اسالم ،ديني جهاني است و پيامآور آن ،حضرت مح ّمد(ص) ،رحمت و سعادت براي جهانيان
است .سخنان سرشار از حكمت پيامبر بزرگوار اسالم ،مرز مكاني و رنگ روزگار ويژهاي
ندارد .طنين دلنشين كالم ايشان ،فراتر از جغرافياي فرهنگي تاريخ بشري است و
جانهاي پاك ،پيوسته مشتاق شنيدن آن هستند.
انسانيت ،همواره براي تازگي و شكوفايي
پيام پيامبر (ص) ،گنجينه و آبشخوري است كه
ّ
و شكوهمندي خود بدان ،نيازمند است.
در اين درس ،بخشي از سفارش پيغامبر اعظم (ص) به «ابوذر» را ميخوانيم:
�
ب
ب
و�ر ،خ�داو ن�د م ت�عال ب�ه س ي�ماي ظ�اهر و ي
دارا�يها و �گ� ف ت�ههاي� ت�ان نمي ن��گرد؛ �ل�كه
اي ا� ذ

ردار�ان مي ن��گرد.
ب�ه دل ها و�ك ت

پ�� ي
پ� ج� چ� ي �غ�ن ي�
پ� ج� چ� ي
ب
� ش�مار:
اي ا� ذ
و�ر ،ن � ��ز را ش� زا� ن � ��ز  ،م ت

ب
پي
پ�� ي
پ� ي
�
س�
ج �
ا� را �� ش� زا� � ي�ماري،
ا� را ش� زا� فرا رس ي�دن �ري ،ت � ن�در تي ت
�وا ني ت
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پ�� ي
پ�� ي
ي�
�
�
ب�
ا� را
ا� را ش� زا� ن� ي� زا�م ن�دي ،آ�سا ش� ت
� را ش� زا� گر� تف�اري و ز� ن�د گي ت
ني� ي� زا�ي ت
پ�� ي ش� زا� م گ
ر�.

ب �
پ
ب
و�ر ،ا�گر ب
اره چ� ي��ز ي �كه ب�ه آ�ن علم ن�داري ،زا� ت�و �رس ي�ده ش�ود � ،گ�و نميدا ن�م
رد� ٔ
اي ا� ذ

ت�ا زا� پ� ي�امدهاي ن�ا گ�وار آ�ن رد امان ب�ما�ني.

س ب
ب
دا� ٔه ن� ي� زا�� ،خن � گ�وي� .گ ش�اده روي و خ� ن�دان ب� ش
ا� �كه خ�داي ت�عالي،
و�ر ،ب�ه ا ن� ز
اي ا� ذ

�ي
� دارد.
�گ ش�اده روي و آ�سان گ�ر را دوس ت

�� ي ب
ب
و�ر ،هم ن� ش� ي�ن ن� ي�ك ب�ه ت�ر زا� ت�� ي �
نها�ي� ،ه ت�ر زا� هم  ن� ش� ي�ن ب�د
�وت
اي ا� ذ
نها ي اس ت

�.
اس ت

َ
�
ج� چ
�
َم ث� ِ
�؛ چ�ون ي�ك ا ن�دام را ر نج �ي رسد ،ه ٔمه
ل م�ؤ م ن�ان ،مله �ون ي�ك تن اس ت
ج�
ا ن�دامها آ�      گاهي ي�اب� ن�د و ر ن �ور ش�و ن�د.
ي
ي
ب
ب ب ب�
مسل
� ق�هر�ك� ني؛ ز��را �كردار ش�ا�س ت�ه رد ه�نگام ق�هر ،ب�ه
اي ا� ذ
و�ر ،م�ادا �ا رارد ما ن� ت

ي �
پ
ردگاه �روردگار �پ�ذ �ر�ف ت�ه نمي ش�ود.
رها�ي زا� �گ�اه و ن�ا�فرما�ني ،ب�� ي ش� زا� � گ ج ن�� ش� ِ
م�ؤ من ب�راي ي
ك رد ق��فس ،ت� ش
ال� مي� ك ن�د.
ن

پیام
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پیامبر ،مجموعۀ نامه ها ،خطبه ها ،وصایا و سخنان حضرت مح ّمد (ص) ،ترجمۀ خ ّرمشاهی و انصاری

 1منظور از جملة « خداوند به دلها و كردارتان مي نگرد» چيست ؟
 2اين درس را با درس ششم(آداب زندگاني) مقايسه كنيد و شباهتهاي آن را توضيح دهيد.
 3بيت زير با كدام بخش درس ،ارتباط دارد؟

كمال است در نفس انسانُ ،سخن

تو خود را به گفتار ،ناقص مكن

( بوستان،سعدي)

 ................................................................................................... 4؟

گروه فعلي 4
فعل ماضي بعيد:

جمله هاي زير را بخوانيد و به ساخت فعل آنها د ّقت كنيد.
احمد اين داستان را قب ً
ال خوانده بود.
آنها با خانوادة خود به مسافرت رفته بودند.

در اين جملهها« ،خوانده بود و رفته بودند» فعل ماضي بعيد هستند.

به فعلي که در گذشتة دور انجام گرفته است ،فعل «ماضي بعيد» ميگويند.
فعل ماضي بعيد ،اين گونه ساخته ميشود:
فعل ماضي بعيد
بن ماضي فعل مورد نظر

ه

فعل كمكي «بود»

شناسه

خواند

ه

بود

َ -م  ،ي  ، ،يم  ،يد  ،ند

خوانده بودم

خوانده بوديم

خوانده بودي

خوانده بوديد

خوانده بود

خوانده بودند
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فعل ماضي التزامي:
توجه کنيد:
اكنون به جملههاي زيرّ ،

شايد احمد از مسافرت برگشته باشد.
شايد آواي پرنده اي را در سكوت جنگل شنيده باشي.
اي كاش بارش برف را در زير نور خورشيد ديده باشيد.

در جملههاي باال « برگشته باشد ،شنيده باشي و ديده باشيد» فعل ماضي التزامي هستند.
به فعلي که در زمان گذشته با ترديد ،شرط و آرزو انجام شده باشد ،فعل«ماضي التزامي»
گفته ميشود .فعل ماضي التزامي اين گونه ساخته ميشود:
فعل ماضي التزامی
بن ماضي فعل مورد نظر +ه  +فعل كمكي «باش»  +شناسه

گفته باشم

گفته باشيم

گفته باشی

گفته باشيد

گفته باشد

گفته باشند

 1از رفتارهاي پسنديده اي که در اين درس خوانده ايد ،کدام رفتارها در مدرسه ،کاربرد
بيشتري دارد؟
 2هر گروه براي يکي از موضوع هاي رفتاري درس ،داستان ،خاطره يا حکايتي مناسب
به کالس عرضه كند.

پيشوند «بي» در بيشتر موارد ،جدا از کلمۀ پس از خود نوشته مي شود؛ مگر در امالي واژه هاي:
بيهوده ،بيچاره و بينوا.
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 1مترادف واژه های زیر را در متن درس بیابید و بنویسید.
خوشبختی

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

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

آواز

بهره بردن

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

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

بلند مرتبه

آرزومند

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

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

دانش

 2مانند نمونه ،جدول زیر را کامل کنید.
ماضی ساده

ماضی
استمراری

ا ّول شخص
مفرد

دوم شخص
مفرد

سوم شخص
مفرد

خواندم

می خواندی

داشت میخواند

مصدر

خواندن

ماضی مستمر

ماضی بعید

ماضی
التزامی

ا ّول شخص
جمع

دوم شخص
جمع

سوم شخص
جمع

خوانده بودیم

خوانده باشید

خوانده اند

ماضی نقلی

گفتن
شنیدن
دیدن
گرفتن
آوردن

 3با توجه به متن ،گاهي اوقات تنهايي پسنديده است ،در اين باره ،دو بند بنويسيد .
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سلمان فارسي بر لشکري امير بود .در ميان ُرعايا چنان حقير
مي نمود که وقتي خادمي به وي رسيد ،گفت :اين توبرة کاه،
بردار و به لشکرگاه سلمان بَر.
چون به لشکرگاه رسيد ،مردم گفتند :امير است.
آن خادم بترسيد و در قد ِم وي افتاد.
سلمان گفت :به سه َوجه ،اين کار را از براي خودم کردم ،نه از
به ِر تو ،هيچ انديشه مدار.
تکبر از من دفع شود؛ دوم آنکه دل تو ،خوش شود؛
ا ّول آنکه ّ
سوم آنکه از ُعهدة حفظ رعيت ،بيرون آمده باشم.
روضۀ ُخلْدَ ،مجد خوافی
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