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مقّدمه 
سخنى با دبیران گرامی

پروردگار	حکیم	را	سپاس	می	گوییم	که	توفیق	داد	تا	در	پناه	لطف	و	رحمتش،	تألیف	فارسی	
پایٔه	هفتم	دورٔه	اّول	متوّسطه	بر	پایٔه	تازه	ترین	دستاوردهای	آموزشی	در	زمینٔه	آموزش	زبان،		به	فرجام	
برسد.	امیدواریم	آموزش	مهارت	های	خوانداری	و	مهارت	های	نوشتاری	به	رشد	و	شکوفایی	زبان	و	
ادب	فارسی	و	تربیت	بایسته	تر،	یاری	رساند	و	به	گشایش	کرانه	های	امید	و	روشنایی	فراروی	نوجوانان	

و	آینده	سازان	ایران	عزیز	بینجامد.
برای	اجرای	نیکوتر	این	برنامه،	توّجه	شما	همکاران	ارجمند	را	به	نکات	زیر،	جلب	می	کنیم:

ــ	این	کتاب	در	دو	بخش	به	آموزش	و	تقویت	مهارت	های	زبانی	و	ادبی	می	پردازد	و	با	کتاب	های	
فارسی	دورٔه	ابتدایی،	پیوستگی	دارد،	به	همین	روی،	الزم	است	همکاران	ارجمند	از	ساختار	و	محتوای	

کتاب	های	دورهٔ	پیش،	آگاهی	داشته	باشند.	
ــ	در	بخش	مهارت	های	خوانداری	می	باید	به	ویژگی	های	گفتاری	و	آوایی	زبان	فارسی	همچون	

لحن،	تکیه،	آهنگ	و	دیگر	ُخرده	مهارت	ها	به	طور	مناسب،	توّجه	شود.
ــ	فّعالیت	های	نوشتاری	به	گونه	ای	طراحی	و	سازماندهی	شده	اند	تا	آموزش	و	یادگیری	آموخته	ها	
و	کاربرد	صحیح	آنها	به	درستی	محقق	شود.	توّجه	به	اهداف	آموزشی	هر	یک	از	تمرین	ها،	ضروری	است.
ــ	رویکرد	آموزشی	کتاب،	رویکرد	فّعالیت	بنیاد	و	مشارکتی	است؛	بنابراین	طّراحی	شیوه	های	
جدید	آموزشی،	به	کارگیری	روش	های	همیاری	و	گفت	وگو	توصیه	می	شود.	حضور	فّعال	دانش	آموزان	
در	فرایند	یاددهی	ــ	یادگیری،	کالس	را	سرزنده	و	با	نشاط	و	آموزش	را	پویاتر	می	سازد	و	به	یادگیری،	

عمق	می	بخشد.
ــ	فّعالیت	های	نوشتاری،	تمرینی	برای	تثبیت	و	تقویت	محتوای	خوانداری	کتاب	است.	آموزش	
این	دو	بخش،	پابه	پای	هم	صورت	می	گیرد	تا	مهارت	های	الزم	هر	دو	پهنه،	هماهنگ	و	متناسب	با	یکدیگر	

تقویت	و	پرورده	شود.
منجر	 دانش	آموزان،	 دانش	و	خستگی	ذهنی	 انباشت	 به	 که	 بیان	مطالب	اضافی	 و	 از	شرح	 ــ	
می	شود،	باید	پرهیز	کرد.	این	موضوع	به	ویژه	در	نکته	های	زبانی	و	ادبی،	باید	به	طور	جّدی	رعایت	گردد.	
مباحث	دستوری	و	ادبی	در	سال	های	آینده،	با	دّقت	و	تفصیل	بیشتری،	بیان	خواهد	شد.	بنابراین،	به	

همین	اندازه	و	محدودهٔ	کتاب،	باید	بسنده	کرد.
ــ	از	فّعالیت	های	بخش	»کارگروهی«	که	مربوط	به	قلمرو	مهارت	های	گفتاری	زبان	است،	تنها	دو	
مورد	به	دلخواه	از	سوی	گروه	های	دانش	آموزی،	پاسخ	داده	شود	و	از	نوشتن	در	این	بخش،	خودداری	

گردد	تا	فرصت	پرورش	سخن	گویی	و	تقویت	فّن	بیان،	فراهم	آید.
ــ	»فصل	ادبیات	بومی«	با	درس	های	آزاد،	فرصت	بسیار	مناسب	برای	مشارکت	دانش	آموزان		عزیز	
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و	دبیران	گرامی	در	تألیف	بخشی	از	کتاب	است.	پیشنهاد	می	شود	برای	تولید	محتوای	درس	آزاد	به	
موضوع	هایی	متناسب	با	عنوان	فصل	در	قلمرو	فرهنگ	و	ادبیات	بومی	و	آداب	محلّی،	نیازهای	ویژٔه	

نوجوانان	و	دیگر	ناگفته	های	کتاب،	توّجه	شود.	
باید	در	دفتر	پاسخ	داده	شوند.	انجام	فّعالیت	های	نوشتاری	در	 ــ	همٔه	فّعالیت	های	نوشتاری	

کالس	به	صورت	گروهی	به	پرورش	تفّکر	دانش	آموزان	کمک	می	کند.
ــ	به	سبب	اهمّیت	و	تأثیر	انشا	و	مهارت	نویسندگی	در	پرورش	تفکر	و	خالقیت،	از	مهر	1393،	
این	موضوع	در	کتابی	جداگانه،	سازماندهی	شده	است؛	از	این	رو،	همه	فّعالیت	های	نوشتاری	که	ماهیت	

نگارشی	داشته	اند؛	به	آن	کتاب،	راه	یافته	اند.
ــ	برای	هر	درس،	آموزه	های	امالیی	ذکر	شده	است	که	پیش	از	پرداختن	به	امال	باید	به	آموزش	

و	تأکید	بر	یادگیری	و	کاربست	آنها	توّجه	گردد.	
ــ	نکته	های	زبانی	و	ادبی،	برگرفته	از	متن	درس	است	و	پیوستگی	زیادی	با	ساختار	زبانی	درس	
دارد،	آموزش	این	نکات	به	درک	و	فهم	متن	کمک	می	کند.	بنابراین	»متن	محوری«	در	این	بخش،	از	

اصول	مورد	تأکید	است.
ــ	روان	خوانی	ها،	شعرخوانی	ها	و	حکایات	با	هدف	پرورش	مهارت	های	خوانداری،	ایجاد	نشاط	
و	طراوت	ذهنی،	آشنایی	با	متون	مختلف	و	مهم	تر	از	همه،	پرورش	فرهنگ	مطالعه	و	کتاب	خوانی،	در	
ساختار	فارسی	گنجانده	شده	اند.	در	پایان	همٔه	»روان	خوانی	ها«،	بخش	»درک	و	دریافت«	با	دو	پرسش	
واگرا،	تدوین	شده	است.	این	پرسش	ها	برای	تقویت	سواد	خواندن،	توانایی	درک	و	فهم	و	پرورش	روحیٔه	

نقد	و	تحلیل	متون،	تنظیم	گردید.
درسی،	 برنامه	ریزی	 علم	 اصول	 بنیان	 بر	 فارسی،	 کتاب	 محتوایی	 و	 عناصر	ساختاری	 همٔه	 ــ	
به	صورت	یکپارچه	و	درهم	تنیده	سازماندهی	شده	است،	از	این	رو،	آموزش	این	کتاب،	می	باید	با	همٔه	
ساعات	این	برنامه،	به	یک	دبیر	واگذار	گردد	و	برنامه	ریزان	محترم	آموزش	مدارس	نیز	الزم	است	به	این	
اصل	پای	بند	باشند	و	از	تفکیک	ساعات	آموزشی	و	مواد	درسی	)فارسی	و	امال(	و	تقسیم	آن	میان	چند	

دبیر،	به	ویژه	دبیران	غیر	متخّصص،	جدًا	خودداری	کنند.

گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تألیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری

Literature-dept.talif.sch.ir نشانی رایانه ای گروه زبان و ادب فارسی 
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یاد تو

بـی	نام	تـو،	نـامه	کـی	کـنـم	باز؟ای	نـام	تـو	بـهترین	سـرآغـاز
روانـم مـونـِس	 تـو	 یـاد	 جـز	نـام	تـو،	نـیسـت	بر	زبانمای	
نـام	تـو،	کلید	هـرچـه	بستنـدای	کارگـشای	هـرچه	هستند
هستی اساِس	 کُِن	 هست	 کـوتـه	ز	َدَرت،	دراز	دسـتـیای	
دانـی نـانـمـوده،	 قـّصـٔه	 نـانـوشـته،	خوانیهـم	 نـامـٔه	 هـم	
آنجا،	َقَدَمم	رسـان	کـه	خواهیهـم	تـو،	بـه	عـنـایـت	الـهـی
بـا	نـوِر	خـود	آشـنـایـی	ام	دهاز	ظلـمـِت	خـود،	رهایی	ام	ده

 نظامی گنجوی

ستایش

	الهی،	دلی	ده	که	در	کار	تو	جان	بازیم؛	جانی	ده	که	کار	آن	جهان	سازیم،	دانایی	ده	که	از	راه	نیفتیم،	
بینایی	ده	تا،	در	چاه	نیفتیم،	دست	گیر	که	دست	آویز	نداریم،	توفیق	ده	تا،	در،	دین	استوار	شویم،	نگاه	دار	

تا،	پریشان	نشویم.
الهی نامه: خواجه عبدالّله انصاری

9
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ر� �غم ا�غ روی �ج �ج وم�ش �ش ا�ج  �ق �غ �آ ی حغواهم  م �ق  :  �غ �گ

روم �ج �مان  �آ جه  � ّره  ّره �غ وم�غ �ش �ج  �آ دو�جاره  م،  �جا�ش ر  ا�ج

د �ی ل�ق �غ ن  �ی م �غ ر  �ج رام  �آ غه  ددا� حغوا�غ را  �ش 
�ک وحپ

�ک ای  ا�غ�ش و  ر�غ�ق 

د �ش حغواهم   
گ

ر� رغ �ج ی  �جا�غ �ق :  �غ د�گ ما�غ حغواهم  رغ  س�ج رغ  س�ج د  ا�ج ا  �ق

م
لگ �غ �ق دل  ه  ر�پ

گ
� �ق :  �غ �گ هم  ه  �پ �غ د�غ �ش حغواهم  �جا�غ  د  �غ �غ ل�ج ل  م�ش

�جا�غ ل  ل�ج �ج و  هار  �ج �غس�یم  ا  د�ج �ش حغواهم  ا�غ  �ی �غ و  را�غ  رم 
گ

�

ی حغواهم م �ق  :  �غ �گ �ک  �ش �ج �غ
لگ و�جه  محج �جا�ش ّه اه  �پ �ج �گ  ��غ ا�غ  ار�غ  �غ

�غم
لک �ی�ک  �ی�ک �ج �ج ا�غه  �ش هر  مروی  �جا�ش راه  �مان  �آ دل  رد 

�ق  : �غ �گ و  رس�ق �پ �ک  وحپ
�ک و�جٔه  ومحج �ش ار  رهس�پ �جاد  �جا  کا�ش 

�غم
لک و�پ 

�ک دور  ا�غ�ق اهی  ا  وم�ق �ش هار  �ج ر  م�ج �غ �ی �پ
�جا�غ 
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د : �غ �ق �غ �گ ران  و�ق �ج �ک و�جه اهی  �یمحج �جا�ش هم  ار  �غ
لک د  ی �ش م کا�ش 

د �ج �غ �گ �ی�ک  د��قه اهی  گل �یم�قوی  �جا�ش حرم  أ�ر  �غ �ج  سش و  رو�غ 

د �غ ره  �ج �غ �غ ه  �ک را   � ر�ی �غ �ق �گ  �غ د�غ �ش ا  و�غ �غ کالس  رد  هم  �جا�غ 

ر�غ�ق ی  �و  �ی جه  � ّه اه  �پ �ج ا�غ  �ی�ک  دهر  �ش �غها  �ق دو�جاره  معلّم  و 

�ق    :  �غ ی �گ ن م �ی �غ ر ل�ج  �پ !�جا حغود�ش �غ �ی اس�ق ن  �ی
�گ ر�غ ه  �پ ان  �ق واه�ی ر�غ �آ

د، ر��ی �ج حغود  کام  جه  � ی  رو�غ !کا�ش  اس�ق ن  ا�ی ن  م وی  ر�غ �آ ّه اه،  �پ �ج

ور ن �پ �ی �یصر ام �ق
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نکتۀ اّول 
به	بیت	های	زیر	توّجه	کنید:

د ره  �ز �ج �ز ح  را  �که  �ز
�زر�ی �زگ  �ت د�ز ا �ش و�ز ا�ز هم رد کالس �ز �ج

ی ر�ز�ت ّه ها �جه سو �ی �چ دهر �یک ا�ز �ج زها   �ش � اره   �ت و  معلّم   دو�ج

بیت	های	باال	از	بخش	هایی	تشکیل	شده	است،	مانند:	»هر	یک	از	بّچه	ها	به	سویی	رفت«.
هر	یک	از	این	بخش	ها،	دارای	معنی	کامل	است.	به	این	بخش	ها	جمله		می	گویند.	هنگام	سخن	گفتن	

یا	نوشتن،	برای	انتقال	پیام	به	شنونده	یا	خواننده	از	جمله	استفاده	می	شود.		
نکتۀ دوم

به	این	بیت	توّجه	کنید:	

اس�ت �ج�زم ا�ز روی �جر�گ گل �جر�ز وم«»�ش سش ا�ج  �ت �ز �آ واهم  می �ز �گ�ز�ت 

مى	دانیم	که	سخن	گفتن،	ویژگى	انسان	است	و	براى	شبنم	امکان	پذیر	نیست.	در	این	سروده،	شبنم	به	
انسانى	تشبیه	شده	است	که	مى	تواند	برخیزد	و	سخن	بگوید.	هرگاه	ویژگى	هاى	انسان	را	به	غیر	انسان	نسبت	
دهیم،	به	آن	»شخصیت	بخشى«	یا	»تشخیص«	مى	گویند.	یکى	از	زیبایى	هاى	ادبى،	شخصیت		بخشى	به	اشیاست.	

1ــ	چه	کسانى	در	کالس	جنگل	سبز،	آرزوهاى	خود	را	مطرح	کردند؟	
2ــ	منظور	شبنم	از	جملٔه	»مى	خواهم	آفتاب	شوم«	چیست؟	

3ــ	اگر	شما	در	جنگل	سبز	بودید،	چه	آرزویى	داشتید؟	
4ــ	………………………………………………………

خودارزیابی

دانش های زبانی و ادبی

1ــ	نمونه	اى	از	شخصیت	بخشى	را	از	درس	پیدا	کنید	و	دربارٔه	آن	گفت	وگو	کنید.	
2ــ	دربارٔه	تعداد	جمله	های	بند	دوم	شعر	)بیت	3	و	4(،	گفت	وگو	کنید.	

3ــ	شعر	را	به	صورت	نمایش	در	کالس	اجرا	کنید.	

کارگروهی
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ــ	تشخیص	شکل	صحیح	حروف	و	درست	نویسی	از	اهداف	امالست.
ــ	در	هنگام	نوشتن	امال	از	به	کاربردن	واژه	های	»هم	آوا«	به	جای	یکدیگر	پرهیز	شود.

1ــ	واژٔه	صحیح	را	با	توّجه	به	معنی	جمله	در	جای	خالی	قرار	دهید.
الف(	مسلمانان	دو	ماه	محّرم	و	………	را	گرامی	می	دارند.	)سفر،	صفر(

ب(	هیچ	کس	او	را	نمی	شناسد؛	او	در	اینجا	………	است.	)قریب،	غریب(
2ــ	با	حروف	زیر،	چهار	کلمه	بنویسید	که	ارزش	امالیی	داشته	باشد.

م،	ح،	ر،	ز،	ت،	ی
……………… 	………………
………………  ………………

فّعالیت های نوشتاری
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اندرز پدر
یاد	دارم	که	در	ایّام	طفولّیت،	متعبّد	و	شب	خیز	بودم.	شبى	
در	خدمت	پدر،	رحمة	اللّه	علیه،	نشسته	بودم	و	همه	شب،	دیده	بر	
هم	نبسته	و	ُمصحف	عزیز	بر	کنار	گرفته	و	طایفه	اى	گرد	ما	خفته.	
برنمى	دارد	که	دوگانه	اى	 اینان،	یکى	سر	 از	 پدر	را	گفتم:	
بگزارد.	چنان	خواب	غفلت	برده	اند	که	گویى	نخفته	اند	که	مرده	اند.	
گفت:	جان	پدر!	تو	نیز	اگر	بخفتى،	ِبه	از	آن	که	در	پوستیِن	

خلق،	ُافتى.		
      گلستان سعدى   

حکایت
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د رس دوم

دن  زهم�ی �تن و � زرا�گر�ز �تم، �جرای � �یری داسش دز ا�چ گی �ز � کاوی  �زس�ت �ج ک�ز زی �که � وا� و�ج کی ا�ز �ال های �ز � رد �ی

دم. ا �ز �یع�ت روس�ت �ز �کردن، سری �جه ط�ج ه �جرای �ک�ش رش
و �جه و�ی

م  �ش م. �گو�ش می دادم، �چ س�ت �گر�ی �یع�ت می �ز ر�گ ط�ج رز
�زه ، �جه ردس �ج سش ه و �ت کاوا�ز �ج ک�ز ا �زگاه های � �ج

ا�ساس  د.  �ی می �ر�ز ان  �ج ه�ی ا�ز  �که  �جود  دن  زهم�ی � �زر�ت  �زان  �چ روحم  و  می دادم  دل  می دادم، 

الل  �ج های �ز واه�زد �کرد و �آ ا�ز �ز �ج مه های معر�ز�ت ا�ز ردون من سر  �ش ک�زون �چ می �کردم هم ا�

ن  ک�زون ردس�ت �زمی دا�زم �که رد �آ د. من ا� �ی وسش واهد �ج ی رد من �ز ا�ی زهم و دا�ز و سرد و �گوارای �

�ین دارم  �ت م اّما �ی �ت �ز�ش الهی داسش زر�ی � ی ها و �آ ا�ی �ج �ی ن �ز زهمی ا�ز �آ ه � دم و �زمی دا�زم �چ زهم�ی ا می � �ج ا �ک ه ها �ت لح�ز

ا همٔه  ا��ت ردس را �ج �جٔه �ز ا�ز الل و �ج م�ت و �ج ، ��ز �یع�ت ی ط�ج ا�ی �ج �ی �ز�ش و �ز زر�ی � �گ�ز�ت �آ �که رد کالس �ش

ودم لم� می �کردم.  و�ج

ان  �ت �گسش کی را رد الی ا�ز � �ش �ط�ی�ز و �ز�ز وا�ز الگهان �ز ��ت�ت �جودم �که �ز ی �ز ا�ی �ج �ی ا�ز �ز �کوه و اع�ج ٔه �ش �زر�ت

مه ها!  �ش �ش �چ و�ش ، �ج �ج اهای �جره�زه ام ا�ساس �کردم؛ �آ �چ

ا گام های الل و �ز�یروم�زد �ج وان، �ز ه �ز�ز�، �ج ا�ز گی، �ت د� �ز د و �ز ا�ج ام�ی ، ا�ین روح ُمدز �ج �آ

ه  ار سو�ز�ت رز �ت م�ین و صدها �کسش ک �ز ود را �جه دهان �زسش ا �ز ان می ر�ز�ت �ت ا�ج �ت دوار سش   اس�توار و ام�ی

رعه و  وی های مرز دٔه �ج �ک�ی د و رد ر �گ های �زسش �جر�ا�ز �زه  سش �ت اران رد�ز�ت  مردٔه هرز رش �چ �زگاه های  و 

مٔه معر�غ�ق �ش �پ
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اری �گردد.  ا �ز های مرده، �ج ه  �ج �کو�چ

ان سر س�جرز  ، رد�ز�ت ه های س�یرا�ج �ت ه ها و �کسش �تم، �جر روی س�جرز ا �جر �گسش �ال د�ی�گر �که �جه روس�ت

د  د و د�ا می �کرد�ز ه �جود�ز �ت زراسش سمان �جرا� و�ی�ش را �جه �آ ٔه دس�ت های �ز ا�ز دم �که �ش ا�ز و ص�را را د�ی �ج

�ت�زد و  م�ین می �گ�ز �آ م،  �زس�ی ّر�ت ها رد �گو�ش  دوار �ز ان ام�ی وا�ز و�ج �ز ه ها  و  �جو�ت اِط گل  ر�زسش �چ �کودکان  و 

ه ها  ا می �کردم و رد رد�ز�ت ها و �جو�ت ا�ز و ص�را را �تما�ش �زودی، �ج زی و �زسش ا �زرور و مهر�جا� من �ج

�ت و  ز�ی ، ر� ه های سرس�جرز ا همٔه �ا�ت �زه دارم و �ج ی د�یر�ی ا�ی �ز سش ان �آ �ز ا هر     �یک ا�ز �آ ی �ج م. �گو  �ی س�ت �گر�ی می �ز

ان ا�ین همه  گی و رد م�ی ر� رز
م�ت و �ج اری �جود �که رد �جرا�جر ا�ین همه ��ز �ین �ج �زس�ت دم. ا�ین �ز او�ز و�یسش �ز

ر �گ �� می �کردم.  رز
وان �جودم، �ج و�ج ود را �که ه�زو�ز �ز د، �ز داو�ز �ز�ش �ز زر�ی � �آ

 ، و�ی�ش دا�ج دان �که �جه �کودکان �ز ان و �آ �زد ماردی مهر�ج م، ما�ز م و �زس�ی �ت ا�ز  می �گسش ا�ز ص�را �ج

ٔه  ا�ز و�ی�ش را �جه �زسش اد �ز و�ز ه های �ز وان و �جو�ت د، سرهای �زهال های �ج مو�ز �زاسی و اد�ج می �آ ��ت سش

ا�ز  ص�را  د�ک  ا�ز د�ک  ا�ز �که  د  د�ی �ٔه  �ت �ز ن  �زر�ی �آ رد  من  و  �جود  �کرده  م  حز من  ا  �ج ودا ع  و  ا��ترام 

م �جه ا�سا�ا�ت  کان دادن دس�ت ها�ی ا �ت دم و �ج �گر سرم را �جر�گردا�ز ار د�ی د، �ج د می �ش د�ی ا�چ رم �ز �ز �ز

ا��ت  م و �جه �ز اسحز می �گ�ز�ت ه های معصوم �چ �یع�ت و س�جرز ای ا�ین ط�ج کی و ص�ز ا� ار ا�ز �چ امو�ش اّما سر�ش �ز

مه می �کردم:  مرز �ی�ت »سعدی« را �ز ن �ج دم و ا�ی �ی د�یسش �زها می ا�ز �آ

ردگار«
ک

ری اس�ق معر�غ�ق � �ق هر ور�ق�ش د�غ ار   �ی ر هو�ش �غ رغ رد �غ ان س�ج �ق  رد�غ
گ

ر�    »  �ج

ص    ز�ی ل� �ت
د�ک  ا ا�ز ع�تی، �ج ر�ی ک�تر ��ی سش �کو�یر،  د�
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دانش های زبانی و ادبی

1ــ	در	کالس	طبیعت	چه	زیبایى	هایى	را	مى	توان	درک	کرد؟	
2ــ	این	دو	بیت	»مولوى«	با	کدام	بخش	از	درس	ارتباط	دارد؟

ان �ی
الک حغ ون  هم�پ د  �غ ا�غ �ق رد�غ ن  دانا�ی ا�ک حغ ا�غ  د  رده ا�غ

ک
� ر  �ج دس�ق اه 

ردا�غ دس�ق  �جا  و  رغ  س�ج �جان  �غ را�غ�جا  د  �غ و�ی
ی �گ م  

ک
ا� حغ ر  م�ی �غ ا�غ 

ر اّول �ق وی - د�غ �غ م�ش

3	ــ	نمونه	هاى	دیگرى	از	زیبایى	هاى	آفرینش	را	بیان	کنید.	
4ــ	..........................................

خودارزیابی

نکتۀ اوّ ل 
به	این	جمله	ها	توّجه	کنید:

ــ	غرقه	شکوه	و	اعجاز	زیبایی	خلقت،	بودم.
ــ	آیا	درختان	سرسبز	باغ	و	صحرا	را	دیدی؟

ــ	به	خالق	این	زیبایی	ها	بیندیش.
ــ	آرزوهایتان	چه	رنگین	است!

جملٔه	اّول،	خبری	را	به	ما	می	دهد.	به	این	گونه	جمله	ها	»جمله	خبری«	می	گویند.	جملٔه	دوم،	چیزی	
را	با	آهنگ	و	لحن	پرسشی	مطرح	می	کند.	به	این	دسته	از	جمله	ها،	»جملٔه	پرسشی«	می	گویند.	جملٔه	سوم،	
انجام	کاری	را	درخواست	و	یا	خواستی	را	بیان	می	کند.	به	این	جمله	ها،	»جملٔه	امری«	می	گویند.	آخرین	
جمله،	احساس	ما	را	نسبت	به	چیزی	یا	کسی،	نشان	می	دهد.	به	این	گونه	جمله	ها	»جملٔه	عاطفی«	می	گویند.

هر	یک	از	این	جمله	ها	با	لحن	و	آهنگ	مناسب	خود	بیان	می	شوند.
نکتۀ دوم

ــ	نسیم	مانند	مادرى	مهربان	است.
ــ	در	این	جمله،	نسیم	به	چه	چیزى	تشبیه	شده	است؟	آیا	هرچیزى	را	به	هر	چیز	دیگر	مى	توان	تشبیه	
کرد؟	در	هر	تشبیه	میان	آنچه	تشبیه	مى	شود	و	آنچه	بدان	تشبیه	مى	کنیم،	شباهت	ها	و	مشترکاتى	وجود	دارد.	
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کارگروهی

1ــ	چند	نمونه	تشبیه	از	متن	درس	بیابید	و	دربارهٔ	زیبایى	آنها	گفت	وگو	کنید.	
2ــ	گفت	وگوى	جویبار	و	درخت	تشنه	را	به	صورت	نمایشى	اجرا	کنید.

3ــ	درباره	لحن	و	شیؤه	بیان	انواع	جمله،	گفت	وگو	کنید.

با	توّجه	به	درس	حاال	بگویید	ویژگى	مشترک	نسیم	و	مادر	مهربان	چیست؟	
شما	نسیم	را	به	چه	چیزهایى	تشبیه	مى	کنید؟	

از	تشبیه	براى	زیبایى	و	تأثیرگذارى	سخن	و	نوشته	استفاده	مى	شود.	
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فّعالیت های نوشتاری

1ــ	کلمه	ها	و	ترکیب	هاى	مهّم	امالیی	درس	را	بنویسید.
امال	در	دورۀ	اّول	متوسطه،	شامل	دو	بخش	است:

ــ	متن	امال	به	صورت	تقریری	
ــ	فّعالیت	هایی	که	هدف	تقویت	امال	و	درست	نویسی	دارند.

2ــ	برای	هر	کلمه،	یک	هم	خانواده	بنویسید.
غرق	← اعجاز	←	

معصوم	← نقطه	←	
3ــ	در	متن	زیر	چند	غلط	امالیی	وجود	دارد؛	آنها	را	پیدا	کنید	و	شکل	صحیح	آنها	را	بنویسید.
کودکان	پر	نشاط	گل	بوته	ها	و	نوجوانان	امیدوار	زّرت	ها	در	گوش	نسیم	عامین	می	گفتند	و	من	

با		قرور	و	مهربانی	و	خشنودی،	باغ	و	سحرا	را	تماشا	می	کردم.
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روان خوانی

کَژال

کژال،	روناک	را	بغل	زد	و	راه	افتاد.	روناک	انگشتش	را	به	دهان	گذاشته	بود	و	مى	مکید.	دهکده	تازه	
از	خواب	بیدار	شده	بود.	کژال	مى	رفت	تا	سرى	به	»عّمه	کابوک«	بزند.	خنکى	هواى	صبح،	سرحال	تََرش	
مى	کرد.	کژال،	لُپ	قرمز	روناک	را	بوسید	و	آرام	گاز	گرفت.	روناک	لبخند	زد.	کژال	زیر	گلویش	را	
قلقلک	داد.	روناک	باز	خندید.	کژال	قنداقٔه	او	را	محکم	به	سینه	فشرد	و	گفت:	»فداى	تو،	روُ		لَٔه	شیرینم«.
کژال	از	کنار	هر	که	مى	گذشت،	سالم	مى	داد	و	با	احوال	پرسى	کوتاهى	مى	گذشت.	چشمه	را	دور	زد	
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و	سنگ	ها	و	ریگ	هاى	اطراف	چشمه،	زیر	گالش	هاى	الستیکى	کژال	تکان	مى	خوردند	و	بیدار	مى	شدند.
کژال،	از	بلندى	تّپه	باال	رفت	و	بعد،	سرازیر	شد.	نیمٔه	راه	بود	که	خشکش	زد.	برجا	ماند.	چیزى	
از	پشت	صخره	بیرون	آمد.	کژال	اوّ		ل	خیال	کرد	که	سگ	است؛	سگى	از	سگ	هاى	آبادى	که	پى	گلّه	بیرون	
آمده.	اّما	سگ	نبود.	صداى	زوزه	اش،	پوست	بر	تن	کژال	خراشید.	روناک	را	تنگ	به	خود	فشرد.	گرگ	

آمادهٔ	خیز	بود.	تن	کژال	مثل	علفى	در	باد	مى	لرزید:
م. م،	روناِکِ ــ	روناِکِ

نگاهى	به	پشت	سر	انداخت.	نباید	مى	ماند.	به	سمت	نوک	تپه	خیز	کرد.	تپه	قد	کشیده	بود؛	کژال	
خیال	مى	کرد.	دوید	و	دوید	و	فریاد	کشید.	شوهرش	را	به	کمک	خواست:

ــ	هه	ژار…	هه	ژار!
هه	ژار	آن	سمت	»ُقرِوه«	بود؛	سِر	زمین.	دشت	صداى	کژال	را	به	خودش	برگرداند.	گرگ	دست	هایش	
پاها	 توان	داشت	در	 به	سمت	کژال	مى	جهید.	کژال	هرچه	در	 تیغٔه	داس	در	هوا	مى	چرخاند	و	 را	مثل	
ریخت…	دیگر	حّتى	صداى	گریٔه	روناک	را	هم	نمى	شنید.	سنگ	هاى	ریز	و	درشت،	راه	را	بر	کژال	سخت	

مى	کردند.	او	مى	دوید	اّما	تپه	انگار	تیرکى	شده	بود؛	مستقیم	به	سوى	آسمان.
دمى	بعد،	کژال	صداى	نفس	هاى	تلخ	گرگ	را	شنید	و	گرمى	نفسش	را	پشت	سرش	حس	کرد.	
گرگ	دامن	کژال	را	به	دندان	گرفت.	کژال	جیغ	کشید،	زمین	خورد	و	روناک	از	دستش	افتاد.	همان	طور	که	
افتاده	بود،	لگدى	به	گرگ	زد.	گرگ	دندان	هاى	تیزش	را	به	کژال	نشان	داد	و	حمله	ور	شد.	کژال	خودش	

را	به	طرف	روناک	کشید.
م! م،	روناِکِ ــ	روناِکِ

ترس	 و	 درد	 از	 که	 را	 روناک	 قنداقٔه	 و	 برداشت	 خیزى	 کشید،	 کژال	 بازوى	 به	 چنگال	 گرگ	
جیغ			مى	کشید،	به	دندان	گرفت.

کژال	بر	پوست	گرگ	چنگ	کشید	و	فریاد	زد:	»هه	ژار…	هه	ژار!	خاکم	به	سر!«	گرگ،	قنداقه	به	
دهان	گرفت	و	دوید.	کژال	به	دنبال	او	زمین	را	خیش	مى	کشید،	مویه	مى	کرد	و	روناک	را	صدا	مى	زد.	

خم		شد	و	سنگ	برداشت.
ــ	اگر	به	روناک	بخورد!

سنگ	را	زمین	انداخت؛	زار	زد	و	دوید.	صورت	خراشید	و	دوید.	گرگ	پارهٔ	تنش	را	مى	برد.
روناک	مثل	بّره	اى،	دست	هایش	را	در	هوا	تکان	مى	داد.	گردنش	به	عقب	خم	شده	بود	و	صداى	

نازک	گریه	اش،	سنگ	هاى	بیابان	را	مى	خراشید.
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کژال	به	موهایش	چنگ	زد،	لنگه	گالشش	از	پایش	افتاد.	سنگ	ها	پایش	را	کوبیدند.	
ــ	روناک!…	روناک!	دایه	ات	بمیره،	روُ				لَه	!

دشت	یک	پارچه	صدا	شده	بود	و	ناله	و	مویه.	باد	صداى	کژال	را	غلتاند	و	با	خود	برد.	
»آزاد«	سِر	زمین	بود	که	فریاد	کژال	را	شنید.	هراسان	ماند:	»صدا	از	کدام	طرف	مى	آید؟«

27
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																		باز	هم	جیغ.	آزاد	دوید.	صدا	از	سمت	تپه	بود.	کسى	کمک	مى	خواست.	گام	انداخت	
و	دوید.	صدا	او	را	به	خود	مى	خواند.	چشِم	آزاد	از	دور	جسمى	را	که	تند	و	تند	به	طرف	او	مى	آمد،	دید	

و	لحظه	اى	بعد،	گرگ	نزدیک	آزاد	رسیده	بود	و	آن	دورتر،	کژال	پابرهنه	و	بر	سرزنان	مى	دوید.
	وقت	فکر	کردن	نبود.	آزاد	نباید	مى	ماند.	دندان	بر	دندان	مى	سایید.	گرگ
	مقابل	آزاد	بود.	قنداقٔه	روناک	به	دهانش	بود.	روناک،	خفه	گریه	مى	کرد	و	گرگ
	خرناسه	مى	کشید.	آزاد	معطّل	نماند.	خاک	را،	سنگ	را	و	تیغ	را…	دوید.	از

	زمین	جهید	و	به	گرگ	رسید.	خیز	برداشت	و	حمله	ور	شد.	آزاد	باید	گرگ	مى	شد.	
حمله	کرد.	قنداقٔه	روناک	را	کشید.	تّکه	اى	از	آن	در	دهان	گرگ	ماند.	آزاد،	روناک	
را	به	سرعت	زمین	گذاشت	و	با	گرگ	درهم	پیچید.	کژال	رسید.	بر	سرزنان	دوید	و	روناک

	را	بغل	زد.	به	صورت	روناک	خیره	شد.

28
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	روناک	قرمز	شده	بود	اّما	هنوز	گریه	مى	کرد.	امیدى	به	دل	کژال	دمید.	روناک	را	بر	سینه	فشرد.
گرگ،	خرناسه	مى	کشید	و	دهان	باز	مى	کرد	تا	آزاد	را	بدرد.	آزاد	با	سنگ	بر	سر	گرگ	کوبید.	گرگ	
چنگ	انداخت	و	سینٔه	او	را	خراشى	عمیق	داد.	آزاد	فریاد	کشید.	کژال	جیغ	مى	زد	و	کمک	مى	خواست؛	

ُقرِوه	اّما	از	آنها	فاصله	داشت.
کژال،	قدمى	پیش	گذاشت	تا	به	آزاد	کمک	کند،	اّما	روناک	دوباره	ترس	در	دلش	انداخت؛	دخترکش	
سخت	ترسیده	بود.	کژال	کارى	نمى	توانست	بکند.	گلویش	را	با	فریادى	بلندتر	خراشید.	کسى	آن	طرف	ها								
								نبود.	دندان	هاى	تیز	گرگ	صورت	و	بازوى	آزاد	را	نشانه	کرده	بود.	آزاد،	مجال	نمى	داد.										
																										دست	گرگ	را	به	دندان	مى	گرفت	و	مشت	بر	چشم	هاى	او	مى	کوبید.	آزاد	و		

													گرگ	روى	سنگ	هاى	سخت	دشت	غلتیدند.	
														نفس	داغ	و	تلخ	گرگ،	راه	نفس	را	بر	آزاد

	بسته	بود.	کژال	باز	شوهرش	را	فریاد	زد:
	»هه	ژار…	هه	ژار!«

کارى	از	دستش	نمى	آمد.	خواست	سنگى	بردارد	و	
به	گرگ	حمله	کند	اّما	روناک	آرام				نمى	گرفت.

دست	گرگ،	لحظه	اى	در	دهان	آزاد	ماند.	آزاد	دندان	ها	
را	به	هم	فشرد.	گرگ	زوزه	کشید،	دست	از	دهان	او	درآورد	و	
با	چشم	هاى	خون	گرفته	اش	به	او	زل	زد.	کژال	بیشتر	ترسید.
قدمى	عقب	رفت.	روناک	را	سخت	در	بغل	گرفت.	تمام	تنش	

ترس	شده	بود.
آزاد	غلتید	و	فریاد	کشید.	کژال	فکر	کرد	نباید

	بماند.باید	کمک	بیاورد.	دوید.	پابرهنه	به	سمت
	آبادى	دوید	و	فریاد	کشید	و	کمک	خواست.گرگ،
	آزاد	را	به	خاک	غلتاند	و	آزاد	سر	گرگ	را	عقب	
کشید	و	او	را	برگرداند.	بازویش	را	دور	گردنش
حلقه	کرد.	نباید	رها	مى	کرد.	نباید	خسته	مى	شد.

	نباید	مى	ترسید	و	رها	مى	کرد.	خسته	نشد	و	نترسید.
	هرچه	قّوه	داشت،	به	ساق	و	بازویش	ریخت.

29
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	سر	بر	آسمان،	بلند	کرد	و	فریاد	کشید:	»اللّه…	اللّه!«
و	گردن	گرگ	را	فشرد.	نفس	داغ	گرگ،	دست	آزاد	را	مى	سوزاند.

کژال،	گریه	کنان	مى	دوید	و	گاه	گاه	سر	برمى	گرداند	و	پشت	سرش	را	نگاه	مى	کرد	تا	ببیند	چه	بر	سر	
جوان	مردم	آمده.

صداى	گرگ	که	لحظه	اى	خفه	شد،	آزاد	همٔه	توانش	رفت،	بى	حال	بر	زمین	افتاد.	کژال	که	صدایى	
نشنید،	ایستاد.	اندوهى	به	وسعت	دشت	بر	دلش	گسترده	شد.	روى	گرداند.	آزاد	و	گرگ	را	افتاده،	دید:

ــ	گرگ	جوان	مردم	را	درید!…	آه!	خاکت	بر	سر	کژال!	خاکت	بر	سر!
جیغ	زنان	و	مویه	کنان،	راه	رفته	را	برگشت.	دشت	را	یک	پارچه	صداى	نفس	نفس	زدن	هاى	گرگ	و	
آزاد	پر	کرده	بود.	بازوى	آزاد،	حلقه	اى	تنگ،	دور	گردن	گرگ	بسته	بود.	گرگ	خواست	چنگ	بیندازد	و	
گردنش	را	آزاد	کند.	اّما	تمام	وجود	آزاد	انگار	دست	هایش	شده	بود.	گرگ	نتوانست	گردن	برهاند.	آزاد	
فریاد	مى	کشید	و	حلقه	را	کوچک	تر	مى	کرد.	گرگ	به	خرناسه	افتاده	بود	و	خرناسه	اش	تّکه	تّکه	مى	شد.	
کمى	بعد،	دست	و	پایش	از	تقاّل	افتاد.	آزاد،	رهایش	نکرد.	نفس	داغ	گرگ،	یک	باره	سرد	شد،	دست	و	

پایش	از	حرکت	ماند.	آزاد	بر	زمین	افتاد.
کژال،	صورت	مى	خراشید	و	زار	مى	زد	و	مى	دوید.	آزاد	که	صدایش	را	شنید،	زمین	را	کمک	
گرفت.	دست	ها	را	ستون	کرد	و	نفس	زنان	برخاست.	پیراهنش،	پاره	پاره	شده	بود	و	از	صورت	و	سینه	اش	
خون	مى	آمد.	کژال	به				سویش	دوید.	سرپا	که	دیدش،	به	هق	هق	افتاد،	آزاد	خسته	و	زخمى،	بریده،	بریده	

گفت:	»آرام	گیر.	خواهرکم!	طفلت	خوب	است؟«
روناک،	گریه	مى	کرد.	کژال،	آرام	نگرفت.	آزاد،	قدم	برداشت.	کژال،	قنداقٔه	سفید	روناک	را	باز	کرد	

و	به	آزاد	داد	تا	خون	هایش	را	پاک	کند.
طاهره اِ یُبد
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١ــ	به	نظر	شما	کدام	یک	از	شخصیت	های	داستان،	اهّمیت	بیشتری	دارد،	چرا؟
٢ــ	اگر	شما	به	جای	نویسنده	بودید،	داستان	را	چگونه	تمام	می	کردید؟

درک و دریافت
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ــ نسل آینده ساز
ــ راز شکوفایی )شعر خوانی(
ــ با بهاری که می رسد از راه

ــ زیبایی شکفتن

د ن ر��ی �ق �غ �ک صل �ش هار، �غ ران �ج �غ �ق م�غ

د ن ر��ی جه گ��ش ار � د، �ی ر�ی جه ُگل اه �ج ده � مرش
دل دهلوی �ی �ج

33

ن �ق �غ �ک �ش

صل  دوم�غ



34

د رس سوم
ده �ا�غ �غ �ی �غسل �آ

و�ج  �ز وان  �ج �زده.  �ی �آ زی  ع� �ی وان،  �ج  . اس�تعداد اس�ت �ز�یرو و  ان  و�ش �ج مٔه  �ش �چ وان،  و�ج �ز و  وان  �ج

ل �کردن  ���ی �تن و �ت ا�ز �کر �کردن، رد�ی ان ما اهل �ز وا�ز و�ج ان و �ز وا�ز . �ج و�ج �زدٔه �ز �ی زی �آ ع� ور، �ی �جرای �یک �ک�ش

. �گری اس�ت ا�ز د�ی �ی �زد  [. ا�ین هم ام�ت ]هس�ت

ود،  اهده می سش ی مسش �ٔه مر�کرز �ت ور �جه ع�زوان �ز م�زان ا�ین مّ��ت و ا�ین �ک�ش ���یل های دسش ه رد �ت �چ �ز همٔه �آ

اد  �ج �تن ا�یران �آ ��ز �جرای �ا�ز �زده �ا�ز را ا�ز راه های م�ز�ت �ی ور و �آ ر سش وان و �چ ا�ین اس�ت �که ا�ین �زسل �ج
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، ��ک� ا�ین  ّ�ت ع�ی م�زان، وا�ت ال�ش های  دسش ک�ز�زد. اّما �جه  ر�زم  �ت وان � ا�ت �زده، �ز �ی ٔه �آ ک�یرز ا� اد و مٔومن و �چ �ز و �آ

ا  ی ا�ز مط�جو�ا�ت �ی زی را �که گاهی رد �جر�ز ���یل های �کسا� ک�زم �ر�ز ها و �ت ه �ت�جول �زمی � حچ و�ج
. من �جه ه�ی اس�ت

وان  ی ا�ز �ج طا�ی اه و �ز �ج �ت . ا�گر گاهی ا�ش �یس�ت �زد؛ ا�ین طور �ز وان س�زن می �گو�ی �را�ز �زسل �ج ه ها ا�ز ا�ز ر�ا�ز

را صال ح  زها �چ � . ا�ی �جران اس�ت ا�جل �ج اه کاماًل �ت �ج �ت وان، ا�ین ا�ش زی �ج ورا� ا�ک و �ز ّه �جه دل �چ و�ج ا �ت د، �ج �ز رز
سر �ج

�ز�زد؟                         �ی
ان را �زمی �ج وا�ز عور �ج ور و سش را سش �ز�زد؟ �چ �ی

ان را �زمی �ج وا�ز ی و صدا�ت�ت �ج ار�ا�ی زی و �چ ا�کدام� و �چ

مان و  ٔه ا�ی �توا�ز سش ا �چ ان ما �ج وا�ز ک�ز�زد �که �ج د؛ اع�ترا�ز � ده ا�ز �جور �ش زی م�ج ها� م�زدان �ج حزصّصان و دا�ز�ش م�ت

ک�ز�زد. کار � سش ود را �آ زهان �ز � ان و �چ و�ش د اس�تعداد �ج ه ا�ز وا�زس�ت ، �ت �یر�ت همّ�ت و عز

�جود. �یک  �زده  �ج مهوری  �ج اس�ت  ل ر�ی د، اوا�ی �جود�ز ه  �گر�ز�ت �چ�  ا�ز �ج هررا  ّر م�ش ما �ز وان های  و�ت�تی �ج

 ، �ی�ش ا �یک �ال �چ ما �ج ع سش ا وصز �ی : »امرو�ز رد د�ز ن �جه من �گ�ز�ت مد و رٔ��ی� �آ زی �جه ا�یران �آ ها� ٔ��ت �ج ه�ی

ان ما  �ی �ج �جس�ی
ان ما،  وا�ز اور �زمی �کرد �ج ا �ج �ی . د�ز «. راس�ت می �گ�ز�ت او�ت �کرده اس�ت �ز سمان �ت ا �آ م�ین �ت ا�ز �ز

د، �چ�  ا�ز�ش ردس�ت �کرده �جود�ز ا�ز �ج �ی �ت سش من و �چ تی �که دسش �کاما� ن همه اس�ت ا �آ هر را �ج ّر م�ش �زد �ز �توا�ز و ار�ت�ش ما �ج

د. �گ�یر�ز �ج

�جرای  �زار  ز�ت ا� ما�یٔه  ا�ین   . وردار اس�ت �جر�ز سر  �چ و  د�ز�تر  وان  �ج ��یون ها  م�ی ا�ز  حمداهلل 
�ج ما  امعٔه  �ج

زی  ورا� ا�ک و �ز وان، ا�ین همه اس�تعداد و ا�ین همه دل �چ ود ا�ین همه �ج د �جه و�ج ا�ی . ا�ین مّ��ت �ج مّ��ت ماس�ت

ٔه ا�الم  �ت زراسش م �جرا� رحچ ود و �جه �چ ام ا�المی �ز طز ود، �جه �ز ال�ج �ز ود، �جه ا�ز�ت ور �ز د �جه �ک�ش ا�ی وان هم �ج الد. �ج �ج �ج

ود؛  ه می سش ا�زه �ا�ز�ت ه و مٔوم�ز م�زدا�ز ا کار هوسش ود؛ �ج ه �زمی سش ، �ا�ز�ت ا �ر�ز �زده �ج �ی د. �آ �زده را �جسا�ز �ی الد و �آ �ج ود �ج �ز

مان. ٔه ا�ی �توا�ز سش وردار ا�ز �چ ه و �جر�ز م�زدا�ز ن هم کار هوسش د �آ ک�ز�ی د کار � ا�ی �ج

ان من،  رز
�ی م: �رز اره های دل ا�ین مّ��ت … می �گو�ی رز و �چ

�ی دان �رز �ز زر�ز ان �جه ع�زوان � وا�ز ما �ج �جه سش
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واه�زد  م�زان ما �زمی �ز د. دسش ا�ش گاه  و  ردس  و  مدرسه  و  معلّم �ج واه�زد دا�زسش م�زان  �زمی �ز د؛ امرو�ز  دسش ک�ز�ی کار �

ه  ان رد ا�ین م�زط�ت زی �ش ا�کدام� ی و �چ ار�ا�ی گاری و �چ مان و رس�ت �ز ا�ی دن و ح�ز وا�ز ا ردس �ز وان �ج ��یون ها �ج م�ی

د. اور�ز �ی ود �ج در �جه و�ج �ت �کوهم�زدی را �جرای ا�یران م�ت زردای �ش �

د؛ ا�ین  �ی دا�ز در �ج ان را �ت زی �ت وا� د و �ج �ی وا�ز حز و�ج �ج ان را �ز د. ردس�ت ک�ز�ی �ز � ان را ح�ز زی �ت ا�کدام� مان و �چ ا�ی

 . ن اس�ت �ت�ش هم االآ ود، و�ت �ش های واال �زر�ج سش وردن ا�ین ار�ز د رد راه �جه دس�ت �آ ا�ی اط �ج �ز�یرو و �زسش

واهد �کرد. ا�ز  کمک �ز ما ل دای م�تعال هم �جه سش د و �ز ود �ترار دار�ی ی عمر �ز ما امرو�ز رد �ال های طال�ی سش

حمداهلل 
ال�ج ا�المی ــ �که �ج ام ا�المی و ا�ز�ت طز ان �ز گی و ا�ز دامان �گرم و مهر�ج د� �ز و�ج �ز ا�ین �زرص�ت �ز

د. ک�ز�ی � اده را �ج �ز ه�تر�ین اس�ت ـ �ج رور�ش دهد ـ و�ی�ش �چ و�ج را رد ردون �ز وان مٔومن و �ز ه ا�ین همه �ج وا�زس�ت �ت

ان  مو�ز ا دا�ز�ش �آ دار �ج ال�ج ا�المی رد د�ی م ا�ز�ت
ا�ت ره�جر  مع�زّ ا�ز �ی ا�ز �ج

نکتۀ اّول
به	مثال	های	زیر	توّجه	نمایید	و	دربارٔه	آنها	گفت	وگو	کنید.

الف(	ــ	آمد
				ــ	می	گویم. 	

خودارزیابی

1ــ	امتیازات	یک	نوجوان	و	جوان	خوب	را	از	دیدگاه	رهبر	معظّم	انقالب،	بیان	کنید.
ـ		منظور	از	عبارت	»آینده	با	حرف	ساخته	نمى	شود«	چیست؟ 2ـ

3ــ	شما	ویژگى	هاى	برجستٔه	جوان	امروز	ایرانى	را	چه	چیزهایى	مى	دانید؟
4ــ	……………………………………………………

دانش های زبانی و ادبی
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نکتۀ دوم
به	این	جمله	ها	توّجه	کنید:

1ــ	جوان	و	نوجوان	ما	بااستعداد	است.
2ــ	جوان	و	نوجوان	چشمٔه	جوشان	نیرو	و	استعداد	است.

1ــ	به	شما	جوانان	این	ملّت	می	گویم.
2ــ	به	شما	جوانان	به	عنوان	فرزندان	عزیز	و	پاره	های	دل	این	ملّت	می	گویم.

جمله	های	شمارٔه	)1(	و	)2(	هر	دو	پیام	یکسانی	دارند	اّما	جمله	های	دوم	زیباتر	و	دلپذیرتر	است.	
دلیل	زیبایی	جمله	های	دوم	چیست؟

اّما	وقتی	بخواهیم	همان	 بیان	کنیم،	از	»زبان«	استفاده	می	کنیم	 هرگاه	بخواهیم	مقصود	خود	را	
مقصود	و	منظور	را	زیباتر	و	تأثیرگذارتر	بگوییم،	از	»ادبیات«	بهره	می	گیریم.

ب(	ــ	همٔه	دانش	آموزان	با	دیدن	این	منظره	در	کالس	درس
ـ	هنگامی	که	معلّم	فارسی	ما	با	دّقت	کتاب	را ـ

همان	طور	که	می	بینید	اگرچه	مثال	های	بخش	»الف«	فقط	از	یک	کلمه	تشکیل	شده	اند،	اّما	معنی	
آنها	کامل	است؛	در	حالی	که	مثال	های	بخش	»ب«	شامل	چندین	کلمه	هستند،	اّما	معنی	کاملی	ندارند	و	

شنونده	را	در	انتظار	می	گذارند.	شما	فکر	می	کنید	علّت	این	تفاوت	چیست؟
همان	طور	که	متوّجه	شدید	مثال	های	بخش	»الف«	فعل	دارند	اّما	مثال	های	بخش	»ب«	فعل	ندارند.	
فعل	بخش	اصلی	معنای	جمله	و	انتقال	دهندهٔ	پیام	است؛	بنابراین	»فعل«	مهم	ترین	بخش	هر	جمله	است.

کارگروهی
1ــ	دربارٔه	اهّمیت	دورٔه	نوجوانى	در	کالس	گفت	وگو	کنید.

2ــ	شکفتن	گل	و	دورٔه	نوجوانى	را	مقایسه	کنید.
3ــ	شعری	دربارٔه	نوجوانی	و	جوانی	بیابید	و	در	کالس	بخوانید.
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فّعالیت های نوشتاری
1ــ	در	بند	چهارم	درس	»فعل«	ها	را	مشّخص	کنید	و	بنویسید.

ــ	در	نوشتن	امال	به	نحؤه	تلّفظ	و	مطابقت	آن	با	شکل	نوشتاری	دّقت	شود.	
ــ	پس	از	پایان	امال،	متن	را	یک	بار	دیگر	مرور	کنید.

2ــ	با	توّجه	به	معنی	و	مفهوم	جمله،	گزینٔه	صحیح	را	انتخاب	کنید.
الف(	اینها	چرا………	و	پاکدامنی	و	پارسایی	جوانان	را	نمی	بینند؟	)سالح،	صالح(

ب(	بحمداللّه	برخورداری	از	میلیون	ها	جوان	دختر	و	پسر	………افتخار	برای	ملّت	ماست.	)مایع،	مایه(
3ــ	برای	هر	یک	از	واژه	های	زیر،	یک	هم	خانواده	بنویسید.

متعال	← مقتدر	←	
متخّصص	← نظام	←	
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شعرخوانی

ی ا�ی و�غ
لک ِ �ش را�غ

ای را�غ �ش
� م�گ

ِ �ک ی�ش � ی �پ وا�غ ا �ق �ق
هار، �جا�غ �غ ن �غ

ک
ن رَد م� ی ا�ی س

ر �ک �ج  

ود ون دل �ش و حپ ِ �ق غهٔ  را�غ ا� ورحغ
�گ

ود ر حا صل �ش ود�ق ن ُمراد�ق �غ �آ  

ود �غهان �ش ن، �پ �ی م ون رد �غ غه ها حپ دا�

ود ان �ش ی �جُس�ق رغ ن، سرس�ج ِسّر �آ  

�ق ه�غ و ِسر �غ
ن �ک ر: »هر �آ م�ج ی�غ � �ق �پ �غ �گ

�ق « �غ ردد �جا مراِد حغو�ی�ش ، �ج
گ

ود � �غ  
د ن محّم ّد�ی الل ال وی ، حج وی مع�غ �غ م�ش

39
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د رس چهارم

ی ر�د ا�غ راه ه م هاری �ک �جا �ج

ردا�غ �پ ی 
گ

د� �غ �غ و  رم 
گ

� و  ن  درو�ش �ش سّم  �ج �ق �ی�ک  ل  م�ش �مان  �آ

دل سردی هر�په  و  سرما  �په  دهر  �ش م 
�گ ر  �غ �غ ا�غ  هس�قه  �آ د  �غ ر  �پ

اوس�ق رد  ی 
گ

د� �غ �غ ه  �ک ی  م �غس�ی ا  د�ج �ش وا  غه ای  وا� حج م  سش �پ �جا�غ 

د د�ی �غ �غ و�غه ای 
لک �ش  ، ی  رد�غ�ق ر  د�ج �ش ا  مع�غ هار،  �ج  ، ی  ا�ج �ق

لک رد 

راه ا�غ  ی ر�د  م ه  �ک هاری  �ج و�جا  �ش هاری  �ج  ، و  �ش ه  ا�غ �ق  ، و  �ش رغ  س�ج

ن رغ �ج غه  وا� حج  ، گل  ا�غه  �ش �ی�ک  ل  وم�ش �ش اری  حج  ، مه �ار  �ش �پ �ی�ک  ل  م�ش

د �غ �غ ل�ج د  �غ ی �غ م و  �ق ر  �ج ی 
گ

د� �غ امرو�غ�غ �غ�ق  �ق �غ �ک �ش و�ق�ق  هس�ق 

ا �ی د�غ رد  هس�ق  ه  �پ هر  ا�غ  ر  ه�ق امرو�غ�ج �غ�ق  �ق �غ �گ را�غ  دا  حغ �جا 

ّ�ق واد مح�ج دحج محّم
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ا �سر�ت  رها معمواًل �ج ر�گ �ت رز
. دوره ای �که �ج ی اس�ت ا�ی �کو�ز و�ت و �ش ور و سش زی، دوران سش وا� و�ج دورٔه �ز

ک�ز�زد. اد می � ن �ی ه ا�ز �آ و �آ

ا  ود و �ت ا�ز می سش �ز گی �آ ده �ال� ا�ز ًا  ا�ز �ی �ج ر�ی �ت ؛  �ت ر�گ �ا�ی  اس�ت رز
کی �جه �ج ال ا�ز �کود� �ت �ت زی، دورٔه ا�ز وا� و�ج �ز

زی دوره ای  وا� و�ج . �ز الل اس�ت �ت گی و اس�ت � س�ت
�ین وا�ج زرود، �ج زرا�ز و � ر� د �که دوره ای �چ ا�ج گی ادامه می   �ی ده �ال� ه�ج

ار�یک  �ت و �ت سش هوده، �ز �ی وری های �ج گی و دلحز کم �وصل� ا � ن را �ج گی �آ � �ز ی و �تسش ا�ی �ج �ی . �ز ا اس�ت �ج �ی ا و �ز ه �جه رٔ��ی �ی �ج �ش

م. �ی �ود �زسا�ز گی را گل �آ د� �ز الل و �گوارای �ز ا و �ز اص�ز ار �ج �ج و�ی م و �ج �جر�ی �ت �ج گی لدز د� �ز ه های �ز م ا�ز لح�ز وا�ز�ی م. می �ت ک�ز�ی � �ز

کل  ص�ی�ت ما را سش حز سش
ون  . �چ ار  مهم اس�ت ان،  �جس�ی واده و دوس�ت ا�ز ود، �ز ا �ز ار ما �ج �ت �ه و ر�ز را�ج

و  مان  ا�ی د��ش  رد  د.  ا�ش �ج ده  س�زد�ی �چ ار�ش  �ت ر�ز و  ردس�ت  ار�ش  �ت �گ�ز �که  اس�ت  و�ج  �ز دوس�تی  می دهد. 

 . ا اس�ت م�ی ک�ی � ، و�ج د. دوس�ت �ز و�ش حج اط �ج دواری و �زسش هره و �زگاه�ش ام�ی د و ا�ز �چ �ز رز
زی مو�ج �ج ا� مهر�ج

�وه می دهد،  رام �ج ا�آ وان را گاهی �ز و�ج ی و… �ز ا�ی گ�یری و دا�ز اد� و�ت �ی کاوی، سش �ج ک�ز ی، � الل ط��ج �ت  اس�ت

د. �ت ما دار�ز ها و �ال�ی ا�ز �ی ه رد �ز �زد؛ ر�یسش �یس�ت هوده �ز �ی حچ �کدام �ج زی ه�ی وا� و�ج ا�گون �ز �وه های �گو�ز ا�ین �ج

�زد.  وا�ز ود می �ز زی  ما را �جه سوی �ز مو�ز�ت� و�ج  و مطا��ج �آ ا�ج �ز ک�ت ن همه  �
م. ا�ی �ی امو�ز �ی م، �ج وا�ز�ی ا  می �ت �ت

. ا�گر �ز�یروی  هاس�ت در�ز ار ا�ز ردس ها و ا�ز ، سر�ش �یع�ت �تی های ط�ج گ�ز � �ز�ش و �ش زر�ی � ر را�ز و رمرز �آ ا�ج �چ ک�ت �

د.  م رس�ی واه�ی ی �ز ا�ی �کو�ز م، �جه �ش ک�ز�ی ر و �جص�یر�ت همراه �
�کّ �ز ٔاّمل، �ت ا �ت کی ا�ین دوره را �ج اال� ی و �چ ادا�ج زی و �ش وا� �ج

ک�زد.  �کوه الهی همراه و همسا�یه می � ر�ش هان �چ ی های �ج ا�ی �ج �ی ا �ز ا�کد�ی، ما را �ج گی و �چ � راس�ت گی، �آ � ک�یرز ا� �چ ی و  م�یرز �ت

گی  د� �ز ا، �ز �ج �ی ه ها و �تصاو�یر  �ز �ت وسش دن  �ز زر�ی � �ین ه�زری و �آ گ�یری مهار�ت های د��زسش اد� و�ش و �ی ّ� �ز �تن �جه �ز و�ش �ز

د. ار می �ا�ز �زده، سر�ش �ی د �جه �آ ّ�ت و ام�ی �کو�زه های م��ج را ا�ز �ش

ن �ق �غ �ک ی �ش ا�ی �ج �ی �غ
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دانش های زبانی و ادبی

خودارزیابی

ـ		منظور	شاعر	از	»آسمان	مثل	یک	تبّسم	شد«	چیست؟ 1ـ
2ــ	به	نظر	شما،	چرا	بزرگ	ترها	از	دورهٔ	نوجوانی	و	جوانی	خود	معموالً	با	حسرت	و	آه،	یاد	می	کنند؟	

3ــ	»نوجوانى	زیباست«؛	چه	کنیم	تا	زیباتر	شود؟
4ــ	……………………………………………

نکتۀ اّول
به	این	جمله	ها	توّجه	نمایید	و	دربارٔه	آنها	گفت	وگو	کنید.

الف(	ــ	نرگس	آمد.

؛ �چ� رد همٔه کار و �کردارها و  ا ماس�ت ه �ج ی ها، اوس�ت �که هم�یسش ا�ی �ج �ی �کو�زه ها و �ز دگار همٔه �ش زر�ی � �آ

م. اور�ی �ی اد �ج ا او را �جه �ی همه گاه و �ج
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				ــ	آقای	مدیر	آمد. 	
ب(	ــ	هوا	سرد	است.

	ــ	خواهرم	خوشحال	است. 	
در	مثال	های	بخش	»الف«،	»آمد«	فعل	جمله	است	و	انجام	کاری	را	نشان	می	دهد.	وقتی	شما	بگویید	
»آمد«	شنونده	می	پرسد	»چه	کسی	آمد؟«	در	واقع	کسی	یا	چیزی	عمل	آمدن	را	انجام	می	دهد؛	بنابراین	برای	
تمام	شدن	معنی	جمله،	الزم	است	به	این	بخش،	فعل	اضافه	شود.	در	جملٔه	اّول	عمل	آمدن	را	نرگس	انجام	

داده	است	و	در	جملٔه	دوم	آقای	مدیر،	کسی	است	که	آمده	است.
در	مثال	های	بخش	»ب«،	فعل	جمله،	صفت	یا	حالتی	را	نشان	می	دهد.	وقتی	شما	بگویید	»سرد	
است«	شنونده	می	پرسد	»چه	چیزی	سرد	است؟«	یا	وقتی	بگویید	»خوشحال	است«	شنونده	می	پرسد	»چه	

کسی	خوشحال	است؟«	در	واقع	صفت	یا	حالت	موردنظر	به	کسی	نسبت	داده	شده	است.
به	کلمه	هایی	که	معموالً	در	ابتدای	جمله	می	آیند	و	انجام	کاری	و	یا	داشتن	حالتی	به	آنها	نسبت	

داده	می	شود،	»نهاد«	گویند.
نکتۀ د  وم

وقتى	مى	گوییم	»بهار«	به	یاد	چه	چیزهایى	مى	افتید؟	درخت،	گل،	شکوفه،	جوانه،	شکفتن	و	…	
از	چیزهایى	هستند	که	به	ذهن	مى	رسند	و	به	صورت	یک	مجموعه	یا	شبکه	با	هم	مى	آیند.	به	این	شبکه	ها	
یا	مجموعه	ها	در	ادبیات	فارسى،	»مراعات	نظیر	یا	شبکٔه	معنایی«	مى	گویند.	مراعات	نظیر	باعث	زیبایى	

سخن	مى	شود.	حاال	بگویید	»نوجوانى«	چه	چیزهایى	را	به	یاد	شما	مى	آورد؟

1ــ	با	مشورت،	دربارٔه	نوجوانى	یک	جملٔه	زیبا	بیان	کنید.
2ــ	دربارٔه	نیازهاى	اساسى	یک	نوجوان	گفت		وگو	کنید.

3ــ	کتاب	مناسبى	دربارٔه	نوجوانى	به	کالس	بیاورید	و	بخش	هایى	از	آن	را	بخوانید.

کارگروهی
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3ــ	واژه	های	زیر	را	مانند	نمونه،	کامل	کنید.
خسته	+	ی	←	خستگی 	

آهسته	+	ی←	 	
زنده		+	ی	← 	

شکفته	+	ی	← 	

1ــ	پنج	جمله	از	متن	درس	»زیبایی	شکفتن«	را	انتخاب	کنید	و	نهادهای	آن	را	بنویسید.	
ــ	کتاب	درسی	فارسی	می	تواند	یکی	از	منابع	شناخت	امالی	واژگان	باشد.
ــ	یکی	از	راه	های	تقویت	امال،	پرورش	مهارت	خوب	گوش	دادن	است.

2ــ	برای	هر	یک	از	واژه	های	زیر،	دو	هم	خانواده	بنویسید.
نظر	←	………،	………			جاری	←	………،	………… مثل	←	………،	………	 	

فّعالیت های نوشتاری


