا٢ ٔاد٢ ٚ ٔؼ٢ٛٙ را  ا٤ٗ سٛرٜ وٝ ػزٚس لزآٖ ِمة ٌزفتٝ است ا٘ساٖ را ٔٛرد خغاب لزار دادٜ است ٚ ٘ؼٕت

٘غك ٚ ت٥اٖ ٚ آفز٤ٙص ا٘ساٖ وٝ اس در آ٤ات دٚ ٚ سٝ ٥٘ش خذاٚ٘ذ تٝ آٔٛختٗ  .ٞا را فزأٛش ٘ى٥ٙذ فزٔٛدٜ وٝ ا٤ٗ ٘ؼٕت

تز٤ٗ ٘ؼٕت است اضارٜ وزدٜ ٚ  در ٚالغ اتتذا تٝ تؼ٥ّٓ لزآٖ وٝ ٘خست٥ٗ ٚ ٟٔٓ. ٞا٢ ا٣ِٟ ٞستٙذ اضارٜ دارد ٟٕٔتز٤ٗ ٘ؼٕت

.٤ٙص ا٘ساٖ آٚردٜ استحت٣ آٖ را لثُ اس خّمت ٚ آفز

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

فزٚؽ، در ضٕٗ، ٔفضُ، غالح، ضأٖ، تأُٔ، تضزؽ، . دٜ ٚاصٜ را وٝ ارسش أال٣٤ دار٘ذ، اس ٔتٗ درس ت٥ات٥ذ ٚ ت٤ٛٙس٥ذ: 1سٛاَ 

 ...ٔؼزفت، خضٛع، تٛاضغ، ٔؼاغ٣، جزاحت ٚ

 .ٔطخع و٥ٙذٞا٢ س٤ز را تخٛا٥٘ذ ٚ ل٥ذٞا٢ آٖ را  جّٕٝ: 2سٛاَ 

 .وار٢ ٘ذارْ فؼالًٔٗ ( ب     .تا ٔا سخٗ تٍٛ ضا٤ستٝتٛ ٞٓ ( اِف

 .تز٘ذٜ ضذ دٚتارٜٕٞا٤ٖٛ ( د           غا٤ة تٛد د٤زٚسٔحٕذ چزا ( ج

 .ٔتٗ درس، در ٤ه تٙذ ت٤ٛٙس٥ذت٥ت س٤ز را تخٛا٥٘ذ ٚ ارتثاط آٖ را تا  :3سٛاَ 

 وٝ ٞز چ٥ش٢ تٝ جا٢ خ٤ٛص ٥٘ىٛست  جٟاٖ چٖٛ سِف ٚ خاَ ٚ خظ اتزٚست

ٔثالً اٌز . جٟاٖ ٥٘ش ٔثُ اػضا٢ تذٖ ا٘ساٖ است ٚ اٌز در آفز٤ٙص خٛد دلت و٥ٙٓ، ٞز چ٥ش٢ در جا٢ خٛدش خٛب است

افتاد پس لغؼاً خذاٚ٘ذ تٝ ٞز چ٥ش٢ ػ٥ّٓ ٚ  اتفال٣ ٣ٌٔزفت ٚ دٞاٖ ر٢ٚ ضىٓ ٤ا ٔٛارد د٤ٍز چٝ  ٞا تاال٢ سز لزار ٣ٔ چطٓ

 .حى٥ٓ است

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪« مالیك از افسون تو قدر» بوَدمعنی ابیات شعر خوانی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 وـــــش اٚ  ٌـــزْ است تاسار ٔحثت دِـــ٣ د٤ــــزْ خـــــــز٤ذار ٔحثت

 ٔـــحٙت ٚ تـــار ٔحثت س پــــٛدِ ِثاســ٣ دٚخـــتٓ تز لـــــــأت دَ

 .ٚ اس ا٤ٗ دَ است وٝ تاسار ٔحثت ٚ دٚست٣ ٌزْ ٚ پز رٚ٘ك است. خذا٤ا، د٣ِ دارْ وٝ خٛاستار ٚ خٛاٞاٖ ٔحثت است* 

 .ِثاس٣ وٝ تا تار ٚ پٛد ٔحثت تافتٝ ضذٜ است. اْ تزا٢ دِٓ ِثاس٣ تٝ ا٘ذاسٜ دٚختٝ* 
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 تــــَٛد ٚغُ ٔٛ ٚ ٞجزا٘ٓ اس دٚست  تـــَٛد درد ٔــــٛ ٚ دٔا٘ـــٓ اس دٚست

 جذا ٞـــزٌش ٘ـٍزدد جا٘ٓ اس دٚست  اٌـــز لػـــــاتٓ اس تٗ ٚاوــزٜ پٛست

 .است( دٚست)ٚغُ ٚ دٚر٢ ٔٗ ٥٘ش اس ٔؼطٛق. است( ٤ار)درد ٚ درٔاٖ ٔٗ ٞز دٚ اس جا٘ة ٔؼطٛق* 

 .ضٛد ٣ٕ٘حت٣ اٌز لػاب اس تٗ ٔٗ پٛستٓ را جذا وٙذ ٞزٌش جا٘ٓ اس دٚست جذا * 

 تذ٤ــذْ لــثز دِٚتـــٕٙذ ٚ در٤ٚص تٝ لــــثزستاٖ ٌـذر وزدْ وٓ ٚ ت٥ص

 ٘ـــٝ دِٚتــٕٙذ تزدٜ ٤ه وفٗ ت٥ص ٘ٝ در٤ٚــص ت٣ وـــفٗ در خان رفتٝ

.وٓ ٚ ت٥ص در لثزستاٖ ٌطتٓ ٚ لثز ثزٚتٕٙذ ٚ فم٥ز را د٤ذْ* 

 .ثزٚتٕٙذ ت٥طتز اس ٤ه وفٗ تا خٛد تزدٜ استوفٗ در خان دفٗ ضذٜ است ٘ٝ  ٚ ف٥ٕٟذْ وٝ ٘ٝ فم٥ز ت٣*

ٔغ٥غ ٘فس ٚ ضـــ٥غا٣٘ چٝ حاغُدال غـــافُ س سثــحا٣٘ چـــٝ حاغُ

دا٘ــ٣ چٝ حاغُ تٛ لذر خــٛد ٣ٕ٘ تــــَٛد لـــذر تٛ افـــشٖٚ اس ٔال٤ــه

ٚ اس ا٤ٙىٝ فزٔا٘ثز ٘فس أارٜ ٚ ض٥غاٖ تز٢ ا٢ ٣ٔ خثز٢ چٝ فا٤ذٜ خثز٢، اس ا٤ٗ ت٣ ا٢ دَ، چزا اس خذاٚ٘ذ پان ٚ ٔٙشٜ ت٣* 

 تز٢؟ ا٢ ٣ٔ ٞست٣، چٝ استفادٜ

 .ا٢ دارد دا٣٘، چٝ فا٤ذٜ تٛ لذر ٚ ٔٙشِت ٚ ارسش خٛدت را ٣ٕ٘. ٞاست ارسش ا٘ساٖ تاالتز اس ارسش فزضتٝ* 

 جٟـــاٖ تا ا٤ٗ فــــزاخ٣، تًٙ آ٤ٛ ٔىـــٗ وار٢ وـــٝ تز پا، سٙـٍت آ٤ٛ

 تٛ ٤ٚــــ٣ٙ ٘ـا١ٔ خٛد، ٘ٙـــٍت آ٤ٛ ٛا٘اٖ ٘أٝ خٛا٘ٙذچـــٛ فــزدا ٘أـٝ خ

 .تٝ ٚجٛد آ٤ذ ٚ جٟاٖ تا ا٤ٗ ٚسؼت ٚ تشر٣ٌ تزا٢ تٛ تًٙ ٚ تار٤ه تاضذ( ٔطىال)وار٢ ا٘جاْ ٘ذٜ وٝ در ٔماتُ پا٤ت سًٙ* 

 .را تث٣ٙ٥ ٚ خجاِت تىط٣خٛا٘ٙذ، تٛ ٘ا١ٔ خٛد  وٙٙذ ٚ ٘ا١ٔ اػٕاِت را ٣ٔ ات را تزرس٣ ٣ٔ سٔا٣٘ وٝ در رٚس ل٥أت پزٚ٘ذٜ* 


