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 پنجره های شناخت : دومدرس 
 واژه نامه 

 –آن چه عالقه ی کسی را به خود جلب می کند  :جالب  طبیعت –آفرینش  :خلقت 

 شتاب کردن در کاری :عجله  در خور توجه

 چنان که معلوم است  –انگار  –گویا  : البد  تاخیر  –توقف  –صبر  :درنگ 

 همراه با تعجب : شگفت زده فهمیدن و دریافتن چیزی :فهم 

 حاصل و نتیجه کاری –فعالیت  : عملکرد  اندیشیدن –اندیشه  :تفکر 

 . آن چه درباره ی آن گفتگو می شود –مطلب  : موضوع  همانند بودن –شبیه بودن  : شباهت 

 پی بردن به وجود چیزی  –آشکار شدن  :کشف  به درستی  :به راستی 

 ترسیدن  :اسیدن هر چیز –آن چه وجود دارد  :پدیده 

 نترسیم  : نهراسیم  شی ء ها  –چیزها  : اشیا 

 با چشم دیدن  –دیدن  : مشاهده  نیکو –خوب  : پسندیده 

 . کار خود قراردهد  :پیشه سازد  مغرور بودن –خودخواهی  : خودبینی

 

 .وریم ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت ؛ سرانجام به خالق همه ی این ها ایمان می آ

  و شناخت مردم و آفریدهای آفرینش ، عاقبت به آفریننده ی ( شناختن خودمان)ما با خودشناسی

  . ایمان می آوریم ( خداوند)واقعی 

به شناخت خالق ، دست نمی یابد به همین . هرکس تنها به خود تکیه کند و خودبینی را پیشه سازد 

 .سبب خود با خالق ارتباطی ندارد 

  فقط به خودش تکیه و تاکید کند و سرگرم خودپسندی و خودخواهی شود نمی تواند خداوند هر کسی

   . را بشناسد به همین سبب انسان خودبین و خودخواه نمی تواند به خداوند نزدیک شود 

 .به فکر فرو رفته بود 

 مشغول فکر کردن شده بود   .  

 هم خانواده  یادآوری
 . توجه کنید  به مجموعه ی واژه های زیر ،

 طالب ، مطلوب ، مطالب ، طلّاب ( الف

 لطیف ، لطف ، الطاف ، لطافت ( ب

 :هر یک از مجموعه های باال ، ویژگی های زیر را دارند 
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و در مجموعه ی ب ، « طلب« »الف»مثالً در مجموعه ی . ریشه یا حروف اصلی آن ها یکی است  .1

 . ، ریشه ی اصلی است « لطف»

 . لمه های هر دسته معنای نزدیک به هم دارند از نظر معنی ، ک .2

 . همه ی این واژه ها عربی هستند  .3

 . به این واژه های هم ریشه که با هم ارتباط معنایی دارند و عربی هستند واژه های هم خانواده می گویند 

 نکته

 

  خانواده ، مترادف و  هم: به طور  مثال  . در زبان فارسی بین بعضی از کلمه ها ارتباط خاصی برقرار است

 یا متضاد 

 . کلمه هایی هستند که حروف مشترکی در میان آن ها وجود دارد  :کلمه های هم خانواده 

سه حرف مشترک آنها باید به ترتیب قرار گیرند و از . این کلمه ها باید دارای سه حرف مشترک باشند 

 . لحاظ معنایی به هم نزدیک باشند 

 :مثال 

 سه حرف مشترک به ترتیب( ع،ل،م)لم ، معلم ، معلوم علم ، عا: الف 

 سه حرف مشترک به ترتیب( ،م،ل(ع))عمل ، عامل ، عملیات ، معمول : ب

 . همان طور که می بینید ، ترتیب قرار گرفتن حروف در دو مثال باال با هم متفاوت است 

 ( ش،غ،ل)شغل ، شاغل ، مشغول : ج

 . ی که هم از نظر شکل متفاوتند و هم از نظر معنا مخالف یکدیگرند کلمه های : (مخالف)متضاد کلمه های 

 زیاد  پایین                 کم باال 

 . کلمه هایی که از نظر شکل با هم فرق دارند ولی معنای آن ها شبیه هم است  : مترادفکلمه های 

 مهربانی : طف آسان                  ل: بی خبر                       سهل : غافل 

  کلمه هایی که بن . در زبان فارسی باید بُن مضارع و بن ماضی را مالک هم خانواده بودن ، قرار دهیم

 : ماضی و بن مضارع آنها یکسان باشند ، هم خانواده هستند مانند 

 «روان ، رفتار ، روش ، رفته ، رونده»

 . ساخته شده اند « رفتن»و هر دو از مصدر است « رو»و بن مضارع آن ها « رفت»بن ماضی این کلمه ها 

هم خانواده هستند چون که بن « بیننده -دیده بان  –دیده  –بینش  –بینا  –دیدار »کلمه های : مثال دیگر 

 . در این کلمه ها ، یکسان است و از مصدر دیدن ساخته شده اند « بین»و بن مضارع « دید»ماضی 
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 کارگاه نویسندگی 
باید دقت کنیم کلمه هایی که به کار می بریم با ساختار متن ما تناسب داشته ن یک متن در هنگام نوشت

 :بهتر است به این صورت عمل می کنیم « پگاه»و « صبح»برای مثال در به کار بردن دو کلمه ی . باشد 

است به کار کلمه ی صبح را در یک عبارت رسمی و ساده که هدفمان فقط بیان مطلبی به شنونده یا خواننده 

 . ببریم 

 .فردا صبح به مسافرت خواهم رفت 

کلمه ی پگاه را در جمله ای که می خواهیم به صورت احساسی و ادبی بیان شود و تاثیر خوبی بر خواننده یا 

 . شنونده داشته باشد استفاده کنیم 

 ای مادر عزیز 
 واژه نامه 

 ن ساده ، آسا : سهل  نیکویی  –مدارا  –مهربانی  :لطف 

 صمیمیت  –یک رنگی  –پاکی  : صفا 

 خوشحال بودن –راضی بودن  : خوشنودی  دوستی  –دوست داشتن کسی  : محبت 

 اندازه  –مقدار  –موجب  –منشا  : مایه  مساوی  –هم ردیف  –برابر  :هم پایه 

 خشنود  –رضایت  : رضا  مخفف بیرون : بُرون 

 میل و خواست  – آزادی عمل : اختیار  خانه : سرا  

 

 ای مادر عزیز که جانم فدای تو                                   قربان مهربانی و لطف و صفای تو 

  ای مادر عزیز و گرامی ، من فدای مهربانی و یک رنگی و پاکی تو بشوم 

  در پایان هر مصراع فعل حذف شده است . 

   هم پایه محبت و مهر و وفای تو                    هرگز نشد محبت یاران و دوستان          

  عشق و محبت . )عشق و محبت یاران و دوستان صمیمی ، هرگز به اندازه ی عشق و مهربانی تو نیست

      (مادر ، بی نظیر است

  این بیت یک جمله است  –محبت یاران و دوستان : نهاد .  

 این خانه ، خانه ی تو و این دل ، سرای تو                 مهرت برون نمی رود از سینه ام که هست 

  مهر و محبت تو از وجودم پاک نمی شود و همیشه باقی می ماند ؛ زیرا قلب من جایگاه عشق و محبت

       . تو است 
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 تو ای مادر عزیز که جان داده ای مرا                                سهل است اگر جان دهم اکنون برای

  ای مادر عزیز که مرا به دنیا آورده ای و به من زندگی تازه ای بخشیده ای اگر من االن خودم را در راه

 . تو فدا کنم ، ساده و آسان است 

  (متمم: من . را حرف اضافه است )به من  : مادر عزیز         مرا : ای          منادا : نشانه ی ندا  

 ن است                         زیرا بود رضای خدا در رضای تو خشنودی تو مایه خشنودی م

  خوش حالی و رضایت تو ، موجب خوش حالی من می شود ؛ زیرا راضی بودن تو سبب می شود که خدا

 .  هم از من راضی و خوش حال باشد 

  هابتشا دراد هتشذگ نامز هک دوب لعفاین فعل را با . زمان حال دارد و به معنی می باشد است : بُوَد 

  ممتم : مود اضر -  داهن : لوا  اضر – دینکن
 وت یاپ هب ار ناهج مامت متخیر یم                                              نم تسد هب یناهج رایتخا دوب رگ

 هب تیاه ینابرهم و فطل رطاخ هب ار اهنآ مامت نم دوب نم تسد رد ناهج یاه تمعن مامت رایتخا رگا 

    . مدرک یم هیده وت

  : هتکن
  زیچ نآ ندرک راثن و ندرک هیده زا تسا هیانک : نتخیر یسک یاپ هب ار یزیچ

 


