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 هفتمدرس 

 همه از خاک پاک ایرانیم 
 واژه نامه 

 سپاس گزاری  –قدردانی  : شُکر  جمع طفل : اطفال 

 کودکی –طفل بودن  : طفولیت  محل آموزش کودکان –مکتب  : دبستان 

 دوست داشتن وطن –میهن دوستی  :حب الوطن  شریف تر  –گرامی تر  : اشرف 

 بدون مزد  –مجانی  –مُفت  : رایگان  ب تر نجی –شریف تر  –ارجمندتر  : اَنجَب 

   گروهی از انسانها  –جمع ملت  : مِلَل 
 

 ما که اطفال این دبستانیم                             همه از خاک پاک ایرانیم 

   ما کودکان دبستانی ، در سرزمین ایران پرورش می یابیم و همیشه دوست دار ایران هستیم . 

 نهاد : اک پاک ایرانیم همه از خ  

 همه با هم برادر وطنیم                                مهربان ، هم چو جسم با جانیم 

   همه ی ما مانند برادر وطن هستیم و با یکدیگر مهربان مانند جسم و جان هستیم . 

  تشبیه : مانند برادر  

  تشبیه: جسم ( مانند)همچو  

 یادگار قدیم دورانیم                               اشرف و انجب تمام ملل

  شریف ترین و نجیب ترین مردم در میان بقیه ی ملت ها هستیم و از گذشته های دور به ( ایرانیان)ما

 .(از همه ملت ها باستانی تر و پر افتخار تر هستیم. ) یادگار مانده ایم 

 فعل در مصرع اول حذف شده است . 

 ای مادر ماست                        مادر خویش را نگهبانیم وطن ما به ج

  باشیم ( وطن)وطن ما ، همانند مادر ما عزیز است ؛ بنابراین باید محافظ و نگهبان سرزمین خود. 

  تشبیه : وطن مانند مادر است  

  در مصرع دوم منظور از مادر ؛ وطن است   . 

 همی خوانیم« حب الوطن»درس                   شُکر داریم کز طفولیت            

  خدا را سپاس می گوییم که از دوران کودکی ؛ درس وطن دوستی را یاد گرفته ایم .  

  مضارع اخباری : همی خوانیم  
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 چون که حب الوطن ز ایمان است                                  ما یقیناً ز اهل ایمانیم 

 ی جزء ایمان به خدا و اعتقاد ما است ، قطعاً ما هم انسانهای با ایمانی هستیم وقتی که وطن دوست .  

  دارد    «حب الوطن من االیمان»این بیت اشاره به حدیث. 

 گر رسد دشمنی برای وطن                                جان و دل ، رایگان بیفشانیم 

  با عشق و عالقه و بدون هیچ انتظاری فدا می کنیم اگر دشمنی به وطن ما حمله کند جان خود را . 

 تشبیه
 . مانند کردن کسی یا چیزی به کسی یا چیز دیگر را تشبیه می گویند 

 .آینه رازهاست / برگِ درختان سبز در نظر هوشیار : مانند 

 . در مثال باال ، برگ درختان سبز به آینه ی راز تشبیه شده است 

 :شکیل شده است هر تشبیه از چهار جزء ت

 در مثال باال برگ درختان سبزکلمه ای است که آن را تشبیه می کنیم ؛ مانند ( : مشَبّه)طرف اول  .1

در  آینه ی رازکلمه ای است که طرف اول را به آن تشبیه می کنیم مانند ( : مشَبّه به)طرف دوم  .2

 مثال باال 

  نکته 
 . ویند که در جمله حذف نمی شوند به طرف اول و طرف دوم ، اجزای اصلی تشبیه می گ

پیوند می دهند ( مشبه به)را به طرف دوم ( مشبه)کلمه هایی هستند که طرف اول : اَدات تشبیه  .3

 ...چو ، چون ، همچون ، هم چو ، مانند ، مثل ، همانند ، به سان ، نظیر و : مانند 

   نکته 
 : مانند . توانند ادات تشبیه باشند  اگر به معنی مثل و مانند به کار روند می« چون»و « چو»

 شیر شجاعی ( مانند )=  چون .    چون شیر شجاعی حرکت کرد 

 ادات تشبیه                                                   

 

طرف دوم باید آن ویژگی را . ویژگی های مشترک میان طرف اول و طرف دوم است : وجه شبه  .4

 . آن معروف باشد  یا به داشتن به حد کمال داشته باشد

  نکته 
 . به ادات تشبیه و وجه شبه ، اجزای فرعی تشبیه می گویند یعنی قابل حذف هستند 

 :به مثالهای زیر توجه کنید 
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  شتاب کردبه رفتن ،  عمر         چو    گل ایام
 ه شبه مشبه به                          وج          ادات تشبیه         مشبه  

  نکته 
 هداد دنویپ مه هب (ـِ)گاهی ادات تشبیه و وجه شبه با هم حذف می شوند و طرف اول و طرف دوم با کسره 

 . دنیوگ یم یهیبشت هفاضا ، هیبشت نیا هب اًحالطصا . دنوش یم

 . دهد یم تفرعمرِاب هشیمه ملع تِخرد : دننام

  . تسا هدش دننام راب هب تفرعم و تخرد هب ملع . تسا هتفر راک هب هیبشت ود ، الاب لاثم رد

 هب هبشم          هبشم          هب هبشم         هبشم                                                               

  . دنیوگ یم هیبشت نامه ای یهیبشت ی هفاضا « تفرعم راب» و «ملع تخرد» بیکرت ود هب


