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مقّدمه ى ناشر

به نام خداوند جان و خرد

ــه شــیوه اى روان، عمیــق و  ــار» مجموعــه اى اســت کــم نظیــر کــه ب ــاب ی «کت

مؤثـّـر، تمامــى نیازهــاى آموزشــى دانــش آمــوزان عزیــز را در هــر پایــه ى تحصیلــى 

ــه  ــار ب ــرار مــى دهــد و از آنجــا کــه مطالعــه ى دقیــق کتــاب ی تحــت پوشــش ق

ــار کتــاب درســى  ــار، ی فهــم کتــاب درســى کمــک مــى کنــد، بنابرایــن کتــاب ی

ــا بهــره گیــرى  ــا ایــن هــدف، گــروه مؤلّفیــن اندیشــمند ب محســوب مــى شــود. ب

از روش هــاى نویــن آموزشــى و مطابــق بــا محتــواى کتــب درســى، کتــاب یــار را 

طراحــى نمــوده انــد.

آنچــه ایــن مجموعــه را از ســایر کتــاب هــاى مشــابه متمایــز مــى ســازد، شــیوه ى 

ارائــه مطالــب، درس نامــه هــا، ســؤاالت متعــدد و متنوعــى اســت کــه بــر اســاس 

ــا  ــده ت آن هــا آزمــون هــاى دوره اى برگــزار مــى شــود. ایــن روش موجــب گردی

ــاى علمــى خــود  ــى ه ــون رشــد توانای ــر آزم ــد در ه ــز بتوانن ــوزان عزی ــش آم دان

ــوت و ضعــف خــود، مســیر  ــاط ق ــا مشــّخص شــدن نق ــذارده و ب ــه محــک گ را ب

ــد. ــرى را در پیــش  گیرن یادگیــرى مناســب ت

ــا ســرمنزل مقصــود  ــان، شــما را ت ــارى مهرب ــاب حاضــر چــون ی ــد اســت کت امی

ــد. ــى نمای همراه

سربلند باشید.

ّ

ربلند باشید.



مقّدمه مؤلّف  

به نام خداوند خورشید و ماه          که دل را به نامش خرد داد راه

دوره ابتدایــى تحصیلــى، اساســى تریــن دوره در بیــن دوره هــاى چندگانــه ى تحصیلــى در مملکتمان 

اســت. از اهــداف مهــم ایــن دوره هــا مــى تــوان بــه توانایــى خوانــدن و نوشــتن وحســاب کــردن اشــاره 

کــرد بــه غیــر از ایــن هــدف هــا، هــدف هــاى مهم دیگــرى هــم وجــود دارندکــه در درجــه بنــدى اهداف 

آمــوزش ابتدایــى باالتــر از اهــداف یــاد شــده قــرار مــى گیرنــد.

اّمــا متاســفانه نــگاه مســاوى بــه تمامــى دروســى کــه هــدف هــاى فــوق را دنبــال مى کننــد، بیــن دانش 

آمــوزان و حتــى آمــوزگاران ارجمنــد وجــود نــدارد، چنــان کــه حجــم عمــده اى از ســاعات درســى را 

دروس ریاضــى و علــوم پــر مــى کنــد.

در واقــع بــه جــرأت مــى تــوان گفــت، درس فارســى بــه نوعــى مظلــوم واقــع شــده اســت، چراکــه تقریباً 

دانــش آمــوزان بیشــتر بــه ســایر دروس توجــه مــى کننــد تــا بــه درس فارســى و ایــن درحالــى اســت که 

شــاید بتــوان گفــت، ایــن درس مهــم تریــن درس دوره ابتدایى اســت.

نظــر بــه ایــن مهــم و ایــن نقــص در آمــوزش درس فارســى، ایــن کتــاب تــالش مــى کنــد بــا آمــوزش 

هــاى تکمیلــى بــا نگاهــى بــه کتــاب فارســى ســال قبــل، تمریــن هــاى هــدف دار و گوناگــون، ســواد 

فارســى دانــش آمــوزان را بــه گونــه اى بــاال ببــرد تــا در پایــان ســال تحصیــالت ایــن پایــه، تســلّط کامل 

بــه مفاهیــم ایــن درس داشــته باشــند.

بــراى ایــن منظــور مطالــب مهــم دســتورى، واژه آمــوزى و نکتــه هــا را بــا بیانــى گســترده تر بیــان کرده 

و تمرینــات گوناگــون و بســیارى کــه بــه نوعــى مکمــل تمرینــات کتــاب نوشــتارى اســت در نظــر گرفته 

ــده است. ش

در البــه الى مطالــب آموزشــى مربــوط بــه کتــاب درســى، مطالــب جدیــد و تکمیلــى در بخــش هایى به 

نــام «دو کلمــه حــرف حســاب» گنجانــده شــده تــا بــه مطالب علمــى کتــاب عمق بیشــترى بدهــد و در 

قســمت هــاى «اینــو یــادت میــاد» مطالــب دســتورى ســالهاى گذشــته بیان شــده اســت.

بــراى بررســى دقیــق تــر درس و توجــه دانــش آمــوزان بــه متــن دروس، تــالش شــده تا تمرینات بیشــتر 

از متــن خــود دروس انتخــاب شــود کــه خــود بهترین مرجع اســت.

آزمونهایــى تحــت عنــوان «زنــگ آزمــون» نیــز بــراى بررســى بهتر تمرینــات گذشــته در فواصــل معینى 

بیــن درس هــا در نظرگرفتــه شــده تــا مــرورى بــر آموختــه هــاى قبــل نیز شــود.

ــدوارم  ــى از نقــص و اشــکال نیســت، امی ــر تالشــى خال ــاً ه ــه قطع ــن ک ــه ای ــان ب ــا اذع ــا ب در انته

همــکاران ارجمنــد بــا گوشــزد نقــاط ضعــف و قــّوت ایــن کتاب،نگارنــده را در ارائــه ى مجموعــه هــاى 

بــى نقــص تــر یــارى دهنــد.

                                                                    با سپاس:  محمد رضا لطفى
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ستایش معناى شعر    

1)     اى همه هستى ز تو پیدا شده                         خاك ضعیف از تو توانا شده

معنــى : اى خداونــدى کــه همــه ى جهــان را آفریــده اى و و خــاك بــى ارزش و ناتــوان را توانایــى بخشــیدى تــا از آن 

گیاهــان برونیــد و بــراى انشــان غــذا تولیــد کننــد.  

2) از پى توست این همه اّمید و بیم                       هم تو ببخشاى و ببخش، اى کریم 

معنــى : همــه ى تــرس هــا و امیدهــا بــه خاطــر نتیجــه ى کارهایمــان پیــش تــو اســت، گناهــان مــا را ببخــش و از 

ــى دار اى بخشــنده. ــا ارزان ــه م نعمت هــاى خــود ب

3)           چاره ماساز که بى یاوریم                         گر تو برانى به که روى آوریم 

معنــى : بــه جــز تــو کســى را نداریــم کــه بــه یــارى مــا بیایــد و اگــر تــو مــا را از درگاهــت دور کنــى بــه چــه کســى 

روى آوریــم؟

4) جز در تو قبله نخواهیم ساخت                          گر ننوازى تو که خواهد نواخت؟

معنى : ما قبله اى به جز تو نداریم، اگر تو دست محّبت به سر ما نکشى پس چه کسى به ما لطف  و محّبت مى کند ؟

 5) یار شو اى مونس غمخوارگان                           چاره کن اى چاره ى بى چارگان 

معنى : اى یاور انسانهاى غمگین و درمانده به ما کمک کن و چاره ى مشکالت باش .

نکته:  هر بیت این شعر داراى قافیه اى جداگانه است.

....................... پیدا شده                  ....................... توانا شده    

.................................. بیم                  ............................... کریم    

............................. یاوریم                  .............................. آوریم    

..............................ساخت                 ............................. نواخت     

..................... غمخوارگان                 ....................... بى چارگان    

بــه ایــن نــوع شــعر فارســى مثنــوى گفتــه مــى شــود. از آنجــا کــه مثنــوى از نظــر قافیــه محدودیــت 

نــدارد بیشــتر بــراى موضاعــات طوالنــى بــه کار مــى رود.

از معروف ترین کتابهایى که در قالب مثنوى سروده شده اند مى توان به شاهنامه ى فردوسى و مثنوى موالنا 

اشاره کرد.

از قالب شعرى مثنوى بیشتر  در اشعار فارسى استفاده مى شود.

قدیمى ترین مثنوى سروده شده که اکنون به جز چند بیت چیزى از آن در دست نیست، مربوط به رودکى 

است که متن کلیله و دمنه را در قالب مثنوى سروده است.
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اى همه هستى زتو پیدا شده  

ستایش 
خدا

ایــن شــعر کــه یکــى از ســروده هــاى نظامــى گنجــه اى (گنجــوى) اســت، بــه توانایــى و قــدرت خداونــد اشــاره مى 

کنــد و بــه ایــن خاطــر در آغــاز کتــاب درســى آمــده اســت تــا دانــش آمــوزان و آمــوزگاران عزیــز کتــاب درســى 

ــراى پیــروزى و موفقیــت و پیشــرفت هــاى درســى و  ــد بــزرگ شــروع کننــد و ب ــام خداون ــا ن امســال خــود را ب

آموزشــى خــود از او کمــک و یــارى بخواهنــد.

اصــوالً اگــر در ادبیــات ایــران جســت و جــو کنیــم درك خواهیــم کــرد کــه آمــوزه هــاى یکتــا شناســى در جــاى 

جــاى آن وجــود دارد و دیــده مــى شــود . در هــر بیــت و مصــراع (خــط و نیــم خــط شــعرى) ایــن شــعر بــه یکــى 

از صفــات و توانایــى هــاى پــروردگار جهــان اشــاره شــده اســت : 

در بیت اول به آفرینش جهان 

در بیت دوم به خشندگى او

دربیت سوم به پناه بندگان بودن خداوند

دربیت چهارم به بنده نوازى پرودگار بدون توجه به اعمال او

در بیــت پنجــم و آخــر بــه چــاره ســازى خداونــد یکتــا اشــاره شــده اســت و در حقیقــت از او خواســته شــده 

اســت کــه اى خداونــدى کــه داراى ایــن ویژگــى هــا و توانایــى هــا هســتى، بــه مــا کمــک کــن کــه در آمــوزش و 

یادگیــرى مطالــب علمــى خــود موفــق و پیــروز شــویم.

مــا نیــز از پــرودگار بــراى موفقیــت در یادگیــرى تمــام مطالــب درســى و علمــى خــود در کالس پنجم یــارى مى 

طلبیــم تــا بلکــه بتوانیــم بــا کســب دانــش فــرد مفیــدى بــراى جامعــه و کشــور خــود باشــیم و زندگــى خوبــى هم 

بــراى خــود و هــم بــراى هموطنــان و همنوعــان خود بســازیم. 

به امید آن روز
اندکى در باره ى نظامى گنجه اى (گنجوى) بیاموزیم: 

نظامــى در شــهر گنجــه کــه در آن دوران یکــى از شــهرهاى ایــران بــود دیــده بــه جهــان گشــود و بــه همیــن 

خاطــر بــه گنجــه اى یــا گنجــوى مشــهور شــد. 

او بــه عنــوان شــاعر و داســتان ســراى ایرانــى در قــرن ششــم هجــرى شــناخته شــده اســت . نظامــى در زمــره 

ى گوینــدگان توانــاى شــعر فارســى اســت کــه نــه تنهــا روش و ســبکى جداگانــه اســت بلکــه تاثیــر شــیوه ى او 

نیــز در شــاعران پــس از او کامــال مشــخص و پیــدا اســت. او از دانــش هــاى رایــج روزگار ماننــد علــوم ادبــى، ســتاره 

شناســى، فقــه، علــوم اســالمى، کالم و زبــان عربــى آگاهــى وســیع داشــته و ایــن خصوصیات از شــعر او به روشــنى 

دانســته شــده و پیداســت.



فصل اول 

آ����ش
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درس اوّل

   تماشاخانه
    آن چــه در ایــن درس بــه عنــوان نخســتین درس از کتــاب ادبیــات فارســى پایــه ى پنجــم مــى آموزیم ، در حقیقــت ادامه 

ى مطلــب آغازیــن کتــاب اســت . در شــعر «اى همــه هســتى زتــو پیــدا شــده» بــه توانایــى هــاى خداونــد اشــاره شــده بود و 

در ایــن درس مــى آموزیــم کــه هــر گوشــه از جهــان هســتى نمایشــگاهى از آفریــده هــاى پــروردگار و خداوند جهان اســت .

     بــراى انســانهایى کــه اهــل دقــت نظــر و کنجــکاوى هســتند ، جهــان بزرگترین کتاب خداشناســى و یکتاپرســتى اســت، 

فقــط کافــى اســت بــه دنیــا کمــى بــا دقــت و موشــکافانه تــر نــگاه کنیــم ، آنــگاه در مــى یابیــم کــه حتــى تمــام چیزهایــى 

کــه بارهــا و بارهــا بــه ســادگى از کنارشــان گذشــته ایــم سرشــار از زیبایــى و نشــانه اى از قــدرت و مهربانــى خداونــدگار 

جهــان اســت. 

 معنى شعر    رقص باد، خنده گل

1) باد سرد آرام از صحرا گذشت                                           سبزه زاران رفته رفته زرد گشت

معنى : باد سرد پاییزى به آرامى از صحرا عبور کرد و چمن زاران سرسبز را به آرامى به رنگ زرد درآورد .

2) تک درخت نارون، شد رنگ رنگ                                     زرد شد آن چتر شاداب قشنگ

معنى : برگ هاى سبز درخت نارون رنگارنگ شدند و آن چتر سایه گستر سبز و زیبا رو به زرد شدن رفت 

3) برگ برگ گل به رقص باد ریخت                                      رشته هاى بید بن از هم گسیخت

معنى : برگ هاى گل با وزش باد ریخت و درخت بید خشک شد.

4) چشمه کم کم خشک شد، بى آب شد                             باغ و بستان ناگهان در خواب  شد

معنى : چشمه به تدریج خشک و بى آب شد و باغ و بوستان به خواب زمستانى فرو رفتند 

5) کرد دهقان دانه ها در زیر خاك                                          کرد کوته، شاخه ى پیچان تاك

معنى : کشاورز دانه ها را در زمین کاشت و شاخه ى درختان انگور را کوتاه کرد.
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6) فصل پاییز و زمستان مى رود                                       بار دیگر، چون بهاران مى شود

معنى : هنگامى بهار از راه مى رسد نشانه گذشتن فصل پاییز و زمستان است.

7) از زمین خشک مى روید گیاه                                     چشمه جوشد، آب مى افتد به راه

معنى : با شروع فصل بهار و زندگى دوباره ى طبیعت، باز هم گیاهان از زمین هاى خشک شروع به رویش مى کنند و 

چشمه ها پر آب و رودها جارى مى شوند.

8) برگ نو آرد درخت نارون                                            سبز گردد، شاخساران کهن 

معنى : درخت نارون که با شروع فصل پاییز برگ هاى خود را از دست داده بود، دوباره برگ هاى نو مى دهد و شاخه 

هاى قدیمى سبز و خّرم مى شوند.

9) گل بخندد بر سر گل بوته ها                                     پر کند بوى خوش گل باغ را

معنى : بوته ها دوباره گل مى دهند و باغ و بوستان را خوش بو مى کنند.

10) باز مى آید پرستو نغمه خوان                                 باز مى سازد در اینجا آشیان

معنى : پرستو ها دوباره باز مى گردند و از شادى آواز مى خوانند و دوباره براى خود النه هاى جدید مى سازند.

واژه آموزى

 در نخســتین واژه آمــوزى فارســى کالس پنجــم یکــى از روشــهاى ایجــاد زیبایــى در نوشــتار و گفتــار آمــوزش داده 

شــده کــه اســتفاده از آن بــه اثربخشــى متــن کمــک مــى کنــد . ایــن روش « تضــاد یا مخالــف یا متضــاد» نــام دارد. 

همــان طــور کــه میدانیــد  بــراى خیلــى از کلمــه هــاى فارســى مــى تــوان واژه هایــى پیــدا کــرد کــه داراى معانــى 

مخالــف هــم باشــند،  ماننــد: بــزرگ و کوچــک ، زیبــا و زشــت، دور و نزدیــک و ... . همــان طــور کــه در ابتــدا اشــاره 

شــد، اســتفاده و بــه کار بــردن کلمــه هــاى مخالــف در متــن نوشــتار یکــى از راههایــى اســت کــه بــه جذابیــت و 

زیبایــى نوشــته کمــک  مــى کنــد و مهــارت در ایــن کار بــراى نویســنده بــه او کمــک مــى کنــد کــه خواننــده ى 

مطلــب خــود را تشــویق نمایــد کــه تــا پایــان بــه مطالعــه ى خــود ادامــه دهــد . 

البتــه بــه جــز تضــاد ، روشــهاى گوناگــون دیگــرى نیــز بــراى زیبــا ســاختن نوشــته وجــود دارد کــه بــه تدریــج 

بــا آنهــا آشــنا خواهیــد شــد.
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بخوان و حفظ کن.

 رقص باد، خنده ى گل 

     این شعر در قالب مثنوى و توسط خانم پروین دولت آبادى در وصف طبیعت و زیبایى هاى نهفته در آن سروده 

شده است. 

     خانم پروین دولت آبادى در اصفهان زاده شد و لى به همراه خانواده براى ادامه ى زندگى به تهران مهاجرت کردند. 

وى پس از تحصیالت دوره ى دبیرستان در یکى از شیرخوارگاه هاى تهران که خواهرش سرپرستى آن جا را به عهده 

داشت مشغول به کار شد و به سرپرستى و تربیت کودکان آن جا پرداخت. 

       او تالش کرد تا شعر کودکان را از حالت پند و نصیحت گونه خارج کرده و اشعارى که جنبه ى سرگرمى و 

تفریح براى آنها داشته باشد بسراید. وى براى بزرگساالن نیز اشعارى سروده است.

      پروین دولت آبادى سرانجام روز سه شنبه 27 فروردین ماه سال 1387 خورشیدى و در سن 84 سالگى بر اثر 

سکته ى قلبى در تهران درگذشت و در قطعه ى هنرمندان بهشت زهرا به خاك سپرده شد. 
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تمرینات

الف) واژه هاى زیر از متن درس انتخاب شده اند . براى هر یک از آن ها یک واژه ى مخالف پیدا کنید و بنویسید:

اندکى: سادگى:  زیبا:     

پرسش:    بلندى:  درنگ:     

ب) در سال گذشته آموختیم که "مفعول" کلمه اى است که همراه با واژه ى " را " مى آید . در بند زیر ، مفعول ها 

را پیدا کنید و زیر آن ها خط بکشید.

« اگر مى خواهیم عالم را بهتر بشناسیم ، یک راه ساده آن است که پدیده ها را خوب تماشا کنیم ، در باره ى آفرینش 

هر یک بیندیشیم و آن ها را با یکدیگر مقایسه کنیم . »

پ ) در هر یک از عبارت ها و جمله هاى زیر ، به جاى واژه ى رنگى، کلمه اى مناسب و هم معنى بنویسید .

         باید اندکى درنگ (               ) کرد.

         از دل صخره ها و سنگ ها چشمه اى روان (               ) است.

         دیوارهاى بلند باالى کوه را پهلوانى عظیم (               ) تصور مى کنیم.

         مطالعه در طبیعت و تأمل (             ) در آن ، راه مناسبى براى شناخت عالَم است.

ت) بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟

تک درخت نارَون ، شد رنگ رنگ             زرد شد آن چتر شاداب قشنگ

ث) هر یک از واژه هاى زیر را در یک جمله به کار ببرید: 

تأمل :   

عمیق :  
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سنگالخ :  

تنومند:  

ج) براى هر یک از واژه هاى مشخص شده در جمله هاى زیر ، با توجه به راهنمایى صورت گرفته ، یک کلمه ى 

متشابه به همراه معنى بنویس.

Û (هم آوا –  غیر هم نویسه) : -------   معنى: -------           بیایید در باره ى آفرینش گل با خار کمى بیندیشیم.  

Û ( هم آوا –  هم نویسه) : ---------    معنى : -------         عنکبوت ها بین زمین و آسمان ، تار مى تنند.  

چ) شبکه ى معنایى کلمه هاى زیر را کامل کنید.

---------------Û   ---------- Û     -----------Û     --------- Û : کوهستان  

      ---------------Û  -----------Û    ------------Û    ----------Û      :سبزه  

ح) واژه هاى متضاد را در بیت زیر پیدا کنید و در کنار هم بنویسید.

« برگ نو آرد، درخت نارون                     سبز گردد، شاخساران کهن»  

   کلمه هاى متضاد: ................................. = ......................................

خ) در بیت زیر دقت کنید و کلمه هایى که باهم یک شبکه معنایى را مى سازند پیدا کنید و بنویسید.

«فصل پاییز و زمستان مى رود                     بار دیگر چون بهاران مى شود»
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د) بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است ؟ آنها را جداگانه بنویسید.

«جز در تو، قبله نخواهیم ساخت                   گر ننوازى تو، که خواهد نواخت؟»

جمله اول : ........................................................................................................................................................

جمله دوم : ........................................................................................................................................................

ذ) کلمه هاى بهم ریخته را مرتب کنید .

سنگالخ - میان -علف هاى - سر -  مى آورند - در -  نازك -  از - لطیف - و  

......................................................................................................................................................................................................................  

ر ) با استفاده از کلمه هاى ربط « اّما، ولى، چون، زیرا، سپس، بعد» جمله هاى زیر را کامل کنید.

1- من به دیدن شما مى آیم، ......................  ممکن است کمى دیر برسم.  

2- نسرین تکلیف خود را زود نوشت، ......................  زیرا مى خواست به میهمانى برود.  

3- همه کتابهایم را آوردیم، ................. کتاب داستانم را جا گذاشتم.  

4- اول دعا کن، ................ بعد آرزو کن.  

5- گل را در گلدان بکار، ...................... به آن آب بده.  

ز) در بیت زیر قافیه را پیدا کنید.

«چشمه کم کم خشک شد، بى آب شد                      باغ و بستان ناگهان در خواب شد»

کلمه هاى هم قافیه : ............................. ، ..................................  
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درس دوم

معنى شعر      فضل خدا

1) فضل خدا را که تواند شمار کرد؟                              یا کیست آن که شکر یکى از هزار کرد؟

معنــى : چــه کــى مــى توانــد خوبــى هــا و بخشــش هــاى خداونــد را بشــمارد یــا چــه کســى اســت کــه از میان هــزاران 

نعمــت هــاى خداونــد، مــى توانــد فقــط شــکر یکــى از آنهــا را به جــا آورد؟

2) بحر آفرید و بّر و درختان و آدمى                            خورشید و ماه و النجم و لیل و نهار کرد

معنى : خداوند توانا، دریاها و خشکى ها، درختان و آدمیان، خورشید و ماه و ستارگان و شب و روز را آفریده است .

3) اجزاى خاك مرده، به تأثیر آفتاب                            بستان میوه و چمن و الله زار کرد

معنى : خداوند توانا با تابش نور آفتاب در خاك بى جان با غ هاى میوه و سبزه زاران وگلستانها را آفریده است.

4) ابر، آب داد بیخ درختان مرده را                             شاخ برهنه، پیرهن نوبهار کرد 

معنى :  خداوند به وسیله ى باران و ابر ریشه درختان خشکیده را آبیارى کرد و تن شاخه هاى درختان لباس سبز بهارى پوشاند.

5) توحید گوى او نه بنى آدمند و بس                  هر بلبلى که زمزمه بر شاخسار کرد 

معنى : فقط انسان نیست که به یگانگى خداوند گواهى مى دهد بلکه هر پرنده اى بر روى شاخه هاى درختان یکتایى 

خداوند را فریاد مى زنند.

فضل خدا

شعر فضل خدا ، یکى از سروده هاى شاعر بزرگ ، سعدى شیرازى است که درباره ى وى توضیح داده خواهد شد. در 

این شعر در ادامه ى دروس قبلى به بیان توانایى هاى پروردگار در آفرینش جهان پرداخته شده است. 
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سعدى شیرازى کیست ؟ 
او در شیراز به دنیا آمد. نام کوچک او مصلح ( یا مصلح الدین ) – که  از نام پدر بزرگش گرفته شده  بود.

وى در کودکى پدر خود را از دست داد و زیر سرپرستى پدر بزرگ مادرى خود قرار گرفت. 

در دوران کودکى، در شیراز مقدمات علوم ادبى و شرعى را آموخت اما به خاطر اوضاع نا به سامان ایران در آن دوران 

مجبور شد تا در روزگار جوانى ، شیراز را ترك کند  و به بغداد برود.

سعدى در بغداد در مدرسه ى نظامیه به تحصیل پرداخت و پس از تحصیل به شغل سخنرانى هاى مذهبى رو آوردکه 

باید براى این کار به مناطق مختلف سفر مى کرد. سعدى در سفرهاى خود به حجاز ( در عربستان) ، شام (سوریه) 

و روم ( ایتالیا) سفر کرده و نشانه هایى از سفرهاى او به هندوستان ، ترکستان ، آسیاى صغیر ، غزنین، آذربایجان 

، فلسطین ، چین ، یمن و حتى آفریقا در شعرهاى او دیده مى شود. سعدى در حدود سال 655 قمرى به شیراز 

بازگشت.

سعدى کتاب بوستان به صورت نظم ( شعر ) که کتابى اخالقى و آموزشى است را در سال 655 قمرى به پایان 

رسانید  ودر بهار سال 656 قمرى یعنى کمتر از یکسال بعد دومین اثرش ، گلستان  را به صورت نثر آمیخته با نظم( 

شعر ) در هشت باب ( فصل )  نگاشت . هشت باب گلستان عبارتند از : 

سیرت پادشاهان ، اخالق درویشان , فضیلت قناعت ، فوائد خاموشى ، عشق و جوانى ، ضعف و پیرى ، تأثیر تربیت و 

آداب صحبت. 

گلستان یکى از تأثیرگذارترین کتابهاى نثر در ادبیات فارسى است.

حکایت هایى که او در گلستان و بوستان آورده است نگرش و نگاه او را به دنیا که حاصل سفر و تجربه اندوزى 

هاى  او از سفرهاست مشخص مى سازد.

وى به احتمال زیاد در سال 690 هجرى در شیراز درگذشته و به خاك سپرده شد. 

دانش زبانى

لحن و آهنگ ( در شعر )  
هر شعرى داراى چند ویژگى است که عبارتند از : 

لحن یا آهنگ   

وزن شعرى   
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« قافیه » هماهنگى آوایى کلمه هاى آخر هر خط شعرى ( بیت ) یا نیم خط شعرى ( مصراع ). مثل پیدا و توانا ؛     

بیم و کریم ؛ ساخت و نواخت؛ گذشت و گشت ؛ آب و خواب

شــاعر در ســرودن شــعر خــود بایــد واژه هــا و کلمــه هــا را طــورى کنــار هــم قــرار دهــد کــه ریتــم و آهنــگ 

تولیــد شــده هنــگام خوانــدن  بیــت هــا  یــا مصــراع هــا یکســان باشــد . در خوانــدن شــعر ســتایش ( اى همــه 

هســتى ز تــو پیــدا شــده ) ، لحــن خوانــدن درتمــام نیــم خــط هــاى شــعرى ( مصــراع هــا) کامــال یکســان اســت 

بــه طــورى کــه اگــر هــم زمــان بــا خوانــدن، ضربــه هایــى بــه میــز وارد کنیــم ریتــم ضربــه هــا در تمــام مصــراع ها 

یکســان خواهــد بــود و بــه ایــن ترتیــب ریتــم یــا آهنــگ و یــا لحــن شــعر بــه طــور درســت بــه وجــود آمــده اســت 

. در چنیــن حالتــى مــکان قــرار گرفتــن کلمــه هــا در جملــه بــه هــم خواهــد خــورد. مثــال جملــه ى" بحــرو بـّـر 

و درختــان و آدمــى را آفریــد" بــراى تولیــد آهنــگ بــا جــا بــه جایــى فعــل جملــه بــه "بحــر آفریــد و بــّر و درختــان 

آدمــى" تغییــر مــى کنــد.

دو Aمه حرف حساب

به بیت هاى زیر توجه کنید.

الف) بسوزد گر کسى این آشیان را                                 چنان دانم که مى سوزى جهان را 

ب) بغّرید بر من که عقلت کجاست                                چو دانى و پرسى، سؤالت خطاست       

در بیت « الف»  ، آشیان و جهان قافیه هاى بیت هستند و کلمه ى « را » بعد از قافیه ها تکرار نشده اند.

در بیت « ب » ، کجا و خطا قافیه هستند و « ست » بعد از قافیه تکرار شده اند .

به کلمه هایى که بعد از قافیه در شعر مى آیند، « ردیف » گفته مى شود.

  داشتن ردیف در شعر الزامى نیست.
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تمرینات

الف) در جمله ى زیر، مفعول را پیدا کنید و زیر آن را خط بکشید : 

" ابر ، آب داد بیخ درختان مرده را "

ب ) دربیت زیر ، کلمه هاى متضاد ( مخالف ) را پیدا کنید و آن ها را کنار هم بنویسید.

" بحر آفرید و بّر و درختان و آدمى                   خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد "

پ ) بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است ؟ 

" بحر آفرید و بّر و درختان و آدمى                   خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد "

ت ) با توجه به شعر " رقص باد ، خنده ى گل " براى کلمه ها ى زیر ، یک هم معنى از متن شعر پیدا کنید و بنویسید. 

خشک :   

صحرا:   

ث ) شبکه ى معنایى هر یک از کلمه هاى زیر را کامل کنید :

خورشید :     

ابر:    

بُستان:   

ج ) حروف ربطى که در شعر " فضل خدا " به کار رفته است را پیدا کنید و بنویسید.

چ ) هر یک از کلمه هاى زیر را در یک جمله به کار ببرید.

خاك:   

زمزمه:   

الله زار:  

فضل:   
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ح) براى هر یک از کلمه هاى زیر ، یک هم معنى ( مترادف ) پیدا کنید و بنویسید.

بّر: فضل:                     

بُستان: شکر :       

      

خ) در بیت زیر، قافیه ها و ردیف را پیدا کنید و بنویســید.

چشمه کم کم خشک شد، بى آب شد                         باغ و بستان ناگهان در خواب شد.»

قافیه :.........................  

د) با توجه به کلمه هاى زیر، جدول را کامل کنید.

خوار-ارتباط-موافق-خار- عالم- مخالف- دانشمند- جهان- مربوط»

   

هم آواهم خانوادهمخالفمترادف

ذ) هر یک از کلمه هاى زیر را با « ان» جمع ببندید و تغییرات الزم را انجام دهید.

دانشجو  +  ان = ..................                                    بانو  + ان=...............................  

بازو  +  ان =  ......................                                      زنده + ان=...............................  

آقا + ان=.......................                                            بّچه + ان=................................  

ر) هر یک از واژه هاى زیر از متن درس انتخاب شده اند، براى آنها دو هم خانواده بنویسید.

انجم : ..................... ، .......................                              شکر : .................... ، ........................  

توحید: ................... ، .......................                              فضل : ................... ، ........................  
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ز) جمله هاى درست و نادرست را مشّخص کنید.

                                                                                                                           درست        نادرست

1) مرغ همسایه غاز است یعنى مال دیگران را از مال خود بهتر دانستن»                                

2) غرور داشتن باعث موفقیت و پیروزى مى شود.                                                                    

3) ریشه همه زیبایى ها خداوند است.                                                                                        

4) انسان مى تواند آفریده هاى خداوند را بشمارد.                                                                    

ژ) غلط هاى امالیى را در بیت زیر پیدا کنید و بنویسید.

بهر آفرید و بّر و درختان و آدمى                     خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد  

............................................................................................................................................................     

س) کلمه هاى به هم ریخته را مرتّب کنید و جمله بسازید.

1)  تّکه- ساکت-آسمان-مى کند-ابر-را.

............................................................................................................................................................  

2)  به- مرد-خود-به-آمد-و-دعا-دست-برداشت

............................................................................................................................................................  

 


