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« دست توانای معلم است که چشم انداز آیندۀ ما را ترسیم میکند» .
« مقام معظم رهبری »

مقدمه:
در سال تحصیلی ذشتی،هد در ی تیلیر س یرسن ،رسمیاد میی
جا گز ن می

هیا مایا

ها حضیر مدارن تد.

در ا یین نییلن ملییز نر ی منی ییااد نییا ان،قییار س درلییاد سیین در تییداس امییر
س نرررار ارتباط هرچه نلش،ر ماا

می

نا دامش می اا دات،ند.

ذف،ن ی اسییا تنییداد ا دامییش مییی اا نییه دسلییه تیید دس،رس ی نییه تیفیین
هییا ماییا

محییرس تییدمد ،ییه نییرا

ه ییراه هیتی ند ییا ا ن،رمییا ا مییی

تحقق تداسا می ت نیه تیلیههیا د گیرد ا میی

ن یره منید تیدمد .قی

ا ا یین تییلیههییاد تیسلیید س تییاسلا درسیینامه نییرا ا یین دسیی،ه ا دامییش مییی اا
نید.
در ا یین رس هییا ،رسمییا
فارسیی

ا یی هفیی،اد نییرا سییال تحصییلی جد ییدد ذیتییها ا دسیا سیی

ییامیادههییا را نییرا

مییی

ادامییه ملییز در ،نییار مییی
نرا

مصی ا تیید ا تییا نییا تیسلیید درسیینام ،،ییا ادنلییا
فر مدامشییاا ،ییاهش دهییلا س املییدسار ا ،ییه در
هییا حضیییر در مییدارند ا یین میییر درسیینامههییا

ادذلر ن ،ر مطاسب نه دامش می اا  ،ک ،ند.

ا یین درسیینامه ت ییام درسن ،،ییا فارس ی سنه جییز درسن اد :درن ییناا س
ییامزدهاارا تییامه م ی تییید ،ییه در هییر درن منییام ،ی ییا د منییام اتیینارد
دامشها

نیام س ادنی د را یههیا ادنی د تیار د ادنلیا س نیار می سیندذاا س

 ..............نه رستی سیادهد د یه س مفلید نلیاا تیده اسیا .در رسی ا ا یام
درسنامه ملز نه تفقلک هیر درند سییایت حیرد تیده تیا دامیش میی ی
ید نه سیای

مطاسن هر درن نرا ار ان

ا

اسد دهد.

ی نه ذ،ر اسیا ،یه رسی ا ییدار یان س ت یر ن میتی،ن ،،یا فارسی در
ا ن درسنامه حشف تیده اسیا چیرا ،یه تی یله می تیید دامیش میی ی
مطاسنی درسیینامه س نییا راهن ییا

دنلییر مح،ییر

ا

یییدد نییه ا یین ن ییشهییا اسیید

دهد.
املد اسا نا یار

داسمید م،نیالد ه گی تزم یاا را نیرا

س رسن ،رسما جز ،رده س در تلن حال ا سظا ا تغی

میلنذلیر ،یردا

ید غافه مشی ا.
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شاعر :نظامی گنجوی

آثار :مخزن االسرار ،خسرو و شیرين ،لیلی و مجنون ،هفت پیکر ،اسکندرنامه
بیت اول:
بی نام تو نامه کی کنم باز

ای نام تو بهترين سرآغاز

نامه :کتاب يا نوشته

سرآغاز :شروع

نثر روان :ای خدا نام زيبای تو بهترين شروع است و من هیچ گاه بدون نام تو کتابم را شروع نمی کنم.
بیت دوم:
ای ياد تو مونس روانم

جز نام تو نیست بر زبانم

مونس  :رفیق و دوست

روان :روح و جان

نثر روان :ای خدا ياد تو دوست و رفیق جان و روح من است .فقط نام تو را بر زبان دارم ( همیشه ذکر تو را بر
لب دارم)
بیت سوم:
نام تو کلید هرچه بستند

ای کار گشای هر چه هستند
کارگشا :برطرف کننده ی مشکالت

هر چه هستند :موجودات

هرچه بستند :مشکالت و گرفتاريها

(نام تو مانند کلید است :

تشبیه )

نثر روان :تو برطرف کنندة مشکالت هستی و نام تو کلیدی برای درهای بسته است.
بیت چهارم:
ای هست کن اساس هستی
اساس :پايه و بنیاد

کوته ز درت دراز دستی

کُوتَه :مخفف کوتاه

درازدستی :ستمگری و زورگويی

دَرَت :درگاه تو

نثر روان :ای به وجود آورندة جهان ،انسان های ظالم و زورگو ،زورشان به تو نمی رسد.
بیت پنجم:
هم قصه ی نانموده دانی
نانموده :آشکارنشده و پنهان

هم نامه ی نانوشته خوانی
نانوشته :نوشته نشده

نثر روان :ای خدا تو از تمام قصه های پنهان و نامه های نوشته نشده،آگاه هستی( .خدا ازهمه چیز باخبر است )
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بیت ششم:
هم تو به عنايت الهی

آنجا قدمم رسان که خواهی

عنايت :توجه ،لطف
نثر روان :خدايا با لطف و احسان خودت من را به جايگاهی که صالح می دانی برسان.
بیت هفتم:
از ظلمت خود رهايی ام ده

با نور خود آشنايی ام ده

ظلمت :تاريکی و گمراهی
نثر روان :ای خدا من را از تاريکی و گمراهی های خودم نجات بده و با نور علم و آگاهی خودت آشنا کن.
ظلمت و نور :متضاد

الــــهی
الــــهی نامه :خواجه عبــــداهلل انصاری ،معروف به « پیــــــر هرات »
آثار :الهی نامه ،مناجات نامه
« الهی دلی ده که در کار تو جان بازيم ،جانی ده که کار آن جهان سازيم »
نثر روان :خدايا ،به ما شجاعتی بده که برای تو خود را فدا کنیم و جانی به ما ببخش که بتوانیم برای آخرت خود
کار مفیدی انجام دهیم.
دل داشتن:

کنايه از شجاعت

جان باختن:

کنايه از فداکاری

« دانايی ده که از راه نیفتیم ،بینايی ده تا در چاه نیفتیم »
نثر روان :خدايا آگاهی و بصیرتی به ما ببخش که در راه رسیدن به تو گمراه و منحرف نشويم.
بینايی :بصیرت و آگاهی
از راه افتادن:
راه و چاه:

کنايه از گمراه شدن
متضاد

دانايی :علم و دانش
در چاه افتادن:

کنايه از منحرف شدن
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« دست گیر که دست آويز نداريم ،توفیق ده تا در دين استوار شويم ،نگاه دار تا پريشان نشويم».
نثر روان :پروردگارا به ما کمک کن چون جز تو ياوری نداريم ،خدايا با ما همراهی کن تا در کار دين استوار و
محکم باشیم ،خداوندا از ما مواظبت کن تا نگران و پريشان نشويم.
دست آويز :کسی که به او پناه میبرند ،کسی که کمک میکند ( .ياور )
توفیق :همراهی و موافقت

استوار :محکم

دستگیر:

کنايه از کمک کن
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زنگ آفرينــــــش

درس1

قالب :چهارپاره

شاعر :قیصر امین پور

آثار :در کوچه های آفتاب ،تنفس صبح ،مثل چشمه مثل رود ،به قول پرستو ،آينههای ناگهان
بیت اول:
روزی از روزهای اول سال

صبح يک روز نو بهاری بود

نثر روان :صبح يک روز زيبای اول بهار و آغاز سال بود.
بیت دوم:
بچه ها در کالس جنگل سبز

جمع بودند دور هم خوشحال

نثر روان :بچه های جنگل ،شاد و خوشحال در کالس ،دور هم جمع شده بودند.
بیت سوم:
باز هم در کالس غوغا بود

بچه ها گرم گفت و گو بودند

غوغا:آشوب ،فرياد

گرم :مشغول

نثر روان :دانش آموزان و بچه های کالس همه مشغول صحبت کردن بودند و دوباره کالس پر از سر و صدا شده
بود.
گرم گفت و گو بودن:

کنايه از مشغول بودن به انجام کاری

بیت چهارم:
هر يکی برگ کوچکی در دست

باز انگار زنگ انشا بود

انگار :گويی ،مثل اينکه
نثر روان :هر يک از دانش آموزان کالس جنگل سبز برگ کوچکی را در دست داشت مثل اينکه دوباره زنگ انشا
بود.
بیت پنجم:
تا معلم ز گرد راه رسید

گفت با چهره ای پر از خنده

نثر روان :همین که معلم از راه رسید و وارد کالس شد با چهره ی خندان به بچه ها گفت:
( معنی این بیت با بیت بعد کامل می شود).

از گرد راه رسیدن:

کنايه از وارد شدن
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بیت ششم:
آرزوی شما در آينده

باز موضوع تازه ای داريم

نثر روان :دوباره موضوع جديدی داريم ؛آرزوی شما در آينده چیست؟
بیت هفتم:
شبنم از روی برگ گل برخاست

گفت :می خواهم آفتاب شوم

نثر روان :شبنم از روی برگ گل بلند شد و گفت :من دوست دارم مانند آفتاب باشم.
برخاستن شبنم:

تشخیص

بیت هشتم:
ذره ذره به آسمان بروم

ابر باشم دوباره آب شوم

ذره ذره :کم کم
نثر روان :دوست دارم کم کم بخارشوم و به آسمان بروم و مانند ابری شوم و مثل باران ببارم.
بیت نهم:
دانه آرام بر زمین غلتید

رفت و انشای کوچکش را خواند

غلتیدن :از پهلويی به پهلوی ديگر شدن
نثر روان :دانه به آرامی بر روی زمین حرکت کرد ،رفت و انشای کوتاه خود را خواند.
خواندن انشا و غلتیدن دانه:

تشخیص

بیت دهم:
گفت باغی بزرگ خواهم شد

تا ابد سبز سبز خواهم ماند

ابد :زمانی که انتها ندارد ،همیشه
نثر روان :دانه گفت :من مانند باغی بزرگ خواهم شد و تا همیشه سرسبز و شاداب خواهم ماند.
بیت يازدهم:
غنچه هم گفت :گرچه دلتنگم

مثل لبخند باز خواهم شد

دلتنگی :ناراحتی
نثر روان :غنچه هم گفت :اگرچه ناراحت و غمگین هستم دوباره مثل لبخند زيبا خواهم شد.
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دلتنگ بودن:

غنچه گفت:

کنايه از غمگینی

تشخیص

بیت دوازدهم:
با نسیم بهار و بلبل باغ

گرم راز و نیاز خواهم شد

نثر روان :همراه با نسیم بهاری و بلبل باغ مشغول گفت و گو و صحبت خواهم شد.
بیت سیزدهم:
جوجه گنجشک گفت :می خواهم

فارغ از سنگ بچه ها باشم

فارغ:آسوده و راحت
نثر روان :جوجه گنجشک گفت :من دوست دارم ؛ بچه ها من را اذيت نکنند و با سنگ نزنند.
بیت چهاردهم:
روی هر شاخه جیک جیک کنم

در دل آسمان رها باشم

نثر روان :آرزو می کنم بتوانم روی شاخه ها آواز بخوانم و در آسمان راحت و آسوده پرواز کنم.
بیت پانزدهم:
جوجة کوچک پرستو گفت:

کاش با باد رهسپار شوم

رهسپار :عازم سفر شدن ،رفتن
نثر روان :جوجة کوچک پرستو گفت :ای کاش می توانستم همراه با باد عازم سفر بشوم و بروم.
بیت شانزدهم:
تا افقهای دور کوچ کنم

باز پیغمبر بهار شوم

اُفق :کرانة آسمان ،دوردستها
نثر روان :تا دوردست ها و تا کرانه های آسمان پرواز کنم و با خود پیام آمدن فصل بهار را بیاورم.
بیت هفدهم:
جوجه های کبوتران گفتند:

کاش می شد کنار هم باشیم

نثر روان :جوجه کبوترها گفتند :ای کاش ما همیشه در کنار همديگر بمانیم و از هم دور نشويم.
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بیت هجدهم:
توی گلدسته های يک گنبد
گلدسته :مناره

روز و شب زائر حرم باشیم
گنبد :سقف بزرگ به شکل نیم کُره

زائر :زيارت کننده

نثر روان :روز و شب بر روی مناره ها و گلدسته های مسجد و زيارتگاه ها باشیم و بتوانیم با خدا راز و نیاز کنیم.
بیت نوزدهم:
زنگ تفريح را که زنجره زد

باز هم در کالس غوغا شد

زنجره :حشره ای که از خود صدا تولید می کند ،سیر سیرک
نثر روان :وقتی که زنجره از خود صدا در آورد و زنگ تفريح را زند؛ دوباره کالس سرشار از سر و صدا و غوغای
بچه ها شد.
زنگ زدن زنجره:

تشخیص

بیت بیستم:
هر يک از بچه ها به سويی رفت

و معلم دوباره تنها شد

نثر روان :وقتی زنگ تفريح خورد ،همه ی بچه ها بیرون رفتند و معلم دوباره در کالس تنها شد.
بیت بیستم و يکم:
باخودش زير لب چنین می گفت:

آرزوهايتان چه رنگین است!

نثر روان :معلم با خودش زمزمه می کرد و می گفت :بچه ها آرزوهای شما چقدر رنگارنگ و زيباست!
بیت بیست و دوم:
کاش روزی به کام خود برسید

بچه ها آرزوی من اين است!

کام :آرزو
نثر روان :بچه ها ،تنها آرزوی من برای شما اين است که در آينده به آرزوهای زيبای خود برسید.
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دانش زبانی :جمله

جمله :به کلمه يا مجموعه ای از کلمات می گويند که معنی کاملی داشته باشد .برای انتقال پیام از
گوينده به شنونده يا از نويسنده به خواننده از « جمله » استفاده می شود.
مثال :

الف) آهو به تندی می دود و فرار می کند .

ب) کالس ها به زودی برگزار می شود .

فعل به تنهايی يک جمله است چون معنی کاملی دارد مانند بخش دوم قسمت « الف »  « :فرارمی کند »
فعل است و يک جمله محسوب می شود ،پس قسمت الف دارای دو جمله است.
پ) « با نسیم بهار و بلبل باغ

گرم راز و نیاز خواهم شد » روی هم يک جمله است و فقط يک فعل دارد.

(خواهم شد)
ت) « تابستان با همه گرما و سختی هايش » يک جمله نیست .زيرا هرچند که از تعدادی کلمه تشکیل شده
است ،اما معنای آن کامل نشده است و فعل ندارد.
نکته :ندا و منادا و شبه جمله ( صوت ) هم به تنهایی یک جمله محسوب می شوند  .مانند :الهی  ،ای خدا  ،یا
خدا  ،ای کاش  ،افسوس و...
مثال :الهی دلی ده

دو جمله است :جمله اول ( الهی  ،منادا هست ) .جمله دوم « دِه » ( فعل ) است و

فعل به تنهايی معنی کامل دارد.
دو جمله است :جمله اول « ای کاش :شبه جمله و صوت است»

مثال :ای کاش ،قدر عمر را بدانیم
« جمله دوم :قدر عمر را بدانیم »

نکته :برای شمارش تعداد جمله ها به موارد زیر دقت کنید:
 -1فعل های موجود و حدف شده را بشماريم.
 -2شبه جمله ها و ندا و منادا ها را بشماريم.
مثال :زِنهار  ،مزن دست به دامان گروهی
مثال :ای نام تو بهترين سرآغاز
ای ( خدا )

کز حق بِبُريدند و به باطل گَرويدند.

بی نام تو نامه کی کنم باز

نام تو بهترين سرآغاز ( است)

سه جمله دارد

بی نام تو نامه کی کنم باز

چهار جمله دارد

انـــدرز پــــدر

حکایت
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برگرفته از کتاب «گلستان سعدی »
ياد دارم که در ايام طفولیّت ،مُتعبّد و شب خیز بودم.
ايام :روزها

متعبّد :عبادت کننده

طفولیّت :کودکی

شب خیز :کسی که شب برای عبادت بیدار است.
نثر روان :به يادم هست وقتی کودک بودم؛ شب ها برای عبادت بیدار بودم.
شبی در خدمت پدر ،رحمه اهلل علیه ،نشسته بودم و همه شب ،ديده بر هم نبسته و مُصِحف عزيز برکنار گرفته
و طايفه ای گِرد ما خُفته.
رحمه اهلل علیه :خدا او رحمت کند

ديده :چشم

مصحف :کتاب ،قرآن

طايفه :گروه

خفته :خوابیده
نثر روان :يک شب پیش پدرم که خدا او را رحمت کند ،نشسته بودم و تمام شب را برای عبادت بیدار بودم و
قرآن عزيز در کنارم بود و گروهی در نزديکی ما خوابیده بودند.
کنايه از نخوابیدن

ديده برهم نبستن:

پدر را گفتم « :از اينان يکی سر برنمی دارد که دو گانه ای بگزارد .چنان خواب غفلت بُرده اند که گويی نخفته
اند که مُرده اند» .
را :به

سربرنمی دارد :بیدار نمی شود

گويی :مثل اينکه

دوگانه :نماز صبح

بگزارد :بخواند ،به جا بیاورد

غفلت :بی خبری

نثر روان :به پدرم گفتم « :از اين گروه حتی يک نفرهم برای خواندن نماز صبح بیدار نمی شود،آنها آن چنان در
خواب بی خبری هستند که حرکتی ندارند و مثل اينکه مرده باشند».
سر بر نداشتن:

کنايه از بیدار نشدن

گفت « :جان پدر! تو نیز اگر ِبخُفتی بِه از آن که در پوستین خَلق اُفتی» .
بِه :بهتر

پوستین :لباس

نثر روان :پدرم گفت « :ای فرزند عزيزم! تو هم اگر بخوابی بهتر است از اينکه از مردم غیبت کنی» .
در پوستین خلق افتادن:

کنايه از غیبت کردن

