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   داستان من و شما : چهارم درس 
 واژه نامه 

آن که هنگام روی دادن امری حضور  : شاهد  بلندی و پستی  : فراز و فرود

 غوغا –فریاد  : شور  دارد ، گواه 

 حتماً  –قطعاً  : بی گمان  تازه بودن ، با طراوت بودن  : شادابی 

 پُر حادثه  : پُرماجرا  نژاد  : نسل 

 . هجوم و حمله آورده اند  : تاخته اند  صوت  –بانگ  –از آو : آوا 

 ذوق شخصی در انتخاب کردن چیزی : سلیقه  پسندیده و خوشایند  : دل نشین 

 چند شکل بودن  : چند گانگی  آهنگ –سرود  –آواز  : نغمه 

 اکنون  –در حال حاضر  : فعالً  قدر  –ارزش  –آبرو  : اعتبار 

 روش  : یوه ش بزرگی  : عظمت 

 همیشه  : پیوسته  قصد و نیّت  –هدف  : مقصود 

   هیبت  –عظمت ، شوکت  : شَکوه 
 

 . بر زبان همه ی آنان جاری بوده ام 

  همیشه ، در هر دوره ای رواج داشتم و به کار می رفتم . 

 . پیمان محبت بسته ایم و به هم پیوسته ایم 

 ت و با هم متحد و یکپارچه هستیم در بین ما مهر و دوستی برقرار اس . 

 دانش زبانی 
زبان هر . زبان مهمترین وسیله ی ارتباط بین انسان ها است که خداوند به همه ی انسانها عطا کرده است 

ملتی ابزاری مشترک است که باعث وحدت و یکپارچگی مردم آن کشور می شود و نمایش دهنده ی 

 .فرهنگ آن کشور است 

 . است « اشاره»و دیگری « خط»یکی « آوا و صدا»یکی : دارد ( شکل) زبان چند چهره

آوا و صدا یعنی صداهایی که ما انسان ها به کمک آنها ، با یکدیگر صحبت می کنیم و در گفتار ما ظاهر می 

 . شود ؛ ما صدا ها را با گوش دادن می فهمیم 

ود ؛ یعنی ما با عالئم و اشاره ها منظور خود را گاهی زبان ، به جای گفتن به شکل اشاره به کار گرفته می ش

 .به طرف مقابل می فهمانیم و شبیه بازی پانتومیم است یا زبان ناشنوایان 

ما از طریق دیدن و با کمک چشم با خط . خط است سومین چهره زبان که سخت ترین آن نیز می باشد 

ن دارد ؛ اما بعضی از کلمه ها دو تلفظ یا دو آشنا می شویم هر کلمه ، تلفظ معنی و معموالً یک شکل نوشت

 . شکل و دو یا چند معنی دارند 
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 . نوشتن در اصل به کار گرفتن قواعد و قراردادهای تعیین شده در هر جامعه است 

 گفت و گو یا گفتگو / جست و جو یا جستجو         /   کتاب خانه یا کتابخانه     : مثال 

: سی برای جمع بستن کلمه ها ، از نشانه های جمع استفاده می شود مانند در زیان فار :جمع کلمه ها 

 ان، ها ، جات

 سبزیجات  دانش آموزان              سبزی  پرنده ها            دانش آموز  پرونده 

 . نیز در زبان فارسی به کار برده می شوند ( ات ، ین ، ون)البته برخی نشانه های جمع عربی مانند 

 روحانیون    معلمین         روحانی   سیارات        معلم  کلمات           سیاره  مه کل

 زاهدان  –باران  –گریان : مانند . همیشه در کلمه نشانه ی جمع نیست « ان»:  نکته

نوعی دیگر از جمع کلمه ها جمع مکسّر است که از هیچ نشانه ای در آن استفاده نمی شود و شکل  :نکته

 . کلمه تغییر می کند 

 شهدا اعضا                               شهید      اوراق                     عضو ورق  

برای جمع بستن به کار برده شود ، تغییراتی در کلمه به وجود          « ان»در بعضی از کلمه ها وقتی  :نکته

 . می آید 

 خزندگان    ان   + خزنده            ستارگان               ان  + ستاره 

 علم وعمل 
یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت . دو کس ، رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند 

 . و نکرد 

 دنزودنا یم تورث و لام ایند رد هک یهورگ ؛ تسا رمث یب و هدوهیب ناششالت و یعس مدرم زا هورگ ود 

    . دننک یمن لمع نآ هب و دنریگ یم ارف شناد و ملع هک یهورگ و دننک یمن هدافتسا نآ زا و

  ینادان تسین وت رد لمع نوچ                              یناوخ رتشیب هک نادنچ ملع

 نادان نانچ مه ینک یمن لمع تیاه هتخومآ هب هک یتقو ات یزومایب ملع و ینک هعلاطم هک مه هزادنا ره 

      .  یتسه شناد یب و

  دنچ یباتک وا رب ییاپراچ                                دنمشناد هن دوب ققحم هن

 ییاپراچ ناویح نوچمه هکلب تسین ققحم و دنمشناد دنک یمن لمع شیوخ شناد و ملع هب هک یسک 

   . تسا باتک شراب هک تسا

 ؟رتفد ای تسا مزیه وا رب هک                             ربخ  و ملع هچ ار زغم یهت نآ

 درادن یعالطا نیرتمک مزیه ای تسا باتک شراب هک نیا زا (نادان ناسنا) زغم یب یاپراهچ .    


