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دینی و مذهبی، آشنایی با جایگاه رهبر معظّم انقالب  انبزرگو آشنایی بیشتر با مشاهیر  :موضوع و اهداف کلی درس

، های ارتباط با دیگران، تقویت رفتارهای پسندیده با دیگران و طبیعتترین راهنگاری به عنوان یکی از آساناسالمی، آشنایی با نامه
 رضایت پدر و مادر و احترام به جایگاه معلّم در جامعه.تالش برای به دست آوردن 

 

 

 امام )ره(نصیحت 
ود اشاره دختراهن ربای امام خمینی )ره( انهم می نویسند. آنها رد انهم شان هب کتاب ردسی خ  دانش آموزان یک دمرهس

هب یکی از یاران خود نوشته است.  یز آم ای نصیحتانهم ،المالس  د تقی،علیهمی کنند هک رد آن نوشته شده است، امام محم  
گنااهن هب دوردد. شما آن  روواردد و از مههزریا شما زب ؛توانیم نصیحت کنیمشما را نمی ما ما،ولی اما»آموزان می نویسند: دانش

آموزان ی رد اپسخ انمۀ دانشامام خمین  «.ت چهل سال است نماز اهی شبتان رتک نشدهشکنی هستید هک دمامام بت
  :را نصیحت کنند، نوشتند هک خواسته بودند آنها

آمیز: نصیحت/ اندرز پند، نصیحت: /السّالم: سالم و درود بر او بادعلیهامام: پیشوا، رهبر/  های مهم:واژه

ل انسان کتندیسی ساخته شده از سنگ ، چوب ، فلز یا هر چیز دیگر به شبت: / ، همراه با پندآمیخته به اندرز

 .شودپرستش وند، یا حیوان که به جای خدا

 درس نهم

 نصیحت امام )ره( 

 شوق خواندن 
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 (ی اماما) اماما: متمم/ امام خمینی: حرف اضافه/ برای: نهاد/ آموزان یک مدرسۀ دخترانه:دانش :دانش زبانی

 .منادا، شبه جمله و ندا

 باسهه تعالی
م. امید است با د هک محتاج آن رکددآمیز شما را رقائت رکدم. کاش شما زعزیان رما نصیحت میتانمۀ محب   ،رفزندان زعزیم»

می ردس کنید و اخالق خود را نیکو کنید  سازد، عملاه را مین حال، هب وظایف اسالمی هک انساناهیتان را بخوانید و رد ممانشاط و رخ 
مو اطاعت و خدمت پدران و ماردانتان را غنیمت شماردد و آنه اردد. سعی زم زیاد بگ ان احترااهیتا را از خود راضی کنید و هب معل 

ی رد علم و عمل ربای شما دت و رتق  سالمت و سعا ،کنید ربای اسالم و جمهوری اسالمی و کشوراتن مفید باشید. از خداوند تعالی
 «.شمااه هکنم . سالم رب مه آروز می ،نور چشمان
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  امووووی اخممینیالل  روح

واندم/ قرائت کردم: خآمیز: آمیخته به مهر و محبّت/ محبّتباسمه تعالی: به نام او که بلند مرتبه است./   های مهم:واژه

ا، هخوی: اخالق: وظیفه(/ مفرد آن: شادی، نشاط/ وظایف: جمع مکسّر )نشاط: طراوت، شادابی/ خرّمیمحتاج: نیازمند/ 

ایده فبا ارزش شمردن، غنیمت شمردن: قدر دانستن، بردن/ نیکو: خوب/ اطاعت: فرمانق(/ خُل :جمع مکسّر )مفرد آنرفتار، 

 ترقّی: پیشرفت.سعادت: خوشبختی/ راضی: خشنود/ تعالی: بلند مرتبه/ و سود بردن/ 

 .فرزندان عزیز کنایه از: چشماننور ادبی: ۀنکت

 فعل. :قرائت کردم /مفعول :آمیز شمامحبت ۀنام :زبانی دانش
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 شوق خواندن
کاو و از د تقی جعفری،هم محم  عال   طبیعت را دوست  رفت.یرباردش هب دامن طبیعت م  ممراه دایی و دقیق بود. ممان کودکی کنج

 رکد.نشاط عجیبی احساس می د وشگاه داقیقی طوالنی هب یک گل خیره می او،ت ببرد. اهی آن لذ  کوشید از زیباییمی داشت و
هک با صدای  اهآن هب آواز بست ومی اهیش راچشم کشید وروی تخته سنگی رداز می اه ربای شنیدن صدای رپندگان،گاهی وقت
 اههب صید رپنده  تیرامکن،  با هک دددن کسانی بود رتین خارطات روزاهی کودکی او،تلخ از سپرد.ووش می ،آمیختهم می رودخاهن رد

اهیش کال سیشنید هک همحیاط دمرهس می رد وقتی رکد.می رتنف   تیرامکن،احساس بیزاری وکی کوچک با از صید گنجش  او رپداختند.می
کار رپنده از اینکه کسانی با خشونت سعی  د وطبیعت بو هاو شیفت  شد.آنها دور می با انراحتی از زنند،ای رحف میبا هیجان ازش

  ربد.میرنج  آرام را رب هم زبنند، رکدند طبیعت زیبا ومی
وجوگر/ دقاق: جمع مکسّر )مفرد کنجکاو: جستعلّامه: کسی که علم زیادی دارد، بسیار دانا، دانشمند/ های مهم: واژه

انگیز، عجیب: شگفت شادی/ خوشی، نشاط، چیزی/ نگاه عمیق بهل زدن، زُ  خیره: زمان زیادی/ دقایقی طوالنی:آن: دقیقه(/ 

اشتیاق/ شیفته: عاشق،  و هیجان: شور /شکار صید: آهنگ/ صدا، آواز: کردن/ درک حس کردن، احساس:آور/ تعجّب

 .معنی هستندهم مترادف یا ر:تنفّبیزاری،  // بیزاری: تنفر، دلباختهدلداده

 گنجشک، شکار، ،دصی /کنایه از به گردش و تماشا رفتن :/ به دامن طبیعت رفتنتشخیص :دامن طبیعت :ادبی هاینکته

  مراعات نظیر. :تیر و کمان

مان ه: نهاد/ د تقی جعفریامه محمّعلّ«: دقیق بود همان کودکی کنجکاو و از تقی جعفری،دامه محمّعلّ» دانش زبانی:

 : مسند.دقیق کنجکاو وودکی: متمم/ ک
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قدر هک از  ممان .داشتدوست می اهباغ رد صحرااه و کالس ردس را نیز مثل گشت وگذار روزی هک وارد دمرهس شده بود، از
ه اه بچ   بعضی از هک رچا رکدمی باوتعج   آدم.ربد،ازحل مسائل ریاضی،خواندن جغرافیا وعلوم هب وجد میبازی رکدن لذت می

 کنند.احساس شادی نمی موقع شنیدن وخواندن شعر، ردس راهب اندازۀ بازی رکدن دوست ندارند و
وجد: خوشحالی زیاد، شور و مسائل: جمع مکسّر )مفرد آن: مسئله(/ / ریحگردش و تف :وگذارگشت های مهم:واژه

 موقع: وقت، زمان. /هیجان

 .مراعات نظیر :مراعات نظیر / شنیدن و خواندن :علوم ،جغرافیا ،ریاضی :های ادبینکته

آرام اکش  و ربرضیح آن حضرت گذاشت پناه ربد.رس اولین ساعات حضورش رد قم هب رحم حضرت معصوهم )س( رد
ب نگران هب قل  کند و ت بلند،عطامم   اخالص و، رد راهی هک انتخاب رکده است ریخت. ازخداوند خواست هب او

 دهد. را شفا کسالت او بیماری و بخشد وماردنیزآرامش ونشاط 
/ .که بر سر مزار بزرگان دینی قرار دارد شبّکن مُمکان زیارتی/ ضریح: خانه فلزی یا چوبیداخل حرم:  های مهم:واژه

 یماری/ شفا: درمان، تندرستی.ت: بکسالهمّت: اراده، پشتکار، تالش/ رنگی/ اخالص: پاکی، یک

 .مراعات نظیر :حرم ،ضریح :های ادبینکته

: رتضریح آن حض که حذف شده است/ سر: مفعول/« او»ضمیر  نهاد:« سر را بر ضریح آن حضرت گذاشت» دانش زبانی:

  متمم/ گذاشت: فعل.

مشتااقهن هب ووی  .وجودش زنده شد مطالعه ردهم شوق خواندن وعطش  باز زیارت حضرت معصوهم)س( هب اوآرامش بخشید.
م می رکد و دمرهس، را آرا قم هب راه افتاد. از رحم ات دمرهس راهی نبود، تنها چند قدم. رحم، دل او« فایدارالش   دمرهس»

ای هدای ساده و کوچک نصیب او شد. حجره ای هک فضای آن بیش از شش متر رمبع نبود و گلیم کهنه و سااش را. حجرهاندیشه
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رد کالس ردس استادان مختلف،  توانست بود. حاال میرتد تقی از مهه دنیا زبرگای هک ربای محم  کف آن را پوشانده بود. حجره
  اهی شب هب مطالعه و اندیشیدن بپردازد.رشکت کند و ره روز ات نیهه

 ردانرصی، با کاهش و اندک تغیی محم   ،هم جعفریعال  
ستان، در بیماردارالشّفا: مشتاقانه: با عالقه، با شور و و شوق/ عطش: تشنگی زیاد/ شوق: عالقه، اشتیاق/  های مهم:واژه

 .نوعی فرشحُجره: اتاق کوچک/ گِلیم:  /نصیب: قسمت، بهرهطا کند: ببخشد/ عای است./ مدرسه ناماینجا 

حضرت  ،قم ،مطالعه و مدرسه: مراعات نظیر /  زیارت، حرمکنایه از عالقه زیاد به مطالعه /  :عطش مطالعه :های ادبینکته

 ر.مراعات نظی :معصومه )س(
  بخشید: فعل.مفعول/ می رامش:هاد/ به: حرف اضافه/ او: متمم/ آ: نزیارت حضرت معصومه)س( دانش زبانی:

                                                                                

 
 

دتقی  ه. ش.( 4011-4031) جعفری، استاد محم 

ای فقیر در شهر در خانواده .شه. 4031دتقی جعفری در مرداد سال استاد محمّ

ور به ترک مجب خواست به کالس ششم برود،هنگامی که می تبریز به دنیا آمد.

مک بعدها به ک شاگردی کرد. ،کفّاشی ۀمغاز ونیم درسالتحصیل شد و یک

سالگی به درجه اجتهاد رسید و  30در  یکی از استادان خود راهی نجف شد.

 مثنوی مولوی و البالغه،نهج ۀها و آثار علمی فراوانی درباراز استاد جعفری کتاب سال به ایران بازگشت. 44پس از 

  .درگذشت 4077وی در سال  موضوعات دیگر بر جای مانده است.

 

اغتنام/ مسائل: سؤال، مسئول، مسئله/ حضور:  غنیمت: مغتنم، غنایم، سعادت: سعید، مسعود، سعد/: خانوادههای همواژه

لذّت: لذیذ، لذّات/ تنفّر: نفرت، متنفّر/ نصیحت: نصایح، ناصح/ حاضر، محضر، احضار/ احساس: حس، محسوس، حساس/ 

 اخالص: خالص، خلوص، مخلص/ حل: انحالل، منحل، حالل.محتاج: احتیاج، حاجت/ شرکت: شریک، مشارکت/ 
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 دانش زبانی: 

 ای زیر:هدر جمله« سرد»و « شاد»، «روشن»شوند، مسند گویند؛ مانند: هایی که در جمله، به نهاد نسبت داده میبه کلمه :مُسنَد

 هوا روشن است.
 زهرا شاد بود.

 چای سرد شد.
فعلِ  «گردید»و « گشت»، «شد»، «بود»، «است»هایی مانند به فعلهای باال اسنادی است. کنید، فعل جملهکه مالحظه میچنان

 شود.اسنادی گفته می
است؛ بنابراین شدهنسبت داده« چای»به « سرد»و در جملۀ سوم « زهرا»به « شاد»، در جملۀ دوم «هوا»به « روشن»در جملۀ اول، 

 آید. می« چگونه + فعل؟»مُسنَد هستند. مُسنَد، معموالً پیش از فعل اسنادی و در جوابِ 
 
 
 

 
 

نباید اشتباه کرد. گزاردن، به معنای ادا کردن و به جا آوردن و گذاردن به « گذاردن»و « گزاردن»در نوشتن امالی دو کلمۀ 

 معنی نهادن و قرار دادن است. 

 .صلوات اهلل علیه :«ص»های اختصاری در امال، شکل نوشتاری کامل آنها نوشته شود؛ مانند هنگام شنیدن نشانه
 

 

 زبانی و ادبی دانش
 

های امالیینکته  




