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خاطره نگاری درس اول:

 15صفحة  :1فعالیت 

 .دیو با هم مقايسه کن  دیبخوان ديد، نوشته شده است. اين دو بند را ةبا دو زاوي فتهگ شی پ ةدر دو بند زير خاطر

ی  کم سال دوم دانشگاه را پشت سر م کم  رند؛یجشن تولد بگ  شيبرا خوابگاه ی ها  . قرار بود بچهنهادی م  یپا یسالگ ستی ب ة شب به آستان آن  جوان»

 « …برساند که دانشگاهی  کو   سيزودتر خود را به اتوبوس سرو کردی  م ی شب بود و سع به آن  حواسش  . تمامگذاشت

و تجربه کرده است را به   دهیتمام آنچه را که د کرده یاست و سع یرونیشاهد ب کیبه عنوان  کند  یم ف یکه خاطره را تعر یدر متن اول کس 

  یسع ی و با فضا ساز کند  یم ف یخود خاطره را تعر دید هیاز زاو یراو  یی مدل از خاطره گو ن ی. در اکند یم  فیو تعر لیتحل  یرونی فرد ب ک یعنوان 

   .)سوم شخص(گذار کند ر یآن را تاث کند یم

 . تمام حواسم به آن گذاشتمی دوم دانشگاه را پشت سر م سال کم کم رند؛یمن جشن تولد بگ یخوابگاه برا یها  بود؛ قرار بود بچه سالم ست یب

 «…دانشگاه برسانم که یکو  سيزودتر خودم را به اتوبوس سرو کردم ی می سعشب بود و 

مدل هم با  نی دارد در ا  می و مستق  موثرنقش    دادیآن رو  یریو در شکل گ  کند  ی و نگاه خاطره بازگو م   ه یاز زاو  ی متن دوم راو  در

 ( د )اول شخصشو  یآن م   یگذار   ری در تاث  ی سع  یفضاساز

 17صفحة  :2فعالیت 

نیز وجود دارد که آغازگر مناسبی برای نوشتن خاطره   ديگری ةنگاری برشمرديم، به نظر شما شیو  مواردی که برای شروع خاطرهآيا جز 

 .تلقی شود؟ نمونه بیاوريد

دارد خاطره را بر اساس آن بخش شروع   یشتر یب  تیاهم  شیکه کدام بخش خاطره برا  نیتواند بر اساس هدف خود و ا یم  یا سندهیبله، هر نو

که   ری ز یگل ها و درختان، کتاب مورد عالقه و .... و مانند خاطره  اءیشروع خاطره بر اساس اش  ،یکند؛ مثال: شروع خاطره بر اساس وصف اشخاص

 دوست است   کیبر اساس وصف  ن شروع آ

که در   ینیدوست نازن  نیا ژه ینعمت برخوردار بوده ام؛ به و ن یاز ا یزندگاست و خدا چقدر دوستم داشته که در   ی دوست خوب نعمت بزرگ داشتن

 . کنم  تیروز با او را حکا  کی  ینظر دارم خاطره 

 23صفحة   کارگاه نوشتن درس اول:

 .پاسخ دهیدهای زير  ندوشن را بخوانید و به سؤال اسالمی محمدعلی  ةبه پیوست کتاب مراجعه کنید و متن »روزها«، نوشت ) 1( تمرين

   ؟کند یقالب ها مجزا م رينوشته را به عنوان خاطره از سا نيها ا یژگيکدام و _الف

 کند و بر لطف و کشش متن افزوده است.    ی خواننده را با متن همراه م سنده،یو پر احساس نو یدارد. لحن عاطف وایساده و ش ینوشته نثر نای

  گو است. و نکته ش ینکته اند ،ی پرداز تیها و شخصصحنه  فی در توص سندهی نواست.  ر ینظ ی زادگاه خود ب طیمح  می در ترس سندهینو  یساز فضا

 قالب ها شده است.  ریخاطره با سا  نیا  زیتکلف بودن نثر باعث تما یو ب یمجموع سادگ در
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 . دیکن یبررس ريز ی ارهامعی به توجه با را متن -ب

 (  یاز دوران کودک یدر دبستان )برش لتحصی دوران : موضوع •

 اول شخص :ديد هزاوي •

 (   ی)مرگ پدر راودادروی اساس  بر :شروع •

 . زنده و پر کشش شده است یمتن دی و پر احساس نوشته منجر به تول ی تکلف دارد. لحن عاطف یساده و ب  ینثر متن زبان: ت یمیو صم سادگی •

 . بنويسیديکی از خاطرات زندگی خود را  ) 2( تمرين

غم بغل گرفته بودم. به    یاتاقم کز کرده و زانوة و تنها در گوشتک . شد ی شب غرق م یاهیدر س ی شهر به آرام  زیبود؛ و غروب جمعه ن زییپا

 ؟!  شد ی. اما مگر مکردم ی م کاری که راه نفسم را بسته بود، پ یخودم، داشتم با بغض سخت  الیخ

چه مرگم است؟ به   دانستم یعمق فاجعه بود! اما مشکل آن بود که نم گری د نی ا زد؛یکه مبادا اشکم بر دادم  ی آب دهانم را به زحمت قورت م 

باز هم به بن   کردم  ینداشتم . در خانواده و رابطه ام با دوستانم جست و جو م  یبودم و مشکل درس  یامنة در نقط  کردم، یفکر م  میها درس

  شعاشقانه ا  یو باران ها با یز ز ییپا یها و بغضم را به پا یخور دل یرحم ی دل را چه شده؟ با ب نیآرام بود. پس ا زی ! همه چخوردم یم بست

 . زد  ینوشتم. اما عمق وجودم، دردم را داد م

  دمیفهم ی که م  نیهم کند.   قیرا تزر تی که حس امن  یتنها آغوش ؟یآغوش چه کس نبود. دلتنگ آغوش بودم. مهم  کردم یاحساس خالء م 

و   دی ایبودم که ب  یبه انتظار کس  یی. گودمیدو رونیبه ب مه یآمد. سراس دی چرخش کل یبود. صدا  یکاف میدوستم دارم در آن لحظه برا یکس 

 م مادرم. دشوار یروزها  ینجات دهد. همدمم بود؛ منج ه یکرة  مخمص  نیمرا از ا

 اش بودم.  که تشنه محبتیاز  ری س بار ن یکرد. اما ا  رمیس  یکودک ی نهاد، همانند روزها مکه در دستان  یرنگ  دیبا آن رز سف 

 حال دل ز نتونه ییتا پا ارمیات برب نویگفتم ا  نییخونت اومده باشه پا دی که رز سف زدم  یداد: حدس م حینگاهش کردم. خودش توض  یسوال

 . هنک  دب منودختر بهاری  

 ل نویسی َثمَ
 .بخوانید. سپس يکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهیدهای زير را  لثَمَ

 

 .از دل برود هرآنکه از ديده برفت  ▪

 .باز فیلش ياد هندوستان کرد ▪

 به پايان آمد اين دفتر حکايت همچنان باقی  ▪

 یتنم باشد. م ی زخم هاتواند مرهم   یندهد. اما خوب م یدلم را آرامش  یسرما  دیبر تن که شا  یا  دهیتک یکنم با باران یشهر را وجب م ةگوش

باران که امشب بر   نی ا رای لرزاند ز ی ما را م  یکو ی تمام بچه ها یکس  یو ب  ییشود. ترس از تنها یخاموش م  می را که ستاره شب ها ی روز  نمیب

گمان کند که   یگرید دی. شازدیر  یم ییگذرد نم نمک اشک ها  یبرهنه کودکان ندارد. رهگذر م  یبه پا ینگاه  می زند ن ی شهر م ی ها خرابه

  یم یشب باران  نی کند. ا یرا هوس م یب یکه هردم س دیگو ی قلب خود م  رانهی دانم که او پر و یاما من خوب م ست یما ابر ی آسمان دلش برا

که همگان   نیاست. ا یزندگ  یسمفون نی تر زیمن غم انگ   یبرا ن یکنند و ا  یسجده م کارهایخندند، شال یعاشقان م  ش،یها جگذرد با تمام رن 



                                                                3نگارش  پاسخ فعالیت ها ، کارگاه های نوشتن وسازه های نوشتاری 
 
 

4 

 

 

  گریکدی که با   کنمی را زمزمه م  ی. و ترانه امی گر  یگرفت م انیباران پا یدر امتداد صدا ش یام که خنده ها یکودک  ی شادند من در سوگ همباز

  زی من ن  یدمادم...« آسمان زندگ میخواه  یم ه یگر  شیها ه یخورد بر خاطراتم باز هم با گر یترانه م یم باز باران بیکرد یم  شیمردم نجوا ی برا

 «یهمچنان باق  تیدفتر حکا نیآمد ا  ان یبه پا  »دارم تی وص یشهر، تنها جمله ا  نیا  یخواهد شد و آن روز من برا یابر یتباه ن یاز ا ی روز

 1نگارش ادبی  رس دوم:د

 32صفحة  :1فعالیت 

 .زبانی زير را به نثر ادبی تبديل کنید ةجمل

 .زمستان گذشت و بهارآمد

 بارش را بست وجایش را به بهار داد (زمستان کوله  1

دخترش  بهار را آرام   سوانیگ  هیخانه کرد.دا ةرا بدرقه کرد و او  را  با کوله بار سرد ونمورش روان  دخترش زمستان یفصل با مهربان  ةیدا (2

بهار جا    سوانیدر گ یکی  یکی را با انار زمستان سرخ کرد وکاله  شکوفه ها را   شی ها و رخت سبز برتن نوعروسش پوشاند ،لب آرام شانه کرد

  ة را ساقدوش بهار کردو  با بوس  میبر سر بهار گذاشت ونس  یرنگ  یصورت وتورفصل انگشتان بهار را کل کل زنان  به حنا سرخ نمود  هیدا داد. 

درختان دست تکان  دادند وشکوفه نثار قدوم بهار کردند. بلبل به   یاکرد.به احترام بهار خانم شاخه ه شی شهرها و روستاها ی محبت راه

 ساخت.  نی عاشقانه سر داد .عروس سال با ناز  آمد و همه جا را به قدومش عطرآگة عشق معشوقه اش گل ، نغم

دستان پرمهرش را به سمت   دیخورش ی و طوالن ق یعم  یشده بود از خواب زمستان  داریکم رمق و ناتوان انگار دوباره از خواب ب  دیخورش (3

خودش را آماده کرده   نیوطراوت را به روزگار بخشد زم ی تا بذر سبز تازگ  زدی بر  نیدراز کرده تا دوباره شکوفه ها و گل ها را به جان زم ن یزم

زمستان را بدرقه    ن،یزم را دوست دارد  یبزند زندگ  ادیور دوباره بهار. فرحض ة قدوم مهربان و پر برکت بهار باشد که به شکران  یرایاست پذ

 . اوردیه بیو آرزو هد دیدل ما شوق و ام یزمستان رفت که بهار برا  یبنشاند آر دهینورس همان یم یصندل  یرو  شیکرد تا بهار را به جا

 34صفحة  :2فعالیت 

 .درياست؛ آن را به متن ادبی )نثر ادبی( تبديل کنید ةمتن زبانی زير، دربار

رسند. درياها، منابع غذايی و   در هنگام وزش باد به چند متر می ويژه های دريا به های گسترده در سطح زمین هستند. موج درياها، آب

 .آيند اقتصادی کشورها به شمار می ةپشتوان بزرگترين

هستند که آرامش و طوفان را در دلشان جا دادند. آن هنگام که از امواج پر   نی در دستان زم ی و زندگ ات یح ق یعم  کرانیب  نیها ا  ایدر

اند به   ده یو آن زمان که در آغوش باد آسوده خواب شند؟یاند ی به چه م  شیخروشان خو ةش یدر اند برند ی سر بر آسمان م شیخو یاهویه

گسترده   ایمردمان دن ة چه سفره ها که در خان ش یخو یسخاتمند و صبور و ساده و در بستر مهربان ی بآ نی ا اها یدر ند کدام آرزو آرامش دار

 . اند افته یو لطفش چه جان که جلوه  ش یاست و از دست گشا

  نیا ا، یدر.  برداشت کنند  یبسپارند و روز  ایدارند که چشم انتظارند دل به در مانی ا یاست که به زندگ یمردم   یو آرزوها دیچراغ ام ا، یدر 

  یچشمان ة است و بشارت دهند یو زندگ یبالندگ ة نشان ، یرامش است و آبادآ مظهر  ش، یانتها که در نهان وجود خو یو ب غیدر  یعظمت ب

 . اند دهیخدا را د ایعظمت در  نهیاست که در آ
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 36صفحة  :3فعالیت 

 .ايرانی بنويسید نثر زبانی و نثر ادبی برای حمايت از کاالی ةرسانی به دو گون دو تابلوی اطالع

 . ادعاست  ینسل تالشگر و ب ک یاز   تی حما یرانیا ی از کاال  تیحما می کارگران زحمتکش باش بانیپشت ، یرانیا  یکاال  دیبا خر :نثر زبانی •

تا   دیبکار یرانیبذر اعتماد خود را در دستان کارگر ا دیزی بر  یخون تازه ا ران، یا ی و سربلند دیبه رگ تول یران یا  یاز کاال تیبا حما :ادبینثر  •

 بماند.   روشن، سبز  ةندیدرخت آ

 37صفحة   :دومکارگاه نوشتن درس 

 . د یکن یمناسب بررس یو احساس وانتخاب واژه ها   الیو آنها را بر اساس دو عنصر خ دیزير را بخوان یمتن ها ) 1( تمرين

 .توانی که می  نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دريابالهی، به حرمت آن  •

رم، دانم و  الهی، عمر خود به باد کردم و بر تن خود بیداد کردم، گفتی و فرمان نکردم،درماندم و درمان نکردم. الهی، عاجز و سرگردانم، نه آنچه دا

 دانم، دارم  نه آنچه 

 ریرسائل جامع فارسی، خواجه عبداهلل انصا
 کرده است.   زیانگ  الیمتن را خ  یادب یها  هیاز آرا  استفاده:و احساس  الیخ

عکس: نه آنچه دارم، دانم و نه   ه یآرا/ : دارم و دانم جناس / : عمر بر باد دادنهیکنا / فرمان و درمان و . . .   ،: خوانى و چنانى سجعچون:  ییها ه یآرا

 و... در خدمت متن است.   اب یحرمت، در ،یچون ، اله ی واژگانخداوند است.  ش یستا متن :واژگان انتخابآنچه دانم، دارم 

 متن را چشم نواز و برجسته کرده است.  ی: عاجز، درمانده، سرگردان و . . .  سطر هاتناسب/ فعل: کردم، دارم  تکرار/  ": کردم و  نکردم نیب تضاد

  را  رمیاس یها  و نگاه رمی گ  یسکوتش م ی بیغ ی ها قلبم را در زير باران  تاب یب و  نیکه هرگاه مشت خون  ی آسمان کوير، اين نخلستان خاموش و پرمهتاب •

  گريه  یها ناله  شنوم،ی روح دردمند و تنها را مآلود آن  گريه  یها  کنم،نالهی   سبز آن دوست شاعرم رها م ِاين مزرعشوق در  ی ها همچون پروانه

است در آن لحظه که   یا . چه فاجعه گريستی و م  بُردی م گمنام و غريبش... سر در حلقوم چاه ة عیو بزرگم را که چون اين ش  نیراست  امام آلود آن

 ! یا فاجعه  ... چهگريدی يک مرد م

 کویر، دکتر علی شریعتی 

 

: آسمان به نخلستان، نگاه به پروانه، سکوت به  هیتشبپردازد.  یبه ستایش زادگاهش م ، یادب  یا ه یبا بهره گرفتن از آرا  یعتیشر یعل :الخی عنصر

  ریتصاو/ )ع( یبه سر در چاه فرو بردن امام عل  حیاز حافظ: مزرعه سبز فلک، و تلم یتیبه ب ح یتلم/  ر،ی : مشت قلب، نگاه اسصیتشخ/ باران و . . . 

: واژگان انتخاب سکوت  یبیغ  باران،قلب   نی چون: مشت خون ی ریمتن افزوده است. تصاو ی ادب ی خلق کرده بر غنا  سندهینوکه   یعیبکر و بد

را سرشار از عاطفه و احساس کرده   متننگاه  یفعل رها کردن برا  و روح  یبرا  دردمند ،قلب   یتاب برا  یب،نخلستان   یبرا خاموشصفات:   نشیگز

 )ع(،  با چاه   یامام عل ن،یراست امام،  ستنیبا گر فاجعه، دردمند  ه،ی: ناله، گرتناسباز تناسب و ترادف در متن بجا و مناسب است.  استفادهاست. 

 .يک صبح سرد و برفی زمستان بنويسید ةمتنی ادبی دربار ) 2 (تمرين

  روزی بد زمستان، گه گل تابستان در کار و تالش بودند از د  وانات یح گریها و د امسال است. خرس ها، سنجاب  یو برف یصبح زمستان ن یاول نیا

که همانند   ییها رف بتا االن برف در حال آمدن است.  شبیهمچون مرگ رفتند. از د قیعم یبه خواب شانیگرفتند و در خانه ها یهمه مرخص
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. که انگار در حال آماده کردن لباس  دهند، یبه خرج م نی کردن زم دیدر سف یافتند و چنان دقت ی م نی و براق از آسمان به زم زیریی  ها سالما

خود را روشن کرده و آنها را در   کری... غول پیآسمان پنکه ها ا یشده است که گو د سر ی گفتن ندارد: هوا به حد گر یهوا که د. عروس هستند

زمستان، خشم و   ن یا ایحاکم شده است که گو یو سرد، چنان آرامش و سکوت دیصبح سف نیا  در ۰کرده است .  می ما تنظ ی درجه رو نی سردتر

 را همانند خود سرد و خاموش کرده است.  انینفرت جهان

 شعرگردانی 

 .را بخوانید و برداشت خود را از آن بنويسید زيرشعر 

 سودا نهاد  ةجان ما در بوت  /  عشق، شوری در نهاد ما نهاد

 وجويی در درون ما نهاد  جست  /وگويی در زبان ما فکند  گفت

 لحظه جای ديگر پا نهاد  لحظه / دم در هر لباسی رخ نمود به دم

 فخرالدین عراقی                                                                                                                                                              

 

  قعش  ندی گو یها م یکرد؛ بعض فیبا چند جلد کتاب توص یحت ا یکلمه و  کی آن را با   توان ی همتا نم یعالم ب ن یکه در ا  یعشق از معدود کلمات

احساس کامال پوچ است. عشق   یحرف نیشود عشق؛ ا ی گذرد و م ی و از حد م دیا یم  دیاست که از محبت فراوان پد   یدوست داشتن ساساح

که نه   یفرانسه! انقالب ر یتر از انقالب کب یبس قو  ستی. عشق انقالبستیعشق شور زندگ  تسا  ست عشق منشا حیات عشق خود ذات ا  نیست. 

و عاشق   کشاند یو به عرش آسمان ها م دهد  یم  قلیانسان را ص ح روکه   یسازد: انقالب یرا دگرگون م  ات ینسان از حخود انسان بلکه تمام هدف ا 

عاشقت را برطرف    سمیج یها از یاست که تنها قادر است ن ده یفا یاحساس پوچ و ب ک یاز  شتریب یلیخ عشقمی دارد   زتریرا نزد خالقش عز 

معاوضه   ایدن  نیا  زیچ چی از معشوق را با ه یو گوشه چشم شیقلب خو  یزخم ها  که بر کهنه  داند یم را مرهمی   ش یسازد عاشق نگاه معشوق خو

 . عزوجل یآن را پر کند، مگر خدا یخال ی جا تواند ی نم ی عاد زیچ چ یو ه کند ینفوذ م دمیعشق در قلب و وجود آ  رای ز  کند ینم

و   می ابراز کن مانیرا نسبت به خدا  یآنکه عشق واقع د یام م ینبر  نیو تقدس آن را از ب م یابزار نکن یاست آن را به هرکس   عشق کلمه ای مقدس 

 او...  و نه بندگان می عاشق او باش

 2نگارش ادبی وم:سدرس 

 47صفحة  :1فعالیت 

 .  دیپاسخ ده ريز ی»چراغ سبز« به پرسش هابا توجه به متن 

بخش ها را   ن ي( است. ایبند   انيپا جهی(، تنه )بدنه( و نت ینی چ  نهی متن شامل موضوع مقدمه )زم یاصل ی بخش ها دينهم خواند هيهمان گونه که در پا (الف

 .  دیدر متن مشخص کن 

 ( نویسنده متن خود را برای تاثیرگذاری با چند پرسش آغاز کرده است. کنند ینم   تیرا رعا ی قانون  چی آنها ه ایآ ....چراغ راهنما قرمز) بند مقدمه :

در این بخش تنه )بدنه( نویسنده به سواالتی که خود   آن باال رفت( ی سخن و عمود ی آنها هم هر کدام.....از صخره ها کنم  ی )نه فکر م بند بدنه: 

ما   ی رو شی پ ی....... چراغ راهنماستین یچراغ قرمز چ یه هی  ار  چهار نی)در چن : جهینت  بند داده است پاسخ می دهدوأن ها را تشریح می کند. 

 ندارد   :یجمع بند بند(  میافت یو به راه م شودیسبز م
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   م؟یبنام یمتن سبب شده است آن را قطعه ادب  نيدر ا ی وجود چه عناصر  ب(

آن دقت   ریدر شرح و تفس  نکه یبه شرط ا سازد یم ی و احساس قطعه ادب الیآنها با خ قی مثل زلزله روز شب ... و تلف  یعیطب ییها دهیمشاهده پد

 نباشد  یشده و طوالن

 48صفحة  :2فعالیت 

 شود؟ هايی ديده می  گذرد« چه آرايه ها می  فصل شود، پايیز از چهارراه و قرمز می »چراغ درختان که زردةتوانید بگويید در جمل می

چراغ درختان،درختان به چراغ تشبیه :هیتشب / فصل و راه  نیب  چهار وجه شبه:؛شده است هیفصل ها به چهارراه تشب  ؛چهارراه فصل ها :هیتشب

  ةو استعار صیتشخ / فصل ز، ییدرختان، پا   وچراغ زرد قرمز چهارراه  :ریمراعات نظ /  سبز شدن در بهار زردشدن در پاییز  وجه شبه؛  شده است

 از چهارراه زیی گذر کردن پا :هیمکن

 49صفحة  :3فعالیت 

 .های زير را در گروه پاسخ دهید متن باال، پرسش ةپس از مطالع

 شود؟  ای به موضوع زمستان ديده می  در اين متن، چه نگاه تازه1.

  ،و گل ها ن در نبود بلبال نکهیکرد ا یبررس شود ی هم م گرید هیکه زمستان را  زاو  می فهم  یم« بهار کالغ ها زمستان است » فقط با خواندن جمله 

 . آنان است ییدارند و انگار فصل خودنما ی کالغ ها در زمستان حضور پر رنگ تر

کند و اگر بهارانه   یحتما کالغ بر دل ما حکومت م م،یداشته باش یزمستان  یو اگر حال و هوا می نیها بب اگر خودمان را هم مثل فصل  نکهیو ا

کند.   یکالغ حکمران دیکه بلبل و گل و شکوفه وجود ندارد، با  یاز متن است. در زمستان یگرید ر یتعب م،یسپار  یدلمان را به بلبل و گل م م، یباش

 . دیبلبالن نغمه خوان، فرا نخواهد رس یبا یآور با صوت ز یو نرود، بهار شاد یقصه روزگار است. و تا زمستان را شکست نده نیا

 های ادبی مناسب استفاده شده است؟  ها و آرايه آيا در اين متن از واژه.2

 / کند.  یقارقار م   طانیکالغ شغ/ تناقض برف و کال / غربت بلبل و بهار / زمستان، قارقار کالغ هاست.  یقیموس / ها، زمستان است.  بهار کالغ:بله 

  ت مان دعو  قلب   کده افت یرا به ض دیخورش / . میتن نسپار خبندانیبه انجماد و  / . نندینش   یمان م بلبالن بر شاخه قلب  / شود.  یجانمان بهارانه م

 کند.  ی بلبل از مشرق گل طلوع م / . اندیرو  یره باران در ما گل مچند قط/ گل، آغاز بلبل است.  / . میکن

 است.  هیو تشب صیتشخ یها  هیمناسب و آرا  یاز استفاده از واژه ها یینمونه ها  نهایهمه ا

 51صفحة   :سومکارگاه نوشتن درس 

 .ها پاسخ دهید ، به پرسشکارگاه نوشتنمتن  ةپس از مطالع) 1( نتمري

 . بندی متن را بررسی کنید پايانآغاز، میانه و (1

 چرا به آن پناه نبریم؟ ... چدیپ ی طوفان در وسعت روحت م  آغاز:

اضطراب به گردباد   هیطوفان در روح، تشب دنیچیپکند.  یمتن خواننده را با متن همراه م ن یآغاز شده است. جمالت آغاز بایز  یوشته با تصویر ن

 به کار رفته در بند اول(  یها هیشود مخاطب با شوق متن را دنبال کند.) کاربرد آرا  یدنبال پناهگاه گشتن، باعث م یودر جمالت بعد

 . بندیم  به عالم پاک پل می از خاک ...  یگستران   یسجاده را م ی وقت :انهمی

 ها انسجام دارند.  بنداست.   رینوشته چشمگ    یساز ری و تصو ییبایها در تداوم ز  هیکند. نقش آرا یم  دا یادامه پ ینوشته به طرز مناسب
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 به ساحل .... و گسستن است؛  وستنینماز پ :انپای

که در بند اول از اضطراب و طوفان نوشته بود، با مهارت خواننده    سندهینوگذار است.  ر یتاث یو  جمع بند زیتفکر برانگ  یبند  انیبند آخر، یک پا

 کشاند تا در بند آخر ساحل آرامش را به او نشان دهد.  یرا به دنبال خود م

 .نظر شما زيباتر و تأثیرگذارترند دو جمله از متن انتخاب کنید که به(2

هرکس   / . میشو  یخم شدن در مقابل دوست، بزرگ م نی و با ا می رو یرکوع مبه / . دیگشا ی در م تیرو  شیبهشت پ  ،یگستران ی سجاده را م یوقت

 .ستندیا  یبه تبسم م یبهار  ی همه گل ها / است.  دهیو روح و جان رس شهیتا سالم نماز را با خدا باشد به ساحل سالمت اند

 .تضاد توجه کنید و تأثیر آن را در ايجاد فضای ادبی متن بیان کنید ة به آراي(3

  یآن م ی گذار ر یکه بر تاث شودیمسائل مطروحه م ن یب سهیمتفاوت و مقا یخال یباعث بوجود آمدن فضاها   یادب یتضاد در متن ها  هیاستفاده ار ارا 

 ی با گسستن، سرنهادگى با سر افراز وستنیپ   ا، یبا در قطره با تبسم،   اخم  رانه،ی تضاد: اضطراب با آرامش،بزرگ با کوچک، شکوهمند با حق . دیافزا

  یکه برا  افتیتوان در یو م افتیرا  لیو تحل حی و تشر سهیمقا یتوان فضا یم  یو سادگ ی که در متن استفاده شده به خوب ییدر همه تضادها

  نیمؤثر است. ا  کویاز آنها به عنوان درست و ن یکی کرده و در انتخاب  یانیکمک شا زی دو چ نیب  سهیمفهوم استفاده از تضاد به مقا  کیدرک 

 دارد.  ی ادیز ر یمتناسب باشد، تأث یمتن اگر با استفاده از واژه ها  یادب  یفضا  یری در شکل گ زی دو چ نیب  سهیمقاکشمکش و 

زندگی از سوگ و سور، محبت و نفرت، کامیايی و ناکامی و   قلمروهای ةادبی هم ةموضوعات قطع ةهمانگونه که گفته شد، دامن ) 2 (نتمري

 .تان بنويسید يکی از موضوعات موردعالقه ةای ادبی دربار است. قطعه های عینی و خیالی پديده

 آدم برفی دل گرم هم دیده ای؟

جفت چشم قهوه   کی آغاز شد.چشمانم را باز کردم،  نمیتپش قلب بلور د،یروز سپ  کیها است. من هم   یآمدن آدم برف ایزمستان فصل به دن   

زد... گرمم شده بود،   ی نیریام زل زده بود! شال گردن قرمزش را دور گردنم انداخت و لبخند ش یی برف به چشمان گردو یدیآن همه سپ ن یب یا

ل کامل کردن من بود، کارش که تمام شد خوب نگاهم کرد، من  کردم که مشغو  ینگاهش م طور ن یآتش در دلم افروخته بودند. هم  انگارآنقدر که 

شد... با هر    یاش دور و دورتر م یکرد و چشمان قهوه ا یخداحافظ یعکس از من گرفت و با خوشحال یهم چشم از او برنداشته بودم... قدر

اما روز ها گذشت   ختم یفرو ر  ادشید، تمامم را به تا برگرد ختیآب ر دیپشت سر مسافر با  ندیگو یبرگشتنش... م  دیام  هشد ب یقدمش دلم آب م

 نبرد...   نیوجودم را از ب یسرما ینگاه  چیو ه

  م یها قبال برا یآدم برف نیاز غم سوار قطار شدم، سرزم یگذاشتم و با کوه نی زم یکرد، شال گردنش را رو  یها داشت حرکت م  یقطار آدم برف

فهمم که چرا در کتاب مقدس  یکرد.حال م ریدوباره او مرا پ دار یدوباره و د   یخوش بود...اما حاال فقط سرد بود و سرد بود و سرد... انتظار تولد

آن وقت   ،ی که مبهم باش  یارزش دار شانیبرا ی کنند... تا زمان  یم ت یتمام تو را بفهمند رها یها نوشته بود:دل گرم نشو!انسان ها وقت یآدم برف

  ینم  مبار قلب  نیاو دوخته شد، اما ا یام به چشمان قهوه ا ییدوباره چشمان گردو د،یکند. روز موعود فرا رس یتو پرواز م یروح کنجکاوشان در پ

  یبا همان دهانزده بودم... :(   خیکردم...دوباره همان شال گردن قرمز را دورم انداخت اما من سالها بود که   یروح نگاهش م یفقط سرد و ب د،یتپ

برف، از شانه    دنتکان ؟ ی... به چه دل خوش کرده ایام را تکانده باش ییکه تنها ی بار سخن گفتم: به شانه ام زد ن ینزاشته بود ا م یگاه برا  چیکه ه

 ...؟؟ یآدم برف یها
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 حکایت نگاری 
بیابان راه گم کرده بودم و از زادمعنی با من چیزی نبود و دل بر هالک نهاده  اعرابی ای را ديدم در حلقه جوهريان بصره که حکايت همی کرد که وقتی در 

ای يافتم پرمرواريد. هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که پنداشتم گندم بريان است و باز آن تلخی و نومیدی که بدانستم که مرواريد  که ناگاه کیسه

 .است

 ه دُر چه صدف تشنه را در دهان چ  /در بیابان خشک و ريگ روان

 ( . هر چیز گلی که در آتش پخته شده باشده )سبو ، کوزه ،بر کمربند ِ او چه زَر چه خََزف / مرد بی توشه کاوفتاد ز پای

 گلستان، سعدی
  کرد ی م فی را با شور شوق تعر  ینشسته است و داستن بصرهدر جمع جواهر فروشان   یگرد  ابانیب برع  دمیکه د کردمی عبور م ییاز جا ی روز

که کارم تمام   کردمی  فکر م گرینمانده بود و د  میهم برا  یی آب و غذا یچگم کرده بودم و ه ابانیبار که راه خودم را در ب  کیگفت:  یکه م دمیشن

  دا یرا پ سهیآن ک یوقت رودی نم دم ایزمان   چیبود ه  بایدرشت و ز ی ها دیکردم که در آن مروار  دایپ یا سهیاست و زنده نخواهم ماند. ناگهان ک

از آداستفاده   توانمی نان و آب و غذا وجود دارد و م  سهیکن که در آ کردم ی بکنم، چون فکر م  دیچه با دانستمی نم  یو شاد یکردم از خوشحال

 بمانم کنم و زنده  

خاطر که در آن   نیبه ا ب یشدم. عج عجیب  یدیغم و ناام  کیوجود دارد دچار  ی اریو چشم نواز بس  بایز یها  دیمروار سه یدر آن ک دمیاما تا د 

توان  ی ا   جنبنده چیکه ه یسوزانو  خشک بیابان که گفته اند. در   ستین لی دل یو ب خوشحال نشده بودم یچبود و من ه دیپر از مروار سهیک

  یآب و غذا را نم یاو جا یگرانبها برا یها درخشان و چه صدف  یها د یارزش آب را ندارد. چه مروار ی زیچ چی انسان تشنه ه  یندارد برا  یزندگ

  ی زهایچ یابها باشد و   گران ایطال و اش خواهدی  که چه به همراه داشته باشد. حال م کند ی نم  یفرق  ابانیازپا افتاده ناتوان در دل ب مرد ی. براردیگ

 . چی ه گریآب است و د دهدی او ارزش دارد و او را نجات م  یبرا طیا ارزش، آنچه در آن شر  یو ب گرید

 

 نامه نگاری درس چهارم:

 61صفحة  :1فعالیت 

در چند   ینامه و نامه نگار  یاز چگونگ یري تصو دیتوان یم ايآ نده،يآ یایدن یو فناور  یفکر ريناگز یها یها و دگرگون  شرفت یبا توجه به پ

   د؟ياوریکاغذ ب یو آن را رو  دیسال بعد مجسم کن 

هم   ی نامه رسان  یو حت یتصور کرد که در حوزه نامه و نامه نگار توان یم   یو تکنولوژ ی فناور  یبشر در حوزه ها  شرفتیبا توجه به روند پ

  نیا دیخواه ی را هم م  یو اسم شخص دیط کن در تلفن همراهتان ضب یصوت  لیفا  کی است شما  ی . مثال کاففتدیاتفاق ب یشگرف ی ها شرفتیپ

نامه ها و اطالعات مورد نظر شما به   / . دی زمان ممکن به دست او خواهد رس نی اطالعات در کمتر نی. ادیکند را ببر  دایاو انتقال پ بهاطالعات  

تراشه کوچک مثل انواع   کینامه ها و اطالعات مورد نظر شما در  / . ابدی یشده انتقال م ی نشانه کوچک رمزگذار  کی ا یعکس  ا ی لیفا  کیصورت 

  ی نامه ها / . ابدی یبه فرد مورد نظر انتقال م ی خودپرداز بانک یدستگاه ها هی شب یی ها دستگاه لهی و به وس شود یم  ینگهدار یبانک  یها کارت 

 / خواهد بود.  افت یقابل ارسال و در  یشخص کی صفحات الکترون قی نخواهد بود و از طر ی به صورت کاغذ گرید یکار  یها و انواع درخواست  یادار

شود و به کارت حافظه    افتیکوچک متصل به بدن در یبه طور خودکار توسط پردازنده ها  یمغز  یها امیبرسد که پ  یبه حد  یژتکنولو یروز دیشا



                                                                3نگارش  پاسخ فعالیت ها ، کارگاه های نوشتن وسازه های نوشتاری 
 
 

10 

 

 

شخص به   دیی نوشته و با تأ ا ینامه، درخواست، متن و   کیفقط با فکر کردن به   و  قیطر ن یمنتقل شده و از ا یهمراه هر شخص کیدستگاه الکترون

ارسال در هر زمان و به هر   تی درگاه مشترک و امن، قابل ک یشود، با اتصال به  ی نوشته م  ایدن ی که در هر جا  ی نامه ا ر ه / ارسال شود.  گرانید

  ک یبه  لی نوشته شده به طور خودکار تبد ی برسد همه نامه ها ی هم روز دیکوتاه به آن درگاه داشته باشد. شا  امیپ کی ارسال   قیمکان را از طر

به عنوان مراجعه به ادارات و   ی زیاصال چ ک،ینزد  ی ا ندهیبشر، احتماال در آ شرفتیبا توجه به پ / بشود.  یبانک نگهدار  کی ر شده و د یصوت لیفا

مربوط به خود بتواند انواع و اقسام   ییبا ارائه کد شناسا   یمطالبات و کارها وجود نداشته باشد و هر فرد از هر مکان  یریگ یپ ی ها برا سازمان 

به ادارات به صفر   ی مراجعه حضورطریق حجم   نی انجام دهد و از ا یشخص کیالکترون  لیوسا  قیخود را از طر  یها و امور ادار  مهها، نا  درخواست

و   یآنچه مطلوب ماست به طور کامال خصوص ر یو سا لمی مختلف مثل عکس، ف  یمههایرا بتوان با ضم یو خانوادگ یخصوص ی نامه ها / برسد. 

 داد.  ش ینما یخانگ  ی ریو تصو یصوت یستمهایس یو مکان خاص رو  اصدر زمان خ یدسترس رقابلیغ

 66صفحة  :2فعالیت 

. سپس هر گروه، شکل و  دیس يارسال مجالت رشد به مدرسه بنو یبرا یرسم  یدرخواست ،یکالس یدر گروه ها د،يبا توجه به آنچه خواند

 کند. یرا نقد و بررس گريد یگروهها ا يدرخواست گروه  یمحتوا

 99/ 9/ 2۰تاریخ:                                                                                                                                                                       به نام خدا   

 ارسال مجالت رشد  یتقاضا موضوع:

 مسئول محترم مجله رشد   ریمد

 با عرض سالم و احترام  

ارسال مجالت رشد به مدرسه به صورت    دییرشد خواهشمند است دستور فرما ن یو دانش آموزان از مطالعه مجله وز ا یبا توجه به استقبال اول 

 شود.  منظم و براساس انتشار هر شماره انجام

                                                                                                                                                                                                                                                           با احترام                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                             یکاشان جعفر

 دهخدا  رستانیدب ریمد

 67صفحة  :3فعالیت 

  .دی س يجشن تولد تان بنو  یبرا یبه دوستان هم کالس یدعوت نامه ا 

 نمونه اول:  

شما دل بسته ام. به   غیدر  یبه محبت ب زی. من ن زدی ر یگل فرو م  اقیکند و باران به اشت  یطلوع م ن یبه شوق زم دیخورش ز،یعز یها  یهم کالس

پنجم آبان هزار و   کشنبهی ماندگار باشد. چشم انتظار قدوم مهربان شما هستم،  کهثبت خواهد شد  ی خاطره ا  الدم،یبرکت حضور شما در روز م

   ی تجرب و نود و هفت. کالس دوازدهم صدیس

 ی عرفان الدیم                                                                                                                                                        

 

 



                                                                3نگارش  پاسخ فعالیت ها ، کارگاه های نوشتن وسازه های نوشتاری 
 
 

11 

 

 

 نمونه دوم:   

کنم تا در روز چهارشنبه،    یاز شما دعوت م زم؛ی عز  یها یهم کالس  یکن مشیتقس  گرانیبا د ی که دوست دار ییطعم خوش خاطره ها یعنیتولد 

 و در کنار شما خاطره ها ماندگارتر است.   الدم یکه در روز م  دیحتما حضور داشته باش ات،یهفتم آذر و در کالس مهربان ادب

 ی مردان زهرا                                                                                                                                                                                      

 70صفحة  :4فعالیت 

  .دیس ياز افراد خانواده بنو یکيخطاب به  ینامه ا

  یزهایمن گشوده خواهد بود. بگذار به چ یکه از روز تولدم تا روز مرگت به رو   یام. از آغوش ده یند یمادر مهربانم، از آغوش تو، پناهگاه گرم تر 

در غربت را که اگر دستان مهربان و نگاه نوازشگر تو   ی زندگ  ختس ی روزها د؟ی آ ی م ادت ی. استیاتفاق دن نیکه مرگ تو، تلخ تر م؛ یخوب فکر کن

  مه ی. تو نمی دیدو یباران م ر ی. زمیزد ی قدم م ابانی. در خمیگذراند ی را با هم م  مانیهاها که تمام لحظه  شد. همان وقت  یم  رهیت  میبرا ا ینبود، دن

که   ییهمه لحظه ها دیآ ی م ادت یتمام حواست به من است.  م، ی آ یم  نییدارم از سرسره پا یوقت دانستم یو م ی خورد ی مرا م یمانده بستن  یباق

به    یمیرح یبار که پسر آقا  کی  دیآ یم ادت ی.  یکرد ی من پر م  یاش را برا یخال یتمام جاآمد، تو   یپدر، سخت مشغول کار بود و کمتر به خانه م

. اصال  یکرد  یم  یمهربان  غیدر ی. چون تو بدیاین  ادت یتو  دیا . شی. آریبود  بانم یو پشت یزده بود، چطور با پدرش مشاجره کرد  یلیصورتم س

.  یمن بود ی ایرا که تو تمام دن  ییهست. تمام لحظه ها ادمی. اما من خوب یو منت بگذار یکن  فی و تعر دیایب ادت یکه بعدها  یکرد ینم  یمهربان

. آن روزها گذشته است. دستان من بزرگ و برنا  زمی . مادر مادر عزدبو زی را که از من لبر یتمام قلب شد،  یبا تو بودن« پر م »را که  ییها هی تمام ثان

  یگردانده است. اما هنوز هم تو در قاب تمام خاطره ها  نیو قامت تو رو به زم ده ییو فرسوده. قامت من سر به آسمان سا ریشده و دستان تو پ

 . ارمباران را با تو دوست د ری . هنوز هم طعم لذت قدم زدن زیا  خوب من نقش بسته

تا   یکه تو در دل کوچک من کاشته بود یباور کن بذر محبتمدام تو چشم داشت. مادر.  ی اریهستم که به  یهنوز هم همان پسر کوچک و ناتوان

نه تندباد    ز،یچ چی ه ز،یچ چی درخت تا اعماق وجودم فرو رفته است. باور کن ه نیا  شهیدهد. باور کن که ر  یمحصول دارد. بار م ایدن یانتها

دارد. باور کن مادر که دوست   یمرا از تو باز نم ا،یپرتکرار دن یها رنگ  الب ی فراوان و نه س ی ها یو روزمرگ ها یروزگار و نه دلبستگ   مات یامالن

که   ییام. به تک تک اشکها دهیکه در آغوش تو کش   ییها . به همه نفسونمیبا تو بودن مد  ی. من به تمام وقت هااستیکار دن  نیداشتن تو، بهتر

. مادرجان. دوست  یا ختهیکه به جانم ر  یکران عشق یبه ب شبانه ات. به عطر خوش احساست.   یها ییالال  یام. به صدا ختهیشانه تو ر یور

 شود. از بس که دوستت دارم.  ی داشتن تو در دلم جا نم

 71صفحة  :5فعالیت 

 .دياز آن به دست آورده ا یچه اطالعات دیس يو بنو د یآمده است بخوان وست یبه جوانان اروپا را که در پ ینامه سرگشاده مقام معظم رهبر 

  یزنفر را به طور مجا  کی یی قاره باشد و با آنکه گو ک یکشور،  کی شهر،  کیتواند مردم   یسرگشاده با مخاطب عام سروکار دارد که م ینامه ها 

  ی کایبه جوانان اروپا و آمر  ی. در نامه سرگشاده مقام معظم رهبرشود یاز مردم مربوط م ی ادیمخاطب قرار داده است، موضوع نامه به گروه ز

که حکومتها از   یرونیب ی مختلف به جوامع مخصوصا اسالم و نما ان یاد یمعرف ن،یدر مورد د استمدارانیس کردی رو خ، ی بحث رجوع به تار یشمال

اسالم، از منابع موثق و   ژهیمختلف به و  انیمؤثر و شناخت اد قیلزوم تحق داست،یروشنگرانه نامه پ  ریساخته اند، مطرح است. آنچه از ضم  ماسال

  یها نیدارد از جوانان سرزم ینامه سرگشاده سع نی اسالم. ا نیمب  نیجهت دار حکومت ها در مورد د یها یقابل اعتماد است و نه از ظاهرساز 

  نیدر ا ژهی و یکران اسالم بنگرند. نکته ا  یب  ی ها و افق ها یپنجره به روشن  نی و از پس ا ندیخود بگشا یرا به سو  یکه پنجره آگاه بخواهددور 
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صاحب نامه   د یدر مورد عقا یفیو اجبار و تکل یگونه قضاوت شخص چ یو ه می کن ی م یاست که در آن زندگ یاز جهان  ینامه اشاره به لزوم آگاه

از   یشود با طرح سؤاالت مهم و اساس یخواسته م یشمال یکای و آمر یی نامه از جوانان اروپا  نیخورد. در ا ی در آن به چشم نم ی رهبر  معظم)مقام  

برسند.   یو درست و اسالم افراط  یروشن در حوزه اسالم عمل کردیرو  کیاز اسالم و مسلمان، به  فشانیدولتمردان و حاکمان خود در مورد تعر

که فقط با توجه به   ییجوانا  نیدر ب یتر و درست تر ق یعم  یکمان مطرح شود، قضاوت هاآن از سمت حا یبرا یاگر جواب منصفانه ا   که یسؤاالت

ارائه   ی را برا  ندگانیو وجدان آ  یریپذ تیشعله مسئول  دیکه شا ییها خواهد شد. قضاوت  جادیاند، ا دهیشمار بدخواهان از اسالم ترس یب غات یتبل

  ی تلق ،یو ماد  یخاص و منافع شخص یاسیس کردیآن هم بنا به رو  ، یعده ا  ر یدرست و کامل و عاقالنه از اسالم روشن کند و نگذارد تفس  یینما

  ی ا قهیبا هر سل یخردمند چی منطق است که ه د یکشد، کل ینامه خود را به رخ م  نیدر ا ز یاز هر چ شی همه از اسالم ناب و مهربان باشد. آنچه ب

  ینم یباق   یگونه دفاع  چیه  یجا شد،یمنطق و انصاف و عدالت بنا م  هینامه جز بر پا  نیو انکار کند که اگر اصل ا  ردیبگ   دهیناد را د آن توان ینم

 . گرفت یبه خود م  یجاهل ی گذاشت و رنگ تعصبها

 72صفحة    :چهارمکارگاه نوشتن درس 

 . اداری زير را در گروه بررسی کنید ةساختار نام) 1( نتمري

  
 .ای بنويسید از بین دو مورد زير يکی را به دلخواه برگزينید و نامه) 1( نتمري

 .درس و روش تدريس با ايشان درمیان بگذاريد هايتان را درمورد اين ای به معلّم درس نگارش خود بنويسید و ديدگاه نامه

 آزمون کنکور مطرح کنید  ةعلوم بنويسید و نظرتان را دربارای به وزير   نامه

 

 به نام خدا 

 99/ 11/ 18:  خیتار

 محترم علوم  ر یوز 

 موضوع: اظهار نظر درباره آزمون کنکور  

 با سالم و احترام.  

  _۲سربرگ  _۱شود:  یم لیبخش تشک ۵از   ینامه ادار  کی

 رو نوشت. رندگان یگ _۵امضا  _۴متن   _۳عنوان 

 در سربرگ :تاریخ ذکر نشده است 

 در عناوین موضوع ذکر نشده است 

 کلمة احترام باید پیش از عنوان بیاید 

 نام و نام خانوادگی ذکر نشده است و امضا ندارد  
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در   ییامتحانات نها یوجه به برگزارکند، استدعا دارم که، با ت  یم ل یدوازدهم تحص ة یکه در پا یدانش آموز  کیبه عنوان  ی عباد نایمب  نجانبیا    

آموز    شدان کی ی ها یدر نظر داشتن تمام اضطراب ها و نگرانامتحات، و با   نی از ا یدر برخ یمشکل بودن قبول ی خرداد ماه و چه بسا در موارد

 نظر شود.   دیخود، در مورد سطح باال بودن سواالت آزمون کنکور تجد ی  ندهینسبت به آ

، همه دانش آموزان، معلمان و مشاوران کنکور نسبت به مشکل بودن و  1399ی آزمون سراسر ی پس از برگزار د،یهمانطور که استحضار دار     

باره به آنها داده نشده   ن یدر ا یکردند؛ اما تا به امروز پاسخ آزمون، اعتراض خود را اعالم ن یحل بودن سواالت ا رقابلیموارد غ یدر برخ یحت

 .  تاس

 موضوع بکار گرفته شود.   نیالزم درباره ا یها یخواهشمند است بررس نجانب یا     

 . یسالمت یبا تشکر و آرزو   

 یعباد  نای: مبینام و نام خانوادگ   

  :امضاء           

 شعرگردانی 

 .  دیسيخود را از آن بنو  افتيو در د یرا بخوان  ريشعر ز

 )نکهت:بوی خوش( اریببر اندوه دل و مژده دلدار ب  /اری ر بيااز خاک ره  یصبا، نکهت یا

   اریخوش خبر از عالم اسرار ب  ی ا نامه /ار بگو يروح فزا از دهن  ینکته ا

  اری ب  ارياز نفحات نفس   یشمه ا /تو مشام  می معطر کنم از لطف نس  تا

عاشق به از   ی میخوش و نس  یبو یحت  ایو  ی خاطره ا ، یادبودی ، ینامه ا ، یکند. به خبر  می خوش دل رسد، او  به  معشوق از هرچه به  عاشق

که   یاز معشوق را با عطر خوش ی بودن است. عاشق، غم و اندوه دور زندهمهم  لینرود که عشق دل  ادشیآنکه  ی محتاج است. برا ده یمعشوق رس

کند که انتظار، چراغ روشن عشق است. که با آن    یم یتلق یکند و مژده وصال او را بدون دانستن زمان و مکان، تربت ی فراموش م  د،یآ  یاز او م

او پرده از اسرار   یبرا یی و گو شود ی رسد، دل خوش و تازه م ی که از جانب دوست به او م یکشد. و با کالم یو بو م  شنود یو م ندیب  یرا م ایدن

کند و از همه جهان فارغ و بر دوست سفر کرده خود مشتاق   یم  دایفهمد، پ یکشد. م   یبرداشته اند. عاشق فقط معشوق خود را بو م یعالم هست

از او ذوب   یی جدااگر در کوره  یاگر از او فرسنگها دور باشد. حت یکند، حت یو حس م  ندیب  یاست. عاشق به اندازه همه ستاره ها، معشوقش را م

خوش وصالش. کام   امیا اد یو به  شدیاند یو در همه حال به معشوق م شهیزده باشد. عاشق هم  خی هجران  یاگر در زمستان برف یشده باشد. حت

است که   یناگسستن وندیپ ک یعشق   داندیکه فقط م  اوست. زی لبر ار یاست و مشام عاشق از عطر خوش   نیریوصال معشوق ش ینیری عاشق با ش

  یشود. عشق به اندازه همه دلدادگ ینم  ی. تکراربازدیشود. رنگ نم یشود. کهنه نم ی شود گم نم  یشود. که تمام م  یدر ظرف زمان و مکان جا نم

و او   یعاشق ببخش را اگر به    ایاست. تمام دن  نساناحساس ا  نیها. در امتداد دوست داشتن ها. عشق جاودان تر بودن ی ها ادامه دارد. تا انتها

درخت، خوش   ی او ندارد. که باغ ب  یبرا یو شوق یو بو نکشد و حس نکند، لطف  ندیعالم هم که باشد تا معشوق را در بر نب ی چون و چرا یسلطان ب

دارد. که   یگر یکند. رنگ د ی فرق م  شی برا ای دن ،معشوق هم که باشد  الی. عاشق در خاری یگل و جهان، ب ی و بهار ب دیخورش ی و آسمان، ب ستین

 فهمد.  یم   یانتظار را بهتر از هر کس  یمعن
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 ( 1)مقاله نويسی نگارش علمی درس پنجم:

 84صفحة  :1فعالیت 

 ؟تحقیقی پیشنهاد دهید که هم محدود باشد، هم شفاف ةدو عنوان برای مقال

 طبیعت انسانی دربوستان                     ها در شاهنامه               خالقیت در ترجمهه استعار

 86صفحة  :2فعالیت 

 کنید  مسئله و بیان مسئله را در آن تحلیل ةزير را بخوانید و دو بخش زمین ةمقدم

 مسئله:   نهیزم

صورت آورده است که: از نظر   ن یمتن بد یرا در ابتدا  ینگاه کل  کی سندهیمتن نو  نیو پنجره ورود به بحث مقاله است. در ا چهیمسئله در  نهیزم

 آنها دارد.  یلیتحص ییدر توانا ن یکودکان و بنابرا ی در رشد مهارت ها یادیز  تیخواندن درک مطلب اهم یانجمن مل

و   یلیبهبود تحص  یمطلب برا  نیباشد. در ا بندیهمان ذکر منابع پا یعنیکند تا بر اصل اخالق پژوهش  یعنوان متن خود را آغاز م نی با ا سندهینو

  باسواد خواندن در دانش آموزان   تی اهم  نی خواندن استفاده کرده است و همچن یی دانش آموزان از درک متن و توانا یلیتحص ییباال بردن توانا

 قرار گرفته است.  ی مورد بررس ی الملل نیمطالعات ب قات یتحق جی پشتوانه نتا

 مسئله: انیب

  1۰تا   9درک متن دانش آموزان   تیدر بهبود وضع یجمله که: سع نی در ا یعنیجمله انجام شود  کی ده که در بو نی در ا یکردن مسئله سع انیب در

 شود.   یم ی تر مطرح و بررس یی و جز زتریکردن مطئله عنوان ر ان یافراد است. در ب نیبا ا  شتر یدرک مطلب ب نیمخاطب ا  یعنیساله دارد. 

 87صفحة  :3فعالیت 

است. در اين بخش نويسنده  یا کتابخانه پژوهش . اين مقاله حاصلدیرا بخوان « یهق ی در تاريخ ب یادب یها »جنبه ةمقال یاصل ةبدن

 د یکن لیبندها را تحل یوستگی. انسجام و پدهد یم حیموضوع موردنظر خود را توض

در هم   نی از آن سود برده است. ا یهقیجمالت و کلمات است که ب یدگیدهد در هم تن ی خود را نشان م یهقیب   خی که در تار  ییها یژگیاز و یکی

در فکر خواننده   سندهیفکر نو روار ی و بدون وقت به صورت زنج ردی جمالت در ذهن خواننده شکل گ میو مفاه یشود که معان   یاو سبب م یدگیتن

و قشنگ   ن یکرده است. از بهتر ی رویقاعده پ ن یه است و از اها استفاده شد ی ژگیو  نیا ز ین  یهقیب خ یدر تار یادب  یمقاله جنبه ها در. ردی شکل گ

  ینشدن مخاطب و زبان گفتار  تیجمالت سبب اذ یاو اشاره کرد. کوتاه یجمالت و زبان گفتار مردم  یبه کوتاه  توانیم  یهقیها ب یژگی و نیتر

 باشد.  یم نیراحت و دلنش  ار یمردم بوده است پس درک آن بس   نهمان زبا یهقیب

  کیگرفته و  جهیو به صورت منسجم از بند اول نت ی بند ی خود پرداخته است و در بندها ی نوشتار  یکل لیمقاله در بند اول آن به تحل  ن یا در

 را ارائه کرده است.  یادب یعلم لیتحل

را بدانم که استفاده از نقل   ن یا دیاست. با شانیدر متن ا یمنسجم ساز  نیهم جه نتی … مترادفات و  شوندها،یپسوند و پ ، یساز ب یاز ترک استفاده

 دانسته است.  ی م یمسئله را به خوب  نیا یهقی شود که ب یرفتن انسجام م  نیتجربه کم سبب کم ارزش شدن متن و از ب لیقول به دل
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برد و استفاده   یم نی را از ب ی لدر بند قب  یچنان به موقع و به جا بوده است که تمام گمانه زن یکدکن یعیمتن باال استفاده از نقل قول شف در

 دهد.  ی نشان م  یاز جمالت و نقل قول ها را به درست یهقیدرست ب

ممکن   یو معمول یشخص عاد کینوشتن در متن است.   یشده است استفاده درست و به جا از ابزارها  یهقیمتن ب  ییبایکه سبب ز یلی از دال یکی

  ینوشتن سبب شود که متن  یاستفاده نادرست از ابزارها نیجا و نامفهوم و همچن یب  یمتن با استفاده از نقل قول ها کیاست در هنگام نوشتن  

 و جذاب باشد اما خواننده و مخاطب آن را نپسندد.  بایاز نظر خودش ز سدینو یم

 88صفحة  :4فعالیت 

 :دیکن  یبررسزير ةمعنادار« را با توجه به دو نکت ادگیری»ي ةمقال  ی ریگ جه یبخش بحث و نت

 ها  يافته لیتحل ـ

 با استفاده از مطالب مقدمه یر یگ جهینت ـ

 ها: افته ی لیاز منظر تحل

 بود مطرح شد.  اهانی خاص، حرفه ها و گ یاسام وانات،یگروه که شامل ح  4کلمات در   -1

 دانستند.  یرا م اهان یخاص، حرفه ها و گ ی اسام وانات، یمربوط به ح می شرکت کنندگان از قبل مقاه  -2

 آنها را معنادار کرد.  رندهیگ  ادیشده شد جون  ی ریادگی -3

 معنادار کردند.  ی کنندگان کلمات را در قالب طبقه بندت شرک -4

 کنند.   یم جادیا ییمطالب در ذهن خود چارچوب معنا یو به خاطرسپاز  یری ادگی یبرا -5

 با استفاده از مطالب مقدمه: یر یگ جهیمنظر نت از

 پردازشگران منفعل اطالعات باشند پردازشگران فعال اند.  نکهیا ی به جا افراد 

 . آموختید نقاط قوت و ضعف آن را بیابید انتخاب کنید و با توجه به آنچهالت تحقیقی را در مج  ةچند مقال) 1( نتمري

 نوشته شده بود یاز مقاالت که از منابع متعدد و کتابات گسترده ا یکی

عالوه بر جامع   رایرا جذب خود کند ز خواننده توانست یجامع و کامل به شرح مقاله پرداخته بود که تنها با خواندن مقاله م ی با اطالعات آنچنان

  ی مطلب مورد نظر را درک م یکه خواننده با خواندن آن به راحت  ییگونه ا هبشده بود، زیدر صراحت نوشتار ن یبودن و همه جانبه بودن مقاله، سع 

 مقاله بود.  کی مهم و کارآمد از  یلیچند مقوله خ نیا و نامفهوم استفاده نشده بود  یانیو ب  دهیچیاز کلمات پ  و کرد

 توانست یخواندن کامل مقاله را نداشت م ییتوانا  ای وقت  یکه اگر کس یطور بهجامع بود، ی لیپربار و خ یلیخ زیمقاله ن  یریگ جهیمقدمه و نت البته

 .به موضوع و دست آورد آن شود  یکامل آن، پ  یریگ  جهیخواندن  مقدمه مقاله و نت با

به شرح کامل آن  و داده بود حیو خالصه وار توض یرا به صورت مقطع زیهمه چ  اما پر بار بود یی از نظر منابع، مقاله ا نکهیبا ا گرید  ییدر مقاله ا

آن دقت نشده است و با خواندن آن تنها حس   تیفیبه ک و مقاله توجه شده است تیشد تنها به کم ی که حس م  یینپرداخته بود. به گونه ا

  نکهیخواندن از دست بدهد، با ا یرا براخود   تیمشکل موجب شده بود که مقاله، جذاب نیا و  آمد یبه دست م مهینصفه و ن ی و اطالعات یسرگردان

 بود.  میپربار و حج یلیخ
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 ) 2( نتمري

 ای تحقیقی بنويسید با راهنمايی دبیرتان موضوعی انتخاب کنید و مقاله

 از استرس  یکل  فیتعر

سازگار   طیکه با مح ییهاگونه   م،ی نیتکامل انسان را بب نیاز ا  یشواهد م یتوانیما م  ند،یبی روزمره م  یاز زندگ یما استرس را به عنوان بخش  جامعه

سوال   کی امر ما را به   نی. امی کن دایآن را پ میتوانی و ما م دهندی به تکامل ادامه م شوند،ی هستند که غالب م ییهاآن، آن  رات یی و تغ شوندیم

: دیگوی م ف یاز تعار ی کیحال،  نیاست ندارند؛ با ا یات ذهناز احساس ی در واقع دانشمندان مفهوم آنچه فشار ناش ست؟یاسترس چ دهد،ی سوق م

  ای دیکه به عنوان “تهد شودی استفاده م یی دادهایبه رو ی و رفتار یشناخت  ،یعاطف ، یکی زیواکنش ف فیتوص  ی است که برا  ی“استرس اصطالح

 اندشده   یابیارز  ز”یچالش برانگ 

دارد که بداند چه   یبه فرد بستگ   نیمورد استفاده قرار گرفت. ا  لهیتوسط هانس ز  ش یسال پ 5۰حدود  یبار در روانشناس  نیاول ی استرس برا واژه

 نوع استرس دارد، چرا باعث آن شده و چگونه با آن مبارزه کند. 

 ست؟ یچ استرس

که   کنندی مردم احساس م  یاز هر دو تجربه خوب و بد باشد. وقت ی ناش تواندیم   نیاست. ا  ییبه هر نوع تقاضا  ییپاسخگو ی روش بدن برا  استرس،

  ی شتریب یروی و ن یانرژ ییایمیمواد ش نی. ادهدی به خون واکنش نشان م ییایم یدارد، بدنشان با آزاد کردن مواد ش انیها جردر اطراف آن  یزیچ

باشد، اگر استرس   ی بد زیچ تواندی م  نیخوب باشد. اما ا ز یچ کی تواندی باشد، م  یکیزی از خطر ف یها ناشکه اگر استرس آن  دهندی مردم م به

از استرس بحث   ی کالس درباره علل مختلف نی وجود ندارد. ا یو قدرت اضاف یانرژ  ن یا یبرا   یخروج چی است و ه  یعاطف  یزیها در پاسخ به چآن 

معمول در مورد   ات یواقع یو برخ ’،یاسترس ‘منف ا یاسترس ‘مثبت’  ایاسترس ‘خوب’  نیتفاوت ب گذارد،یبر شما م یر یکه استرس چه تاث کند،یم

 …  د ینشان ده یشتری ب محتوای  …. گذاردی م  ریکه چگونه استرس امروز بر مردم تاث نیا

مقابله با استرس وجود   یبرا ی ادیز یهامن، راه  ی. برادییایچطور با آن کنار ب دیبدان دیبا  د،یکرد  ییاسترس خود را شناسا  می عال نکهیاز ا پس

را دوست    یقیکه موس ی کسان یاسترس غلبه کند. برا  یبر رو  یقیموس یحت  ایآواز خواندن و   ،یقیبا گوش دادن به موس تواندی دارد. استرس م

 . دهندیشنا کردن را انجام م ای دنیمانند دو  یورزش نات یتمر دارند،ن

  یهایکه چرا دوست دارد باز  دم یاز او پرس ی روز وقت  کیکند. او پاسخ داد: “  یباز یوتر یکامپ یهای که دوست دارد باز دیداشته باش دوست

  هک شومی .” از آن زمان به بعد، متوجه مکنمیم   یانتشار استرس باز  یبرا یوتری کامپ یهای کند، پاسخ داد: ” من باز  یباز ادیز  یلیرا خ  یوتریکامپ

 مقابله با استرس دارند.   یبرا همه راه خود را 

 از عوامل استرس زا عبارتند از: یی ها نمونه

 . مییایکنار ب دیجد ی ها وهیشود که ما با ش ی باعث م ، یدر زندگ رییتغ ای عمده  رات ییتغ ست،یز ط یعفونت بدن، خطرات در مح ای  بیآس  -1

 ره یو غ ،یی آب و هوا  رات ییتغ ،ی عوامل استرسزا مانند سر و صدا، آلودگ  -2

 . یبهداشت و امور مال ، یاجتماع یها ت یروابط روزمره با تمرکز بر کار، خانواده، فعال  -3

 خشونت و اختالفات.  -4

 شوند:  یم میاسترس به سه دسته تقس  اثرات 

 :یکی ولوژیزی ( اثرات فالف
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ضربان قلب،   ش یافزا  ،یهورمون رات ییمزمن، تغ  یفشار خون باال، خستگ   ک،یمرتبط با استرس به طور معمول ظاهر زخم پپت  یبدن اختالالت 

 است.  رهی و غ ی منیو کاهش ا ی قلب  یماری اندام، ب یحس  ی مشکل تنفس، ب

 :ی( اثرات روانشناختب 

 ممکن است تجربه شود.  یخستگ  تنش و   ،یری پذ ک یتحر ، یخشم، نگران ،ینظم یب  ،ی دیناام  ،یافسردگ اضطراب، 

 : یرفتار رات یی( تغج 

به الکل و مواد   اد یاعت ش یافزا دن، یکش  گاری س  شیافزا ،یخواب یشستشو، ب ای خوردن   ، یری گ می در تصم ییاشتباهات، عدم توانا ،یی کارآ کاهش

 شود.  یم  دهید یفرد ن یترس از تصادف و مشکالت ب ت،یو حساس تیحساس ،ی مخدر، فراموشکار

  ا یتنش خطرناک است  ایکند که آ  یم نییوجود دارد که تع یانجیم  ریمتغ نیسرطان و اختالالت قلب مرتبط است. چند ر ینظ  یبا اختالالت استرس

مناسب کمک کنند، اغلب در کاهش   یاجتماع تی توانند به کاهش استرس، داشتن حما یکه م یموثر مقابله ا   یها سمینه. به عنوان مثال، مکان

 کنند.  ی م مکاسترس ک 

 ل نویسی َثمَ

 .های زير را بخوانید. سپس يکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید لثَمَ

 .ماند یآفتاب پشت ابر نم •

 به ديوار شکسته. هینکند تک عاقل •

 شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل  عالم •

خموش،   ی در قلب ها دیام گرید  یخواهد شد و بار داریپد ییاز نور و روشنا  ییها روزنه ا ی کیها و ظلمات و تار ی اهیس یروز از البه ال کی

پوشش خود قرار داده   ری آن ز لگون یآسمان که رنگ ن  یدر برگرفته  یکه ابرها یوقت. یو از نو شروع کن یزیزند تا تو دوباره برخ ی م ییکورسو

کنار   بندهیاسباب فر  یپنهان نخواهد ماند و به زود قتیگاه حق چ یخواهد آمد. درست به مانند آنکه ه دیاست کنار رود آفتاب از پشت ابرها پد

جا را فراگرفته باشد  همه  ی کیباشد و تار یآسمان ، ابر ی مدت یبرا دیشاشد.  واهدآشکار خ له یدروغ و ح انیاز م  یو درست یشود و راست  یزده م

و   یآسمان به شاد ییطال  یرپتوی تابد و کودکان ز یشود و آفتاب در فراز آسمان، عمود م یزود حال بد آسمان خوب م ی لیبدان که خ  نیقیاما 

 پردازند.  یهلهله م

رود اما   یدار م  یگناه تا پا ی که ب یباشند درست مثل کس  یقتیبه فکر پنهان کردن حق ی و دشمن له یح ای ینادان  یاز افراد از رو یی عده ا دیشا

  ماندامور انسان ها است پنهان نخواهد  یپروردگار که ناظر همه  دیاز د یزیچ چ یه ا یدن نی در ا رای رسد ز ی رسد و حق به حق دار م  یدار نم یباال

 ماند.  ی گاه آفتاب پشت ابر نم  چیه را یز

زود   یلیکه خ دیمطمئن باش  دیرا در پشت سر خود چال کرد یراز   شهیهم ی که برا دیکرد یو افکار تصور م الیخود در خ یروزمره   یدر زندگ اگر

 . ماند ی گاه آفتاب پشت ابر نم  چیه را یز  دیجبران آن تالش کن یهر چه زودتر برا  نی پرده از راز شما برداشته خواهد شد. بنابرا
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 (2نويسی )مقاله نگارش علمی:ششم درس 

 100صفحة  :2فعالیت 

  زيربه موارد  را بنويسید. در نوشتن چکیده  های آن »سنگی زيرآب« را در پیوست کتاب مطالعه کنید و چکیده و کلیدواژه  ةمقال

 مهمترين نتیجه  ةارائ                    های اصلی طرح يافته         طرح روش کار                    طرح هدف     :دقت داشته باشید

و   یشعر او، نوآور  یبه جا لیناب و اص ن یاز اشعار هوشنگ ابتهاج است به ظرافت ها، مضام یکیمقاله که برگرفته شده از   نیدر ا: دهیچک

شده   یهوشنگ ابتهاج به نام “مرجان” سع  یسروده ها نی از بهتر یکی شعر ابتهاج پرداخته شود. در  یواژه ها و محتوا ی ریدر بکارگ یابتکارات

موضوع   نیمقاله ا  نی و جذاب به کار برده شده است. قرار است که ما در ا بایز  ری و تعاب م یمقاله داشته باش  نیبه ا ی گرینگاه د یی نوسرا  بااست که  

  نیبا مضام دنید گر ید یجور گریرا نشان دهد به عبارت د  ات یادب  یاصل  کردیکرده است که رو یشعر سع ن یکه هوشنگ ابتهاج در ا م یرا درک کن

 و شگفت!  دیجد ضوعات و مو

ظرافت ها و استفاده از    انیمعاصر است که با ب یشعرا  نی از بهتر یکیاست که هوشنگ ابتهاج  نیگرفت ا توان یمقاله م نی که از ا  یکل جهینت

 مشهور و درخشان کند.  ات یبا وصف مناسب و قشنگ توانسته است که او را در عرصه ادب یی ها بیترک

 ی نینوب  -ی رانی شاعران معاصر ا -یی نوسرا -کهن   ات یادب - ینوآور  -( ییایمرجان)در ها: دواژهیکل

 د یکن سهيخود را با هم مقا یدرس  یفهرست منابع کتاب ها) 1( نتمري

 ل یفرانس یحساب د - 3 یو زندگ نید -2گسسته   ات یاضیر  -1

 گسسته  ات یاضیر

 . 1373تهران چاپ سوم   ،یاصل، مرکز نشر دانشگاه یدیو محمدقاسم وح ی دیعم  یترجمه عل یاضیجان فروند و رانلدوالپول، آمار ر -1

 . 1368انتشارات آستان قدس  ، یآمار و احتمال مقدمات ان،یجواد بهبود -2

 . 1372نور   امیاحتمال و کاربرد آن، انتشارات دانشگاه پ ،ی دیعم  یعل- 3

4- S.Ross, A First course in Probability, macmilan 1976 

 ی و زندگ نید

 . یاسالم غات یانتشارات سازمان تبل  ،یزدیمصباح   یمحمدتق د، یآموزش عقا  -1

 انتشارات روزبه.  ،ی محمدبافر صدر، مترجم محمود عابد د یات خدا، ساثب  -2

 . یو فرهنگ  یمرکز انتشارات علم  ، یفارس نیاسالم، جالل الد ی انقالب تکامل  -3

 لیفرانس ید حساب 

 اصفهان.  یانتشارات دانشگاه صنعت رهی متغ کیو انتگرال توابع  لیفرانس یحساب د  ر،یام ،ی نادر  رضا،یزنگنه، حمد- 1

 . 1368نور تهران   ام ی، انتشارات دانشگاه پ1 یاض یر  زیآنال رضا،یعل ، یمدقالچ  -2

 . 1388چاپ اول   ی و انتگرال، انتشارات فاطم لیفرانس یاستوارت، حساب د  مزی ج -3

 . 1386چاپ اول  یو انتگرال انتشارات فاطم لیفرانس یحساب د ، یشهشهان اوشیس -4

 نشر اتحاد.  - اکبر عالم زاده یعل - و انتگرال جلد اول، ترجمه لیفرانس یهوستتلر، حساب د ی الرسن، رابرت پ ی زوالندا -5
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 ی درس  یفهرست منبع کتب ها سهیمقا

که مورد اعتماد بوده است   ی به منابع تخصص یصصتخ یکه در حوزه ها میرس یم  جهینت ن یبه ا یدرس یکردن فهرست منبع کتب ها سهیمقا با

منابع بهره مند   ن یمنابع کتاب ها از ا یاست که به آنها وفادار بوده و همواره برا   یمختلف ان یاسناد سال  نیمعتبر بودن ا ل یشود و به دل یرجوع م

 کردند.  یاز استفاده کردن از آن اجتناب م ییمحتوا ای ییاز لحاظ معنا ی در صورت وجود شک و شبهه ا نیهمچن شدند یم

منبع محکم و استوار استفاده شود.   کیبه عنوان  گر ید انیسال ی تواند در ط یشده است خود م  ی و گردآور دیچند منبع تول  یکه ط یکتاب نیهم

 باشند.   ییو محتوا یعلم اشکاالت  یهم دارا یباال ممکن است کتب درس یها ت یحساس لیکه به دل دیالبته دقت الزم را داشته باش

 حکایت نگاری 

 .حکايت زير را بخوانید و آن را به زبان ساده بازنويسی کنید 

فروکوفت و گفت: »ای رفیق،   سوداگری بار آبگینه داشت. يکی از باجگیران عنان بارگیرش بگرفت و بر آن بارآبگینه چوبدست خويش محکم

 « !زنی، هیچگفت: »اگر چوب ديگر «چه در بار داری؟

 پریشان، قاآنی                                                                                                                                                                         

از باج   ی کی دند یکه تاجر را به همراه اسب و بار او د  یکرده بودند، زمان نیکم  ران یراه باج گ ی  انهیداشت. در م شهیبر اسب خود، بار ش یتاجر

  ود! چه در بار خقی رف  یو به تاجر گفت: ا دیتاجر کوب ی  شهیبار ش ی که در دستش بود محکم به رو یافسار اسب او را گرفت و با چوب دست  رانیگ

شدند و نه   ی خرد م ایشکستن  یها م شهی ش ی همه  را یماند ز  ینم یباق از آن یزی چ چیه ی چوب خود را بکوب گر یبار د اگرتاجر گفت: ؟یدار

و سود بردن از آن ها   گران یدر کندن از د یاست که سع یآن دسته افراد  تیداستان حکا نی ! اری باج گ ی برا یزی ماند و نه چ ی تاجر م یبرا یزیچ

کاله بماند اما کاش به   ی ماجرا سرشان ب  نیو هم خودشان در ا نندیصدمه بب گرانیشوند که هم د  یخود موجب م یناآگاههستند اما با حماقت و  

تا   میو از دست رنج خودمان بهره مند شو می و کار کن م یبرو  م،یبکش   یبدون آنکه خودمان زحمت یگریسود بردن از زحمات د ی آن و به جا یجا

 نخواهند داشت.   یسرانجام خوب چوقتیدزدان ه رای و ضرر نشوند. ز بی ما دچار آس قی از طر زی ن گرانید

 

 
 


