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کتاب های درسی متعلق به وزارت معارف بوده خرید و 
فروش آن جداً ممنوع است. با متخلفین برخورد قانونی 

صورت می گیرد.

 زبان و ادبیات دری

وزارت معارف 
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم 
ریاست عمومی انکشاف نصا ب تعلیمی 

و تألیف کتب درسی

صنف هفتم

سال چاپ: 1396 هـ . ش moe.curriculum@gmail.com
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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی يې قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ېان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سولې کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پښـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځليږي
 په ســـينــه کې د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

سرود ملی
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 زبان و ادبیات دری

سال چاپ: 1396 هـ . ش.

صنف هفتم

وزارت معارف 
معینیت انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم

ریاست عمومی انکشاف نصا ب تعلیمی و 
تألیف کتب درسی
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مؤلفان: عبدالرزاق کوهستانی عضو علمی دیپارتمنت زبان و ادبیات دری
      وزیرگل صدیقی 

ادیتور علمی و مسلکی: محمد نسیم فقیری متخصص زبان و ادبیات دری

ادیتور زبانی: سیدمحمود خلیق متخصص زبان و ادبیات دری

کمیتۀ دینی، سیاسی و فرهنگی
-  معاون مؤلف عبدالسالم تائب عضو علمی دیپارتمنت زبان عربی 

- دکتور محمد یوسف نیازی
- حبیب اهلل راحل مشاور وزارت معارف در ریاست انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف 

کتب درسی.

کمیتۀ  نظارت:
-   دکتور اسداهلل محقق معین انکشاف نصاب تعلیمی و تربیۀ معلم.

-  دکتور شیر علی ظریفی مسؤول پروژه انکشاف نصاب تعلیمی.
-   سرمؤلف عبدالظاهر گلستانی رئیس عمومی انکشاف نصاب تعلیمی و تألیف  کتب درسی

طرح و دیزاین: حمیداهلل غفاري  و عبدالرزاق کوهستاني 

ACKUتنظیم امور چاپ: محمد کبیر حقمل رئیس نشرات و اطالعات وزارت معارف.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

پیام وزیر معارف
به  بیان بخشید و  او را قدرت  تقویم آفرید و  انسان را در احسن  بیکران آفریدگاری را که  سپاس 
زیور علم و اندیشه آراست و درود بی پایان بر پیامبر مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی- صلی اهلل علیه 

وسلم- که معلم بزرگ انسانیت است و پیام آور رحمت و هدایت و روشنایی. 
تعلیم و تربیت نقطۀ آغاز هر تحول و سنگ بنای توسعه در هر جامعه است.  هدف اصلی تعلیم و 

تربیت به فعلیت رساندن نیروهای بالقوة انسان و شگوفا کردن استعدادهای درونی وی است. 
کتاب درسی یکی از ارکان مهم در فرایند تعلیم و تربیت محسوب می شود که همگام با تحوالت 
وپیشرفت های علمی نوین و مطابق با نیازمندی های جامعه تهیه و تألیف می گردد و باید دارای ظرفیت و 
ظرافتی باشد که بتواند آموزه های دینی و اخالقی را توأم با فرآورده های علوم جدید با میتودهای نوین 

به شاگردان منتقل کند. 
است.  شده  تألیف  و  تهیه  ویژه گی ها  همین  اساس  بر  دارد،  قرار  شما  اختیار  در  اکنون  کتابی که 
بر  متکی  کشور،  معارف  کتب درسی  و  تعلیمی  نصاب  که  بوده  براین  همواره  معارف  وزارت  سعی 
با معیارهای علمی و روش های تربیتی نوین  مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و حفظ هویت ملی، مطابق 
بوده، استعدادهای دانش آموزان را در همه زمینه های اخالقی و علمی شگوفا گرداند و قدرت تفکر، 
ابتکار و حس جستجوگری را در آنها تقویت بخشد. ترویج فرهنگ گفتگو و رواداری، تقویت حس 
وطن دوستی، مهربانی، گذشت و همبسته گی از خواست های دیگر وزارت معارف است که باید در 

کتب درسی متبلور باشد.
کتاب های درسی بدون داشتن معلم خوب و مسلکی نمی تواند اهداف مورد نظر را بر آورده سازد. 
و  معلمان  از  است.  تربیتی  و  آموزشی  برنامه های  مجری  و  تربیت  و  تعلیم  مهم  ارکان  از  یکی  معلم 
آموزگاران خوب، متعهد و دلسوز کشورم که ستیزه با سیاهی و نادانی را پیشۀ خود ساخته اند، صمیمانه 
آرزومندم که با تطبیق دقیق و مخلصانۀ نصاب تعلیمی، کودکان و جوانان میهن را بسوی فتح قله های رفیع 

دانش، اخالق و معنویت رهنمون گردند.
اقشار  همه  از  ازین رو  است.  غیر ممکن  مردم  بدون همکاری جدی  نظام آموزشی کشور  کامیابی 
از  که  خواهشمندم  شاگردان  محترم  اولیای  و  خانواده ها  از  بخصوص  افغانستان،  شریف  ملت  افراد  و 
هیچگونه همکاری در جهت تحقق اهداف معارف دریغ نورزند. همچنان از همه نویسنده گان، دانشمندان، 
متخصصان تعلیم و تربیت و اولیای محترم شاگردان تقاضا می شود که با ارایۀ نظریات و پشنهادات سالم و 

نقدهای سازندة خود وزارت معارف را در بهبود هر چه بیشتر کتاب های درسی همکاری نمایند.
الزم می دانم از تمام مؤلفان دانشمند و کارمندان اداری و فنی وزارت معارف که در تهیه، تألیف، 
طبع و توزیع این کتاب زحمت کشیده اند و از همه نهادهای ملی و بین المللی که در زمینۀ چاپ و توزیع 

کتب درسی همکاری نموده اند، قدردانی و تشکر نمایم. 
در اخیر از خداوند منان استدعا دارم که به لطف بی پایان خود، ما را در تحقق آرمان های مقدس 

معارف یاری رساند. إنه سمیع قریب مجیب.
دکتور اسداهلل حنیف بلخی

وزیر معارف
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صفحهعنوانشمارۀ درس

1بهترین سرآغاز  )حمد(درس اول

5خرد دانا به نور روی او شد  )نعت(درس دوم

9امانت و راستکاریدرس سوم

13بشردوستیدرس چهارم

17هدیه به مادراندرس پنجم

23سرزمین من درس ششم

27سنایی غزنویدرس هفتم

33ملتدرس هشتم

37نظافت درس نهم

فهرست 
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صفحهعنوانشمارۀ درس

43ارزش آب در زنده گیدرس دهم

47اسرافدرس یازدهم

51رقعه نویسیدرس دوازدهم

55میرغیاث الدین غیاثیدرس سیزدهم

61فولکلوردرس چهاردهم

67زبان دریدرس پانزدهم

73زیب النسا مخفیدرس شانزدهم

79ضرب المثل هادرس هفدهم

83حکایتدرس هجدهم

87کمپیوتردرس نزدهم

93شایق جمالدرس بیستم

99شعر تعلیمیدرس بیست و یکم

105درخت بقادرس بیست و دوم

109دکتور عبداالحمد جاویددرس بیست و سوم

115داستان کوتاهدرس بیست و چهارم

121ورزش و فواید آندرس بیست و پنجم

127مواد مخدردرس بیست و ششم

133ماین چیست و چند نوع دارد؟درس بیست و هفتم

139صلح و امنیتدرس بیست و هشتم

144واژه نامه

147منابع
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درس اول

حمدشریف
بهترین سرآغاز

به نام خداوندى که انسان را آفريد و خرد را، زبان را آفريد و ما را به فراگيرى 
دانش دستور داد.

اولين درس سال نو تعليمى را با حمد شريف و زيباي از شاعر بزرگ و تواناى شعر 
 و ادب درى، نظامى گنجوى آغاز مى کنيم. اين درس بيانگر ثنا و ستايش خداوند
است و هدف ما توجه، عالقه مندى و تقويت مسايل دينى و عقيدتى، مهارت هاى 
اساسى زبان، خوانش شعر و آشنايى با کلمه در متن درس مى باشد؛ پس بگوييد که: 

هر کار را با نام و ياد کى آغاز مى کنيم؟
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ای نــام تو بهتــرین ســـرآغاز     بی نــام تـــو نامه1 کی کنم بــاز
ای یــــادتـــو مــونس روانـم     جـــز نام تـــو نیست بر زبــانم
ای کـارگشـای هـر چــه هستند     نــام تـو کلید هــر چــه بستند
هستی     کـــوتـــه ز درت دراز دستــی ای هست کـــن اســاس 
مظلوم     احـــوال همه تـــو راست معلوم  2 و دود ظلـــم  آتش  از 
نامـۀ نــا نــوشته خــوانی هـــــم قصـۀ نـانمـــوده دانی     هـم 
ای عقـــل مــــرا کفایت از تو3     جستن ز مـن و هــدایـت از تــو
عنایت الهی     آنجـا قـدمم رسان کـه خــواهی هـــم تـــو بـــه 
از ظلمت خـــود رهــــایی ام ده     بــا نـــور خـــود آشنایی ام ده

ليلى و مجنون - نظامى

1. نامه در اينجا يعنى کتاب.
2. دود در اينجا يعنى آه؛ دود مظلوم: آه ستمديده.

از  من  و شايسته گى خرد  توانايى  که  اى خداوندى  تو:  از  کفايت  مرا  عقل  اى   .3
ACKUتوست.
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u کلمه
با  حاال  خوانديد،  فشرده  طور  به  را  دستورى  قواعد  گذشته  سال هاى  در 

کلمه و اقسام آن آشنا مى شويم، به مثال هاى زير توجه نماييد:
از آتش ظلم و دود مظلــوم   احوال همه تو راست معلـوم
ای عقل مرا کفایت از تـــو   جستن ز  من و هدایت از تو

کلمه هاى  هدايت(  و  کفايت  عقل،  همه،  دود،  ظلم،  )آتش،  باال،  ابيات  در 
ساده اند.

کلمه، کوچکترين واحد با معناى زبان بوده و داراى معناى مستقل و لغوى 
است و از نگاه شکل سه نوع مى باشد: کلمۀ ساده، مشتق و مرکب.

اجزاى  به  تجزيه  قابل  و  بوده  جزء  يک  تنها  که  آنست؛  ساده  کلمۀ   .1
مستقل يا نامستقل نباشد؛ مانند: نام، مونس، آتش، روز، روشن، بزرگ و...

از يک کلمۀ آزاد و چند جزء وابسته ساخته  2. کلمۀ مشتق آنست؛ که 
شده باشد؛ مانند: همسفر، فروتن، امروز، نادار و...

مانند:  باشد؛  شده  تشکيل  آزاد  کلمۀ  دو  از  که  آنست؛  مرکب  کلمۀ   .3
روز نامه، زردآلو، شورانگيز، سياه چشم و...

به تمام کلمه هاى ساده، مشتق و مرکب، کلمه  های مستقل نيز مى گويند.

خدايا! نام پاک تو بهترين سرآغاز کارهاى ما، حضور تو انيس تنهايى ما، ياد تو يگانه 
همدم و يار ما و جز نام پاک و بر حق تو نيست نام ديگرى بر زبان ما، ما را از جهل و 

تاريکى به دور نگهدار و با نور ايمان و تقوا آراسته دار.
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u فعالیت اول
l چرا هر کارى را با نام و ياد خداوند  آغاز مى کنيم؟
l قدرت هاى خداوند را در چه چيزها مى توان ديد؟
l خداوند براى بنده گانش عقل داد که چه بکنند؟

l ابيات زير را بخوانيد و کلمه هاى سادة آن را مشخص نماييد:
بی نـام تو نامه کی کنم باز                ای نام تو بهترین سرآغاز  

جز نام تو نیسـت بر زبانم         ای یاد تو مونـس روانـم  
l مقصد شاعر را از بيت زير بيان داريد: 

       ای عقل مرا کفایت از تو       جستن ز من و هدایت از تو

u فعالیت دوم
از هر گروه يک شاگرد متن شعر را با لحن و آهنگ مناسب بخواند.

l متن شعر را از بيت اول الى آخر امال بنويسيد.
l کلمه هاى جديد درس را درگروه ها معنى نموده و طورى جمله بسازيد که با مفهوم 

درس ارتباط داشته باشد.
l مفهوم بيت زير را در يک جمله بنويسيد:

       ای کارگشای هر چه هستند            نام تو کلید هر چه بستند

برداشت خود را از متن درس در شش سطر خالصه نموده و در کتابچه هايتان بنويسيد.

ACKU
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درس دوم

نعت شریف 
خرد دانا به نور روی او شد

دومين درس ما شعر زيباييست از شيخ فريد الدين عطار، که در وصف پيامبر  

گرامى و بزرگوار اسالم، حضرت محمد  سروده شده است. هدف ما ايجاد عالقه 

و تقويت عقيدة راسخ به سيرت پاک سردار عالم حضرت محمد، مهارت هاى 

اساسى زبان و آشنايى با کلمه هاى نا مستقل در متن درس است. حاال بگوييد؛ که 

سرور و سادات عالم کيست؟

ACKU
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که  نـامـد  در جهان  مانند او کس درود از حضرتش بر جان آن کس        
نبـوده بـا کسی پیـوند و میلش1 مـالئـک تـا بـشر جمله طفیلش       
سر و  چشـم خـرد را تاج بینش مهــین و برتـرین آفـــرینش         
معطـر از نسیـم کـوی او شـد خـرد دانـا به نـور روی او شـد      
مشـرف اولـیـا از خـاک راهش مـرفـه انـبیـا در زیـر جـاهش      
ز گفتش اولیـا بـر سر نهنـد تاج به جودش انبیـا گشتـند محتاج             
چه گویم گر بدانی جمله خود اوست فـتـوح انـبیـا و اولـیـا زوست              
زخـاک درگـۀ او سروری یـافت در این عالم هرآن کو  برتری یافت      

از آن از آفرینش برتر آمـد
که بر جمع دل، او سرور آمد

عطار        

نبوده با کسى پيوند و ميلش: يعنى پيامبر مانند افراد عادى و بر اساس انگيزه ها و 
ACKUکشش  هاى غير دينى با کسى ميل و پيوند نداشت.
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u کلمه های نامستقل
در درس گذشته با کلمه هاى مستقل آشنا شديم، در اين درس مى خواهيم بدانيم 

که کلمه  هاى نا مستقل کدام ها اند؛  به طور مثال:
مـعطر از نسيـم کـوى او شد خـرد دانـا به نـور روى  او شـد  

که نامد در جهان مانند او کس درود  از حضرتش بر جان آن کس  
در ابيات باال کلمه هاى به، از، بر و در، کلمه هاى نا مستقل اند.

در جمله  هاى زير، کلمه هايى که زيرشان خط کشيده شده است، کلمه هاى 
نا  مستقل اند:

1. من از کتاب فروشى براى برادر و خواهر کوچکم دو کتاب خريدم.
2. خاموش باشيم و با احترام به سخنان بزرگان گوش بدهيم.

کلمه  هاى نا مستقل کلمه  هايى را گويند که داراى معناى دستورى  اند؛ ولى به 
صورت جداگانه و آزاد به کار برده نمى شوند؛ مانند: بر، براى، از، با و...

بـه گفـتار پیغمبرت راه جوی          دل از تیره گی ها بدین آب شوی
اگر واقعاً به گفتار پيغمبر گرامى خود حضرت محمد عمل کنيم و آن را سر 
مشق زنده گى خود قرار دهيم هيچگاهى گناهى را مرتکب نخواهيم شد. او يگانه 
پيغمبريست که بنده گان خداوند  را به دين مقدس اسالم مشرف گردانيد و 
همه را از جهل و نادانى به سوى روشنايى و صفا رهنمون شد و عقل و خرد همه 

بنده گان خداوند  را براى پرستش و عبادت خالق آن ها روشن گردانيد.
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u فعالیت اول
مفهوم درس را با زبان ساده بيان کنند وبه پرسش هاى زير پاسخ بگويند:

l چرا حضرت محمد را آخرين پيامبران مى گويند؟
l مقصد شاعر از بيت زير چيست:

 در این عالم هر آنکو بـرتری یافت        زخاک درگـۀ او سروری یافت
l کى مى تواند بگويد چرا حضرت محمد  مهين و برترين آفرينش است؟

l هر گروه در مورد دو بيت مختلف از نعت شريف بحث کرده و در آخر نتيجه را يک 
شاگرد از هر گروه به ديگران بيان کند.

u فعالیت دوم
l به صورت گروهى در مورد مفهوم درس باهم بحث کنيد.

l کلمه هاى جديد و دشوار درس را در کتابچه هاى خود يادداشت نموده و معناى 
آن ها را از همديگر بپرسيد.

l درس را به صورت دقيق بخوانيد و نکات عمدة آن را از يکديگر سؤال کنيد.
l يک نماينده از هر گروه در مورد درس يک جمله روى تخته بنويسد.

l در مورد سيرت حضرت محمد يک مطلب پنج سطرى بنويسيدکه در آن 
کلمه هاى نا مستقل به کار رفته باشد. 

l کى مى تواند احساس و عالقه مندى خود را در مورد درس بيان نمايد؟

مفهوم درس را به صورت نثر در کتابچه هاى خود بنويسيد.
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درس سوم

در اين درس يکى از حکايت هاى آموزندة ابراهيم ادهم را از کتاب تذکرة  االولياى 
عطار که درمورد امانت و راستکارى است، مى خوانيم، مى آموزيم و سرمشق خود قرار 
مى دهيم. تذکر        ة االولياى عطار کتابى است به نثر فارسى درى که سر گذشت 96 تن 
از اوليا و مشايخ صوفيه با ذکر مواعظ و سخنان حکمت آميز شان آمده است. سبک 

تحرير کتاب ساده و خالى از تکلف است.
هدف ما ايجاد عالقه و تقويت امانتدارى، مهارت هاى اساسى زبان و آشنايى با  

اسم در متن درس است. 
امانت و راستکارى چيست؟

امانت و راستکاری

خداوند متعال در قرآن کريم مى فرمايد: )سوره نساء آيت 58(

ِإنَّ اهلَل َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤ دُّوْا اأَلَماَناِت ِإَل َأْهِلَها      
 

خداوند جل جالله به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبان 
آنها بسپاريد.
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ابراهيم ادهم1 گفت: وقتى باغى به من دادند، تا نگهدارم، خداوند باغ2 آمد و گفت: انار 
شيرين بيار، بياوردم ترش بود، گفت: انار شيرين بيار، طبقى ديگر بياوردم ترش بود. گفت: 
اى سبحان اهلل، چندين گاه3 در باغ باشى انار شيرين ندانى! گفتم من باغ ترا نگه مى دارم 
و طعم انار ندانم که نچشيده ام. مرد گفت: بدين زاهدى که تويى گمان برم که ابراهيم 

ادهمى؛ چون اين بشنيدم از آنجا برفتم.                            
تذکرة         االولياى عطار        

راستی موجب رضای خداست          کس ندیدم که گـم شد از ره راست
راستی کن که راستان رستند                   در جهـان راسـتان قـوی دستنـد

ـ.. ق. و وفات  1.  ابو اسحاق ابراهيم بن ادهم از امير زاده گان بلخ بود. سال تولد او را 100 ه
او را 160 هـ.ق. روايت کرده اند. به گفتۀ عطار، بعد از ترک بلخ به نيشاپور رفت و مدت نُه سال 
در غارى به عبادت و رياضت پرداخت؛ سپس به مکه رفت و مجاورت خانۀ خداوند را 

برگزيد.
2.  مالک باغ.

3ACKU.  بسيار وقت، ديرزمان.
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u اسم
در درس گذشته با کلمه هاى نا مستقل آشنا شديد، در اين درس با اسم آشنا 

مى شويم. به مثال هاى زير توجه نماييد:
ابراهيم ادهم گفت: وقتى باغى به من دادند، تا نگهدارم، خداوند باغ آمد و گفت: 

انار شيرين بيار.
در جمله هاى باال کلمه هاى، ابراهيم، باغ، انار و... اسم اند.

يى است که به انسان، حيوان، مکان، نبات و يا چيزى اطالق شود و 
 
اسم کلمه

تر اسم، نام اشيا و اشخاص است.
 
يا به سخن کوتاه

بلند  جايگاه  مقام  و  به  را  انسان  راستکارى  و  امانتدارى  پسنديدة  و  نيک  خصلت 
مى رساند، هر کسى که اين خصلت را دارد، نزد خداوند و بنده گان خداوند عزيز و 

دوست داشتنى است.

u فعالیت اول
l چرا ابراهيم ادهم ندانست که انار شيرين کدام است؟

l چرا راستى موجب رضاى خداوند مى شود؟
l چگونه مى توانيم که امانتدار و راستکار باشيم؟

l در جمله هاى داده شده اسم هاى آن را مشخص نماييد:
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مرد گفت: بدين زاهدى که تويى، گمان برم که ابراهيم ادهمى!
l مفهوم درس را با زبان ساده بيان کنيد.

u فعالیت دوم
چند تن از هر گروه مفهوم متن درس را بيان کنند.

l فکر کنيد و بگوييد که مقصد شاعر از بيت زير چيست:
    راستی کن که راستان رستند      در جهان راستان قوی دستند

l برداشت تان را از مفهوم درس، در چهار سطر خالصه نماييد.
..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

l کلمه هاى جديد درس را گروه ها معنى نموده و جمله بسازند.
l هر کدام از گروه ها يک جمله بنويسند که اسم در آن به کار رفته باشد.

کلمه هاى زير را در جمله هاى مناسب به کار برده و در کتابچه هايتان بنويسيد:
............................................................................................. امانت 

........................................................................................................ موجب 
...................................................................................................................... زاهد  

................................................................................................................................... گمان 
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درس چهارم 

بشر دوستی

در اين درس برادرى ، برابرى و احترام گذاشتن به حقوق يکديگر را ياد مى گيريم 
و  خواهيم دانست که چگونه از تعصبات مذهبى، قومى و نژادى دورى کنيم و چطور 
خود، خانواده، جامعه و کشور خود را از بدبختى ها نجات داده و در آبادى و شگوفايى 
آن سهم ارزنده و فعال بگيريم. هدف ما ايجاد عالقه و تقويت حس بشردوستى 

مهارت هاى اساسى زبان و آشنايى با اسم عام و خاص در متن درس است.
بگوييد که اتحاد و اتفاق در آسايش و آبادى وطن چه نقشى دارد؟
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انسان يک موجود اجتماعى است. هيچ انسانى را نمى توان مشاهده کرد که دور از 
اجتماع به تنهايى زنده گى نمايد و اين امر ناممکن است.

زمانى نقش انسان در اجتماع تبارز مى کند که در برابر جامعه و مردم مهربان باشد و حس 
بشر دوستى خويش را تقويه نمايد. همواره در خدمت بشر قرار بگيرد و بدون در نظر داشت 
زبان، مذهب، قوم، مليت، دين و نژاد ، رفتار و رويۀ خوب داشته باشد؛ زيرا همه انسان ها 

داراى حقوق مساوى اند.
با ظهور دين مقدس اسالم، در جوامع بشرى تحول عظيمى رونما گرديد. اين دين 
کامل توانست در توسعۀ روابط اجتماعى، تأمين عدالت اجتماعى، اتحاد، اتفاق و تساوى 
حقوق حقۀ انسان ها نقشى بس ارزنده را ايفا نمايد. اسالم همواره مردم را به اخوت و 

برادرى دعوت نموده است.
يکديگر  با  مهربانى  و  دلسوزى  در  مسلمان  »افراد  مى فرمايند:   محمد حضرت 
مانند اندام هاى يک پيکر هستند، که هرگاه عضوى به درد آيد، ديگر عضوها نيز به درد 
مى آيند.« اين بهترين دستورالعمل حيات، براى ايجاد يک ملت زنده، بيدار، پيشرفته و 

متمدن است.
پس انسانيت و بشر دوستى يک امر بزرگ اسالمى است و وظيفۀ هر مسلمان است 
که همواره در هر جا بشردوستانه عمل نمايد، تا جامعۀ بشرى به سوى خير و رستگارى 

حرکت نموده، زنده گى بهترى را براى انسان امروز و فردا آماده سازد.
سعدى شيرين سخن گفته است:

یکدیگراند                           که در آفرینش  ز یک گوهراند اعضای  آدم   بنی 
ر قرا ند  نما ا  ر عضوها  چو عضوی به درد آورد روزگار             دگر 
آدمی نهند  نامت  که  تو کز محنت دیگران بی غمی              نشاید 
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u اسم عام و اسم خاص
در درس گذشته اسم را آموختيم و حاال با اسم عام و خاص آشنا مى شويم، به 

مثال هاى زير توجه کنيد:
انسان يک موجود اجتماعى است.

زمانى نقش انسان در اجتماع تبارز مى کند که در برابر جامعه و مردم مهربان باشد.
همواره در خدمت بشر قرار بگيرد.

حضرت محمد مى فرمايد: »افراد مسلمان در دلسوزى و مهربانى با يکديگر 
مانند اندام هاى يک پيکر هستند. 

سعدى شيرين سخن گفته است: 
آدمى نهند  نامت  که  تو کز محنت ديگران بى غمى    نشايد 

کلمه هاى               و  عام  اسم  بشر(  مردم،  )انسان،  کلمه هاى  باال  جمله هاى  در 
)حضرت محمد و سعدى( اسم خاص اند.

اسم عام: آنست؛ که بر افراد هم جنس خود شامل باشد؛ يعنى بر همه افراد 
گروه خود داللت کند؛ مانند: انسان، شهر، ميوه، مردم و...

اسم خاص: آنست؛ که براى يک شخص معين و يک چيز خاص داللت کند؛ 
مانند: ناديه، احمد، محمد، سعدى، کابل و...

انسانيت و بشر دوستى امر بزرگ اسالمى و دينى هر مسلمان است که همواره آن را در 
جامعه مراعات بايد کرد، تا در دنيا و آخرت رستگار و کامگار باشيم.
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u فعالیت اول
l چرا انسان نمى تواند به تنهايى زنده گى کند؟

l در ابيات زير منظور از بنى آدم چيست:
        بنی آدم اعضای یکدیگراند  که در آفرینش ز یک گوهراند

l چگونه مى توان حس بشر دوستى را در خود تقويه کرد؟
l بشر  دوستى در پيشرفت و ترقى جامعه چه تأثير دارد؟

گروه هاى شاگردان اسم هاى خاص و عام متن درس را مشخص کنند؛ سپس يک تن 
به نماينده گى گروه خود، اسم ها را براى ديگران بخواند.

u فعالیت دوم
l چند تن از هر گروه برداشت هاى  شان را از مفهوم درس بيان کنند.

فکر کنيد و بگوييد که در ابيات زير، شاعر چه کسانى را خطاب قرار داده است:
نشايد کــه نامت نهند آدمى تو کز محنت ديگران بى غمى  

l کلمه هاى جديد درس را در گروه ها معنى نموده و جمله بسازيد.
l هر کدام از گروه ها در ارتباط به مفهوم درس يک جمله بنويسند که اسم هاى خاص 

و عام در آن به کار رفته باشد.
..............................................................................................................................................................

در بارة مفهوم درس، يک مقالۀ شش سطرى در کتابچه هاى تان بنويسيد.
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درس پنجم 

هدیه به مادران

در اين درس در مورد مقام واال و ارزشمند مادر، مطالبى را مى خوانيم، مى آموزيم 
از  ايم يکى  انتخاب کرده  باره  اين  را که در  قرار مى دهيم. شعرى  و سر مشق خود 

مثنوى هاى مشهور استاد، خليل اهلل خليلى مى باشد.
هدف ما ايجاد عالقه مندى به مقام واالى مادر، تقويت مهارت هاى اساسى زبان و 

آشنايى با جمع بستن اسم در متن درس است. 
خداوند متعال چرا بهشت را زير پاى مادران قرار داده است؟
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ُمرید هر  مراد  کای  پـرسش  کرد  بایزیـد1              از   روشـندلی  رهروی  
یافتی باز گـو  آخر کـجا  بشـتافتی               کـاین همه گنج سـعادت 
بَـَرم در  آمـد  مـقصود  شـاهد  گـفت از یک قطره اشـک  مادرم             
گنج ها2 در دیدة  نمـناک  اوسـت          این ُگهرها اشک های پاک اوست
شام ها چـون بازخفتـی  مـادرم                  بـود در پـایان پایـش بسـترم
تا دل شـب  داشت  با من  رازها                     گـفتگوهـا، قـصه هـا، آوازهـا
قـصه ها  شـیرین تر  از  شهد و شکر          نغمه ها جان بخش چون باد سحر
ناگـهان  شامی  هوا   بس تیره  شد        بـرف بر شهر و ده ما چیره شد
مرد ایام  سردی  دم  از  شعله  خون  به تن  از  شدت سرمـا  فسرد    
نیمه شب شد مادرم   ازخواب خاست                    از من افسرده جامی آب خواست
خـواب برد  دیگر  بار  را  مـادرم  آب             جام  لرزان  لـرز  گرفـتم  تا 
مـن   ستادم  خشک   بر جا    از    ادب                                          چشم بر ره، جام بر کف جان به لب
یخ پیوست  من  دست  با  را  جام  آب را  از  فرط سـردی بَست  یخ        
نماز بهر  از  برخاست  مـادرم  صبح  شد چون  بارگاه  فیض  باز     
دید سوی من که لرزانم  چو  بید           گشته ام چون برف سر تا پا سپید
گفت ای  فرزند بر  کف  جام چیست                               راست گو این لرزه بر اندام چیست
از چه رو  این جـام  را نگذاشتی                       خویش را در رنج و محنت داشتی
خویشتن بهر  جام  می نهـادم  این که من           گفـتم ای مادر! خطا بود 
ادب از  دور  مرا  می دیدی  خفته  تو زمـن گر آب می کردی طلب        
شد آب  وی  سینۀ  میـان  دل  مـادر  از گـفتار من  بی تاب شد     
سر زد آهـی  از دل غمدیده اش                      قطرة  اشـکی چکید  از دیده اش
اشـک مادر گنج  گوهر زا شـود              مرد از آن یک قطره چون دریا شود
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1. عارف مشهور قرن دوم و سوم هجرى
2.  اشک هاى مادر و دعاهاى او در حق فرزند باعث سعادت در دنيا و آخرت است.

u جمع بستن اسم ها
در درس گذشته با اسم عام و خاص آشنا شديم، در اين درس جمع بستن 

اسم ها را مى خوانيم. به مثال هاى زير توجه کنيد:
گنج ها در دیدة نمناک اوست             این گهرها اشک های پاک اوست
تا دل شب داشت با من رازها             گفـتگوهـا، قصـه هـا، آوازهــا

***
جوانان افغان با شور و شوق فراوان در اعمار مجدد افغانستان سهم مى گيرند.

در ابيات و جمله هاى باال )گنج ها، ُگهرها، اشک ها، گفتگوها، قصه ها، آوازها، 
رازها و جوانان( کلمه هاى جمع  اند.

جمع اسم آنست که بر بيش از يکى داللت کند و نشانه هاى آن در زبان درى 
)ان( و )ها( است، که در پايان اسم عالوه مى شود؛ مانند: گنج - گنج ها، مرد- 

مردان، اشک - اشک ها، کودک - کودکان، جوان - جوانان و...
ACKU
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از بايزيد بسطامى پرسيدند: اين مقام ارزشمند را چگونه يافتى؟
گفت: شبى، مادرم از من آب خواست. نگريستم، آب در خانه نبود. کوزة بر داشتم  و 
به طرف جوى رفتم که آب بياورم؛ چون باز آمدم، مادر را خواب برده بود؛ پس با  خويش           

گفتم: »اگر بيدارش کنم، خطاکار خواهم بود.« آنگاه ايستادم تا مگر بيدار شود.
هنگام بامداد، او از خواب برخاست؛ سر بر کرد و پرسيد: چرا ايستاده يى؟

قصه را برايش گفتم.
او به نماز صبح ايستاد و پس از بجاى آوردن فريضه، دست به دعا برداشت و گفت:

خدايا! چنان که اين پسر را بزرگ و عزيز داشتى، اندر ميان خلق نيز او را بزرگ و عزيز 
گردان.

u فعالیت اول
l در بيت زير منظور از گنج ها چيست؟

       گنج ها در دیدة نمناک اوست          این گهرها اشک های پاک اوست
l چرا بايزيد بسطامى دوباره نخواست که بخوابد؟

l دعاى مادر در زنده گى بايزيد بسطامى چه تأثير گذاشت؟
l مفهوم ابيات زير را بگوييد:

سر زد آهی از دل غـمدیده اش               قطـرة اشکـی چکید از دیـده اش
اشک مادر گنج گـوهرزا شـود              مرد از آن یک قطره چون دریا شود

ACKU
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u فعالیت دوم
l متن شعر را با لحن، آهنگ مناسب و با تلفظ درست کلمه ها بخوانيد.

l گروه ها در مورد مفهوم درس و کلمه هاى جمع در متن با همديگر بحث نمايند.
l ابيات ناتمام زير را تکميل نماييد:

کرد پرسش کاى........................ هر مريد رهروى روشندلى از........................  
........................ آخر کجا بشتافتى             کاين همه........................ سعادت يافتى

 l هر گروه يک جمله در مورد مقام واالى مادر بنويسد.
..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

..ACKU
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در مورد مقام واال و ارزشمند مادر يک مقالۀ زيبا در کتابچه هاى تان بنويسيد.
..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

 u شعری را که خواندید از این شاعر است:
 استاد بزرگ ادبيات درى خليل اهلل خليلى در سال 1284 هـ.ش. در باغ جهان آراى 
کابل ديده به جهان گشود. پدرش مستوفى الممالک ميرزا محمد حسين خان و مادرش 
دختر يکى از خانان کوهستان بود. او يکى از چهره هاى برجسته درتاريخ ادبيات معاصر 
افغانستان است. تعداد آثار او در مجموع 12 اثر منثور و منظوم در عرصه هاى مختلف 

هنر، ادب، سياست، فلسفه و عرفان است.
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درس ششم 

در اين درس با ارزش تاريخى و عظمت شاعران و نويسنده گان شعر و ادب درى 
آشنا مى شويم و مطالب خوبى را مى آموزيم. هدف ما ايجاد عالقه مندى به تاريخ 
ادبيات درى، تقويت مهارت هاى اساسى زبان و آشنايى با اسم نکره در متن درس 

است. آيا مى دانيد در کشور ما چه بزرگانى زنده گى کرده اند؟

سرزمین من

ACKU



24

کشور عزيز و پرافتخار ما افغانستان سرزمين علم و فرهنگ است. اين سرزمين مهد 
پرورش دانشمندان، شاعران، نويسنده گان و هنرمندان بزرگ و وارسته به شمار مى رود. 
افغان ها مردمانى اند که به علم، ادب، استعداد، هنر و مهمان نوازى شهرت دارند. شهرهاى 
بزرگ و تاريخى اين سرزمين چون: بلخ )ام البالد(، هرات )هرى(، غزنى )غزنه(، غور و... 
روزگارى بزرگترين مراکز اساسى تعليم و تعلم، حکمت و هنر و سياست بوده اند. با ظهور 
زيرا  شد؛  فراهم  بيشتر  ما  کشور  در  فرهنگ  گسترش  براى  زمينه  اسالم  مقدس  دين 
قرآن مجيد، اين بزرگترين کتاب آسمانى راه را براى دسترسى به درس و تعلم بيشتر و 
روشنتر کرد. مى بينيم که مشهورترين شاعران و دانشمندانى چون: ابوعلى سيناى بلخى، 
موالنا جالل الدين محمد بلخى، رابعۀ بلخى، سيدجمال الدين افغان، عنصرى بلخى، موالنا 
درانى،  عايشۀ  عبداهلل انصارى،  بدخشى، خواجه  بابا، مخفى  رحمان  عبدالرحمن جامى، 
سنايى غزنوى، دقيقى بلخى، خوشحال خان ختک، ليال صراحت روشنى و صدها تن 
ديگر از اين بزرگان، شعر عرفانى را به حد اعالى آن رسانيده و آثار گرانبها و ارزشمندى 
در تاريخ و فرهنگ سرزمين علم پرور ما به جا گذاشته اند. اين آثار به زبانهاى مختلف 
دنيا نيز ترجمه شده اند، از آن جمله مى توان از کتاب الشفاء و قانون شيخ ابوعلى سيناى 
بلخى و مثنوى معنوى موالنا جالل الدين محمد بلخى به گونۀ مثال نام برد که بسيارى از 

دانشمندان بزرگ جهان از آثار اين بزرگمردان استفاده کرده اند. 
هر چند يونسکو سال 2007 م. را به نام موالنا نام گذارى کرد؛ اما موالنا شاعر همه 

زمان ها و زمين هاست و از اقيانوس انديشۀ او همه گان سيراب مى شوند.
همين افتخارات، زيبايى ها و دلکش بودن زبان دريست که شاعران زيادى کلمۀ درى را 

در اشعار خود به کار برده  اند. بيت زير از شاعر تواناى کشور ما ناصر خسرو بلخى است:

صفات روی تو آسان بود مرا گفتن  
گهی به لفظ دری و گهی به شعر دری     

ACKU
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uاسم نکره
در درس گذشته جمع بستن اسم ها را آموختيم؛ اکنون با اسم نکره آشنا مى شويم. به 

مثال هاى زير توجه کنيد:
ها مردمانى اند که به علم، ادب، استعداد، هنر و مهمان نوازى شهرت دارند.

 
افغان

بلخ، هرات، غزنى و غور روزگارى بزرگترين مراکز اساسى تعليم و تعلم حکمت و 
هنر و سياست بوده اند.

مى بينيم که مشهورترين شاعران و دانشمندانى؛ چون: ابوعلى سيناى بلخى و.... 
پرور ما به جاگذاشته اند.

 
آثار گرانبها و ارزشمندى در تاريخ و فرهنگ سرزمين علم

در جمله هاى باال کلمه هاى )مردمانى، روزگارى، دانشمندى و ارزشمندى اسم نکره اند.
uاسم نکره: نکره يا غيرشناسا آنست که نزد مخاطب معلوم و معين نباشد؛ مانند: 

کتابى را خريدم. مردى را ديدم، شاعرانى چون: و...

افغانستان سرزمين علم و فرهنگ و مهد پرورش بزرگترين شاعران و نويسنده گان 
است. آثار اين بزرگمردان به زبان هاى مختلف دنيا ترجمه شده  است که امروز جهان 
اسالم به آنها افتخار مى کند. سال 2007 م. به نام موالنا نام گذارى شد  که اين خود ارزش 

فرهنگى و ادبى سرزمين ما را نشان مى دهد.

u فعالیت اول
l ظهور دين مقدس اسالم چه تأثيراتى در علم و فرهنگ ما گذاشت؟

ACKU
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l سال 2007 م. به نام کى نامگذارى شد؟
- موالنا جالل الدين محمد از کدام واليت زير است:

الف( غزنى           ب( غور            ج( بلخ           د( هيچکدام
l اسم نکره را در جملۀ زير مشخص کنيد:

»شاعرى بود که کلمۀ درى را در اشعار خود به کار برده  بود.«
u فعالیت دوم

l با کلمه هاى زير جمله بسازيد:
1- وارسته 2- گسترش3- فراهم 

-جدول زیر را حل کنید:
1. يکى از رنگ هاى بيرق کشور ما. 2. يکى از کشورهاى عربى که ياقوتش معروف 
است 3. صاحب کتاب حديقه 4. داستان واِمق و عذرا را نوشته است 5. به عربى طرف 
راست را گويند 6. ضمير فاعلى7. عدد اصلى8.  از سمرقند بود و شعر »بوى جوى موليان 
آيد همى« از سروده هاى اوست 9. مترادف سياحت10. متضاد بدى11. صاحب کتاب 

خمسه.
    

دربارة اين شعر چند سطر در کتابچه هاى خود بنويسيد:
ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه    که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

1

2

34

5

6

7

 8

9

10
11

←

←←

←

←

← ↓↓
↓

↓
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 درس هفتم 

شاعران بزرگى در سرزمين ما زيسته اند که يکى از آنها ابو المجد مجدود بن 
آدم سنايى غزنوى است. در اين درس مى خواهيم که با ابعاد و جنبه هاى گوناگون 
زنده گانى سنايى و با آثار و نمونۀ کالم او بيشتر آشنا شويم. هدف ما ايجاد عالقه مندى 
به شاعران و نويسنده گان ادب درى، تقويت مهارت هاى اساسى زبان و آشنايى با اسم 

معرفه در متن درس است. آيا مى توانيد از چند شاعر بزرگ افغانستان نام ببريد؟ 

سنایی غزنوی

با دو قبله در رة توحید نتوان رفت راست
ACKUیا رضای دوسـت  باید یا  هوای خویشتن
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بيت صفحۀ قبلى يکى از اشعار شاعر بزرگ و تواناى کشور ما سنايى غزنوى است که در 
قرن ششم ه..ق. زنده گى مى کرد. سنايى به نام حکيم غزنوى نيز شهرت دارد، او تحصيالت 
خود را در شهر غزنى که در آن هنگام از شهرهاى مهم علمى و فرهنگى خراسان بود به 

پايان رسانيد و از انواع علوم مروج روزگارش بهره ها برد.
سنايى جهت تکميل علوم و تجربيات به شهرهاى خراسان آن روز )بلخ، َسَرخس، مرو 
و نيشاپور( سفر کرد.  از بزرگان روزگارش استفاده ها نمود و از محضر آنان فيض برد. اين 

شاعر در سال 518 ه.ق.  به شهر غزنى برگشت و تا پايان عمر در آنجا ماند.
اين سفرها در زنده گى سنايى خيلى ارزشمند بود و مسير زنده گى او را کاماًل تغيير 
داد. در اين دوره است که به سرودن قصايد معروف خود در زهد و وعظ، خداپرستى و 
ايجاد  منظومه هاى مشهور حديقة الحقيقه، طريق التحقيق، سيرالعباد الى المعاد، کارنامۀ بلخ، 
عشقنامه و عقلنامه، توفيق يافت و اين چند بيت از جملۀ دور دوم زنده گى اوست که در 

وصف خداوند سروده است:

ملکا ذکر تــو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همـان ره که تـو ام راه نمایی

همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم
همه توحید تـو گویم که به توحید سزایی

لب و دندان سنایی همـه توحید تو گوید
مـگر از آتش دوزخ  بــودش  روی رهـایی

در آغاز کار، سنايى شاعر مداح بود و روش شاعران دورة اول غزنوى خاصه عنصرى 
و فرخى را تقليد مى کرد. در دور دوم که تغيير حال و تکامل معنوى اوست، آثار او پر از 
معارف، حقايق عرفانى، حکمى و انديشه هاى دينى، زهد و وعظ است که با بيان شيوا و 

استوار ادا شده است.

ACKU
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سنايى را مى توان بنيانگذار شعر عارفانه دانست و همچنان از آثار، اشعار و شيوة عارفانۀ 
او، گوينده گان و نويسنده گان متعدد چه در هنگام حيات و چه بعد از مرگش پيروى نموده 

 اند؛ چنانکه موالنا جالل الدين محمد بلخى مى گويد:

   عطار روح بود و سنایی دو چشم او     ما از پی سنایی و عطار آمدیم

خاقانى شروانى که در شعر مقام خود را برتر از عنصرى بلخى و رودکى سمرقندى 
مى دانست؛ به سنايى به ديدة قدر مى نگريست و خود را پيرو او مى خواند.

سنايى باالخره در حدود 545 ه.ق. در شهر غزنى وفات نمود و در همان جا مدفون 
است. آرامگاه وى زيارتگاه مردم است.

نمونۀ کالم
      با بدان کم نشین که صحبت بد       گـر چـه پاکی ترا پلـید کـند
      آفــتابـی بدیـن  بـزرگـی  را       لکـه یی ابــر نـاپـدیـد کـند

***

مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی! مسلمانـی
از این آیین بی دینان، پشیمانی، پشیمانی

مسلمانی کنون اسمیست بر عرفی و عاداتی     
مسلمانی؟ کو  دریغا  مسلمانی؟  کو  دریغا      

بمیرید از چنین جانی کزو، کفر و هوا خیزد
ازیرا1 در چنان جان ها فرو ناید مسلمانی
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u اسم معرفه
 به جمله هاى زير دقت نموده و بگوييد که کدام قاعدة دستورى در آن ها به 

کار رفته است:
1.  سنايى شاعر بزرگ افغانستان است.

2.  اين شاعر در سال 518 ه.ق. به شهر غزنى برگشت.
3.  او را مى توان بنيانگذار شعر عارفانه دانست.

4. حديقة  الحقيقه، الهى نامه، سيرالعباد از جملۀ آثار اوست.
افغانستان،  کلمه هاى:  که  مى شود  ديده  شويم،  دقيق  باال  جمله هاى  به  اگر 
سنايى، اين شاعر، الهى نامه، حديقة  الحقيقه و.... اسم هاى معرفه اند؛ پس اسم معرفه 

را مى توان چنين تعريف کرد:
معرفه )شناسا( به اسمى گويند که نزد شنونده و مخاطب معلوم و معين باشد.

در زبان درى به اسمى معرفه مى گويند که داراى مشخصات زير باشد:
1. اسم خاص باشد؛ مانند: افغانستان، سنايى، الهى نامه.

2. ضمير باشد، مانند: من، او، شما...
3. اسمى که به اسم خاص يا ضمير مضاف شده باشد؛ مانند: قلم مسعود، الهى 

نامۀ او و...
4. مشاراليه باشد؛ يعنى بعد از کلمۀ اشاره )اين يا آن( واقع شده باشد؛ مانند: 

اين شاعر، آن نويسنده و...
5. اسمى که يک بار ذکرش در کالم آمده باشد؛ مانند: ديروز يک کتاب و يک 

قلم خريدم. کتاب نزد خواهرم و قلم نزد برادرم است.
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ازيرا: در اين جا به معناى بدين سبب، بدين علت

ابو المجد مجدود بن آدم  سنايى غزنوي يکى از شاعران عارف و بزرگ زبان و ادبيات 
درى است که در قرن ششم زنده گى مى کرد و زنده گى او دو دوره داشت. دور اول زنده گى 
او، در مدح گويى پاچاهان و دور دوم زنده گى او در مدح گويى خداوند، زهد و عرفان 
يقة  الحقيقه، الهى نامه، سيرالعباد الى المعاد، طريق التحقيق از جمله  سپرى شده است. حد
آثار اوست. مجموعۀ اشعار او افزون بر سيزده هزار بيت است و سنايى را مى توان بنيانگذار 

شعر عارفانه دانست.

u فعالیت اول
l اشعار دور دوم زنده گى سنايى کدام ويژه گى زير را دارد:

الف( تصوفى                        ب( اخالقى
ج( عرفانى    د( هر سه

l چه کسانى از آثار و افکار سنايى پيروى کرده اند؟
l آثار سنايى را صرف نام بگيريد.

l خصوصيات عمدة اسم معرفه کدام ها اند؟ توضيح دهيد.
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u فعالیت دوم
l جاهاى خالى زير را پر کنيد:

معرفه اسمى را گويند که نزد ................. و ................. معلوم و معين باشد.
با دو قبله در رة توحيد نتوان رفت............... يا رضاى دوست بايد يا................. خويشتن.    

  سنايى را مى توان بنيانگذار شعر ................. دانست.
..............................................................................................................................................................

l براى هر يک از خصوصيات اسم معرفه، مثال هايى پيدا نماييد و بنويسيد.
l با کلمه هاى زير، جمله بنويسيد:

سيرالعباد، شاعر، شهرت، بلخ، اسم معرفه
l کلمه هاى تکرارى اين درس کدام ها  اند؟

l کدام دورة زنده گانى سنايى براى تان جالب بود؟
..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

خود  کتابچه هاى  در  سطر  چند  آن   مورد  در  و  کنيد  حفظ  را  سنايى  کالم  نمونۀ 
بنويسيد.

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

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

.....................................................................................................................................................................
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اين درس بيانگر وحدت، فضايل و عظمت روحى و معنوى، برادرى و شجاعت ملت 
غيور و مسلمان افغانستان مى باشد. هدف ما ايجاد عالقه مندى به نوع دوستى، تقويت  

مهارت هاى اساسى زبان و آشنايى با صفت در متن درس است. 
پس حاال بگوييد که: ملت چيست؟

ملت

         آسیا یک پیکر آب و گل است          ملت افغان در آن پیکر، دل است
مه اقبال الهورى             عالاّ

درس هشتم
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که  مى کنند  زنده گى  مردمى  افغانستان  پهناور  سرزمين  در  که  است  سال  هزاران 
استوارتر از کوه ها در مقابل رنج ها، دشوارى ها و حمالت بيگانه گان ايستاده  اند و استقالل، 
وحدت و آزادى خويش را حفظ کرده  اند. ملت با ايمان افغان، مردمانى سخت کوش، مبارز، 
مؤمن، هوشمند و شجاع  اند، با فرهنگ، تمدن بزرگ و ديرپا. فرهنگى که آوازة آن از مرزها 

گذشته و در سراسر جهان طنين انداخته است.
در سرزمين افغانستان، اقوام گوناگون را مى توان يافت؛ اما اين اقوام دست به دست 
هرگاه  کرده  اند.  را حفظ  و همبسته گى خود  ناگسستنى وحدت  زنجيرى  هم همچون 
دشمنى قدم بر اين خاک گذاشته، مردم در صفوف محکم با مردانه گى و جان فشانى و 
 ايمان، دست تجاوز را شکسته  اند و آزادى و استقالل خويش را حفظ کرده  اند. افغان ها را 
برهنه پايان توفان آفرين1 و شيران سنگر شکن2 ناميده  اند. افغان ها در مقابل دشمن همچون 

شمشير برنده و نسبت به هم به لطافت حرير و صميميت نسيم رفتار مى کنند.
هر کس به افغانستان سفر کند مردمى را مى بيند که دوست، برادر و غمخوار همديگر  اند. 
در غم ها با هم اشک مى ريزند و در شادى ها با هم لبخند مى زنند. مردمى را مى بيند که به 

علم و دانش عالقه مند اند و در راه پيشرفت کشور خود صادقانه و خالصانه تالش مى کنند.
ملت افغان، ملت اسالم و قرآن   اند. آنان از قرآن آموخته  اند که نفاق و اختالف را طرد کنند 
و وحدت و يکپارچه گى را شعار و رفتار خود سازند؛ چنانکه در قرآنکريم خداوند فرموده 
است:)َوالَ تََناَزُعواْ َفَتْفَشُلواْ َوتَْذَهَب ِریُحُکْم( ترجمه: )و با هم نزاع و اختالف نورزيد که 

سستى مى آورد و اعتبار شما را مى برد.( »سوره انفال، آيت 46«
استاد خليلى، شاعر توانمند و بزرگ کشور ما در مورد ملت ما چنين سروده است:

قوم اگر گفتم، مرادم ملت است            ملت ار گويم، اساسش وحدت است
مـلت ما   انـد رين سخت آزمـون             کرده ثابت وحـدت خود را به خـون
جوهر اين ملت ايمانست و بس          رهـبرش خورشـيد قرآنست و بس

ما افتخار  مي کنيم که در اين سرزمين زنده گي مي کنيم و مي کوشيم تا معمار آيندة 
آن باشيم و در پرتو تعاليم اسالم، وحدت و کوشش هميشه گى فرداي دلپذير و زيباتر 

براي کشور خود بنا کنيم.
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1. برهنه پايان توفان آفرين: مراد مردم نادار افغانستان است که در برابر بيگانه گان 
تجاوزگر توفان ها بر پا کرده  اند .

2. شيران سنگر شکن: مجاهدان دلير افغان که هميشه سنگرهاى تجاوز را  در هم  شکسته  اند .

u صفت
به جمله هاى زير دقت کنيد و صفت و موصوف را در آنها مشخص کنيد:

مؤمن،  مبارز،  کوش،  مردمانى سخت  افغان،  ايمان  با  و  مسلمان  غيور،  ملت   l
هوشمند و شجاع  اند.

با مردانه گى، جان فشانى و ايمان دست تجاوز را  اين مردم در صفوف محکم   l
شکسته  اند.

در جمله هاى باال کلمه هاى )افغان، ملت، مردم( موصوف و کلمه هاى )مردانه گى، 
سخت کوش، مبارز، مؤمن، هوشمند، شجاع، جان فشانى( صفت خوانده مى شوند.

صفت آنست که حالت و چگونه گى اسم را بيان مى کند. اسمى که براى صفت ذکر 
شده باشد، موصوف نام دارد؛ مانند: پدر مهربان، مرد جنگى و...

ملت افغان از وحدت همه اقوام ساکن در افغانستان تشکيل گرديده است. افغان ها از دين، 
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عقيده، ناموس و استقالل خويش با مردانه گى و جان نثارى دفاع کرده  اند .
ملت مسلمان افغان به علم و دانش، تعليم و تربيت، بسيار عالقه دارند و از نفاق و اختالف 

بيزارند، چرا که دين مقدس اسالم نفاق و اختالف را نکوهش کرده است.

uفعالیت اول
l در بيت زير منظور از قوم چيست:

      قوم اگر گفتم، مرادم ملت است    ملت ار گویم، اساسش وحدت است
l اتحاد و اتفاق در آسايش مردم و شگوفايى يک کشور چه تأثير دارد؟
l يک تن از شاگردان در مورد ملت مسلمان افغانستان سخنرانى کند.

l فکر کنيد و بگوييد که در متن درس کدام کلمه بيشتر ذکر گرديده است؟
l راه هاى تحکيم وحدت کدام است؟

l در جملۀ زير صفت را مشخص کنيد:
      ملت مسلمان افغانستان از اختالف و نفاق بيزارند.

uفعالیت دوم
l نکات مهم و ارزندة درس را يادداشت کنيد.

l چند تن از هر گروه متن درس را با صداى بلند بخوانند.

مفهوم شعر درس را در سه سطر خالصه نموده در کتابچه هاى خود بنويسيد.
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ايمان  جزء  »نظافت  فرموده اند:   محمد حضرت  االِیماَن«  َشطُرَ »اَلُطُهوُر 

است« در اين درس در مورد اهميت و فايدة نظافت در زنده گى روزانه مطالبى 

خوبى را مى خوانيم. هدف ما ايجاد عالقه مندى به نظافت و پاکى، تقويت مهارت هاى 

اساسى زبان و آشنايى با صفت فاعلى در متن  درس است.
نظافت در شخصيت و تندرستى ما چه نقش دارد؟

درس نهم 

نظافت 
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سالمتى جسم و جان از آرزوهايى است که هر انسان خواهان آن است. هر انسان 
دوست دارد که صحتمند، سالم وخندان باشد. يگانه راه رسيدن به اين آرزو، رعايت کردن 
نظافت و پاکى بدن، محيط و خانواده است. زمانى مى توانيم از اين نعمت بزرگ بهره مند 
گرديم که نظافت و پاکى دهان، دندان، موى سر و صورت، بدن، لباس، پوشاک، خانه، 
اثاثه خانه، کوچه، بازار، ده و شهر را مراعات نماييم؛ زيرا همه مى دانيم که اساس يک 
جامعۀ مترقى بر مبناى سالمت جسم و روان افراد پايه گذارى مى شود و نا ديده گرفتن 
اين مسألۀ مهم در طول تاريخ بشر، سبب خسارات جبران ناپذيرى شده است؛ پس نبايد 
اين خسارات را بعد از اين متحمل شويم؛ بلکه دست به دست هم بدهيم و به حيث افراد 
دانا در رعايت کردن نظافت و پاکى خود و جامعۀ خود کوشا باشيم، تا در آيندة نزديک 

يک افغانستان مترقى، پويا و متمدن داشته باشيم.
هرگاه خواستار سالمتى بدن خود باشيم که هستيم، بايد به پاکى دهان و دندان هاى 
خود توجه جدى نماييم؛ زيرا اهل تخصص مى گويند: سالمتى جسم و بدن به خصوص 

جهاز هاضمه بسته گى به نظافت و پاکى دهان و دندان ها دارد.
بايد بعد از صرف هر غذا دهان و دندان هاى خود را با مسواک يا برس، کريم و آب پاک 
بشوييم، با اين کار از يک طرف به سالمتى دهان و دندان هاى خود کمک کرده ايم و از 
طرف ديگر از مخارج سنگين درمان دندان هاى خود جلوگيرى مى نماييم؛ زيرا دندان هايى 
که خداوند دادگر به ما عنايت فرموده، نعمتى بس بزرگ است که ما بنده گان پرستندة 
خداوند بايد در حفظ و سالمتى آن ها سخت بکوشيم؛ چنانچه در اين شعر ايرج ميرزا 

مى خوانيم:
دریـاب  سـحر کـنار جـو  را      پاکیزه بشـوی دست و رو را   
صـابونت اگـر  بـودی میسـر      بر شستن دست و رو چه بهتر  

کار ضرورتست کردن       کاین  کن پاک و تمیز گوش  و گردن      
چـرکین مـگذار بیخ  دندان       کان وقت سخن شود نمایان  
پیراهن  خویـش کن  گزیده       هم شسته و هم اتو کشیده  
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           از نرم و خشن هر آنچه پوشی           باید که به پاکـیش بکوشی
         چون با ادب و تمیز باشی
    نزد همه کس عزیز باشی

ایرج میرزا         

صفت فاعلی 
در درس گذشته با صفت آشنا شديم. در اين درس مى خواهيم با صفت فاعلى 
که نشان دهندة حالت و چگونه گى فاعل است، آشنا شويم. به مثال هاى زير توجه 

نماييد:
بياييد دست به دست هم بدهيم و به حيث افراد دانا در رعايت نظافت و پاکى 

کوشا باشيم.
دندان هايى را که خداوند دادگر به ما عنايت فرموده، نعمتى بس بزرگ است.

هر انسان دوست دارد که صحتمند، سالم و خندان باشد.
در جمله هاى باال کلمه هاى )دانا، دادگر، خندان( صفت فاعلى اند.

پس صفت فاعلى را مى توان چنين تعريف کرد:
صفت فاعلى کلمه يى است که بر حالت و چگونه گى فاعل؛ يعنى انجام دهندة 

کارى داللت کند؛ مانند: گوينده، بينا، پروردگار، شنوا و دادگر.
در زبان درى صفت فاعلى داراى پساوندهاى زير مى باشد:

1. )-َ نده( که به آخر فعل امر درآيد؛ مانند: بافنده، گوينده، تابنده، پرستنده و...
2. )- ان( که به آخر فعل امر درآيد؛ مانند: خواهان، خندان، دوان، جوشان و...

3. )- ا( که به آخر فعل امر در آيد؛ مانند: گويا، بينا، دانا، جويا، شکيبا و...
4. )- گار(  که بيشتر درآخر فعل امر و ماضى درآيد؛ مانند: آموزگار، آفريده گار، 

ACKU



40

کردگار، پروردگار...
5.  )- کار(  که غالباً به آخر اسم معنى مى پيوندد؛ مانند: ستمکار، فراموش کار و...

6.  )گر( که در آخر اسم معنى مى پيوندد؛ مانند: دادگر، ستمگر، رامشگر، و... 
اسم معنى شغل را مى رساند؛ مانند: آهنگر، مسگر و...

7.  )- ار(  که در آخر فعل ماضى در آيد؛ مانند: خريدار، خواستار، برخوردار و...

هر گاه خواستار سالمتى بدن خود باشيم، بايد به پاکى دهان و دندان هاى خود توجه 
جدى نماييم؛ زيرا اهل تخصص مى گويند: سالمتى جسم و بدن به خصوص جهاز هاضمه 

بسته گى به نظافت، پاکى دهان و دندان ها دارد.

u فعالیت اول
l چرا پيامبر ما را به نظافت و پاکى امر فرموده است؟

l مفهوم اساسى ابيات ايرج ميرزا را به طور خالصه بگوييد.
l خصوصيات عمدة صفت فاعلى کدام ها اند؟ توضيح نماييد.

l چرا انسان پاک و نظيف را همه دوست دارند؟
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u فعالیت دوم
l کلمه هاى جديد درس را بيرون نويس کنيد.

l جاهاى خالى  زير را کامل کنيد:
صفت فاعلى کلمه يى است که بر................ و.............. فاعل داللت مى کند.

l براى کلمه هاى زير جمله بنويسيد:
................................................................................... 1. سالمتى 

  ................................................................................................ 2. نظافت 
 ...................................................................................................................  3.دندان 

................................................................................................................................... 4.کثيف 
به نظر شما چطور مى توانيم محيط و جامعۀ خود را پاک نگهداريم؟

 l در مورد تصوير و بيت زير چهار جمله بنويسيد:

چون بـا ادب و تمـیز باشی  
                 نــزد همه کـس عزیز باشی
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در مورد مفهوم حديث مبارک حضرت محمد، شش سطر در کتابچه هاى خود 
بنويسيد:

االِیماَن«  »نظافت جزء ایمان است.« »اَلُطُهوُر َشطُرَ
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

 .

 

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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درس دهم

ارزش آب در زنده گی

در درس گذشته در مورد نظافت و پاکى چيز هايى را خوانديم و دانستيم که  
آب يگانه منبع پاکى و نظافت به شمار مى رود. در اين درس ارزش و اهميت 
آب  را در زنده گى مى خوانيم.  هدف ما ايجاد عالقه مندى به ارزش آب و تقويت 

مهارت هاى اساسى زبان و آشنايى با صفت تفضيلى در متن درس است. 
اگر آب نمى بود چه اتفاقى مى افتاد؟ 
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آب براى حيات ما اهميت زياد دارد؛ زيرا که حيات همۀ زنده جان  ها وابسته به آب 
  مى باشد. بدون آب زنده گى انسان ها، حيوانات و نباتات ناممکن است؛ چنانچه خداوند 
اقدس و توانا در قرآن کريم، پارة 17 سورة انبياء آيت 30 در مورد اهميت و ارزش آب در 

زنده گى فرموده است:
َوَجَعْلَنا ِمَن الَْماء ُکلَّ َشْيٍء َحيٍّ أََفاَل یُْؤِمُنوَن )سورة انبياء آيت.3(     

 ترجمه: و هر چيز زنده يى را از آب پديد آورديم آيا باز هم ايمان نمى آورند؟  
پس   مى توان گفت در هر جايى که آب جريان دارد، در آنجا باغ  ها و کشتزارها نيز وجود 
دارد و حيات انسان ها و ساير زنده جان  ها در آنجا خوبتر تأمين   مى شود؛  اما درجاهايى 
که آب وجود ندارد آنجا خشک، بدون کشت و سرسبزى باقى  مى ماند و زنده گى کردن در 
آنجا مشکل است؛ بنابراين گفته   مى توانيم که آب براى زنده گى، بزرگترين نعمت خداوندج 
از آب درياها، جوى ها،  ما مردم عموماً  بود. در کشور  به آن بى  توجه  نبايد  است؛ پس 
چشمه ها، کاريزها و چاه هاى آزاد که معموالً با گرد و خاک و مکروب هاى مختلف آلوده 
  مى باشند، استفاده   مى کنند. حيوانات نيز از اين جوى  ها و چشمه  ها آب مى خورند؛ پس 

مصرف اين نوع آب ها براى آشاميدن مناسب نيست.
جوش دادن آب بهترين شيوه است که آب را صحى و قابل نوشيدن   مى سازد و يا اينکه 
مطابق هدايت کارمندان فنى صحى، ادويۀ مکروب ُکش )کلورين( را با آن عالوه نماييم تا 

آبى را که   مى نوشيم براى صحت ما ضرر نرساند.
در  و  است  ارزش  با  زنده  زنده گى همۀ موجودات  براى  آب  پس   مى توان گفت که 

حقيقت يک بخش عمده از وجود زنده جان  ها را همين آب تشکيل مى دهد.

بریده شد از این جوی جهان آب                بهـارا بازگـرد و وارسـان آب
از زمین وآسمان آب برونست  برویند                  نان ها   باشد آب ها،  چـو 
روان و جـانت آنگـه   شـاد گـردد                                     کز این جا سوی تو آید روان آب 
ديوان شمس      
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u صفت تفضیلی 

جمالت زير را بخوانيد و بگوييد که کدام قاعدة دستورى در آن ها به کار رفته است:
1. در هر جايى که آب جريان دارد، حيات انسان ها و ساير زنده جان  ها در آنجا 

خوبتر تأمين   مى شود.
2. آب براى زنده گى همه موجودات زنده با ارزشتر است. 

3. حوريه داناتر از بهرام است.
4. گل سرخ زيباتر از گل زرد است.

5. احمد کالنتر از محمود است.
اگر به جمالت باال دقت نماييد ديده   مى شود که کلمه هاى خوبتر، با ارزشتر و مشکلتر 

صفت تفضيلى   مى باشند؛ پس صفت تفضيلى را   مى توان چنين تعريف کرد:
صفت تفضيلى آن است که برترى يک موصوف را بر موصوف ديگر، يا برترى يک شى را 
بر شى ديگر نشان  دهد و عالمت آن )تر(   است؛ مانند: خوبتر، بدتر، تازه تر، پژمرده تر، سبزتر، 

بلندتر، اليقتر، کالنتر و...

حيات تمام زنده   جان ها وابسته به آب بوده و بدون اين مادة ارزشمند حياتى زنده گى کردن 
ناممکن است؛ همچنين آب يک نعمت بزرگ خداوندى است که آن را براى مخلوقات 

خود ارزانى نموده است.
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u فعالیت اول
l در مورد مفهوم درس چيزى بگوييد.

l چرا بدون آب زنده گى امکان  پذير نيست؟
l کدام کلمه در متن اين درس زياد به کار رفته است؟

l صفت تفضيلى به کدام صفت گفته   مى شود؟
l چرا باغ ها، مزرعه  ها و کشتزارها بدون آب، سرسبز و شاداب بوده نمى توانند؟

l چطور   مى توان آب هاى غيرصحى را صحى ساخت؟
u فعالیت دوم

عالمت صفت تفضيلى کدام يک از کلمه هاى زير است:
د( هيچکدام الف( ترين         ب( برين         ج( تر    

l سه جمله از جمالت زيباى درس را بنويسيد.
l با کلمه هايى زير جمله بسازيد:

1- ارزش 2- حيات 3- بهترين 4- نظافت
l دو جمله بنويسيد که در آن صفت تفضيلى به کار رفته باشد.

متن درس را بخوانيد و کلمه هاى جديد و مشکل آن را بيرون نويس کنيد.
l متن را در گروه هاى خود بخوانيد و از موضوعات مهم آن پرسش  ها تهيه نماييد.

l شما براى صحى ساختن آب چه پيشنهادى داريد؟
l اگر براى يک انسان چند روزى آب ميسر نشود، چه رخ خواهد داد؟

در مورد آب و اهميت آن يک مطلب بنويسيد که از پنج سطر کم  نباشد.

ACKU



47

درس یازدهم 

را                   آن  که  است،  شده  گنجانيده  خوبى  مطالب  اسراف  مورد  در  درس  اين  در 

مى خوانيم و مى آموزيم.  هدف ما توجه و ايجاد عالقه مندى به صرفه جويى، تقويت 

مهارت هاى اساسى زبان، مشخص کردن اسم و صفت در متن درس است.

اگر در مصرف آب، برق و ديگر چيز ها صرفه جويى نکنيم چه مى شود؟

اسراف

َُّه الَ یُِحبُّ الُْمْسِرِفیَن            ُکُلواْ َواْشَربُواْ َوالَ تُْسِرُفواْ إِن

»سورة اعراف آیت 31«      

بخورید و بیاشامید و از اسراف در خوردن و آشامیدن بپرهیزید،  

همانا که خداوند جل جالله اهل  اسراف را دوست  ندارد. 
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چرا اسراف کردن زشت و نا پسند است؟
براى اين که به اين پرسش پاسخ دهيد؛ به طور مثال: براى بارورشدن يک درخت 
سيب، چه مقدار انرژى آفتاب الزم است، چه مقدار آب، هوا و مواد معدنى بايد مصرف شود 

و چه افرادى بايد زحمت بکشند و بکوشند، تا يک سيب به دست شما برسد؟
وقتى قسمتى از يک ميوه را دور مى اندازيد؛ در حقيقت نتيجۀ آن همه کار و زحمت را 
دور انداخته  ايد، عالوه بر اين، انسان ديگرى را از نعمت هاى خداوند محروم نموده ايدو 

حق او را تلف کرده ايد.
آيا راضى مى شويد، کودکى گرسنه بخوابد و شما مقدارى از غذاى خود را دور بيندازيد؟ 
يا ميوه ها را نيم خورده و مصرف نشده در خاکروبه بيندازيد؟ آيا راضى مى شويد، کودکى 
تشنه بماند و شما آب را بيهوده تلف کنيد؟ و يا کودکى با نداشتن قلم، کتاب، کتابچه و 
کاغذ، از تحصيل محروم شود و شما کاغذ و کتابچۀ خود را بى جهت پاره کنيد، يا نانوشته 
و سفيد به دور بيندازيد؛ آيا سزاوار است شما بيش از مقدار احتياج، برق مصرف کنيد 
و ديگران به قدر کافى روشنايى و برق نداشته باشند؟ در صورتى که خداوندجل جالله آب، 
آفتاب، خاک، هوا و نعمت هاى ديگرش را براى همه انسان ها آفريده است و هر انسانى بايد 

از اين نعمت ها بهره مند گردد. 
پس برما الزم است تا از همۀ اين نعمت ها استفادة درست و بجا نماييم، تا از يک 
طرف فرهنگ اسالمى و انسانى را در دل هايى خود نهادينه سازيم و از طرف ديگر رضايت 
و خوشنودى خداوند را حاصل کنيم؛ چرا که خداوند اسراف کننده گان را دوست 

ندارد.
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در درس هاى گذشته با اسم و صفت آشنا شديد؛ اکنون به پرسش هاى زير پاسخ داده  
و اسم و صفت آن ها را مشخص کنيد:

- دين مقدس اسالم، اسراف را چگونه عملى مى داند؟
- در مورد استفادة بيجا و بى مورد از برق چه نظر داريد؟

- اگر ما هر چيز را به قدر ضرورت مصرف کنيم، چه اتفاقى مى افتد؟

در اين درس آموختيم که بايد از هر نعمتى که خداى تعالى به ما عطا کرده است، 
بهترين استفاده را بکنيم و در بهره بردن از آنها زياده روى و اسراف نکنيم، تا همه ساکنان 
کرة خاکى بتوانند از نعمت هاى خدا دادى بهره ببرند. نعمت هايى که تنها به خوراک و 

پوشاک محدود نمى شوند؛ بلکه تمام امکانات مادى و معنوى را شامل مى گردند.

u فعالیت اول
l چرا بايد در چيزهاى خوردنى و آشاميدنى اسراف نکنيم؟

l آيا الزم است که با اسراف نمودن، حق ديگران را تلف کنيم؟
l خداوندجل جالله در مورد اسراف کننده گان چه فرموده است؟

l کى در مورد پيام درس مى خواهد صحبت کند؟
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u فعالیت دوم
- از هر گروه يک شاگرد متن درس را با صداى بلند بخواند؛ طورى که در زمان خواندن 
يک گروه، گروه هاى ديگر با دقت تمام گوش داده و در مورد تلفظ درست کلمه ها نظر 

دهند.
l  کلمه هاى جديد درس را در کتابچه هاى خود بنويسيد.

l يک شاگرد از هر گروه کلمۀ اسراف را روى تخته در جمله هاى مختلف به کار ببرد.
جا هاى خالى زير را پر کنيد:

در صورتى که خداوندجل جالله آب،...................، خاک،................... و نعمت هاى................... 
بهره مند از...................  بايد  انسانى  هر  و  است  انسان ها...................  همه  براى   را 

 گردد.
..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

چند کلمۀ جديد را از متن درس انتخاب در جمله ها به کار برده و در کتابچه هاى خود 
بنويسيد.

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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رقعه نویسی
درس دوازدهم 

مکتب جاى آموختن علم و دانش است. احترام به معلمان و همصنفان، رويۀ 
نيک، نظم و قرار، پاکى و نظافت بدن، لباس و موى سر، خوب نگهداشتن کتاب ، 
کتابچه و ديگر ضروريات مکتب، داشتن حاضرى منظم، فرستادن رقعه درهنگام 
ضرورت و يا هم مريضى، اين ها همه و همه وظيفۀ هر شاگرد مکتب است که بايد 

آنها را رعايت کند.
هدف ما از اين درس، ايجاد عالقه مندى به نامه نگارى و نوشتن رقعه در موقع 
ضرورت، تقويت مهارت هاى اساسى زبان و مشخص کردن اسم هاى عام و خاص 

در متن درس است.
اگر بخواهيد رقعه بنويسيد، چه مى نويسيد؟

همچنين اسم عام و خاص را يکبار ديگر دراين درس مرور مى کنيم.
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به مدیریت محترم لیسه استقالل! 
من احمد فرزند محمود متعلم صنف هفتم الف نسبت مريضى نمى توانم به دروس 

خويش حاضر گردم.
اميد است از جملۀ غير حاضران شمرده نشوم.

با احترام 
امضا.............

به مدیریت محترم لیسه رابعۀ بلخی! 
من فرزانه فرزند فرهاد متعلم صنف هفتم به نسبت کار ضرورى نمى توانم به مکتب  

بيايم.
آرزومندم تا عذر بنده را بپذيريد.

با احترام 
ACKUامضا.............
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   اسم عام و خاص
شما در دروس قبلى با اسم خاص و عام آشنا شديد، حال در مثال هاى زير اسم هاى 

 خاص و عام را مشخص کنيد:
-من احمد فرزند محمود متعلم صنف هفتم به نسبت مريضى نمى توانم به دروس

 خويش حاضر گردم.
-به مديريت محترم ليسه رابعۀ بلخى

-من فرزانه فرزند فرهاد....

براى اين که  ادارة مکتب را از حال و احوال خود واقف و با خبر سازيم، بايد نوشتن 
رقعه را فرا بگيريم تا بتوانيم در مواقع ضرورت و يا مريضى، مشکلى در نوشتن آن نداشته 

باشيم و از طرفى هم تقويت کنندة خوبى براى  امال و انشاى ما مى باشد.

u فعالیت اول
l چرا رقعه مى نويسيم؟

l اگر بدون نوشتن رقعه، غير حاضرى نماييم، چه خواهد شد؟
l يک تن از شاگردان اسم عام و خاص را تعريف نمايد و يک تن ديگر مثال بدهد.
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u فعالیت دوم
l يک شاگرد از هر گروه، متن درس را با صداى بلند و مناسب بخواند و کلمه ها را 

درست تلفظ کند.
l گروه ها در مورد نوشتن رقعه و اهميت آن در پابندى به قوانين مکتب بحث نمايند 

و نتيجه را از هر گروه يک شاگرد به ديگران بيان کند.
l جاهاى خالى زير را پر کنيد:

به.................محترم ليسه..................
من.................فرزند...................متعلم صنف..................نسبت...................نمى توانم

به............................خويش...................گردم.

.......................غير حاضر......................نشوم.
l کلمه هاى جديد متن درس را در جمله هاى مناسب به کار ببريد.

انتخاب کنيد؛  نماينده  براى هر گروه يک  درگروه هاى کوچک تنظيم شويد و   l
سپس برداشت تان را از متن درس در سه جمله بنويسيد، طورى که وظيفۀ نوشتن را به 
عهدة يکى از اعضاى گروه بگذاريد و در آخر نمايندة هر گروه نوشتۀ خود را با آواز بلند و 

مناسب بخواند.

هر کدام از شاگردان متن رقعۀ مريضى و رخصتى را در کتابچه  هاى خود بنويسد.
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میرغیاث  الدین غیاثی

ميرغياث  الدين غياثى يکى از شاعران قرن دوازدهم هـ.ق. سرزمين ماست؛که 
در اين درس با زنده گى، تحصيل، آثار، سبک و قالب هاى شعرى او آشنا مى شويم.

هدف ما ايجاد عالقه مندى به شاعران و نويسنده گان ادبيات درى، تقويت مهارت هاى 
اساسى زبان و آشنايى با صفت مفعولى در متن درس است. 

ميرغياث  الدين غياثى از کجا بود؟

درس سیزدهم
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موالنا مير غياث  الدين غياثى از جملۀ علما، نويسنده گان و شعراى عارف شناخته شدة 
کشور ماست. او در روستاى حصارک ولسوالى ُجرم واليت بدخشان درسال 1117 هـ. ق. 

زاده شد. پدرش مير سيد ميرک، برادر مير سيد على همدانى عارف مشهور است.
غياثى آموزش هاى ابتدايى را در زادگاه اش نزد خانواده اش فرا گرفت و در 14 ساله گى 
به غرض تحصيل علم به هندوستان سفر کرد و در آنجا به فراگيرى علوم فقه، تفسير، 

حديث، ادبيات عربى و فارسى پرداخت و به درجۀ مولوى رسيد.
غياثى بعد از ختم دورة تحصيل در شهر الهور به خدمت مرشدان بزرگ رسيد، به سير 
و سلوک روحى پرداخت  و به مرتبۀ ارشاد و بزرگى نايل گرديد. وى پس از 30 سال دورى 
از وطن، در 44 ساله گى به جرم بدخشان برگشت ، اساس مدرسه و خانقاهى را در آنجا 
گذاشت، به تدريس علوم دينى و ارشاد مريدان و عاشقان الهى پرداخت و بيشتر از چهار 
صد مريد و شاگرد از کشورهاى مختلف جهان؛ چون: هند، عربستان و آسياى ميانه در 
محضر غياثى مشغول آموزش و پرورش بوده اند که مير يوسف از امير زاده گان بلخ، شهباز 

از کاشغر و حضرت خليفه صاحب از جرم بدخشان از شمار مريدان مشهور وى بوده اند.
غياثى در هنگام تحصيل به سرودن شعر پرداخت و موضوعات اشعار او را بيشتر مسايل 
دينى، عرفانى و اجتماعى در برداشت. او در ديوان خويش به مدح آفريده گار هستى و پيامبر 

اکرم امامان دينى و به خصوص شاه معصوم ثانى مرشد خود پرداخته است.
وى اشعار خود را در قالب هاى قصيده1، غزل2، رباعى3 و مثنوى4  سروده است و ديوانش 

در شهر پيشاور به چاپ رسيده است.
و در جوار  وفات کرد  بدخشان  آباد  ـ  .ق. در فيض  ه غياثى در سال 1182  باالخره 

مسجدى که به نام وى شهرت داشت مدفون شده است.
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نمونۀ کالم
الف زنـی که عـاشقم، دیـدة اشکـبار کـو؟

                                                        سوزش  جان و دل کجا؟سینۀ پر  شرار کـو؟
ای که ز سیر عشق او، زخم به سینه خورده یی   

در دل شـب  ز درد آن، گـریۀ زار زار کـو؟
گـر تو شـۀ طـریقتـی، خضـر رة حقیقتـی    

قـلب ز ما سـوا بری، باطـن بی غبـار کـو؟
نیست ترا اگر به دل، مـیل به جیفۀ جهـان   

مال و مـتاع جان و دل، در رة حق نثار کـو؟
مـرگ رسـید بر سرت، نیست هـنوز باورت   

بهـر نجـات آخرت، فکـر کـجا و کار کـو؟
گر به مثل شهنشهی، گشته جهان مسخرت   

عمـر مخلـدی کـجا، دولـت پایـدار کـو؟
دبدبۀ کـیان چه شد، دغدغۀ شهان چه شد   

جان  وجالل وسلطنت، این همه گیرودارکـو؟
گـر تو غیاثـی عارفـی، از ره  فقـر واقفـی

عاجزی و شکسته گی، پستی و انکسار کو؟

1. قصیده: نوع شعرى است که بر يک وزن و قافيه در مورد يک موضوع معين سروده 
مى شود که تعداد ابيات آن معموالً بيشتر از 13 بيت است و تا 300 بيت مى رسد.

2. غزل: شعرى است بر يک وزن و قافيه با مطلع مصرع که حد معمول آن مابين پنج 
تا دوازده بيت باشد.
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3. رباعی: دو بيتى را گويند که قافيه درهر دو مصراع بيت اول و مصراع چهارم رعايت 
شود.

4. مثنوی: شعرى که هر بيت آن داراى قافيۀ مستقل باشد.

u صفت مفعولی

جمله هاى زير را بخوانيد و بگوييد که صفت مفعولى آن کدام ها اند:
- غياثى از شمار نويسنده گان و شعراى شناخته شدة کشور است.

- بلخى، شهباز و خليفه صاحب از شمار مريدان مشهور وى بوده اند.
- او در ديوان خويش به مدح آفريده گار هستى... پرداخته است.
- اشعار خود را در قالب هاى قصيده، غزل و رباعى سروده است.

در جمله هاى باال کلمه هاى )شناخته، بوده، پرداخته و سروده( صفت مفعولى اند 
که مى توان آن را چنين تعريف کرد:

صفت مفعولى، صفتى است که بر چگونه گى مفعول؛ يعنى موجودى که کار 
بر روى آن واقع شده داللت مى کند، که با حذف )ن( مصدرى و اضافه نمودن 
)هـ( غير ملفوظ ساخته مى شود؛ مانند: دست شکسته،  در بسته، سخن گفته، 

گل شگفته که )شکسته، بسته، گفته و شگفته( صفت مفعولى هستند.

غياثى از جملۀ شاعران و نويسند ه گان قرن دوازدهم است، که در واليت بدخشان در 
سال 1117هـ. ق . زاده شده است، دروس ابتدايى خود را در زادگاه اش به اتمام رسانيد؛ 
سپس غرض تحصيل به هندوستان سفر کرد و به فراگيرى علوم مختلف پرداخت و بعد از 
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مدت زيادى دورى از وطن در سن 44 ساله گى به سرزمين خويش بازگشت و به تدريس 
و ارشاد پرداخت.

او در هنگام تحصيل به سرودن شعر نيز دست يافت و اشعار او را مسايلى چون دين، 
عرفان و اجتماع تشکيل مى داد. باالخره در سال 1182هـ. ق. در فيض آباد بدخشان وفات 

کرد.

u فعالیت اول
غياثى در کدام يکى از اين واليات به دنيا آمده است:

الف( بغالن                        ب( کابل  
ج( غزنى                        د( بدخشان

l زنده گى نامۀ غياثى را به طور فشرده بيان کنيد.
l غياثى در کدام قالب ها، شعر سروده و کدام موضوعات را بيان کرده است؟

l در مورد بيت زير گفتگو نماييد و نمايندة هر گروه نتيجه را بيان کند:
مرگ رسيد بر سرت، نيست هنوز باورت     

بهر نجات آخرت، فکر کجا و کار کو؟     

u فعالیت دوم
l کدام کلمه در اين درس تکرار آمده، يادداشت کنيد؟

l سه جمله بنويسيد که در آن صفت مفعولى به کار رفته باشد.
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l با کلمه هاى زير جمله بسازيد:
1. صفت مفعولى 

2. شاعران 
3. تحصيل 

4.  شعر
جدول زير را مطابق هدايت، کامل کنيد:

اسم مصدر صفت های داده شده را بنویسید.صفت مفعولی کلمه های داده شده را بنویسید.

صفت مفعولىاسم مصدرصفت مفعولىاسم فعل

خوردهخوردنشکستهشکستن

نوشيدهبستن

پريدهگفتن

ستودهسرودن

شناختهپيوستن

ربودهنوشتن

شدهکردن

نشستهبردن

در مورد سه بيت اول نمونۀ کالم غياثى، چند سطر در کتابچه هاى خود بنويسيد.
..............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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درس چهاردهم

در اين درس در مورد فولکلور مطالبى را مى خوانيم و مى آموزيم و از ادبيات 

عاميانۀ سرزمين ما با چيستان آشنا مى شويم. هدف ما ايجاد عالقه مندى به ادبيات 

عاميانه، تقويت مهارت هاى اساسى زبان و آشنايى با صفت عالى در متن درس 

است. 

چيستان به گونۀ نثر بيان مى گردد يا نظم؟

فولکلور
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مجموعۀ آداب، رسوم، افسانه ها، ضرب المثل ها، ترانه ها، چيستان ها، اساطير، سحر و 
جادو، طب عاميانه، اعتقادات و سنت ها دربارة تولد، مرگ، ازدواج، پيشگويى ها و مانند آن 

را فولکلور يا فرهنگ عاميانه مى گويند.
يا  مردم  فرهنگ  فرهنگ،  زبان درى  در  آن،  معادل  است که  آلمانى  کلمۀ  فولکلور 

فرهنگ و دانش توده گفته شده است.
ادبيات عاميانه در اواسط قرن نزدهم در آلمان ثبت شده که براى بار اول افسانه هاى 
پريان آلمانى را گرد آورى و منتشر کردند. بعد از آن ثبت ادبيات عاميانه در تمام مؤسسات 

فرهنگى و ادبى جهان به خصوص در اروپا رواج يافت.
درکشور ما افغانستان نشر مطالبى دربارة فولکلور، بار نخست در صفحات سراج االخبار 
در زمان اميرحبيب اهلل خان)1280-1298هـ. ش.( آغاز شد که بيشترين موضوعات آن 
شامل چيستان، دوبيتى ، اشعار ملى و... بود. بعدها آهسته آهسته در مطبوعات و نهادهاى 

علمى، راه خود را باز کرد.
در اين درس از فولکلور يا فرهنگ عاميانۀ سرزمين ما چيستان را انتخاب کرده ايم که 

در اين جا با آن آشنا مى شويم و جالب ترين نمونه هاى آن را مى خوانيم.
چیستان: )چيست آن( يک جملۀ کوتاه و يا نظمى است که در آن بعضى از خواص، 

عاليم، اوصاف و خصوصيات به قسم سخن سربسته بيان مى شود.
قديمى ترين نوع چيستان در ادبيات درى به شکل منظوم بوده است که در آن هنگام، 
به نام هاى ُمَعما و لَُغز خوانده شده است؛ چنانچه اگر به طريق سؤال)چيست آن( گفته 
شود آن را چيستان مى گويند. در غير آن ُمَعما و لَُغز گفته مى شود که به قسم نظم و نثر 

بيان شده است.
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مثال: 
1. آن جرم پاک چـیست چو  ارواح انبـیا
چون  روح پر لطافت  و چون عقل با صـفا

گه خوار و گه عزیز و گهی پست و گه بلند 
گه تـیره گاه  صـافی  و گه درد و گه  دوا      

2. یکی اسپی عجیب دیدم که شش پا و دو سم دارد
عجایب  تر از آن بشنو میان پشت دم دارد.

3.  قدش به قلم ماند و بویش به صنوبر
شش ناک تُنگ دارد و یک کاسه مزعفر  

4.  برگ سبز چمنی، ورق ورق می شکنی  
5.  چیست آنکه سه بازیگر و دوازده تماشاچی دارد.     

6.  آن چیست که در بحر یکی و در دریا دو تاست.     
7.  آن چیست که در کابل چهار، در پروان پنج، در کندهار شش و در مزار شریف 

هشت تاست؟  

آب

ترازو

گل نرگس

کاهو
ساعت

نقطه

ACKUحرف
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u صفت عالی

در درس گذشته صفت مفعولى را خوانديم حاال با صفت عالى آشنا مى شويم. 
به جمله هاى زير توجه کنيد:

قديمى ترين نوع چيستان در ادبيات درى به شکل منظوم بوده است.
جالب ترين نمونه هاى آن را مى خوانيم.

بيشترين موضوعات سراج االخبار دربارة چيستان، دوبيتى  و... بود.
در جمله هاى باال کلمه هاى )بيشترين، قديمى ترين و جالب ترين( صفت عالى اند.

صفت عالى برترى يک موصوف را بر تمام موصوف هاى ديگر، که داراى صفت 
مشترک باشند نشان مى دهد و عالمت آن »- ترين« است که درآخر صفت ساده 

اضافه مى شود؛ مانند: 

زيباترين ترينزيبا
بيشترينترينبيش

قديمى ترينترينقديمى
جالب ترينترينجالب
بزرگترينترينبزرگ

فولکلورکلمۀ آلمانى است و معادل آن در زبان درى فرهنگ مردم است که مجموعۀ 
آداب، رسوم، افسانه ها، چيستان ها، ضرب المثل ها، و... مى باشد.

در افغانستان مطالبى دربارة  فولکلور بار اول  در جريدة  سراج  االخبار در  زمان  حکومت 
اميرحبيب اهلل خان به نشر رسيد. چيستان يک جملۀ کوتاه و يا نظمى است که درآن بعضى 
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از خواص، عاليم، اوصاف و خصوصيات به قسم سخن سربسته بيان مى شود.

  
u فعالیت اول

کلمۀ فولکلور مربوط کدام يک از زبان هاى زير است:
درى                    ب( فرانسوى   الف( 

ج( آلمانى          د( روسى
l در کشور ما افغانستان نشر مطالبى دربارة فولکلور در کدام جريده و در زمان کدام 

پادشاه آغاز شد؟
l به کدام موضوعات، فولکلور گفته مى شود؟
l از هر گروه يک تن يک چيستان نو بگويد.

u فعالیت دوم
l گروه  ها هر کدام يک چيستان را انتخاب کرده، در مورد مفهوم آن با همديگر بحث 

کنند. نتيجه را در آخر يک تن به نماينده گى گروه خود به ديگران بيان کند.
l چيستان ها را در کتابچۀ خود بنويسيد.
l کلمه هاى زير را در جمله به کار ببريد:

1. اساطير
2. رسوم
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جدول زیر را حل کنید:
1. عنوان همين درس.

2. جمع رسم، مجموعۀ آداب و رواج ها.
3. کشورى که در شمال شرق افغانستان و هم مرز با واليت بدخشان است.

4. منسوب به آهوى ختن است که مشک آن معروف است.
5. جزء ادبيات فولکلور.

6. بر گزيدن کسى يا چيزى را گويند.
7. کتاب مشهور نورالدين عبدالرحمن جامى.
8. سخن سر بسته، لَُغز و ُمعما نيز مى گويند.

←

هر کدام از شاگردان سه چيستان نو در کتابچه هاى خود بنويسند.

8
 1

 2

3

4

56

7 ←←

↓

↓

↓↓↓
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زبان دری

درس پانزدهم

    

تاريخ ديرينه و کهن زبان و ادبيا ت درى را در اين درس به طور خالصه   

و  نکات مهم  و  از درس مى آموزيم  را  و سودمندى  مفيد  مى خوانيم، مطالب 

ارزندة آن را به خاطر مى سپاريم. هدف ما ايجاد عالقه مندى به زبان شيرين و 

دلپذير درى، تقويت مهارت هاى اساسى زبان و آشنايى با صفت نسبتى در متن 

درس است. 

آيا فرقى ميان درى و فارسى وجود دارد؟

گرچه هندی در ُعذوبَت شکر است 
              طرز گفتار  دری  شیرینتر است 
ACKU عالمه  اقبال
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که  نويسنده گانى  و  شاعران  زبان  ماست.  نياکان  زبان  درى،  دلپذير  و  شيرين  زبان 
جاودانه ترين آثار را آفريده، ادبيات، علوم و فنون را با اين زبان شيوا و رسا به جهانيان 

عرضه کرده اند.
خاستگاه يا محل پيدايش زبان درى کجاست؟ به درستى نمى  توان گفت؛ اما گفته اند 
به  از آن جا  و  به دنيا آمده  بخارا، سمرقند و خجند(  )بلخ،  بزرگ  نخست در خراسان 

سرزمين هاى ديگر راه يافته است.
زبان درى در واقعيت يک زبان است که امروز به نام هاى گوناگون ياد مى  شود؛ در 
افغانستان به نام زبان درى، در ايران به نام زبان فارسى و در تاجيکستان به نام زبان 

تاجيکى شهرت دارد. 
زبان درى در گذشته ها داراى يک قلمرو بود و کشورها و نام هاى امروزين با ديروزين 
نيز تفاوت دارد. افغانستان را خراسان، ايران را فارس، تاجيکستان، ازبکستان و ترکمنستان 
را ماوراءالنهر يا پاردريا مى  ناميدند. در متون نظم و نثر قديم هر جايى که کلمۀ ايران ذکر 
شده، مراد از آن، اکثر مناطق ياد شده است. دولت ايران در سال 1935م از دنيا خواست 

تا نام اين کشور را در نوشته هاى خود از پارس به ايران تغيير دهند.
سرزمين اصلى زبان درى يا فارسى از روى تاريخ، مناطقى است که بيشتر در افغانستان 
امروز قرار دارد. اين زبان يکى از دو زبان رسمى کشور ماست، در ايران يگانه زبان رسمى 

است و در تاجيکستان نيز زبان رسمى آن کشور است.
زبان درى عالوه بر کشورهاى يادشده در مناطقى از ازبکستان و ترکمنستان نيز رواج 
دارد و در کشورهاى پاکستان، هند، عراق و ديگر سرزمين ها برخى از مردم با آن آشنايى 

دارند.
وقتى ديوان شاعران بزرگ افغانستان و ايران را مطالعه مى کنيم، غزل هاى دلنشين، 
ناصرخسرو، حديقۀ سنايى،  و پرشکوه؛ مثل: مثنوى معنوى موالنا، قصايد  بلند  قصايد 
بوستان و گلستان سعدى، غزل هاى حافظ، شاهنامۀ فردوسى، غزليات بيدل و... همه و 

همه با اين زبان سروده شده اند.
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ــۀ روح پرور  ــتان، نغم ــداى کبک کوهس ــاعران ص ــت که ش ــان درى آنقدر زيباس  زب
بلبل، آواز موج دريا و نسيم صبحگاهى را به آن تشبيه کرده اند. اين زبان يکى از زبان هاى 
زندة دنياست. زبانى که ابوعلى سينا و خواجه عبداهلل انصارى با آن سخن گفته اند، زبان 
نيايش ها، مناجات ها، حکمت ها و کتب علمى ماست. اين زبان ميراث گرانقدر از افتخارات 
ــته شده  ــت که بايد آن را بياموزيم و آثار گرانقدرى را که به اين زبان نوش ــرزمين ماس س
ــيم و از آنها استفاده کنيم؛ چنانکه شاعرانى زيادى کلمۀ درى را در اشعار خود به  بشناس

کار برده اند:
من آنم که  در پای خوکان نریزم    مـر  ایـن قیمتی ُدر لفـظ  دری  را  

          ***                    ناصرخسرو

هزار بلبل  دستانسرای عاشق را    بباید از تو سخن گفتن دری آموخت
                                             ***                                  سعدى

یکی تازه کن قصـۀ  زردهـشت   به نظم  دری  و  بـه  خـط  درشـت
          فردوسی
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u صفت نسبتی
به جمله هاى زير توجه نموده، صفت نسبتى را در آنها مشخص کنيد:

با  امروزين  نام هاى  و  و کشورها  بود  قلمرو  داراى يک  زبان درى در گذشته ها   l
ديروزين نيز تفاوت دارد.

l اين زبان يکى از دو زبان رسمى کشور ما است.
l در تاجيکستان به نام زبان تاجيکى ياد مى شود.

در جمله هاى باال کلمه هاى )تاجيکى، امروزين، ديروزين و رسمى ، صفت نسبتى اند.
صفت نسبتى آنست که کسى يا چيزى را به چيزى يا  جايى نسبت دهد و عالمت هاى 

آن عبارت از )ى، ين، ينه، انه، ه( مى باشد، که در آخر اسم افزوده مى شود.
فوالدى، گالبى، هراتى و...                ى: 

زرين، آتشين، ديرين و... ين: 
سبزينه، دوشينه، ديرينه و...             ينه:  

دليرانه، مردانه، عاقالنه و...  انه: 
دو روزه، سده، دهه و... ACKUه: 
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زبان فارسى درى در واقعيت يک زبان است، که در افغانستان به نام زبان درى در ايران 
به نام زبان فارسى و در تاجيکستان به نام زبان تاجيکى ياد مى شود. در قديم افغانستان را 
به نام خراسان ، ايران را به نام پارس يا فارس، تاجيکستان، ازبکستان و ترکمنستان را به 

نام ماوراء النهر يا پار دريا ياد مى کردند.
زبان درى يکى از دو زبان رسمى کشور ما و از جملۀ زبان هاى زندة دنيا است.

uفعالیت اول
l مردمان کدام کشورهاى زير به زبان فارسى درى تکلم مى کنند:

الف- تاجيکستان  ب- ايران   ج- افغانستان  د- هر سه 
l خراسان، فارس و ماوراءالنهر يا پاردريا، در قديم نام کدام کشورها بود؟

l شاگردان در گروه هاى خود، زيباترين کلمۀ متن درس را انتخاب؛ سپس يک تن 
به نماينده گى گروه خود، کلمۀ مورد نظر را به ديگران بگويد.

l يک تن از هر گروه مفهوم درس را به زبان ساده بيان و صفت نسبتى را در متن 
درس مشخص کند.

uفعالیت دوم
l کلمه هاى جديد و مشکل درس را يادداشت کنيد.

l از هر گروه دو تن متن درس را با صداى بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ 
کنيد.

l متن درس را امال بنويسيد و صفت هاى نسبتى آن را نشانى کنيد.
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 افغانستان

 ايران

l کلمه هاى زير را در جمله به کار ببريد:
شيوا، پاردريا، قلمرو، عرضه

l در مورد هر يک از تصويرهاى زير سه سطر بنويسيد که با متن درس ارتباط داشته 
باشد:

      

در مورد زبان هاى رسمى کشور در پنج سطر يک مقاله تحرير کنيد.

تاجيکستان
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زیب النسا مخفی

درس شانزدهم

در اين درس در مورد زيب النسا مخفى شاعر درى زبان، نمونۀ کالم، زادگاه و 
موضوعات شعرى او مطالبى را مى خوانيم. هدف ما ايجاد عالقه و آشنايى با شاعران 
درى گوى، تقويت مهارت هاى اساسى زبان و آشنايى با ضمير در متن درس است.

زيب النسا مخفى از کجا بود؟

دختر شاهـم  و لیکن رو  بــــه  فقر آورده ام
ACKUزیب و زینت بس همینم نام من زیب النساست
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زيب النسا بيگم متخلص به مخفى يکى از زنان شاعر و معروف زبان و ادب فارسى درى 
است. او درسال 1048 هـ. ق. درهندوستان به دنيا آمد. پدرش اورنگ زيب از پادشاهان 

بزرگ سلسلۀ گورگانيۀ1  هند است.
مخفى آموزش هاى نخستين را از محضر بانو حافظه مريم فرا گرفت و قرآن کريم را 
حفظ کرد؛ سپس نزد مال سيد اشرف مازندرانى به آموزش ادبيات درى، عربى و تمرين 

خط پرداخت و نگارش انواع خط فارسى درى را به وجه نيکو فرا گرفت.
زيب النسا در بيست و يک ساله گى به شعرگويى آغاز کرد و واژة »مخفى« را به عنوان 
تخلص شعرى خود گزيد، او در قصر خويش کتابخانۀ بزرگى داشت و آن را به دسترس 
عالقه مندان قرار مى داد. او همواره علما و شعرا را با دادن جوايز تشويق مى کرد که به همت 

و حمايت وى کتب متعددى از سوى دانشمندان علوم، انشا و تأليف شده است.
مخفى با دشوارى هاى فراوانى روبرو شد؛ چنانکه شعر گفتن را از پدرش پنهان مى کرد 
و مدتى هم مورد سرزنش او قرار مى گرفت. مخفى  در قفس طاليى دربار با سرايش شعر 
تسلى خاطر مى نمود و حتى تا پايان عمر مجرد زنده گى نمود و هرگز همسرى به خود 
 انتخاب نکرد. مخفى شاعر مديحه سرا و نهايت هوشمند و با استعداد بود. در مشاعره ها و 
بديهه گويى از ديگران پيشى مى گرفت؛ چنانکه روزى خادمه اش آيينۀ نفيسى را نزد او 

مى آورد که اتفاقاً آيينه بر زمين مى افتد  و مى شکند و مى گويد: 
»از  قضا آییـنه را  چینی1 شکست« و زيب النسا فوراً پاسخ مى دهد: 

»خوب شد اسباب خود بینی شکست«
مخفى در اشعار خويش از شعراى متعددى پيروى نموده؛ ولى از همه به حافظ تمايل 
و گرايش بيشتر نشان داده است. او در اشعار خود به داستان هاى عاشقانۀ ليلى  و مجنون 
و فرهاد و شيرين اشاره هاى مکرر داشته و از داستان يوسف و زليخا بارها در اشعار خود 
ياد کرده است، اشعار مخفى بيشتر جنبۀ عاشقانه داشته و گاهى هم رنگ عارفانه را به 

خود گرفته است.
مجموع اشعار او به بيش از چهار هزار بيت مى رسد که در قالب هاى مختلف شعر ارائه 
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شده است. او در سن 65 ساله گى در شاه جهان آباد)دهلى( وفات کرده است.

نمونۀ کالم
بی شبنم رویت به چمن نشو و نما هیچ    

                                 بی پـرتو رویت به رخ شمس ضیا هیچ
روزی کـه مـحیط کـرمت مـوج برآرد   

                                           بر موجۀ هر موجه دو صد کوه خطا هیچ
گـر خون جگـر در رهت از دیده بریزد  

                                           بی حسن قبولت ز سمک تا به سما هیچ
بی روی تو کونین به یـک جو نسـتانیم  

هیچ سرا  دو  هر  مرا  تو  حسن  بی جلوة                                 
رفتیـم از این غمـکده و جـز غـم ایام  

هیچ  قفا  به  ندیدم  خویش  بدرقۀ  در                      
مخفی به فغان کوش که در گلشن مقصود

هیچ نوا  و  ساز  چمن  مرغ  بی زمزمۀ                   
                                             

***          
نه هر سر، تاج و تخت سروری یافت  

                                                  نه هـر اسـکندری پیغمـبری  یافـت
نه هر جـامی جهان بین جهان شد  

یافت اسکندری  آیینه یی  هر  نـه                         
نه در هر چشمه یی آب حیات است  

                                                     نه هر خضری در این ره، رهبری یافت
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1. چینی نام کنيز زيب النسا مخفى بود.

u ضمیر

اين درس  در  و حال  آشنا شديم  آن  انواع  و  با صفت  در درس هاى گذشته 
مى خواهيم بدانيم که ضمير چيست و موارد کاربرد آن کدام است؟

به جمله هاى زير دقت کنيد:
1.  مخفى در اشعار خود به داستان هاى عاشقانه ليلى و مجنون اشاره هاى مکرر 

داشته است.
2. او در سال 1048 هـ. ق. در هندوستان به دنيا آمد.

3. دختر شـاهم  و لیکن رو  به  فقر آورده ام
                           زیب و زینت بس همین است نام من زیب النساست

4.  بی روی تو کونین به یک جو نستانیم 
                                              بی جلوة حسن تو مرا هر دو سرا هیچ
در جمله هاى باال، کلمه هاى او، خود، من و تو)شما( ضمير ناميده مى شوند.

پس ضمير را مى توان چنين تعريف کرد:
ضمیر کلمه يى است، که جاى اسم را مى گيرد و براى رفع تکرار آن استعمال 
مى شود؛ مانند: پرويز ناهيد را ديد و به او گفت. در اين جمله»او« به جاى »ناهيد« 
نشسته است، و اگر چنين نمى بود، ما ناگزير بوديم که بگوييم: پرويز ناهيد را ديد و 
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به ناهيد گفت. ديده مى شود که تکرار کلمه موجب نارسايى و ضعف کالم مى گردد؛ 
همچنين در زبان درى، »ناهيد« را مرجع ضمير مى گويند، مرجع ضمير کلمه يي 

است که ضمير به آن بر مى گردد؛ به طور مثال:  
پرويز ناهيد را ديد و به او گفت. 

ضمير انواع مختلف دارد که در درس هاى بعدى با آن آشنا مى شويم.

زيب النسا بيگم يکى از زنان شاعر زبان فارسى درى است.که درسال 1048 هـ. ق. در 
هندوستان به دنيا آمد. آموزش هاى نخستين را از محضر بانو حافظه مريم فرا گرفت و 
سپس نزد مال سيداشرف مازندرانى به آموزش ادبيات درى، عربى و تمرين خط پرداخت. 
او در 21 ساله گى به شعرگويى آغاز کرد، اشعار او بيشتر جنبۀ عاشقانه داشت و گاهى هم 
رنگ عارفانه را به خود گرفته است. مجموعۀ اشعار او به بيش از 4000 بيت مى رسد، که  

در قالب هاى مختلف سروده شده است.

u فعالیت اول 
l در مورد مفهوم نمونۀ کالم مخفى در گروه ها با هم گفت و شنود کنيد و نتيجه را 

نمايندة هر گروه بيان کند.
l در مورد زنده گى نامۀ مخفى به طور مختصر صحبت کنيد.

در جمله هاى زير ضمير و مرجع ضمير را مشخص نماييد:
احمد يک پسر باهوش است، او هر روز مطالعه مى کند.

ضمير مرجع
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l حوريه و ثريا به مکتب مى روند، آنها شاگردان وقت شناسى هستند.
l کتاب مجالس سبعۀ موالنا جالل الدين را خريدم و آن را مطالعه کردم.

l در مورد اين بيت بحث کنيد:
نه هر سر، تاج و تخت سروری یافت  

              نه هر اسکندری پیغمبری یافت

u فعالیت دوم
l متن درس را بخوانيد و کلمه هايى که با حرف)م( شروع شده باشد بيرون نويس کنيد.

l جمله هاى زير را گسترش دهيد:
مخفى آموزش هاى نخستين.........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

./........................................................................................................................................
او............................................................................................................................... اشعار  مجموع 
.....................................................................................................................................................................

./..........................................................................................................................................
l چند جمله بنويسيد که در آن ضماير )او، من، ما و آنها( به کار رفته باشد.

l به نظر شما هر کسى مى تواند شعر بسرايد؟ در سه سطر بنويسيد.

از مجموع اشعار مخفى  يک بيت را انتخاب کنيد و در مورد آن چند سطر در کتابچه هاى 
خود بنويسيد.

ACKU



79

ضرب المثل ها 

زير  را  مطلبى  قبلى  در درس هاى  زيرا  آشنا هستيم؛  نام ضرب المثل  با  ما 
عنوان فولکلور و يا ادبيات عاميانه خوانديم که ضرب المثل هم جزء مهم آن به 
حساب مى رود. هدف ما ايجاد عالقه و آشنايى با فولکلور و ادبيات عاميانه، تقويت 

مهارت هاى اساسى زبان و آشنايى با ضمير مبهم در متن درس است.
کى مى تواند يک ضرب المثل بگويد؟

درس هفدهم
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ضرب المثل هاى زبان درى جزء مهم ادب عاميانه است که به صورت عموم از يک 
فقره و يا يک جملۀ کوتاه ساخته شده است. در ضرب المثل ها، معانى دقيق و گسترده به 
صورت فشرده گنجانيده شده است. به تعبير ديگر، ضرب المثل ها را نه تنها درعبارت ها 
و جمله هاى عاميانه؛ بلکه در البالى کتاب ها و شعرهاى شاعران نيز مى توان يافت. در 
حقيقت ضرب المثل ها از نگاه ساختمان ظاهرى و محتواى معنوى به مثابۀ کوزه يى است 
که بحرى از معانى را در آنها گنجانيده اند. ضرب المثل هاى هر زبان نزد همه ملل جهان 
از جملۀ بزرگترين و با ارزشترين بيان فولکلورى همان ملت ها محسوب مى شود. در زير 

چند ضرب المثل زبان درى را با موارد استعمال آن مى خوانيم:
1. از کيسۀ خليفه بخشيدن.

هر که پول نقد و يا جنسى را از مال ديگران به شخصى ببخشد.
2. آب ناخواسته مراد است.

وقتى به کسى آب نوشيدنى پيش مى کنيدکه طلب نکرده باشد. اين عمل را فال نيک 
گرفته، آن را مى نوشد.

3. پايت را به اندازة گليمت دراز کن.
هر که از حد و توان و قدرت خويش، پا را بيشتر دراز کند و يا به کدام کار اقدام و 
يا ادعا کند؛ همچنين براى جلوگيرى از اضافه خرجى و متوجه ساختن طرف مقابل به 

ميانه روى و اقتصاد، مورد استعمال دارد.
4. برگ سبز تحفۀ درويش.

هر گاه يکى به ديگرى هديه  دهد و  بخواهد از کمى و ناچيزى آن هديه عذرخواهى کند، 
گفته مى شود. اين ضرب المثل بر گرفته شده از بيت زير است:

       برگ سبزیست تحفۀ درویش              چه کـند بینوا نـدارد بیـش
5. آب را ناديده موزه از پا کشيدن.                                           سعدى

به کسى  گفته مى شود که کار ناسنجيده کند و حرف بدون تفکر بگويد و يا يک عمل 
را پيش از وقت آن انجام دهد.
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6. آزموده را آزمودن خطاست.
وقتى يک شخص و يا يک شى يکبار آزموده و يا امتحان شده باشد آزمودن دوبارة آن 

الزم نيست؛ زيرا باعث ضياع وقت است.
7. کور خود بيناى مردم.

هر که عيب خود را ناديده بگيرد و عيب ديگران را بگويد.
8. قصاب که زياد شد، گاو مردار مى شود.

وظيفۀ واحد را به دو کس سپردن. 

u ضمیر مبهم

در اين درس ضمير مبهم را مى خوانيم به مثال هاى زير دقت کنيد:
هر که پول نقد و يا جنسى را، از مال ديگران به شخصى ببخشد، مى گويند از 

کيسۀ خليفه بخشيدن.
هرگاه يکى به ديگرى هديه دهد و از کمى و ناچيزى آن هديه عذر خواهى کند، 

مى گويند برگ سبز تحفۀ درويش.
u هر که عيب خود را نا ديده بگيرد و عيب ديگران را بگويد، مى گويند کور 

خود بيناى مردم.
در جمله هاى باال کلمه هاى )ديگران، هر که ، يکى، ديگرى( ضميرهاى مبهم اند.

ضميرمبهم آنست که کسى يا چيزى را نامعين و نامشخص بيان کند؛ 
مانند: هر که آمد و عمارت نو ساخت، يکى رفت و ديگرى آمد و....

     ضرب المثل هاى زبان درى جزء مهم ادب عاميانه است که از نگاه ساختمان ظاهرى و محتواى 
معنوى  درست به مثابۀ کوزه يى است که بحرى از معانى را در آن  گنجانيده  اند. ضرب المثل هاى 
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هر زبان از جملۀ بزرگترين و با ارزشترين بيان فولکلورى ملت ها محسوب مى شود.

u فعالیت اول
l مورد استعمال ضرب المثل زير را بگوييد:

)بار کج به منزل نمى رسد(
l ضرب المثل ها جزء مهم کدام ادب به حساب مى روند؟

l از هر گروه دو تن يک ضرب المثل نو بگويند.
l مفهوم متن درس را به زبان خود بيان کنيد.

u فعالیت دوم
l نکات مهم و ارزندة درس را يادداشت کنيد.

l گروه ها فکر کنند و بگويند که در ضرب المثل زير منظور از مراد چيست:
آب ناخواسته مراد است.

l ضمير هاى مبهم را در جملۀ زير مشخص کنيد:
يکى رفت و ديگرى آمد.

l گروه ها متن درس را امال بنويسند.
l کلمه هاى جديد درس را روى تخته بنويسيد و معنى کنيد.

l گروه ها درمورد ضرب المثل زير، دو سطر بنويسند:
    هر که نان از عمل خویش خورد       منـت حـاتم  طایی  نبـرد

هر کدام از شاگردان پنج ضرب  المثل نو در کتابچه هاى خود بنويسند و مفهوم آن ها را 
در چند سطر خالصه نمايند.
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درس هجدهم

حکایت

بهارستان جامى کتابى است به نثر فارسى درى، که تأليف شاعر و عارف بزرگ 
موالنا نورالدين عبدالرحمن جامى مى باشد. دراين درس دو حکايت شيرين  کتاب 
بهارستان اين بزرگ مرد شعر و ادب را انتخاب کرده ايم که مطالب خوبى را از آنها 
مى آموزيم. هدف ما ايجاد عالقه و آشنايى با کتاب بهارستان، تقويت مهارت هاى 

اساسى زبان و آشنايى با ضمير مشترک در متن درس است. 
حاال بگوييد که جامى کى بود؟
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نگاه دزدانه     
فاضلى به يکى از دوستان صاحب راز خود نامه مى نوشت. شخصى پهلوى او نشسته 
بود و به گوشۀ  چشم نوشتۀ او را مى خواند. بر وى دشوار آمد، بنوشت: اگر در پهلوى من 

دزدى ننشسته بودى و نوشتۀ  مرا نمى خواندى، همۀ اسرار خود بنوشتمى.
آن شخص گفت: واهلل موالنا، من نامۀ تو را نمى خواندم، گفت: اى نادان پس  از کجا 

دانستى که ياد تو در نامه است؟
                                           

شاعر دزد     
روزى انورى در بازار بلخ مى گشت، هنگامه يى ديد. پيش رفت و سرى در ميان کرد. 
آفرين  را  او  نام خود مى خواند و مردم  به  را  انورى  ايستاده و قصايد  را ديد که  مردى 
مى خواندند. انورى پيش رفت و گفت: اى مرد، اين اشعار کيست که مى خوانى؟ گفت: 
اشعار انورى. گفت تو انورى را مى شناسى؟ گفت: چه مى گويى؟ انورى منم! انورى بخنديد 

و گفت: شعر دزد شنيده بودم؛ اما شاعر دزد نديده بودم.

 u ضمیر مشترک

به جمله هاى زير دقت نموده و ضمير مشترک آنها را مشخص کنيد:
u فاضلى به يکى از  دوستان صاحب راز خود نامه مى نوشت.

u اگر پهلوى من دزدى ننشسته بودى و نوشتۀ مرا نمى خواندى، همۀ اسرار 
خود بنوشتمى.

u مردى را ديد که ايستاده و قصايد انورى به نام خود مى خواند.
u کتاب خويش را گرفت.

u خويشتن را مالمت کرد.
درجمله هاى باال کلمه هاى )خود، خويش وخويشتن( ضميرهاى مشترک  اند.

ضمير مشترک، جاى اسم به کار مى رود و براى مفرد و جمع يکسان استعمال 

ACKU



85

مى شود.
ضميرهاى مشترک در زبان درى عبارت از: خود، خويش و خويشتن مى باشد.

مثالً:
خود گفتخود گفتيدخود گفتىخود گفتم

خودشان گفتندخودتان گفتيدخودت گفتىخودم گفتم

او خود گفتشما خود گفتيدتو خود گفتىمن خود گفتم

خود او گفتخود شما گفتيدخود ما گفتيمخود من  گفتم

اما ضميرهاى مشترک خويش و خويشتن استعمال کمتر داشته، به تنهايى و 
بدون ضمير شخصى و پسوند ضميرى به کار مى رود؛ مانند: 

خانۀ خويش را 

فروختم.

خانۀ خويش را 

فروختيم.

خانۀ خويش را 

فروختى.

خانۀ خويش را 

فروختيد.

خانۀ خويش 

را فروختند.

خانۀ خويش را 

فروخت.

عزت خويشتن 

را نگه دارم.

عزت خويشتن 

را نگه داريم.

عزت خويشتن 

را نگه دارى.

عزت خويشتن 

را نگه داريد.

عزت خويشتن 

را نگه دارند.

عزت خويشتن 

را نگه دار.

u فعالیت اول
l چرا آن شخص فاضل نتوانست  همۀ اسرار خود را بنويسد؟

l در جملۀ زير منظور از کلمۀ بنوشتمى چيست:
همۀ اسرار خود بنوشتمى.

l نامۀ کسى را دزدانه خواندن، چه نوع عمل است؟
l فکر کنيد و بگوييد که براى هر دو حکايت چه عنوان هايى را مناسب مى دانيد؟
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u فعالیت دوم
l گروه ها کلمه هاى جديد درس را از يکديگر بپرسند؛ طورى که يک گروه کلمه را 

بلند بخواند و گروه ديگر معناى آن را بگويد.
l يک تن از هر گروه ضميرهاى مشترک متن درس را روى تخته بنويسد.
l هر گروه يک جمله بنويسد که ضمير مشترک در آن به کار رفته باشد.

l درمورد هر يک از تصويرهاى زير دو جمله بنويسيد:

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

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

برداشت  تان را از مفهوم درس در سه سطر در کتابچه هاى خود بنويسيد:
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درس نزدهم         

کمپیوتر

آشنا       زنده گى  در  آن  اهميت  و  مختصر  تاريخچۀ  کمپيوتر،  با  درس  اين  در 
مى شويم. هدف ما ايجاد عالقه و آشنايى با کمپيوتر، تقويت مهارت هاى اساسى 

زبان  و آشنايى با عدد، عدد ترتيبى، اصلى و ترکيبى در متن درس است.
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کمپيوتر از زمان پيدايش تا حال مسير طوالنى را در مدت محدودى طى کرده است 
قبل از پيدايش کمپيوترهاى امروزى، وسايل محاسباتى مختلفى ساخته شده بود که 
قديمى ترين آن چوت است که با آن محاسبات رياضى را انجام مى دادند، بعد از چندين 
سال ماشين حساب اختراع شد و همين طور طى قرن ها  علم پيشرفته تر شد و اين بار 
ماشين جديدى به نام کمپيوتر به بازار آمد که پيشرفت زيادى در علم و صنعت داشت 
و اين مغز متفکر جاى تمام ماشين هاى حساب  دنيا را گرفت؛ نخستين کمپيوتر در سال 

1946 ميالدى توسط يک تيم به سرپرستى اکرت ماچلى ساخته شد.
کمپيوتر در لغت به معناى شمارنده و يا ماشين حساب است و وسيله يى است که قادر به 
انجام محاسبات پيچيده و تصميم گيرى ها ى منطقى با سرعت ميليون ها  بار سريعتر از انسان 
مى باشد؛ براى مثال: امروز کمپيوترها مى توانند صدها ميليون محاسبه ها  را در عرض چند 
ثانيه انجام دهند؛ در حالى که يک حسابدار براى انجام چنين کارى شايد به ده ها  سال وقت 
احتياج داشته باشد که سر انجام نتيجه اش هم مطمئن نمى باشد، که آيا اين حسابدار به 

راحتى تمام عمليات را درست انجام داده است يا اين که اشتباه کرده است.
کمپيوتر از چهار قسمت اساسى ساخته شده است:

CPU .1 )بخش پردازنده مرکزى(: اين بخش مغز کمپيوتر است و حافظه ها ى دستگاه 
را در خود دارد.

Monitor -2 )نمايشگر(: اين نمايشگر به يک تلويزيون کوچک مى ماند؛ اما کار ديگرى 
را انجام مى دهد. ما بر صفحه يى نمايشگر، آن چه را که از کمپيوتر مى خواهيم انجام مى دهد، 

مانند اين که واژه ها  را جابجا مى کند، تصويرى را کوچک يا بزرگ مى سازد، مى بينيم.
Keyboard .3 )صفحۀ کليد( اين صفحه به يک ماشين حروف نگارى مى ماند؛ اما 
کليدهاى مخصوصى نيز براى سايرکارها دارد. ما از صفحۀ کليد براى وارد کردن حرف ها ، 

عددها و فرمان ها به کمپيوتر بهره مى گيريم.
Mouse .4 )موس( که توسط آن کمندها )فرمان ها( را اجرا مى نماييم، کمپيوتر تمام 
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کارهاى ما را در حافظۀ خود نگه ميدارد و هر وقت که بخواهيم دوباره آنرا به دست آورده 
و تغيير داده مى توانيم.

u عدد

درس  اين  در  کرديد،  پيدا  آشنايى  آن  انواع  و  ضمير  با  گذشته  درس   در 
مى خواهيم با يک قاعدة دستورى ديگر که در معامالت روزانه از آن خيلى استفاده 
مى نماييم آشنا شويم که آن عبارت از عدد است. عدد در زبان درى پنج گونه است 

که هر کدام آن را به طور مختصر خواهيم خواند.
عدد: عدد آنست، که شماره را بيان کند، و چيزى را که شمرده شود )معدود( 
گويند؛ مانند: دو ميز، چهار کتاب که )دو و چهار( عدد و )ميز و کتاب( معدود 

مى باشد.
1.  اعداد ترتیبی یا وصفی: آنست، که درجه و مرتبۀ معدود را مى رساند؛ 
مانند: اول، دوم که آنرا )اولين( و )دومين( نيز استعمال کرده اند. اين نوع عدد را 

مى توان قبل از معدود و يا بعد از آن نوشت؛ مانند:
اولين شاگرد - شاگرد اولين يا اول شاگرد - شاگرد اول

از يک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت،  اند که  2.  اعداد اصلی: اعدادى 
هشت، نه، ده، بيست، سى، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد... هزار. اين اعداد را ساده 

يا مطلق نيز گويند.
3.  اعداد ترکیبی: به اعدادى گفته مى شود که از ترکيب دو عدد تشکيل شده 

باشد؛ مانند: دوازده، بيست، سى و پنج، نود و يک، ششصد، دو هزار و...
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کمپيوتر در لغت به معناى شمارنده و يا ماشين حساب است و وسيله يى است که قادر 
به انجام محاسبات پيچيده و تصميم گيرى ها ى منطقى با سرعت ميليون ها  بار سريعتر از 

انسان مى باشد.
کمپيوتر از زمان پيدايش تا حال مسير طوالنى را طى کرده است؛ قديمى ترين آن 
به سرپرستى  تيم  يک  توسط  ميالدى  در سال 1946  کمپيوتر  نخستين  است.  چوت 

اکرت ماچلى ساخته شد.

u فعالیت اول
l قديمى ترين وسيلۀ محاسباتى چه بوده است؟

l نخستين کمپيوتر در يکى از سال ها ى زير ساخته شده است:
الف( 1949                          ب( 1964 
ج( 1954                             د( 1946  

l کمپيوتر چگونه يک ماشين است؟ توضيح دهيد.
l در جمالت زير عدد را نشان دهيد:

l کتاب درسى صنف هفتم داراى بيست و هشت عنوان درس است.
l يک صنف درسى بايد 25-35 شاگرد داشته باشد.

l وظيفۀ کيبورد چيست؟
l عدد اصلى به کدام اعداد گفته مى شود؟
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u فعالیت دوم
l کمپيوتر از چند بخش اساسى ساخته شده است؟

الف( دو بخش                                 ب( پنج بخش 
ج( چهار بخش                                د( شش بخش

l اعداد زير نماينده گى از کدام اعداد مى کنند:
سومين، چهارم، هفتم، دهمين، پنج، سه، هفت، سى، چهل، نهم، شصت، صد، هزار، 

دوازده، پنجاه، نود و يک، ششصد، دو هزار
l جملۀ زير مربوط به کدام بخش از کمپيوتر مى شود:

توسط آن کمندها )فرمان ها( را اجرا مى نماييم.
l براى اعداد ترتيبى، اصلى و ترکيبى دو جمله بنويسيد.

سطر  سه  در  آن  را  و  کنيد  بحث  خود  گروه ها ى  در  درس  مفهوم  مورد  در   l
بنويسيد.

l در جمله ها ى زير عدد و معدود را نشان دهيد:
در صنف ما چهل و پنج شاگرد درس مى خوانند.

موضوع درس نزدهم ما کمپيوتر است.
lACKU چه فکر مى کنيد، آيا کمپيوتر مى تواند در کارهاى روزانۀ ما سهولت ايجاد کند؟
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در مورد ارزش کمپيوتر در زنده گى يک مطلب بنويسيد که اعداد نيز در آن به کار 
رفته باشد.

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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در اين درس با يک تن  از شاعران معاصر کشور، شايق جمال آشنا مى شويم. 
هدف ما ايجاد عالقه و آشنايى با شاعران معاصر، تقويت مهارت هاى اساسى زبان و 

آشنايى با عدد توزيعى و کسرى در متن درس است.
بگوييد که شايق جمال از کجا بود؟

درس بیستم 

شایق جمال
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شايق جمال يکى از شعرا و نويسنده گان معروف افغانستان است. اسم او مير غالم حضرت 
فرزند حافظ ميرجمال الدين و از بازمانده گان مير واعظ کابلى شاعر و عارف وارستۀ کشور 

است.
اين شاعر گرانمايه در سال 1275 هـ. ش.  درشهر کابل زاده شد، تعليمات ابتدايى را 
نزد پدر کالن مادرى خود فرا گرفت، در ليسۀ حبيبيه و دارالمعلمين کابل تحصيل کرد و با 

گرفتن شهادتنامۀ درجه اول به شغل معلمى و سرمعلمى درمکاتب ابتداييۀ کابل پرداخت.
شايق جمال سال هاى طوالنى به تدريس علم و پرورش فرزندان وطن مشغول بود و 
در اين عرصه خدمات قابل قدرى انجام داد. او از استعداد خاصى برخوردار بود، هجده 
پارة قرآن کريم را حفظ داشت، زبان و ادبيات درى و عربى را از نزد دانشمند نامور کشور 

مرحوم قارى عبداهلل فرا گرفت. 
او در سال 1300 هـ. ش. در حاليکه هنوز پانزده ساله بود به سرايش شعر و کار علمى 
و ادبى پرداخت. نخستين شعرش در جريدة سراج  االخبار و ديگر اشعارش در جرايد امان 

افغان، اصالح و انيس وقت به نشر رسيده است.
وى عالوه بر آن که شاعر نازک خيال  بود به هنر نويسنده گى، خوشنويسى، رسامى و 
موسيقى نيز مهارت داشت؛ چنانچه مجموعۀ آثار خود را که مشتمل بر غزليات، قصايد، 
قطعات، رباعيات و قسمتى هم به نثر بوده به خط زيباى خود گرد آورده بود که بخش هايى 

از آن به نام ديوان اشعار شايق جمال در سال 1334 هـ.ش. به چاپ رسيده است.
شايق جمال از شاعران بذله گوى، طنز پرداز و بديهه سراى معروف قرن حاضر است که 
از حاضر جوابى و مطايبات دلنشين او همواره به طور شفاهى و يا هم به گونۀ مکتوب در 
حوزه هاى علمى و فرهنگى کشور ياد شده است که خوشبختانه درسال هاى آخر شمارى 
از طنزها و مطايبات او به نام لطايف و ظرايف ِگردآورى شده و در سال 1383 هـ. ش. به 

چاپ رسيده است.
چون:  مسايلى؛  را  او  اشعار  موضوعات  بود،  احساس  با  و  دوست  وطن  شاعر  شايق 
وطن دوستى، تأمين عدالت اجتماعى، تعليم مفاهيم اخالقى، آزادى خواهى، صلح دوستى و 
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اتحاد تشکيل مى دهد. او مدح و  تملق گويى را به نظر نفرت مى ديد؛ چنانچه خود گويد:
مغرور دست بوسی اهل جهان مباش     شایق به اعتقاد کسان اعتبار نیست

ارکان  استادان  از  يکى  و  معاصران شايق جمال  از  استاد خليل اهلل خليلى که خود 
ادبيات، به ويژه شعر معاصر درى  شمرده مى شود، اشعار دلنشين شايق را ستوده و او را 

شاعر نازک خيال خطاب کرده است.
شايق جمال سرانجام در اسد سال 1353 هـ. ش. جهان فانى را وداع کرد و او را در 

جوار زيارت شاه دو شمشيرهرحمه اهلل عليه به خاک سپرده اند.

نمونۀ کالم
حسن عمل

تا کی از نام پدر، تاج زنی بر سر خویش  
                                                                                                                                                   باش از حسن عمل، خود پدر و مادر خویش

خو شتر از اطلس و دیبای کسانش بشمر  
بر خویش در  آبلۀ دست کنی  کز                                           کهنه 

نروی تا به در هر کس و ناکس روزی   
                                                               سایل مفلس و محتاج مران از در خویش

معنی دین و دیانت به خدا چیزی نیست   
                                                 غیرهمدردی و امداد به همدیگر خویش

کی خالصت کند از کشمکش روز جـزا   
                                                                                                                                                  این همه تکیه که  داری به سیم و  زر خویش

با همه لطف و کرم کن به مروت پیش آی  
                                                                   تا کشی شاهد مقصود تو هم در برخویش

داده از بسکه  ز افالس فشارم گردون   
                                                        می کنم کوچه غلط از همه تا دلبر خویش
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حرف  دانش نزنی هیچ به بزم جهـال   
نبری آب رخ گوهر خویش                                           پیش کوران 

        واعظی نیست به وضع تو مناسب شایق
       همه واقف شده امروز ز خیرو شر خویش

u عدد توزیعی و عدد کسری

در درس گذشته با عدد اصلى و عدد توصيفى آشنايى پيدا کرديم. در اين درس 
مى خواهيم دربارة عدد توزيعى و عدد کسرى معلومات حاصل نماييم.

عدد توزيعى: تقسيم معدود را به بخش هاى مساوى نشان مى دهد و از تکرار 
اعداد اصلى ساخته مى شود؛ مثال: دو دو، پنج پنج، هفت هفت و نظاير آن.

به هر کدام دو دو هزار افغانى رسيد.
يا به غرض اختصار: به هر  کدام دو دو هزار رسيد.

يا براى جلوگيرى از تکرار: به هر کدام دو هزارى رسيد.
اگر معين کننده مختوم به واول باشد به جاى / ى/ آن/ يى/ مى آيد؛ مثاًل: به هر 

کدام دوتايى رسيد يا چهار دانه يى رسيد...
همچنان بعضاً معين کننده هم نمى آيد و پسوند / ى / با عدد مى پيوندد؛ مثال: 

کتاب ها را بيستى خريد، يعنى بيست بيست افغانى خريد.
عدد کسرى: آن است که جزء از عدد اصلى را نشان مى دهد. اين گونه عدد در 

زبان درى به چند صورت گفته مى شود؛ طور مثال:
پنج يک)يک بر پنج( شش يک)يک بر شش( هشت يک )يک بر هشت( 

يا: يک بر پنج، سه بر چهار، پنج بر هفت.

ACKU



97

يک هشتم حصه کتاب گلستان دربارة اخالق درويشان است.
دفتر اول يک ششم حصه کتاب مثنوى مولوى را تشکيل مى دهد.

افغانستان است. او در سال  شايق جمال يک تن از شعرا و نويسنده گان معروف 
1275 هـ. ش. در شهر کابل به دنيا آمد. دروس ابتدايى را در ليسۀ حبيبه به اتمام 
رسانيد. او از ذوق و استعداد خاصي برخوردار بود که حتى در 15 ساله گى به سرايش 
شعر و کار ادبى پرداخت و اشعار او  در جرايد همان روزگار به نشر مى رسيد. شاعرى 
بذله گو، طنز پرداز و بديهه سرا بود که اکثر اشعار او را مسايلى چون وطن دوستى، تأمين 
عدالت اجتماعى، آزادى خواهى و صلح دوستى تشکيل مى دهد. او سرانجام درسال 

1353 هـ. ش. جهان فانى را وداع گفت.

u فعالیت اول
l شايق جمال در چه هنرهايى مهارت داشت؟

l شايق جمال چگونه شاعرى بود و مسايل شعرى او را چه موضوعاتى تشکيل مى داد؟
l عدد توزيعى چيست؟ دو مثال خارج از درس بگوييد.

l در مورد بيت زير با هم بحث کنيد  و نمايندة هر گروه نتيجه را در مقابل صنف بيان 
کند:

تا کى از نام پدر، تاج زنى بر سر خويش        باش از حسن عمل، خود پدر و مادر خويش
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u فعالیت دوم 
l از نکات مهم درس پنج سؤال تهيه نماييد.

l جا هاى خالى زير را کامل کنيد:
کن به....................پيش آى با همه......................... و کرم   

تا کشى........................مقصود   تو.....................در بر خويش
l دو جمله بنويسيد که در آن عدد  کسرى به کار رفته باشد.

l گروه ها متن درس و نمونۀ کالم شايق را بخوانند و مفهوم آن را نمايندة هر گروه 
در مقابل همه بيان کند.

l به نظر شما کدام بيت نمونۀ کالم شايق جمال زيباست؟ 

 دو بيت از نمونۀ کالم شايق را انتخاب و در مورد آن سه سطر در کتابچه هاى تان 
بنويسيد.

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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درس بیست و یکم

شعر تعلیمی

را  تعليمى  شعر  و  نظم  و  شعر  ميان  فرق  آن،  تعريف  و  شعر  درس  اين  در 
مى خوانيم. هدف ما ايجاد عالقه و آشنايى با شعر، شعر تعليمى و قواعد نگارشى از 
جمله »پاراگراف« در متن درس است؛ پس بگوييد که کدام شاعر ما بيشتر اشعار 

تعليمى سروده است؟
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شـعر دانی  چیـست؟ ُمرواریدی از دریای عقل  
 شاعر، آن افسونگری کاین طرفه مروارید سفت
شـعر، آن باشـد که خیزد از دل و جو شد زلب  

باز در دلها نشیـند هر کـجا  گـوشی  شـنفت
ای بسا شاعر که او  در عمر خود نظمی نساخت  

وای بسا ناظم که او  در عمر خود  شعری نگفت
          محمدتقى بهار 

شعر کلمۀ عربى است که معناى دانستن، دريافتن و درک کردن را مى رساند. شعر  در 
کنار نظم و نثر نوع سوم ادب را تشکيل مى دهد. در تعريف مناسب از شعر به خيال انگيز 
بودن آن توجه شده است؛ اما اساساً شعر با نظم فرق دارد و تفاوت آنها در اين است که: شعر 
طبق تعريف علمى و دقيق امروزى »گره خورده گى عاطفه و تخيل است که در زبان آهنگين 
شکل گرفته باشد«؛ بنابراين تعريف، عناصر سازندة شعر عبارت است از: عاطفه، تخيل، زبان، 
موسيقى و تشکل؛ اما نظم، تنها، کالم موزون و مقفى و از عنصر عاطفه و تخيل به دور است؛ 

مثاًل: شعرا چهره هاى زيبا را به گل و به مهتاب خيال انگيزى مى کنند.
شعر از نظر محتوا اقسام مختلف دارد که يکى از اقسام آن شعر تعليمى است که آن 

را مى توان چنين تعريف کرد:
شعر تعليمى يا پند آموز، شعرى است که هدف شاعر در آن آموزش خواننده است؛ 
بنابراين تعريف، تمامى اشعار دينى، اخالقى، عرفانى، اجتماعى، سياسى، علمى، ادبى، 
هنرى و... شامل شعر تعليمى مى شود. نظر به تعريف، شعر تعليمى را مى توان به دو نوع 
تقسيم بندى کرد؛ نوع اول که موضوع آن خير و نيکى است)حوزه اخالق( و نوع دوم که 

موضوع آن آموزش علوم است )حوزه شعرهايى که مسأله يى از علم را مى آموزند.(
شمار  به  تعليمى  شعر  برجستۀ  و  بارز  نمونه هاى  از  سعدى  بوستان  و  موالنا  مثنوى 

مى آيند.
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نمونۀ شعر تعلیمی از بوستان سعدی:

دریـغا که بگـذشت عمــر عزیز     بخواهد گذشت ایـن دم چند نیز
گذشت آنچه در ناصوابی1 گذشت     ور این نیز هم در نیـابی گذشـت2
کنون وقت تخم است اگر پـروری     گـــر  امید داری که خرمن بری
کنون کوش کآب از کمر در گذشت     نه آنگه که سـیالب از سرگذشت
کنونت که چشم است اشکی ببار     زبان در دهان است عـذری بیـار
نه پیوسـته باشـد روان در بدن3     نه همواره گـردد زبان در دهــن
غنیمت  شمـر این گرامـی نفس     کـه بی مــرغ قیمت ندارد قفس

1. کارهاى بد و نادرست
2. اگر زمان حال را متوجه نشوى، مانند دوران گذشته در گناه و کارهاى نادرست           

مى گذرد و سپرى مى شود.
3. روح در جسم آدمى هميشه نمى ماند و يک روز بدن انسان خالى از روح مى شود 

يعنى مرگ سراغش مى رسد.
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u نشانه گذاری
ــده است، عبارت از به کار  ــانه گذارى که نقطه گذارى يا تنقيط نيز گفته ش نش
ــانه ها و عالمات خاصى است، براى بهتر فهماندن مقصود، آسانى و روانى  بردن نش

در خوانش؛ بنابراين به کاربردن آنها در جاهاى مناسب امريست ضرورى.
ــت،  ــانه گذارى، صراحت و وضاحت مفهوم جمله ها و عبارات اس هدف مهم نش
تنقيط نشان مى دهد که کلمه هاى يک جمله- از نظر نشانه گذارى- چگونه پهلوى 
هم قرار بگيرد، تا معناى آن به آسانى فهميده شود. از جملۀ نشانه گذارى يکى آن 

پاراگراف است که در اين درس با آن آشنا مى شويم.
پاراگراف: نوشتن آن چه در چاپ و در نوشته هاى امروزى و چه در مکتوب هاى 

رسمى و خصوصى بزرگترين اهميت را دارا است.
پاراگراف- نظر به سطرهاى ديگر، يک و نيم سانتى متر به طرف داخل صفحه 

شروع مى شود.
پاراگراف را در صنف هاى درسى)سرسطر( در  مطبعه ها )شروع(  مى گويند، از 
نظر نشانه گذارى هر پاراگراف مطالب کاملى را که متشکل از چندين فکر )چندين 

جمله(  است، نشان مى دهد. 

شعر به معناى دانستن، دريافتن و درک کردن است و فرق آن با نظم در اين است که 
شعر عالوه بر موزون و مقفى بودن، مخيل نيز است؛ ولى نظم موزون و مقفى است عارى از 
عنصر خيال انگيزى؛ همچنين شعر تعليمى به شعرى گفته مى شود که مسايلى چون: دينى، 

قواعد نگارشی

ACKU



103

اخالقى، عرفانى، اجتماعى، سياسى، علمى، ادبى و هنرى را در برداشته باشد.
اين هدف مهم نشانه گذارى صراحت و وضاحت مفهوم جمله ها و عبارات  بر  عالوه 
است و پاراگراف نظر به سطرهاى ديگر يک و نيم سانتى متر به طرف داخل صفحه شروع 

مى شود.

u فعالیت اول
l فرق ميان شعر و نظم در  چيست؟

l شعر تعليمى به کدام نوع شعر گفته مى شود؟
l در مورد بيت زير در گروه هاى خود باهم مباحثه کنيد و نمايندة هر گروه نتيجه را 

مقابل صنف بيان کند:
   کنون وقت تخم  است اگر پروری    گــر امید داری که خــرمن بری

نشانه گذارى در نوشتن چه اهميت دارد؟

u فعالیت دوم
l مفهوم درس را با زبان ساده بيان کنيد.

l متن درس را بخوانيد و بگوييد که کلمۀ شعر چند بار در اين درس به کار رفته 
است؟

l جاهاى خالى زير را کامل کنيد:
پاراگراف که..............................به سطرهاى ديگر.........................متر به طرف....................داخل 

صفحه شروع مى شود. 
l يک بيت را از متن درس انتخاب نموده و در مورد آن دو سطر بنويسيد.
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l خواندن اشعار تعليمى در روند زنده گى ما چه تأثير دارد؟

از مثنوى موالنا يک قطعه شعر تعليمى را انتخاب کنيد، در کتابچه هاى تان بنويسيد 
و در صنف بخوانيد.

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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درس بیست و دوم

درخت بقا

مثنوى معنوى اثر عرفانى سرودة موالناجالل الدين محمد بلخى است. مثنوى 
عالى ترين  اثر،  اين  مى باشد.  بيت  هزار  بيست وشش  حدود  و  شش دفتر  شامل 

منظومۀ تعليمى صوفيه در سراسر قلمرو شعر درى به حساب مى رود. 
انتخاب  اين کتاب  از  بقا  زير عنوان درخت  اين درس يک حکايت شيرين  در 
کرده ايم که مطالب بسيار خوبى را از آن مى آموزيم. هدف ما ايجاد عالقه و آشنايى 

با مثنوى معنوى و قواعد نگارشى از جمله »عالمت نقطه« در متن درس است.
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زنده گى  ميوه اش  که  هندوستان،  در  عجيب  درختى  از  مى  دهند  خبر  را  حاکمى 
جاودان مى  بخشد.

حاکم يکى از نزديکان خود را براى جستجوى درخت و  چيدن ميوة آن راهى هندوستان 
مى کند. مأمور از جستجوى بسيار خود به نتيجه نمى رسد و با هر کس که در اين باره 

گفتگو مى کند، با تمسخر و تعجب روبه  رو مى شود.
آخراالمر چون مى داند که نشانى از آن درخت نخواهد يافت، مأيوس از طلب، قصد 
بازگشت مى کند؛ اما پيش از آن که بار سفر ببندد، با شيخ دانشمندى روبه رو مى شود و با 

شگفتى از او پاسخ مى شنود که درخت بقا همان »درخت علم« است. 
شیخ خندید و بگفتش ای سلیم           این درخت علم باشد ای علیم
تو به صورت رفته یی ای بی خبـر           زان، ز شاخ معنی ای، بی بـار و بر
گه  درختش نام شد، گه آفتاب          گاه بحرش نام شد، گاهی سحاب

آن یکی کیش صدهزار آثار خاست
کم تـرین آثار او عمـر بقــاست

مثنوى معنوى

u نقطه ]. [ 
الف: در پايان جمله هايى که پرسشى، ندايى و تعجبى نباشد، گذاشته مى شود؛ 

مانند جمله هاى زير:
حاکمى را خبر مى دهند از درختى عجيب در هندوستان، که ميوه اش زنده گى 

جاودان مى بخشد.
مأيوس از طلب، قصد بازگشت مى کند.

فرزانه از سفر برگشته است . احسان پسر هوشيارى است.
ب: پس از مخففات نيز گذاشته مى شود؛ مانند: 

شايق جمال در سال 1275 هـ. ش. چشم به جهان گشود.

قواعد نگارشی
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علم را به چيزهاى مختلفى تشبيه کرده اند، گاه به درخت، گاه به آفتاب، گاه به بحر و 
گاهى هم به سحاب؛ اما حقيقت آن يک چيز است که براى رسيدن به آن حقيقت، بايد 

از بند ماديات بيرون آمد، تا از ثمره و بارش بهره برد.

u فعالیت اول
l آن شخص به خاطر چه کارى راهى هندوستان شد؟

l آيا آن شخص مؤفق به چيدن ميوه يى از درخت بقا شد؟
l منظور از بيت زير چيست:

     شیخ خندید و بگفتش ای سلیم      این درخت علم باشد ای علیم

l کلمه يى که پيام اصلى و اساسى درس را تشکيل مى دهد، چيست؟
l فکر کنيد و بگوييد که مراد از درخت بقا چيست؟

u فعالیت دوم
l دو تن از هر گروه متن درس را با صداى بلند و مناسب بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ 

کنيد.
l متن شعر را به صورت مقايسوى با لحن و آهنگ مناسب بخوانيد؛ طورى که از هر 

گروه يک شاگرد بخواند و ديگران تشويقش نمايند.
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l دو جمله بنويسيد که نقطه در آنها به کار رفته باشد.
l ارتباط شعر زير را با درس بگوييد و برداشت خود را در سه سطر بنويسيد:

ز  نـــادانی نـیابی زنـده گانی ز دانش زنده مانی جـاودانی   
نبینی از جــهان در دل ماللی نماند برتو پنهان هیچ حالی                       
چو بی کاری، یقین بی مـزد مانی اگر کاری کنی، مزدی ستانی                     
ناصرخسروقباديانى

l جدول زیر را حل کنید:
1. عنوان همين درس.2. يکى از زبان هاى رسمى کشور ما. 3. قدر، منزلت، احترام.

4. به علما و بزرگان گفته مى شود.  5. آنچه روح را جاويد مى کند. 6. راز و نياز به درگاه 
خداوند. 7. جمع ُمکالَمه، گفتگو ها.

در  نموده  مشخص  آن  در  را  نقطه  گذاشتن  جاى  و  نماييد  خالصه  را  درس  پيام 
کتابچه هاى تان بنويسيد.
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درس بیست و سوم

در اين درس  شرح مختصرى از زنده گى، آثار و نمونۀ کالم نثر استاد عبداالحمد 
جاويد نويسندة تواناى ادب درى را مى خوانيم. هدف ما ايجاد عالقه و آشنايى با 
نويسنده گان ادبيات درى و قواعد نگارشى از جمله »عالمت کامه« در متن درس 

است.
داکتر جاويد شاعر بود يا نويسنده؟

دکتور عبداالحمد جاوید
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پوهاند دکتورعبداالحمد  اخير کشور،  دانشمندان دهه هاى  و  نويسنده گان  ميان  در 
جاويد از چهره هاى  معروف و سرشناس افغانستان است. او در ثور سال 1304 هـ. ش. 
در باغ عليمردان کابل زاده شد. پدرش ميرزا عبد الصمد به آموزش و پرورش وى سخت 

عالقه مند بود. 
ـ. ش.  از  ـ. ش.  از ليسه عالى حبيبيه فارغ شد و در سال 1329ه جاويد در سال 1324ه
دانشکده )پوهنځی( زبان و ادبيات و حقوق دانشگاه )پوهنتون( تهران به اخذ سند ليسانس موفق 
گرديد؛ سپس دکتوراى خويش را نيز در رشتۀ زبان و ادبيات از  دانشگاه )پو هنتون( تهران به 

د ست آورد.
جاويد مدت طوالنى را به حيث استاد در پوهنتون کابل و مدتى در دانشگاه تاشکند               
)ازبکستان( خدمت نمود و بعد از آن به رياست انتخابى دانشگاه کابل و عضو آکادمى علوم 
افغانستان برگزيده شد. او با نشرات راديو افغانستان و تأليف کتب درسى وزارت معارف نيز 
همکارى داشت و به پاس خدمات ارزندة خود به مدال هاى افتخار، پوهنه و فداکارى و 

جوايز متعدد مطبوعاتى ديگر دست يافت.
اثر   به  او  داشت.  ارزندة  نقش  کشور  جوان  هزاران  تربيۀ  و  تعليم  در  جاويد  دکتور 
جنگ هاى تحميلى چند دهۀ اخير مجبور شد تا مدتى در هندوستان؛ سپس به انگلستان 
زنده گانى کند. وى در شرايط دورى از وطن نيز به تأليف مقاالت علمى و کتب تحقيقى 
پرداخت و نهاد علمى را به نام»آکادمى افغان« در شهر لندن تأسيس کرد. استاد در طول 
زنده گى پربار علمى و فرهنگى خويش در سيمينارها، کنفرانس ها و محافل متعدد ملى و 

بين المللى به طور فعال و هدفمند شرکت نموده بود.
او عالوه بر نگارش مقاالت گوناگون علمى و تحقيقى و نشر آن ها در مجالت علمى 
کشور و ممالک همسايه وکشورهاى اروپايى به تأليف کتب متعدد علمى و ادبى پرداخته 
بود که شمارى از آن؛ چون: اوستا، نوروز خوش آيين، رايحۀ صلح در فرهنگ ما و مدارا 
و مروت در فرهنگ فارسى درى چاپ شده و بعضى از آن ها متأسفانه تا هنوز به چاپ 

نرسيده است.
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سرانجام پوهاند دکتور عبداالحمد جاويد در اسد سال 1381 هـ. ش.  در شهر لندن 
وفات يافت و در شهداى صالحين کابل به خاک سپرده شد.

نمونۀ نثر جاوید
آیین های نوروزی در شهر کابل

در کابل از قديم يک ماه پيشتر از فرارسيدن نوروز مردم به پيشواز بهار و پذيرايى از 
سال نو هرجمعه بيرون شهر مى روند و با جمع شدن در محل خاص به سير و گردش 
و شور و سرور مى پردازند و با پختن غذاهايى؛ مانند: سبزى، ماهى و جلبى و تهيۀ انواع 

سرگرمى ها از نوروز خوش آيين استقبال مى کنند.
نام قديم باغ بابر»باغ نوروزى« بود. از زمانى که بنابر وصيت بابر جنازة او را از آگرة 

هندوستان به کابل آوردند و در  اين باغ دفن کردند معروف به باغ بابر شد.
از ديگر جاهايى که مردم در روز نوروز جمع مى شوند، دامنۀ کوه خواجه صفاست، با 
درخت هاى خوشرنگ ارغوانش و همچنين باغ معروف چهلستون با شگوفه هاى عطرآگين 

بادامش.
مردم در ايام بهار دسته دسته در اين باغ مخصوصاً موسم شگوفۀ بادام و گل ارغوان 
مى آيند و در سايۀ فرح بخش درختان مى نشينند. کباب داشى مى پزند و قيماق چاى را با 

کلچه هاى نمکين و يا شيرين نوش جان مى کنند.
از قديم در شهر کابل به پيشواز بهار کوچه ها، خيابان ها و جاده ها را فراز تا فرود پاک 
مى کردند؛ خانواده ها خانه تکانى مى کردند؛ مخصوصاً اجاق و ديگدان آشپزخانه را رنگ 
مى کردند؛ تا برکت آورد... اهالى شهر پيش از تاريکى، چراغ روشن مى کردند؛ دکانداران 
دکانهاى خود را چراغان مى کردند. خوب به ياد دارم رسته هاى دکان هاى چارچته، شور 
بازار، چهارسو و يا چهارسوق ارگ را با انواع آيينه هاى بلور، منظره ها، تصويرها، قالينچه ها، 
قنارى هاى  و  مى کردند  آراسته  پلنگ  پوست  و  تبرزين  و  کشکول  حتى  و  چلچراغ ها 

خوش آواز پشت ميله هاى قفس چهچه مى زدند.
دکانداران با شربت هاى خوشمزه و شرينى هاى گوناگون و کلچه هاى نوروزى و حتى 
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هفت ميوه و ايراد مطايبه ها و شوخى ها از آشنايان و دوستان پذيرايى مى کردند. 
شب ها با شمع و مشعل، فانوس و مهتابى همه جا روشن مى بود. از مدت ها پيش 
شيرينى پزها کلچه پزها، نخود پزها، حلواى مغزى، سوهانک، حلواى پشمک، شيرپيره... 
درست مى کردند. سبزى فروش ها انواع سبزى، ترکارى مخصوصاً سبزى اسفناج )پالک( را 

که نشانۀ سرسبزى و خرمى بود به مشتريان عرضه مى کردند. 
                                                                     نوروزخوش آيين

 

u کامه  یا ویرگول )،(
اين نشانه  )،( که در مطابع ما به نام ويرگول ياد مى شود، جهت توقف خفيف در 
خواندن جمله، از نظر تغيير صوت يا تصريح مفهوم به کار برده مى شود؛ مانند: هرگاه 

چندکلمه يا عبارت پهلوى هم بيايند، بايد توسط) و(  هاى عطف بهم پيوند يابند.
1-  در همچو موارد) و(  ها حذف و به جاى آنها نشانه )،( گذاشته مى شود؛ مانند: 

نگارش بى روح و غير هنرمندانه بى تأثير، يکنواخت، کسالت آور، دلگير و ناپسند است.
2- پيش از جمله ها و عبارت هايى که شرح و تفسير جمله ها و عبارت هاى پيشين 
باشند، گذاشته مى شود؛ مانند: ابومسلم خراسانى، که مردى دلير و وطن دوست بود، 

همواره انديشۀ آزادى و استقالل خراسان را به سر مى پرورانيد.
3- هرگاه جمله يى با يکى از واژه هاى بلى، نه، نى، خير، درست و امثال اين ها 

آغاز شود؛ پس از آن کلمه کامه و در پى آن بقيه جمله نوشته مى شود؛ مانند:
بلى، من  اشعار او را خواندم.

نى، ناسنجيده نبايد عمل کرد.

قواعد نگارشی
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اما اگر اين واژه ها تنها بيايند؛ پس از آنها نقطه گذاشته مى شود؛ مانند: داستان 
را خواندى؟

بلى.
4- براى جداکردن کلمه هاى خطاب از جمله استعمال مى شود؛ مانند:

دوست عزيزم، از ديدنت بسيار خوش شدم.
5- هر گاه براى يک موصوف صفات متعددى را بياوريم، بعداز هر صفت يک 
کامه مى گذاريم، و قبل از صفت آخرين)و( عطف مى نويسيم؛ مانند: رابعۀ بلخى 

زنى شاعر و عارف بود.

دکتورعبداالحمد جاويد از نويسنده گان و دانشمندان دهۀ اخير کشور ماست. او در 
سال 1304 هـ. ش.  در کابل متولد و در سال 1324 هـ. ش. از ليسۀ عالى حبيبيه فارغ 
شد. وى در سال 1329 از دانشکده يا پوهنځی زبان و ادبيات و حقوق دانشگاه )پوهنتون( 

تهران موفق به اخذ سند ليسانس گرديد.
جاويد مدت طوالنى را به حيث استاد و رئيس انتخابى دانشگاه يا پوهنتون کابل، عضو 
اکادمى علوم افغانستان ايفاى وظيفه نموده است و با نشريات راديو افغانستان و تأليف 

کتب درسى وزارت معارف نيز همکارى داشت و مدال هاى ارزنده يى را به دست آورده
او عالوه بر نگارش مقاالت گوناگون علمى و تحقيقى و نشر آن در مجالت علمى کشور 
و ممالک همسايه و کشورهاى اروپايى به تأليف کتب متعدد علمى و ادبى پرداخت که 
شمارى از آن؛ چون، اوستا، نوروز خوش آيين، رايحۀ صلح در فرهنگ ما و مدارا و مروت 

در فرهنگ فارسى درى چاپ شده است.
سرانجام او در اسد 1381 هـ. ش.  درشهر لندن وفات يافت و در شهداى صالحين 

کابل به خاک سپرده شد.
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u فعالیت اول
پوهاند جاويد کدام کتاب هاى علمى و ادبى  را تأليف نموده؟ نام ببريد.

l وظايف عمدة جاويد کدام ها است و کدام مدال ها را به دست آورده است؟
l استاد جاويد به کدام کشورها سفر کرده و آثار علمى وى چه نام دارد؟

l نوروز در قديم چگونه در کابل برگزار مى شد؟
l در مورد استعمال کامه و موارد آن در گروه هاى خود بحث کنيد و نمايندة هر گروه 

نتيجه را در مقابل صنف بيان  کند.

u فعالیت دوم
l متن  درس را بخوانيد و فشردة آنرا در چهار سطر بنويسيد.
l کدام کلمه در نمونۀ نثر دکتور جاويد زياد به کار رفته است؟

l پنج جملۀ زيبا از متن انتخاب و در کتابچه هاى خود بنويسيد.
l قاعدة سوم کامه را با چند مثال خارج از درس بنويسيد.

l چطور مى توان يک نويسنده و دانشمند خوب شد؟
l پيام اصلى درس چيست؟

يک مطلب بنويسيد که هر پنج قاعدة نگارش کامه در آن مراعات شده باشد.
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درس بیست و چهارم         

داستان کوتاه چیست؟

در اين درس تاريخچۀ مختصر، عناصر اساسى و ويژه گى ها ى داستان کوتاه را 
مى خوانيم. هدف ما ايجاد عالقه و آشنايى با داستان کوتاه و قواعد نگارشى از جمله 

»عالمت سيميکولن« در متن درس است.
داستان کوتاه چيست؟
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داستان کوتاه بيان رويداد واقعى و يا تخيلى را گويند که نويسنده با طرح منظم، 
شخصيت اصلى و محورى را  در يک واقعه چنان تصوير مى کند که تأثيرى بر خواننده وارد 

مى سازد و يا، داستانى است که کوتاه باشد و در ظرف نيم تا دو ساعت خوانده شود.
 Nouvelle انگليسى و short story داستان کوتاه به مفهوم امروزى آن که معادل
فرانسوى است در اوايل قرن نزدهم ميالدى، تقريباً همزمان در امريکا، فرانسه و روسيه 
پديد آمد. نخستين کسى که به صورت جدى به اين نوع  ادبى پرداخت و نظرياتى را  
ارائه کرد؛ ادگار آلن پو، شاعر و داستان نويس امريکايى )1809 - 1849(  در اين باره 
ميالدى بود که او را پدر داستان کوتاه مى نامند؛ همچنين: گوگول و چخوف روسى، گى 
دو ما پاسان فرانسوى، عزيز نسين ترکى از جمله داستان نويسان مشهور جهان اند که در 
افغانستان مى توان از دکتور محمد اکرم عثمان، جالل نورانى، باباکوهى، سپوژمى  زرياب 
و ديگران نام برد که آثارى در اين نوع ادبى نگاشته اند. داستان کوتاه داراى سه رکن 
مى باشد: شرح، گسترش و نتيجه که اغلب با نقطۀ اوج1 شروع مى شود و با درونمايۀ2 ويژة 
خود در آخر به گره گشايى3 مى انجامد. اصوالً مقدمه چينى ندارد و تقريباً از ابهام خالى 

است و به سرعت به گره گشايى منتهى مى شود.
داستان کوتاه به جاى پرداختن به تمام زنده گى، بخشى از آن موضوع کار داستان نويس 

است. داستان کوتاه بايد داراى ويژه گى ها ى زير باشد:
-کوتاه باشد.

- پيرنگ4 منظم و منسجم داشته باشد.
- فقط به يک موضوع بپردازد.

- يک واقعۀ بزرگ مرکزى داشته باشد که وقايع ديگر براى تکميل آن بيايند.
- زبان وقايع يکى نباشد.

- شخصيت ها يش معدود باشد؛ ولى يک شخصيت اصلى داشته باشد.
- غالباً شخصيتى با شخصيت ديگر يا خود يا با فکر و انديشه يى درگير است.

-کامل باشد )از نظر خواننده(.
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-آغاز، ميانه و پايان داشته باشد.
جامعه  از  سخت  انتقاد  و  همدردى  پيام  رسانى،  در  کوتاه  داستان  ارزش  اصوالً 

نهفته است.

1. لحظه يى است که بحران به نهايت رويارويى و تعارض خود، به گره گشايى منجر 
شود.

2. فکر حاکم بر داستان.
3. سرآمدن وضعيت و موقعيت پيچيده يا نتيجه نهايى رشته حوادث است و نتيجۀ 

گشودن رازها و معماها و برطرف شدن سوءتفاهمات مى باشد.
4. الگوى حادثۀ داستان است و از حوادث و رويدادهاى به هم پيوسته ساخته مى شود 

ACKUکه داستان را از کشمکش به نتيجه مى رساند.
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u سیمیکولن )؛(

سيميکولن )؛( نشانۀ وقف يا درنگ و مکثى است طوالنى تر از کامه )،( و کمتر 
از نقطه و بيشتر در موارد زير به کار مى رود:

براى جدا کردن عبارت ها ى مختلف يک جملۀ طوالنى که به ظاهر مستقل در 
معنا با يکديگر وابسته و مربوط باشد؛ مانند:

مشک آن است که خود بويد؛ نه آن که عطار گويد.
دوست واقعى آن است که ياد شاطر باشد؛ نه ياد خاطر.

»زيرا«،  »اما«،  چون  عباراتى  يا  و  کلمه ها   از  بيش  توضيحى،  جمله ها ى  در 
»چرا که«، »يعنى«، »به عبارت ديگر«، »براى مثال« و مانند آنها؛ به شرط آنکه 

جمله ها ى پيش از آنها کامل و غالباً طوالنى باشد؛ براى نمونه:
مال و جاه هيچ گاه نمى توانند آرامش بخش روان انسان باشند؛ چرا که تنها با ياد 

خداوند )ج( دل ها  آرامش مى يابند.

داستان کوتاه، داستانى است که نويسنده با خالقيت و قوة خيال خود آنرا مى سازد و 
در مدت کوتاهى خوانده مى شود. داستان کوتاه داراى آغاز، ميانه و پايان است؛ همچنين 
پيرنگ، نقطۀ اوج و گره گشايى دارد. شخصيت ها يش محدود است و تنها بخشى از زنده گى 

را موضوع قرار مى دهد و ارزشش در پيام انسانى آن نهفته است.

قواعد نگارشی
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u فعالیت اول
l کدام يک از نويسنده گان زير صاحب داستان کوتاه مى باشند:

الف( ويکتور هوگو       ب( ادگار آلن پو  
ج( باباکوهى                  د( گزينه ب و ج

l داستان کوتاه به کدام داستان گفته مى شود؟
l داستان کوتاه داراى کدام ويژه گى ها ست؟ توضيح دهيد.

l در جاهاى مناسب جمله ها ى زير عالمت سيميکولن را اضافه کنيد:
احمق را ستايش خوش آيد چون بشنود احمق تر شود.
دوست واقعى آن است که ياد شاطر باشد نه ياد خاطر.

عمر سيب را خيلى خوش دارد؛ زيرا بوى خوش و طعم لذيذ دارد.
l پيرنگ چيست و در داستان کوتاه چه نقشى دارد؟

u فعالیت دوم
l متن درس را بخوانيد و کلمه ها ى جديد و مشکل را  در کتابچه ها يتان   رونويس کنيد.

l به صورت گروهى در مورد مفهوم متن درس با هم بحث کنيد.
l نام چند داستان نويس را که در متن خوانده ايد بنويسيد.

l در افغانستان کدام شخصيت ها  به نوشتن داستان کوتاه مشهور اند؟
l داستان کوتاه داراى چند رکن است؟

الف( پنج رکن                      ب( دو رکن  
ج( سه رکن                      د( هيچکدام

 l چرا اکثر داستان ها  هيجان  انگيز مى باشند؟
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يک داستان کوتاه را از پدر و مادر و يا با استفاده از کتاب و مجله در کتابچه ها يتان 
بنويسيد و آن را بخوانيد.

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
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درس بیست و پنجم

در اين درس اهميت و فوايد ورزش را در سالمتى، طراوت و شادابى جسم 
و بدن مى خوانيم. هدف ما ايجاد عالقه و آشنايى به ورزش و قواعد نگارشى از 

جمله »عالمت شارحه« در متن درس است.
ورزش در سالمتى انسان چه نقش دارد؟

ورزش و فواید آن

ACKU



122

است زنده گى  مايۀ  ورزنده گى  که  تِن زنـده واال به ورزنـده گى اسـت      
به ورزش گـراى 1و سـرافـراز باش            که فرجام سستى سرافگنده گى است
ز ورزش مياساى2 و کوشـنده باش                 که بنياد گيتى به کوشنده گى است
)از محمد تقى بهار(

در دوره هاى پيشين و اعصار گذشته بيشتر کارها به نيروى دست و پا صورت مى گرفت 
و از اين رو مردم خود به خود و به طور طبيعى ورزش مى کردند. بيشتر پيشه ها؛ مانند: 
آهنگرى، نجارى، قلبه کردن زمين و غيره با جنب و جوش و کوشش دست ها و تن همراه 
بود. سفرهاى بين شهرها پياده يا سواره صورت مى گرفت که به ذات خود يک ورزش بود 
ولى  امروز همه کار هاى سنگين با ماشين انجام مى گيرد و اين ماشين ها جاى نيروى 
بازوان کارگران و پيشه وران را گرفته است. و مى بينيم کمتر کسى است که کارش با 
حرکات بدن و ورزش طبيعى همراه است؛ بنابراين بايد با تمرين هاى پى درپى ورزشى 
جسم خود را نيرو دهيم، تا در برابر سختى هاى زنده گى پايدارى نموده و بر آنها چيره 

شويم. 
ورزش تن را سالم و نيرومند مى کند، به جان طراوت و شادابى مى بخشد، مراحل لخته 
شدن خون را به تأخير مى اندازد، خطر ابتال به ديابت را کاهش مى دهد، قدرت حافظه را 
زياد مى کند، باعث رفع خسته گى و کسالت مى شود. خون سريعتر در بدن دوران مى کند و 
 به ماهيچه ها بيشتر روى مى آورد و از سوى ديگر با ورزش کردن مسلسل؛ بدن بيشتر عرق 
مى کند و چيزهاى مضر را از بدن بيرون مى ريزد، تنفس تندتر مى شود و اکسيجن بيشتر 

به شش ها مى رسد.
فايدة ورزش تنها نيرو بخشيدن به تن؛ تفريح و سرگرمى نيست؛ بلکه ورزش هاى 
مى آموزد.  ورزش کاران  به  را  تعاون  و  مردم  با  سازگارى  و  زنده گى  رسم  و  راه  گروهى 

مسابقه هاى ورزشى بهترين راه براى دوستى ميان ملت هاست.
پس از دانستن اين همه فوايد ورزش بياييد که آنرا جزء برنامه هاى زنده گى خويش 
قرار دهيم، تا يک زنده گى با سعادت و مسرور داشته باشيم؛ به طور مثال: ساده ترين 
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ورزش هايى که همه مى توانيم آن را  اجرا نماييم عبارت است از فوتبال، واليبال، باسکتبال، 
دوش و پياده روى است.

پياده روى تند با سرعت 3 تا 4 کيلومتر در ساعت، فرد را شاداب و پر انرژى کرده و 
نقش حياتى را در ايجاد يک زنده گى بدون بيمارى ايفا مى کند.

1. گراييدن
2. آسودن 

3. محمد تقى بهار)ملک الشعرا( شاعر، نويسنده، روزنامه نگار و   استاد دانشگاه )پوهنتون( 
ـ. ش. از شاعران بزرگ معاصر ايران  است. وى مسايل سياسى و موضوعات  )1330-1266( ه
مربوط به زمان خويش را نيز در بعضى شعرهاى خود آورده است. مهم ترين اثر او »سبک 

شناسى« است.
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u شارحه یا دو نقطه سر به سر):(

اين نشانه را که در مطابع ما به نام )دو نقطۀ سربه سر( ياد مى کنند، در موارد 
ذيل به کار مى رود:

در مورد نقل قول مستقيم ديگران پيش از قوس کوچک استعمال مى شود؛ 
مانند: 

او گفت: »ما هم غنيمتيم و شما هم غنيمتيد.«
براى شرح و تفصيل يک مطلب در جمله نوشته مى شود؛ مانند: 

درس هايى را که تا حال خوانده ايم عبارتند از: حمد، دعاى مادر، بشردوستى، اسراف، 
کمپيوتر و... است.

پس ازکلمه هايى مانند: چون، به حيث مثال، به گونۀ، نمونه و... که به دنبال آنها 
مثال ذکر شود، گذاشته مى شود؛ مانند:

بيشتر پيشه ها؛ مانند: آهنگرى، نجارى، قلبه زمين و غيره با جنب وجوش و 
کوشش دست ها و تن همراه بود.

پس از عنوان هاى کوچک کنار صفحه که سطر به ادامه آن نوشته شود، به کار 
مى رود؛ مانند: انواع)هـ( در زبان درى: )هـ( در زبان درى دو نوع است:

1.  هاى ملفوظ:  
2.  هاى غير ملفوظ:

قواعد نگارشی
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در گذشته بيشتر مشاغل با فعاليت هاى بدنى همراه بود؛ بنابراين افراد نياز نداشتند که 
براى فعاليت و تحرک، زمانى را براى ورزش کردن اختصاص دهند؛ اما امروز با پيشرفت 
تکنولوژى کارها راحت تر شده و نياز به فعاليت جسمى ندارد؛ پس بايد با تمرين هاى پى 
در پى ورزشى، جسم خود را نيرو دهيم تا در برابر سختى هاى زنده گى ايستاده گى نماييم. 
ورزش فوايد زيادى را براى سالمتى جسم ما به بار مى آورد. عالوه بر نيرو بخشيدن به بدن 

باعث سازگارى و دوستى ميان ملت ها مى شود.

u فعالیت اول
l پيام متن درس چيست؟

l ورزش کردن در زنده گى روزانۀ ما چه اهميت دارد؟
l در مورد اين جمله گفتگو کنيد: »عقل سليم در بدن سالم است«.

l از ميان جمله هاى زير، جمله درست آنرا انتخاب و مقابل آن عالمت )√( بگذاريد: 
ورزش تن و روح را نيرومند نمى سازد.

ورزش باعث خسته گى و کسالت انسان مى شود.
ورزش به جان طراوت و شادابى مى بخشد.

l در مورد استعمال شارحه در گروه ها با هم بحث کنيد.
l در مورد مفهوم بيت زير محمد تقى بهار با هم مباحثه کنيد.

ز ورزش مياساى و کوشنده باش         که بنياد گيتى به کوشنده گى است
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u فعالیت دوم
l به صورت گروهى در مورد فوايد ورزش صحبت نماييد.

l در زمانه هاى قديم مردم چطور ورزش مى کردند؟ در دو سطر بنويسيد.
l در جمله هاى زير يکى آن درست است، مقابل آن عالمت)√( بگذاريد:

شارحه براى جداکردن کلمه هاى مترادف به کار مى رود.
شارحه چند جمله معترضه را با هم ربط مى دهد.

شارحه در مورد نقل قول مستقيم ديگران پيش از قوس کوچک استعمال مى شود.
l آيا ورزش يک تفريح و سرگرمى است؟ در چند سطر بنويسيد.

l از درس ورزش چه آموختيد؟ بيان کنيد.
l آيا ورزش کردن براى همه ضرورى است؟ توضيح دهيد. 

به نظرتان بهترين ورزش کدام است؟ در مورد آن پنج سطر بنويسيد که عالمت شارحه 
در آن به کار رفته باشد.

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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درس بیست و ششم

مواد مخدر

اى که خودت را مى سوزى! و مى خواهى زنده گى خود، خانواده و کشور خود را 
به آتش بکشى. آيا هيچ مى دانى زنده گى چه زيباست؟ پس چطور روا مى دارى اين 

همه زيبايى ها را به آتش بکشى؟
مواد مخدر خطرناک ترين دشمن روح و روان و صحت و سالمت انسان است. در 
اين درس عالوه بر زيان هاى خطرناک و مرگبار آن، در مورد صدها مشکل صحى، 
اجتماعى و اقتصادى آن مطالب مفيدى را مى آموزيم. هدف ما آشنايى با اضرار مواد 
مخدر و قواعد نگارشى از جمله »عالمت سؤاليه« در متن درس است. فرق ميان 

يک فرد ورزشکار با يک فرد معتاد چيست؟
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سيستم  فعاليت هاى  آن  مصرف  که  است؛  نشئه آورى  مواد  از  عبارت  مخدر  مواد 
روانى  و  بدنى  اعتياد  مکرر،  استعمال  صورت  در  مى دهد.  تغيير  را  مرکزى  اعصاب 
که  ترياک  مانند:  وجود   دارد؛  هم  طبيعى  صورت  به  مخدر  مواد  مى گردد.  سبب  را 
البراتوار ها   در  کيمياوى  و  مصنوعى  به طور  هم  و  مى آيد  به دست  بوتۀ خشخاش  از 
اين  از  برخى  غيره؛   و  کودين  کوکايين،  مورفين،  هيرويين،  مانند:  مى شود؛  ساخته 
استفاده  آنها  از  کمى  فيصدى  دواها  ساختن  در  و  دارند  استفادة طبى  ارزش    مواد  
و  داکتر، خطرات جدى  تجويز  بدون  يا  و  آن  از ضرورت  بيش  مصرف  که  گردد  مى 

زيان آورى را به دنبال دارد.
استعمال مواد مخدر مخصوصاً از طريق پيچکارى به صحت انسان بسيار مضراست. 
عالوه بر زيان هاى جدى  و خطرناک صحى؛ چون: ابتال به امراض مزمن و کشنده از جمله 
انواع مختلف سرطان ها، سکته هاى قلبى و زردى، مشکالت بى شمار اجتماعى و اقتصادى  
از قبيل: سرقت، فقر، گدايى و تباهى، سرمايه هاى بزرگ مادى و بشرى را نيز به دنبال 

دارد. 
آيا مى دانيد که دين مقدس اسالم در  اين مورد چه فرموده است؟

دين مقدس اسالم، استعمال مواد مخدر را به خاطر اينکه به صحت و سالمت انسان 
ضرر مى رساند و جامعه را به طرف انحطاط اخالقى مى کشاند؛ منع قرار داده است. 

و  هميشه گى  عادت  به  آن  استعمال  و  مى نمايند  مصرف  مخدر  مواد  که  اشخاصى 
وابسته گى جسمى و روانى آنها مبدل شده است؛ معتاد ناميده مى شوند.

در وطن عزيز ما افغانستان بدبختانه يک تعداد اشخاص معتاد که بيشتر آنان را جوانان 
بين سنين 15-35 تشکيل مى دهد؛ وجود دارند که مردم آنها را به نام هيرويينى)پودرى( 
مى خوانند. اشخاص پودرى، از جامعه منزوى شده و خيلى منفور و بى قدر اند. مردم با آنها به 
 حيث يک مجرم برخورد مى نمايند؛ زيرا آنها را دشمنان جسم و جان خود و بار دوش جامعه 
مى دانند؛ اما در حقيقت معتادان مواد مخدر افرادى اند که بنابر مشکالت روانى، عدم 
آگاهى از اضرار مواد مخدر، همنشينى با اشخاص بى بند و بار و محروميت هاى اجتماعى و 
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اقتصادى، ناخواسته به دام اين هيوال افتاده اند.
اين  تا در رفع  اين مسؤوليت همۀافراد جامعه، دولت و مؤسسات غير دولتى است 
را  آنها  امکان همکارى و  به دست هم  داده و در نجات معتادان درحد  مشکل دست 

رهنمايى نمايند.
چگونه مى توان يک شخص معتاد را تداوى کرد؟

نکتۀ اساسى و مهم در تداوى فرد معتاد اينست که با وى به حيث يک شخص مريض 
و يک عضو جامعه که محتاج کمک است، رفتار شود، نه به حيث يک مجرم، خاطى و 
گنهکارى که مستوجب مجازات باشد؛ اگر فرد معتاد به خاطر آماده شدن به تداوى و ترک 
مواد مخدر تشويق نشود و با او روش خصمانه و يا عدم همکارى صورت بگيرد؛ بدون شک 

که موصوف هيچگاه حاضر به ترک اعتياد نخواهد شد.
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u سؤالیه پرسش یا نشانۀ استفهام)؟( 

پس از جمله هايى که شکل پرسش مستقيم را داشته باشد، نوشته مى شود؛ 
مانند جمله هاى زير:

چگونه مى توان يک شخص معتاد را تداوى کرد؟
معتاد به چه کسى گفته مى شود؟

مصرف مواد مخدر انسان را به کدام امراض مبتال مى سازد؟
آيا مى دانيد که دين مقدس اسالم در اين مورد چه فرموده؟

شما امروز کجا بوديد؟
چرا به وقت معين به مکتب نيامدى؟

مواد مخدر عبارت از مواد نشئه آورى است که مصرف آن سبب کندى فعاليت هاى 
سيستم اعصاب مرکزى مى گردد، استفاده از مواد مخدر باعث امراض مزمن و کشنده يى؛ 
چون: انواع مختلف سرطان ها، سکته هاى قلبى، زردى و مشکالت بى شمار اقتصادى از 
قبيل: سرقت، فقر، گدايى، تباهى و غيره مى شود. نکته اساسى و مهم در تداوى فرد 
معتاد اينست که با وى به حيث يک شخص مريض و يک عضو جامعه که محتاج کمک 
است رفتار شود. نه به حيث يک مجرم، خاطى و گنهکارى که مستوجب مجازات باشد.

قواعد نگارشی
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u فعالیت اول
l استعمال مواد مخدر چه زيان هايى را در پى دارد؟

l يک تن از هر گروه، ضررهاى مواد مخدر را با زبان ساده بيان کند.
l دو تن از هر گروه عالمت سؤاليه را با مثال واضح سازند.
l فکر کنيد و بگوييد که پيام اساسى اين درس  چيست؟

u فعالیت دوم
l کلمه هاى جديد متن درس را يادداشت کنيد. 

l از هر گروه يک شاگرد متن درس را با صداى بلند بخوانيد.
l دو جمله بنويسيد که در آن عالمت سؤاليه به کار رفته باشد.

l براى کلمه هاى زير جمله بسازيد:
مواد مخدر 

ضرر
معتاد

صحت

l جاهاى خالى زير را تکميل نماييد:
يک  حيث  به  وى  با  که  اينست  فرد...........  درتداوى  و......................  اساسى  نکته 
شخص........................ و يک عضو......................... که محتاج..........................است رفتار شود، نه 

به حيث يک...........................خاطى و گنهگارى که.............................مجازات باشد.

ACKU



132

برداشت تان را از مفهوم درس و تصوير هاى زير در شش سطر در کتابچه هاى خود  
بنويسيد.

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

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

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

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

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ماین چیست و چند نوع دارد؟

درس بیست و هفتم 

جنگ، اين پديدة شوم و ويرانگر، به جز از تباهى، بربادى و بدبختى چيزى 
ديگرى را در پى ندارد. کشور ما که در اثر جنگ هاى تحميلى کشتزار ماين ها 
گرديده و ساالنه جان صدها تن از مردمان بى گناه ما را مى گيرد و خانواده ها را 
داغدار مى سازد؛ اين درس را اختصاص داده ايم تا ماين و انواع آن را بشناسيم. هدف 
ما آشنايى با ماين ها و خطرات آن ها و قواعد نگارشى از جمله »عالمت نداييه« 

مى باشد.
گشت و گذار بى جا و بى مورد در جاهاى ناامن باعث چه مى شود؟
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ماين ها اشياى مخصوصى اند که از پالستيک، چوب و آهن ساخته شده و در بين آنها 
مواد منفجره جا داده شده است. اين سالح به اثر فشار دست، پا و يا چيز ديگرى منفجر 
مى گردد؛ هرگاه انسان، حيوان و يا هرچيز ديگرى از باالى آن بگذرد يا از بين مى رود و 

يا زخمى و معلول مى شود.
ماين ها داراى اشکال، اندازه ها و رنگ هاى مختلف مى باشند؛ مثال: گرد و هموار، مانند: 
توتۀ نل بخارى، راديوى کوچک که داراى پايه هاى آهنى باشد، توپ، صندوقچه يا بکس 

چرمى و...
ماين ها به منظور مرگ يا معلول ساختن انسان ها و از بين بردن وسايط نقليه ساخته 
شده اند. اين سالح ويرانگر از جنگ جهانى اول به اين طرف در جهان به کار گرفته 

مى شود.
تانک،  مرمى هاى  دستى،  بمب هاى  و  راکت ها  مانند:  ديگر؛  ناشدة  منفجر  مهمات 
مرمى هاى مختلف تفنگ ها و بمب هايى که از طياره پرتاب مى شوند؛ نيز بالى جان انسان 

اند که بايد از نزديکى به آنها خوددارى شود.
افغانستان از جملۀ کشورهايى است که بيشترين ماين ها و مهمات منفجر ناشده در 
آن کشت گرديده است. طبق يک احصائيه در حال حاضر قربانيان ماين ها بيشتر از پنجاه 

نفر در ماه مى باشد. 
شاگردان عزيز، 

پس بر ما الزم است، تا از گشت و گذار بى جا و بيهوده در هر گوشه و کنار خوددارى 
کنيم. در صورت مقابل شدن با ماين ها و مهمات منفجر ناشده، بايد به افراد مسؤول خبر 
دهيم تا براى از بين بردن آن اقدام کنند. با اين کار اسالمى و بشردوستانه مى توانيم، زنده گى 

خود، خانواده و باالخره مردم زجر ديدة کشور خود را از بال و مصيبت نجات  دهيم.
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u نداییه  ندا، اعجابیه، خطاب)!( 
الف: پس از کلمه هايى که در محل ندا باشند، نوشته مى شود؛ مانند:

خداوندا، مرا در انجام کارهاى نيک يارى ده!
پشيمانى  و  ندامت  باعث  بى مورد  و  بيجا  گذار  و  گشت  عزيز،  شاگردان 

مى گردد!
ب: اگر کلمه ها بيانگر احساسات، عواطف و تأثرات باشد؛ پس از آنها به کار 

مى رود؛ مثاًل: واحسرتا، دريغا، واه، آفرين.
واحسرتا، که عمرم به پايان رسيد!

دريغا، که او را ناديده رفتم!
واه، چه درخت عجيبى!

آفرين، پسر خوبم!
اگر پس از واژه هاى ندا جمله يى بيايد، مانند جمله هاى فوق، نشانه نداييه در 

پايان جمله گذاشته مى شود.

قواعد نگارشی
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ماين ها اشياى مخصوصى اند؛ که از پالستيک، چوب و آهن ساخته شده اند و در 
بين آن مواد منفجره قرار داده شده است. ماين  انواع گوناگون دارد و به منظور مرگ 
يا معلول ساختن انسان ها و از بين بردن وسايط نقليه ساخته شده اند، مهمات منفجر 
ناشده؛ مانند: راکت ها، بمب هاى دستى، مرمى هاى تانک، مرمى هاى مختلف تفنگ و 

بمب هايى که از طياره پرتاب مى شوند؛ نيز بالى جان انسان ها اند.
افغانستان از جمله کشورهايى است؛ که بيشترين ماين ها و مهمات منفجر ناشده در 
آن کشت گرديده؛ پس بر ما الزم است تا از گشت و گذار بيجا خوددارى کنيم و  در محو 

و نابودى آنها به حوزه هاى امنيتى خبر دهيم.

u فعالیت  اول
l ماين ها از کدام اشياى زير ساخته مى شوند؟

الف( آهن                            
ب( پالستيک   

ج( چوب                              
د( هر سه

اگر به مهمات منفجر ناشده نزديک شويم و يا به آنها دست بزنيم، چه اتفاقى رخ   l
مى دهد؟

l يک تن از هر گروه برداشت خود را از مفهوم درس به  ديگران بيان کند.
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u فعالیت دوم
l سه تن از هر گروه متن درس را با صداى بلند بخوانيد و کلمه ها را درست تلفظ 

کنيد.
l يک تن از هر گروه جاى گذاشتن نشانه نداييه را روى تخته واضح سازد.

از گروه ديگر  از متن درس سه پرسش تهيه نمايند، سپس يک گروه  گروه ها   l
پرسش هاى تهيه شدة خود  را بپرسند. مورد تشويق قرار گيرند.

l کلمه هاى زير را در جمله به کار ببريد:
1. منفجر 

2. ماين
3. معلول 

4. احصائيه
5. جنگ
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تصويرهاى زير را با دقت ببينيد و در مورد جنگ و صلح در شش سطر يک مقاله 
بنويسيد.
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درس بیست و هشتم 

صلح و امنیت

صلح و امنيت يگانه آرزوى ملت غيور و شهيدپرور سرزمين شجاعت پرور ما 
است که مردم ما در تأمين و برقرارى آن لحظه شمارى مى کنند.

اين درس به صورت محاوره )ديالوگ( تهيه گرديده که از مفهوم و محتواى آن 
مطالب خوبى را مى آموزيم. هدف ما ايجاد عالقه و آشنايى به زنده گى صلح آميز و 

قواعد نگارشى از جمله »عالمت فاصله« در متن درس است.
صلح و امنيت پيشبرد درس و تحصيل ما چه نقش دارد؟
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فرزانه همراه با خانواده اش در يکى از قريه هاى دور دست زنده گى مى کند. وى در 
صنف هفتم مکتب درس مى خواند و از جملۀ شاگردان ممتاز مکتب نيز است.

در يکى از روزها فرزانه از پدرش مى پرسد:
 پدرجان! صلح چيست؟

پدرش گفت: دخترم، صلح حالتى است؛ که بر اثر پايان يافتن ناآرامى و جنگ به صورت 
دايم يا موقت در يک منطقه يا سرزمين پديد مى آيد. از جانب ديگر، صلح يعنى دوستى، 

آشتى و صفا.
- فرق ميان جنگ و صلح چيست؟

- جنگ يک پديدة شوم است که حاصل آن بدبختى، ويرانگرى، تباهى و کشت و خون 
مى باشد؛ ولى صلح يک پديدة سبز و خرم است که عشق و زيبايى، مهر و محبت، صفا و 
صميميت، آبادى و عمران، رفاه و آسايش، شرايط مناسب براى درس و تحصيل را به بار 

مى آورد.
- چطور مى توانيم که جنگ و نفاق را از بين ببريم؟

- ما زمانى مى توانيم از جنگ و نفاق رهايى يابيم که اصالح را از خود شروع کنيم؛ 
يعنى تا انسان خود را اصالح نکند؛ هيچ گاه نمى تواند ديگرى را رهنمايى کند. ما بايد در 
خانه، مکتب، کوچه و محلۀ خويش همه با هم دوست و رفيق و برادر و خواهر باشيم. از 
تعصبات قومى، نژادى و زبانى دورى کنيم و نگذاريم که دوستى و صميميت ما قربانى 

خواسته هاى غيرانسانى و غيراسالمى انسان هاى فرصت طلب و جنگ انداز گردد.
بر ما الزم است، تا براى آرامش و آسايش خود، خانواده و مردم خويش و جلوگيرى از 
تباهى و بربادى وطن خود، در برقرارى صلح و امنيت، بسيار توجه کنيم و اهميت آن را 
برجسته سازيم؛ بهترين راه تبليغ براى برقرارى صلح و امنيت راديوها، تلويزيون ها، جرايد 
و همچنين مساجد است؛ که براى آگاهى اذهان مردم بسيار مؤثر است. اين يگانه راه 
رسيدن به زنده گى آرام، درس و تحصيل بهتر و ترقى و پيشرفت جامعه مى باشد. صلح و 

امنيت فقط با برادرى و برابرى و گذشت و بردبارى امکان پذير است.
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پدرجان! از اينکه مرا در روشنى کامل قرار دادى و معلومات بسيار مفيد و سودمند 
در زمينۀ صلح و امنيت ارائه کردى، از احساسات انسان دوستانه ات قدردانى کرده تشکر 
مى کنم و از بارگاه پروردگار عالميان براى ملت رنج ديده ام آرزوى آرامش، سرفرازى و 

برادرى را دارم.
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 Dash   ]-[ خط دش یا فاصله u

الف: به منظور توضيح يک عبارت نوشته مى شود؛ مانند: ناصرخسرو، شاعر مبارز 
و دانشمند زبان درى - در سال 481 هـ.. ق. زنده گى را پدرود گفت.

ب: به منظور جلوگيرى از تکرار اسم در يک ديالوگ )محاوره( نوشته مى شود؛ 
مانند: 

فرزانه - فرق ميان جنگ و صلح چيست؟
پدر - جنگ يک پديدة شوم است که حاصل آن بدبختى و... ولى صلح يک 

پديدة سبز و خرم است، که عشق و زيبايى، مهر و محبت و... به بار مى آورد.
- چطور مى توانيم که جنگ و نفاق را از بين ببريم؟

در هر منطقه يا سرزمينى که جنگ به صورت موقت و يا دايم پايان يابد، صلح برقرار 
مى گردد. به عبارت ديگر صلح، يعنى دوستى، آشتى و صفا. جنگ يک پديدة شوم است 
که ويرانگرى و تباهى را در قبال دارد و کشور ما که مدت طوالنى دست خوش جنگ هاى 
تحميلى ويرانگر بود، امروز سخت تشنۀ صلح است. برقرارى صلح به همبسته گى و اتحاد 
ما نياز شديد دارد، تا دست به دست هم داده، کشور و ملت خود را آباد و سرافراز  سازيم. 

قواعد نگارشی

ACKU



143

u فعالیت اول
l فرزانه از پدرش چه پرسيد؟

l حاصل زنده گى صلح آميز چه چيزهايى است؟
l بهترين راه تبليغ براى روشن شدن اذهان مردم در زمينه صلح و امنيت کدام است؟

l يک شاگرد در مورد بدبختى هاى جنگ صحبت کند.
l عالمت دش يا فاصله را در متن درس مشخص کنيد.

u فعالیت دوم
l گروه ها متن درس را با يکديگر محاوره نمايند؛ طورى که يک گروه نقش شاگرد  

و گروه ديگر نقش معلم  را تمثيل کنند.
l کلمه هاى جديد درس را روى تخته معنى کنيد.

باکلمه هاى زير  جمله بسازيد:
....................................................................... 1. صلح 

.......................................................................................  2. جنگ 
............................................................................................................. 3. آسايش 

................................................................................................................................... 4. بدبختى 

 تصوير زير را به دقت ببينيد و در مورد زيبايى هاى صلح و امنيت پنج جملۀ زيبا 
بنويسيد:
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درس اول
1- مونس:  همدم 

2- کارگشا:  آسان کنندۀ کار 
3- کوته: کوتاه.

4- کفایت: کافی بودن، بس بودن.
5- جستن:  جستجو کردن.         

درس دوم
طفیل: مهمان ناخوانده.
مهین: بزرگترين، بزرگ.

معطر: عطرآگين، خوشبو.
عرش: تخت، مقام باال

کرسی: فلک هشتم.
فتوح: جمع فتح، پيروزى ها.

                درس سوم
طبق: ظرف بزرگ

طعم: مزه.
زاهد: پرهيزگار
موجب: سبب.

ره: راه.
رستند: آزاد شدن، رها شدن، نجات يافتن.

                درس چهارم
تبارز: ظاهر شدن، آشکار شدن.

رونما: چيز تازه و نو را به ديگران نشان دادن.
توسعه: وسعت دادن، گسترش دادن.

متساوی:  برابرى، برابر بودن.
حقه: راست، درست.

پیکر: تن، اندام، هيکل
گوهر: خصوصيت و ويژه گى ذاتى چيزى 

يا کسى.
محنت: رنج.

                درس پنجم
گوهرزا: سنگ قيمتى.

چیره: غالب، پيروز
ستادم: استاد شدم

فیض: برکت
مقصود: هدف، قصد.

فرط: بسيار زياد.
سپید: سفيد.

مرید: ارادتمند، کسيکه پيرو پيرى شود و 
از او آداب طريقت بياموزد.
                درس ششم

وارسته: آزاده 
تعلیم:  آموختن علم.
تعلم: آموختاندن علم.
طبع: سرشت، خوى.

                 درس هفتم
ابعاد: جمع بُعد، دوره

مروج: رواج دهنده
ُزهد: پرهيزگارى، پارسا شدن.

مداح: ستايشگر.
شیوا: سخن روشن و آشکار

عرفان: خداشناسى.
                درس هشتم

متنفر: منزجر، بيزار شونده 
مدال: نشانى که از طرف دولت يا مؤسسه يى به 
پاداش کار علمى، ادبى، صنعتى و يا خدمات 

ديگربه کسى يا گروهى داده مى شود.
ار: مخفف اگر.

آزمون: امتحان.
 درس نهم

اثاثه خانه: اسباب و لوازم خانه.

      واژه نامه
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مبنا: پايه، بنيان.
متحمل: تحمل کننده، بردبار، بردارندة بار.

پویا: کوشا.
متمدن:  داراى تمدن و فرهنگ.

کاین: مخفف که اين.
                درس دهم
وابسته: مربوط، متعلق.
اقدس: پاکيزه تر، پاکتر.

تأمین: امين کردن، امنيت دادن.
آلوده: ملوث شدن، نجاست.

کلورین: محلول مکروب ُکش.
               درس یازدهم

اسراف: زياده روى در چيزى.
تلف: ازبين بردن، بيهوده صرف کردن.

بهره مند: مستفيد و سود برنده.
    درس دوازدهم و سیزدهم

رقعه: نامۀ کوچک.
که  است  علمي  يا  گفتن،  سخن  منطق: 

ذهن را از خطا و لغزش باز مى دارد.
عروض: فن شناختن و  بحرهاى اشعار.

ارشاد: راهنمايى
خضر: پيامبرى که نمى ميرد و گويند در 
بيابان ها به راهنمايى گم شده گان مى آيد. 

سبزپوش و هر جا مى رود سبز مى شود.
ماسوا: ماسوى اهلل، همۀ موجودات غير از 

خدا همۀ موجودات.
جیفه: الشه، مردار.

مخلد: جاودان، هميشه گى.
کیان: هستى، وجود.

دغدغه: ترس، بيم، تشويش خاطر.
انکسار: شکست.

وزن: سنجيدن و سرودن شعر مطابق ميزان.
قافیه: آخرين کلمۀ بيت است به شرط آنکه 

کلمه عيناً در آخر ابيات ديگر تکرار نشود.
مصرع: نيمه يک بيت.

             درس چهاردهم
رسوم: مجموعۀ آداب و سنن.

اساطیر: جمع اسطوره، افسانه، قصه.
خرافات: باورهايى که پايه و اساس درستى ندارند.

توده: انبوه مردم، عامۀ خلق.
ُمَعما: پوشيده شده که شاعر نامۀ معشوق و يا 

چيزى ديگرى را دربيت پوشيده بيان کند.
لَُغز: شمردن اوصاف چيزى بدون آنکه نام 

آنرا ببرند، چيستان.
جرم: تن و جثۀ جسمى است که بيشتر بر 

اجسام فلکى اطالق مى شود.
مزعفر: زعفرانى شده، به رنگ زعفران.

            درس پانزدهم
عذوبت: شيرينى، گوارا بودن.

شیوا: رسا و روان.
قلمرو: مملکتى که تحت ادارة واحد باشد.

          درس شانزدهم
محضر: حضور، محل حضور.

مدیحه سرا: شاعرى که اشعار مدحى مى گويد. 
در مدح و ستايش کسى شعر مى گويد.

تمایل: گرايش، ميل و رغبت.
گرایش: تمايل، ميل و رغبت.

بصر:ديده.
  درس هفدهم

گسترده: وسيع.
مثابه: مانند، مشابه.

               درس هجدهم
اسرار  از  آنکه  اسرار،  صاحب  راز:  صاحب 

باخبر است.
بنوشتمی: مى نوشتم.
هنگامه: شور و غوغا.
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              درس نزدهم
متفکر: کسى که فکر و دقت مى کند.

سريعتر: زودتر
               درس بیستم

مطایبات:  جمع مطايبه به معناى شوخى ها.
تملق: چاپلوسي.

اطلس: پرنيان، ديبا، پارچۀ ابريشمى
دیبا: نوعى پارچه ابريشمين رنگين.

سایل: سؤال کننده، گدا.
مروت: جوانمردى.

افالس: بيچاره گى، فقر.
جهال: نادانان.

          درس بیست و یکم
افسونگر: جادوگر، ساحر.
طرفه: چيز تازه و شگفت.

شنفت: شنيد.
عاطفه: احساس.

تخیل: خيال انگيزى.
موزون: داراى وزن.
مقفی: داراى قافيه.

سفت: سوراخ کردن.
          درس بیست و دوم

تمسخر: مسخره کردن.
تعجب: حيرت کردن.

آخر االمر: درآخر، پايان.
سلیم: ساده و گول، سالم، درست.

علیم: دانا، عالم.
صورت: ظاهر، روى، رخسار، پيکر، نقش.

سحاب: ابر.
کیش: دين و آيين.

            درس بیست و سوم
متعدد: مختلف، گوناگون.

وصیت: سفارش، توصيه.
فرح بخش: شادى آور، طرب زا.

و  گنجشک  اندازه  به  پرنده يى  قناری: 
زردرنگ با آوازى دلنشين.

    درس بیست و چهارم
رویداد: واقعه، حادثه

محور: مرکز.
ابهام: مبهم، پيچيده، آنچه زياد روشن و آشکار نيست.

منتهی: انتها، آخر، پايان.
           درس بیست و پنجم

اعصار: جمع عصر، زمان ها.
لخته: بسته، منعقد، دلمه.

افزایش: زياد.
دیابت: بيمارى که در آن قندخون باال مى رود.

         درس بیست  وششم
اعتیاد: آنکه بر مواد مخدر عادت کرده.

تجویز: جواز)اجازه(
ابتال: دچارشدن، گرفتار شدن.
مزمن: ديرينه، مرض دوا مدار.

منزوی: گوشه گير، در انزوا.
منفور: بد، مورد نفرت قرار گرفته.

هیوال: ديو، چيز بد و پليد.
خاطی: خطاکار، گنهکار.

مستوجب: شايسته، در خور، مستحق.
انحطاط: سقوط ، پايين آمدن.

 درس بیست و هفتم
معیوب: عيب دار، ناقص.

معلول: عليل، بيمار، ناقص.
         درس بیست وهشتم

پدیده: رخداد، حادثه.
خرم: شاد، خندان.

عمران: آبادى.
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