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

همواره، همیشهمادا:آگاه باشبدان:

هم نشینی و معاشرتصحبت: با اصل و نسب، نژادهاصیل:

فرار کنبگریز:مخصوصا  خاصه:

سرزنشطعن: دانشجوجوینده، خواهان، طالب:

ارجمندیعز: پنهانی و دزدیده گوش دادناستراق سمع:

راه، قصد، صورتوجه:انگیزه، علتداعیه:

معرفتفضیلت و بیبیهنر:بیشکوهشوکت:

فرومایه، خراب، خوار، زبونپست:پروابیهوده، بیخیره:

مقام، درجه، شکوهجاه: کوچ، سفررحلت:

فرو رفتن خوض نمودن:کردندخالت مداخلت:

عدل، حقداد:خار، نوعی خارمغیالن:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ مهم درس یعبارت هامعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 سود باشد، چون مغیالن که تن دارد و سایه ندارد؛ نه خود را سود کند و نه غیر خود را.هنر، مادام بیبدان که مردم بی

بهره است، مثل گیاه خار شتر که تن و ساقه دارد، اما سایه و سودی ندارد؛ نه به فضیلت همیشه بیبیاگاه باش که انسان 

 .رساند نه به دیگرانخودش بهره و سودی می

 جهد کن که اگر چه اصیل و گوهری باشی، گوهر تن نیز داری که گوهر تن از گوهر اصل بهتر بود.

خوبی نیز داشته باشی؛ زیرا دانش و  و فضیلت(دانش =نسب خوبی داری ولی صفات اکتسابی ) کن که اگرچه اصل والش ت

 )=گوهر اصل( بهتر است. یگداوفضیلت )= گوهر تن( از اصالت خان

ب اند بزرگی انسان به عقل و دانش است نه اصل و نسکه گفته آنچنان  را گوهر نه راست دانش و خرد بزرگی،: اندگفته چنانکه

 و زن وی در چنگ یابی، گوهر دو این که هر در و نیاید کار به را کس هیچ صحبت نباشد، هنر گوهرِ اصل، گوهر با را مردم اگر

باشد، اما دانشش و فضشیلت نداششته باششد، هشم نششینی و  ن با اصل و نسبگر انساا ...آید کار به را همه وی که مگذار دست از

و فضیلت( را دیدی او را به  رای هیچ کس سودمند نیست و در هر کس که این دو گوهر )اصل و نسب و دانشمعاشرت با وی ب

 رها نکن، زیرا او برای همه فایده دارد.دست آور و 

 سخن، ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن. چون باز پرسند، جز راست مگوی. 

پرسشند فقشخ سشخن از تشو چیشزی میفی نزن و از سخن بیهوده، دوری کن. وقتی اند، حره سخنی را از تو نپرسیدهزمانی ک ات

 راست را بگو.

 ا نخواهند، کس را نصیحت مگوی و پند مده، خاصه کسی را که پند نشنود که او خود اوفتدت

چنین کند. زیرا ده، به ویژه کسی را که پند و نصیحت گوش نمیوقتی از تو نخواهند، کسی را نصیحت نکن و پند و اندرز نا ت
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ود.شکسی در نهایت گرفتار می

 از جای تهمت زده پرهیز کن و از یار بد اندیش و بد آموز بگریز.

به خاطر رفت و آمد در آن به تو تهمت زده شود، پرهیز کن، از دوست بدخواه و گمراه کننده دوری  که ممکن است مکانیاز 

 کن.

 داد ده تا داد یابی. خوب گوی تا خوب شنوی

 خوب بزن تا حرف خوب بشنوی.را بدهند. حرف  لت ببینی و حقترا رعایت کن و حق مردم را بده تا تو نیز عدادالت ع

 اگر طالب علم باشی، پرهیزگار و قانع باش و علم دوست و بردبار و کم سخن و دور اندیش.

و آینده نگر باش. ر سخن بگوتدوستدار علم و شکیبا، کم م هستی، باتقوا و پاکدامن باش و به دنبال علگر ا

 آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود قطع نکند. 

ا حرف زدن خود صحبت دیگران را قطع کند.نباید زیاد حرف بزند و هم چنین نباید بنسان ا

او داخل آن جماعت بود، بر ایشان سبقت ننماید و اگر کسی به جواب مشغول شود، او بر بهتر  اگر سوال از جماعتی کنند که

 جوابی از آن قادر بود، صبر کند تا آن سخن تمام شود، پس جواب خود بگوید. بر وجهی که در متقدم طعن نکند 

اگر را جلو نیاندازد و عجله نکند.  و او نیز در میان آن گروه باشد، در پاسخ دادن به آن سوال خوداز گروهی پرسش کنند گر ا

گویی بهتری را داشته باشد، باید صبر کند تا پاسخ آن شخص تمام  او توانایی پاسخکسی در گروه مشغول جواب دادن باشد و 

 یان کند که شخص قبلی مورد سرزنش قرار نگیرد.ای دیگر بپاسخش را به گونهشود. سپس 

دارند، استراق سمع نکند و تا او را با خود در و در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوض ننماید و اگر از او پوشیده 

 آن مشارکت ندهند، مداخلت نکند.

کنند، هایشان را از او پنهان میو اگر صحبت دقیق نشودگیرد، در گفت و گوهایی که در حضور او بین دو نفر انجام می و

 اند، دخالت نکند.های خود شریک نکردهاو را در صحبتتا  هایشان گوش نکند.پنهانی به حرف

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
( سوال 3دیگران را قطع نکند.  ( سخن2( زیاد حرف نزند 1نکاتی باید توجه کرد؟  نگام سخن گفتن دیگران به چهه: 1سوال

ن کند، نسبت به آ( اگر سخنی را کسی روایت می4دیگران را پاسخ ندهد و فقخ سواالت مخصوص خودش را پاسخ دهد  

 ( و...5دانم تا سخنش تمام شود.  الیی کند و نگوید آن را میاظهار بی اط

 ط معنایی دارد؟یت زیر با کدام بخش درس ارتباب: 2سوال

رینش ز یک گوهرندشششدر آفه ششششک  دیگرندشششضای یکشششششآدم اعی شششنب

غم مردمان شادی مکن تا مردمان نیز به غم تو شادی نکنند.ه ب

 هایی است؟ک زندگی موفق دارای چه ویژگیی: 3سوال

در هر کاری، احترام به دیگران، داشتن خانواده  ت با اطرافیان، در نظر گرفتن انصافبرنامه ریزی، هدف، رفتار درسارای د

 خوشحال و موفق و...

دف درس را در چند جمله بنویسید. هدف درس آموزش آداب اجتماعی است. آدابی مانند سخن گفتن، گوش ه: 4سوال

 کردن، پاسخ دادن و...
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 ربارۀ آداب معاشرت و اخالق نیکو در زندگی اجتماعی بحث و گفت و گو کنید.د: 1سوال 

ربوط است؛ یعنی رعایت زندگی اجتماعی رفتار و کردار انسان، فقخ مربوط به خودش نیست بلکه به تمام جامعه مر د 

ها باید روش زندگی خود را با ها دارد. انسان ه اجتماع تأثیر بسزایی در سرنوشت دیگر انسانهنجارها و آداب و رسوم مربوط ب

توان به کم حرف زدن و به موقع سخن گفتن و از اخالق نیکو به راست آداب معاشرت میدیگر اجزای جامعه تطبیق دهند. از 

 و... اشاره کرد. ، تبسم کردنبودن، نیکی و صله رحم قالوش اخگویی، غیبت نکردن، شاد کردن دل دیگران، گناه نکردن، خ

شه با بگوید و خدایی عمل کند و رفتار و کردار و راز و نیازش همیباید تالش کند خدایی فکر کند، خدایی سخن انسان 

خداوند باشد.

.بیات زیر و ارتباط آن با درس گفت و گو کنیدا دربارۀ: 2سوال

 ز مصلحت خویش مگویوی و به جشگم ششک

 ت ز آغازشششششوش و یک زبانششدو گد ششدادن
که نپرسند تو از پیش مگویزی ششششیچ 

 که دو بشنو و یکی بیش مگویعنی شششی

باشد و به جا سخن بگوید و تا چیزی از او  حرف باید کمنسان ا کندخن گفتن و گوش کردن توصیه میبه آداب سشعر 

ش دارد و یک دهان پس سهم گوش از اند دخالت نکند و سعی کند بیشتر شنونده باشد تا گوینده زیرا انسان دو گونپرسیده

دهان بیشتر است.

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.ژهاهم خانوادۀ و: 1سوال 

اصيل مجتهد، مقتدر، مطلب، مقطوع، استماع، مقدّم، طعنه، اقناع، اتّهام،

سمع استماع طعن طعنه تهمتاتّهام

قطع مقطوع متقدم مقدّم قانعاقناع

جهد مجتهد قادر مقتدر طالبمطلب

اصلاصیل

 .بنویسید را آنها نوع و کنید مشخص را مضارع هایفعل: 2سوال 

 احساس از را دلتان یید،بپیرا کژاندیشی از را تان ذهن هرگاه بندید؛ کار به و بخوانید شاید نویسم،می شما برای دارم اینک»

 را شما رفتار و شنودیم را درونتان آوای بلند و پست شود؛یم همراه شما با خداوند بپرهیزید، ها رسمی بی از و ییدبشو ناروا

«آوردمی سامان به

آوردمی شنودمی شودمی بپرهيزید يدبشوی بپرایيد ببندید بخوانيد نویسممی مدار فعل

نوع 

علف

مضارع 

اخباری

مضارع 

التزامی

مضارع 

التزامی

مضارع 

التزامی

مضارع 

لتزامیا

مضارع 

التزامی

مضارع 

التزامی

مضارع 

اخباری

مضارع 

اخباری

مضارع 

اخباری

 یح دهید.بارت زیر را در یک بند وضع :3سوال 

«بوَد بهتر اصل، گوهرِ از تن، گوهرِ »

ز گوهر تنش یل و... خوب است اما اگر انسان از گوهر وجودی خود و ااصل و نسب، پدر و مادر باسواد، خاندان اصداشتن 

 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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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ کایتحعبارت ها و بیت های معنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 افتادی؟ چون خراسان امیری به داشتی، پست شغلی و بودی چیز بی و فقیر فردی تو که پرسیدند را خراسان امیر

چگونه حاکم خراسان شدی؟ چیز بودی و شغل کم اهمیتی داشتیحاکم خراسان پرسیدند که تو فردی فقیر و بیز ا

همی خواندنم بدین دو بیت رسیدم:« بادغیسی حَنظلة» گفت: روزی دیوان 

طر کن ز کام شیر بجویشششششششششو، خ  یر در استششام شششششششششتری گر به کشمه

ردانت مرگ، رویارویشششششو مشششششیا چ  عمت و جاهشششششششششزرگی و عز و نشششیا ب

 این دو بیت را دیدم.خواندم را میبادغیسی از شاعران فارسی زبان یک روز دیوان حنظلة  فت:گ

و ارجمندی این کار بزرگی . با سروری و بزرگی در دهان شیر است، برو خطر را بپذیر و از دهان شیر سروری را بیرون بکشاگر 

 میری.آوری یا مانند مردان بزرگ میو نعمت و مقام را به دست می

. بود نتوانستم راضی ودم،ب اندر که حالت آن در وجه هیچ به که آمد پدید من باطن در ای داعیه

 ب اند بزرگی انسان به عقل و دانش است نه اصل و نسکه گفته آنچنان

  پیوستم صفّاریان دولت به. کردم رحلت خویش، وطن از و خریدم اسب و بفروختم ام دارایی

حکومشت آنهشا اموال و داریی خود را فروختم و یک اسب خریدم و از سرزمین خود کشوچ کشردم و بشه دولشت صشفاریان و تمام 

 یوستم.پ

 بشه را خراسشان جملشة تشا کشرد ترقّی و گرفت باال من کارِ اندک اندک و گشت می افزوده من لشکر و شوکت و برشکوه روز هر

 .بود بیت دو این سبب، و اصل. درآوردم خویش فرمان

رفت و پیشرفت کردم تا این که تمام کارهایم پیش مید و کم کم شمقام و سپاه من زیادتر میگذشت بزرگی و روز که میر ه

 و اصل این همه بزرگی و پیشرفت من تاثیر خواندن همان دو بیت بود.خراسان را به زیر فرمان خود درآوردم. علت 
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درسمعنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

کردن به شعر، نکوهشرزنش سجو:ههاها، غمندوهان:احزا

فلک سمان،آردون:گوردبعید:

ابودینتباهی: کردن، دشنام دادن فریننلعن:

شترار خمغیالن:ار خ هدف، خواسته شده د،قصوممراد:

آرزومندی غبت،روق:شپنهانیاز رعیب:سر 

ابودیننا:ف بسیار داناانشمند دفرزانه:

با خبر گاه،آاقف:وفلک سمان،آگردون:

یستینای:هنشفتهآشوریده:

زاویه گوشه،نج:ک دارایی، ثروت جود،وهستی:

محل اقامت، جایگاه قامت،اقام:مُ هاو روشنایی ورهانانوار:

لندیبوج:امقعقعر:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ عر پرتو امیدشابیات معنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
کلبۀ احــــزان، شود روزی گلـــستان، غـم مخوریوسف گم گشته، باز آید به کنـــــعان، غم مخور

گردد و خانه غـم و نـاراحتی یـک روز ماننـد گم شده )یار و معشوق( دوباره به سرزمین کنعان )نزد عاشق یا تو( بر میوسف ی

 شوند، غم مخور(ها به شادی تبدیل میشود؛ پس غمگین نباش. )غموت میگلستان پر از شادی و طرا

شوریده، باز آید به سامـــان، غـــم مخوروین سر ای دل غمـــدیده، حالت به شــــود، دل بد مکن

ریشان تو سرو سامان و آرام و وجود آشفته و پشود، نگران نباش. این دل غمگین و ناراحت، حالت دوباره بهتر و خوب میی ا

 گیرد، غمگین نباش.قرار می

دائمــــاً یکسان نباشــــد حال دوران، غـم مخوردور گــــــردون، گــر دو روزی بر مــا نرفـــت

هدف ما پیش نرفت، ناراحت نباش، زیرا همیشه حال روزگار و زمانه بـه یـک  گردش زمانه )روزگار( چند روز مطابق میل وگر ا

  ماند.شکل باقی نمی

های پنهان، غـم مخورباشـــد اندر پــــرده، بازیهان مشو نومید! چون واقـــف نهِ ای از سـر غیب

پنهان بسیار هست هایپرده بازیپس در دانی. باش، نا امید مشو چون تو اسرار غیب را نمیگاه آ

چون تو را نوح است کشتیمان، ز توفان، غم مخوریاد هـــــستی بر کَندای دل ار سیــل فنا بنــــ

دل، اگر نیستی و نابودی هچمون سیل خروشانی، اساس و بنیان هستی و وجودت را نابود کند، باز هم غمگین نبـاش زیـرا ی ا

 الهی داری، پس از مشکالت نترس. اه با قدرتهدایتگری هم چون نوح همر

ها گــــر کَــند خار مغیالن، غـم مخورســرزنشدر بیــابان گر به شوق کعــبه، خواهـــی زد قدم

های این راه تو را آزار داری اگر خار مغیالن و دشواریدر بیابان به شوق و عالقۀ رسیدن به کعبه )معشوق( قدم بر میگر ا
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د غمگین نباشدهمی

 هیچ راهی نیست، کان را نیـست پایان، غـم مخور  گرچه منزل، بس خطرناک است و مقصد، بس بعید

اهی نیست که پس ناراحت نباش، زیرا هیچ ردور است،  رایسب دمنزل و جایگاه محل اقامت کاروانیان خطرناک و مقصگرچه ا

سرانجام و پایانی نداشته باشد.

 تا بَــــود وِردت دعـــا و درسِ قرآن، غــم مخور  های تارحاقــاط! در کنـــج فقر و خــــلوت شب

های تاریک، ذکر و کالم تو دعا کردن، قرآن خواندن و نیایش خداوند باشد حافظ تا زمانی که در تنهایی و درویشی در شبی ا

 .نباشاز هیچ چیزی ناراحت 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
یکسان نبودن احوال روزگار، وجود  مید به آینده بهتر،ا ها را برای حافظ، آسان کرده است؟یه چیزی پذیرش سختچ: 1سوال

 رهبر آگاه، توکل به خدا، دعا و خواندن قرآن

 نسان عاقل در برابر حوادث و مشکالت زندگی، چگونه باید رفتار کند؟ا: 2سوال

مید به خدا و تالش و ادهد و با توکل به خدا و نیایش پروردگارش به همراه خورد و امیدش را از دست نمیگاه غم نمییچ ه

 شود.خواندن قرآن بر مشکالت پیروز می

های درس ارتباط بیشتری دارد؟یت زیر، با کدام یک از بیتب: 3سوال

 نکند در گرانمایه به چنگرگز ــــه  اگر اندیشه کند کام نهنگواص ــــغ

هیچ راهی نیست، کان را نیـست پایان، غـم مخور  گرچه منزل، بس خطرناک است و مقصد، بس بعید

ه حج اشاره دارد() ب در بیــابان گر به شوق کعــبه، خواهـــی زد قدم هبی اشاره دارد؟دام مصراع به یک آیین مذک: 4سوال

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
و گو کنید.های آن در کالس، گفت زلی دیگر از دیوان حافظ انتخاب کنید و دربارۀ پیامغ: 1سوال 

رباره جوان خواهد شدــــیر دگــــم پــعالا مشک فشان خواهد شدـــــنفس باد صب

س به شقایق نگران خواهد شدــــچشم نرگقی به سمن خواهد دادــــارغوان جام عقی

ل نعره زنان خواهد شدـــرده گـــراپـــتا سشید از غم هجران بلبلـــاین تطاول که ک

واهد شدـظ دراز است و زمان خـــمجلس وعرابات شدم خرده مگیرـــگر ز مسجد به خ

واهد شدـان خـــا را که ضمـــد بقـــمایه نقردا فکنیــــشرت امروز به فـــای دل ار ع

ید رمضان خواهد شدــب عـــظر تا شـــاز نماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید

د شدـاغ آمد از این راه و از آن خواهــکه به بریدش صحبتــگل عزیز است غنیمت شم

چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شدمطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود

ش که روان خواهد شدـــدمی نه به وداعـــقیم وجودـوی اقلـــــحافظ از بهر تو آمد س

ها با هم شکفته گلادآوری اینکه بدانیم هر گل فرصت کمی برای زندگی دارد. همۀ و بشارت دربارۀ آمدن بهار و یژده م

دهد بلکه هر کدام را در زمان خودش ها را با هم به انسان نمینیز نعمتشوند. خدا به ترتیب شکفته میشوند. بلکه نمی
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کند و دانستن عزت گل اشاره میدر غزل به باید قدر عمر خود را بدانیم و از لحظه لحظۀ آن استفاده کنیم. شاعر دهد. ما می

و در آخر به باغ و تماشای گل و بهار نیز توصیه دیگر شاعر است کند. رفتن قدر گل و با ارزش دانستن وقت را نیز توصیه می

بری، بدان که خداوند حافظ را برای خاطر لذت میکه از خواندن و شنیدن غزل  کند که ای شنونده شعر و ای کسیبیان می

تا هستیم قدر همدیگر را بدانیم و از احوال هم باخبر ) شما آفریده است، پس برای خداحافظی با او بیایید که رفتنی است.

ع کنیم.(و روزی باید با این دنیا وداشود شویم، زیرا عمر خیلی سریع سپری می

.یگر انتخاب کنید و بیت کامل آنها را در کالس بخوانیدهار نمونه تخلص از شاعران دچ: 2سوال

کویی نبرندــــت که نامش به نــآن اسرده ــمرگز ــیرد هــام نمکونـــرد نـــم دیاــــعس

شهریارادل به دوست گفتن چه خوش است غم بـــــنوای مرغ یا حق بشنو که در دل ش ز

م شاد تا روز پسین باداــز این غــــک دــــامیهاتفتاد در دام غمت +از همه کس افبیش 

ل تعمیر، پای خود کشیدن مشکل استــــگاز دستگیر صائبق ـــذبۀ توفیـــــج نگرددتا 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 بنویسید. واژگانی را که نشانۀ جمع دارند، مشخص کنید و مفرد هر یک را: 1سوال 

آزادگان پایان، کشتیبان، پیروان، احزان، دودمان، گلستان، کنعان،

زنح حزانایروپیروانپ زادهآ زادگانآ

 .بنویسید آنها با قافیه هم واژۀ سه و کنید مشخّص را ها قافیه زیر، بیت در: 2سوال 

افتد ما مقام بر گذری را تو رـــــاگ  افتد ما دام به سعادت اوج مایـــــه

شام، بام، گام، وام، نام، مشام و...جام، خام، رهام، پدرام، زمام، نمام، رام، های هم قافیه: واژه

.بنویسید را آن ارتباط دلیل دارد؟ معنایی ارتباط درس، های بیت از کیکدام با زیر، بیت :3سوال 

رسید ماه اوجِ به برآمد چاه، عرـق ز  غیور برادرانِ مـــرغ به مصر زیزــع

 د حال دوران، غـم مخوران نباشـــــاً یکسدائمـ  تا نرفـــر دو روزی بر مــــردون، گــدور گـ

کار خدا بدون حکمت و فلسفه گیرد. هیچ دهد، گاهی از انسان نعمت را میبه انسان نعمت میدنیا یکسان نیست. گاهی ال ح

اسیر چاه شد، سپس به مصر برده شد و گرفتار زندان گشت، . یکبار و زندگی حضرت یوسف )ع( هم یکسان نبودحال  نیست.

 دیگر بار از زندان رهایی یافت و عزیز و حاکم مصر شد.

های پنهان، غـم مخورباشـــد اندر پــــرده، بازی  هان مشو نومید! چون واقـــف نهِ ای از سـر غیب

از نعمت شود. ما رحمت و ث شود، شاید روزی باعرنج میکه از نظر ما خیانت است و باعث کاری خدا حکمت دارد. کارهای 

 رازهای هستی با خبر نیستیم و نباید دربارۀ آنها زود قضاوت کنیم.
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درسمعنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 جنگ رزم: بودن، گروه اندککم  اقلیت:

 کنندهآشنا  شناسنده: صفتاندشمن  خویان:اهرمن 

 آسودن، محل آرامشجای  آرامستان: توان آب نوشیده از آن میکجایی  آبشخور:

 سرزمین و بر:بوم  اندگرفتهآرام  اند:آرمیده

 طرفهدو  سویه:دو  جنگ پیکار:

 و گستردگیپهنا  فراخنا: کنندهآشنا  شناسنده:

 با ارزشچیز  گوهر:گرامی  آفریدگار کردگار:

 ارجمند ،ثروتمند ور:یه ما آسیب گزند:

 ترس هراس: زنندمیفریاد  غرند:می

 دهان کام: مهد، زمین هموار گهواره، گاهواره:

 آفریننده کردگار: قرار، لرزان و جنبانبی تپنده:

 آن، هم چونچون  چونان: شیطان اهریمن، اهرمن:

 سراسر به سر:سر  زندگی جانوارن وحشی، بیشهمحل  کنام:

 دویدن کردن:پویه  فقیر درویش:

 ته، انتها ریشه، بن: سویبه  زی:

آواز بانگ، ندا:خداوند کردگار:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ابیاتمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 نـــهان و آشــــکار ــناســندۀــــــش جهان ردگارـک از واهمــــخـــ همـــی

 خواهم.شناسد، میاست و پنهان و آشکار جهان را میآفریننده جهان  بزرگ کهخداوند ز ا

 ـک نامـــــی بَود یارتانـــه نیـــــهم ــــهدارتانـنگ بـــد، رــــهَ ز باشد که

 از هر بدی و آسیب در امانتان نگه دارد و همیشه نیک نامی و یار و یاورتان باشد.ه ک

 تـان سر به سر، زیر دستِ من اســـجه ن استــست مـــندانی که ایرانی، نــش

 است و جهان هستی به طور کامل در اختیار و زیر دست من است.که ایران جایگاه، وطن و محل نشست من  دانیمین

 راسـه ـــد،ـــبه نیــــکی ندارند از بــ ــاسـدالنـــند، یزدان شنـــهمه یکـــ

کنند و با نیک نامی از بدی و پلیدی هراسی ندارنـد و ای که هستند، خدای یگانه را پرستش میایران در هر قوم و قبیلهدم مر

 یکدلند.

 ودـیران شـــکُـــنام پلنـــــــگان و ش ـــران شودـــــدریغ است ایران که ویـ

 )محل زندگی و اشغال دشمنان گردد( درنده مانند پلنگ و شیر شود.یران از بین برود و محل زندگی حیواناتی ا است کهیف ح
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 ادـک تن مبـــــدر این بوم و بر، زنده ی  بادـــــاشد، تن من مــــــچو ایران نب

 جود من هم از بین برود و در این سرزمین حتییک نفر هم زنده نماند.وایران نابود شود، که اگر قرار باشد م رزومندآ

 یم.ـمن دهـــــاز آن به که کشور به دش  تن دهیمــر، تن به کشـــهمه سر به س

ما همگی کشته شویم و جانمان را برای وطن فدا کنیم، از آن بهتر است که کشورمان را به دست دشمن دهیم.گر ا

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
فرزند ون همانند مادر گرامی، بزرگ و عزیز است و همتایی ندارد. زندگی چ ند؟نکمی تشبیه مادر به را میهن چرا: 1سوال

گذارد، ملت نیز بدون میهن، وابسته به مادر است، زندگی مردم نیز وابسته به میهن است. فرزند بدون مادر پا به هستی نمی

  .کشندو مادر هر دو فرزندان خود را در آغوش میندارند. میهن  وجود خارجی

 چیست؟ فرزند و مادر رابطة بودن سویه دو از منظور شما نظر به: 2سوال

به مادر مهر و محبت  و هم فرزند نسبتگذرد هم مادر، فرزند را دوست دارد و به خاطر فرزند از جان و مال خود میون چ

 دارد؛ بنابراین این رابطه دو طرفه است.

 دارد؟ هاییویژگی چه همدلة جامعیک : 3سوال

جامعة یکدل با هم، همفکری های فکری که دارند، یک دل هستند. اعضای آن یک صدا هستند و با همة تفاوتعضای ا

  دارند.کنند و به سوی پیشرفت قدم بر میکنند و برای پیشرفت جامعه برنامه ریزی میمی

شوند؛ همچنین نا وطن، ملت و مردم هم معنا ندارند و متحد نمیرا باید از وطنمان پاسداری کنیم؟ چون بدون چ: 4سوال

گناه های بیدگی مردم و از بین رفتن عزت و ریختن خون انسانهرج و مرج و اشوب در زن آرامی و هرج و مرج در وطن باعث

 شود.می

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 .کنید گو و تگف آن، ۀدربار و کنید انتخاب اتّحاد، و همدلی محتوای با شعری: 1سوال 

 ان غم فرسوده و بیمار هم باشیمــجس ـــــانی یمـم باشـونس هم یار هم غمخوار هـــتا مبیا 

 چون روز دست و پای هم در کار هم باشیمشود  ر سوزیمـآید شمع هم گردیم و بهر یکدگشب 

 ان هم جانان هم دلدار هم باشیمــم جـــهدل  دای همـرای هم فـم بـــفای هـــهم شدوای 
 هم باشیمار هم آریم و دوش بار ـــــدر کسری  هم یک تن شویم و یک دل و یک رنگ و یک پیشهبه 

 م سر بر گرد هم بر کار هم باشیمـــــهم آریبه  ان آیدـــای تا در میرهـــاشد زهــرا نبجدایی 

 باشیم  کار همدان ز هم گه خسته و افـخنگهی  ریمر یکدیگر میـــیم و بهـــیکدگر باشحیات 

 ستی آید ساغر سرشار هم باشیمـــــوقت مچو  ل گردیم بهر همـــــوقت هوشیاری عقل کبه 

م گریستن، برای هم جان دادن، برای هم سوختن، برای هم فدا زنده بودن، برای هم مردن، برای هم خندیدن، برای هرای ب

تک تک افراد یک ملت به شود. اگر میرهم گذاشتن، برای هم عقل کل شدن و... باعث سر زندگی و شادابی شدن، برای هم م

 ی که در شعر آمده، با هم متحد باشند کسی یارای از بین بردن آن ملت را ندارد.همین صورت
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 .کنید مطرح کالس در را ایرانی اقوام همدلی و زیستی هم از هایینمونه: 2سوال

، گیلک، بلوچ و... که هر کدام زبان و آداب و رسوم و ف از جمله ترک، کرد، لرهای مختلایران با وجود داشتن قومیتشور ک

.. تاکنون شاهد هیچ اختالف قومی، ادیان و مذاهب مختلف در کشور و. فرهنگ خاص خود را دارند و همچنین با وجود پیروان

 اند. شان به هم دیگر کمک کردههای ناگوار، با تمام وجوددر اتفاقای و مذهبی نبوده و نخواهد بود. مردم قبیله

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 .بنویسید و بیابید را درس متن امالیی مهم واژۀ ده: 1سوال 

می، لههه و گویش و آیین، آبشخور، روی و رخساره، گزند اهرمن خویان، اقوام یک های مهربانی، شوق انگیز، نظام اساللوهج

 صدا، دریغ

 .بنویسید را آنها نوع و وابسته هسته، شده، مشخّص اسمی هایگروه در: 2سوال 

 .گیرندمی جان                 ،مادر  گوارای و گرم       پرتوِ     در فرزندان (الف

وابسته پسین    وابسته پسین   هسته  

)مضاف الیه(            (صفت) 

 .اندکرده سپر را تن ،وطن برای همه ایرانیان ،مقدّس  دفاع     دوران             همین   در (ب

 وابسته پسین  وابسته پسین  هسته           پیشینابسته و 

 )صفت(        )مضاف الیه(                   )صفت اشاره(  

 .بنویسید را زیر عبارت پیام :3سوال 

«.دارد می کامشان در خویش شیرۀجان و پروراند می را عزیزکانی ، خود دامان و دل در که ماند می گلستانی به ما ایران»

کنند و حس انسان دوستی، وطن دوستی و غیرت را از دامان سرزمین عزیزمان رشد میهای آزاده با تمام وجود در نسانا

 برند.پدران سرمزینشان به ارث می

 .بنویسید را نتیهه و کنید بررسی ها واژه معنایی تضاد رابطة نظر از را زیر هایبیت و جمله :4سوال 

 بیدار نرگس و درخوابی تو که باشد فــحی  پیش در غفلت سَرِ نفشه، چوب آخِر کی تا

 اربید خواب

 کن درویش مردم با نیمیک واضعــــت وَر  کن سِفله گانـــخواج اب نی،میک تکبّر گر

 درویش خواجگان  –تواضع تکبر

 هانــــــج رزدــــــنی وری،ــــم آزار به  هانــِک زدــــــــــن به و هانـــمِ نزد به

 کهانمهان

 .اند کرده قراری بی آشوبش در و اند آرمیده آن آرامش با... 

 اند.قراری کردهبی اند یدهآرم -  آشوب آرامش

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعر خوانی ابیاتمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 ه همزادگانــرون با دو ســـبُت ــــــفر  ملة آزادگانــــــــاز جودکی ــــــک

 وستان هم سن و سال خود برای بازی کردن بیرون رفت.اصیل و نهیب با دودکی ک



میهن مامِ با همزیستی: 8رس د نهم | فارسی خوانداریگام به گام اهنمای ر

 د به سرـــــرد و درآمـــمی کــهپویه  اد آن پسرـــــچو در راه نهی ـاــــپ

 به راه افتاد با شادی شروع به دویدن کرد و با سر به زمین خورد.تی قو

 کستـهرۀ پشتش شـدل و مُر ــــمِه د زِ دستـاز آن پویه درآمش ــــــپای

 شدت بازی و دویدن از پا درآمد و اشتیاقش از بین رفت و مهرۀ کمرش هم آسب دید.ز ا

 ال اوـــــــادثة حــــتر از حگ ــتن ال اوســنفسِ آن دو سه همد ــــــش

 و روز هم بازی های او به خاطر این اتفاق از حال او هم بدتر شد.ال ح

 تـباید نهفـــیش بـــاهن چــــبُدر  ه ورا دوست ترین بود گفتــــــکآن 

 ترین دوست او بود، گفت: بهتر است او را در ته یک چاه پنهان کنیم.که صمیمیودکی ک

 رمسارـدرش شــــاز پ شویمــــــنتا  کارــــــــود راز چو روز آشــــنشتا 

 راز ما پنهان بماند و نزد پدرش شرمسار نشویم.اینکه این رای ب

 شان یکیـــود از ایــــاو بن ــــشمد ودکیـــــــــش ترین کـاندیعاقبت 

من آن پسر زخمی بود.عاقبت اندیش، دانا و آینده نگر که اتفاقاً در بین آنها، دشودک ک

 هانــــماند نـــن حال نــــایصورت  انا که در این همرهانـــــهم» گفت:

«شوندکنند و نسبت به من بدگمان میدانند، مرا متهم به انهام این کار میاز آنها که همه مرا دشمن او می» :که فتگ

 ار کردـــارۀ آن کـــــچدرش ــــپتا  ردـبردار کــــــپدرش رفت و خزی 

راه حلی پیدا کرد.اق وی پدرش رفت و او را از ماجرا باخبر کرد و پدر آن کودک برای ان اتفبه سو ا

 زش توانایی استـــمه چیـــهر ــــب ایی استـــــوهر دانــکه در او جهر 

د، بر انهام هر کاری توانایی دارد.شاب هدای برکه از هوشیاری و  آگاهی بهرهرکس ه

 ت که نادان بودـــاز آن دوستر ــــبه م جان بودـــا که غـــدانِن ــــدشم

کند، بسیار بهتر از دوستی است که نادان و جاهل باشد.را دچار غم و اندوه می دانایی که روح انسانشمن د


