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واژهنامه

انجم: جمع نجم، ستارگان اجزا: جمع جزء، قسمت، بخش   
بّر: خشکی بحر: دریا      

بنی آدم: فرزندان آدم )منظور انسان هاست.( بستان: مخّفف بوستان، باغ    
تأثیر: اثرکردن بیخ: ریشه، بُن     
فضل: بخشش شاخسار: شاخه های درختان    

که تواند شمار کرد: چه کسی می تواند بشمارد؟ کیست: )مخّفف( چه کسی است؟   
نهار: روز لیل: شب      

زمزمه: نغمه، زیرلب سخن گفتن، آوازخواندن

توحیدگو: ستایش گر، )توحید یعنی یکتابودن خداوند و توحید گویی یعنی اعتراف به یگانگی خداوند(

معنیومفهوم

یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟ فضل خدای را که تواند شمار کرد؟   
y  معنی: چه کسی می تواند میزان دانش خداوند را اندازه بگیرد؟ یا کیست که بتواند حتی برای یکی از نعمت های

خداوند شکری که شایسته ی آن باشد را به جا آورد؟
خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد بحر آفرید و بّر و درختان و آدمی   

y .معنی: خداوند دریا، خشکی، درختان، انسان ها، خورشید، ماه ستارگان، و روز و شب را آفرید

هن�ته  فعل کرد در اینجا به معنی آفریدن و به وجود آوردن است؛ سعدی در اینجا با زبانی ساده یادآوری 

می کند که تمام موجودات را خدا آفریده است و با اشاره به شب و روز و ماه و ... ما را به فکرکردن درباره ی این 

پدیده ها دعوت می کند. )همان مفهومی که در درس تماشاخانه با آن روبه رو شدیم.(
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آرایه ی بیت: تضاد ⇐ لیل و نهار، بحر و بّر
بستان میوه و چمن و الله زار کرد اجزای خاک مرده، به تأثیر آفتاب   

y  خداوند، به وسیله ی انرژی آفتاب، مواد موجود در خاک را طوری تغییر می دهد که به کمک این خاک، باغ
میوه، چمن و گلزار به وجود می آید.

شاخ برهنه، پیرهن نوبهار کرد ابر، آب داد بیخ درختان مرده را   
y  معنی: از ابر باران باراند تا درختان بی جان دوباره جان بگیرند و شاخه های بدون برگ درختان در بهار پر از

برگ شوند.
فعل کرد در اینجا به معنی برتن کردن و پوشیدن است.

آرایه ی بیت: تشبیه⇐ آمدن فصل بهار و سرسبزشدن به پیراهنی تشبیه شده است که شاخه ها آن را می پوشند.
هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد توحید گوی او نه بنی آدم اند و بس   

y  معنی: گمان نکن فقط انسان ها به ستایش خداوند مشغول هستند، بلکه همه ی موجودات عالم، همواره، خداوند
را ستایش می کنند.

مفهوم بیت: اشاره دارد به این که عمل شکرگزاری خداوند فقط مخصوص انسان ها نیست و کل هستی، شکرگزاری 
می کنند.

آرایه ی بیت: تشخیص؛ زمزمه کردن یک صفت انسانی است که به بلبل نسبت داده شده است.
قالب این شعر قصیده است؛ شعری که قافیه ی بیت اول با قافیه های مصراع های زوج هماهنگی و مضمون داستانی 

داشته باشد، قصیده است.
کلمات قافیه: شمار در مصراع اول بیت اول با هزار ، نهار، الله زار، نوبهار، شاخسار در مصراع های زوج 

ردیف: کرد در مصراع اول و بقیه ی مصراع های زوج

شکل قرارگرفتن قافیه در قصیده:
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واژههایهمخانواده

تأثیر: مؤثّر، آثار انجم: نجوم، منّجم    
ُشکر: تشّکر، شاکر توحید: وحدت، واحد   

فضل: فضیلت، فاضل

تاریخادبیات

uuuجهانuسرایانuسخنuواالترینuازuوuایرانیuبزرگuسعدی:شاعر

uتا uادب uاهل uنزد uسعدی uجایگاه u.زیستuمی uهفتم uقرن uدر uوی u.است

u.اندuدادهuراu»بزرگ«uاجلuشیخuوuسخنuاستادuلقبuویuبهuکهuجاستuبدان

آثار:

گلستان:u)نثرuآهنگینuهمراهuباuنظم(

بوستان:u)منظومهuایuحاویuحکایاتuاخالقیuدرuقالبuمثنوی(

دیوانuاشعار:u)شاملuقصیده،uغزل،uرباعیuوuدیگرuانواعuشعر(

uکه uبدانید uاست uجالب uکرد؛uمی uسفر uبسیار uاو u.پرداخت uتحصیل uبه uبغداد uیuنظامیه uیuمدرسه uدر uسعدی

سفرهایuسعدیuحدوداuًسیuسالuبهuطولuانجامیدuوuحکایتuهایuگلستانuوuبوستانuنشانuازuاینuسفرهاuدارد.



23

واژهنامه

برکه: آبگیر نسیم مالیمی: باد آرامی    
تحسین می کرد: ستایش می کرد، آفرین می گفت. به شگفت آمد: تعّجب کرد.    

جذب: چیزی را به سوی خودکشیدن، کشش، ربایش تشّکر: سپاسگزاری     
خالق: آفریننده، به وجود آورنده حسرت: افسوس، پشیمانی    

قریب: نزدیک خودبینی: غرور، تکبّر    
مغرور: متکبّر، خودخواه گلبرگ: برگ گل     

از پشت کوه بیرون می آمد: )خورشید( طلوع می کرد.
لب به سخن باز کرد: )کنایه(، شروع به حرف زدن کرد.

به به: برای نشان دادن رضایت از امری به کار می رود؛ به به یک جمله ی کامل است.
خورشید نورش را پشت کوه ها پنهان می کرد: خورشید غروب می کرد و شب فرا می رسید.

واژههایهمخانواده

تعریف: معّرفی، تعاریف تحسین: ُحسن، احسان    
نمایش: نمایشگاه، نمایان نّقاشی: نقش، نقشه     

تاریخادبیات

uuuسال u28 uحدود uو u1332 uمتولّد u:حاصل مراد امیرمهدی 
uقریب uاو uتالشuحاصلu.نویسدuمی uنوجوانان uو uکودکانuبرای uکه uاست
uمسائلuهمچنینuوuکودکانuادبیات uیuزمینهuدرuکتابuجلدuدویستuبه
uکانونuزّرینuلوحuوuافتخارuدیپلمuیuبرندهuاوu.استuروانشناسیuوuتربیتی
uبهuویu»دوستیuبهار«uکتابu.استuنوجوانانuوuکودکانuفکریuپرورش

عنوانuاثریuارزشمندuدرuچینuبهuزبانuچینیuترجمهuشدهuاست.
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uuuیکی u،عسلuاز uترuشیرین u،سهرابuتا uرودکی uاز u،بهشت uباغ uیuافسانه u:از uاندuعبارت uاو uآثار uاز uبرخی
u،یار uعطرu،هاuقّصهuترینuزیباu،رخصتuپهلوانu،کوچولوuمعلّمu،شیرینuهایuافسانه u،دوستیuگلu،نبود uیکیuبود
uبویu،مدادهاuبازیu،خاکuدرuپهلوانu،چیuتخریبu،)معصوم)عuچهاردهuزندگیuبرuگذریu،مریمuوuمجیدuهایuقّصه
uهاuبّچهu،هاuشکوفهuمیالدu،سالگیuنهuجشنu،کرامتuطرحu،قرآنuدرuپیامبرانuیuقّصهu،داناییuنردبانu،نرگسuگل

سالمتuباشیدuوuفرهنگuنامهuیuمفیدuبرایuجوانانuوuنوجوانان.

واژهنامه

بالی وحشتناک: گرفتاری سخت
جالیز: کشتزار خربزه، هندوانه، خیار و مانند آن

گردکان: درخت گردو

ضربالمثلها

سحرخیز باش تا کامروا باشی: سحرخیزان در کارهایشان موفّق می شوند؛ صبح زود ازخواب بیدار شدن هم  *
باعث سرحالی ست و هم می توان سریع تر به تمام کارهای روزانه رسیدگی کرد.

ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است: هیچ وقت، برای انجام کار دیر نیست؛ هرزمان اراده کنید، می توانید  *
اهداف خود را به نتیجه  برسانید؛ ارزش وقت را باید دانست.

عقلش به چشمش است: به ظاهر دیگران توّجه کردن و دیگران را از روی ظاهر موردقضاوت قراردادن؛ کسی  *
که هرچه را با چشم می بیند باور می کند و دنبال حقیقت آن نمی رود.

دست باالی دست بسیار است: یعنی همیشه کسی یا چیزی هست که باالتر از آدم و داشته هایش باشد. *
مرغ همسایه غاز است: هنگامی به کار می رود که کسی به آنچه که خودش دارد، قانع نباشد و چشم به مال،  *

دارایی، خانه، لباس و ... دیگران داشته باشد و اموال و دارایی ها و امکانات دیگران به چشم او بهتر، کامل تر و زیباتر 
جلوه کند.

جوجه را آخر پاییز می شمارند: نتبجه ی کار در پایان مشخص می شود؛ نباید از ابتدا زیاد دلخوش و امیدوار  *
بود.
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فرقبینضربالمثلوکنایه

ضرب المثل ها ریشه ی داستانی دارند و نزد عامه معروف تر هستند و معمواًل معنی مستقیم هم دارند.
مثال عقلش به چشمش است.

کنایه ها کمتر ریشه ی داستانی دارند، معموالً معنی مستقیم ندارند و شخص از بیان آن منظوری غیر از معنی مستقیم 
آن دارد.

مثال  »خر کریم را نعل زدن« کنایه از رشوه دادن است، یا »شکم صابون زدن« کنایه از رشوه دادن است.

نیستند؛ زیرا  این که تمام ضرب المثل ها کنایه هستند، ولی همه ی کنایه ها ضرب المثل  آنچه مهم است 
مقصود از همه ی ضرب المثل ها معنی غیرظاهری آن است.

آرایه ی ادبی: سردرنمی آورم: کنایه از متوجه نمی شوم.
مفهوم کّلی این حکایت با ضرب المثل »عقلش به چشمش است.« ارتباط دارد؛ یعنی انسان نباید درباره ی ظاهر 

هرچیز زود قضاوت و داوری کند.

این  به  گردکان  »درخت  می گویند:  بزنند،  حرف  مقایسه ای  نامناسب بودن  از  بخواهند  هروقت  هن�ته 

بزرگی، درخت خربزه اهلل اکبر.«

دانشزبانی)لحنوآهنگ(

وزش باد، حرکت آب در رودخانه، به هم خوردن برِگ درختان در باد، ریزش آب از کوهساران، صدای ُسم اسبان، 
حرکت قطار، تیک تاک ساعت و ... هر کدام صدا و آهنِگ ویژه ای را به ذهن می آورد.

من و شما به هنگام خواندن نوشته ها در مکان ها و موقعیّت های مختلف، حالت خودمان و لحن صدایمان را با آن  
مکان و موقعیّت، هماهنگ می کنیم.

اگر بخواهیم متن تبریک را خطاب به کسی که موفقیّتی به دست آورده، بخوانیم، چه می کنیم؟
اگر بخواهیم متن تسلیت را خطاب به کسی که به سوگی دچار شده، بخوانیم، چه می کنیم؟

لحن ها انواعی دارند که در این جا به سه مورد آن ها اشاره می شود:
1( لحن ستایشی: این لحن بیشتر مربوط می شود به شعرهایی که درباره ی ستایش پروردگار بزرگ است؛ مانند: 

شعر »ای همه هستی ز تو پیدا شده« از نظامی.
استوار و محکم سروده  بسیار  پهلوانی هاست که  بیشتر در وصف دالوری ها و  این شعرها  2( لحن حماسی: 

می شود؛ مانند: شاهنامه ی فردوسی.
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3( لحن وطنی: این شعرها درباره ی وصف وطن است و در آن از احساساِت وطنی بهره  گرفته می شود؛ مانند: 

شعر »هنوزم ز ُخردی به خاطر َدَرست« از علی اکبر دهخدا.

لحنجملههاازلحاظکاربرددستوری

1( جمله ی خبری: جمله ای که یک خبر را بیان می کند؛ مانند: »خاک ضعیف از تو توانا شده«
پایان جمله ی خبری، نقطه ).( قرار می گیرد.

2( جمله ی پرسشی: جمله ای است که درباره ی یک کاری، چیزی یا شخصی می پرسد؛ مانند: »چرا باید این 
کارها را انجام دهیم؟« 

پایان جمله ی پرسشی، عالمت پرسش )؟( قرار می گیرد.
3( جمله ی امری: جمله ای که در آن مفهوم فرمان، دستور، خواهش، توصیه، نهی و بازداشتن وجود داشته باشد؛ 

مانند: »یار شو، ای مونس غمخوارگان.«
»یار شو« جمله ی امری است و در پایان آن عالمت نقطه ).( قرار می گیرد.

4( جمله ی عاطفی: جمله ای که یکی از عواطف انسان، مانند: آرزو، تعّجب، امید، نفرین، دعا و ... را بیان می کند؛ 
مانند: »عجب صبری خدا دارد!«

در پایان جمله ی عاطفی، عالمت تعّجب )!( قرار می گیرد.

درستبنویسیم

جدانویسی حرف اضافه ی »به«
به شکل صحیح کلمات زیر دّقت کن و در این کلمات »به« را جدا بنویس.

درستنادرست

به نام خدابنام خدا

به وجودبوجود

به دستبدست

به جاآوردنبجا آوردن
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تمچــــر�ن

 با استفاده از کلمات مناسب درس جاهای خالی را پر کن۱.۱

1.  در همان .......................... نسیم مالیمی شروع به وزیدن کرد.

2. اوست که .......................... همه ی زیبایی هاست.

3. پروانه با .......................... در دشت به پرواز در آمد.

4. او از خواب بیدار شد و به .......................... برکه رفت.

 حروف درهم ریخته را مرّتب کن و در جای خالی قرار بده۱.۱

1. پروانه ناراحت و  .......................... روی گل سرخی نشست. )گ - م - ن - ی - غ(

2. او هر چه  .......................... کرد نتوانست خود را در آب ببیند. )ل - ت - ش - ا(

3. تو باید از زمین ..................................... باشی. )پ - ا - گ - ا - س - ز - س - ر(

 با دّقت در متن، جاهای خالی را با نشانه های ربط )اّما، ولی، چون، زیرا، سپس، بعد( پرکن۱ .۱
)می توانی از واژه های تکراری نیز استفاده کنی۱(

1. صدف کاغذ و قلم را از مینو گرفت .......................... نمی دانست از کجا شروع کند و چه بنویسد.

2. کوه ها منبع خیر و برکت هستند .......................... هزاران چشمه از دل آن ها می جوشد.

3. .......................... به خداوند ایمان دارم، تمام سختی های زندگی را تحّمل می کنم.

4. متن درس تماشاخانه را با دّقت بخوان،  .......................... به سؤاالت آن پاسخ بده.

5. می توانی با استفاده از کتاب ها و نقل قول ها درباره ی آداب و رسوم محل زندگی خود بنویسی، .......................... 
برای آن یک عنوان مناسب انتخاب کنی.

6. .......................... گل ها را خیلی دوست داشت، تصمیم گرفت از این راه جانشینی برای خود انتخاب کند.

7. استفاده از وسایل نقلیه ی موتوری رفت وآمد را آسان کرده است .......................... مشکالتی را هم ایجاد 
کرده است.

 کدام بیت از شعر »فضل خدا« با آیه ی »َسبََّح هلل ما فی الّسمواِت َو ااَلرض« ارتباط دارد؟.۱
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 در هر ردیف، کلمه ای که با بقیه تفاوت دارد را مشخص کن۱.۱

1( دشت، کوه، دریا، سرسبز، جنگل ← ...................................

2( خورشید، ابر، باد، ستاره ها، ماه ← ...................................

3( ریشه، آب، گل، برگ، ساقه ← ...................................

 رویدادها را به ترتیب شماره گذاری کن۱.۱

	پروانه عادت نداشت به غیر از خودش از کس دیگری تعریف کند.

	او زیبایی خودش را تحسین می کرد.

	در دشتی بزرگ و سرسبز پروانه ای زندگی می کرد.

	در یک  لحظه، پروانه به فکر فرورفت و متوّجه شد همه زیبایی اش را خدا به او بخشیده است.

  هر روز صبح از خواب بیدار می شد و صورتش را با شبنم گل ها می شست.

 با چهار کلمه ی )برکه - علفزار - گلبرگ - نسیم( یک بند بنویس۱.۱

 در عبارت زیر، چند جمله وجود دارد؟.۱
»مرد به خود آمد و دست به دعا برداشت و گفت: »خدایا شکرت. حاال می فهمم که اگر خربزه ای به آن بزرگی را روی 

درخت قرار داده بودی، چه بالی وحشتناکی به سرم می آمد.«

د( 6 جمله   ج( 9 جمله   ب( 8 جمله   الف( 7 جمله

 ساختمان کدام کلمه با بقیه فرق دارد؟.۱

 د( خودبینی   ج( شاخک هایش   ب( خوش رنگ   الف( سپاسگزار

۱.0  داستان راز گل سرخ ناپسندبودن کدام صفت انسان ها را به ما گوشزد می کند؟

د( غرور و تکّبر   ج( تواضع   ب( حسادت  الف( حرص و طمع
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