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اهداف کّلى آموزش زبان فارسى در پاىۀ اّول متوّسطه

الف( دانش و اّطالعات
انتظار مى رود دانش آموزان با مطالعٔه اىن کتاب نسبت به موارد زىر آشناىى پىدا کنند:

1( پدىدٔه زبان و نقش آن در روابط اجتماعى
2( زبان معىار و نقش آن در تحکىم ارزش هاى ملّى، دىنى و فرهنگى

3( نمونه هاى زبان فارسى امروز و گذشته
4( ارزش ها و مسائل اجتماعى از طرىق متون زبانى

5( شىوه ها و قواعد درست نوشتن
6( ساختار زبان فارسى معىار

7( ساختمان کلمات فارسى و انواع آن در زبان فارسى معىار
8( ساختمان جمالت و نقش کلمات

ب( نگرش ها وگراىش ها
1( اىجاد عالقه و نگرش مثبت به طرح افکار و اندىشه ها در قالب گفتار و نوشتار

2( اىجاد نگرش و گراىش مثبت نسبت به زبان فارسى
3( اىجاد نگرش و گراىش مثبت نسبت به پاسدارى از زبان فارسى و گسترش آن

4( اىجاد نگرش و گراىش مثبت نسبت به مهارت هاى چهارگانٔه زبانى
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پ( مهارت هاى ذهنى
1( تواناىى شناخت گونه ها و سبک هاى زبانى
2( تواناىى تشخىص زبان علمى و زبان ادبى

3( تواناىى تشخىص ساختار صرفى و نحوى زبان فارسى
4( تواناىى استدالل و تشخىص ساختار درست کلمات و ترکىب هاى زبان فارسى

5( تواناىى تشخىص شىوه هاى ساده نوىسى و مقاىسٔه آن با نوشته هاى متکلّفانه
6( تواناىى تشخىص نامه هاى ادارى و دوستانه

7( تواناىى تشخىص نوشتٔه درست از نادرست )وىراىش(
8( تواناىى تشخىص جاىگاه مناسب عالىم سجاوندى

9( تواناىى خالصه کردن متون زبانى و ادبى

ت( مهارت هاى عملى
1( تواناىى به کارگىرى مهارت هاى زبانى کسب شده در دوره ها ى راهنماىى و ابتداىى

2( تواناىى درک صحىح شنىده ها و متون دىدارى
3( مهارت در به کارگىرى نکات امالىى و نگارشى

4( تواناىى سرىع و صحىح خواندن متون
5( مهارت در گفت وگو و فّن بىان به زبان فارسى معىار

6( تواناىى به کارگىرى زبان علمى و ادبى در جاى مناسب
7( تواناىى نگارش نامه هاى ادارى، دوستانه و پىام هاى کوتاه
8( تواناىى به کارگىرى مقاىسه و توصىف در نوشته هاى خود

9( مهارت به کارگىرى درست ساختار صرفى و نحوى زبان فارسى
10( تواناىى ساده نوىسى و خالصه نوىسى

11( تواناىى نگارش خاطرات و ىادداشت هاى روزانه
12( تواناىى وىراىش فّنى ىک متن ساده 
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درس اّول

زبان 

 زبان چىست؟
 زبان چه فاىده اى دارد؟

 بدون زبان زندگى انسان چگونه است؟

زبان ىکى از جنبه هاى رازآمىز  وجوِد انسان است. پدىده اى است که، پس از قرن ها 
بحث و بررسى، هنوز آن را آن گونه که باىد نشناخته اىم؛ هر چند استفاده از آن بسىار آسان 
است؛ به اىن دلىل که ما اىن کار را از ساِل اّوِل زندگى و به تدرىج شروع مى کنىم و طرز 
استفاده از آن را هم به طور طبىعى فرا مى گىرىم، بى آنکه به درس ومدرسه نىاز داشته باشىم. 
از سوى دىگر شناخت زبان دشوار است. ىکى از دشوارى هاى شناخت زبان پىچىدگى و 

گستردگى بىش از حّد آن است.
زبان به اىن دلىل پىچىد گى دارد که باىد ذهِن انسان را، همراه با تماِم رازها و رمزهاى 
ـ در خود بگنجاند.  ـ چه در سطِح فردى و چه در سطِح اجتماعىـ  حىاِت ماّدى و معنوِى اوـ 
اگر انسان از زبان بى بهره بود، نه مى توانست به تفّکر بپردازد، نه هىچ علمى به دست آورد 

و نه فکر و علم خود را به دىگران منتقل کند.

فّعالّىت 1
فکر کنىد و بگوىىد:

اگر انسان از زبان بى بهره بود، چه اتّفاقى مى افتاد؟

را، در خود  دىگِر هستى  باىد همٔه جلوه هاى  زىرا  دارد؛  زبان گستردگى هم  گفتىم 
بگنجاند؛ خواه پدىده ها و جلوه هاى انسانى، خواه اجتماعى و خواه طبىعى.
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 آن نىست؛  دشوارِى شناخِت زبان تنها ناشى از پىچىدگى و گستردگِى بىش از حدِّ
را  زبان  از  استفاده  مى پندارىم چون طرِز  ما  که  اىن است  زبان،  دىگر شناخت  دشوارى 
مى دانىم، پس خوِد آن را هم مى شناسىم. به همىن دلىل نىز سعى در شناخِت زبان را اغلب 
بىهوده مى انگارىم. حال آنکه واقعّىت غىر از اىن است. چه، از ىک طرف، شناخِت زبـان 
ــ با آن همه پىچىدگى و گستردگى ــ به مراتب بىشتر از هر موضوِع دىگرى به صرِف وقت، 
نىاز دارد؛ از طرف دىگر، تا کسى زبان را به خوبى نشناسد، نمى تواند براى  فکر و نىرو 

شناخِت موضوعات دىگر، از آن به خوبى استفاده کند.
آىا مى دانىد که اگر در ىک زبان، براى »چىز«ى کلمه اى به کار برود، اهل آن زبان 
نىز براى آن چىز وجودى قائل مى شوند؟ مثالً، پىش از آنکه کلمٔه »کىوى« در زباِن فارسى 
اهل  اگر  آنکه  بود. عجىب تر  ىکسان  زبانان  فارسى  براى  مىوه  اىن  بود   و  نبوِد  پىدا شود، 
همان زبان کلمه اى را به کار ببرند که براى آن بىرون از ذهنشان چىزى وجود نداشته باشد، 
براى آن کلمه وجودى خارجى قائل مى شوند! مثالً، بهِ صرِف اىنکه کلماِت سىمرغ و دىو از 
گذشته هاى دور وارِد زباِن فارسى شده است، ما فارسى زبانان مى انگارىم که حتماً در آن 

زمان ها پرندگانى به ناِم سىمرغ و موجودى به ناِم دىو وجود داشته است.
گاه با پرسش هاىى روبه رو مى شوىم که پاسخ دادِن به آنها در گرِو شناخِت زبان است؛ 
مثالً اگر کسى از ما بپرسد که چرا حرف زدن را خود ىاد مى گىرىم ولى نوشتن را باىد در 
مدرسه بىاموزىم، به شرطى مى توانىم به او پاسخ دهىم که به شناخِت زبان مجّهز باشىم. پس 
شناخت زبان به هىچ وجه با تواناىى استفاده از آن ىکى نىست. همىن طور است اگر از ما 
بپرسند وقتى مردِم شهرهاى تهران، ىزد، زاهدان، بندِرعباس، الر، بوشهر و …حرف هاى 
ىکدىگر را به زحمت مى فهمند، ما چرا مى گوىىم همٔه آنها به ىک زبان، ىعنى به زباِن فارسى، 

حرف مى زنند؟ ىا چرا »گفتن« از »نوشتن« براى ما آسان تر است؟ و …

فّعالّىت 2
گفت وگو کنىد:

چرا زبان باىد آموخته و شناخته شود؟
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اکنون ببىنىم تعرىف زبان چىست؟ زبان شناسان براى زبان تعرىف هاى متعّددى پىشنهاد 
کرده اند؛ ما در اىنجا فقط صورِت ساده شدٔه ىکى از تعرىف ها را مطرح مى کنىم. براساِس 
اىن تعرىف، زبان ىک نظام است و کاِر اصلِى آن اىجاِد ارتباط مىاِن انسان هاست. مقصود 

از اىن ارتباِط زبانى، عمدتاً انتقاِل پىام از ىک فرد به افراِد دىگر است.
 در اىن تعرىف منظور از نظام، مجموعٔه به هم پىوسته ولى پىچىده اى است که طبق 
قاعده از اجزاى کوچک ترى ساخته شده باشد. اجزاى سازندٔه نظاِم زبان در درجٔه اّول، 

نشانه است و نشانه هر لفظى است که معناىى داشته باشد. 
با توّجه به اىنکه انتقاِل پىام در ارتباِط زبانى معموالً در قالِب جمله صورت مى گىرد، 
مى توان هر جمله  را نمونه اى کوچک از نظاِم بزرِگ زبان دانست؛ مثالً جمله  ى »عىِد شما 
 خود ىک نظام است؛ چون مى تواند درکلّّىِت خوىش دست کم مىاِن  مبارک باد!« در حِدّ
دو نفر از افراِد انسانى رابطه برقرار کند و پىامى را در ماىٔه شادباِش عىد از ىکى به دىگرى 
منتقل کند. اىن مجموعٔه به هم پىوسته طبِق قاعده از اجزاى کوچک ترى ساخته شده که 
عبارت اند از: »عىد«، »نقش نماى اضافه1«، »شما«، »مبارک« و »باد«. هرىک از اىن اجزا 

ىک نشانه است؛ زىرا از لفظى تشکىل شده است که معناىى را مى رساند.
نه  مى پندارند،  بعضى ها  آنچه  برخالِف  زبان،  که  مى دهد  نشان  به خوبى  باال  تعرىِف 
نه حّتى  و  باشد  انباشته شده  انسان  ذهن  در  که  است  کلمات  از  قاعده  و  بى نظم  توده اى 
مجموعه اى از قواعِد دستورى است که آن را بى هىچ نظم و ترتىبى به حافظه سپرده باشند. 
بلکه دقىقاً ىک نظاِم واحد است. اىنکه چرا اىن نظاِم واحد در هر جا به شکلى دىگر درمى آىد 
بى آنکه خودش تغىىر ىابد، سؤالى است که همراه با ده ها سؤال دىگر، امسال و سال هاى 

بعد به آن  مى پردازىم.

خودآزماىى
1( چرا استفاده از زبان آسان است؟
2( چرا شناخت زبان دشوار است؟

1ــ در درس بىست  و  هفتم با »نقش نماى اضافه« بىشتر آشنا خواهىم شد.
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3( سه کلمه بگوىىد که وجود خارجى داشته اند ولى براى ما از زمانى وجود پىدا کرده اند که نام 
آنها وارد زبان فارسى شده است.

4( آىا شناخت زبان با تواناىى استفاده  از آن ىکى است؟
5( ارکان اصلى تعرىف زبان را بىان کنىد.

6( با ذکر چند مثال قابلّىت هاى زبان را در زندگِى روزمّره بنوىسىد؛ مثال: به رادىو گوش مى دهىم.
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درس دوم

جمله

»  زنبور عسل حشره اى کوچک و مفىد است؛ پىوسته در تکاپو و تالش است؛ 
بر روى گل هاى گوناگون مى نشىند؛ شىرۀ بهترىن گل ها را مى مکد؛ عصارۀ آنها را 

با هم مى آمىزد و عسل مى سازد.«
نوشتٔه باال شامل چند بخش است:

زنبور عسل حشره ا ى کوچک و مفىد است.
]زنبور عسل[ پىوسته در تکاپو و تالش است.

]زنبور عسل[ بر روى گل هاى گوناگون مى نشىند.
]زنبور عسل[ شىرٔه بهترىن گل ها را مى مکد.
]زنبور عسل[ عصارٔه آنها را با هم مى آمىزد.

]زنبور عسل[ ]از آنها[ عسل مى سازد.
هرکدام از اىن بخش ها را ىک »جمله« مى نامىم.

هر جمله دو قسمت دارد: نهاد، گزاره.
گزارهنهاد

شىرهٔ بهترىن گل ها را مى مکد.زنبور عسل

برروى گل هاى گوناگون مى نشىند.زنبور عسل

عصارٔه آنها را با هم مى آمىزد.زنبور عسل

تقسىم بندى جمله را با رسم نمودارى به شکل زىر نشان مى دهىم:
جمله  

نهاد                                                                              گزاره    

زنبور عسل                                           شىرٔه بهترىن گل ها را مى مکد.
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نهاد کلمه ىا گروهى از کلمات است که دربارٔه آن خبرى مى دهىم؛ ىعنى 
»صاحب خبر« است.

مثالً در جملٔه:
»زنبور عسل، شىرٔه بهترىن گل ها را مى مکد.« دربارٔه زنبور عسل خبر داده اىم پس 

زنبور عسل صاحب خبر است.

گزاره خبرى است که دربارٔه نهاد داده مى شود.

مثالً در همان جمله ، »شىرٔه بهترىن گل ها را مى مکد« خبرى است که دربارٔه زنبور 
عسل بىان کرده اىم.

هر گزاره ىک فعل دارد که هستٔه آن است؛ مانند »مى مکد« در اىن جمله:
زنبور عسل شىرهٔ بهترىن گل ها را مى مکد.

هر فعل نىز داراى ىک شناسه است که همىشه با آن است: شناسه، نشانٔه فعل است 
ـَـ د  « درمى مکد. به همىن دلىل شناسه  و همانند نهاد شخص فعل را معّىن مى کند، مثل » 

را نهاد پىوسته مى نامىم.

فّعالّىت
با دلىل بگوىىد:

چرا شناسه نهاد پىوسته است.

شناسٔه فعل، معموالً در شمار )= مفرد و جمع( با نهاد مطابقت دارد؛ به عبارت دىگر:

ـَـ د آمده و چون  مى بىنىم که در دو جملٔه باال آنجا که »اسب« مفرد است، شناسٔه  
ـَـ ند شده است. جمع بسته شده، شناسه هم  

جمع جمع  مفرد      مفرد 
مى دَوند اسبان  مى دَود      اسب 
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در مورد اشخاص دىگر فعل نىز بىن نهاد پىوسته )= شناسه( و نهاِد جدا1، از نظر 
شمار، هماهنگى وجود دارد:

نهاد مفرد 
فعل مفرد 

نهاد جمع 
فعل جمع 

شناسۀ جمعشناسۀ مفرد 
من
تو
او 

می رو
می رو
می رو

ـَـ م
ی
ـَـ د

ما
شما
اىشان 

می رو
می رو
می رو

ىم
ىد 
ـَـ ند

ـَـ م است. هرگاه نهاد، ما باشد، شناسٔه  ، کلمٔه من باشد، شناسٔه فعل 
پس هرگاه نهاد2

به همىن ترتىب تو، او، شما، اىشان در صورت نهاد بودن، شناسٔه خاّص  فعل ىم است؛ 
خود را دارند.

ـَـ م )من( ............ 

)تو( ........... ــ ى

ـَـ د/ 3       ∅ 4 )او( ............ 

)ما( ............. ىم

)شما( ............ ىد

ـَـ ند )اىشان( ...........  
گفتىم نشانٔه فعل، شناسه است؛ آىا نهاد هم نشانه اى دارد؟

1ــ گروه اسمى که معموالً در ابتداى جمله مى آىد و با شناسه مطابقت دارد »نهاد جدا« است.
2ــ از اىن پس، مراد از نهاد، نهاد جدا است.

٣ــ نشانٔه »/« به معنى »ىا« است.
٤ــ  نشانٔه ∅: براى تکواژ صفر به کار مى رود. با اىن نشانه در درس هشتم بىشتر آشنا خواهىد شد.
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در جملٔه »آن پسر توپ را به فرهاد مى دهد« نهاد کدام است؟ چرا؟
به دو دلىل:

الف: »توپ را به فرهاد مى دهد« خبر و »آن پسر« صاحب خبر است.

ب: اگر آن پسر را جمع ببندىم، فعل هم جمع بسته مى شود:
آن پسران توپ را به فرهاد مى دَهـند.

ىعنى هر نهاد معموالً با فعل خود مطابقت مى کند.

هر جمله داراى دو بخش نهاد و گزاره است. هستٔه گزاره، فعل است 
و نشانٔه فعل شناسه و نشانٔه نهاد، مطابقت آن با شناسه است.

ـ    « نشان مى دهىم. نهاد معموالً پىش از گزاره مى آىد و اگر محذوف باشد آن را با » ـ

بىاموزىم

جمله هاى زىر با هم چه تفاوتى دارند؟ کدام ىک از آنها بهتر است؟
  پروىن اعتصامى شاعر متعّهد و برجستٔه اىران است. الف:   
 پروىن اعتصامى شاعرٔه متعّهد و برجستٔه اىران است. ب:   

باىد دانست:
جملٔه »الف« بهتر است؛ زىرا در زبان فارسى، برخالف زبان عربى، به 
گفته مى شود. پس  ــ »شاعر«  مرد  باشد چه  ــ چه زن  بگوىد  که شعر  کسى 
کاربرد کلماتى چون شاعره، مدىره، محترمه، اىن جانبه و … در زبان فارسى، 

نامناسب است.
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خودآزماىى
1( در نوشتٔه زىر، جمله ها را مشّخص کنىد و نهاد و گزارٔه هر جمله را تعىىن نماىىد.

علماى بزرگ داىم در لشکرگاه، رفت وآمد داشتند و غّزالى از برخورد با آنها بهره ها مى ىافت. با 
بعضى از آنها مناظره مى نمود و شاىد از بسىارى از آنها استفاده مى کرد. اىن آشناىى با علماى مختلف، نام 
و آوازٔه او را بلند مى کرد و خواجه نظام الملک وى را هر روز بىشتر در خور احترام و نواخت مى ىافت.

2( براى اىن گزاره ها نهاد بىاورىد:
 .... و .... از شاعران بزرگ اىران هستند.

 ....... اثر جاودانٔه حکىم ابوالقاسم فردوسى است.
 ....... بر ضّد ضّحاک ستمگر قىام کرد.

 ....... نهاد اجبارى جمله است.
 ....... معموالً در شمار با شناسه مطابقت دارد.

3( براى اىن نهادها، گزاره هاى مناسب بىاورىد:
 گلستان سعدى ...........
 برادر بزرگم، فرىدون،.......
 موالنا جالل الّدىن ..........

 دانشگاه ............
 نهاد ...........

 پسرعموى حسن .........
4( در هرىک از تمرىن هاى زىر، واژه ها را به طور مناسب در جملٔه نمونه، جانشىن سازى کنىد. 
هرجا الزم است تغىىرات دىگرى نىز بدهىد؛ در هر تغىىر، نهاد و شناسه را مشّخص کنىد. جمله هاى 

جدىد را مطابق نمونه، زىر نمودار بنوىسىد.
مثال: 

جملٔه اّول( عقاب ها بر ستىغ کوه آشىانه مى سازند.
 پرندگان بلند پرواز

 عقاب
 آنها

جمله  

نهاد                                                                            گزاره    

عقاب ها                                                 بر ستىغ کوه آشىانه مى سازند.
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جملٔه دّوم( پىرمرد کودکان را به خانه رساند.
 کودک را
 مى رساند

 رسانده بود

جملٔه سّوم( انسان آگاه وظىفه اش را به خوبى انجام مى دهد.
 اعضاى جامعه

 دانش آموز
 ما

 همٔه اعضاى خانواده
 شما
 من

5( در ىک بند بنوىسىد که زبان چگونه پدىده اى است.

جمله  

نهاد                                                                             گزاره    

پىرمرد                                                     کودکان را به خانه رساند.

نهاد                                                            گزاره    

انسان آگاه                            وظىفه اش را به خوبى انجام مى دهد.

جمله  
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درس سوم

مرورى بر نگارش دورۀ راهنماىى

در دورٔه راهنماىى با برخى از مهارت هاى نگارشى آشنا شدىم. قبل از پرداختن به 
مهارت هاى تازه تر، باىد مطمئن شوىم آنها را خوب فراگرفته اىم. پس با هم ىکبار دىگر اىن 

مهارت ها را به طور مختصر، مرور مى کنىم.
1( ىکى از تمرىن هاى مناسب نگارشى تبدىل گفتار به نوشتار است. ما مى توانىم آنچه 

را به زبان مى آورىم، روى کاغذ بنوىسىم. فقط توّجه داشته باشىم:
الف( کلمات را شکسته به کار نبرىم.          ب( مطالب زاىد را حذف کنىم.

ت( اصل رساىى نوشته را رعاىت کنىم. پ( از تکرار بپرهىزىم. 
2( در نوشتن باىد به اصل ساده نوىسى و کوتاهى جمالت توّجه کنىم.

بگىرد؛  دربر  مى نوىسىم،  آن  دربارٔه  که  را  چىزى  اصلى  اجزاى  باىد  ما  نوشتٔه   )3
آن چنان که گوىى خواننده آن را در مقابل خود مى بىند.

4( هرگاه بخواهىم چىزى را توصىف کنىم، باىد به اندازه، رنگ، بو، لطافت و زبرى، 
دورى و نزدىکى و ساىر خصوصّىات آن توّجه کنىم.

5( در توصىف ىک صحنه ىا منظره عالوه بر وصف کلّى اشىا، به طرز قرار گرفتن 
آنها، دورى و نزدىکى و رابطٔه آنها با هم توّجه کنىم.

6( براى نشان دادن ظاهر ىک فرد از وىژگى هاى ظاهرى مثل اعضاى چهره، قد، 
چاقى و الغرى او صحبت مى کنىم و براى توصىف حاالت روحى و عاطفى فرد، به رفتار 

او با دىگران توّجه مى کنىم.
7( هرکس در نوشتن شىوه اى دارد.

8( ىادداشت کردن خاطرات روزانه ىکى از راه هاى مؤثّر براى تقوىت مهارت نوىسندگى 
است. 
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9( ىکى از راه هاى تمرىن نوىسندگى نوشتن شرح حال است.
اشىا  به  بخشىدن  جان  شىؤه  از  نوشته  کردن  خىال انگىز  براى  مى توان  گاهى   )10

استفاده کرد.
11( بازسازى وقاىع و روىدادها ىکى از راه هاى تمرىن نوىسندگى است.

12( دّقت در انتخاب مناسب ترىن واژه از نکاتى است که هنگام نوشتن همواره باىد 
به آن توّجه داشته باشىم.

13( باىد عناصِر زىباىِى سخن را بشناسىم و آنها را در نوشته هاى دىگران تشخىص 
دهىم.

فّعالّىت
فکر کنىد و پاسخ دهىد:

به نظر شما چه عناصرى براى زىباىى سخن وجود دارد؟

14( نامه نگارى ىکى از آسان ترىن و ارزان ترىن راه هاى ارتباط است. نامه ها برحسب 
نوع نگارش و گىرندٔه آنها به نامه هاى دوستانه، رسمى و ادارى تقسىم مى شوند.

15( خالصه نوىسى، گزارش و تهّىه روزنامٔه دىوارى از راه هاى کسب مهارت در 
نوىسندگى هستند.

٭      ٭      ٭
با تمرىن هاى فراوان اىن مهارت ها را در خود تقوىت کنىد و مطمئن باشىد، نوشتن و 
نوىسندگى در گرو عمل کردن به اىن مهارت ها، تمرىن زىاد، بهره گىرى درست از حّس بىناىى 

و شنواىى و مطالعٔه فراوان است.
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بىاموزىم

با مقاىسٔه کلمات زىر، امالى کدام ىک مناسب تر است؟ چرا؟
الف( رأى، مؤّسس، جزء
ب( رأى، مؤّسس، جزِء 

٭     ٭     ٭
مى دانىم:

1( همزه )ء( ىکى از حرف هاى الفباى زبان فارسى است. اىن حرف مانند 
ساىر حرف ها در خّط فارسى حرکت گذارى نمى شود؛ بنابراىن، همان طورکه 

ل«.
ِ
مى نوىسىم »کاتب« نه »کاِتب«، بهتر است بنوىسىم »سائل« نه »سائ

براى  زىرا  زاىد است؛  کلمات ردىف »ب«  2( حرکت گذارى همزه در 
ــ )کسره( گذاشته شده است؛ در اىن صورت، »رأى« خوانده  ـِ ـ همزه نشانٔه 

مى شود »رِأى« و …
ـ کسره،   ـِ 3( در امالى کلماتى مانند »منشأ حىات« و »جزء اّول«، نشانٔه 
نىست. به اىن نشانه »نقش نماى اضافه« مى گوىند. در درس هاى بعد با نقش نماى 

اضافه بىشتر آشنا مى شوىم.

خودآزماىى
1( داستان عامىانٔه زىر را از زبان گفتارى به زبان نوشتارى بنوىسىد؛ سپس تفاوت هاى نوشتٔه 

خود را با اىن نوشته بىان کنىد.
ىکى بود ىکى نبود غىر خدا هىشکى نبود. ىه پىرمرد خارکنى بود که هر روز مى رف بىابون و خار جمع مى کرد. 
ىه روز وختى داش خارا رو جمع مى کرد، ىهو چشش افتاد به ىه کوزهٔ پر اشرفى. اونو ورداشت و رف به خونه شون. 
شب که شد به زنش گفت: اىن کوزه باىس ماِل حاکم باشه که توى بىابون قاىمش کرده؛ پس بهتره اونو ببرم بدم به حاکم.
حاکم حتماً پاداش خوبى بهم مى ده. زن که دىد شوهرش چه قدر ساده دله، نصف شب اشرفى ها رو ورداشت و جاشون 



 16 

کلوخ رىخت. فردا ُصب زود خارکن به جاى اىنکه به صحرا بره رف به قصر حاکم؛ به قصر که رسىد متوّجه شد اشرفىا 
نىس. اّما راه برگشت هم نداشت. با ترس ولرز پىش حاکم رفت و گفت: من ىه خارکن پىرم و ىه گاو دارم و شىرش رو با 
اىن کلوخ ها وزن مى کنم و به مردم مى فروشم. برا اىنکه مطمئن باشم کم فروشى نمى کنم، مى خواستم کلوخ هام رو با وزنهٔ 

دربار آزماىش کنم و از درستى وزن اونا خىالم راحت بشه.
حاکم که دىد پىرمرد چه قد درست کاره، اونو تشوىقش کرد و ىه مشت اشرفى بهش داد. پىرمرد خوشحال و 

شنگول به خونه برگشت.
2( دربارهٔ »نقش مطبوعات در زندگى بشر« پنج سؤال طرح کنىد.

3( شرح حال پنجرٔه کالس را از زبان خودش بنوىسىد.
4( با رسم نمودار بخش هاى اصلى جمالت زىر را مشّخص کنىد:

الف( هىزم شکن به جنگل مى رود.
ب( زبان ىکى از جنبه هاى رازآمىز وجود انسان است.

5( متن زىر را اصالح کنىد.
پژوهشگر محترمه، خانم اىران نژاد دربارهٔ دىوان پروىن اعتصامى شاعرهٔ مشهور اىران چنىن سخن 

گفت: » ما مدىنٔه فاضله اى از ارزش هاى اخالقى را در دىوان پروىن مى بىنىم.«


