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   درس اّول : معرفِت آفریدگار

  درس دوم: پنجره های شناخت
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  درس اّول
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�فر�یدگار  ی اس�ت �که �آ ال�ت اری، ا�ین همه را �ف ن �بس�ی د  �ی �ف �ف�ید، �بد  �ین �چ �ی ما �ب ل�ت را  �که �ش ا�ین همه �ف

ا�ید �چر س�ت�یدن و �بر �فعم�ت او  �ب �فر�یدگار را �ب . �آ ان ا�ف وی اس�ت ان اس�ت و �فعم�ت �بر ا�ی�ش ا�ی�ش

س�چاس داری �با�ید �کردن.

و  ا�ین  ا�ف  ل�ت  �ف�ف و  دل  ا�فدر  ا�فرفا�ید  ی  ا�ی �ف روسش  ، م�فلو�ت و  ال�ت  �ف کاِر  ا�فدر  �کردن  ه  ا�فد�ی�ش

 . اس�ت گمراهی  � �فادا�فی،  و  دل  ا�فدر  ا�فرفا�ید  کی  � ار�ی �ت �یدن،  �فاا�فد�یسش

 ابوعلی بَلعمی، تاریخ بَلعمی

  

َمر�فرفار  ِ طر�ف ا�ف  �ید  َو�ف هاری  �ب ار�باِد  �ف  ِ ا�ه ی هر ُمر�ف �ف د،  �گردون رس�ی �به  �با�ف 

�یع �باِد َر�ب  ِ �ب�ش ُ�ف مار،�ب م�ت �ش �ف�ی یرف و �ف ار�ف� ِ ال�ه �ف و�ش ، �بوی �ف وِن مر�ف �فا�ه ی مو�ف

د دا می �ک�ف ، �یاد �ف گی    �که هس�ت داو�فدگارهر گل و �بر� �ف �یاِد  وا�فد؟  �ف �چه  تُمری  � و  ل�بل  �ب

ار �ی هوسش رِ  �ف �ف رد  برف  س� اِن  رد�ف�ت  ِ ِ  �کردگار�بر�گ ، معر�ف�ت هر  ور�ت�ش  د�ف�تری س�ت

  سعدی 
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   درك مطلب

1 در شعری که خواندید، » بلبل« و » قمری« چه می خوانند؟

2 برداشت شما از بیت » برگ درختان سبز در نظر هوشیار   هر ورقش دفتری ست معرفت 

کردگار« چیست؟

3 به نظر شما بلعمی بر چه چیزی تأکید دارد؟ دلیل خود را بیان کنید.

4 چه تفاوتی بین عبادت انسان ها با دیگر موجودات هست؟

.  5

  دانش زبانی

 الف( گاهی برای زیبا و موزون شدن شعر، جای اجزای جمله تغییر می کند؛ از جمله اینکه فعل 

به جای اینکه در آخر جمله قرارگیرد در وسط و حّتی گاهی در ابتدای جمله قرار می گیرد؛

مانند باز به گردون رسید ناله ی هر مرِغ زار

خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع                       ناله ی موزون مرغ، بوی خوش الله زار

 ب( ما مقصود خود را به صورت جمله بیان می کنیم. »جمله«، یک یا مجموع چند کلمه است 

که پیام کاملی را از گوینده به شنونده برساند. 

 انواع جمله

 جمله ی خبری: جمله ای است که خبری را بیان می کند؛ مانند باد بهاری وزید.

 جمله ی پرسشی: جمله ای است که در آن پرسشی وجود دارد؛ مانند بلبل و قمری چه خواند؟

 جمله ی امری: جمله ای است که در آن خواهشی یا فرمانی، بیان می شود؛ مانند خیز و غنیمت  شمار.

 جمله ی عاطفی: جمله ای است که بیانگر احساس و عاطفه باشد؛ مانند چه گل زیبایی!
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دو دوست، پیاده از جاّده ای در بیابان عبور می کردند. بین راه برسر موضوعی اختالف پیدا کردند و 
به مشاجره پرداختند. یکی از آنها از سرخشم بر چهره ی دیگری سیلی زد.

دوستی که سیلی خورده بود، سخت آزرده شد ولی بدون اینکه چیزی بگوید، روی شن های بیابان 
نوشت: » امروز بهترین دوست من برچهره ام سیلی زد«.

آن دوکنار یکدیگر به راه خود ادامه دادند تا به یک آبادی رسیدند. تصمیم گرفتند قدری آنجا بمانند 
و کنار برکه ی آب استراحت کنند. ناگهان شخصی که سیلی خورده بود، لغزید و در برکه افتاد. دوستش 
به کمکش شتافت و او را نجات داد. بعد از  اینکه از غرق شدن نجات یافت، روی صخره ای سنگی، این 

جمله را حک کرد: »  امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد«.
دوستش با تعّجب از او پرسید: »  بعد از اینکه من با سیلی تو را آزردم، تو آن جمله را روی شن های 

صحرا نوشتی، ولی حاال این جمله را روی صخره حک می کنی؟«
او لبخندی زد و گفت: »  وقتی کسی ما را آزار می دهد، باید روی شن های صحرا بنویسیم تا بادها، 
آن را پاک کنند ولی وقتی کسی محّبتی در حّق ما می کند باید آن را روی سنگ حک کنیم تا هیچ بادی 

نتواند آن را از یادها ببرد«.

حکایت

س«  
شنا

 نا
ان

دگ
سن

وی
ز ن

ه ا
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ی ک
ها

ان 
ست

»دا
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ه را  د وا�ش �ف د. ا�ین �چ �ب �گروه د�تّ�ت �ک�ف�ی �ف ّه ها، هر �چ �چ : �ب �ت و لگ�ف�ت �ته �فوسش �ف د کلمه را روی �ت �ف معلّم، �چ

د: کر �ک�ف�ی � �فها �ف د و رد�باره ی �آ �ی وا�ف �ف �گر �ب وا�فده ا�ید، �یک �بار د�ی ده ا�ید و �ف �ف�ی �که �بارها سش

. ال�ت ، �ف ل�ت�ت ، �ف ل�ت ود، �ف �ف

ان �گروه  �ید و �با دوس�ت یر لگ� رام �ب د، �آ م اس�ت رد�فگ �ک�ف�ی کر �کردن، ال�ف � و�ب �ف د. �برای �ف لک�ف�ی له �ف �چ ع�ب ه�ی

لگو �ک�ف�ید. ود را �با�ف �گر، لگ�ف�ت و لگو، و رد�یا�ف�ت �ف �فها �با �ی�کد�ی اط �آ �ب گان و ار�ت فهم ا�ین وا�ش �بر سر �

دای  �ت هار کلمه، ا�ب ون هر �چ : �چ ر« لگ�ف�ت کّ � ای �گروه »�ت�ف کی ا�ف اع�ف � ا�فه �ی د. �فر�ف ی س�چری سش ا �ی�ت د�ت

د �که ما ا�ف�ان ها همه رد  ن �باسش ای �آ وا�فد �به مع�ف �باه�ت می �ت م، ا�ین سش کر می �ک�ف�ی � �ک�ا�فی دار�فد، ما �ف �ی

ود. �تر می �ش �یسش او�ت ها �ب و�یم، �ت�ف طه دور می �ش ن �ف�ت م و هر�چه ا�ف �آ د هم ه��ت�ی �ف �ف�ش ما�ف �فر�ی ا�ف �آ �ف طه ی �آ �ف�ت

د  �ف ی دارد و ما�ف : �به راس�تی �که هر کلمه، ر�فگ و �بو�ی اس�ت و لگ�ف�ت مان«، �بر�ف �چروا�فه ا�ف �گروه »ا�ی

ن �باور�فد �که  ای �گروه �برا�ی ه ای را �بر دو�ش دار�فد. اع�ف �ف �ی ان کالس، کلما�ت هم و�ف مو�ف ما دا�ف�ش �آ

ل�ت و  ا�ف�ت �ف �ف ود و سش ا�ف�ت �ف �ف �یرا ما �با سش مده ا�فد؛ �ف �بال هم �آ �ی�ب رد س�تی �به د�ف هار کلمه �به �تر�ت ن �چ ا�ی

ور�یم. مان می �آ فها ا�ی � ال�ت همه ی ا�ی ام �به �ف �ب ، سرا�ف ل�ت�ت �ف

: �گروه  واس�ت و لگ�ف�ت ه �ف ا�ف �یه ی �گروه ها ا�ب د و ا�ف معلّم و �ب�ت د سش ل�ف «، �ب ال�ت �ا�فه ا�ف �گروه »ا�ف ر�ی

م  وا�ف�ی ما�فی می �ت ون ما �ف د�یده می دا�فد؛ �چ ار �چس�ف لکو و ر�ف�ت �ی ال�ت �ف ا را رد ا�ف �ی ه ی همه ی �چد�یده ها و اسش ما ر�ی�ش

م.  �ی د  �باسش �ب�ف �یک، �چا �ی دا�ب �ف ال�ت و �آ م �که �به ر�ا�ی�ت ا�ف اس�ی �ف و�ب �بسش ود و ا�ین �الم را �ف ال�ت �ف �ف

. ّ�ت و اح�ان اس�ت لکوکاری و م��ب �ی ، �ف ل�ت�ت ل�ت و �ف ود،�ف و�فد �ف �ی �ته ی �چ �چ� رسش

  درس دوم
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د. ما �به �تمام د�یدگاه های سه �گروه،  ه �ک�ف�ی و�بّ ان، �ت : دوس�ت اس�ت و لگ�ف�ت مر�یم ا�ف �گروه »�لم « �بر�ف

اهده  یرف را �با�ید �به صور�ت �لمی، م�ش � و�ب لگو�ش داد�یم؛ اّما د�یدگاه �گروه ما ا�ین اس�ت �که همه �چ �ف

ه  ه ی کلمه، هم ر�ی�ش ر ر�ی�ش �ف ال�ت ا�ف �ف ل�ت�ت و �ف ل�ت و �ف ر �گروه ما ا�ین اس�ت �که سه کلمه ی �ف �ف �کرد. �ف

ود «�با  ود و�ی کلمه ی »�ف �فها د�یده می �ش �تر�ک رد همه ی �آ ون سه حر�ف مسش واده ا�فد؛ �چ ا�ف و ا�ف �یک �ف

فها �به  ن، ا�ین اس�ت �که هر �ک� �ت� ی هم �کرده و �آ ا��ب ه �گ�یری �ب �ب �ی �ت ب�تّه �گروه، �ف ه �ف�یس�ت و ا�� �یه، هم ر�ی�ش �ب�ت

ود �با  ، �ف ، دس�ت �فمی �یا�بد؛ �به هم�ین س�ب�ب ال�ت ِ �ف ا�ف�ت �ف د �به سش ه سا�ف �ی�ش �ی�فی را �چ ود �ب د و �ف ه �ک�ف لک�ی ود �ت �ف

اطی �فدارد! �ب ، ار�ت ال�ت �ف

ود  ��ش های �ف ه ی لگ�ف�ت و لگوها و �ب �ب �ی �ت هار �گروه، �ف ًا �چ �ی�ب ر و�ب�ت �گروه »عمل« �بود، �ت�ت �گر �ف ا�ک�فون د�ی

او�ت  کر �فرور�ف�ته �بود. ال�بد ا�ف ا�ین همه �ت�ف � س�ته �بود و �به �ف تهای کالس �ف�ش �یان �کرده �بود�فد. معلّم هم ا�ف� را �ب

ن ه�فگام، او �به �چه  ده �بود. �به هر �ال �کسی �فمی دا�فس�ت رد �آ ده سش گ�ف�ت �ف ل ّه ها سش �چ گاه �ب ِی �ف ا�ی �ب �ی و �ف

د.  �ی ی می ا�فد�یسش یرف � �چ

ما  ون �ش ا��ب �بود؛ �چ ار �ب ا �بس�ی �ب ا ا�ی�ف �ی �ا�ی �بود. �ت : �ف�ی اس�ت و لگ�ف�ت ای �بر�ف گهان، معلّم ا�ف �ب �فا�
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ر  �ف ار�ید �گروِه »عمل« هم �ف ه ای دس�ت �یا�ف�ته ا�ید؛ اّما �ب�گدف ا�ف ه های �ت ه �به ا�فد�ی�ش هار وا�ش ر رد�باره ی �چ کّ � �ف �با �ت

د. �ف �یان �ک�ف ان را �ب ودسش �ف

ه ی �ف�ت�ش  یرف �به ا�فدا�ف � �ش هر �چ م ار�ف �ی کر می �ک�ف � : ما �ف اس�ت و لگ�ف�ت ود �بر�ف گی ا�ف �گروِه �ف د� �ف اطمه �به �فما�ی �ف

د.  و�ی�ش �فما�یان می �ک�ف ار و عمل �ف ود را رد ر�ف�ت �فص�ی�ت �ف ؛ �یع�فی هر�کسی �ش ن اس�ت د �آ �ی کرد م�ف و عمل�

ود. کار می �ش سش ار ما �آ �ت گ�ف ار و ل ه ی ما رد ر�ف�ت مان، دا�ف�ش و ا�فد�ی�ش ، ا�ی ال�ت ا�ف

�ب کلمه ی  �ف مد و �چ لوی کالس �آ ن �گروه �بود، �ب حفر�ی ر  �گروه »عمل«، �که �آ �ف �ف�یدن �ف معلّم �چ� ا�ف سش

�ب کلمه �که  �ف ن �چ : ا�ی ؛ س�چ� لگ�ف�ت ال�ت مان، �لم، عمل، ا�ف ر، ا�ی کّ � : �ت�ف �ت هار کلمه �فوسش ن �چ �یر �آ �گر، �ف د�ی

�ف�ش  �فر�ی ای �آ ا�ف�ت و �تماسش �ف ره �برای سش �ب �ف �ب �چ �ف د �چ �ف �ی�ت�ت ما�ف ما هم هس�ت رد ح�ت �ب �گروِه کالِس �ش �ف �فام �چ

د�یک �تر  ، �فرف ا�ف�ت �ف دم �به �آ        گاهی و سش ود، ما را �یک �ت ر �ف �ف �یان �ف ا�برا�ین، هر�گروه �با �ب �ف ؛ �ب ا�هی اس�ت

د.ما هم  اس�ف �ف وع را �بسش ان، موصف ودسش ر�ف �ف ال�ش �کرد�فد ا�ف �ف د، �ت �ف �ت گ�ف �کرد�فد. هر �کدام ا�ف �گروه ها �که ��فن ل

ل�ت�ت و  ، �ف ل�ت ود، �ف ر رد�باره ی �ف کّ � ، �با�ید �به �ت�ف �ف�ش �فر�ی ا�یی های �آ �ب �ی ه�تر �ف ِ �ب ا�ف�ت �ف �ف و سش �برای �ک�ش

�ف�یده ها  م و رد�باره ی د�یده ها، سش وا�ف�ی �ف ار �ب م، �بس�ی م، لگو�ش �بد ه�ی گاه �ک�ف�ی �ت �ف �ی و�ب و د�ت �یم. �ف �چردا�ف ال�ت �ب �ف

م. م و ا�ف �چرس�یدن �فهراس�ی �چر س�ی وا�فده ها �ب و �ف

 اکبری ِشلدره
  درك مطلب

1 با توّجه به متن درس، نظر گروه » ایمان«، چه بود؟

2 نظر شما درباره ی آن چهار واژه چیست؟

3 نظر گروه اخالق را با گروه تفّکر مقایسه، و یک شباهت آنها را بیان کنید.

4 شما نظر کدام گروه را می پسندید؟ دلیل آن را برای کالس بازگو کنید.

. ................................................................................ 5
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 واژه آموزی   

به دوگروه از کلمات زیر، نگاه کنید:
 علم  =   عالم، معلوم، معلّم، تعلیم، علوم
 شهد =   شاهد، مشهد، شهید، شهادت

همان گونه که می بینید، تمام واژه های ردیف اّول در سه حرف )ع، ل، م( و همه ی کلمات 
ردیف دوم در سه حرف )ش، ه، د( مشترک هستند. به این دسته از کلمه ها، که از یک ریشه 
و خانواده هستند، هم خانواده می گوییم. شناخت این ویژگی به تشخیص شکل کلمات در 

امال به ما کمک می کند.

 گوش کن و بگو

 به قّصه ی »رفتار نیکان«، که برای شما پخش یا خوانده می شود، با دّقت گوش دهید و 
بر اساس نمودار زیر، گفت و گو کنید؛ سپس به پرسش ها پاسخ دهید.

عنوان/ نام داستان

شخصیت ها

مکان یا فضاي داستان

زمان رخدادهاي داستان 

پیام داستان

نام کتابي که داستان از آن نقل شد.

 پرسش ها

1 موضوع اصلی داستان چه بود؟

2 چرا زبان مرد، بند آمده بود؟

3 پیامبر )ص( درباره ی رفتار با پدر و مادر چه سفارشی فرمودند؟

4 شعری که در داستان خوانده شد از کیست؟
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و دای �ت ا�فم �ف �یرف  �که �ب ای مارِد �رف

ای �تو �با�فی و لط�ف و ص�ف �تر�باِن مهر

ان ِ �یاران و دوس�ت ّ�ت د م��ب هر�گرف �ف�ش

و ای �ت ّ�ت و مهر و و�ف ا�یه ی م��ب هم�چ

�فه ام �که هس�ت  ،  �بُرون �فمی رود ا�ف س�ی ِمهر�ت

و  و و ا�ین دل، سرای �ت ا�فه ی �ت ا�فه، �ف ا�ین �ف

ان داده ای مرا  �یرف  �که �ب ای مارِد �رف

ان دهم ا�ک�فون �برای �تو سهل اس�ت ا�گر �که �ب

�فودی من اس�ت  و ما�یه ی حفسش �فودی �ت حفسش

و  ای �ت دا رد ر�ف ای �ف َُود ر�ف �یرا �ب �ف

ها�فی �به دس�ت من  اِر �ب �گر �بود ا�ف�ت�ی

و  هان را �به �چای �ت �تم �تمام �ب �ف می ر�ی
 ابوالقاسم حالت

  بخوان و حفظ کن
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  خوانش و فهم

1 در مصراع »    می ریختم تمام جهان را به پای تو«، »تو« به چه کسی اشاره دارد؟

2 بیت » مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست       این خانه، خانه ی تو و این دل، سرای تو« 

چگونه خوانده می شود؛ چرا؟



20

  بخوان و بیندیش

روزی بود و روزگاری. در نزدیکی شهر، ُهدُهدی 
بود که بسیار باهوش و زیرک بود و در باغی بر درختی 
و  می کرد  زندگی  پیرزنی  باغ،  آن  در  و  داشت  النه 
چون پیرزن هر روز ریزه های نان، روی بام خانه اش 
می ریخت و هدهد می خورد با هم آشنا شده بودند و 

گاهی با هم احوالپرسی می کردند.
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یک روز پیرزن از خانه بیرون آمد تا دنبال کاری برود، دید هدهد هم از آشیانه بیرون آمده، روی شاخه ی 
درخت نشسته است و آواز می خواند.

پیرزن گفت: »   می دانی چه خبر است؟«
هدهد گفت:»   چندان بی خبر هم نیستم؛ مگر خبر تازه ای است؟«

پیرزن گفت:»   زیر درخت را نگاه کن، بّچه ها را می بینی؟«
هدهدگفت:»   می بینم، دارند بازی می کنند«.

پیرزن گفت:»   معلوم می شود با همه ی زیر کی خیلی ساده ای. آنها بازی نمی کنند بلکه دام و تله می گذارند 
تا تو و امثال تو را در دام بیندازند«.

هدهد گفت:»   اگر برای من است، زحمت بیهوده می کشند. من خیلی باهوش تر و زیرک تر از آن هستم 
که در دام بیفتم. تو هنوز مرا نشناخته ای. چهل تا از این بّچه ها باید پیش من درس بخوانند تا بفهمند که یک 

مرغ را چگونه باید بگیرند. اینها که بّچه اند، بزرگ ترهایش 
هم نمی توانند مرا فریب بدهند«.

پیرزن گفت: »   در هرحال مواظب خودت باش و زیاد 
به عقل و هوش خودت مغرور نباش. همه ی مرغ هایی 
که در تله می افتند پیش از گرفتاری، همین حرف ها را 

می زنند؛ ولی ناگهان به هوای دانه و به طمع خوراک 
به دام می افتند«.
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هدهد گفت: »  خاطر شما آسوده باشد. من حواسم جمع جمع است «.
پیرزن گفت: »   امیدوارم این طور باشد «. 

بعد از باغ بیرون رفت و تا ظهر نیامد. کودکان هم تا نزدیک ظهر آنجا بودند و خسته شدند و 
دام ها و تله ها را جمع کردند و رفتند. هدهد وقتی باغ را خلوت دید، کم کم پایین آمد و به هوای 
اینکه از دانه هایی که کودکان پاشیده اند استفاده کند، روی زمین نشست و به دنبال دانه گشت. 
اتّفاقاً یکی از بّچه ها یادش رفته بود توری را که با نخ نازک درست کرده بود، جمع کند و هدهد 
همچنان که دانه می خورد به آن تله رسید و ناگهان نخ ها بر دست و پای او محکم شد؛ هر چه 

کوشش کرد خود را نجات بدهد، نشد که نشد. 
       مرغ زیرک که می رمید از دام          با همه زیرکی به دام افتاد 

و از ترس و ناراحتی بیهوش شد. 
در این موقع پیرزن به خانه برگشت و از هر طرف، باالی درخت ها و بام ها را نگاه کرد. هدهد 
را ندید تا نزدیک درخت آمد و دید هدهد در دام افتاده است. پیرزن نخ های تور را پاره کرد و هدهد 
را تکان داد تا به هوش آمد و به او گفت: »  دیدی که آخر به َطَمِع دانه، خودت را گرفتار کردی !«
هدهد گفت: » بله گرفتار شدم اّما این گرفتاری از طمع نبود، قسمت و سرنوشت بود و با 
سرنوشت هم نمی توان جنگید. دام را که برای من تنها نگذاشته بودند. اگر هرکس دیگر هم به 

جای من بود و قسمتش این بود که در دام بیفتد، می افتاد حّتی اگر یک کالغ بود«. 
پیرزن گفت: »  این طور نیست. اّول اینکه کالغ کمتر به دام می افتد. دوم اینکه کالغ نه زیبا 
و خوش آواز است که او را در قفس نگاه دارند و نه گوشتش خوراکی است که او را بکشند و 
بخورند و اگر هم در دام بیفتد او را رها می کنند که برود. دام و تور و تله را همیشه برای مرغ های 
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  در ك  و دریافت

1 پیرزن در کجا زندگی می کرد؟

2 تفاوت های کالغ و هدهد را بیان کنید.

3 با توّجه به متن درس، پیرزن چه ویژگی هایی داشت؟

4 به نظر شما چرا بعضی از افراد، زود به دام می افتند؟

5 از این داستان چه فهمیدید؟

زیبا و خوش آواز یا حیواناتی می گذارند که گوشتشان خوراکی است؛ اّما اینکه می گویی قسمت و سرنوشت 
بوده است، این هم درست نیست. قسمت و سرنوشت، بهانه ی آدم های تنبل یا خطاکار است که می خواهند 
برای خطای خود بهانه ای بیاورند. قسمت فقط نتیجه ی کارهای خودم است. اگر درست فکر کرده باشیم، 
موّفق می شویم و اگر اشتباه کرده باشیم، شکست می خوریم یا گرفتار می شویم. اگر قسمت بود که تو در 
دام بیفتی، من نمی رسیدم و تو را نجات نمی دادم، اّما می بینی که حاال نجات یافته ای؛ پس قسمتی در کار 

نبوده است. 
گرفتار شدن تو در اثر غفلت بود و سر رسیدن من هم نشان این است که عمر تو هنوز به پایان نرسیده 

است؛ اگرنه کودکان زودتر از من بر می گشتند و تو را گرفتار می کردند«.
هدهد گفت: »  درست است. من با همه ی زیرکی و هوشیاری، باز هم اشتباه کردم «.

 سندبادنامه، محّمدبن علی َظهیری َسمرقندی 
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      کار گاه درس پژوهی

1 یکی از نویسندگان زیر را به دلخواه انتخاب، و گزارش کوتاهی درباره ی آن به کالس ارائه   
کنید.

 ابوعلی بلعمی
 سعدی

 ابوالقاسم حالت

2 جمله های زیر را بخوانید و به کلمه هایی که زیر آنها خط کشیده شده است، دّقت کنید. 

 پرنده پرید.
 پروانه روی گل نشست.

 علی کتاب را از روی میز برداشت.

در زبان فارسی معموالً در ابتدای جمله »نهاد« و در انتهای جمله »فعل« می آید.


