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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه يان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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مى گردد تا در روند آموزش اين كتاب درسى و انتقال محتواى آن به فرزندان عزيز ما، از هر نوع 
تالشى دريغ نورزيده و در تربيت و پرورش نسل فعال و آگاه با ارزش هاى دينى، ملى و تفكر انتقادى 
بكوشند. هر روز عالوه بر تجديد تعهد و حس مسؤوليت پذيرى، با اين نيت تدريس راآغاز كنند، كه 
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گرامى استفادة بهتر كنند و خوشه چين دانش و علم استادان گرامى خود باشند.
نصاب  بخش  فنى  همكاران  و  تربيت  و  تعليم  دانشمندان  آموزشى،  كارشناسان  تمام  از  پايان،   در 
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دكتور محمد ميرويس بلخى

وزير معارف 
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درس اول

حمد 

شاگردان عزيز،
نوشته هاى  و  همواره سروده ها  درى  زبان  نويسنده گان  و  شاعران   
خود را با نام پروردگار جهان آغاز کرده اند.  بزرگى و بخشاينده گى او را 
ستوده اند. بر پاية اين شيوة پسنديده بهترين سرآغاز هر نوشته عنوانى 
است در ستايش خداوند جان و خرد و دِر هيچ گنجى گشوده نمى شود؛ 

مگر آن که وصف يگانه گى آفريدگار هستى کليد آن باشد. 
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برتـر از سيــر و جستجوى همه اى فـراتـر ز گفتـگــوى همـــه   
شاهد جـلـــوة جـمـال تــو اند از دل ذره تـــا سپـهـر بـلـنــد   
در دل ذره يى نهـــان کــردى آنچـه پيـدا در آسمــان کـردى            
نبـرد ره بـه حـکمتـت ز قيـاس علم گـردون نورد  ذرهشنـــاس   
خــــرد ژرف بـيــن، دل آگــاه در کمال تو پر شکستـه بــه راه   
مانـده از حـکمت تـو حيـرانتـر هـر کـه در راه تست  پويانتــر    
وى بـه نـور ظهور خـود مستـور اى نهان گشـته در کمـال ظهور     
نى بــه اقــرار کـس تـرا بـرهان نى ز انکـــار کـس تـرا نقصـان    
گر يکى هم در اين کهن درگــاه    نــگشـايــد زبـان  بـه )اال اهللا(
مــالک المـلک و کبـريـا اى تـو بـاز هـم بـر هـمـه خـدا اى تـو     
مـن چـه آرم سزاى ايـن درگـاه اى که از عجز مــن تو اى آگـاه     
خـاک چون ره برد به چـرخ بلند که کنـم حـضـرت تـرا خـرسند     
فعل مـن درخور رضاى تو نيست لب مـن اليـــق ثناى تو نيست      

تو مـرا شاد کن کـه شـاه منـى
پـرده پـوش مـن و پنـاه منـى

خليل اهللا خليلى                                                          

      استاد خليل اهللا خليلى يکى از شاعران چيرهدست معاصر افغانستان است، 
در سال1284        بود. خليلى  الممالک  ميرزا محمد حسين خان مستوفى  پدرش 
هـ . ش. در باغ شهرآراى کابل به دنيا آمد. از او آثار زيادى به جا مانده است، که 
بسيارى از آن ها چاپ شده است. اشعار وى بيشتر بيانگر اوضاع اجتماعى و سياسى 

عصرش مى باشد.
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         شاگردان عزيز،  قبل از اين که به قواعد دستورى صنف هشتم بپردازيم. 
بهتر خواهد بود تا موضوعات دستورى يى را که در صنف هفتم آموختيد به ياد 
با کلمه هاى مستقل و نامستقل، اسم، صفت، عدد، ضمير و  آوريد که آشنايى 
نشانه هاى نگارشى بود. اکنون با تفصيل از موارد جديد بخش دستورى معلومات 

حاصل مى کنيد.

  كلمه: واحد ساختمانى زبان بوده، مفهوم مستقل را ارائه مى کند، کلمه  از لحاظ 
معنا به دو نوع است: مستقل و نامستقل.

    کلمه هاى مستقل کلمه هايى را گويند، که معناى مستقل و واحد را افاده کنند؛  
گروه اسميه، فعل ها و قيدها شامل کلمه هاى مستقل مى باشند؛ مانند: گل، رفت، 

آمد، بسيار و کم.
کلمه هاى نامستقل کلمه هايى اند؛ که به تنهايى داراى معنا نبوده و در پيوند با 
کلمه هاى ديگر معناى جديدى را به وجود مى آورند و شامل وندها، پيشينه ها، 

پسينه، عطف و ربط و نشانه هاى اصوات مى باشند؛ مانند: او، بر، هم، در وغيره.

حمديه يى را که خوانديد، در آن ثنا و ستايش خداوند> با زبان شيوايى بيان   
گرديده و از نعمت ها،  قدرت و عظمت وى يادآورى شده است. 

کلمه، واحد ساختمانى زبان بوده مفهوم مستقل را ارائه مى کند. کلمه  از لحاظ   
ساختمان دو نوع است: مستقل و نا مستقل

بشنو و بگو
پرسش هاى زير را دقيق شنيده،  پاسخ مناسب ارائه کنيد. �t

شعرى را که خوانديد از کى بود؟  .1
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کلمه را تعريف کرده و از انواع آن  نام ببريد؟  .2
کلمة مستقل از کلمة نامستقل چه تفاوت دارد؟  .3

شعرى را که خوانديد چه محتوا داشت؟  .4
الف(  ستايش خداوند >

ب(  وصف حضرت محمد � 
ج(  توصيف حضرت عثمان .

گفت و شنود
���tشاگردان در مورد مفهوم اساسى متن، در گروه ها مباحثه نموده از هر گروه يک نفر نتيجة 

بحث خود را در صنف براى ديگران بيان نمايد.
���tيک تن از  شاگردان بيتى از شعر را خوانده معناى آن را از شاگرد دومى بپرسد.

���tچند شاگرد به نوبت، در مورد نشانه هاى قدرت و عظمت خداوند> براى سه دقيقه صحبت 
کنند..

���tيک شاگرد در مورد استاد خليل اهللا خليلى از شاگرد دومى چند سؤال  بپرسد.
بخوان و بنويس

���tشعر را با آواز بلند بخوانيد و معناى آن را بگوييد.  
��tجاهاى خالى مصراع هاى شعر را با پنسل خانه پرى نماييد.

                اى فـراتر ز گفتگوى همه               بـرتـر از.................. همه
               .............. ذره تا سپهر بلند              ............. جلوة جمال........

��tاز واژه هاى فراتر، سپهر، گردون، جمال، مستور جمله ها ساخته، روى تخته بنويسيد.
تخته  آن ها روى  و  بگويد  امال  به ديگران  نوبت  به  را  زير  يک شاگرد بيت هاى  � � �t

بنويسند:
      آنچه پيدا در آسمان کـردى          در دل ذره يى نـهـان کــــردى
      علم گردون نورد ذره شنـاس           نبــرد ره بــه حکمتت زقيـاس
      لب من اليق ثناى تو نيست           فعل من در خور رضاى تو نيست

 

 

��tدر مورد قدرت، بزرگى و جالل خداوند> مقاله يى بنويسيد و در آن کلمه هاى مستقل و 
نامستقل را نشان دهيد.
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آغاز هر کار خير با ثنا و ستايش خداوند> - ذات پاک و آفريدگار   
عالم- و با ياد و درود بر سرور کاينات حضرت محمد� صورت مى گيرد. 

نصيب  را  آخرت  و  دنيا  سعادت  پيامبر�  پيروى  و  قرآن  هدايات  با  ما 
مى شويم و مى توانيم که رضايت خداوند> را حاصل نماييم. 

شعرى را که در اوصاف حضرت پيامبر � سروده مى شود به چه نام   
ياد مى کنند؟

درس دوم

  نعت
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 محمــد مقتــداى هــر دو عــالـم        مـحـــمـــد مهتــــــداى آل آدم
مـحــمــد آفـتــاب آفـــرينـــش        مــه افالک يعنــى چشـم بيـنــش
چـــراغ مـعـرفـت شمــع نـبــوت        ســــراج امـت و مـنـهـاج مـلـــت
اميــن انبـيـا بــرهـان و مـنـهــاج        شه بـى خـاتـــم و سلطـان بـى تـاج
غرض از هفت قصر و هشت باغ اوست        چـراغ چشم را چشم و چراغ اوسـت
زبــانـش تـرجمــان پـادشــاهــى           دل او کـاتــب وحـــى الهـــــى
امــانـت دار رب العــالمـيــن بـــود       که پيش از وحى در عالم اميـن بـود
چه گويم چون صفات تو چنان است       که صد عالم وراى عقل و جان اسـت
نـدانـم تـا ثنــايــت گفتــه آيـــد        و گـر آيــد تــرا  پـذرفـتــه آيــد
تو مى دانى که از گوينـده گان کـس       چنين نقلـى نـگفت االمــن و بــس
شيخ عطار

شعرى را که خوانديد، در قالب مثنوى سروده شده است.
1.  مثنوى: شعرى را گويند که بر يک وزن سروده شده باشد؛ اما هر بيت آن  قافية 
مستقل را دارا باشد؛ يعنى مصراع ها در هر بيت هم قافيه مى باشد. به همين دليل به آن 
مثنوى گفته اند. تعداد ابيات مثنوى محدود نيست و به همين دليل از آن براى به نظم در 

آوردن تواريخ، قصص و افسانه هاى طوالنى استفاده مى شود.
2.   شيخ فريد الدين محمد عطار نيشاپورى از صوفيان مشهور قرن هفتم هجري و از 
جملة نوابغ عرفان و ادب زبان درى است.  وفات او در 618 هـ . ق. در قتل عام نيشاپور 

به  دست افراد مغل،  واقع شده است.



7

كلمه هاى  مترادف
  

    در درس گذشته خوانديم که کلمه ها از نظر معنا به دو دستة مستقل و نامستقل 
تقسيم شده است. کلمه هاى مستقل به نوبة خود از لحاظ معنا به سه دسته تقسيم 
مى شوند که عبارت اند از: کلمه هاى مترادف، متضاد و متشابه، که هر کدام آن را 

به طور جداگانه مى خوانيم و با آن ها آشنا مى شويم.
     هرگاه دو کلمه در ظاهر مختلف؛ ولى از لحاظ معنا يکى باشند، آن ها را مترادف 

گويند؛ مانند: عطا و بخشش، عظمت و بزرگى. سعادت و نيک بختى....

با  اوصاف حضرت محمد�  در  الدين عطار  فريد  را که خوانديد شيخ  نعتى   
زيبايى خاص سروده است. پيامبر پيش از بعثت لقب امين را داشت و در سورة تکوير 
لقب امين براى وى تأييد شده است: »ُمَطاٍع ثَمَّ أَِمْيٍن« او برگزيدة حق بود که معراج 

را خداوند> بر وى ارزانى داشت.
کلمه هاى مترادف کلمه هايى را گويند که در ظاهر تفاوت داشته؛ ولى از لحاظ   

معنا يکى باشند؛ مانند: عطا و بخشش، عظمت و بزرگى....

 8 آمده است.

بشنو و بگو
پرسش ها را با دقت بشنويد و پاسخ مناسب ارائه نماييد: �t

شعرى را که در اوصاف پيامبر خوانديد، به  نام چه ياد مى کنند؟  .1
کلمه هاى مترادف چگونه کلمه هايى را گويند؟ با مثال بيان کنيد.   .2

3.  اين  بيت چه مفهوم را مى رساند؟ 
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      چــراغ معـرفـت شمــع نـبــوت  سـراج امـت و مـنـهـاج مـلـــت
گفت و شنود

���tشاگردان درمورد مفهوم اساسى متن، در گروه هاى خود مباحثه نموده از هر گروه يک نفر 
نتيجة بحث  را در صنف به ديگران بيان نمايد.

���tشاگردى در مورد معجزه هاى حضرت محمد� از شاگرد ديگر بپرسد.
���tيک  تن از شاگردان در مورد شيخ فريد الدين عطار از شاگرد دومى بپرسد.

دقت كرده جواب دهيد:
���tشعرى را که خوانديد دربارة کى بود؟

الف( ابوبکر صديق.
ب( حضرت عمر.
ج( حضرت محمد�

نعتى را که خوانديد از کدام شاعر عارف است؟
الف( موالنا جالل الدين محمد بلخى

ب( شيخ فريد الدين عطار
ج( سنايى غزنوى

بخوان و بنويس
���tجاهاى خالى مصراع هاى شعر را با پنسل خانه پرى نماييد:

      محمد................... هر دو عالم   مـحمـد ........................... آل آدم
.................. را چشم و چراغ اوست       غرض از هفـت............. اوست  

*     کلمه هاى مترادف را در جمله هاى زير نشان دهيد:

بختى انسان مى گردد.  
 
1-   انجام دادن عمل نيک باعث سعادت و نيک

2-  عظمت و بزرگى يکى از صفت هاى خداوند> است.
3-  براى اين که  در زنده گى موفق باشيد، صداقت و راستى را پيشه کنيد.

*   نعتى را که خوانديد معنا کنيد.
*  واژه هاى مقتدا، افالک، منهاج، برهان، سراج و رب العالمين را روى تخته امال بنويسيد.

 
 

�tشاگردان  مفهوم بيت زير را در پنج سطر بنويسند.
      اميــن انبـيـا بـرهـان و منـهـاج   شه بـى خاتـم و سلطـان بـى تـاج
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   نقش زبان درى در تكامل فرهنگ منطقه  

   آگاه ساختن شاگردان از نقش زبان درى در منطقه و تقويت مهارت هاى زبانى 

آن ها هدف درس است.

    شاعران زبان درى همواره با سرودن هنرمندانة و خلق آثار ادبى بر تقويت و 

تکامل فرهنگ تالش ورزيده اند. موالنا جالل الدين بلخى، بيدل، نظامى گنجه يى، 

اقبال الهورى شاعران کدام زبان بودند؟

درس سوم
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      زبان درى يکى از زبان هاى کهن است، که بيشتر از هزار و يکصد سال تا کنون 
در سرزمين هاى آسيا از کرانه هاى  بحيرة سياه تا چين و از کوه هاى اورال تا سواحل 
بحر هند، کشور هاى گوناگونى را در بر گرفته و مردم و ملل اين کشور ها را به هم پيوند 
داده است. اين زبان داراى ادبيات بسيار غنى و کهنى بوده که در طى چندين سده 
تغيير چندانى نکرده است. هنوز هم خوانندة درى زبان محتواى سرود ها و نگاشته هاى 
دل کش ابو عبداهللا رودکى سمرقندى، ابو شکور بلخى، رابعة بلخى، نثر تاريخ بلعمى و 

مقدمة منثور شهنامة ابومنصورى را بدون مراجعه به واژه نامه به درستى در مى يابد.
در ايجاد و تدوين هزاران اثر ادبى، علمى، فلسفى، تاريخى و هنرى به اين زبان،   
ترک ها، کرد ها، پشتون ها، بنگالى ها، پنجابى ها و ساير ملت هاى آسيايى يکجا با درى 
زبانان سهم گرفته اند. جا دارد که از نظامى گنجه يى، ميرزا عبدالقادر بيدل، محمد 
اقبال الهورى، غنى کشميرى، خوشحال خان ختک سخن سراى زبان پشتو، احمد شاه  

بابا  به گونة نمونه ياد کرد که در گذشته  زبان درى را غنا بخشيده اند.  
در عصر حاضر ساحة تکلم اين زبان به طور رسمى تنها به کشور هاى افغانستان، ايران 

و تاجيکستان محدود شده است.
ارزندة جهان است که در  از زبان هاى زنده و  امروز زبان فارسى درى، يکى   
اخير، سه  ازدو صد ميليون گوينده دارد. در سال هاى  بيشتر  کشور هاى گوناگون 
شاخة اين زبان را در ايران به نام فارسى در افغانستان درى، در تاجکستان و ساير 
کشور هاى آسياى ميانه به نام تاجکى ياد مى کنند، که هر سه گويش يا لهجه يک 
مفهوم را مى رساند و بايد بدانيم که در اصل هر سه آن )درى، فارسى و تاجکى( 
نام يک زبان است. شاعران و نويسنده گان ما در طول تاريخ آثارى را که آفريده اند، 

هميشه کلمة فارسى و درى را مترادف هم به کار برده اند.
در همه زبان هاى جهان، لهجه هاى گوناگون وجود دارد. چنان که در کشور ما   
گفتار درى مردم کابل از پروان و گفتار مردم هرات از بدخشان تفاوت هايى دارد و يا 
در زبان پشتو گفتار مردم کندهار با گفتار مردم وردک و گفتار مردم ننگرهار با گفتار 

مردم فراه تفاوت دارد. اين تغيير  لهجه را نمى توان تغيير زبان پنداشت.
  به همين گونه زبان انگليسى در امريکا، کانادا، انگلستان، هند و پاکستان زبان 
رسمى است. لهجة هر يک از اين کشور ها از هم تفاوت هايى دارد؛ اما در مجموع اين 
تغيير لهجه ها موجب نمى شود که زبان هاى آن کشور ها را زبان هاى جداگانه بدانيم؛ 

زيرا در همه آن کشور ها زبان واحد انگليسى در تکلم و نگارش به کار رفته است. 
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زبان فارسى درى  که يک زبان فرا منطقه يى بوده است، جغرافياى وسيعى را در   
بر گرفته و بر مناطق گسترده يى مسلط بوده است. آثار فراوان ادبى، تاريخى، علمى و 
هنرى به اين زبان نوشته شده که بيشترين اين آثار در جهان از شهرت زيادى بر خوردار 

است.
زبان فارسى درى با سالست و روانى يى که داشته، دانشمندان، شاعران و نويسنده گان    
را وادار به نگارش با اين زبان ساخته است، که تمام آثار ايجاد شده در اين زبان در تکامل 
فرهنگ منطقه نقش به سزايى داشته است و باعث غناى گنجينة پر بار فرهنگ منطقه 
گرديده است. چنان که زبان فارسى درى در هند 800 سال زبان رسمى کشور هند بود. 
پس از رشد و گسترش آن در شبه قارة هند در دوران تيمورى به نقطة اوج پيشرفت 
خود رسيد. تأثير زبان درى در آن سرزمين تا جايى بود که شعر و ادبيات فارسى 
درى به سبک هندى مشهور گرديد؛ همچنان در مصر يکى از زبان هاى درسى به 
شمار مى رفت. ادبيات درى نه تنها تأثير بسيارى در ادبيات عثمانى ترکيه داشت؛ بلکه 
سبب شد که انديشمندان و نخبه گان دربار عثمانى با وجود رسمى بودن زبان ترکى 
در آن کشور به فراگيرى و مشاعره به اين زبان بپردازند؛ همچنان در چين هم جايگاه 
خوبى داشته است. چنان که در سفرنامة ابن بطوطه  آمده است: »امير بزرگ قرطى که 
اميراالمراى چين است، ما را در خانة خود مهمان کرد... ما سوار کشتى شديم و پسر 
امير درکشتى ديگرى نشست مطربان و موسيقى دانان نيز با او بودند. چينى، عربى و 
فارسى آواز مى خواندند. امير زاده آواز هاى فارسى درى را خيلى دوست مى داشت و 
آنان شعرى به فارسى درى مى خواندند. چندين بار به فرمان اميرزاده آن شعر را تکرار 

کردند، چنان که من از دهان شان فرا گرفتم و آن آهنگ عجيبى داشت و چنين بود:
    تا دل به مهرت داده ام             در بحـر فکـر افتاده ام
   چون در نماز ايستاده ام              گويى به محراب اندرى

عالوه بر ممالک فوق: عراق، آذربايجان، پاکستان و... را مى توان ذکر کرد که زبان   
درى در آن کشور ها جايگاه خاصى داشته و آفرينش هزاران اثر ادبى به اين زبان، باعث 
تکامل فرهنگ منطقه گرديده، موجب فخر و سربلندى گوينده گان آن مى باشد. پس 
ما بايد به رشد و تکامل زبان درى توجه زياد داشته باشيم. همان گونه که گذشته گان 
ما با سعى و تالش، زبان درى را غنا بخشيدند و آثار شان پشتوانة قوى براى فرهنگ و 
زبان ما بوده، حتا در سراسر جهان از شکوه و عظمت زيادى برخوردار است؛ چنان که 
موالنا جالل الدين بلخى به حيث يک چهرة جهانى تبارز کرد و آثار پرارزش وى به 
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زبان هاى گوناگون جهان ترجمه گرديد و باعث شهرت جهانى موالنا شد. باآلخره اين 
که سال 2007م. به نام موالنا مسما گرديد؛ پس بر ما الزم است تا در حفظ و غنامندى 

زبان درى از دل و جان بکوشيم.

        محمد بن بطوطه )٧٠٣-٧٧٩ هجرى قمرى( ملقب به شمس الدين و معروف به ابن 
بطوطه در طنجة مراکش چشم به جهان گشود. وى يکى از بزرگترين جهان گردان دانش 
طلب بود که در سن ٢١ساله گى از طنجه عازم حج و از آن جا به سفر هاى دور و درازى تا 
چين رفت،که مدت٢٧ سال را در بر گرفت او به هر جا سفر مى کرد و در احوال و اوضاع 
اجتماعى مردم و به وضع جغرافيايى و تاريخى توجه خاص مى کرد و از رسوم و عادات هر 

منطقه خاطراتى در کتابش نقل کرده است.

 كلمه هاى متضاد: عبارت از کلمه هايى اند که در معنا ضد همديگر باشند؛ مانند: جنگ و 

صلح، زشت و زيبا، نيک و بد، راست و دروغ، ظلم و عدالت، تاريکى و روشنى و...   مانند: 

هوا در فصل زمستان سرد و در فصل تابستان گرم مى باشد.  .1

نوشيدن آب پاک براى صحت مفيد و نوشيدن آب کثيف مضر است.   .2

در جملة اول کلمه هاى سرد و گرم در جملة دوم پاک وکثيف، مفيد و مضر کلمه هاى 

متضاد مى باشند.

l زبان فارسى درى يکى از زبان هاى کهنى است که از هزار و يکصد سال تا کنون در سر 
زمين هاى آسيا از کرانه هاى  بحيرة سياه تا چين و از کوه هاى اورال تا سواحل بحر هند، 

کشور هاى گوناگونى را در بر مى گرفت، مردم و ملل اين کشور ها را به هم پيوند مى داد.
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در ايجاد و تدوين هزاران اثر علمى، ادبى، فلسفى و هنرى در اين زبان، ترک ها،   
کرد ها، پشتون ها، بنگالى ها، پنجابى ها و ساير اقوام آسيايى يکجا با درى زبانان سهم 
گرفته اند، که مى توان از نظامى گنجه يى آذربايجانى، ميرزا عبدالقادر بيدل در هند، 
اقبال الهورى، غنى کشميرى، خوشحال خان ختک سخن سراى زبان پشتو و احمدشاه 

بابا به گونة نمونه ياد کرد که در گذشته زبان درى را غنا بخشيده اند.  
زبان درى در مصر، ترکيه، عراق، هند، پاکستان، چين، آذربايجان و عده يى ديگر   
از کشور ها جايگاه خاص داشته و در رشد و تکامل فرهنگ منطقه نقش مهمى را ايفا 

کرده است.
l کلمه هاى متضاد کلمه هايى را گويند که در معنا ضد همديگر باشند؛ مانند: زشت و 

زيبا، نيک و بد، تاريکى و روشنى و...

بشنو  و بگو
1. زبان درى کدام سرزمين ها را در بر مى گيرد؟

2. در غناى زبان درى کدام اقوام سهم داشته اند؟
3. از شاعران و نويسنده گان نخبه يى که آثار شان به زبان درى است نام ببريد.

4. ساحة تکلم زبا ن فارسى حال به کدام کشور ها محدود شده است و چقدر گوينده 
دارد؟

5. زبان درى چه نقشى در تکامل فرهنگ منطقه داشته است؟
6. کلمه هاى متضاد چگونه کلمه ها را گويند؟

گفت و شنود
زبان درى درتکامل فرهنگ منطقه،  بارة نقش  به صورت دونفرى در  l  شاگردان 

مباحثه نمايند.
l  چند شاگرد به نوبت شاعران و نويسنده گان پشتو را که به زبان درى آثار دارند 

معرفى نمايند.
بخوان و بنويس

l     درس را خوانده و نکات مهم آن را بيرون نويس کنيد.
l    شاگردان به دو گروه تقسيم شوند؛ سپس هر گروه با تفاهم در بارة اهميت زبان 
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درى يک مقاله بنويسند و بهترين آن را پيش روى صنف بخوانند.
خانه هاى خالى زير را پر كنيد:

زمين هاى............... سر  در  کنون  که..........تا  است  کهن  زبان هاى  از  يکى  درى  زبان 
از کرانه هاى.............تا..............و از کوه هاى...........تا.................کشور هاى مختلف را در بر 

مى گيرد.
l دقت کرده انتخاب کنيد:

1. سال 2007م.  به نام يکى از اين اشخاص مسما گرديد:
الف( عطار

ب( غنى کشميرى
ج( موالنا جالل الدين بلخى

د( دقيقى بلخى
از چه مى توان دريافت که زبان درى در چين هم جايگاهى خاص داشت؟  .2

الف( از سفرنامه ناصر خسرو
ب( از سفرنامه ابن بطوطه

ج( از شهنامه فردوسى
د( هيچ کدام

پيش روى هرکلمه، متضاد آن را بنويسيد:  .3
 دانش- زنده گى- دانا- تنبل- سپيد- شيرين- شب- غمگين-كوتاه

چهار جمله بنويسيد که در آن ها کلمات متضاد به کار رفته باشد.  l
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چه خوش گفت پيغمبر راستگوى       زگهواره تا گور دانش بجوى

تقويت  و  افغانستان  در  دختران  مکتب  نخستين  ايجاد  چگونه گى   
درى  زبان  مى دهد.  تشکيل  را  درس  هدف  شاگردان  زبانى  مهارت هاى 
يکى از زبان هاى ملى و رسمى کشور است که در مکاتب از آغاز، تدريس 

مى گرديد. 
آيا شما مى دانيد که دختران افغانستان، نخستين بار آموزش رسمى   

را درکجا آغاز کردند؟

درس چهارم

   نخستين مكتب دختران در كشور
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سرزمين باستانى ما افغانستان )آرياناى قديم( از گذشته مهد علم و دانش بوده،   
آموزش و پرورش در آن ريشة عميق دارد که اين ريشه از مدنيت هاى اوستايى و 
ويدى آب مى خورد. قبل از ظهور دين مقدس اسالم در اديان ديگر نيز آموزش و 
پرورش وجود داشت که محل آن دربار شاهان، عبادت گاه ها و زير درختان بود، بعد 
از ظهور دين مبين اسالم نيز آموزش علوم دينى و ديگر علوم متداول رواج داشت 
و بزرگترين مدارس مساجد بود، که تعليم به صورت عمومى و خصوصى در آن جا 

صورت مى گرفت. 
در شهرهاى  کتابخانه ها  و  تأسيس مکتب ها  به  مردم  قرن چهارم هجرى  در   
از  به شکلى  آن  از  بعد  دوره هاى  درتمام  و  نمودند  آغاز  ما  پهناور  بزرگ سرزمين 
اشکال آموزش و پرورش وجود داشت؛ اما در تمام اين دوره ها هيچ گاهى به آموزش 
دختران به شکل رسمى توجه صورت نگرفته بود. امان اهللا خان که خواهان ترقى و 
پيشرفت مردمش بود، مى خواست کشورش به سطح جهان ترقى کند و با در نظر 
داشت اين که در آيات متعدد قرآن کريم به کسب علم و دانش بار بار تأکيد صورت 
از برترى علم و فضيلت عالم بر جاهل سخن مى گويد.  گرفته است و قرآن کريم 
همچنان در روشنايى اين حديث مبارک پيغمبر بزرگوار اسالم که »طلب علم بر 
هر مسلمان )مرد و زن( فرض است.« فرمان ايجاد مکتب دختران را صادر نمود؛ که 

مردم با ديانت افغانستان نيز از اين فرمان حمايت نمودند.  
امان اهللا غازى( درسال  ثريا )خانم شاه  به همت ملکه  اولين مکتب دختران   
1299 هـ . ش. به مصرف شخصى وى به نام مستورات در شهر آراى کابل بنيان گذارى 
و افتتاح گرديد. امروز آن مکتب به نام ليسة ماللى مشهور است که در شهر کابل 
موقعيت دارد، در حالى که اولين مکتب براى پسران در کشور در زمان امير شيرعلى 

خان ايجاد گرديده بود. 
ملکه ثريا در گردهم آيى که با زنان افغان داشت از پيشرفت زنان در کشورهاى   
ديگـر جهان و عقب مانده گى زن افغان سخن گفت و در اين گردهم آيى به تعداد 
افغانستان  تا خود را در خدمت معارف  افغانستان مصمم شدند  از زنان  نفر  پنجاه 
قرار دهند. ملکه ثريا خود نيز وظيفة مفتشى اين مکتب را به عهده گرفت، که با 
اين اقدام نيک شاه و خانم دانش پرورش ما امروز شاهد تعداد زياد مکاتب دختران 
تعليمات  را شامل  پراکنده  تعليمات خصوصى  ثريا  ملکه  استيم.  در سراسر کشور 
نظام يافته ساخت و تعداد زيادى دختران شامل مکتب شدند که بعد از مدتى يک 

تعداد آن ها براى تحصيالت عالى به ترکيه، آلمان و فرانسه اعزام گرديدند. 
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در ليسة ماللى عالوه بر معلمان داخلى، معلمان ترکى، آلمانى و هندى نيز    
تدريس مى کردند. مکتب مذکور در سال 1926 ميالدى تا دورة ثانوى در حدود سه 
صد شاگرد داشت و در سال 1928 ميالدى به هشتصد تن افزايش يافت. در حالى 
که تا آن سال هفت مکتب ديگر نيز براى آموزش و پرورش دختران تأسيس گرديده 

  بود.

* امان اهللا غازى از سال 1298-  1308 هـ . ش حکومت کرد.
افغانى را روحيه  انگليس قواى  افغان و  نام زن قهرمانى بود که در جنگ  * ماللى 

بخشيد و از شکست  نجات داد.
* علوم متداول: علومى که در همان عصر رواج داشت.

  شاگردان عزيز، در درس گذشته کلمه هاى متضاد را خوانده و با آن ها آشنا 
شديد، اکنون کلمه هاى مشابه را مى خوانيد که کلمه هاى مشابه کدام کلمه ها را                

مى گويند.
کلمه هاى مشابه کلمه هايى است که در شکل يکى؛ اما در معنا از هم متفاوت باشند؛ 

مانند: گل و گل، پُخته و پَخته َصرف و ِصرف....

l اولين مکتب براى پسران در افغانستان درزمان امير شيرعلى خان ايجاد گرديد؛ 
اما براى دختران اولين مکتب در سال 1299 هـ . ش. در زمان امان اهللا خان به نام 

مستورات تأسيس شد، که امروز به نام ليسة ماللى مشهور است.
l کلمه هاى مشابه در شکل يکى؛ اما در معنا از هم متفاوت مى باشند؛ مانند: ُگل و 

ِگل، پُخته و پَخته....
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بشنو و بگو
�tپرسش ها را دقيق بشنويد و مطابق به هريک آن پاسخ مناسب ارائه کنيد:

�tما چرا به مکتب مى رويم؟
�tاولين مکتب دختران در کشور به کدام نام  و چه وقت افتتاح شد؟

�tرفتن به مکتب در زنده گى انسان ها چه تأثير دارد؟
�tفرق بين کسى که مى داند و کسى که نمى داند در چيست؟

�tکلمه هاى مشابه در جمله هاى زير کدام است؟
1. درگل نرم گل ها خوب نشو و نما مى کنند.

2. توسط شانه موهاى خود را روى شانه ها ريخته بود.
3. عمر خود را صرف در راه تحصيل صرف کرده بود.

 بخوان و بنويس
جاهاى خالى را در جمالت زير با پنسل پر کنيد:

�tاولين مکتب دختران به نام........................ در شهر کابل افتتاح گرديد.
�t........................ وظيفة تفتيش اين مکتب را به عهده گرفت.

�tبه تعداد.................... خود را در خدمت معارف قرار دادند.
از کلمه هاى ُگل ِگل، ِصرف َصرف جمله ها ساخته و آن را روى تخته بنويسيد.

�tشاگردان جمله هاى زير را يکى به ديگرى امال گفته روى تخته بنويسند.
�tملکه ثريا وظيفة تفتيش مکتب مستورات را به عهده گرفت.

�tمردم با ديانت افغانستان از اين اقدام نيک امان اهللا غازى مبنى بر تأسيس مکتب 
دختران  حمايت کردند.

از تأسيس مکتب مستورات، مصمم شدند تا در  افغان بعد  به تعداد پنجاه  زن  �t
خدمت معارف افغانستان قرار بگيرند.

 

�tشاگردان در مورد اهميت تعليم و تربية دختران در جامعه، نظرات شان را بنويسند.
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آشنا ساختن شاگردان با ارزش هايى اخالقى و اجتماعى لطيفه و لطيفه گويى   

در زبان درى و تقويت مهارت هاى زبانى آن ها هدف درس است. در درس هاى 

گذشته در بـارة نقش زبان درى مطالبى خوانديد. اکنون خواهيم آموخت که 

چگونه لطيفه ها، مطايبه ها و فکاهى ها، بخشى از زبان و ادبيات درى را تشکيل 

داده و در فرهنگ ما جايگاه خاص خود را احراز نموده اند.

آيا مى دانيد که لطيفه چيست؟  

درس پنجم

لطيفه
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لطيفه گويى و فکاهى خوانى در فرهنگ پر بار کشور ما سابقة بس طوالنى دارد و   
کمتر اشخاص و افراد را مى توان يافت، که يک يا چند لطيفه و فکاهى به ياد نداشته 
باشند. لطيفه کلمة عربى است که در آن واقعه به سرعت آغاز مى شود و زود با خنده و 
تبسم ختم مى گردد.  در ادبيات کالسيک درى، لطيفه عبارت است از: حکايت کوچک 

هجوى، تمسخر آميز و خنده آورى که به نام مطايبه نيز شهرت دارد.
لطيفه ها اساساً از قرن سيزدهم ميالدى درآثار و نوشته هاى شاعرانى چون سعدى،   
حافظ، عبيد زاکانى و ديگر سخن پردازان و شاعران ديده مى شود. ادبيات شفاهى مردم 
افغانستان پر از ضرب المثل ها، جمالت، اشعار عاميانه و دوبيتى هاى خنده آور و پند آميز  

است، که به آن ها مطايبه و فکاهى نام داده اند. 
  لطيفه ها ا زجهت موضوع به سه بخش اساسى جدا مى شوند: 

1.  لطيفه هايى که در رابطه به موضوعات اجتماعى گفته شده اند.
2.  لطيفه هايى که به خاطر رد انديشه هاى پوچ و خرافاتى گفته شده است.

3.  لطيفه هايى که موضوعات اخالقى را تبليغ مى کنند.
لطيفه به معناى سخن نيکو در هر جا به کار رفته و در اشعار شاعران به وجه نيکو آمده 

است: چنان که حافظ گفته است:
 لطيفه يى به ميان آر و خوش بخندانش        به نکته يى که دلش را بدان رضا باشد

و يا در اين جمله به طرز نيکوى آن آمده است: »شب هاى دراز نخفتى و لطيفه ها گفتى«  
و يا در اين بيت زيباى سعدى مى خوانيم که: 

جانى و لطيفة جهانى             اى سرو حديقة معانى   
1.  شاه جهان روزى به باغ رفته، دستة گلى چيد و براى نور جهان بيگم در قصر آورده، 

به او اهدا کرد. نور جهان اين بيت را سرود:
به گلشن به زمن ديدى که او را بسته آوردى بال گردان شوم شاها چرا گل دسته آوردى     

شاه جهان فرمود: 
براى زيب دستت ماه من گل دسته آوردم       به خوبى الف مى زد گل به پيشت بسته آوردم
2. کسى در حق شاعرى بد گفت، شاعر نيز در جواب اين مطايبه را در قالب شعر بيان کرد:

       دى درحق ما کسى بدى گفت        ما دل ز غمش نمى خراشيم
       مــا نيز نــکويى اش نگوييـــم   تــا هر دو دروغ گفته باشيم

3. شخصى در حالى که در سوراخ يک گوش خود پنبه نهاده بود و مطالعه مى کرد، 
پرسيدند چرا چنين کرده يى که بر يک گوش پخته گذاشته کتاب مى خوانى؟ شخص 
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جواب داد: چون موضوعات از يک گوش داخل و از گوش ديگر بيرون مى شود، بر گوش 
ديگر پنبه نهادم تا موضوع درکله باقى بماند. 

ادبى و فکاهه هاى نثرى بين اکثر جوامع رايج است؛ که بسيارى    لطيفه هاى 
بر  که  لطيفه هايى  مى شود،  و  شده  نشر  جهان  مطبوعات  در  آن ها  نام  به  لطيفه ها 
موضوعات اجتماعى اشاره مى کنند؛ در اصالح افراد جوامع، نقش مهمى را ايفا مى نمايند 
و لطيفه هم چون موضوع هجوى داراى خصوصيت ويژه يى است، که در قالب کنايه، 

مجاز و ظرافت هاى بس لطيف ارائه مى شود. 

�tفعل: کلمه يى مستقل است که بر انجام کارى يا بروز حالتى در يک زمان معين 
داللت  مى کند؛ مثال:

 1- حميد نوشت.
 2- مژگان به سفر خواهد رفت.

 3- اناهيتا سفر کرد.
در جملة اول» نوشت« در جملة دوم » خواهد رفت«  و در جملة سوم »کرد« فعل است.

و  نهايت حسن  در  مختصر  کالم  و  نرم  گفتار  نيکو،  چيز  هر  معناى  به  لطيفه   
خوبى مى باشد که در اشعار شاعران آمده است و در ميان عوام در کشور ما  لطيفه ها، 
مطايبات و فکاهى ها  رواج دارد.  لطيفه گويى نه تنها بخشى از زبان و ادبيات درى را 

تشکيل داده است؛ بلکه جزء اکثر زبان ها و فرهنگ هاى مختلف جهان مى باشد.
     فعل کلمه يى است که به انجام يا شدن کار يا بروز حالتى در يک زمان معين داللت 

مى کند؛ مانند: رفت، مى روم، مى روند و....
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به پرسش هاى زير پاسخ مناسب ارائه نماييد:
�tلطيفه چيست؟

�tلطيفه ها در آثار کدام شاعران و نويسنده گان زبان درى ديده مى شود؟
�tاگر يک لطيفه به خاطر داشته باشيد، براى همصنفان خود بگوييد؟

��tفعل را تعريف کنيد.
��tيک يک جمله بگوييد و فعل آن را مشخص نماييد.

گفت و شنود
�tشاگردان در اين مورد که لطيفه ها  چه تأثير و ارزش در زنده گى دارد باهم بحث 

وگفتگو نمايند.
�tمعناى بيت زير را بيان کنيد:

لطيفه يى به ميان آر و خوش بخندانش      به نکته يى که دلش را بدان رضا باشد

بخوان و بنويس
�tدرس را خاموشانه خوانده، نتيجه را بعداً به قلم خود بنويسيد.

�tچند جمله بنويسيد و زير فعل هاى آن ها خط بکشيد.
�tمتن  درس را با دقت خوانده زير فعل هاى آن خط بکشيد.

�tکلمه هايى را که نمى دانيد، از متن بيرون نويس نموده، به کمک همصنفان و معلم تان 
معناى آن را  دريابيد.

 

  

اگر در خانه لطيفه يى را از اعضاى خانواده و يا دوستان تان شنيده باشيد، درکتابچه هاى 
خود بنويسيد و روز آينده در صنف بخوانيد.
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علم

آشنا ساختن شاگردان با پيشرفت هاي علمي، ارزش علم در زنده گى و   
تقويت مهارت زبانى شاگردان، هدف درس است.

آيا مى دانيد که علم در زنده گى چه نقشى دارد و انسان چگونه به علم   
رسيده است؟

درس ششم 
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علم پرسش هاى چطور و چراى ما را در بارة جهان، انسان، حيوان و نبات جواب   
مى دهد. ما جواب هاى خود را از طريق ديدن )مشاهده(، فکرکردن و تجربه کردن 

به دست مى آوريم.
انسان ها به وسيلة علم و دانش مى توانند سهولت هاى زيادى را فراهم نموده،   
زنده گى بهتر داشته باشند. اين کار باعث ترقى و پيشرفت جهان مى گردد و زمينة 

پيشرفت نسل هاى بعدى را در تمام عرصه ها فراهم مى سازد.
اگر ما به زنده گى گذشتة انسان ها نظر بيندازيم، مى بينيم که انسان هاى اوليه در   
مغاره هاى کوه ها  زنده گى مى کردند؛ اما امروز ما شاهد پيشرفت و ترقى چشم گير علم 

و تکنالوژى استيم. در اين درس زنده گى انسان هاى اوليه را از نظر مى گذرانيم.
ياد  را  زراعت  آن ها  بود.  کردن شکم  سير  و  غذا  تهية  اوليه  انسان هاى  اول  مشکل 
نداشتند در محيط دور و بر خود به شکار حيوانات مى پرداختند. در آغاز وسيلة شکار 
شان ساده بود. چند نفر کمين مى گرفتند و توسط چوب ها بر حيوانات حمله مى کردند 
با ضربه هاى پيهم حيوان را از پاى مى انداختند و گوشت آن را خام مى خوردند.  بعد از 
چندى آن ها توانستند براى شکار سالح هاى سنگى بسازند. قرن ها گذشت و دو حادثة 
بزرگ در زنده گى بشر رخ داد. بارى جنگلى را ديدند، که در اثر صاعقه، آتش گرفته بود 
و آن ها با ترس و وحشت از آتش فرار کردند و در پناه گاه هاى خود پنهان شدند. بارى 
ديگر که چقماقى را بر چقماقى زدند و آتش را  کشف کردند. بزرگترين کشف انسان ها 
همان کشف آتش است، که به وسيلة آن توانستند گوشت را کباب کرده نرم بسازند.           
کشف آتش باعث شد که انسان ها ابزار سنگى را به ابزار فلزى بدل کنند و به يک 
چيز ديگر هم ضرورت داشتند و آن اين که مى خواستند تجربه ها و چشمديد هاى 
خود را از شکار حيوانات به فرزندان خود انتقال بدهند. بنابرين تصوير حيواناتى را که         
مى ديدند و يا شکار مى کردند در ديوار هاى مغارة خود رسم مى کردند و از همين جا بود 

که کم کم با رسم، نقاشى و باآلخره خط نيز آشنا شدند.
دو چيزسبب جستجوى پايان ناپذير انسان در راه علم گرديد:  

که            بوده  آدمى  عقلى  استعداد  آن  اصلى  عامل  که  کنجکاوى،  دوم  احتياج،  اول 
خداوند> به انسان داده است. انسان ها درآغاز از علم براى رفع احتياجات خود کار 
مى گرفتند و براى قانع ساختن کنجکاوى هر چيز را به خدايان و ارباب انواع حـواله 
مى کردند؛ به طور مثال: دليل اصلى مريضى خود را نمى دانستند و آن را به جادو و ديگر 
نيرو هاى بدکار جهـان نسبت مى دادند و به انواع گوناگون خرافات معتقد مى شدند. 
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خداوند> پيامبران خود صلوات اهللا عليهم را فرستاد تا انسان ها را به سوى خداى 
واحد فرا خوانند.

به اين ترتيب دين در حرکت انسان ها به سوى علم نقش بسيار مهمى را ايفا   
کرده است. خداوند> مسلمانان را درکالم متين خود به دو چيز دعوت کرده است، 
انسان ها  از  را به سوى ديار علم فرا مى خواند. خداوند> نخست  انسان  که هر دو 
مى خواهد که »در زمين بگردند و عجايب خلقت را ببينند« و دوم به هرکس بگوييد 
»دليلت را بيار« دليل خواستن شرط اول کنج کاوى است؛ که بدون شک انسان را به 
سوى استدالل و طلب علم دعوت مى کند. در پرتو تعليمات قرآن بود که در دنياى 
اسالم دانشمندان بزرگ به وجود آمدند و براى پيشرفت علم خدمات فراموش ناشدنى 
کردند. يکى از برازنده ترين چهره هاى علمى در دنياى اسالم رياضى دان بزرگ محمد 
بن موسى الخوارزمى بود که براى اولين بار جدول هاى نجومى و جدول هاى مثلثاتى را 
طرح و تدوين کرده، به کمک شصت و نه دانشمند ديگر دايرة المعارف جغرافيا را که 

در دنياى آن روز براى کشتى رانى بسيار اهميت داشت تنظيم و آماده نمود. 
امروز هرگوشة زنده گى ما در دست علم است و ما بدون علم به بسيار مشکل   
مى توانيم زنده گى خود را پيش ببريم. دوصد و پنجاه سال اخير در تاريخ انسان، سال هاى 
پيشرفت باور نکردنى علم بوده است. امروز انسان ها از برکت علم نه تنها اربابان کرة 
زمين گرديده اند؛ بلکه دامنة استيالى خود را تا کره هاى ديگر نيز گسترده اند. بدبختانه 
در برخى حاالت حرص و افزون طلبى انسان ها براى علماى جهان تشويش هاى تازه 
بيولوژيکى، خشک سالى ها،  و  کيمياوى  جنگ هاى  زمين،  گرماى  باالرفتن  قبيل  از 
اين  از  راه رهايى  اما  آفريده است؛  را  باآلخره قحطى هاى دوامدار  و  ايدز  مرض هاى 

مصيبت ها را نيز تنها علم و تحقيقات علمى براى بشر نشان مى دهد.
هنگامى که دانش به مطالعة جهان و عمليه هاى آن سر و کار دارد بر اصل هاى   
فکر، مشاهده و تجربة بى غرضانه استوار مى باشد. علم در واقع جستجوى قوانين عمومى 

است، که پديده هاى طبيعى بر اساس آن عمل مى کند.
اگرخالصه کنيم: برق، ماشين هايى که به وسيلة حرارت حرکت مى کنند، طياره ها،   
مطالعة ستاره ها )نجوم( همه از برکت علم است و انسان در عرصه هاى فزيک، طبابت، 

کيميا، بيولوژى و غيره پيشرفت زيادى کرده است.
جهان ما جهان علم و تکنالوژى است، ملت هايى که در برابر اين جريان فکرى   
که  سرعتى  با  را  افتاده گى  عقب  اين  و  مى افتند  عقب  ازکاروان  مى مانند  بى تفاوت 
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پيشرفت علم دارد هرگز نمى توانند تالفى کنند؛ پس بر ما الزم است که در طلب 
علم و دانش تالش نماييم تا باعث افتخار، پيشرفت و ترقى سرزمين خويش گرديم و 

خداوند> از ما راضى باشد.

�tچقماق، سنگى است که به طور طبيعى وقتى آن را به هم بزنيم، جرقة آتش توليد 
مى کند.

�tتکنالوژى از دو کلمة التينى تکنا )تخنيک( و لوژى )لوگوس( به معناى علم گرفته 
شده است.

اشخاص فعل: هر فعل از خود فاعل مستقيم يا غير مستقيم دارد که کار يا حالتى 
به آن نسبت داده مى شود. فاعل اگر خود گوينده باشد،  اول شخص، اگر شنونده 

باشد، دوم شخص و اگر غايب باشد سوم شخص گفته مى شود.
اول شخص: گوينده اگر مفرد باشد، »من« و اگر جمع باشد »ما« مى آيد؛ مثًال: من 

نوشتم، ما نوشتيم.
دوم شخص: شنونده اگر مفرد باشد، »تو« و اگر جمع باشد »شما«؛ مثًال: تو نوشتى، 

شما نوشتيد.
سوم شخص: غايب اگر مفرد باشد، » او« و اگرجمع باشد » آن ها«؛ مثًال: او نوشت، 

آن ها نوشتند.

 
نموده،  فراهم  را  زيادى  دانش مى توانند سهولت هاى  و  علم  به وسيلة  انسان ها         
زنده گى بهتر داشته باشند و اين کار باعث ترقى و پيشرفت جهان گرديده، زمينة پيشرفت 



27

نسل هاى بعدى را در تمام عرصه ها فراهم مى سازد.
دو چيزسبب جستجوى پايان ناپذير انسان در راه علم گرديد:

اول احتياج و دوم کنجکاوى که عامل اصلى آن استعداد عقلى آدمى بوده که خداوند> 
به انسان  ارزانى فرموده است.

غيره  و  بيولوژى  کيميا،  طبابت،  فزيک،  عرصه هاى  در  انسان  علم،  برکت  از     
پيشرفت هاى زيادى کرده است.

او نسبت داده  به  يا حالتى  فاعل دارد که کار  از خود  اشخاص فعل: هر فعل   
مى شود. فاعل اگر خود گوينده باشد آن را شخص اول، اگر شنونده باشد، شخص دوم  و 

اگر غايب باشد شخص سوم مى گويند.

بشنو و بگو
به پرسش هاى زيرين پاسخ دقيق ارائه نماييد:

��tکدام دو نيرو بود که انسان ها را به سوى علم و کشف قوانين طبيعت رهنمايى کرد؟
��tا نسان هاى اوليه چگونه غذاى خود را به دست مى آوردند؟ 

��tامروز راز پيشرفت ملت ها چيست وکدام ملت ها نمى توانند خود را به کاروان تمدن 
و پيشرفت برسانند؟

��tاکنون که شما مى دانيد: هيچ گونه پيشرفت بدون علم ميسرنيست پس چه بايد کرد؟
��tاشخاص اين افعال را مشخص نماييد: خواند، رفتند، گفتى، ديدم، شنيدم. 

��tاشخاص فعل را نام بگيريد.
 گفت و شنود

���tشاگردان دو دو نفر در بارة ارزش علم با هم مباحثه نمايند.
���tمفهوم درس را به زبان خود بيان نماييد.

���tشاگردان در رابطه به اشخاص فعل باهم مباحثه نمايند.
بخوان و بنويس

����tدرس را با دقت بخوانيد و جمله هاى مهم آن را بيرون نويس کنيد.
���tبعد از خواندن درس، کلمه هايى را که به نظر تان مشکل است، بيرون نويس کرده 
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به کمک معلم صاحب معناى آن را دريابيد.
نمونة آن را فهرست  از برکت علم صورت گرفته است، پنج  پيشرفت هايى که  � � � �t

نماييد.
جا هاى خالى جمالت زير را پر نماييد:

1- دو چيز سبب جستجوى پايان ناپذير.........در راه علم گرديد. اول........... دوم...............                                       
واحد....................بدين  خداى  تا.......................  فرستاد  را  )ع(  پيامبران  خداوند>   -2

ترتيب دين در..................به سوى................نقش مهم را ايفا کرد.
�tدقت کرده انتخاب کنيد.

�tيکى از چهره هاى علمى که اولين بار جدول هاى نجومى را طرح کرد کدام يک از 
اين هاست؟

الف( انشتين
ب( گاليله

ج( محمد بن موسى خوارزمى
د( هيچ کدام 

�tپيشرفت جهان فقط توسط يکى ازموارد زير امکان پذير است:
الف( کار

ب( توجه

ج( علم

د( هيچ کدام

      

 

�tدر بارة اهميت علم هفت جمله بنويسيد.
�tفعل »رفتن « را با در نظر داشت اشخاص آن گردان کرده بنويسيد.
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درس هفتم

پى بردن شاگردان به مقام واالى مادر و تقويت مهارت زبانى آن ها هدف   
درس است. در درس گذشته در بارة علم  و ارزش آن در زنده گى معلومات 
حاصل نموديد. در فراگيرى علم و دانش فرزندان، نقش مادران برازنده است. 

آيا مى دانيد که مادر در تربية فرزندان چه زحمات را متقبل مى گردد؟  

مادر
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امروز هم به روي تو برخـواستم زخـواب   
  اي مـادر خـجستـة شـب زنـده دار مـن

اي آن کـه از نشاط و جواني و شور و شوق     
يك سـرکناره کـردي و مانـدي کنـار من 

هــرلحظه باز مى شنود گوش جان مـن             
آهنـگ گــــرم زمـزمـة الى الي تـو       

         گـويي چـنـان تـرانة گـرم فرشته گان     
     ازعـرش کـردگـار بـرآيـد صـداي تــو

آن دم کـه راه رفتـن آمـوخـتـي مــرا      
گفتي که جـز به راه حـقيقـت قدم منه 

دست مرا گرفتي و گفتي به هوش باش     
 بر دوش زيـردست زبـون بارغـم منه

لبخند من براي تو هنگام درد و رنـج              
جان بخش تر ز بوسة صبح سپيـد بود     

براي من      و گرمـت  پرمحبت  آغـوش          
شور و نشـاط و شادي عشق و اميد بود      

اميد داشتي که چو قدت شود کمــان     
چون آن عصاي دست، ترا رهبري کنم

در آسمـان تيــرة شب هاي پيـريـــت     
چــون اختـران روشـن بازيگـري کنم

امـــروز آن که بايـد شمع رهـت شود         
گم گشته در سياهي شب هاي تار خويش     

امــروز آن که بايد غـم گيرد از دلــت          
پنهان شده درون غم بى شمار خويش        

مـادر! مـرا ببخش بـراه تو ايـن زمـان     
سر مى دهـم که بـاز سزاوار پاي تست 
حرف نخست را ز تـو آموختـم  نخست  

محمد علي گويا هر شعر من به نام تو هست و براي تست    
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فعل از نظر زمان: همان طورى که خوانديد، فعل واژه يى است که به کردن کارى 
آينده داللت          از زمان هاى گذشته، حال و  بروز حالتى  در يکى  امرى  يا اجراى 
مى کند. فعل دربر گيرندة  همين سه زمان مى باشد. گردان فعل»رفتن« را در سه 

زمان مى خوانيم.

آينده )مستقبل(اكنون )حال(گذشته )ماضى(اشخاص

شخص اول
خواهم رفتمى رومرفتممفرد )من(

خواهيم رفتمى رويمرفتيمجمع )ما(

شخص دوم
خواهى رفتمى روىرفتىمفرد )تو(

خواهيد رفتمى رويدرفتيدجمع )شما(

شخص سوم
خواهد رفتمى رودرفتمفرد )او(

خواهند رفتميروندرفتندجمع )آن ها(

    
مادر موجودى است مهربان که با زحمات زياد فرزندانش را پرورش مى دهد.   
را  فرزند  فرزندان مى باشد. دست  تربية سالم  فکر  به  روز  و  فروتنى و گذشت شب  با 
گرفته راه رفتن را برايش مى آموزد و از همان وقت به راه راست او را راهنمايى مى کند. 
نخستين حرف را مادر به فرزندش مى آموزد و در آغوش پرمهرش با ناز و نوازش بزرگ 
مى کند؛ به اميدى که روزى عصاى پيرى اش شده و هم براى وطن خود آمادة خدمت 
شود. پس بايد همة ما قدر و ارزش مادر را درک نموده، احساس مسؤوليت نماييم و 

حقوقى که مادر باالى ما دارد، ادا کنيم.
فعل شامل سه زمان مى شود: زمان گذشته )ماضى(، اکنون )حال(، آينده )مستقبل(
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بشنو  و بگو
���tبه پرسش هاى زيرپاسخ بدهيد.

���tمادر، در بزرگ کردن فرزندان چه نقشى دارد؟
���tچرا مادر خود را احترام مى کنيم؟

���tمادر چه حقوقى باالى ما دارد؟
���tدرس امروز چه احساسى به شما داد؟

���tفعل را تعريف کنيد.
���tفعل در بر گيرندة کدام زمان هاست؟

گفت وشنود
���tشاگردان دو دو نفر در بارة احترام به مادر مباحثه نموده، نتيجه را به همصنفان 

خود بگويند.
��tشاگردان در گروه ها تقسيم شوند؛ سپس در مورد فعل از نگاه زمان باهم  بحث  نمايند. 

بخوان و بنويس
���tمتن درس را بخوانيد و مفهوم آن را در سه سطر بنويسيد.

���tدر بيت اول و دوم شعر،  فعل را نشان دهيد و بنويسيد که مربوط به کدام زمان است؟
���tاين بيت را تکميل کنيد.

       حرف....... را  ز تو........ نخست           هر...... من به نام....... و براى تست
���tدر جمالت پايين، زير فعل هاى آن خط کشيده بنويسيد که مربوط به کدام زمان 

مى شود؟
1. پروين  به مکتب رفت.

2. مادر غالم  مريضان را تداوى مى کند.
3. پدرم به سفر خواهد رفت.

 

l در بارة قدردانى از مادر يک مقالة کوتاه بنويسيد، که از پنج سطر کم نباشد.
l  فعل »نوشتن« را در سه زمان گردان کنيد.
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زبانى  مهارت هاى  تقويت  و  جهان  در  اختراعات  با  شاگردان  ساختن  آشنا   
شاگردان هدف درس است.

شاگردان عزيز، آيا نظرى به کتاب خود افگنده ايد؟ اين کتاب چگونه به دست   
شما رسيده است؟

اگر شما مجبور مى بوديد که اين کتاب را با قلم و رنگ، براى خود بنويسيد،   
چند ماه و يا حتا چند سال وقت کار داشتيد؟

  آيا مى دانيد که کدام وسيله، کار ما را آسان ساخت؟ 

درس هشتم  

ماشين چاپ
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انسان از روزى که با خط و نوشتن آشنا شد مى خواست برخى از نوشته هاى   
خود را نگهدارد. در آن وقت هنوز کاغذ اختراع نشده بود و مردم آنچه را مى خواستند 
نگهدارند به روى پوست درختان يا ليف هاى نباتات يا پوست حيوانات مى نوشتند. وقتى 

که کاغذ اختراع شد، کار نگهدارى نوشته ها را آسانتر ساخت. 
را  خود  زمانة  فرهنگى  و  دينى  نوشته هاى  مى کردند،  کوشش  که  پادشاهانى   
نگهدارند، خطاطان و صحافان را در دربارهاى خود استخدام مى کردند. اين خطاط ها  
نوشته هاى يادشده و آثار شاعران و نويسنده گان مشهور را نسخه بردارى مى کردند و به 
صحافان مى سپردند تا آنان نوشته ها را به شکل کتاب در بياورند؛ اما مشکل عمده اين 
بود که غفلت و بى توجهى کاتبان و خطاطان سبب اشتباهات فراوان درکتاب ها مى شد 
وکتاب چندين بار دست به دست مى شد تا نسخة نسبتاً صحيح به دست آيد. رقابت هاى 
ميان پادشاهان و امرا در پهلوى هنرهاى خطاطى و صحافى، نقاشى و ميناتورى را نيز 

پيش برد و همين شيوة تکثير کتاب ها قرن ها ادامه يافت. 
در قرن هاى چهاردهم و پانزدهم ميالدى آنگاه که اروپاييان از خواب طوالنى   
قرون ميانه بيدار شدند، ضرورت افزايش و تکثير کتاب ها احساس مى شد. کليسا که در 
برابر جريان نوگرايى عصر قرار گرفته بود، مى پنداشت که نيرومند شدن اين نوگرايى 
به دليل بى خبرى مردم از انجيل است به همين سبب کليسا نيز مى خواست انجيل را 
به پيمانة وسيع تکثير کند. مردى درکار بود که به اين نياز جدى عصر پاسخ گويد و 
کارى کند که سپيده دم يک جهان نو و فارغ از زنجيرهاى دست و پاگير قرون ميانه 

باشد.
اين مرد که در  اواخر قرن چهاردهم ميالدى در شهر ماينز آلمان چشم به جهان گشوده   
بود. »يوهانس گوتنبرگ«  نام داشت و خودش زرگر بود. او گاه گاه به حکم شغل خود 
مجبور مى شد که نام برخى از خريداران خود را برروى زيورات شان کندن کارى نمايد. 
همين مرد بود که ماشين چاپ سربى را اختراع نمود و اين اختراع تا قرن بيستم 
دست نا خورده باقى ماند. ماشين چاپ او قابل انتقال بود و مى شد آن را از يک جا 
به جاى ديگر برد. او حروف برجسته را از سرب که به زودى آب مى شود ريخت. اين 
حروف ريخته شده را گوتنبرگ در يک قالب فلزى مى چيد و رنگ سياه آميخته با 
تيل به روى آن مى ماليد و کاغذ را به روى آن گذاشته با آلة فشار يا شکنجه که قبًال در 
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صحافى معمول بود فشار مى داد و طبعاً نقش آن حروف برجستة سربى به روى کاغذ 
مى نشست. او با همين شيوه انجيل را در چهل و دو ستون)کالم( چاپ کرد که آن 

انجيل را امروز هم به نام انجيل چهل و دو ستونه ياد مى کنند.
وجود  هزارنسخة خطى  چند  از  بيش  اروپا  تمام  در  گوتنبرگ  ازاختراع  پيش   
نه  به  کتاب ها  تعداد  پنجاه سال چاپ  از  بعد  تنها  گوتنبرگ  اختراع  با  اما  نداشت؛ 
ميليون رسيد. اين شمارة بسيار زياد کتاب ها تأثير و رشد سريع صنعت چاپ را نشان 

مى دهد.
اختراع ماشين چاپ بزرگ ترين سهم گوتنبرگ و آلمان در تمدن امروزة بشر   
تجارتى،  اعالن هاى  مجله،  روزنامه،  کتاب،  ميليون ها  ما  دنياى  در  امروز  مى باشد.  
تکه هاى بافته شده، کاغذ هاى ديوارى، کارت هاى دعوت و عروسى، اسناد و فورمه هاى 
ادارى و غيره در ماشين هاى چاپ کمپيوترى به چاپ مى رسد و بر هرکدام اين ها با 

حروفى که به چشم ظاهر ديده نمى شود، نوشته شده است» گوتنبرگ«.
يکى ديگر از فايده هاى اختراع ماشين چاپ اين است، که کار چاپ را آسان کرد   
و کتاب به بسيار ساده گى و مصرف کم در دسترس همه قرار گرفت و به اين ترتيب 
سواد و قدرت نوشتن و خواندن عام شد و نتيجة عام شدن سواد خود جامعة انسانى را 

از انواع خرافات و نادانى که دامن گيرش بود، نجات مى دهد.

يوهانس گوتنبرگ: زرگر آلمانى و اولين مخترع ماشين چاپ 
در اروپا بود. اين صنعت البته 400 سال قبل از وى توسط يک 
تاجر چينى به نام  » بى شنگ « استفاده مى شد و حدود 200 

سال قبل نيز در کوريا مورد استفاده قرار مى گرفت.
چاپ: به معناى انتقال و تکثير حروف، عکس، طرح و نقش 

به روى سطح چاپ شونده است. چاپ روى کاغذ شناخته شده ترين کار چاپى است. 
امروزه با پيشرفت تکنيک هاى چاپ اين عمل روى مواد سلولوزى، نايلونى، پارچه يى، 
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چرمى، مواد کيمياوى، فلزى و شيشه يى با اشکال صاف يا ناهموار، مقعر يا محدب و... 
صورت مى گيرد. واژة »چاپ« )و صورت قديمى تر آن »چهاپ«( را به احتمال برگرفته از 

کلمة مغولى »چاو« دانسته اند که به معناى فشردن سطحى بر سطح ديگر است.

وجوه افعال
اشکال. در اصطالح دستوري  و  يعني صورت ها  و وجوه  يعني شکل و صورت  وجه 
حاالت و اشکال مختلف فعل ها را »وجوه افعال« مى گويند.  در زبان درى افعال داراى 

شش وجه اند، که ازجمله سه نوع آن را مى خوانيم.
1 - وجه اخباري 

آن شکلي از فعل است که انجام عمل حتمي را بيان مى دارد؛ مانند: احمد مى آيد، 
فرزانه کتاب خواند، که » مى آيد« و » خواند« وجه اخباري است.

2 - وجه التزامي 
با کلماتي ازقبيل » شايد«   انجام عملي را با شک و ترديد بيان مى کند و معموالً 
و   » ممکن است« همراه است؛ مانند: شايد پرويز بيايد، ممکن است آمده باشد، که 

فعل هاى  » بيايد« و » آمده باشد« را وجه التزامي مى نامند.
3 - وجه امري 

آن صورتي از فعل است که آمر، انجام عملي را  به مأمور دستور مى دهد و گاهي نيز 
براي بيان تقاضا به کار مى رود؛ مانند: 

بـاز آي کـه بـاز آيـد عـمـر شـدة حـافـظ 
              هر چند که نايد باز تيري که بشد از شست         حافظ

 » باز آي« فعل امر است؛ منتها آمدن را از محبوب تقاضا مى کند، نه امر.  به هرحال،  
امر  را  فعل  آن  رود،  کار  به  التماس  و حتا،  تقاضا  يا  بيان دستور،  در  که  را   فعلى 

مى گويند. 
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اولين کسى که ماشين چاپ را اختراع نمود، يوهانس گوتنبرگ آلمانى بود. اختراع ماشين    
چاپ بزرگ ترين سهم گوتنبرگ و آلمان در تمدن امروزة بشر مى باشد. امروز در دنيا ميليون ها 
کتاب، روزنامه، مجله، اعالن هاى تجارتى، تکه هاى بافته شده، کاغذ هاى ديوارى، کارت هاى 

دعوت و عروسى، اسناد و فورمه هاى ادارى و غيره در ماشين هاى چاپ، به چاپ مى رسند.
وجوه افعال: يعني صورت ها و اشکال. در اصطالح دستوري حاالت و اشکال مختلف فعل ها 

را »وجوه افعال« مى گويند،که عبارت اند از: وجه التزامي، وجه امري، وجه اخبارى....

بشنو و بگو
�tعناصر اساسى ماشين چاپ گوتنبرگ چه چيزها بود؟

�tدر پنجاه سال اول بعد از اختراع ماشين چاپ در اروپا چند ميليون کتاب به چاپ 
رسيد؟

�tامروز از ماشين هاى عصرى چاپ درکدام زمينه ها کارگرفته مى شود؟
�tپيش از اختراع ماشين چاپ کتاب ها را چگونه تکثير مى کردند؟

�tعام شدن چاپ کتاب ها چه تأثير ديگر داشت؟
�tغفلت و بى توجهى کاتبان و خطاطان سبب به ميان آمدن چه مشکالتى درکتاب ها 

مى شد؟

گفت و شنود
�tشاگردان دو دو نفر در مورد اهميت ماشين چاپ در زنده گى بحث و گفتگو نمايند.

�tشاگردان به دو گروه تقسيم شوند؛ سپس در بارة وجوه فعل با هم مباحثه نموده، از 
هر گروه يک نفر نتيجه را به ديگران بيان نمايد.
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بخوان و بنويس 
1. خالصة درس را در پنج سطر بنويسيد.

2. ازمتن درس پنج وجه فعل را پيدا کرده و آن را بيرون نويس کنيد.
3.  سه جمله خارج از موضوع درس بنويسيد، که در هر يک ازان يک نوع وجه فعل 

)اخبارى، التزامى، امرى( به کار رفته باشد.

در  انسانى  افکار  بازسازى  و  انکشاف سواد  ماشين چاپ در سرعت  نقش  مورد  در 

جوامع بشرى، مقاله يى بنويسيد که از هشت سطر کم نباشد.
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آشنايى با چهره هاى علمى و فرهنگى باستانى کشور و تقويت مهارت هاى   
زبانى آن ها هدف درس است. اختراع ماشين به همان پيمانه در حيات بشرى تأثير 
گذار بوده است که نوشتن کتاب القانون بوعلى سيناى بلخى؛ زيرا کشور هاى بزرگ 

جهان از نظرات طبى اين شخصيت استفاده نموده اند.
آيا مى دانيد که بزرگترين عالم طبى کشور ما در چند صد سال قبل که در    
جهان از شهرت زياد برخوردار بوده چه نام دارد و چه کار هايى مهم را انجام داده 

است؟  

درس نهم

ابوعلى سيناى بلخى
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شرف الملک شيخ الرئيس ابوعلى حسين بن عبداهللا بن حسن بن على بن سينا معروف 
به ابن سينا يا ابوعلى بن سينا از بزرگترين سيما هاى علمى و يکى از چهره هاى شناخته 
شدة دانش سرزمين ما مى باشد که در سراسر جهان به حيث دانشمند سده هاى 10 – 11م. 
معروف و مشهور است. او دانشمند طب، فلسفه، جيولوژى، کيميا، نجوم )ستاره شناسى( 
هندسه و طبيعيات بوده، به عنوان نويسنده، شاعر و موسيقى دان برجستة زمان خويش 

شهرت دارد.
پدر ابوعلى بن سينا، عبداهللا نام داشت و از شهر بلخ بود. او در زمان نوح بن منصور 
سامانى به بخارا رفته و به کارهاى مالياتى مصروف شده بود و در روستاى » افشنه « با 
دخترى به نام ستاره بانو ازدواج کرد و ابوعلى سينا در سال 370هـ. . ق. در همان روستا 

به دنيا آمد.
پدر ابو على که مرد فاضل و دانش پرور بود، او را به مدرسه سپرد و چون از هوش 
و ذکاوت سرشارى برخوردار بود، تمام علوم متداول عصر خويش را با دل چسپى فراوان 
بيماران را معاينه و تداوى کند.  از  فراگرفت. در سن 16 ساله گى مى توانست بسيارى 
درسن 18 ساله گى  به خاطرتداوى شاه سامانى به دربار او راه يافت و اين هنگامى بود که 

از آموختن همه دانش هاى عصر خويش فراغت يافته بود.
ابوعلى سينا در سن 21 ساله گى شروع به تأليف آثارش نمود و با وجود اين که بعد 
از مرگ پدرش و شکست دولت سامانى نتوانست فعاليت هاى خود را در بخارا ادامه دهد؛ 
لهذا از شهرى به شهرى مسافرت را شروع کرد و در شهرهايى چون گورگنج مرکز خوارزم، 
گورگان و برخى از شهرهاى ايران امروزى؛ مانند: رى، قزوين، همدان، اصفهان و غيره گاه 
به صورت آشکار و گاه مخفى زنده گى کرد و هيچ آرامشى نديد؛ اما با وجود همه مشقت ها 
و سختى ها از مطالعة کتاب و نوشتن آثار ارزشمند و مداواى بيماران، تدريس و تربية مردم 

و متحد ساختن دانشمندان دست نکشيد.
فعاليت هاى علمى ابوعلى سينا طورى بود که در هر حال چه در هنگام اشتغال به 
سياست و يا در هنگام سفر و آواره گى از نگارش و تعليم دست نکشيد و اين کوشش هاى 
نام                               به  و  شده  مشهور  غرب  و  شرق  در  بزرگ  دانشمند  عنوان  به  تا  شد  سبب  وى 

شيخ الرئيس يعنى پيشواى دانشمندان در عالم شناخته شود.
ابوعلى سينا هزار سال پيش از امروز در شرايط اجتماعى خان خانى حيات به سر     
مى برد؛ ولى او انديشمند بزرگ بود که تن به اسارت فکرى نمى داد و در جستجوى راه هاى 
تازه و بيان حقايق جديد بود. او در اين راه مشقت هاى بى شمارى را متحمل گشت و در 
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طول عمرکوتاه خود در حدود ) 238 ( کتاب و رساله نوشته است که تقريباً همه آثارش 
به دست رسيده و بسيارى از آن ها طبع و برخى به زبان هاى مختلف دنيا ترجمه شده 

است.
»شفا«،  از:  اند  عبارت  ديگرش  آثار  مى باشد.  المجموع«  کتاب»  او  اثر  نخستين 
»دانشنامةعاليى« اين اثر در بارة منطق و طبيعيات مى باشد. در بارة علم طب 16 اثر 
نوشته که مشهورترين آن ها کتاب » القانون « مى باشد. اين اثر در 5 جلد است، که در 
مباحث اناتومى، پتالوژى و غيره تدوين شده است. او در بارة بيمارى هاى مالريا، طاعون، 

وبا، چيچک، سرخکان و غيره نيز بحث نموده است.
کتاب القانون در غرب چنان معروف شده بود که طبيبان اروپا آن را تا قرن )16- 17( 
از معتبرترين کتاب هاى طبى دانسته، بيماران را از روى آن معالجه مى کردند. بيشترين 
آثار ابوعلى سينا به زبان عربى نوشته شده است؛ زيرا در آن دوره زبان عربى زبان علمى 
شناخته شده بود. وى به زبان مادرى خود يعنى زبان فارسى درى هم برخى از آثارش را 
نوشته است که مشهورترين آن ها عبارت اند از: » دانشنامة عاليى«، »رسالة نبض«، »رسالة 

علم پيشين و برين« رسالة »طلسمات فارسى«  است.
يکى ا زخدمات مهم ابوعلى سينا اين است که در آثار علمى خويش، که به زبان فارسى 
درى نوشته است، به جاى اصطالحات عربى، واژه هاى ناب درى را به کار برده است. ابوعلى 
در فعاليت هاى اجتماعى خود مرد پاک نفس و با وجدانى بوده، براى آرامى مردم و ميهنش 
با کمال صداقت کار و کوشش مى نمود، چنان که گفته است: »صداقت انسان را از عيب و 

خطاها نگه مى دارد.«
فعاليت هاى ادبى ابوعلى سينا

هر چند ابن سينا بيشتر ايام عمر را به فعاليت هاى علمى گذرانيده است؛ ولى ادب در 
تار و پودش جايگاه درخور ستايش داشت.

ابوعلى بنابر عالقه يى که به شعر و نظم داشته است، آثار ادبى خود را به زبان هاى عربى 
و درى نوشته است. اشعارى که به ابن سينا منسوب شده بيشتر به گونة رباعى است. او 
براى نخستين بار از شکل رباعى براى بيان افکار فلسفى خود استفاده کرده است. از اين 
لحاظ به شاعران بعد از خود مانند عمر خيام و ديگران تأثير زيادى گذاشته است. رباعياتى 
که از ابو على سينا بر جا مانده است،  نمايان گر بلندى فکر، تخيل و ادب نيرومند اوست.

ابوعلى سينا در رباعى هاى اخالقى، مردم را تعليم مى داد که فرصت زنده گى را غنيمت 
دانسته در کار، پيشه و هنر خود کوشش کنند تا در روزهاى تنهايى و سختى پشيمان 
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نشوند:
زان پيش که از جهان فرو مانى فـرد          آن به که نبايدت پيشمـانى خـورد
امـروز بـکـن چـــو مى توانى کارى           فردا چه کنى چو هيچ نتـوانى کرد

 *   *    *                                             
دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت           يک موى ندانست ولى موى شگافت
اندر دل من هزار خـورشيـد بتافـت          وآخــر به کمـال ذره يى راه نيـافـت

  
*  دولت سامانى: منسوب به سامان خدا، خاندان خراسانى که در خراسان و ماوراء النهر 

حکومت داشته و بخشى از ايران امروزى را تحت تصرف داشتند.
 سامانيان اصًال از بلخ بودند. جد اين خاندان در روستاى )سامان( بلخ حکم روايى داشت 
و به سامان خداى معروف بود. ظهور سامانيان را در نيمة دوم قرن سوم هجرى تعيين 
مى کنند، اين خانواده از 261-389 هـ . ق. سر اقتدار بودند. عصر سامانيان يکى از دوره هاى 
پربار سرزمين ما به شمار مى رود، که در اين زمان شاعران چيره دست و دانشمندان مشهور 

مى زيستند.
  

انواع فعل 
1- فعل معلوم: عبارت است از فعلى که فاعل آن معلوم باشد؛ مانند:  بهرام کتاب را 

آورد. که در اين جمله »بهرام«  فاعل و معلوم است.
2- فعل مجهول:  فعلى است که فاعل آن مجهول و نا معلوم باشد؛ مانند: کتاب آورده 

شد. معلوم نيست کتاب توسط چه کسى آورده شده است.
3- فعل الزمى: آن است که به مفعول احتياج ندارد؛ مانند: بهاره کتاب را آورد. گل 

شگفت. در اين جمله ها»بهاره و گل« فاعل و »آمد و شگفت« فعل است.
4- فعل متعدى: آن است که عالوه بر فاعل، به مفعول نيز احتياج دارد؛ مانند: پروين 
کتاب را آورد، که »پروين« فاعل، »کتاب« مفعول بيواسطه و »آورد« فعل متعدى است.
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ابوعلى سيناى بلخى از جملة دانشمندان معروف کشور ما به شمار مى رود که در سطح 
جهان از شهرت زيادى برخوردار است. او از سن 18 ساله گى به تأليف کتاب پرداخت. اين 
دانشمند بزرگ عالم اسالم در همة علوم زمان خود دسترسى داشته و مخصوصاً در طب 
و حکمت از جملة نوادر زمان خويش به شمار مى رفت و به همين دليل در همة جهان 

همواره در رديف مشاهير درجه اول جاى دارد. 
کتاب هاى  آن ها  مشهورترين  که  مى رسد  اثر  از)238(  بيشتر  به  سينا  ابوعلى  آثار 
المجموع، شفا، دانشنامة عاليى و کتا ب قانون مى باشد. بسيارى ازکتاب هاى او به زبان هاى 

مختلف دنيا ترجمه شده و در اروپا از نفوذ بيش از حد برخودار است.
او طبع شعر نيز داشته که برخى از قطعات و رباعى هاى از وى برجا مانده است. او اولين 

شخصى است که مسايل فلسفه را در شعر آورده است.
�tفعل در زبان درى انواع زيادى دارد؛ از جمله: فعل معلوم، فعل مجهول، فعل الزمى 

فعل متعدى و....

  

بشنو و بگو
نام مکمل ابوعلى سينا چيست؟ �t

ابوعلى سينا درکدام علوم بيشتر دسترسى داشت؟ �t
فعل معلوم چگونه فعلى است؟ �t

فعل مجهول را با مثال واضح سازيد. �t
دقت کرده انتخاب کنيد: �t

شعرى را که خوانديد از کى بود: �t
الف( عمر خيام             ب( حافظ            ج( سعدى           د( ابن سيناى بلخى

در جملة » باران باريد.« کدام فعل به کار رفته است: �t
الف( فعل معلوم            ب( فعل مجهول     ج( فعل الزمى      د( فعل متعدى
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دراين گفتار ابوعلى سينا فعل و فاعل را نشان داده،  بگوييد که کدام نوع فعل به  �t
کار رفته است: »صداقت انسان را از عيب و خطاها نگه مى دارد.«

گفت وشنود
������tيک شاگرد از شاگرد دومى در بارة آثار ابوعلى سينا بپرسد.

شاگردان به صورت گروهى در مورد افکار و آثار ابوعلى سينا مباحثه نموده و از  �t
هرگروه يک نفر نتيجة بحث گروه خود را در مقابل همصنفان خود بيان نمايد.

بخوان و بنويس
جا هاى خالى جمله هاى زير را با کلمه هاى مناسب پر نماييد:

کتاب................ در علم فلسفه، منطق، هندسه، طبيعيات، موسيقى و غيره است. �t
ابوعلى سينا.................... به تداوى بيماران پرداخت. �t

فعل الزمى آن است که.................. ندارد. �t
شاگردان جمله هاى زير را روى تخته امال بنويسند و در آن نوع فعل را بيان دارند. �t

1.     بهرام کتاب را آورد.
مکتب مى رود.   .2

2.    تختة سياه پاک شد.
 

�tشاگردان رباعى زير را به حافظه بسپارند:
آن به که نبايدت پيشمـانى خـورد زان پيش که از جهان فرومانى فـرد 
فردا چه کنى چو هيچ نتـوانى کرد امـروز بکـن چــــو مى توانى کارى  
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در درس گذشته با شخصيت علمى و فرهنگى ابن سيناى بلخى و آثارش که در   
غناى فرهنگ ما نقش مهم دارد آشنا شديد. اکنون در بارة فولکلور )فرهنگ مردم( 
معلومات حاصل مى نماييد،که فرهنگ چيست؟ شامل چند بخش بوده و چه  ارزش 

دارد؟ دانستن اين موضوعات هدف درس است.   
 آيا گفته مى توانيد، که فولکلور چيست؟

درس دهم

فولكلور )فرهنگ مردم(
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فرهنگ           معناى  به   lore و  مردم  معناى  به   Folk بوده،  آلمانى  کلمة  فولکلور     
مى باشد. فرهنگ عبارت از مجموع دست آورد ها و ارزش هايى مادى و معنوى جامعة 
بشرى است، که در طول تاريخ ايجاد شده است.  فولکلور به دو بخش تقسيم مى شود.

1-  ادبيات شفاهى يا عاميانه
2-  فرهنگ عاميانه

ادبيات شفاهى: شامل افسانه ها، چيستان ها، دو بيتى ها، ضرب المثل ها، لطيفه ها، 
سرود، حاضرجوابى، هزل، بذل و غيره مى باشد.

فرهنگ عاميانه: شامل رسم و رواج ها، اعتقادات، نذرها، طبابت محلى، موسيقى 
محلى، رقص، بازى ها و سرگرمى ها از قبيل نيزه بازى، توپ دنده، بزکشى، ريسمان کشى، 

دنده کلک، گدى پران بازى، چشم پتکان و ساير بازى ها مى شود.
فولکلور آثار شفاهى مردم است، که خصوصيت جمعى دارد. يعنى محصول عقل، 
ادراک يک شخص نبوده؛ بلکه نتيجة شعور، فکر، کار مشترک، متداوم و تدريجى 

انسان ها است درطول زمان. گويندة آثار فولکلورى معلوم نيست.
و    ضرب المثل ها  دوبيتى ها،  چيستان ها،  داستان ها،  افسانه ها،  مردم  قديم  در 
لطيفه هايى را که در بين شان ايجاد مى شد به حافظه مى سپردند و آن را به ديگران 
انتقال مى دادند و به همين قسم رسم و رواج ها، اعتقادات و نذرها سينه به سينه 
از يک نسل به نسل ديگر انتقال مى يافت و به حيث ميراث گران بهاى نياکان نزد 

امروزيان  قرار دارد.
و  مى کند  تصوير  آن  هنرى  شکل  در  را  تاريخى  و  واقعى  حوادث  فولکلور   
عالوه بر اين در بارة جهان بينى، آرزو، آمال، مبارزه، رسم و آيين گذشته گان ما 
معلومات ارزشمند مى دهد. خصوصيت اساسى فولکلور، شفاهى بودن آن است که 
از زبانى به زبانى انتقال مى کند و گسترش مى يابد. هر ملتى از خود فولکلور دارد. 
منبع تصوير هنرى فولکلور خود يعنى کار، زحمت، آرزو و مبارزة اوست. شناخت 
فولکلور براى هر ملتى ضرورى است؛ زيرا بدون شناخت فولکلور نمى توان گذشتة 
خود را باز شناخت. فولکلور در تربية نوجوانان با روحية وطن دوستى اهميت زياد 
و  دوستى  وفادارى،  عدالت پرورى،  انسان دوستى،  عقايد  فولکلور  ادبيات  در  دارد. 
تربيت  براى  که  است،  شده  افاده  مسايل  وغيره  دالورى  کار،  به  عالقه  برادرى، 

جوانان با روحية عالى انسانى از اهميت خاصى بر خوردار مى باشد.
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قيـد: کلمه يى است که چگونه گى اجراى فعل را در جمله بيان مى دارد؛ زيرا فعل 
در جمله داراى معناى نا مشخص و نا محدود بوده، به اين علت با موضوعات 
زياد در ارتباط مى باشد؛ مثًال: محل وقوع، وقت وقوع، علت وقوع، چگونه گى و 

کميت وقوع و امثال آن. 
قيد  مکان،  قيد  زمان،  قيد  تقسيم مى شود:  مختلف  انواع  به  معنا  نگاه  از  قيد 
مقدار، قيد تأکيد، قيد پرسشى، قيد شک، قيد نفى، قيد تمنا و... که هر کدام 

را به طور جداگانه در درس هاى آينده مى خوانيد.
مثال:

1.  قاسم امسال اول نمره شد.
2. باران آهسته آهسته مى بارد.

در جملة اول »امسال« و در جملة دوم »آهسته آهسته« قيد است.

فولکلور)فرهنگ مردم( خصوصيت جمعي دارد. محصول عقل و ادراک يک    
انسان ها  تدريجي  و  متداوم  مشترک،  کار  فکر،  نتيجة شعور،  بلکه  نبوده؛  شخص 
در طول زمان مى باشد. فولکلور به دو بخش تقسيم مى شود. ادبيات شفاهي و فرهنگ 
شناخت.  باز  را  خود  گذشتة  فرهنگ  نمي توان  فولکلور  شناخت  بدون  عاميانه. 

فولکلور در تربية نوجوانان با روحية وطن دوستى اهميت زياد دارد.

بشنو و بگو
����tبه پرسش هاى زير پاسخ مناسب ارائه نماييد.

���tمعناى فولکلور چيست؟
��tفولکلور شامل کدام بخش ها بوده؟ هر کدام را طور جداگانه معرفى نماييد.
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��tمهمترين جنبة ارزشى فولکور را چگونه توضيح مى داريد؟
��tفولکلور در تربية نوجوانان چه تأثير دارد؟
��tاين ضرب المثل ها چه مفهوم را مى رساند؟

      »آدم بيکار درخت بى حاصل«
      »بز در غم جان کندن و قصاب در غم چربو«

���tقيد را تعريف نموده و انواع آن را نام بگيريد.
��tيک يک جمله بگوييد، که در آن قيد به کار رفته باشد.

گفت و شنود
�����tبه کدام بخش فولکلور بيشتر عالقه داريد؟ در رابطه با آن  دو دو نفر با هم 

مباحثه نماييد.
وگفتگو  بحث  باهم  درگروه ها  داريد  آگاهى  که  فولکلورى يى  بازى هاى  بارة  در  � �t

نموده، نتيجه را يک نفر به ديگران بيان کند.
بخوان و بنويس

��tدو بيتى زير را خوانده و احساس تان را در مورد آن، در دو سطر بنويسيد.
     نماز شام غريبى رخ به من کرد          دلم جوالن زد و ياد وطن  کرد
     نــمى دانـم پـدر کرد يــا برادر           مرا گوشه نشين هر وطن کرد

��tدر بارة جشن نوروز و بازي هاي عنعنوي در اين جشن مقالة کوتاه بنويسيد و 
نشانه گذاري را در آن مراعات نماييد.

��tشاگردان به دو دسته تقسيم شده، دستة اول رسم و رواج هاي عروسي منطقة شان 
را و دستة دوم نذر هايي را که در منطقة شان رواج دارد فهرست نمايند و بعد از آن 

نمايندة هر دسته مطالب را بخواند.
��tجمله هاى زير را بخوانيد و زير قيد هاى آن ها خط بکشيد:

��tمعلم ما  امروز در بارة نظافت صحبت کرد.
��tمن بيشتر به درس عالقه دارم.

��tشاگردان گروه گروه به ميدان فوتبال مى رفتند.

چند چيستان و ضرب المثل بنويسيد و روز آينده در صنف بخوانيد.
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پى بردن شاگردان به ارزش و اهميت وحدت ملى در کشور و تقويت مهارت هاى   
زبانى آن ها هدف درس است. حراست و پاسدارى از فرهنگ مردم و عنعنة پسنديده 

موجب تحقق وحدت ملى، رفاه و ترقى در کشور مى گردد.
آيا مى دانيد که وحدت ملى چيست؟  

درس يازدهم

    وحدت ملى
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وحدت ملى عبارت از اشتراک همة افراد ملت در آمال و مقاصد واحدى مى باشد.   
به عبارت ديگر، وحدت ملى به اين معنا است که مردم  يک کشور داراى هر زبان، نژاد، 
مذهب و مسلکى که باشند، بايد هميشه و در هر حال در امور سياسى، به خصوص سياست 
خارجى در برابر بيگانه، متحد بوده و وطن را حفظ نمايند و در اختالفات بزرگ و کوچکى 
که دارند، بيگانه را دخالت ندهند و حل و فصل آن ها را به خردمندان ملت خود واگذار 

کنند.
توجة همگانى به پيشرفت متوازن معارف، تقسيم عادالنة قدرت، توجه يکسان به   
فرهنگ و زبان هاى ملى و رسمى، سرکوب روحية نفاق ملى و مهمتر از همه نابودسازى 

اسباب بى عدالتى و ظلم موجب مى شود که وحدت ملى در جامعه نيرومند گردد.
مستلزم  ملى  وحدت  آرمان  نيست.  آسان  مليتى  چندين  جوامع  در  ملى  وحدت  ايجاد 
ظرفيت بزرگ و وجدان بيدار است. هنوز پيشرفته ترين کشور هاى جهان در اين مورد با 
احتياط برخورد مى نمايند. دين مقدس اسالم چون آيين عدالت، مبدأ و منشأ پيدايش 
برادرند. پس در بين شان  باهم  تأکيد مى کند که مؤمنان  را يکى دانسته  انسان ها  همة 
صلح، برادرى و برابرى را برقرار نمايند. اين مفهوم در فرهنگ اسالمى و ادبيات ملى ما هم 
پيوسته مورد تأييد بوده است؛ چنان که در مادة ششم قانون اساسى مصوب 6 دلو 1382 

هـ. ش. آمده است:
»دولت به ايجاد يک جامعة مرفه و مترقى بر اساس عدالت اجتماعى، حفظ کرامت   
انسانى، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسى، تأمين وحدت ملى، برابرى بين همه اقوام 

و قبايل و انکشاف متوازن در همة مناطق کشور مکلف مى باشد.«
انسان  شناسايى  اصل  انديشه،  بلکه  نبوده؛  انسان  شناسايى  معيار  خون  ديگر  جانب  از 
است؛ چنانکه انسان موجود معنوى است و به وسيلة همين معنا و گفتار است که از ديگر 

موجودات برتر مى شود؛ موالنا جالل الدين محمد بلخى چه زيبا گفته است:
ما بقى تو استخوان و ريشه اى   اى برادر تو همان انديشه اى  

پس هرنوع خودبينى و خود ستايى فردى، گروهى و قومى عمل مغاير با ارزش هايى   
دينى را بيان مى دارد. از جانب ديگر معيار قرار دادن رنگ و خون، قوم و نژاد؛ انسان را 

حقير مى سازد؛ چنان که عالمه اقبال گفته است:
چمن زاديم و از يک شاخساريم نه افغانيم و نــه ترک و  تتاريم     
کــه مـا پروردة يک نــو بهاريم تميز رنگ و بو بر ما حرام است    

از طرف ديگر مسأله اين است که در جهان، سرزمينى وجود ندارد که در آن تنها و   
تنها يک قبيلة خاص زنده گى نمايد؛ تنوع و تکثر در تمام کشور ها ديده مى شود، پس الزم 
است که همة اقوام با توجه به اهميت و پچيده گى موضوع، با همديگر پذيرى و حق شناسى 



51

به مشترکات که مکمل و ضامن وحدت ملى است؛ بينديشند و با احترام به ارزش هايى 
با شکوه هرچه کاملتر حفظ نمايند؛ چرا که آرزوى  را  برابرى و وحدت  يک ديگر فضاى 
رسيدن به وحدت ملى يک برنامة ملى است و در مورد چنين برنامه يى هيچ کس نمى تواند 
به هيچ عنوانى خود را کنار بکشد؛ زيرا به قول معروف » صدا از يک دست نمى خيزد« 
پس بر هر فرد کشور الزم است تا در جهت رسيدن به وحدت ملى که ضامن رفاه، عزت، 
اقتدار و اعتبار ملت هاست، يک نفس آرام نبايد نشيند. خوش بختانه افغان ها با وحدت و 
همبسته گى از منافع ملى و تماميت ارضى و حاکميت ملى کشور دفاع نموده و مى نمايند 

و مى توانند با وحدت ملى در دفاع از ميهن بپردازند.
  با وحدت ملى در پرتو عدالت اجتماعى است اگر باهم يکجا زنده گى کنيم، از جهل، 

فقر و پراگنده گى نجات مى يابيم.

قيد زمان:  آن است که زمان وقوع  فعل را نشان دهد؛ مانند: گاه، پيوسته، هميشه، 
همواره، دير، زود، بامداد، دوش، پار، امسال، شب، روز....

1.  حبيب هميشه راست مى گويد.  
2.  نجيبه صبح زود از خواب بر مى خيزد.

2 قيد مكان: آن است که مکان وقوع فعل را بيان کند؛ مانند: آن جا، اين جا، هرجا، 
همه جا، باال، پايين، درون، بيرون، چپ، راست.

1.  عزيز به آن جا رفت.
2. جميله باال و پايين مى دويد.

وحدت ملى ضامن منافع ملى، تماميت ارضى، رفاه و پيشرفت اجتماعى است.   
ما بايد با همديگر پذيرى و ايثار و فداکارى وحدت ملى را درکشور تأمين و در راه 

ترقى و اعتالى ميهن متحدانه قدم برداريم.
قيد زمان آن است که زمان وقوع فعل را نشان مى دهد و قيد مکان محل وقوع   

فعل را بيان  مى کند.
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بشنو  و بگو
به سؤال هاى زير جواب بدهيد: �t

وحدت ملى چه را مى گويند؟ �t
وحدت ملى تضمين کنندة چيست؟ توضيح دهيد.   �t

گفت و شنود
�tشاگردان به دو گروه تقسيم شده؛ سپس هرگروه در بارة اهميت وحدت ملى در 
پيشرفت کشور با هم بحث وگفتگو نموده و از هرگروه يک نفر نتيجة بحث شان را به 

ديگران بيان نمايد.
�tدو دو نفر در مورد قواعد دستوريى که خوانديد با هم بحث نماييد و با ارائه مثال ها  

نتايج بحث را وضاحت دهيد.
  بخوان و بنويس 

متن درس را بخوانيد و خالصة آن را در پنج سطر بنويسيد. �t
در جمله هاى زير قيد هاى زمان و مکان را مشخص سازيد. �t

زيبا ديروز به مکتب رفت.  -1
پروين در خانه است.  -2

اين کتاب را پارسال خوانده ام.  -3
شکيب شب و روز زحمت مى کشد.  -4

مکتب جاى درس خواندن است.  -5
نبيله فردا به کتابخانه مى رود.  -6

عزيز امسال از سفر برگشت.  -7
افغانستان در 1919 م. استقالل خود را گرفت.  -8

برادرم يک هفته قبل از بدخشان آمد.  -9
کابل پايتخت افغانستان است.  -10

 

در بارة وحدت ملى ده جمله بنويسيد و در آن قيد زمان و قيد مکان را نشان دهيد.
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درس دوازدهم

آگاه ساختن شاگردان از  نقش و حقوق زن در جامعه و تقويت مهارت هاى   
زبانى هدف درس است.

شاگردان عزيز، شما در درس هاى گذشته پيرامون مادر و ارزش هايى مربوط به او 
معلومات حاصل کرديد و دانستيد که مادر در يک تعريف ديگر زن است که از حقوق 
و امتيازات خاص برخوردار مى باشد و افراد جامعه مکلف به پيروى و رعايت حقوق 

زن است.
  آيا مى دانيد زن در جامعه داراى چه حقوقى است؟

حقوق زن در جامعه
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زن به مثابة يک مادر در پرورش و تربيت افراد جامعه نقش بارز و اساسى دارد   
و داراى حقوقى است که براى شان محفوظ بوده و تمامى افراد جامعه مکلف اند؛ تا 
ننمايند، حق  آن غفلت  رعايت  دانسته، در  و مهم  اساسى  آن را يک وظيفة  رعايت 
انتخاب کردن، کسب علم، رفاه و آسايش براى پرورش بهتر افراد جامعه و ساير حقوقى 
که در دين مبين اسالم و قوانين نافذ کشور برايشان مسجل گرديده، مى باشد. هيچ 
کس نمى تواند زنان را از حق تحصيل و ساير حقوق شان محروم سازد؛ زيرا همين 
زنان تحصيل کرده استند، که با تقديم  فرزندان شايسته، به صفت علما، دانشمندان، 

مخترعان و مکتشفان در رفاه و آبادانى جوامع، نقش سازنده يى را ايفا مى کنند. 
ملت افغانستان، ملت آزاده و مسلمان است. بايد با پيروى از ارشادات الهى که   
مى فرمايد: »َو عا ِشُروُهّنّ بِالَمعُروف« يعنى با زنان رفتار نيک کنيد و با پيروى از 
پيامبر خدا حضرت محمد مصطفى� که احترام و اکرام کننده گان زنان را کريم 
و بخشنده و اهانت کننده گان زنان را نکوهش نموده است. زنان را احترام کنند و 
حقوق شان را در عرصه هاى مختلف مراعات نمايند؛ هم چنين افغانستان که عضو 
جامعة جهانى و سازمان ملل متحد بوده و کنوانسيون رفع کليه تبعيضات عليه زنان 
را که از طرف مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تاريخ 18 دسامبر 1979 ميالدى 
به تصويب رسيده است؛ امضا نموده؛ بنابراين دولت افغانستان با در نظرداشت الحاق 

دولت ما به آن کنوانسيون حقوق زنان را بايد تأمين کند.
آيا مى دانيد پيوستن و ايمان آوردن به دين بزرگ اسالم که امروز بيش از هزار   

مليون در جهان پيرو و هواخواه دارد، آغازش از کدام شخص بود؟
از يک زن شروع شد. »خديجه« نخستين کسى  پذيرفتن دين مبين اسالم   
است که قبل از هرکس شايسته گى دريافت تبليغ پيامبر بزرگ اسالم را داشت و از 
اين رو نخستين فرد مسلمان در جهان به شمار مى رود. آيا مى دانيد که نخستين 

شهيد در اسالم کى بود؟ باز هم او يک زن بود. يعنى » سّميه« مادر عمار.
اسالم براى زنان خدمات شايانى کرده است. اسالم در آغاز طلوع خود، يکى   
پيامبر�  قرار داد.  زنان  از دست رفتة  بازستاندن حقوق  را  اساسى  برنامه هاى  از 
به ياران خود پيوسته در مورد زنان سفارش مى کرد، زنان را  امانت خدا مى خواند 
و مى فرمود: زنان در دست شما  امانت خداوند> اند. احترام آنان را حفظ داريد. 
روزگارى  به  آن هم  بودند،  گشوده  بال  و  پر  خدا،  پيامبر  تحت حمايت  زنان  آرى! 
اندازه زن در جزيرة العرب قبل از اسالم خوار و بى مقدار  که غالباً مى دانيم تا چه 
انگاشته مى شد، دختران را زنده به گور مى کردند و شبانه به اين کار دست مى زدند 
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تا مبادا، همسايه از وجود دخترى در خانة همساية ديگر آگاه شود. وجود دختر در 
آن محيط ننگى بزرگ به شمار مى رفت. در چنين شرايطى بود که ناگهان زن از 
جاى برخاست و پيشتاز و پيشگام در تحول سرنوشت ملتى عظيم شد. آيا اين امر، 
جز نتيجة برکات تعاليم اسالم در خدا پرستى و ايمان و توکل به خدا بود؟ پس بر 
دولت و در مجموع ملت مسلمان افغانستان است تا به پيروى از دين مبين اسالم و 
ارشادات الهى و نبوى حقوق زنان را مراعات نمايند و فرصت آن را مساعد سازند تا 
زنان در عرصه هاى مختلف نقش سازندة شان را ايفا نمايند و جامعه را به سوى رفاه 

و ترقى رهنمون شوند.

ايجاد کند؛ مانند: اختراع برق،  ابداع و  مخترع: اختراع کننده، کسى که چيزى  �t
اختراع گرامافون

�tمکتشف: اکتشاف کننده، کسى که چيزى را کشف و آشکار کند؛ مانند: کشف آتش.
�tپيشتاز: پيش تازنده، سواره يى که جلوتر از ديگران بتازد، کسى که پيش از ديگران 

بر دشمن حمله کند.

قيد حالت ) قيد وصفى (: که حالت فاعل يا مفعول را در هنگام وقوع فعل نشان 
پياده، دوان دوان، لنگ لنگان، شادى کنان،  مى دهد؛ مانند: مست، هوشيار، خندان، 

وحشت زده، سربه گريبان، دست به سينه، ايستاده نشسته، خوابيده....
قيد مقدار يا كميت:  که مقدار يا اندازه را بيان مى کند: بسيار،کم، خيلى، بيش، 

چندان، همه، فراوان، اندک اندک، کم و بيش، سراسر، تقريباً، تخميناً، کًال....

رعايت حقوق زن در جامعه  از اهميت ويژة  برخوردار است؛ زيرا زنان نيم پيکر   
جامعه را تشکيل مى دهند. اگر نصف جامعة ما را که به عنوان مادر، خواهر، دختر، و 
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همسر ايفاى وظيفه مى نمايند ناديده بگيريم؛ جامعة ما رو به انحطاط خواهد رفت. 
پيامبر خدا کسانى را که زنان را احترام و عزت مى کنند کريم و بخشنده و کسانى 

که زنان را اهانت مى کنند، نکوهش مى کند.

 

بشنو و بگو
زن در جامعه چه نقش و حقوقى دارد؟ �t
پيامبر اسالم در بارة زن چه گفته است؟ �t

نخستين زن مسلمان کى بود؟ �t
قيد مقدار را تعريف نموده چند مثال بياوريد. �t

قيد حالت، چگونه قيدى را مى گويند؟ �t
گفت و شنود 

شاگردان در گروه ها تقسيم شده، دربارة  نقش زن در جامعه بحث کنند. �t
چند شاگرد به نوبت خالصة درس را به زبان خود بيان نمايند. �t

شاگردان در مورد قيد حالت و قيد مقدار مباحثه نمايند. �t
 بخوان و بنويس

واژه هاى زير را معنا و در جمله هاى مناسب به کار بريد: �t
حقوق، وحدت، احترام، اکرام، اهانت، تصويب، شايسته گى، ارشاد، مبين

جاهاى خالى را با کلمات مناسب پرکنيد: �t
خديجه همسر................. بود.  -1

اولين شهيد اسالم................ بود؟  -2
حقوق زنان را بايد................... کرد.  -3
تبعيض در اسالم.................... است.  -4

قيد حالت و مقدار را در کلمه هاى زير تشخيص دهيد: �t
خندان، دوان دوان، لنگ لنگان، نشسته، بيش، تخمين، کًال، اندک اندک،

پيام اصلى درس را در شش سطر بنويسيد. �t



57

درس سيزدهم

آگاهى حاصل نمودن شاگردان از اهميت غذايى و اقتصادى عسل و تقويت   

مهارت هاى زبانى آن ها  هدف درس است.

آيا مى دانيد که عسل براى صحت و سالمتى انسان چه فايده دارد؟  

شهد يا عسل
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شهد يا عسل، قوى ترين و پاک ترين غذا است، که بشريت از ابتداى پيدايش،   
برالنه هاى  بربريت،  دورة  اقوام  کرده اند.  استفاده  آن  از  نحوى  به  و  شناخته  را  آن 

زنبور هاى عسل وحشى، حمله برده و از آن تغذيه مى کردند.
با کمال  باز مى کنند،  را  فراعنه  قبرهاى  هزار سال،  سه  تقريباً  از  بعد  اکنون   
تعجب مالحظه مى شود که کوزه هاى عسل که در آن جا گذاشته شده بود، فاسد 
نگرديده است. به گفته کار شناسان مواد غذايى، عسل بهترين خوراکى است که از 

گذشته مورد استفاده قرار داشته است.
عسل دو برابر قند معمولى مواد غذايى دارد، شگفتى در آن جاست که اين قند   
براى اشخاصى که مبتال به شکر استند، نه تنها ضرر ندارد؛ بلکه مقدار کم آن مفيد 
مى باشد. عسل اکثر ويتامين ها را در خود دارد؛ بنابراين يکى از غذاهاى نيرو بخش 

بدن به خصوص براى عضالت است.
درکشور عزيز ما افغانستان نيز از گذشته ها زنبور هاى عسل تحت تربيه گرفته   
شهد،  يا  عسل  گفتيم  که  طورى  مى شود.  عرضه  بازار  به  آن  عسل  و  است  شده 
توسط زنبور هاى عسل توليد مى شود، از اين جهت شغل زنبوردارى يک شغل بسيار 

دلچسپ و صنعت مهم به شمار مى رود.
تربية زنبور عسل يکى از رشته هاى با ارزش و مهم زراعتى در کشور ماست که   
در بلند بردن سطح اقتصاد خانواده ها تأثير به سزا و سودمند دارد. زنبور هاى عسل 

شيرة انواع گل ها را مى گيرند و عسل توليد مى کنند.

1- دورة بربريت: دورة که انسان هنوز فهميده نشده بود.

2- فراعنه: دودمانى بود که سه هزار سال قبل از امروز در مصر پادشاهى داشتند.

قيـد شرط: آن است که از آن معناى شرط فهميده شود يا انجام عملى که به عمل 
ديگرى وابسته باشد؛ مانند: اگر پول به دست آوردم موتر مى خرم.

در اين جا خريدن موتر به شرطى انجام مى يابد که پول به  دست آيد و خريدن موتر با 
کلمه )اگر( مقيد شده است.
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در زبان درى، مهمترين قيدهاى شرط اين هاست: اگر، چون، چندان که، چنانچه....
قيـد تمنا: آن است که از آن معناى آرزو کردن چيزى فهميده شود، يعنى گوينده اميد 

به  دست آوردن چيزى و يا انجام عملى را کند؛ مانند: کاش که من پيلوت مى بودم.
از اين جمله فهميده مى شود که گويندة آن پيلوت نيست؛ اما آرزو کرده است که اگر 

پيلوت مى بود، بهتر بود.
قيدهاى تمنا در زبان درى، اداتى دارد و به اين قرار: کاش، کاش که، آيا بود، اى کاش و....

  
بنابرگفتة طبيبان، شهد يا عسل قويترين و پاکترين غذايى است که بشريت از   

آغاز زنده گى بر روى زمين، آن را شناخته و از آن استفاده کرده است.
شهد را زنبور هاى عسل توليد مى کنند، زنبور هاى عسل که زنده گى خانواده گى   
و اجتماعى عجيبى دارند، بر روى گل ها مى نشينند و شيرة گل ها را جمع آورى کرده 
داخل النه ها يا کندو هاى خود مى شوند و تحت يک نظم خاص عسل توليد مى کنند. 
عسل براى تأمين صحت و سالمتى بدن نهايت مفيد است و در جهان مصرف زياد 

دارد.
قيد شرط عبارت از قيدى است که معناى شرط از آن فهميده شود يا انجام   
عملى به عمل ديگرى وابسته باشد. قيد تمنا آن است که از آن معناى آرزو کردن 

چيزى فهميده شود.

بشنو و بگو
شاگردان به درس معلم گوش فرا داده، به پرسش هاى زير جواب ارائه کنند:

عسل از چه به  دست مى آيد؟ �t
کارشناسان مواد غذايى در مورد استفاده از عسل چه مى گويند؟ �t

آيا گفته مى توانيد که خوردن عسل چه فايده دارد؟ �t
��قيد شرط را تعريف نموده مثال بياوريد؟ �t

قيد تمنا چگونه قيد را گويند؟ �t
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گفت و شنود
�tشاگردان دو دو نفر در بارة فوايد عسل با هم مباحثه نمايند.

�tيک شاگرد  از شاگرد دومى در بارة قيد تمنا و  قيد شرط بپرسد. 
بخوان و بنويس

�tجمالت ذيل را خوانده؛ سپس به دقت جاهاى خالى را تکميل نماييد:
�tشهد يا عسل....................... است.

t....................... خوراکى است که در گذشته و حال....................... است.
�tتربية زنبور عسل يکى از....................... در کشور ماست.

t....................... يکى از رشته هاى........................
جواب درست را انتخاب کنيد:

�tعسل توسط چه توليد مى شود؟
الف( زنبور 

ب( زنبور عسل
ج( هيچکدام

�استفاده از عسل چه فايده دارد؟ ��t
الف( حافظه را تقويت مى کند.

ب( از کم خونى جلوگيرى مى کند.
ج( به بدن نيرو و قوت مى بخشد.

د( از رفتن موى جلوگيرى مى کند.
�tمتن درس را خاموشانه بخوانيد؛ سپس مفهوم آن را به زبان ساده در کتابچه هاي تان 

بنويسيد.
�tجمالت زير را بخوانيد؛ سپس زير قيد شرط و تمنا خط بکشيد:

1. احمد اگر درس مى خواند کامياب مى شد.
2. پدرم چون ناوقت آمد او را ديده نتوانستم.

3. اى کاش غفلت نمى کردم.
4. شما را کاش که مى ديدم.

 

 شاگردان پنج جمله در مورد فوايد عسل در کتابچه هاى خود بنويسند.
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درس چهاردهم 

معرفى چهره هاى ادبى ادبيات معاصر درى به شاگردان و تقويت مهارت هاى   
زبانى ايشان هدف درس را تشکيل مى دهد. 

»تا به پاى قصر شيرين نعش فرهاد آورد« اين مصراع شعر از کدام شاعر ادب 
درى است؟

صوفى عشقرى
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صوفى غالم نبى عشقرى فرزند مرحوم عبدالرحيم در سال 1273 هجرى شمسى   
در دهکدة چهلتن پغمان ديده به جهان گشود. خانوادة او پيشة تجارت داشت. عشقرى 
در بارانة کابل مى زيست. او يک جوان کاکه، عيار و آزادمنش بود، در اوايل زنده گى 

پيشة تجارت را اختيار نموده بود، به گفتة خودش: 
             تجارت پيشة ما بود چندى             به هر جا بود از ما بار بندى

اما عشقرى به دنياى فانى عالقة بيش نداشت و به همه داشته هاى زنده گى پشت   
پا زده گوشه نشينى اختيار نمود. چون عالقة بيش از حد به تصوف داشت، متقى و 

پرهيزگار بود او را صوفى خطاب مى کردند.
عشقرى اشعار خود را در قالب چکامه و غزل مى سرود و نخستين شعرش را در   
سال 1293 هجرى سرود و بسيارى اشعارش در روزنامه ها و جرايد آن زمان به چاپ 
رسيد. او درسال 1335هـ . ش.  شغل صحافى را برگزيد و با کتاب سر وکار پيدا نمود 
و بزم هاى شاعرانه برپا مى نمود که هر روز بر جمع دوست دارانش مى افزود؛ باآلخره 
صوفى عشقرى در 9 سرطان سال 1358هـ . ش. به عمر هشتاد و پنج ساله گى دار 

فانى را وداع گفت و در شهداى صالحين به خاک سپرده شد.
آنچه از عشقرى به مثابة ميراث ماندگار به جا مانده است؛ مجموعة حمديه ها،      

نعتيه ها و منقبت ها است که در دفترى به نام » دل ناالن« به چاب رسيده است.

             نمونة سخن عشقرى:
کس نشـد پيدا کـه در بزمـت مرا ياد آورد       مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد
يک رفيق دست گيرى در جهـان پيـدا نشد       تا به پاى قصر شيرين نعش فرهاد آورد
آرزوى مرغ دل زين شيوه حيرانم که چيست         تير خون آلود خــود را نـزد صياد آورد
در صـف عــشاق مى بـــالـد دل ناشاد من        گر به دشنـامى لب لعلت مـرا ياد آورد
دل کنــد لخت جـگر را نذر چشم گلرخان        همچو آن طفلى که حلوا پيش استاد آورد
باشد آن روزى که آن شوخ فرامش کار من        يادى از حال مـن غم گين ناشــاد آورد
کيست تا از روى غم خوارى در اين دشت جنون        بهر دست و پـاى من زنجير فوالد آورد

عشقرى از روى عـلم و فـن نمى سازد غزل 
اين قـــدر مضمـون نـو طبع خدا داد آورد
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�tحمديه: اشعارى که در ثنا و صفت خداوند> سروده مى شود.
�tنعتيه: اشعارى که در اوصاف حضرت پيامبر� سروده مى شود.

�tمنقبت: اشعارى که براى امامان و پيشوايان دين به مناسبت هاى مختلف سروده مى شود.

١- قيـد تأكيد: آن است که معناى فعل را شدت بخشيده و آن را مؤکد سازد چون؛ همانا، 
هر آيينه، به درستى، البته، حتماً،  ضرور، بدون شك و امثال آن.

�tاحمد شب و روز درس مى خواند حتماً درجة خوب خواهد گرفت.
�tپروانه همه روزه گل ها را آبيارى مى کند بدون شك شگوفه مى کند.

�tاگر پشت کار داشته باشيد ضرور موفق خواهيد شد.
2- قيـد شـك: آن است که به گمان و يقين نداشتن داللت کند؛ مانند: شايد، گويا، 

گويى، ممکن، احتماًال
آسمان ابرى است شايد باران ببارد.

 عدم رعايت نظافت ممکن است باعث شيوع امراض گردد.
 احتماًال ترانه، روز نوروز مزار شريف خواهد رفت.

عشقرى از جملة شاعران معاصر افغانستان بوده. او در سال 1273 هـ . ش. در   
دهکدة پغمان تولد و در سال 1358هـ . ش.  وفات کرد، در غزلى که از عشقرى به 
عنوان نمونة سخنش آورده شده است، از هجر و فراق سخن مى گويد و به خاطر وصال 
آماده گى خود را تا قربان شدن بيان مى دارد و شعر خود را الهام و از طبع خدا داد 

مى داند.
قيـد تأکيد آن است که معناى فعل را شدت بخشيده و آن را مؤکد سازد چون؛   

همانا، هر آيينه، به درستى، البته، حتماً... 
قيد شک آن است که به گمان و يقين نداشتن داللت کند؛ مانند: شايد، گويا،   

گويى، ممکن، احتماالً....
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بشنو و بگو

��tبه پرسش ها پاسخ مناسب ارائه نماييد.
��tصوفى غالم نبى عشقرى کى بود؟

��tمراد و مقصود شاعر در شعر که خوانديد چيست؟
��tقيد شک را تعريف نماييد.
��tدقت کرده انتخاب کنيد:

شعرى را که خوانديد از کدام يک از شعرا است؟  -1
الف( سعدى           ب( حافظ            ج( عشقرى

2- نام  پدر صوفى عشقرى چه بود؟  
الف( امان اهللا         ب( عبداهللا           ج( عبد الرحيم

گفت و شنود
��tشاگردان در مورد زنده گى و اشعار صوفى عشقرى به صورت گروهى بحث نموده و از 

هر گروه يک نفر نتيجة مباحثه خود را به آواز بلند به همصنفان خود بيان نمايد.
  بخوان و بنويس 

�tجاهاى خالى در اين جمالت را با پنسل پر سازيد؟
1. صوفى............... از جملة شاعران....................... است.

2. اشعار...................شامل...............است.
��tقيد تأکيد آن است که معناى.......................... مؤکد مى سازد.

��tشاگردان يک يک نفر جمله هاى  زير را روى تخته نوشته و قيد هاى آن را نشان 
دهند:     

1. آسمان ابرى است شايد باران ببارد.
بى زحمت  که  گفته اند  راست  شايد  مى شود.  موفق  کند ضرور  کوشش  انسان    .2

راحت نيست.  

 

شاگردان يک پارچه شعر عشقرى را روز آينده بياورند و با آواز بلند پيش روى صنف 
بخوانند.
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درس پانزدهم

رعايت حفظ الصحة محيطى 

      با درنظرداشت ارزش هايى اجتماعى و صحى، رعايت حفظ الصحة محيطى 
هدف درس را تشکيل مى دهد. در بارة پاکى و نظافت، درس هايى را خوانديم و 

مى دانيم، که نظافت جزء ايمان است. 
      چگونه مى توانيم محيط عارى از کثافات داشته باشيم؟
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در يکى از روز هاى جمعه احمد با خواهرکوچکش زينب، براى تفريح در يکى از   

پارک هاى نزديک منزل شان رفتند، تا به تفريح و هواخورى بپردازند. آن ها در آن جا 

از سرک ها و چمن ها  از شهروندان مصروف دور کردن کثافات  ديدند که ده ها تن 

استند.

در اين وقت احمد و زينب با شگفتى متوجه شدند، مردمى که در پارک بودند،   

کثافات، توته هاى کاغذ و بقاياى سبزى ها و ميوه ها را با سرعت گرد مى آورند و آن ها را 

در موتر هاى انتقال کثافات که از سوى شاروالى مؤظف شده بودند، مى اندازند و موتر ها  

کثافات را انتقال مى دهند.

   احمد که بزرگتر از زينب بود؛ از يک شخص پرسيد: کاکا جان! 

 اين کثافات را که در موتر ها مى اندازند به کجا مى برند؟

  آن  شخص با شفقت و مهربانى بر سر او دست کشيده، چنين پاسخ داد: فرزند 

عزيزم موظفان شاروالى هفتة يک بار اين پارک را  پاک مى کنند؛ ساير مردم نيز که در 

پارک حضور دارند؛ براى يکى دو ساعت در جمع آورى کثافات با کارمندان شاروالى 

طور داوطلبانه همکارى مى نمايند؛ زيرا اگر کثافات به خصوص در فصل تابستان در 

گوشه و کنار پارک باقى بمانند، بوى و تعفن آن انسان ها را اذيت مى کند  باعث نشو و 

نماى ميکروب ها نيز مى گردد.

   احمد گفت: کاکا جان! اين کثافات از کجا مى شود؟

شخص مذکورگفت: از اثر بى احتياطى که بقاياى سبزى ها، ميوه ها و پوست آن ها   

را هر طرف مى اندازيم و يا غذاى که  با خود مى آوريم، باقى ماندة آن را با بى توجهى 

اين طرف و آن طرف پارک نيندازيم، تا محيط ما پاک و نظيف باقى بماند و به همين 

ترتيب مى توانيم با انتقال کثافات به جاى معين، منزل، کوچه، سرک و ناحية خود را 

پاک نگهداريم. با شنيدن اين حرف ها احمد و زينب هر دو در کار جمع آورى کثافات 

شرکت کردند.

    شامگاهان وقتى احمد و زينب به خانه برگشتند، سهم گيرى خود را در پاک کارى 
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کار  در  آن ها  که  فرزندانش  حرف هاى  شنيدن  با  پدر  گفتند.  خود  پدر  به  محيط 

دسته جمعى پاک کارى پارک اشتراک ورزيده بودند، نهايت خوشحال گرديده خطاب 

به فرزندانش گفت: آفرين عزيزانم! ما بايد هر کدام حفظ الصحة شخصى و حفظ الصحة 

محيطى را رعايت کنيم. حفظ الصحة شخصى مربوط مى شود به نظافت و پاکى بدن، 

لباس، وسايل مورد استفاده در خانه، مکتب و محل کار و حفظ الصحة محيطى، عبارت 

است از: رعايت نظافت در جاهايى که انسان ها به خاطر اجراى کار، تفريح و غيره قدم 

مى گذارند. 

ما نه تنها به حفظ الصحه مراکز مسکونى؛ بلکه به پاک کردن و تنظيف مکاتب،   

مساجد، فابريکه ها، هوتل ها، شفاخانه ها و ديگر مراکز محل تجمع انسان ها توجه داشته 

باشيم. پيغمبر بزرگوار ما حضرت محمد� فرموده اند: »نظافت جزء ايمان است.« 

پس براى اينکه ايمان ما کامل باشد و از سوى ديگر صحتمند و تندرست باشيم، به 

حفظ الصحة محيطى توجه داشته باشيم؛ زيرا بزرگان گفته اند:» يک عمر کوتاه که با 

صحت و نشاط همراه باشد؛ بهتر از عمردراز با درد و اندوه است.«

 

کار جمعى يعنى کارى که مردم در آن به صورت داوطلبانه اشتراک نمايند. در     

کشور ما از دير زمان مردم به کارهاى حشر و داوطلبانه پرداخته اند که سهم گيرى 

جمعيت مردم در اعمار بندهاى آب، سرک ها، محالت مساجد و غيره از نمونه هاى بارز 

آن مى باشد.

کارجمعى براى پاک کردن شهرها،  پارک ها و سرک هاى مربوط آن ها به خاطر   

پاکى محيط زيست و رعايت طب وقايه يى، به حيث يک سنت و فرهنگ در ميان مردم 

افغانستان از قديم رايج است و هنوز هم رعايت مى شود.
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1  قيد پرسشى: عبارت از قيدى است که علت واقع شدن حالتى يا انجام يافتن عملى را 

از فاعل جويا شود و آن ها عبارت اند از: کى، تا کى، تا چند، چرا، چه مايه، آيا، مگر وغيره.

قيد نفى: عدم وقوع فعل را تأييد مى کند؛ مانند: هيچ، هرگز، به کلى و...

قيد نتيجه: که نتيجة عمل را بنمايد؛ مانند: سرانجام، عاقبت، باالخره، بايد گفت: که فعل 

در جملة مى تواند يک قيد داشته باشد و يا بيشتر؛ مثًال: حميد ديروز صبح شتابان اينجا 

آمد. در اين جمله ديروز، صبح شتابان و اينجا قيد مى باشد.

    توجه به حفظ الصحة محيطى، توجه کردن به صحت و سالمت انسان است. با 

انکشاف شهرها، تراکم نفوس در محالت مسکونى، استفادة زياد از مواد سوخت در شهرها و 

ايجاد فابريکه ها، حفظ الصحة محيطى را با مشکل مواجه کرده است. کارکنان طب وقايوى، 

براى حفظ الصحة افراد در رابطه به پاکى محيط زيست، تهية آب آشاميدنى و جلوگيرى از 

بروز امراض سارى کار مى کنند؛  که بدون همکارى مردم در حفظ الصحة محيطى و حفظ 

آب و هوا از آلوده شدن، پاکى محيط زيست عارى از دشوارى نخواهد بود.

     امروز کوشش زياد به خرج داده مى شود که حفظ الصحة محيطى مراعات گردد؛ تا 

مردم در محيطى پاک و عارى از کثافات، به کار و زنده گى خود ادامه دهند.

     قيد پرسشى آن است که علت واقع شدن حالتى را از فاعل جويا شود. قيد نتيجه، 

نتيجة عملى را نشان مى دهد.
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بشنو و بگو

���tبه پرسش ها پاسخ مناسب ارائه نماييد.
���tچرا انسان ها در محيط کثيف و ناپاک مريض مى شوند؟

���tچگونه حفظ الصحة محيطى را رعايت کنيم؟
���tچه تدابيرى را درخانه، مکتب و محالت ديگر بگيريم تا صحت ما خوب باشد؟

���tقيد پرسشى چگونه قيد است؟
���tقيد نتيجه را تعريف نماييد.

  جواب صحيح را پيدا کنيد:

���tپاکى محيط زيست چه تأثيرى در زنده گى انسان دارد؟
الف( انسان تندرست مى باشد.

ب( باالى انسان تأثير بد دارد.

ج( باالى انسان هيچ اثر ندارد.

د( هيچ کدام

����tچرا در محيط کثيف انسان مريض مى شود؟
 الف( ميکروب ها سبب مريضى انسان ها مى گردد.

ب( بوى کثافات انسان را مريض مى کند.

ج( بدن با کثافات آلوده مى شود.

����tاز اين درس چه فهميديد؟ در جمله هاى زير جواب صحيح را پيدا کنيد: 
الف( محيط، بدن و لباس خود را پاک نگهداريم تا مريض نشويم.

ب( کثافات را از آشپز خانه به روى حويلى انتقال دهيم تا مريض نگرديم.

ج( به کثافات و ناپاکى اعتنا نکنيم.

د( تراکم کثافات را در اطراف خود ناديده بگيريم.
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گفت و شنود

�tشاگردان به دو دسته تقسيم شده به نوبت در مورد اهميت پاکى محيط زيست و 
نقش آن در صحت و سالمتى افراد صحبت نمايند.

�tشاگردان در بارة قواعد دستورى که خواندند باهم بحث و گفتگو نمايند.

  بخوان و بنويس 

���tشاگردان درس را آهسته بخوانند و نتيجة آن را بنويسند.
���tچند تن از شاگردان به نوبت درس را با صداى بلند بخوانند.

���tخانه هاى خالى را با کلمات مناسب پر نماييد:
1:   کسى که )                       ( مراعات نمى کند، اکثر اوقات مريض مى باشد.

2:   خانوادة  که )                         ( مراعات نمى کند، اعضاى آن خانواده از صحت 

و تندرستى کامل برخوردار نمى باشند.

���tبخش دستورى درس را به دقت خوانده؛ سپس چند جمله بنويسيد که در آن قيد 
نتيجه و قيد پرسشى به کار رفته باشد.

t حفظ سالمتى انسان با پاکى محيط زيست رابطه دارد. به چه دليل؟

 

�tدر مورد اين که چگونه مى توانيد محيط زيست تان را پاک نگهداريد، مقالة در پنج 
سطر بنويسيد.
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درس شانزدهم

در دورة ابتدايى، طرز نوشتن رقعة مريضى و رقعة رخصتى را  فراگرفتيد، اکنون   

به همان ارتباط، نامه نويسى را مى خوانيم، ارزش و اهميت نامه نويسى در زنده گى و 

آشنايى با پسينه ها و پيشينه ها هدف درس است. 

آيا مى دانيد که نامه نويسى شامل نامه هاى رسمى و غير رسمى مى گردد؟  

نامه نگارى
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نامه نويسى در روابط اجتماعى جايگاه خاص دارد و بيش از انواع ديگر نگارش   
ميان مردم رايج و متداول است. معموالً همة ما گاهى نياز پيدا مى کنيم، که پيامى 
را از طريق نامه براى دوستان يا مؤسسة رسمى و ادارى بفرستيم، نامه نويسى يکى 
از آسانترين و ارزانترين راه هاى ارتباط است. هيچ شخصى نيست که در زنده گى 
خود به نامه نوشتن نياز نداشته باشد، درحقيقت نامه وسيلة است که به کمک آن 
کنيم.  دور گفتگو  فاصلة  از  روبه رو شدن،  بدون  بخواهيم  به هرکس که  مى توانيم 
امروز گاهى به جاى نامه نوشتن از تيلفون استفاده مى کنند؛ اما در هر حال هنوز، 
نامه ارزش خود را از دست نداده است، مخصوصاً در کارهاى رسمى و ادارى، نامه،  
گره گشاى مشکالت است؛ زيرا نامه تنها وسيلة برقرارى ارتباط در هر زمينه است. 
چيزى  باشيم،  کرده  تهيه  گزارشى  بدهيم،  پاسخى  يا  باشيم  داشته  تقاضايى  اگر 
بخواهيم و خالصه در هر مورد، نامه زبان گوياى ما به شمار مى رو؛ عالوه بر اين 
به خصوص در  است.  بهترين وسيله  نامه  نيز  و دوستانه  ارتباط هاى خانواده گى  در 
مواقعى که تيلفون و يا وسيلة ديگر در اختيار نداشته باشيم و يا توان مادى براى 
استفاده از آن وسايل را نداشته باشيم؛ مثًال: براى تيلفون کردن به کسى که در شهر 
يا کشور ديگر زنده گى مى کند،  هزينه هاى نسبتاً زياد الزم است، در حالى که هزينة 
فرستادن نامه بسيار اندک است و در عوض مجال بيان سخن در نامه بسيار وسيع 
است، چون نامه انواع گوناگونى دارد. مطالب هرنوع آن نيز شکل خاص خود را دارد؛ 
مثال: در نوشتن نامه به دوستان مى توانيم يکى از صفات  »گرامى، محبوب، عزيز، 
عزيزتر از جان، مهربان« را به کار ببريم. براى کسانى که از لحاظ اجتماعى يا سنى 
براى آنان احترام قايل باشيم؛ اما با ما نسبت خانواده گى يا دوستى نداشته باشند، 

يکى از صفات » محترم، بزرگوار، گرامى« مناسب است.
نمونه يى از نامة رسمى

درخواست كار
نام)......( نام پدر).....(

            محترم وزير صاحب.................. جمهورى اسالمى افغانستان،
از  سال.........  در  است  آمده  به عمل  تذکر  فوق،  در  شهرتم  از  که  جانب  اين    
فاکولتة................... به درجة ليسانس فارغ گرديده ام، مى خواهم جهت خدمت به 
وطن و مردم در يکى از مکتب هاى شهر کابل به صفت معلم ايفاى وظيفه نمايم، 

اميداوارم به مرجع مسؤول امر عنايت فرموده ممنون سازيد.
                                                                    با احترام 

                  امضا و تاريخ
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نامة غير رسمى 
نامة فرزند به پدر

     پدر عزيز و مهربانم! اميدوارم هميشه تندرست و سعادتمند باشيد، مدت زيادى 
مى شود که شما را  نديده ام هر لحظه يادم مى آييد و از دورى شما رنج مى برم، 
اميد است که اين انتظار روزى خاتمه بيابد و با هم يکجا به سر ببريم، براى شما 
وعده مى کنم که بعد از سپرى شدن امتحانات و گرفتن نتيجه، ان شاء اهللا نزد شما 

برخواهم گشت.
    با احترام فرزند شما 

دادن  ارتباط  براى  که  مى باشند  سخن  نامستقل  اجزاى  از  عبارت  پيشينه ها:   
کلمه ها در جمله به کار مى روند؛ مانند: به، در، تا، با، از....

1- نامه، زبان گويايى ما به شمار مى رود.
2- هيچ کسى نيست که در زنده گى به نامه نوشتن عالقه نداشته باشد.

پسينه: عبارت از اجزاى نامستقل سخن بوده که در آخر کلمه آمده و جدا از آن 
نوشته مى شود، در زبان درى يک پسينه داريم که آن هم پسينة ))را(( مى باشد؛ 

مثال: 
1- نامه، ارزش خود را از دست نداده است.

2- چون نامه انواع مختلف دارد، مطالب هرنوع آن شکل خاص خود را دارا مى باشد.   

  

نوشتن نامه نياز هر شخص است که با آن مى توان بدون روبه رو شدن و يا از   
فاصلة دور گفتگو کنيم، با وجودى که امروزه از تيلفون بيشتر استفاده مى شود؛ اما 
نامه، ارزش خود را از دست نداده است، خصوصاً در کارهاى رسمى و ادارى، نامه 
و دوستانه  ارتباط هاى خانواده گى  براى  آن  بر  گره گشاى دشوارى ها است، عالوه 

نيز نامه بهترين وسيله به شمار مى رود. 
ارتباط دادن  براى  نامستقل سخن مى باشند، که  اجزاى  پيشينه ها و پسينه   

کلمه ها در جمله به کار مى روند.



74

بشنو  و بگو
�tدر نوشتن نامة دوستانه کدام نکات را در نظر بگيريم؟ 

�tنامه ها به چند بخش تقسيم مى شوند و نامه نويسى چه اهميت دارد؟
�tپيشينه ها را تعريف کنيد.

�tپسينه چيست؟ با مثال واضح سازيد.
�tمتضاد کلمه هاى زير را بگوييد:

دانا، اليق، سفيد، روشنى، سردى، شيرين، زشت، خندان.

گفت و شنود
�tشاگردان در مورد اين که نامه نويسى درکارهاى رسمى و ادارى چرا بيشتر استفاده 

مى شود؛ به طور گروهى بحث نمايند.
��tدو نفر دربارة اهميت نامه نويسى باهم مباحثه نمايند.

    بخوان و بنويس 
�tخانه هاى خالى را توسط پيشينه ها و پسينه تکميل نماييد.

�tاحمد........ راه مکتب به خانة ما آمد.
�tانسان........ سعى و تالش مى تواند........ هدف خود برسد.

�tمن کتاب هايم.......  خوب نگهدارى مى نمايم.
�tوى نامه يى...........  به من فرستاد.

نامه نويسى را در صنف تمرين نماييد و در آن پيشينه ها و پسينه را نشان دهيد. 

 

l شاگردان يک نامة دوستانه بنويسند و روز آينده در صنف آن را با آواز بلند 

بخوانند.
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در درس هاى گذشته دربارة حفظ الصحة محيطى معلومات حاصل نموديد،   
نه تنها رعايت حفظ الصحة محيطى در صحت مندى انسان نقش دارد؛ بلکه ورزش 

هم در سالمتى انسان داراى اهميت مى باشد.
پى بردن شاگردان به اهميت ورزش و نقش آن در صحتمندى انسان و   

تقويت مهارت زبانى هدف درس است.
چگونه مى توانيم صحت مند باشيم؟    

درس هفدهم

ورزش و صحت
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فعاليت  و  کار  به  زنده گى کرده  اجتماع  اجتماعى، که در  است  انسان موجودى     
مى پردازد. براى اين که انسان بتواند منحيث يک شخص سالم کار و فعاليت روزانة خود 

را بدون خسته گى انجام دهد، بايد به صحت خود توجه داشته و ورزش نمايد.
    ورزش براى صحت و سالمتى انسان بسيار مفيد است. اگر شخصى همه روزه صبح 
گرديده،  بر طرف  و جسمى اش  روحى  نمايد خسته گى  ورزش  آزاد  هواى  در  وقت 
مى تواند مطالعه نمايد و کار هاى زياد جسمانى را بدون احساس خسته گى انجام دهد. 
ورزش باعث تقويت روح و جسم آدمى مى گردد. چنانکه گفته اند:»عقل سليم در بدن 

سالم است.«
     اگر کسى به صحت خود توجه نداشته باشد مريض مى شود وقتى مريض شد، درس 
خوانده نمى تواند و از کار و فعاليت باز مى ماند. نه براى خود کارى انجام داده مى تواند 
و نه در جامعه مفيد واقع مى گردد؛ پس براى نوجوانان، که آينده سازان  کشور اند؛ الزم 

است ورزش نمايند.
    ورزش انسان را شجاع و دلير ساخته، برايش روحية اعتماد به نفس مى بخشد؛ و 
به اين سبب توانايى خود را درک نموده در رشد استعداد خود مى کوشد که به حيث 

انسان سالم در جامعه حضور فعال پيدا کند.    
روز  ورزش  به  انسان ها  عالقه مندى  ورزش  اهميت  درک  با  جهان  سراسر  در       
راه  به  زيادى در رشته هاى مختلف ورزشى  بيشتر گرديده، ساالنه مسابقات  تا روز 
انداخته مى شود. ورزش نه تنها ضامن صحت مندى انسان هاست؛ بلکه پيام آور صلح و 

همبسته گى ميان کشور هاى جهان نيز مى باشد. 
تأثير ورزش بر ابعاد روحى و اجتماعى انسان: عالوه بر اينکه ورزش تأثيرات مفيد 
فزيکى و فيزيولوژيکى بر بدن انسان دارد، بر روح و روان و شخصيت اجتماعى هر فرد 

نيز تأثير مطلوب مى گذارد. به موارد زير دقيق مى شويم:
1- احساس اعتماد به نفس

2- احساس قدرت
3- تقويت اراده

4- تقويت قدرت تمرکز
5- افزايش دقت عمل

6- بهبود عکس العمل فکرى و جسمى
7- احساس شادابى و جوانى
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8- داشتن ظاهر خوب
9- باال بردن قدرت خالقيت

10- احساس آرامش و راحتى
11- مقاوم شدن در مقابل فشار هاى روانى و قدرت کنار آمدن با مسايل

12- تقويت ذهنى

رشته هاى مختلف ورزشى شامل بوکس،کشتى، کاراته، دوش، آب بازى، باسکتبال،   
فوتبال، شمشير بازى، کريکت، جمناستيک و ديگر بازى ها مى باشد. 

ورزش باعث تقويت روح و جسم آدمى مى گردد.
در جملة باال »و« عطف است.

عـطف: عطف حرفى است که يك کلمه را به کلمة ديگر معطوف مى سازد. تا از تکرار آن 
جلوگيرى شود. نشانة عطف »و« مى باشد.

ربـط: به حروف يا اداتى گفته مى شود که دو عبارت يا دو بخش يك جمله يا دو جمله را به 
همديگر پيوند دهند؛ مانند: اکنون که، حاال که، تا که، هر جا که، چرا که، زيرا که، اما، ولى، 

ليکن، اگرچه، حتا و...

ورزش براى صحت و سالمتى انسان بسيار مفيد است. ورزش انسان را شجاع و   
دالور ساخته برايش روحية اعتماد به نفس مى بخشد و به اين سبب توانايى خود را درک 
نموده و در رشد استعداد خود مى کوشد که به حيث انسان سالم در جامعه حضور فعال يابد. 

عطف حرفى است که يک کلمه را به کلمة ديگر معطوف مى سازد؛ تا از تکرار آن   
جلوگيرى شود. نشانة عطف »و« مى باشد و ربط به حروف يا اداتى گفته مى شود که دو 

عبارت يا دو بخش يك جمله يا دو جمله را به همديگر پيوند دهد.
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بشنو و بگو
ورزش  در سالمتى انسان چه اهميت دارد؟

* چگونه مى توانيد منحيث يک شخص سالم در جامعه حضور فعال يابيد؟
رابطه  و در  انديشيده  به دقت  از رشته هاى ورزشى مورد عالقة تان  بارة يکى  * در 

نظرات تان را ابراز نماييد.
* در بارة عطف و ربط چه مى دانيد؟

* شما در آينده کدام رشته ورزشى را انتخاب مى نماييد؟
  گفت و شنود

C  شاگردان دو دو نفر در بارة فوايد ورزش با هم مباحثه نمايند.
C  شاگردان به دو گروه تقسيم شوند و در بارة عطف و ربط بحث نمايند؛ سپس 

نمايندة هر گروه نتيجة بحث را براى ديگران انتقال دهد.
  بخوان و بنويس

*  متن درس را خوانده و نکات مهم آن را بيرون نويس کنيد.
* شاگردان نظر به عالقة شان در يکى از رشته هاى ورزشى معلومات کوتاه بنويسند؛ 

سپس براى همصنفان خود بخوانند.
C نام چند تن از ورزشکاران قهرمان وطن ما را فهرست نماييد.

C  در جمالت زير عطف و ربط را نشان دهيد:  
 1. نسرين درس مى خواند؛ اما خواهرش او را نمى گذاشت.

 2. من به سخن هاى معلم خود گوش مى دهم چرا که مى خواهم شاگرد خوب باشم.
 3. کريم و اسلم با هم همصنفى اند.
  4. من کتاب و قلم را دوست دارم.

 

در بارة فوايد ورزش متنى بنويسيد که از پنج سطر کم نباشد و نشانه گذارى را رعايت 

نموده، عطف و ربط را در آن نشان دهيد. 
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درس هژدهم

     آگاه ساختن شاگردان از ارزش و اهميت خرد و دانش در زنده گى و تقويت 
مهارت هاى زبانى آن ها هدف درس است. 

    شاگردان عزيز! در درس هاى گذشته در بارة علم معلومات حاصل نموديد 
و مى دانيد که علم، دانش و خرد، ما را به مثابة انسان واقعى در جامعه تثبيت 

مى کند.
    کدام انسان ها در زنده گى مى توانند، به حيث  يک شخص دانسته به مقام عالى 

انسانى برسند؟

خرد 

خردمند گويـد خرد پادشاه است  

كه برخاص و بر عام  فرمانرواست
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کــه برخاص و بر عام فرمان روا است خـردمند گويد خـرد پادشاه است  

خــرد را تـن آدمــى لشکر است   همه شهـــوت و آرزو چـــاکر است

جهـان را به دانـش تــوان يافتـن   به دانش تــــوان رشـــتن و بافتن

خـــردمند گويد مـن از هر گـروه   خــردمند را بيش ديـــــدم شکوه

خـــرد پـادشـاهِ بـود مـــهربـان   بـــود در رمــه گرگ را چون شبان

خـــردمند گويــد که مــرد خرد   به هنـــگام خــويش اندرون بنگرد

شود نيکى افزون چـو افزون شـود  و از آهـــوى بد پاک بيــرون شود

خــردمند گويـد که تأييد و فــر   به دانـش به مــردم رســد نه به زر

بدان کــــوش تا زود دانا شــوى        چــــو دانا شـوى زود وا ال شــوى
دانـــاتـر آنــکس که واالتر است        که واالتر است آنکــــه دانا تر است
نبينى زشــاهـان که بـر تخت گاه         زداننــــده گان بـاز جــويند را ه؟
اگـر چـــه بــــمانند دير و دراز          به دانا بـــود شــان هميــشه نياز
نگه بـان گــــنج تـو از دشمنـان         و دانــش نگـــه بـان تـو جاويـدان
بدانـــش شود مــرد پـرهيزگـار        چنين گــفت آن بخـــرد هوشيار
کـه دانش ز تنــــگى پنـاه آورد        چـــو بيــراه گـــردى بـه راه آورد
خــرد بـاد همــــواره ساالر تـو                مبــاد از جهان جــز خرد يـار تـو

                                                                    ابو شکور بلخى

نوح  دربار  در  بوده که  قرن چهارم هجرى  معروف  از شاعران  بلخى  ابو شکور   

نام به  داده اند،  به شکور نسبت  را که   بن نصر سامانى مى زيسته است، منظومه يى  

 » آفرين نامه« است که در حدود سال 336 هجرى سروده شده و  ابيات متفرقى از 

آن باقى مانده است. 
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نشانه هاى اصوات؛ نشانه هايى اند که در موارد و مفاهيم مختلف از قبيل: ندا، افسوس، 
تحسين و تنبيه به کار مى روند؛ چنان که: 

الف: نشانه هاى ندا: اى، اَيا؛ مثًال: 
      اى خدا ما را ببخشاى!

بهر واليت ازين فتحنامه ها بسپار       ايا نسيم سحر فتحنامه ها بردار   
ب:  نشانه هاى تعجب: وه، واه، هى 

     هى چه منظرة زيبايى!
      واه چه هواى خوبى !

ج:  نشانه هاى افسوس: واى، اوخ، آه...
  اى جرعه نوش مجلس جم سينه پاک دار         کايينه يى است جام جهان بين که آه از او

د:  نشانه هاى تحسين: زهى، به به، واه واه، 
   زهى پسند کمان دار چرخ کز بن تير     نگاه کرد و  دو چشم مرا  نشانه گرفت
   منت ز باغبان چه کشم از براى گـل     دارد خدنگ نـاز تو زخـمى کـه واه واه

هـ:  نشانه هاى تنبيه: اال، هال،  هان، هين، مثًال:
هان اى پسر که پير شوى پند گوش کن پيران سخن به تجربه گفتند گفتمت  

بشنو و بگو
�tپرسش ها را دقيق شنيده پاسخ مناسب ارائه کنيد:

�tشعرى را که خوانديد از کى و در بارة چه بود؟
�tمقصد شاعر از اين بيت چه بوده است؟

که بر خاص و بر عــام فرمان روا است خردمند گويد خرد پادشاه است  
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�tابو شکور بلخى از شاعران کدام دوره بوده و در عصر کدام شاه مى زيست؟
�tدر بارة نشانه هاى تحسين معلومات دهيد.

�tنشانه هاى ندا کدام نشانه ها را گويند. با مثال واضح سازيد.
�tنشانه هاى اصوات از جملة اجزاى مستقل سخن است يا نامستقل؟

گفت و شنود
�tدر بارة شعرى که خوانديد دو دو نفر باهم مباحثه کنيد.

�tشاگردان يک يک نفر در بارة خرد معلوماتى که دارند؛ براى همصنفان خود بيان 
نمايند.

�tشاگردان به دو گروه تقسيم شده يک گروه از گروه ديگر دربارة نشانه هاى اصوات 
پرسش هايى مطرح نمايند.

   بخوان و بنويس 
جمله هاى زير را يک شاگرد به شاگرد ديگر امال گفته، روى تخته بنويسد و در آن 

نشانه هاى اصوات را نشان دهد:
1. خدايا بنده گانت را به راه راست هدايت کن!

2. واه چه پسر اليق و خوب!
 3. وه که چقدر زيبا نوشته يى!

4. هى چه منظرة قشنگى!
اى جرعه نوش مجلس جم سينه پاک دار         کايينه يى است جام جهان بين که آه از او
منت ز باغبان چه کــشم از براى گــل         دارد خــدنگ ناز تو زخمى که واه واه

*   شعر را به دقت بخوانيد و در کتابچه هاى تان بنويسيد.
*  واژه هاى  دانش، دانا، گنج، نگهبان و ساالر را در جمله هاى مناسب به کار بريد.

  

شاگردان با استفاده از قواعد دستورى يى که خواندند چند جمله بنويسند و در   

آن نشانه هاى اصوات را نشان دهند.
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در صنوف پايين راجع به انواع صنايع دستى معلومات حاصل نموديد. اکنون با   

صنايع دستى و اهميت آن در رشد اقتصاد کشور بيشتر آشنا شده؛ همچنان دربارة 

پيشوند ها و پسوندها در زبان درى آگاهى حاصل مى کنيد.

صنايع دستى چه  نقشى  در پيشرفت و ترقى کشور ما دارد؟  

درس نزدهم

صنايع دستى
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     کشور عزيز ما افغانستان تاريخ درخشان دارد. در طول تاريخ مردمان اين سرزمين 
با تالش و کوشش در تمام عرصه ها توانسته اند با خالقيت و زحمت کشى زياد مشکالت 
خود و مردم خود را به گونه يى رفع بسازند. از جمله مى توان از صنايع دستى نام برد که 

هموطنان ما با زحمت کشى زياد  در اين راستا شهرت جهانى را کسب نمايند.
      همان گونه که حفظ و نگهدارى آثار تاريخى اهميت زياد دارد، انتقال روش هاى 
طراحى، تزيينات در صنايع دستى به خصوص کندن کارى در چوب و دست دوزى هاى  
مختلف به نسل هاى بعدى براى حفظ و تداوم آن ها ضرورت مبرم است. توليد محصوالت 
دستى مختلف و عرضة آن به بازارهاى داخلى و خارجى، از نظر اقتصادى اهميت زيادى 
دارد؛ طورى که در هر يک از شهرهاى افغانستان مردم به هنرها و به توليدات صنايع 
دستى مختلفى مى پردازند؛ به طور مثال: در کابل فعاليت ها در رشته هاى معمارى، 
نجارى، آهنگرى، زرگرى، کندن کارى، سنگ تراشى، نقاشى، خامک دوزى، قالين بافى 

وغيره.
  در اين جا مى پردازيم به معرفى صنعت قالين بافى:

      تاريخ صنايع دستى در افغانستان شاهد است که قالين بافى از زمانه هاى پيشين در 
اين جا رواج داشته است که موجوديت قالين هاى نفيس، قشنگ و مرغوب از گذشته هاى 

دور در موزيم ها و نمايشگاه هاى بزرگ جهان گواه اين حقيقت است.
      قالين به اندازه هاى مختلف و رنگ هاى گوناگون تهيه مى شود، پيشه وران افغانستان 
قالين را با دست مى بافند، و امروزه قالين با دستگاه هاى بزرگ نيز تهيه مى شود؛ اما 
بهترين قالين همان است، که از تار و پود وطنى به دست زنان و قالين بافان ماهر بافته 

مى شود.
    قالينى که از پشم بهارى بافته مى شود، مرغوب تر و مستحکم تر از قالينى است که 
از پشم خزانى بافته مى شود، مناطق عمدة قالين بافى در افغانستان عبارت است از: قلعه 
زال، خماب، مورى چاق، قرقين، هرات، آقچه، بادغيس، مزارشريف که هر کدام از اين 
شهرها، نوع به خصوص قالين هاى خود را دارند. در سال هاى اخير، قالين در شهرهاى 

عمدة افغانستان نيز به صورت دسته جمعى و در کارگاه هاى بزرگ بافته مى شود.
    قالين هاى افغانى ساليان متمادى در سراسر جهان از شهرت خاص برخوردار بوده 
است و در رشد اقتصاد کشور ما نقش عمده داشته است؛ پس بايد در تمام عرصه ها 
)صنايع ( توجه جدى صورت گيرد. از يک طرف اقتصاد کشور تقويه مى شود و از سوى 

ديگر صنايع دستى درکشور به رکود مواجه نمى گردد.
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�قلعه زال يکى از ولسوالى هاى واليت کندز است. t
�خماب منطقه يى است مربوط واليت جوزجان. t

چاق يکى از مناطق واليت بادغيس است. � t مورى
�قرقين از مناطق واليت جوزجان است. t

غرب کشور ما بافته مى شود. � t بلوچى يک نوع قالين است که در جنوب

 پيشونـدها: پيشوند ها الفاظى اند؛ که در اول کلمات آمده و درمعناى آن ها تصرف 
کنند؛ مانند:   ))بى(( در کلمه هاى بيخرد، بى وقار...

پيشوند هاى مهم زبان درى: 
) با ( در کلمه هاى با ادب، باشرف 

) م ( در کلمه هاى مزن، مخور، مگو...
) ن ( در کلمه هاى نمى رسيد، نمى خورم...

) مى ( در اين کلمه ها، مى گويد، مى رود، مى شود...
) همى ( در اين کلمه ها: همى گفتم، همى رفتم، همى گفت...

پسوند ها: الفاظى اند که در آخر کلمات آمده و مانند پيشوند ها معناى کلمات را تغيير 
مى دهند؛ مانند: » مند« در کلمه هاى، کارمند، هنرمند...پسوند هاى مهم زبان درى، 

عبارت اند از:
) سار ( در کلمه هاى کوهسار، چشمه سار....

) زار ( در اين کلمه ها، سبزه زار، مرغزار، کارزار...
) ستان ( درکلمه هاى، کوهستان، شهرستان، افغانستان...

) گار ( در کلمه هاى آموزگار، روزگار، آفريدگار...
) وند ( در کلمه هاى خويشاوند، خداوند..

) کار( در کلمه هاى تبه کار، فريب کار...
) گر( در کلمه هاى جادوگر، کارگر، صنعت گر...

) گون ( گلگون، مى گون، الله گون.
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صنعت قالين بافى کشور ما شهرت جهانى را کسب نموده، قالين هاى افغانى به    
اندازه هاى مختلف و رنگ هاى گوناگون بافته مى شوند، مناطقى که توليد قالين در 
آن جا زياد مى باشد، عبارت است: از قلعة زال مورى چاق، خماب، آقچه، هرات، مزار 

شريف. 
پيشوند ها و پسوند ها الفاظى اند، که در آغاز کلمات آمده و در معناى آن ها تصرف   

کنند يا معناى کلمه را تغيير بدهد.

بشنو  و بگو
����tقالين کدام کشور شهرت جهانى دارد؟

����tقالين بافى بيشتر در کدام مناطق کشور ما رواج دارد؟
����tکدام قالين افغانى مستحکم تر و قشنگ تر است؟

����tپيشوند ها در کجا واقع مى شوند؟ با يک مثال واضح سازيد.
����tپسوند ها چه نوع الفاظى اند؟

گفت و شنود
���tشاگردان در گروه هاى خود در مورد اهميت قالين بافى بحث نمايند و از هر گروه 

يک شاگرد نتيجة بحث خود را با زبان ساده بيان کند.
 بخوان و بنويس 

���tپيشوند و پسوند کلمه هاى زير را بنويسيد:
شرف، گفتم، رفتم، اليق، خرد، فريب، گل، کار، سود، نادان، بى ضرر...

���tشاگردان در مورد تصوير درس چند جمله بنويسند.

     

معلومات حاصل  از صنايع دستى  بارة يکى  والدين شان در  با کمک  شاگردان   
نموده و در کتابچه هاى خود بنويسند. 
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آشنا شدن شاگردان با سخنوران معاصر کشور و تقويت مهارت هاى زبانى آن ها   
هدف درس را تشکيل مى دهد.

در درس گذشته در بارة صنايع دستى معلومات حاصل نموديم، که زنان نيز در   
اين راستا نقش مهم داشته اند، زنان نه تنها در صنايع دستى؛ بلکه در عرصة ادبيات 

نيز توانسته اند جايگاهى را به خود باز کنند.
اين شعر از کدام شاعر است؟  

باز در سوگ بهارانم...

درس بيستم

ليال صراحت روشنى
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    ليال صراحت فرزند سرشار شمالى، در سال 1337هـ . ش. در چاريکار واليت پروان 
ديده به جهان گشود و پس از کسب تعليمات ابتدايى و ثانوى از ليسة ماللى فارغ التحصيل 

گرديده و تحصيالت عالى را در فاکولتة زبان و ادبيات پوهنتون کابل به اتمام رسانيد.
ليال صراحت روشنى پنج سال را در ليسة مريم به صفت معلم زبان و ادبيات درى   
ايفاى وظيفه کرد و پس از آن به انجمن نويسنده گان افغانستان راه يافت، وظايفى 
چون معاونيت مجلة نسوان و مسؤوليت جريدة ارشاد النسوان و معاونيت مجلة ميرمن 
را به عهده داشت، بعد از سال 1375 هـ . ش. به پاکستان مهاجر شد و از آن جا به 
فرهنگيان  از  به کمک جمعى  نيز  ديار غربت  ليال در  پناهنده گرديد.  کشور هالند 
کشورش در عرصة شعر و ادب و خبرنگارى به فعاليت پرداخت. در آن جا مسؤوليت 

نشر فصل نامه يى به نام »حوا در تبعيد« را به عهده گرفت.
ليال که سال ها از بيمارى سرطان مغز رنج مى برد، باالخره به عمر 45 ساله گى   
درکشور هالند پدرود زنده گى گفت. جسد وى به کابل انتقال و در شهداى صالحين به 
خاک سپرده شد. آثار اين شاعر وارسته پنج دفتر شعر بوده که به چاپ رسيده است. 
و عبارت اند از: » طلوع سبز«،» تداوم فرياد«، » حديث شب«  مشترک با ثريا واحدى    

»از سنگ ها و آيينه ها« و» روى تقويم سال « مى باشد.
ليال صراحت شعر را از تجربة غزل آغاز نمود و به شعر سپيد و نيمايى رسيد.   
غزل هاى او با نوآورى توأم است. وى شعرهاى لطيف عاشقانه دارد؛ ولى مضمون هاى 
اجتماعى و ميهنى، جان ماية اکثر سروده هاى او را تشکيل مى دهد. شعر ليال با اوضاع 

اجتماعى و سياسى مردم کشورش پيوند دارد. 
       نغمه هاى سرد 
باز در سوگ بهارانم

باز فصل برگ ريزان است
درتن هر برگ، هر شاخه

خون سردى مى دود آهسته و غمگين
و از هراس بى بهارى سخت لرزانند

باد پاييزى به گوش شاخه ها و برگ ها
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مى سرايد نغمه هاى سرد آمد آمد فصل زمستان را
* * *    

باز در سوگ بهارانم
باز فصل برگ ريزانست

در زمين در آسمان و در فضاى
بيکران،  اى  وادى

باد اين ساالر خشم آگين
مى سپارد راه

مى کشايد راه شهر ما به سوى  زمهرير شب
* * *                             

آبشاران نوحه گر، بيتاب
ميسرايد نغمه،  اندوه بار بى بهارى را

از ميان اين همه اندوه
مى رسد در گوش من آواى شادى بخش رويايى

که مرا آهسته مى نامد
و برايم گرم مى خواند

اى که در سوگ بهارانى
دورکن از لب سرود سوگوارى را

مى رسد آخر بهار سبز رويايى
مى دمد بار دگر

خون گرم زنده گى بر سرد پيکر ها
باز مى گردد  شگوفان غنچة پژمردة لب ها

گر نباشى آن زمان با ما
مى سرايد بر سر گورت پرستو ها

نغمة آزاده گى و شادمانى را
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سرشار شمالى: غالم شاه سرشار پسر بابه صاحب در واليت پروان به دنيا آمد و   
بعد از فراغت از مکتب شامل دارالمعلمين شده؛ سپس به صفت معلم ايفاى وظيفه 

کرد؛ همچنان در صحنة مطبوعات قدم گذاشت.
سرشار شمالى نويسندة چيره دست و سخنور پرشور بود، وى برعالوه از قالب   
کالسيک به قالب نو هم شعر گفته است؛ همچنان به زبان هاى پشتو و اردو نيز شعر 
سروده و مدت زيادى مدير مطبوعات پروان و آمر اطالعات و فرهنگ واليت بلخ بود. 

و باآلخره در سال 1360 خورشيدى. به عمر پنجاه ساله گى پدرود حيات گفت. 

 

پيشوند هاى كلمه ساز: آن است که در آغاز فعل، اسم و صفت آمده، مفهوم هاى 
جديد را به وجود مى آورند و عبارت اند از:

بر:  برداشت، برخورد، برگزيده، برخاست و غيره
در: درخواست، دريافت، درگير، درخور و غيره.

فر: فراخوان، فرا رسيد، فراگرفت.
ور: ورشکست 

وا: واکنش، وانمود، وادار، واپس
با:  باهوش، باادب، باهنر 

بى: بى اراده، بى ميل، بيکار 
نا: نادان، نادرست، ناکس، نابينا 

هم:  همدست، همراه، همدم، همسر
ام: امروز، امشب، امسال.
ب: بهوش، به نام، بخرد

ن: نفهميده، ندانسته 
فراهم: فراهم کرد، فراهم گشت، فراهم آمد، فراهم نمود.

دش: دشنام، دشمن، دشخوار ) دشوار(
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ليال صراحت از جملة شاعران معاصر افغانستان بود، در سال ١٣٣٧هـ . ش. در شهر   
چاريکار واليت پروان به دنيا آمد، در سال ١٣8٣هـ . ش. زنده گى را وداع گفت. او يکى از 
زنانى بود، که تمام عمرش را صرف پاسبانى فرهنگ و ادب پارسى درى کرده بود و يکى از 

شخصيت هاى مطرح ادبى و فرهنگى کشور به شمار مى رود. 
شعر ليال بيانگر اوضاع اجتماعى کشور بوده و درد هاى مردمش را در کلمه هاى شعر   

بازتاب داده است. از ليال صراحت روشنى پنج دفتر شعر به يادگار مانده است.
پيشوند هاى واژه ساز، آن است که در آغاز فعل، اسم و صفت مى پيوندد و کلمه هاى جديد با 

مفهوم جديد مى سازد؛ مانند: بر: برداشت، در: درخواست، نا: نادان، ب: بهوش و غيره.

l

بشنو و بگو
به پرسش هاى زير جواب بدهيد:

ليال صراحت روشنى فرزند کى بود و درکجا به دنيا آمده است؟ �t
�از آثار ليال صراحت نام ببريد؟ �t

شعر ليال صراحت بيانگر کدام موضوعات مى باشد؟ �t
پيشوند هاى واژه ساز چگونه پيشوندهايى است؟ �t

����دقت کرده انتخاب کنيد: �t
�ليال صراحت از جملة شاعران................ است. �t

الف( قرن چهارم هـ . ش.       ب( معاصر                 ج( قرن نهم هـ. ش.
» روى تقويم سال« اثرى از................. است. �t

الف( عبدالهادى داوى           ب( خليل اهللا خليلى      ج( ليال صراحت روشنى
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گفت و شنود
�tيک شاگرد از شاگرد دومى نام کتاب هاى ليال صراحت را بپرسد.

�tشاگردان در مورد آثار و زنده گى ليال صراحت به صورت گروهى مباحثه نموده و از 
هرگروه يک نفر نتيجة بحث گروه خود را به همصنفان بيان نمايد.

 بخوان و بنويس
�tجاهاى خالى اين جمالت را با پنسل خانه پرى کنيد:

1. ليال صراحت روشنى در کشور هالند به نشر فصل نامة.................. توفيق يافت.
2. ليال صراحت روشنى............. شغل معلمى داشت.

�tدر جمالت زير پيشوند هاى واژه ساز را نشان دهيد:
1. فرزند باهوش باعث افتخار والدين مى شود.

2. نابينا را يارى رسانيدن کار اشخاص متدين است.
3. با ادب باش که سرمشق جوانان ادب است.

 

شاعر،  کلمه هاى  از  نموده  رونويس  درکتابچه هاى خود  را  متن درس  l شاگردان 
غربت و پاييز جمله هايى بسازند که در آن پيشوند هاى واژه ساز به کار رفته باشد.
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شاگردان راجع به چرس و ضرر هاى آن معلومات حاصل نموده و افراد جامعه   
به خصوص اشخاص معتاد را در مورد زيان هاى چرس آگاهى دهند. در صنف هاى 
گذشته در بارة اضرار مواد مخدر خوانده ايد. اکنون در مورد ضرر هاى چرس آگاهى 

حاصل مى نماييد.
آيا شما تا حال  نام چرس را شنيده ايد؟  

به نظر شما مصرف چرس چه اثرات منفى باالى شخص دارد؟

درس بيست و يكم

ضرر هاى چرس
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     چرس عبارت از ترکيب سبز، قهوه يي و خاکستري 
مشتق از برگ، دانه، ريشه و گل شاهدانه )بنگ 
دانه( است که به نام هاي حشيش، ماري جوانا و 
بنگ هم معروف است. اين ماده رايج ترين مادة  
غير قانوني مورد مصرف در جهان است. بشر با اين 
مادة نشئه آور از ساليان متمادي آشنايي داشته اند. 
منشاى اصلي اين ماده را چين يا آشور دانسته اند 
و قرن ها جهت تداوي امراضي از قبيل روماتيسم، 
سينه و بغل، سرفه و غيره از آن استفاده به عمل 
مى آمد. همه اجزاي اين گياه خاصيت نشئه آور دارد 
و زيان هاي جسمي و روحي اين مادة خطرناک بر 

هيچ شخص عاقل پوشيده نيست. به قول دانشمندان مصرف چرس سبب گرايش به 
سوي مواد مخدر خطرناک ديگري چون ترياک، هرويين و کوکايين مى گردد. زماني 
که چرس به مصرف برسد؛ اثرات بد آن که همانا افزايش ضربان قلب، سرخ شدن 

چشم ها، عدم تعادل حرکتي و اختالالت رواني مى باشد، فوراً ظاهر مى شود.
از لحاظ فرهنگى هم  اگر به قضيه نگاه کنيم افراد  چرسي در فرهنگ افغاني    
به حيث انسان هاي ذليل شناخته شده اند و هيچ کس ميل ندارد تا با اين افراد نشست 

و برخاست نمايد.
اثرات منفي چرس بر جسم و روان:

استعمال چرس اثرات سوء بى شماري دارد که بعضي از اين آثار بر جسم و عده يي هم 
بر روان شخص معتاد  به مشاهده مى رسد: 

�t التهاب و انسداد مجرا هاى تنفسي
�t عفونت ها و سرطان شش 

�t کاهش وزن بدن و ايجاد نقايص در اعضاى بدن
�t تشنج، اختالالت رواني و عصبانيت 

�t تند مزاجي 
�t برانشيت مزمن 

�t اضطراب، افسرده گى و هيجان 
�t پر حرفي و خنده هاي بى دليل
�t تضعيف سيستم دفاعي بدن 
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�t  تضعيف جهاز هضمي 
�t  ضعف تمرکز فکرى و بى عالقه گى به کار 

�t  ترسويى و بزدلى  
     با توجه به ضرر هايى که بر شمرديم الزم است، تا به حيث افراد مسؤول، جامعة خود 
را از شر اين مادة  مضر بر حذر داريم و آناني را که در اين مصيبت آلوده شده اند؛ با 
توصيه هاي طبي از اضرار و عواقب شوم آن از اين ديدگاه آگاه سازيم و راه هاي بيرون 
رفت از اين مشکل را جستجو و  به آن ها کمک و رهنمايي نماييم  تا از شر اين مصيبت 

نجات پيدا کنند.
      عالوه بر آن افرادي را که به نحوي در کشت، خريد و فروش آن مشغول اند از 
اضرار جسمي و زيان هايى که از اين ناحيه متوجه جامعة انساني مى گردد، آگاه سازيم 

و آن ها را در راه هاي حالل و مشروع کسب معاش تشويق نماييم. 

پيشوند هاى صرفى: پيشوند هايي اند؛ که برسر فعل ها آمده گردان هاى مستقلى را 
به وجود مى آورند و عبارت اند از: مى، و همى که صيغه هاى استمرار را مى سازند؛ مثال: 

مى گفت، همى گفت، مى رود، همى رود.
  ن- نفي و م نهي که صيغه هايي از همين گونه مى سازند؛ مثال: نگفت، مگويد، مرو...

چرس از جملة مواد مخدر اعتياد آوري است که مصرف آن اثرات ناگوار روحي و   
زيان هاي بى شمار جسمي از قبيل سرطان، اختالل در دستگاه تنفسي، تضعيف جهاز 

هضمي را در قبال دارد؛ بنابرآن مصرف، کشت، خريد و فروش آن جايز نيست. 
پيشوند هاي صرفى پيشوند هايي را گويند که بر سر فعل ها آمده گردان هاي مستقل را 

به وجود مى آورند، که عبارت اند از: مى، و همى، »ن« نفى و »م« نهى مى باشد.
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بشنو و بگو
�tاستفاده از چرس چه نوع زيان هاى را بار مى آورد؟

�tچرس از چه چيز ساخته مى شود؟ 
�tاضرار جسمى و روحى چرس را بيان کنيد.

�tمفهوم درس را به طور فشرده با زبان ساده بيان نماييد. 
�tپيشوند هاي صرفي را تعريف کنيد.

گفت و شنود
�tشاگردان دو دو نفر در مورد اضرار مواد مخدر مباحثه نمايند.

�tشاگردان در بارة  محو مواد مخدر در کشور با هم مباحثه نمايند.
�tشاگردان در مورد پيشوند هاى صرفى به طور گروهى مباحثه نمايند و نمايندة هر 

گروه نتيجه را براى ديگران انتقال دهد.
بخوان و بنويس

�tشاگردان متن را خاموشانه بخوانند و نکات مهم آن را يادداشت نمايند.        
�tشاگردان به نوبت متن را قطعه قطعه با آواز بلند بخوانند.

��tشاگردان چند جمله بنويسند که در آن پيشوند هاى صرفى به کار رفته باشد.

 

شاگردان راجع به ضررهاى چرس مقاله يى بنويسند که از پنج سطر کم نباشد.



97

تفهيم ضرورت تأمين صلح و امنيت در حيات اجتماعى کشور و تقويت مهارت هاى    

زبانى شاگردان هدف درس است.

   عدم موجوديت صلح و امنيت در طى سى سال باعث گسترش پديدة شوم

 )مواد مخدر( در کشور ما گرديد.

در موجوديت کدام پديدة با ارزش مى توانيم درس بخوانيم؟  

 درس بيست و دوم

صلح و امنيت

جنگ تباهى و نابودى                                             صلح، رفاه و آسايش
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    گلنار دخترکوچکى بود، که با گدى هاى خود بازى مى کرد. او به گدى هاى خود 

محبتى مادرانه داشت و بسيار وقت ها درکنارگدى هاى خود مى نشست و دست بر سر و 

موى آن ها مى کشيد. مادر و پدرش از محبت او به گدى هايش حيران مى ماندند. گلنار 

هنگامى که بزرگتر شد به کودکان کوچکتر از خود الفت گرفت و اين الفت نيز آهسته، 

آهسته به محبتى آتشين مبدل شد. وقتى درخانة شان مهمانان مى آمدند، گلنار يکى 

از اتاق هاى خانه را به کودکستان بدل مى کرد، دختران و بچه هاى کوچک را دور خود 

فرا مى خواند، براى شان قصه مى گفت، بازيچه ها و گدى هاى خود را که يادگار دوران 

کودکى اش بود به آن ها مى داد و از هر لحظة زنده گى خود با آنان لذت مى برد.

    گلنار به دنبال محبت کودکان رفت و در يکى ازکودکستان ها معلم شد. او مانند 

مادرى  مهربان از يکايک  شاگردان غمخوارى مى کرد. اطفال به او انس گرفته بودند و 

به اندازه يى او را دوست  داشتند، که گويى شب ها نيز نمى خواستند از معلم خود دور 

باشند. روز گار به همين ترتيب مى گذشت. گلنار بيست و هفت ساله شد و مادرش 

کم کم دچار اين پريشانى گرديده بود، که دخترش از بس باکودکان اُنس گرفته و در 

زنده گى اجتماعى فرورفته است از فکرکردن دربارة زنده گى فردى غافل مانده است. 

اين مادر پريشان هنگامى که از تشويش خود با گلنار صحبت مى کرد گلنار مى خنديد. 

باالخره تير دعاهاى مادر نيز به هدف خورد و براى گلنار خواست گار جوان  تحصيل 

کرده به نام طارق پيدا شد و آن ها در يک مجلس مختصر خانواده گى عروسى خود را 

جشن گرفتند. بعد از گذشت زمان، گلنار و طارق را خداوند> دخترى به نام ليلى 

داد. آن ها زنده گى بسيار خوش داشتند.

ناگهان دشمنى متجاوز بر ديار آنان تاخت و ديو جنگ را با خود آورد. ديگر    

شيرازة همه چيز از هم پاشيده بود. صلح و امنيت يک باره گى رخت بر بسته و از شهر 

کوچيده بود. مردم از وحشت جنگ در زير زمينى ها پناه مى بردند. گلنار که در اين 

حالت ليلى را نيز با خود به کودکستان مى برد، وضع بسيار بد داشت. روزى طارق در 
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دفتر کارش مصروف کار بود، از راديوى کوچکش شنيد که  در کودکستانى رخ داده،  و 

کودکان زيادى را کشته است. ديگر زمين او را جاى نداد؛ دفتر را ترک کرد. کودکستان 

همان کودکستان گلنار همسرش و ليلى دخترش بود. دلش گواهى بد مى داد و از ترس 

و هيجان مى لرزيد. سرانجام آن جا رسيد. مردم محل سخت وحشت زده بودند. ناگهان  

چشم طارق به قربانيان افتاد با همان نگاه اول عزيزان خود را شناخت. فريادى زد و از 

حال رفت. اکنون طارق کامًال ديوانه شده است و درکوچه هاى شهر سرگردان است، و 

گاه گاه آه مى کشد و فقط سه کلمه  مى گويد: گلنار، ليلى و جنگ

مادر گلنار که با بسيار آرزومندى زنده گى دخترخود را مى ديد و از محبت صميمانة   

طارق و گلنار لذت مى برد و سخت با  نواسة خود  ليلى رشتة الفت بسته بود؛ اکنون پير 

زنى شکسته و مأيوس است. او گاه به گاه آه مى کشد و مى گويد: »حيف،حيف! جوانان 

مردم که رفتند و آرزوى خود را در خاک بردند. پدر گلنار که خدا> هردوى شان را 

غرق رحمت خود کند هميشه مى گفت: که »خدا> هيچ وطن را بى سر و سرپرست 

نکند، صلح و امنيت اش را از بين نبرد. راستى که بدون صلح و امنيت زنـده گى هيچ 

ممکن نيست.«

است  گيرنده  انس  و  و همدم  مونس  معناى  به  و  گرفته شده  انس  از  انسان        

و با همنوع خود انس و الفت مى ورزد.  انسان موجود اجتماعى است و هم زيستى 

امنيت را ضامن رفاه و پيشرفت مى داند؛ ولى  مسالمت آميز را مى پسندد و صلح و 

جنگ هاى تحميلى، کشور ما را به مخروبه تبديل کرد؛ اما افغان ها دوباره به بازسازى 

کشورشان پرداخته اند.
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پسوند ها دو گونه اند:

1- پسوند هاى صرفى 2- پسوند هاى اشتقاقى يا کلمه ساز

پسوند هاى اشتقاقى يا كلمه ساز: حدود يازده نوع مى باشند که در اين درس با 

پنج نوع آن آشنا مى شويد.

1- پسوند هاى اسم ساز که اسم فعل مى سازند؛ مانند: ان، اش، مان، ى، يت، ه، 

بشريت، خنده، گريه،  انسانيت،  بينش، سرخى، خوبى،  دانش،  نوشتن،  مثال:  آر؛ 

گفتار،کردار...

2- پسوند هاى مکان: ستان، کده، سار، سير، زار، الخ، بار، نا، دان مثال: کودکستان، 

آبنا،  رودبار، جويبار، خاکنا،  گلزار، سنگالخ،  گرمسير،  کوهسار،  بوستان،  دهکده، 

گلدان

3- پسوندهاى زمان؛ مانند: گاه، دم، ان؛ مثال: سحرگاه، شامگاه، صبحدم، سپيده 

دم،  بهاران

4- پسوند هاى توصيفى؛ مانند: تر، ترين، ام،  ين، ينه، آنه، ناک، گين، آگ، مثال: 

شبانه،  زرينه،  زرين،  سيمين،  نخستين،  چهارمين،  بيستم،  کوتاه ترين،  خوبتر، 

دردناک 

5- پسوند هاى تشبيهى؛ مانند: گون، گونه، فام، وش، آسا، سان، وار، مثال: گلگون، 

گلگونه، گلفام، پريوش، برق آسا، ذره سان، شيشه سان، بنده وار، برادروار... 
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گلنار در يکى از کودکستان ها معلم بود، او با طارق ازدواج کرد و نتيجة عروسى شان   

در سراسر کشور سايه  اما جنگ  داشتند؛  زنده گى خوش  زوج  اين  بود،  ليلى  نام  به  دخترى 

گسترد و هر طرف را دود و آتش فراگرفت؛ مردم مرده ها و زخمى ها را به چشم سر مشاهده               

مى کردند، طارق در اين جنگ فاميل خود را از دست داد و سرانجام ديوانه شد. از اين داستان   

مى آموزيم که بايد قدر صلح و امنيت را بدانيم؛ زيرا بدون صلح و امنيت هيچ کارى مفيد و 

سازنده ممکن نيست.

 بشنو و بگو

 C  به سؤاالت زير پاسخ دهيد:

1- ضرورت آوردن داستان گلنار چه بوده است؟

2- پسوند ها چند قسم اند؟ نام ببريد.

3- پيرامون صلح به نوبت سخنرانى نماييد؟

C  در مثال هاى زير انواع پسوند ها را مشخص کنيد:

 خنده، خوبى، کوهسار، آبنا، سحرگاه، سنگالخ، صبحدم، تابناک، دو روزه، برق آسا                       

گفت و شنود

C    شاگردان در بارة  صلح و امنيت  مباحثه کنند.

C  شاگردان درگروه ها در مورد اتفاق و برادرى و نقش آن در تأمين صلح و امنيت 

گفتگو نمايند.
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  بخوان و بنويس

C ده کلمه را بنويسيد که پسوند اشتقاق يا کلمه ساز داشته باشد.

و  اجتماعى، صلح، صميمانه،  انس،  الفت،  محبت،  بنويسيد:  امال  را  کلمه ها  اين   C

امنيت.

C توصيف جنگ و صلح را به طور مقايسه يى در چند سطر در کتابچة تان بنويسيد.

 

�tدر بارة ضرورت صلح و امنيت در کشور يک صفحه بنويسيد.
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درس بيست و سوم

آشنا نمودن شاگردان با چهره هاى علمى و فرهنگى کشور و تقويت مهارت هاى   
زبانى آن ها  هدف درس است.

در درس هاى گذشته با چهره هاى فرهنگى کشور؛ مانند: صوفى عشقرى و ليال   
صراحت آشنا شديد؛ اکنون با يکى از چهره هاى تابناک ديگر علمى و فرهنگى کشور 
آشنا مى شويم که بر عالوة زبان ازبيکى به زبان درى هم آثار گران بهايى از خود به جا 

گذاشته است.  
  آيا مى دانيد که مفردات معما اثر کيست؟

امير على شير نوايى
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امير نظام الدين على شير نوايى  در سال 844 هجرى قمرى در شهر باستانى   
دستگاه  در  بهادر  کچکينه  الدين  غياث  امير  پدرش  گشود.  جهان  به  ديده  هرات 

سلطنت تيمورى رتبه و مقام خوبى داشت.
امير على شيرنوايى در سال 850 هجرى، زمانى که شاهرخ ميرزا وفات کرد با   

پدرش و گروهى از مردم عازم عراق شد و در آن وقت شش سال داشت.
بابر  ابوالقاسم  نوايى زمانى که شانزده سال داشت پدرش وفات کرد. در اين وقت 
شهزادة تيمورى مانند پدر او را تحت تربيت گرفت و از وى غمخوارى نمود. نوايى 
وقتى دوباره به خراسان آمد به شهر هاى هرات و مشهد به تحصيل پرداخت و از 
آن جا به سمرقند رفت و به آموزش فقه و نحو مشغول گشت و در زمان سلطنت 
سلطان حسين بايقرا وزير شد. او يکى از وزيران بزرگ و ادب پرور سرزمين ما بود، 

که در ايجاد و پرورش فرهنگ درخشان تيموريان هرات سهم ارزندة  داشت.
اين وزير دانشمند مشوق علما و هنرمندان، اهل دانش و فرهنگيان بود؛ چنان که   
دربارسلطان حسين بايقرا از وجود اديبان و هنرمندانى که مورد توجه وى قرار گرفته 
بودند.  رونق بسيارى يافت. او در آفرينش آثار فرهنگى ذوق و قريحة سرشار داشت 
و چندين اثر منظوم و منثور به زبان هاى درى، ترکى و اوزبيکى به رشتة تحرير در 

آورده است. 
اميرعلى شير نوايى  در تمام سروده هايش، ارزش هايى مهم اجتماعى، سياسى   
و آموزشى را با پرداخت شاعرانة خود فراموش نکرده است و آثار پر ماية وى درخور 

ستايش بوده و هر خواننده را از آن بهره حاصل مى شود.
اميرعلى شير نوايى مرد متدين بود و به راهنمايى موالنا عبدالرحمان جامى به    
طريقة درويشان نقشبنديه گرويد. وى 370 باب مسجد، مدرسه و اماکن خيريه را 
بنا کرد و زحمات زيادى را در راستاى ادب و فرهنگ کشور متقبل گرديد و سرانجام 
در سال 906 هجرى قمرى در شهر هرات وفات نمود و در همان جا به خاک سپرده 

شد.
آثار امير على شير نوايى

1- ديوان نوايى به زبان درى،که داراى ديباچة مفصل و بيش از شش هزار بيت است.
2- مفردات معما به زبان درى: اين اثر جهت استفادة شاگردان خورد سال نوشته 

شده است.
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3- تذکرة مجالس النفايس به زبان ترکى
4-رسالة ميزان االوزان

نام  به  ديگرش  مثنوى  و  ترکى  زبان  به  نظامى  خمسه  تقليد  به  مثنوى  5-پنج 
لسان الطير به سبک منطق الطير عطار.

نمونة سخن

مـــرد را يــک مــنزل از ملک فـــنا دان تـا بقا   

مـــهر را يـــک روزه راه از بـــاختر تا خاوراست   

بـــر مـــکش تيغ زبان هــردم کزين رو شمع را   

سـر بـر ندارد چه به سر از شعله زرين مغفر است   

بى گنــه را ســــاختن آزرده از زخــــم زبـــان   

نــاتـــوان کــــردن رگ بى رنج را از نشتر است   

ره ســـوى حــق بى حد امــا هست اقرب راه فقر   

بهـر آن کــالفقـر فــخرى گـــفتة پيغمبر است   

مـــرد کـــــاسب را ز رنــج دست بــر کف آبله   

شـد دليل گوهـر مقصود که اش دست اندر است   

اهــل هــمت را ز ناهمــوارى گردون چــه باک   

سير انجم را چه غم کاندر زمين جوى و جر است   
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سلطان حسين بايقرا از شاهزاده گان گورگانى بود که ابتدا تحت حمايت ميرزا   

الغ بيک به سر مى برد. پس از کشته شدن ميرزا الغ بيگ، با ابوالقاسم بابر پيوست 

و در سال 862  هجرى استرآباد را تسخير کرد و در آن جا به شاهى رسيد، بعد از 

مرگ سطان ابو سعيد هرات را گرفت.

سلطان حسين بايقرا از شاهان دانشمند و علم دوست بود؛ زيرا دربار او در هرات   

مرکز علم و ادب گشت، شاعران و نويسنده گان به آن جا رو آوردند و مورد تشويق قرار 

گرفتند. سلطان حسين عالقة وافرى به علم و ادب داشت و کتاب مجالس العشاق را به 

او نسبت مى دهند. 

 
پسوند هاى صرفى: در آخر فعل، صفت و يا اسم آمده گردان هاى مستقلى را به وجود 

مى آورند. پسوند هاى صرفى عبارت اند از: 
1- پسوند هاى فاعلى با ريشه شماره)1(: ام، ايم، ى، يد، اد، اند؛ مثال: نويسم، نويسيم، 

نويسى، نويسيد، نويسد، نويسند.
نوشتم،  مثًال:  اند؛  يد، صفر،  يم، ى،  ام،   :)  2( ريشه شماره  با  فاعلى  2-پسوند هاى 

نوشتيم، نوشتى، نوشتيد، نوشت، نوشتند
3- پسوندهاى فاعلى با صفت: ام، يم، ى، يد؛ مثال: آگاهيم، آگاهى، آگاهيد، آگاهست، 

آگاهند
4-پسوندهاى اضافى که با اسم بيايند و نشانه هاى آن همان پسوند هاى مفعولى باشند؛ 

مثال: کتابم، کتابت، کتابتان، کتابش، کتابشان
 5-پسوند هاى جمع/ ان،  ها، يان، گان؛ مثال: زنان، مردان، درخت ها، خانه ها، دانايان، 

پرنده گان...
 6- پسوند هاى تصغير: اک، اکه، چه، يچه؛ مثال: پسرک، مردک،، باغچه، دريچه 
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  امير نظام الدين على شير نوايى يکى از چهره هاى تابناک علمى و فرهنگى 

کشور ما به شمار مى رود. وى در شهر هاى هرات، مشهد و سمرقند به تحصيل فقه 

و نحو پرداخت و در زمان سلطان حسين بايقرا وزير شد. او به زبان هاى درى، ترکى 

و اوزبيکى آثار زيادى ايجاد نموده است، که شامل ديوان شعر،  رسالة ميزان االوزان 

و پنج مثنوى مى باشد.

پسوند هاى صرفى آن است که در آخر فعل، صفت و يا اسم آمده گردان هاى   

مستقل را به وجود مى آورند؛ مانند: ام، ايم، ى، يد، اد، اند

بشنو  و بگو
به پرسش ها پاسخ مناسب ارائه نماييد:

1. امير على شير نوايى در کدام سال و در کجا تولد گرديد؟
2. درمورد تحصيالت  امير على شير نوايى چه مى دانيد؟

3. آثار امير على شير نوايى به کدام زبان ها بوده است؟ از آن ها نام ببريد.
4. انديشه هاى سياسى و اجتماعى چگونه در آثار امير على شير نوايى بازتاب يافته است؟

5. پسوند هاى صرفى چگونه پسوند ها راگويند؟
6. پسوند هاى فاعلى با ريشة شماره )2( کدام پسوندهاست؟

گفت و شنود
* شاگردان در گروه هاى دو نفرى تقسيم شوند و در مورد شخصيت امير على شير 

نوايى مباحثه نمايند.
* شاگردان به دو  دسته تقسيم شوند و از هر دستة يک نفر از دستة مقابل در مورد 

شعر خوانده شده سؤال نمايد و نکات مهم آن  را بشمارد.
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بخوان و بنويس
براى  بنويسيد؛ سپس  در سه سطر  را  آن  اساسى  مفهوم  و  را خوانده  زير  بيت   *

همصنفان تان بخوانيد:
      اهل همت را ز ناهـموارى گــردون چه باک

                                          سيرانجم را چه غم کاندر زمين جوى و جرست

 *  جواب درست را نشانى کنيد:
1- امير على شير نوايى وزير يکى از اين شاهان بود:

الف( سلطان محمود غزنوى   
ب( سلطان غياث الدين غورى  

 ج( سلطان حسين بايقرا
2- کدام يک از اين آثار از امير على شير نوايى است؟

الف( مثنوى معنوى      
 ب( منطق الطير      

 ج( ميزان االوزان
*  در کلمه هاى: خواندم، نوشتى، رفتيم، بردند و ديد، پسوند هاى صرفى را نشان دهيد.

*  در واژه هاى خواندم، نوشتى، رفتيم، بردند و ديد پسوند هاى صرفى را نشان دهيد. 

 

1.  شاگردان کلمه هايى بنويسند و در آن پسوند هاى اضافى، جمع  و تصغير را نشان 

دهند.

2. ابيات زير را حفظ کنيد:

  درخـــود آن بــد را نمى بينى عيان        ور نه دشمن بوده اى خود را به جان

  مـــومنـــان آيينة همديگر انـــد          ايــن خبـر از پيمـبـر مى آورنــــد

                                                                            موالنا جالل الدين بلخى
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آگاه ساختن شاگردان از ارزش هنرى و تاريخى منار جام و تقويت مهارت هاى   

زبانى آن ها هدف درس است. در حدود 300 سال قبل از امير على شير نوايى يا 

دورة رنسانس شرق منار جام با سرانگشتان سحر آفرين معماران اسالمى هستى 

يافت. آيا مى دانيد که اين منار در کجا واقع است؟

درس بيست و چهارم

منار جام 
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منار جام، يکى از شاهکار هاى با عظمت و پرشکوه هنر معمارى دورة اسالمى   
افغانستان است که بعد از منار هاى دهلى و بخارا از بزرگترين منار ها در جهان به شمار 
مى رود. اين منار با شکوه و تاريخى در 62 کيلومترى شمال شرق ولسوالى شهرک 
واليت غور، در قريه يى موسوم به جام؛ يعنى زاوية تالقى درياى جام و هريرود موقعيت 
دارد. بلندى اين منار )63،3( متر است. منار جام بعد از قطب منار دهلى که )73( متر 
و منار بخارا که )65( متر ارتفاع دارند، از بزرگترين و با عظمت ترين منار هاى جهان 
مى باشد. بانى و مبتکر اين منار تاريخى کشور ما در واليت غور، سلطان غياث الدين 
غورى است که بزرگترين شاه سلسله غوريان بود. اين سلطان که چهل سال سلطنت 
کرد، منار جام در دورة وى بين سال هاى )1193- 1202 م( )572 – 581 هـ . ش.(  
اعمار گرديد. به خاطر بايد داشت که قدامت تاريخى اعمار اين منار نسبت به قطب 

منار و منار بخارا برترى دارد.
تا سال )1957 م.( از موجوديت چنين بناى تاريخى و هنرى در غور افغانستان   
مردم جهان آگاهى نداشتند. بعد از آنکه اندره ماريک بلجيمى در آن سال اين منار 
را ديد، جهانيان از طريق مطبوعات به اين اثر بزرگ هنرى- تاريخى آگاهى  حاصل 
نمودند؛ سپس توسط دانشمندان ايتاليايى باالى آن تحقيقات صورت گرفت و در سال 
1355 هـ . ش.  اين منار به خطر مواجه گرديد که از طرف يونسکو براى حفظ اين اثر 

تاريخى کار اساسى صورت گرفت و ديوارهاى استحکامى براى آن اعمار گرديد.
جالب بودن اين ساختمان در آن است که قسمت پايين آن را زيبا کارى ها طورى   
پيچانيده که منار را در نظر انسان کوچکتر از آن چه که هست جلوه مى دهد. نظر فريبى 

اين منار باشکوه چنان است که هيچ نقطة آن زايد به نظر نمى آيد.
منار جام ماية  افتخار براى مردم افغانستان است و يکى از آثار با ارزش تاريخى و هنرى 
کشور ما به حساب مى آيد. اين  اثر با ارزش در سال 2003م. ) 1382 هـ . ش.( در 

جملة ميراث هاى فرهنگى جهان حساب گرديد.
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منار به معناى محل نور، جاى روشنايى و چيز بلندى را گويند که بر آن چراغ   
افروزند و در مساجد محل آذان را گويند و نيز منار را وسيلة راهنمايى مسافران 

بحرى و کشتى رانان مى پندارند.
سلطان غياث الدين غورى فرزند محمد ابو الفتح بن سام غورى بين سال هاى   

)595- 558 هـ . ق.( سلطنت کرده بود.

 ضميـر کلمه يى است، که در جمله  جاى اسم را مى گيرد و براى جلوگيرى از تکرار 

اسم به کار مى رود؛ مانند: 

1. پرويز خسرو را ديد و به او گفت.

در اين جا )او( به جاى )خسرو( گفته شده است و اگر چنين نمى بود، ما ناگزير بوديم 

که بگوييم پرويز خسرو را ديد و به خسرو گفت.

در زبان درى، ضمير به سه نوع است:

1. ضمير شخصى: که براى متکلم، مخاطب و غايب به کار مى رود.

براى مفرد و جمع هر سه شخص يکسان  2. ضمير مشترك: ضميرى است که 

به کار مى رود و عبارت اند از:

)خود(؛ مانند: من خود ديدم، ما خود ديديم، تو خود ديدى، شما خود ديديد، او 

خود ديد، آن ها خود ديدند.
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)خويش(؛ مانند: او خويش  را رهانيد. )خويشتن(؛ مانند: به چشم خويشتن ديدم.

3. ضمير اشاره: ضميرى است، که کسى يا چيزى را با اشاره بيان کند و آن از دو

 کلمه )اين( و )آن( تشکيل مى شود.

)اين( براى اشارة نزديک و )آن( براى اشاره به دور آمده است؛ مانند:

1. از ميان گل هاى باغ اين ُگل را پسنديدم.

2. ستاره گان را نگاه کن، آن  يکى از همه زيباتر است.

منار جام يکى از شاهکارهاى هنرى و تاريخى جهان است که در نقطة تالقى 
درياى جام قرية جام و هريرود بنا يافته است. اين اثر بزرگ معمارى اسالمى )3، 63( 

متر ارتفاع دارد و بين سال هاى )581- 572 هـ. ش.( اعمار گرديده است.
     اين اثر هنرى و تاريخى افغانستان را جهانيان بعد از سال 1957م. شناختند؛ 

زيرا در همين سال مطبوعات جهان به معرفى آن پرداخت.
ضمير واژه يى را گويند که به منظور جلوگيرى از تکرار اسم بوده جانشين آن مى گردد.
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بشنو  و بگو

شاگردان به اين پرسش ها پاسخ هاى دقيق ارائه کنند:

1. منار جام  بعد از قطب منار دهلى و منار بخارا در مقايسه با منار هاى جهان چه 

برترى دارد؟

2. مبتکر اعمار منار جام کى بود و منار جام از کدام لحاظ اهميت دارد؟

3. کدام خصوصيت ساختمانى منار جام جالب بودن آن را نشان مى دهد؟

* صحيح ترين جواب را انتخاب نماييد:

منار جام به  خاطرى ارزش دارد که:

الف( يک اثر تاريخى است.      ب( يک اثر معمارى است.    ج( هردو صحيح است.

منار جام هم اکنون:

الف( ويران شده است.           ب( نيمه ويران شده است.    ج( هيچ کدام

گفت و شنود

   شاگردان پيرامون منار جام و ساير بناهاى تاريخى با هم محاوره کنند.

بخوان و بنويس

شاگردان جاهاى خالى جمله هاى زير را پر کنند:

1- منار جام بعد از منارهاى.................... و........................ از بزرگترين منارهاى جهان است.

2- سلطان غياث الدين................................ مبتکر ساختمان منار جام بود.
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3- ضمير کلمه يى است که به منظور................................ و جانشين اسم مى گردد.

شاگردان پاسخ هر سؤال را در کتابچه هاى خود بنويسند: �t

1- منار جام براى ما چه ارزشى دارد؟

2- مردم جهان چه وقت و چگونه به منار جام آشنايى حاصل کردند؟ 

شاگردان يک فهرست تهيه کنند که منار جام در پهلوى کدام آبدات تاريخى    

ارزش هايى هنرى و تاريخى دارد؟
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آشنا شدن شاگردان با مخترع مشهور جهان و تقويت مهارت هاى زبانى   

آن ها هدف درس است. در درس هاى گذشته با مخترع ماشين چاپ آشنا شديد 

که با تالش و کوشش هاى زياد ماشين چاپ را اختراع کرد؛ اکنون با يکى از 

دانشمندان معروف که برق را اختراع کرده است آشنا مى شويد.

آيا مى دانيد که برق را کى اختراع کرده است؟  

درس بيست و پنجم 

اديسن مخترع نام دارجهان
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      يکى از شخصيت هاى برجسته و مشهور جهان که خدمت بزرگى را براى بشر انجام 

داد و برق را اختراع کرد؛ توماس آلوا اديسن است. وى در ميالن اياالت متحدة امريکا به 

دنيا آمد. اديسن از کودکى متجسس و کنجکاو بود و هميشه سؤال        مى کرد. اين 

سؤال کردن دايمى او معلمش را به ستوه آورد؛ طورى که پس از سه ماه آموزش او را 

به عنوان يک بچة کودن، از مدرسه اخراج کردند و مادرش که خود آموزگار بود، تعليم 

و تربية او را به عهده گرفت.

     اديسن در ده ساله گى در زيرزمينى خانة خود آزمايش گاهى ساخت و براى تهية 

وسايل آزمايش به فروش روزنامه و شيرينى مشغول شد. او تا يک سال به اين کار ادامه 

داد و در اوايل سال 1861 م. جنگ داخلى امريکا شروع شد و مردم مشتاق بودند اخبار 

جنگ را بشنوند. اديسن در اين وقت از فرصت استفاده کرد و مشغول چاپ روزنامه 

مخصوص به خود شد. او فقط با 12 دالر يک ماشين چاپ دستى خريد و مقدارى کاغذ 

هم تهيه کرد و با همين وسايل ساده شروع به چاپ روزنامه نمود.

را  گرامافون  سال 1887م.   در  بود  تالش  پر  و  زحمت کش  انسان  چون  اديسن      

اختراع کرد و در سال 1889 م. کمرة عکاسي تصاوير متحرک را به وجود آورد. وى 

اختراعات زيادى نموده است. درجهان250 اختراع به نام او ثبت است. در سال 1889م. 

يک نمايش گاه بزرگ بين المللى که  در پاريس برگزار شد، يک قسمت آن اختصاص 

داشت به اختراعات و اکتشافات بزرگترين مخترع جهان توماس آلوا اديسن که تمام 

دست آورد هاى او به نمايش گذاشته شده بود.

     اينکه چقدر اديسن، روى اختراعات خود زحمت مى کشيد از همين حقيقت آشکار 

مى شود که براى اختراع المپ برق4000 بار به آزمايش پرداخت و خدمت بزرگ براى 

بشريت انجام داد و توانست براى پيشرفت جامعه انسانى سهولت فراهم نمايد. او نابغه يى 

بود که با سعى و تالش زياد و خسته گى ناپذير براى جهان خدمات ارزشمندى انجام داد. از 

گفته هاى اوست: »نبوغ عبارت از ده در صد الهام و نود در صد عرق ريختن است.« 

هر انسانى که زحمت بکشد و از استعداد خود به  طور مثبت استفاده نمايد؛ مانند: اديسن 

در جهان صاحب شهرت گرديده و در جامعة انسانى مؤثر واقع مى گردد.
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گرامافون: آله يى است، نوار را که آواز در آن ضبط شده است به گردش درآورده و آواز 
را به گوش مى رساند.

اختراعات: جمع اختراع به معناى آفريدن، چيزى نو را ايجاد کردن
اکتشافات: جمع اکتشاف به معناى باز کردن، پرده برداشتن از چيزى که در گذشته 
وجود داشته؛ ولى بشر آن  را نشناخته باشد؛ مانند: کشف آتش توسط انسان ها، کشف 

قانون سقوط اجسام به خاطر جاذبه

نمودار  اين که ضمير  از  انسان گردد.  اسم  است که جانشين  آن  ضمير شخصى: 
شخص چه مفرد و چه جمع مى باشد؛ بنابرآن تعداد آن به شش مى رسد: 

من: شخص اول مفرد
ما: شخص اول جمع
تو: شخص دوم مفرد

شما: شخص دوم جمع
او: شخص سوم مفرد

آن ها: شخص سوم جمع
ضمير هاى شخص )ما( و )شما( را که جمع اند نبايد دوباره جمع بست؛ زيرا جمع الجمع 
در زبان درى وجود ندارد اگر چه شايد در گذشته اين دو ضمير به کار رفته باشد آن هم 
در شعر. شايد نظر به ايجابات شعرى بوده است و هرگاه ندرتاً در نثر آمده است خود دليل 

اثبات و قانونيت آن شمرده نمى شود؛ طورمثال: )ماها( و) شما ها(  گفته نمى توانيم.

اديسن امريکايى دانشمند مشهور جهان با اختراع برق خدمت بزرگى براى بشر انجام   
داد. وى انسان زحمت کش و پر تالش بود و بر عالوة  اختراع برق گرامافون و کمرة عکاسى را 
نيز اختراع نموده است. در جهان 250 اختراع به نام او ثبت است. اديسن در اختراعات خود 

زياد زحمت مى کشيد؛ چنان که تنها در اختراع المپ برق 4000  بار به آزمايش پرداخت.
ضمير شخصى آن است که جانشين اسم انسان گردد.  



118

بشنو و بگو
 به پرسش هاى زير پاسخ دقيق ارائه نماييد:

1-اديسن کى بود و کدام چيز ها را اختراع کرده است؟
2-  اديسن در بارة نبوغ چه گفته است؟
3-   چرا اديسن در جهان معروف است؟

4-  اديسن  وسايل آزمايشگاه را چگونه تهيه مى کرد؟
5. ضمير هاى شخصى کدام ها اند؟

گفت و شنود
* شاگردان در مورد شخصيت اديسن و اختراعات وى دو دو نفر با هم مباحثه نمايند.

*  شاگردان در مورد اينکه چگونه براى جامعة بشرى خدمت مى نمايند، تصميم شان 
را ابراز کنند.

بخوان و بنويس 
*  شاگردان درس را خاموشانه بخوانند؛ سپس اختراعات اديسن را فهرست نمايند.

*  شاگردان در مورد مخترعان و دانشمندان ديگر معلومات شان را بنگارند و از آن جمله 
بهترين نوشته را روى ديوار صنف نصب نمايند.

*  جواب درست را انتخاب کنيد:
اديسن دانشمند بزرگ از کدام کشور بود؟

د( امريکا ج( روسيه                   الف( چين         ب( هندوستان       
کدام اختراعات از اديسن است؟

الف( راديو         ب( تلويزيون    ج( برق، گرامافون، کمرة عکاسى      د( کمپيوتر
با استفاده از ضمير هاى شخصى من، تو و آن ها چند جمله بسازيد.

نشانه  نوشتة خود  بنويسيد و در  برق در زنده گى مقاله يى کوتاه  اهميت  پيرامون    *
گذارى را مراعات نماييد.
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پى بردن شاگردان به ارزش و اهميت آزادى و تقويت مهارت هاى زبانى آن ها   

هدف درس است.

حاصل  معلومات  امنيت  و  صلح  بارة  در  گذشته  درس هاى  در  عزيز،  شاگردان   

نموديم که زمينه ساز آزادى و آزاده گى براى انسان است. در اين جا از زبان گل الله 

در مورد آزادى که با ارزش ترين حق انسانى است، مى آموزيم.

آيا مى دانيد که شعر اللة آزاد از سروده هاى کدام شاعر است؟  

درس بيست و ششم

اللة آزاد
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در دشت مــکان دارم هم فطرت آهـــويم من اللة آزادم، خود رويم و خود بويم 
تنگ است محيط آن جا، در بــاغ نمى رويم آبم نم بــاران است، فارغ زلب جويم 

من اللة آزادم خود رويم و  خود بويم    
از خون رگ خويش است گر رنگ به رخ دارم      مشاطه  نمى خواهد زيبايى رخـــسارم 

بـرساقة خــود ثابت فـــارغ ز مدد گارم      نى در طلب يـارم، نى در غــــم اغيارم 
                             من اللة آزادم خود رويم و خود بويم

هـر صبح نسيم آيد، بر قصـد طواف من      آهو بره گان را چشم از ديدن من روشن 
سوزنده چراغ هستم در گوشة اين مأمن      پـروانه بسى دارم سـرگشه بـه پيرامـن

    من اللة آزادم خود رويم و خود بويم
از سعى کسى منت بر خود نپـذيرم من       قيد چمن و گلشن برخويش نگيرم من

بر فطرت خود نازم، وارسته ضميرم من      آزاده بــرون آيم، آزاده بمـــــيرم مـن 
ابراهيم صفا

  * محمد ابراهيم صفا شاعر معاصر کشور ماست. وى در سال  1285 هجرى شمسى 
در کابل تولد  شد و تحصيالتش را در افغانستان و هندوستان به پايان رسانيده و به 
زبان هاى انگليسى، اردو، عربى و فرانسوى به تأليف و ترجمه پرداخت. ديوانى از اشعار 

او به نام ) نواى کوهساران ( منتشر شده است.
* گل الله به خاطر رنگ سرخش در شعر پارسى گاهى نماد اشک خونين يا چهرة 

معشوق آمده است و گاهى هم به جهت خال هاى سياه بين گل برگ هايش به عنوان 
نماد عاشق دلسوخته تصوير گرديده؛ اما ابراهيم صفا شعرى را که در قالب مخمس 
سروده است به اللة وحشى صفت آزاده گى و وارسته گى داده است؛ زيرا آن گل در 

دشت و صحرا مى رويد و نيازمند آب دريا و نرمى يا سختى زمين نيست. 
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ضمير اشاره: ضميرى است که کسى يا چيزى را به اشاره بيان کند و آن از دوکلمة 
»اين« و »آن« تشکيل مى شود. »اين« براى اشارة نزديک به کار مى رود و »آن« 

براى اشاره به دور؛ مانند: از ميان گل هاى باغ اين گل را پسنديدم.
ستاره گان را نگاه کنيد، آن يکى از همه زيباتر است.

قرار  به جاى همزه حرف »د«  باشد،  از ضمير »اين« حرف »ب«  اگر قبل  توجه:   
مى گيرد؛ مانند: 

   بدين رواق زبرجد نوشته اند به زر     که جز نيکويى اهل کرم نخواهد ماند
                                                                                   حافظ

تصوير  به  را  الله  گل  خصوصيات  تا  است  خواسته  شاعر  آزاد  اللة  درس  در   
کشيده و انسان آزاده را به آن تشبيه نمايد، انسانى که بزرگ ترين صفت او آزاده گى و 

وارسته گى است.
ضمير اشاره کسى يا چيزى را به اشاره نشان مى دهد و آن از دو کلمة »اين و   

آن« تشکيل مى شود.

بشنو  و بگو
*  به پرسش هاى زير پاسخ مناسب ارائه کنيد:
1.   محمد ابراهيم صفا شاعر کدام دوره است؟

2.  در شعرى که خوانديد، گل الله به چه تشبيه شده است؟
3.  ضمير اشاره چيست؟

 *  دقت کرده انتخاب کنيد
شعر اللة آزاد در يکى از اين موارد سروده شده است:
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الف( کار وکوشش
ب( علم و دانش

ج( آزاد زيستن و  به خود متکى بودن
  محمد ابراهيم صفا شاعر 

 الف( ايرانى است 
ب( افغانى است
ج( هندى است

* چند شاگرد متن شعر درس  را بخوانند و معنا کنند.
گفت شنود

* شاگردان در مورد مفهوم اساسى متن در گروه ها مباحثه نموده از هر گروه يک نفر 
نتيجة بحث شان را به ديگران بيان نمايد.

* يک شاگرد يک مصراع شعر را بخواند و شاگرد دومى آن را معنا کند.
* يک شاگرد سوانح ابراهيم صفا را به ديگران بيان کند.

بخوان و بنويس 
* درس را بخوانيد و خالصة آن را به نثر بنويسيد.

*  واژه هاى مشاطه، ثابت، فارغ، چراغ و فطرت را در جمله هاى مناسب به کار بريد.
*  ضمير اشاره را در اين جمله ها نشان دهيد:

 اين کتاب خيلى پرمحتوا است.
خنديد و آن را گرفت.
آن قلم خيلى زيباست.
به ناتوان کمک کنيد.

د: قيد است

 

* شاگردان جمله هاى بنويسند که در آن ضمير اشاره به کار رفته باشد؛ همچنان ابيات 

شعر را به خاطر بسپارند.
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در درس گذشته شعر اللة آزاد را خوانديم که الله، گل خود روست در دشت ها و   
دامنه هاى کوه در فصل بهار مى رويد. در دامان اين دشت ها و کوها کوچى ها زنده گى 
آزاد و با صفايى دارند. اکنون در داستان دختر کوچى مى خوانيم که چقدر زنده گى 
زنده گى مى کنند.  آن جا  با عالقه مندى  و چقدر  زيباست  دامان طبيعت  در  آن ها 

آشنايى شاگردان با داستان و نثر معاصر درى هدف درس است.
آيا شما با زنده گى کوچى ها آشنايى داريد؟  

درس بيست و هفتم

دختر كوچى
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گل هاى خودرو در سرتاسر دشت شگفته و هواى صاف عطرآگين شده است.   
گويى از مشک و عنبر مثال دوست را بر صحرا نبشته اند. روزها خورشيد و شب ها مهتاب 
بهارى بر غژدى هاى پراگنده يى که تا دامن در ميان گل هاى زيبا و سبزه هاى با طراوت 

فرو رفته اند، روشنى خود را نثار مى کنند.
روز چون جمعيت آزاد کوچيان پراگنده مى شوند، نشاط و سرور؛ چون صداى   
سرود جوانان تمام فضاى دشت را پر مى کند. شب، هنگامي که پسران و دوشيزه گان به 
غژدى هاى شان باز مى گردند و به دور آتش حلقه مى زنند، آواز سرور و شادى از ساحه يى 
محدود به آسمان راه مى کشد. اين مردم فرزندان حقيقى طبيعت استند و چون ما از 
دامن پر لطف مادرشان جدا نشده اند. طبيعت را معمور و آبادان، دشت و دامن را سرسبز 
و شاداب، ابرهاى بهارى را پرآب، آسمان زمستان را صاف و بى ابر، رودخانه ها را مست، 
چشمه ها را خروشان، گل ها را زيبا و رنگين، سبزه ها را تازه و با طراوت، پستان گاوها را 
پر از شير و بره ها را فربه مى خواهند. آرزويى جز اين ندارند که همه چيز به آنچه خوش و 
زيباست، چنان باشد. به آهو هاى دشت روبه رو مى شوند و عقيده دارند که نبايد ايشان را 
آزرد. برکبوتران صحرايى فالخن نمى زنند و معتقد استند که شکار اين مخلوقات بى آزار 
شگون بدى دارد. گرگ ها را عقوبت مى کنند؛ زيرا از ايشان به بره هاى معصوم رنج مى رسد. 
به سگ ها مهربان استند؛ زيرا مى دانند که اين مخلوق، پاسبان ضعيف تر از خود است و 
احسان هايى که ديده است و زيباى  وفا در هر نگاه او مى درخشد. بيمارى شتر آن ها را 
به مژدة خوشى مسرور مى سازند.  را  از صداى زاغ خويشتن  اندوهگين مى سازد. حتى 
موهومات  و  نام خرافات  و صالح مى آورد،  و خير  قوت مى دهد  و  اميد  که  عقايدى  به 

نمى گذارند. قلب شان آشيان راستى و محبت و سينة شان خانة صفا و معصوميت است.
زنده گى پر از ظرافت و ساده گى آن ها در نزد ما خاطره است. کسى که چون من   

به جهان ايشان آشنا است، آشنايى شان را به جهانى نمى فروشد. 
خاطرات من زنده مى شود و به ياد کاروان هايى مى افتم که ديگر کوچ کرده و   
جز صحراى بايرى از خود به جا نگذاشته اند. خاطرات شيرينى دارم که روزگار کودکى پر 
از سرور من آن  را ربوده؛ ولى باز هم سيل تند زمان نتوانسته است، نقش آن را از صفحة 
قلب من بزدايد. هرگز نمى توانم فراموش کنم هنگامى که در حلقة کودکان همسال خود 
داخل مى شدم، مرا چسان مانند سرور و شادى کودکانه با تعارفات ساده و طفالنه استقبال 
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مى کردند. پيرزنى که بيش از هشتاد بار بهار گل هاى صحرايى را ديده بود، با چه مهر و 
لطفى از تخم هاى ماکيان سياه محبوبش به من تحفه مى داد. شوهرش رئيس قبيله بود 
و براى آن که مرا خوش و آن تحفه را گرامى تر ساخته باشد، با تبسمى پدرانه و پر از 
شفقت مى گفت: اين ها را از من پنهان کرده و براى تو نگهداشته بود.  نوادة کوچکش به 
حسرت به طرف تخم ها مى ديد. امروز مى توانم حس کنم که از نگاه اين کودک هم سال 
من برق رشک مى جست. او تنها بچه يى بود که از رفتن من به غژدى خوش نمى شد؛ زيرا 
من در نزد او دزدى بودم که نوازش آن زن و شوهر مهربان را که مال خاص نواده شان به 
شمار مى رفت، از او مى ربودم. وقتى به خانه مراجعت مى کردم، دوشيزه گان جوان هر يک 
دسته يى از گل هاى صحرايى و بته هاى خوشبو بسته به من مى دادند تا در خانه به خواهر 
خوانده هاى شان ببرم. آن وقت به آوردن تحايف به ايشان چقدر مسرور بودم؛ ولى امروز 
حس مى کنم که تحفه يى که از خانة خود به ايشان مى بردم، در مقابل ارمغانى که ايشان 

از دشت به خانة ما مى فرستادند، چقدر عادى، ناچيز و کوچک بود.
باربندى گذشته است؛ ولى هنوز همين که سکوت و ظلمت  از وقت  سه روز   
شام گاهان بر روى گيتى پهن مى شود، آواز عوعو سگ ها به گوش مى رسد؛ آيا امسال 
کوچيان کوچ نمى کنند؟ اين سؤال سرتاسر دهکده را پر کرده بود. عصر روز چهارم صداى 
دهل و غريو جوانان شنيده شد. آيا تمام قبيله براى شنيدن همين آواز معطل شده بود؟

دوشيزة زيبايى که چهارده بهار در بين گل هاى دشت گشت و گذار کرده بود،   
با جوانى که او را دوست داشت، نامزد شده بود. شب نامزدى سحر شد. همين که سپيدة 
صبح دميد، دوشيزة جوان که تمام شب نخفته بود، برخاست. آيينة کوچکش را برداشته 
منتظر روشنى آفتاب بود تا بتواند قيافة خود را ببيند. همين که چشمش به آيينه افتاد، 
ديد که موهاى سياه و مشکين او را شب با خود برده و به جاى آن سحر براى او يک دسته 
موى هاى سپيد آورده است، چند قطرة اشک از چشمان او فرود آمد؛ ولى او جز سکوت 
چاره يى نداشت. براى آن که حقيقت آن را بپوشاند، در پى آن افتيد که بهانه يى جستجو 
کند و خجالت را از سياه مويان و سفيد مويان قبيله بپوشاند. همين که آفتاب دنيا را به نور 
خويش سپيد ساخت، در بين قبيله يکى به ديگرى مى گفتند: هر کس بر خالف آيين 
نياکان خويش کار کند چنين شود. چرا چند روز باربندى را معطل کردند؟ خوب شد موى 
دخترشان در يک شب سپيد گرديد. خدا غژدى هاى ديگر را از ارواح بد مامون نگهدارد. 
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زود بايد کوچ کنيم تا بال و گزند ديگرى در قبيله نيايد.
راه مى رفت. گل هاى  پهلوى شتر خويش  در  آهسته  آهسته  موسپيد  دوشيزة   
دشت دامن او را بو مى کردند. صداى جرس روح او را محزونتر مى ساخت. طورى قدم بر 

مى داشت که گويى مى افتد. شتر او از همه عقب مانده بود.
دو سال ديگر گذشت. جوان چندين سفر کرده و سرمايه يى اندوخته بود. ديگر   
يک غژدى و چند شتر داشت که با آن بتواند زنده گى نامزدش را تأمين کند. اسباب 
فاصلة  به  را  عروسى مهيا شد. جوانان و دوشيزه گان روى سبزه ها رقصيدند. غژدى يى 

کوچکى از ديگر غژدى ها به روى تپه يى زده بودند.
بر روشنى مهتاب  براى مرتبة نخست ديد که موهاى عروسش سپيد است.  جوان   
اعتماد کرد. دوشيزه جز اينکه مبادا حقيقت را از او بپرسد، خوف ديگر نداشت. پاسى از سکوت 

شب گذشت. دوشيزه خود را به پاى جوان افگنده فرياد کرد: من به تو خيانت نکرده ام!
جوان تکان خورد. در چشمانش شعله يى درخشيد که سراپاى او را سوخت؛ ولى   

ساکت ايستاده در حالت خوف، حيرت و حزن به عروسش مى نگريست.
شايد به ياد داشته باشى آن شبى را که مرا با تو نامزد کردند. تا آن شب من به تو خيانت 
نکرده بودم؛ ولى در همان شب ستاره گان براى من بدبختى آوردند. ظلمت آن شب روى 

مرا سياه کرد. مهتاب همان شب بود که موهاى مرا سپيد نمود.
سحرگاه، خورشيد طلوع کرد. وقتى دختران جوان براى ديدن عروس آمدند،   

ديدند موهاى او دوباره سياه شده است.
                  عبدالرحمان پژواک

ضمير از نظر ارتباط واژه ها به دو قسم است. ضمير منفصل، ضمير متصل
ضمير منفصل: آن است که جدا از واژه نوشته مى شود. ضمير فاعلى )منفصل(:

جمع مفرد   اشخاص  
ما رفتيم من رفتم   متکلم )گوينده(  

شما رفتيد تو رفتى   مخاطب )شنونده( 
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آن ها رفتند او رفت   غايب    
ضمير مفعولى )منفصل(

جمع مفرد   اشخاص   
ما را گفت مرا گفت   متکلم )گوينده(   

شما را گفت ترا گفت    مخاطب )شنونده(  
ايشان را گفت  او را گفت  غايب    

داستان کوتاه دختر کوچى بيانگر زنده گى آزاد در دامان طبيعت با همه زيبايى هاى   
با کوشش و تالش زنده گى  طبيعى و صداقت و مهربانى کوچى ها مى باشد؛ که چقدر 

مى کنند؛ زنده گى شان پر از ظرافت و ساده گى است و قلب شان آشيان راستى و محبت.
ضماير منفصل آن است که جدا از فعل نوشته مى شود؛ مثال:  من رفتم، ما   

رفتيم، او رفت، آن ها رفتند و...

بشنو  و بگو 

 به پرسش ها پاسخ دقيق ارائه کنيد:

����tداستانى را که خوانديد در بارة چه بود؟
����tداستان دختر کوچى اثر کدام نويسندة معاصر کشور ماست؟

���tکوچى ها در دامان طبيعت چگونه زنده گى دارند؟
����tاز اين داستان کدام موضوعات دلچسپ را دريافتيد؟

����tضماير از نظر ارتباط کلمه ها به چند بخش تقسيم شده اند نام بگيريد؟
����tضمير منفصل فاعلى چگونه ضمير است؟ مثال بياوريد. 

����tاگر قصه و يا خاطره يى از کوچى ها به ياد داشته باشيد براى همصنفان تان بيان نماييد.
����tآيا به خواندن داستان عالقه داريد؟ کدام داستان ها را بيشتر مطالعه مى کنيد؟
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گفت و شنود

����tدو دو شاگرد دربارة داستانى که خواندند باهم مباحثه نمايند.
شاگردان به دو دسته تقسيم شده هر دسته از جانب مقابل در بارة ضمير هاى منفصل 

سواالتى طرح نمايند.
بخوان و بنويس

���tمتن را خاموشانه بخوانيد؛ سپس واژه هايى که براي تان مشکل است بيرون نويس نموده؛ 
با کمک معلم صاحب معناى آن  را دريابيد.

���tداستان را قطعه قطعه چند نفر به نوبت با آواز بلند بخوانيد.
�tجواب درست را دايره بكشيد:

داستان دختر کوچى يکى از اين نويسنده گان است:

الف( سپوژمى زرياب  ب( پروين پژواک   ج( محمود طرزى   د( عبدالرحمن پژواک 

����tضميرهاى منفصل ضميرهايى را گويند که:

ب( پيوست با واژه نوشته مى شود. الف( جدا از واژه نوشته مى شود.  

ج( الف وب هردو نادرست است   د( هيچ کدام

�tزير ضمير هاى منفصل خط بکشيد:
1- فرشته با او رفت.

2- اکرم در بارة کتاب شما را گفت.

 

*  در داستانى که خوانديد، ضمير، ضمير هاى منفصل، کلمه هاى متضاد و کلمه هاى مترادف را 

دريابيد و در کتابچه هاى خود بنويسيد.
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   آگاه نمودن شاگردان از پيامد هاى ناگوار اسراف در زنده گى و تقويت مهارت هاى 
زبان.

    در درس هاى گذشته شما با  اضرار چرس آشنايى حاصل نموديد و دانستيد 
که امروز يکى ديگرى از عوامل ناهنجارى هايى اجتماعى را مى خوانيم نيز ضربة 

شديدى بر پيکر اقتصاد فرد، خانواده و جامعه وارد مى نمايد.
   آيا مى دانيد که اين عامل چيست؟

درس بيست و هشتم 

اسراف
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      شما از کلمة اسراف چه مى فهميد؟ اگر پدرى بيشتر از معاش ماهانة خود پول خرج 
مى کند و يا بر چيز هاى غير ضرورى پول مى دهد، اسراف کار است و اسراف کرده است. اگر 
مادرى بيش از ضرورت خانوادة خويش غذا مى پزد و آنگاه غذا را دور مى ريزد. اسراف کار 
است و اسراف کرده است. شاگردى که تمام پول جيب خرج خود را به يک باره گى خرج 
مى کند و فکر ضرورت هاى فرداى خود را نمى داشته باشد، اسراف کرده و اسراف کار است. 
ازآنچه گفتيم چنين معلوم مى شود که اسراف زياده روى و خرج کردن بدون سنجش و 

عقل است. حاال که معناى اسراف را فهميديد، به حکايت زير توجه کنيد:
     مى گويند سال ها پيش آن وقت که بلخ يک شهر آباد بود، در آن جا سوداگرى به 
نام ادهم زنده گى مى کرد که از راه سوداگرى بسيار طال و نقره ذخيره کرده بود و تنها 
وارث او پسرى به نام ابراهيم بود. ابراهيم که نمى دانست پدرش با چه زحمت ها دارايى 
خود را اندوخته است، فکر مى کرد که دولت فراوان پدرش بدون کار وکوشش به دست 

آمده است. از همين جهت در برابر مال پدر بسيار بى پروا بود.
      روزى ابراهيم دوستانش را در باغ خود مهمان کرده بود، که ادهم )پدرش( وارد باغ شد، 
ديد که پسرش سکه هاى طاليى را در آب مى اندازد و مهمانان خود را در حوض مى اندازند، 
تا آن سکه هاى طاليى را براى خود بيرون بياورند. ادهم که اين اسراف پسر نازدانة خود را 
ديد در انديشه فرو رفت که اگر بعد از مرگ او دارايى اش به دست پسر اسراف کارش بيفتد 
در چند روز محدود تمام ثروت او را برباد مى دهد. شب تا سحر ادهم را خواب نبرد و در 
فکر آيندة پسر خود بود. در همين وقت به ياد دوست بسيار هوشيار و با تجربة خود )محب( 

افتاد و تصميم گرفت که موضوع ابراهيم را با او در ميان بگذارد و از او چاره جويى کند.
     فرداى آن شب به ديدار دوست خود محب رفت و آن چه را از ابراهيم ديده بود، 
برايش حکايت کرد. محب برايش گفت: »دوست عزيز، تو پسرت را بسيار نازدانه بزرگ 
کرده اى. او تا امروز نمى داند که يک لقمه نان به چه مشکالت به دست مى آيد. من پسر 
ترا از سر بايد تربيت کنم و اين کار کم از کم دو سال وقت کار دارد. تو سر از فردا 
پسرت را به من تسليم کن و کارى به کارش نداشته باش. من فردا با کاروانى که تو 
به سوى هرات مى فرستى سفر مى کنم و ابراهيم را با خود مى برم، تو در اين يک سال 
با من هيچ کارى ندارى، بعد از يک سال پسرت را به تو تسليم مى کنم و تو آن وقت 

ابراهيم را جوانى ديگرخواهى يافت.
      ادهم پيشنهاد دوست خود را قبول کرد و ابراهيم را با او به سفر فرستاد. کاروانى که 
ابراهيم با  او همراه بود روز و شب به سوى هرات در سفر بود. ابراهيم که رنج سفر نيازموده 
بيدار  از خواب  نمى کردند  بيدار  را  او  قافله  اهل  تا  و  ناوقت مى خوابيد  تا  بود در هرمنزل 
نمى شد، تا اين که کاروان در بيرون شهر هرات رسيد. صبح وقتى کاروان براى سفر به سوى 
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شهر آماده مى شد؛ ابراهيم به عادت هر روزه خواب بود. محب به همراهانش گفت: که او را 
از خواب بيدار نکنند و کاروان بدون ابراهيم حرکت کند. ابراهيم را در خواب رها کردند و 
کاروان به سوى هرات رفت. محب کاروان را نيز از راه ديگرى به سوى بلخ فرستاد و خود از 
دور مراقب ابراهيم ماند. در دشت آفتاب بلند شده بود، که ابراهيم از خواب بيدار شد و نشانى 

از کاروان نديد. به دنبال نقش پاى کاروان به راه افتاد و خود را به شهر هرات رساند.
در هرات نشانى از کاروان نيافت و از سوى ديگر گرسنه گى و تشنه گى بسيار   
آزارش مى داد. غرور او برايش اجازه نمى داد که دست گدايى به سوى کس دراز کند. 
گرسنه گى او را مجبور ساخت که در يک کاروان سرا برود و از صاحب آن تقاضاى کار کند. 
کاروان سرا دار برايش گفت: »اگر تو صبح و شام کاروان سرا را جاروب کنى و خاکروبه ها 
را بيرون شهر ببرى من در برابر اين کار برايت پنج درهم مسى صبح و پنج درهم مسى 
شام مى دهم و شب ها هم اجازه دارى که در کاروان سرا بخوابى.« ابراهيم به خوشى اين 
پيشنهاد را قبول کرد و مشغول کار شد. او صبح و شام کاروان سرا را جاروب مى کرد و 
کثافات آن را بيرون شهر مى برد و ده درهم مسى اجرت خود را مى گرفت، او پنج درهم 
را غذا مى خريد و پنج درهم را پس انداز مى کرد. ماه ها گذشت و ابراهيم تمام درهم هاى 
مسى خود را تنها به يک دينار طاليى بدل کرده بود. هرشام که از کار فارغ مى شد در 
کنار هريرود مى نشست و بلند بلند با خود حرف مى زد و مى گفت: » خدايا ! حاال مى دانم 
که پول با چه مشکالت به دست مى آيد. من ماه ها کارکرده ام؛ ولى تنها يک سکة طاليى 
به دست آوردم، در بلخ روزهاى جمعه در باغ خود ده ها سکه را در آب مى انداختم، تا 
ديگران براى خود پيدا کنند و بگيرند. من اکنون بايد کم از کم يک سال ديگر کارکنم تا 
يک سکة طاليى ديگر پيدا کنم و خود را به پيش پدر و مادر برسانم. خدايا ! من تا چه 

اندازه نادان بودم، به خاطر  اين نادانى از پدر خود بايد عذر بخواهم.«
محب که مى ديد ابراهيم آن جوانک نازدانه اکنون ديگر به يک جوان زحمت کش   
بدل گرديده و گرم و سرد روزگار را آزموده است براى پدرش نوشت: » دوست عزيز، تا 
تو نزد من و ابراهيم به هرات مى آيى يک سال پوره مى شود و من ابراهيم را به تو باز 

مى سپارم، بيا که من و ابراهيم هر دو بى صبرانه منتظر تو استيم.« 
ادهم که براى ديدار فرزند بيقرار بود و مى خواست نتيجة کار محب را هر چه   
زودتر ببيند، بدون معطلى خود را به هرات رساند و محب را پيدا کرده گفت:» بگو که 
فرزندم ابراهيم کجاست؟« محب گفت: صبر داشته باش! من و تو شام به ديدار ابراهيم 
مى رويم.« شام درکنار هريرود آمدند. ادهم جوانى نيرومند را ديد که با سر وريش رسيده 
در کنار رود نشسته و نان مى خورد. محب برايش گفت:» همين جوان پسر تو ابراهيم است 
تو آهسته آهسته برو، او در همين لحظه ها سکة طاليى خود را از جيب بيرون مى آرد و با 
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آن گپ مى زند؛ تو از پشت او برو سکه اش را از دستش برباى و چنين نشان بده که آن را 
در دريا مى اندازى، ببين که او چه مى کند.«

ادهم آهسته،آهسته رفت و سکه را از دست ابراهيم ربود. ابراهيم به شدت دور   
خورد و گريبان مردى را گرفت که سکه اش را ربوده بود؛ ولى با پدر خود روبه رو شد که 
مى خواست سکة او را به دريا بيندازد. ابراهيم به گريه افتاد و گفت: » پدر جان مرا بکش 
ولى حاصل اين چند ماه زحمت مرا درآب مينداز!« پدرش خنده کنان جواب داد: »پسرم 
آخر من اين اسراف را از تو آموختم. آيا آن سکه هاى طاليى را که در بلخ در آب مى افگندى 

به ياد دارى؟ من هم آن سکه ها را با سال ها زحمت کشى به دست آورده بودم.« 
  ابراهيم جواب داد:» مى دانم، مى دانم پدر! من هر روز چندين بار به خاطر آن 
کار، خود را مالمت کرده ام و در غياب بار ها از شما عذر خواسته ام و اينک در حضور شما 

عذر مى خواهم.« 
پدر و پسر با محب هر سه خوش و خوشحال به سوى بلخ باز گشتند. ابراهيم    
سوداگر بسيار مشهور شد و با دختر پادشاه بلخ عروسى کرد و پس از مرگ پادشاه چون 
وارثى ديگر غير از ابراهيم نداشت ابراهيم به پادشاهى بلخ رسيد تا وقتى که ترک پادشاهى 

گفت و به نام ابراهيم بن ادهم يکى ازعرفاى مشهور تاريخ اسالم گرديد.

 

ابواسحاق ابراهيم بن ادهم بن منصور زيد بن جابر بلخى از عرفا و زهاد نيمة اول   
قرن دوم هجرى به شمار مى آيد. تولد او را حدود سال 100 هجرى روايت کرده اند. وى از 
امير زاده گان بلخ بود که متحول شده و قدم به دايرة سير و سلوک نهاد. وى پس از ترک 
سلطنت، رو به صحرا نهاد. به گفتة شيخ فريد الدين عطار نيشاپورى، پس از ترک بلخ به 
نيشاپور رفت و مدت 9 سال در غارى به عبادت و رياضت پرداخت، سپس به مکه رفت 
و مجاورت خانة خدا را برگزيد؛ سپس به شام رفت. اغلب مؤرخان تاريخ وفات او را سال 

160 يا 161 قمرى و قبرش را در بغداد يا شام مى دانند.

ضماير متصل يا پيوسته 
آن است که به کلمة ما قبل خود بپيوندد. به عبارت ديگر: آن است که با کلمة قبلي 
خود به شکل پيوسته نوشته شود؛ مانند: گفتم،گفتي. که در هردوى اين واژه ها، 



133

حروف »م« و »ي« ضماير متصل اند. ضمايرمتصل به سه نوع تقسيم مى شود:
 1. ضمايرمتصل فاعلي 

2. ضماير متصل مفعولى 
3. ضماير متصل اضافى يا نسبتى.

بشنو و بگو
���tپيام اصلى درس را بيان نماييد.

���tآيا گفته مى توانيد که اسراف براى فرد و جامعه چه ضرر هايى دارد؟ در بارة آن صحبت 
کنيد و ضرر هاى آن را يکى از شاگردان يادداشت نموده، در برابر صنف بخواند.

گفت و شنود 
���tدو تن از شاگردان داستان را به عبارت خود به ديگران قصه کنند.

���tدر گروه هاى چهار نفرى در مورد دو پيام با ارزش متن درس با هم بحث وگفتگو نماييد، 
نتيجة سخنان را يک نفر نماينده از هر گروه، پيش روى صنف  به ديگران بگويد.

بخوان و بنويس
���tخالصة درس را درپنج سطر بنويسيد.

���tمتن درس را بخوانيد و پنج ضمير متصل را از آن بيرون نويس کنيد.
���tپنج جمله خارج از موضوع درس بنويسيد، که در هريک از آن جمله ها حداقل يک 

ضمير متصل به کار رفته باشد.

 

���tهريک از شاگردان موارد زير را مطالعه کرده، از ميان آن يکى را انتخاب کند و در بارة 
آن مقاله يى بنويسد که کمتر از ده سطر نباشد. 

���tآيا در خانه هاى خود نمونه هاى اسراف را مى بينيد؟ مثال دهيد.
���tآيا مادر تان بيش از ضرورت اعضاى خانه غذا مى پزد و غذاهاى اضافى را دور  مى ريزد؟ 

براى جلوگيرى آن چه بايد کرد؟
��tآيا در خريدن چيزهاى قيمتى زياده روى مى کنيد؟ چگونه مى توان ازين عمل جلوگيرى کرد؟



134

آ        
جوانمرد، داراى خوى آزاده گى  آزادمنش   
الف

ا بزار   سامان و آالت کار تيشه، چکش و غيره
جمع واژة تبعه و تبعه به معناى شهروند و اتباع شهروندان اتباع   

احتياج    حاجت مندى و نيازمندى
اختراع    ساختن چيزى که پيشتر مانند آن ديده نشده باشد

آزار اذيت   
نشان دادن، نماياندن  و پيشکش کردن ارائه   

ارزنده   با ارزش
کسى را به کارى گماشتن، مقرر کردن، به خدمت خواستن استخدام  

استدالل   طلب دليل کردن بر وزن استفعال و نيز دليل آوردن
پذيرايى کردن استقبال  

متکى شدن به کسى و باور کردن اعتماد  
توجه، اهتمام  اعتنا   

افتتاح   آغاز کردن، گشودن
جمع فلك، آسمان ها افالک  

اقرب    نزديك
بزرگ داشتن، گرامى داشتن، احترام کردن اکرام  

گروهى از مردم، جماعت،  پيروان يك پيغمبر امت  
امين   امانت دار، طرف اعتماد، درست کار،

پراگنده شدن، گسترده شدن، در اين جا نشر و پخش شدن مراد است. انتشار   
جمع نجم به معناى ستاره گان انجم   

انسداد                 بند شدن
پنداشتن، تصور کردن، خيال کردن انگاشتن  

توهين کردن، تحقير کردن   اهانت   
ب

باک    ترس و بيم، انديشه و پروا
برهان    دليل، حجت
پايدار ماندن بقا  

جمع بقيه، چيزى باقى مانده بقايا   
پ

حراست و نگهدارى  پاسدارى   
خزان پاييز  

کالبد، تن، هيکل پيکر  
اتصال، پيوسته گى  پيوند   

ت
امنيت دادن، اطمينان دادن، برآورده ساختن تأمين   

    واژه نامه
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ادامه تداوم   
تدوين   فراهم آوردن

آراستن، زينت دادن تزيين  
جمع تعارف، به يکديگر خوش آمد گفتن، چيزى به هم پيشکش کردن تعارفات  

بوى بد  تعفن   
غذا دادن، غذا جذب کردن تغذيه  

فرق و اختالف تفاوت   
به تدريج کامل شدن تکامل  

تکلم    سخن گفتن
تقسيم   توزيع   

فصل خزان تيرماه   
ج

نهر کوچك، رخنه در زمين. جر  
جمال    حسن صورت، زيبايى
آشفته گى، ديوانه گى   جنون   

چ
شعر، قصيده چکامه   

ح
حفظ صحت حفظ الصحه  

نگهداشتن، مراقبت کردن حفظ  
حواله   چيزى را به کسى واگزار کردن يا محول کردن 

                                                         خ
انگشتر خاتم  

نام جايى در چين  ختن   
نام قديمى افغانستان، ايران و بخشى از آسياى ميانه. خراسان   

خرافات             سخنان بيهوده و باطل
عقل، هوش خرد   

سخنى که روبه رو به کسى گفته شود. خطاب   
آفتاب خورشيد    

د
آگاه، زيرک و هوشيار دانا   

پول نقره يى  درهم  
مشکالت دشوارى   

مردم ساالرى دموکراسى  
ر

رباعى    يك نوع قالب شعر، چهار مصراعى
پيشرفت، ترقى، زيادشدن  رشد  

مراعات کردن، در متن درس در نظر گرفتن حفظ الصحة محيطى رعايت   
تابش، درخشش و زيبايى رونق   
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ز
نهايت سردى، شبنم برف مانند از فرط سردى. زمهرير          

جمع زاهد به معناى با تقوا و پرهيزگار زهاد  
ژ

ژرف بين   عميق بين، خالف سطحى نگر.
ژورنالست  روزنامه نگار، روزنامه نويس

س
تشکيل، ترکيب، ساختن ساختار  

سردار، بزرگ قوم ساالر  
سپهر   آسمان

جمع سجيه، خلق وخوى، طبيعت سجايا   
سده    يك دورة صد ساله

چراغ سراج  
فلز نرم و خاکسترى رنگ که با اندک حرارت ذوب مى شود. ُسرب  

کوشش سعى   
پول فلزى سکه  

سير     گردش، رفتار
ش

چوپان شبان   
زبانة آتش شعله  

گله، شکايت شکوه  
چيز را دوست داشتن و رغبت داشتن به آن، خواهش نفس شهوت  

ص
صاعقه   آتشى که از رعد و برق آسمان بوجود مى آيد.

صداقت    راستى و درستى 
صوفى    پيروان طريقة تصوف، اهل طريقت

شکارچى صياد  
ط

خوى، عادت، سرشت و نهاد طبع  
داکتر طبيب  

نقشه ريز، نقش افگن، افگننده طراح   
تازه گى و شادابى طراوت  

پى ريزى کردن، افگندن. طرح   
گرد چيزى گشتن طواف   

ع
قصد کننده، کسى که عزم کارى کند. عازم   

عجايب   چيز هاى شگفتى آور
عجز   ناتوان شدن، درمانده گى 

جمع عارف به معناى آگاه از رموز و دقايق عرفا  



137

شيفته گان، عاشقان عشاق   
روزگار و نزديك غروب آفتاب عصر   

عفونت   بدبويي، گنديده شدن                               
سزاى گناه، بدى و شکنجه عقوبت  

مرد دلير، شجاع و خيررسان و آماده. عيار   

غ
دور شدن از شهر خود غربت  
هدف، نشانة تير، قصد.  غرض  

غنى    مالدار، بى نياز
ف

گنديده فاسد  
فاضل    کسى که در علم و کمال افزون از ديگران باشد.

نيست شونده، ناپايدار فانى   
شکوه و جالل فر  

فراتر    باالتر 
چاق فربه  

فرد     بى همتا، بى نظير، مقابل جمع
وقت ُفرصت   

فزود    بسيار، زياد، اضافه کرد.
مجله يى که در هر سه ماه يك بار به نشر مى رسد. فصل نامه  

سرشت طبيعى، خوى وعادت  فطرت   
فعل     کار، عمل

پلخمان، رشته يى از نخ و با آن از جايى به جاى ديگر سنگ مى اندازند. فالخن  
فنا    نيستى و نابودى

ق
کاروان، گروه مسافرکاروان قافله  

قياس    سنجيدن، اندازه کردن دو چيز از روى مشابهت
چهره قيافه  

ك
سراى بزرگ در داخل شهر يا در وسط راه براى پذيرايى کاروانيان. کاروان سرا 

کسبه کار، پيشه ور. کاسب   
جمع کثافت، ناپاکى و مواد گنديده  کثافات  

بزرگى و جوانمردى، سخاوت و بخشنده گى. کرامت   
سخى و بخشنده، بزرگ منش کريم   

کمال    آراسته گى صفات
کمين   جايى که کسى به قصد از پا در آوردن دشمن يا شکار پنهان شود.

کلمه يى که به معناى ديگرى به کار رود. کنايه   
خانة زنبور عسل و انبار و ذخيره گاه غله کندو  

ديرينه، قديمى کهن  
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گ
آسمان، چرخ گردون   
سنگ قيمتى گوهر   

جهان گيتى  
ل

پست و ناچيز لئيم  
نرم و نازک، مهربان  لطيف   

سخن نيکو و خوب که سبب خوشى گردد. لطيفه   
چيزى شبيه کاغذ که آن را از ريشه و ساقة گياهان مى ساختند. ليف  

م
جاى امن، پناه گاه  مأمن   

ماهيت   حقيقت، طبعيت، نهاد و سرشت
آغاز، اصل، مبادى جمع مبدأ   

مبذول    انجام دادن، به عمل آوردن
محکم، ثابت،  قاطع مبرم   

متحد    يکى شونده 
ديگرگون شونده، ازحالتى به حالتى تغييرکننده. متحول  

متداول    رواج داشته
معتقد    اعتقاد و باور
قبول کننده متقبل   

پرهيزگار، پارسا و نيکوکار متقى    
استوار متين  

اندازه، درجه، منزلت مثابه  
کلمه يى که در غير معناى حقيقى خود استعمال گردد. مجاز   

ضد مقعر، برآمده، باال آمده  محدب  
اندوهگين و اندوهناک محزون  

محل    جاى، محل، مکان
محيط زنده گى  ساحة زنده گى محيط زيست 

يارى دهنده مدد کار    
پسنديده  و خواسته شده  مرغوب  

محکم، مقاوم، پايدار مستحکم  
مستور    عفيف، پوشيده در پرده

آرايش گر  مشاطه   
کسى که سر گرم کار باشد. مشغول   

تشويق کننده مشوق   
شوخى و مزاح کردن  مطايبه   

شناختن چيزى، شناسايى، علم و دانستن معرفت  
آبادان معمور  

مغاره   شگاف عميق در کوه
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مغفر   زرهى که زير کاله خود بر سر مى گذاشتند.
مفتش    جستجو کننده

پيشوا، کسى که مردم از او پيروى کنند. مقتدا  
فرو رفته، عمق دار، ُچُقر مقعر  

تقويت کننده مقوى  
ملکه    زن شاه، شه بانو

ملل   جمع ملت
ممالك   جمع مملکت 
منشأ   محل پيدايش 

منهاج   راه راست، راه روشن و آشکار
جمع موهوم به معناى وهم و گمان موهومات  

ماه، مهتاب مه  
هدايت شده راه راست يافته مهتدا  

خورشيد مهر   
ُمهلك                کشنده

ن
نبايدت   نبايد ترا 
پيغمبرى نبوت  

خيرات و قربانى  نذر  
نقل کردن، کاپى گرفتن نسخه بردارى  
باد ماليم، هواى خنك  نسيم   

شادمانى، خوشحالى و خوشى نشاط   
جنازه، تابوت و ميت نيز اطالق مى شود. نعش  

نيکو، خوب و مرغوب نفيس  
نقل    سخنى  که از کسى شنيده شده، به ديگران گفته شود. 

قوى، پر زور نيرومند  
و

کسى که ازمتوفى پول و مال و ملك به ميراث مى برد. ميراث خور. وارث  
باال، بلند مرتبه واال  

آن چه از جانب خداوند> برپيامبران الهام شود. پيغام و نامه وحى  
باال تر، آن سوتر وراى  

وسيع    فراخ، پهناور
خاص ويژه   

هـ
دشت هامون   

کوچ کردن از وطن خود به جاى ديگر هجرت   
بدگويى و برشمردن معايب کسى به طور کنايه و مجاز هجو   

دريايى است که واليت غور را درنورديده به هرات مى رود. هريرود  
مصارف، مصرف. هزينه   
همت    ارادة قوى، عزم


