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ٚ درآخزیٗ رٚسٞای اسفٙذ ٔاٜ تٝ استمثاَ تشري تزیٗ  ٔا ایزا٘یاٖ ٞزساِٝ ٚ درٞزجای د٘یا وٝ تاضیٓ 

ٟٚٔٓ تزیٗ ػیذ تاستا٘ی خٛد یؼٙی ػیذ ٘ٛرٚسٔی رٚیٓ . ٔادراٖ خا٘ٝ تىا٘ی ٔی وٙٙذ اسثاب ٚاثاثیٝ ی 

وٟٙٝ را دٚرٔی ریش٘ذ. سثشٜ ی ػیذ ٔی وار٘ذ ٚتزای تچٝ ٞا ِثاط ٘ٛ ٔی خز٘ذ. تٝ رٚسٞای پایا٘ی ساَ 

ضٙثٝ ی آخز ساَ را تزٌشار   اسٓ دیٍزی ٔا٘ٙذ چٟارضٙثٝ سٛری ٚپٙجٔز ٬ٞٓ وٝ ٘شدیه ٔی ضٛیٓ 

 ٔی وٙیٓ .

تٝ ٘اْ  در وتاب ٞای وٟٗ ٚ تاریخی وطٛرٔاٖ آٔذٜ است وٝ تزای اِٚیٗ تار یىی اس پادضاٞاٖ ایزا٘ی 

جٕطیذ در ٞفت ٞشار ساَ پیص رٚس اَٚ فزٚردیٗ را ٘ٛرٚس )یؼٙی رٚس ٘ٛ( اػالْ وزد ٚ اس ٕٞٝ ی ٔزدْ 

 خٛاست ایٗ رٚس تشري را جطٗ تٍیز٘ذ . 

در رٚس اَٚ فزٚردیٗ وزٜ ی سٔیٗ را آفزیذ ٚ حضزت آدْ  اس أاْ صادق )ع( ٘یش ٘مُ است وٝ : خذاٚ٘ذ 

خذاٚ٘ذ   تخطیذ ٚ ِیٗ تاردر ایٗ رٚس تٝ سٔیٗ تاتیذ ٚ تٝ آٖ ٘ٛر ٚ ا٘زصیآفتاب ٘یش تزای اٚ ٬را خّك وزد 

تٝ ٌیاٞاٖ ٞٓ دستٛر رٚیص داد . ػیذ غذیزخٓ ٘یش در ایٗ رٚس تٛدٜ ٚ ظٟٛر أاْ سٔاٖ )ػج( ٘یش در ایٗ 

 رٚس ٔثارن ٚ خجستٝ خٛاٞذ تٛد .

ی اُٞ ٔٙشَ دٚر سفزٜ ی  تا ٘شدیه ضذٖ تٝ ٚاپسیٗ دلایك ساَ ٚ ِحظٝ ی آغاس تحٛیُ ساَ ٘ٛ ٕٞٝ 

ٔخصٛظ   ٔی ٘طیٙٙٓ ٚ دػای –ٞفت چیشرا وٝ اَٚ آٟ٘ا تا ))سیٗ(( ضزٚع ٔی ضٛد  –ٞفت سیٗ 

افزاد خا٘ٛادٜ فزا رسیذٖ ایٗ ػیذ تشري ٚ  ٬ضذٖ ساَ ٘ٛ   تحٛیُ ساَ ٘ٛ را ٔی خٛا٘یٓ . تا تحٛیُ

اد تشري تز ٔا٘ٙذ پذر تشري ٞا یا تاستا٘ی را تٝ یىذیٍز تثزیه ٔی ٌٛییٓ ٚ تٝ خا٘ٝ ی ٕٞسایٍاٖ ٚ افز

تٝ آٖ ٞا ٘یش آغاس رٚیص دٚتارٜ سٔیٗ ٚ ٘ٛ ضذٖ ساَ را تثزیه ٔی ٌٛیٙٓ .   ٔادر تشري ٞا ٔی رٚیٓ ٚ

تشري تز ٞا ٘یش تزای تٝ یاد ٔا٘ذٖ ٚ ضیزیٗ تز ضذٖ ایٗ رٚس ٞای تشري ٚ وٟٗ تٝ تچٝ ٞا ))ػیذی(( 

 س ادأٝ ٔی دٞیٓ .ٔی دٞٙذ ٚ ایٗ جطٗ ٚ سزٚر را تا سیشدٞٓ ٘ٛرٚ
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در سیشدٕٞیٗ رٚس اس ایٗ ػیذ تشري ٞٓ ٕٞٝ ی خا٘ٛادٜ ٞای ایزا٘ی در ٞز جای وزٜ ی سٔیٗ وٝ تاضٙذ  

تٝ دأاٖ طثیؼت ٔی رٚیٓ ٚ ارسا٘ی ٘ؼٕت خذا را در رٚیص دٚتارٜ ٌیاٞاٖ ٚ سزسثشی طثیؼت ٌزأی 

 ٔی داریٓ .

اِثتٝ ایٗ جطٗ وٟٗ ٘یش در تیطتز وطٛرٞا ی ٕٞسایٝ ایزاٖ )وٝ در سٔاٖ ٞای ٌذضتٝ لسٕتی اس  

ایزاٖ تٛدٜ ا٘ذ( ٘یش تٝ ٕٞیٗ ضىُ تز ٌشار ٔی ٌزدد . تسیاری اس ضاػزاٖ ٚ دا٘طٕٙذاٖ ایزا٘ی ٔا٘ٙذ 

ٞا ٚ وتاب اتٛریحاٖ تیزٚ٘ی ٚ فزدٚسی ٚ سؼذی ٚ... اس ٟٔٓ ٚ وٟٗ تٛدٖ ایٗ ػیذ تشري در دیٛاٖ ضؼز

ِذا ٚظیفٝ ی ٔا تٝ ػٙٛاٖ یه ایزا٘ی حفظ ٚ ا٘جاْ ایٗ ٔزاسٓ ٞا ٔی  ٬ٞای ػّٕی خٛد ٘اْ تزدٜ ا٘ذ 

 تا ٔثادا ایٗ سٙت چٙذیٗ ٞشار ساِٝ وٟٗ ٚ ٔثارن تٝ دست فزأٛضی سپزدٜ ضٛد . ٬تاضذ 

 ) حافظ (   ٚاٖ ٔٛاػیذ وٝ وزدی ٘زٚد اس یادت *    سالیا آٔذٖ ػیذ ٔثارن تادت 

ü   :درن ٚ دریافت 

  

 سفزٜ ی ٞفت سیٗ ضأُ چٝ چیش ٞایی ٔی ضٛد؟-1

 چٝ وسی تزای اِٚیٗ تار رٚس اَٚ فزٚردیٗ را ػیذ ٘ٛرٚساػالْ وزد؟-2

 ضؼز ٘اْ ٌذاری ساَ ٞا را وٝ ایزا٘یاٖ سزٚدٜ ا٘ذ را اس حفظ تٍٛییذ؟ -3

 دػای تحٛیُ ساَ ٘ٛ را تٍٛییذ؟ -4

5-..................................................................................................................... 

ü  :ٚاصٜ آٔٛسی 

 تٝ ایٗ وّٕٝ ٞا تٛجٝ وٙیذ:

 خٛاست ، خاست         -

 خٛار، خار         -

 حیاط ، حیات         -



 

 

در ٞز ستٖٛ یه جٛر ٌفتٝ ٔی ضٛ٘ذ ،أا اس ٘ظز ٔؼٙی فزق دار٘ذ.   فظایٗ وّٕٝ ٞا اس ٘ظز ٌفتاری ٚ تّ

 ٔی تٛا٘یذ ٔؼٙی ٞز وّٕٝ را تٍٛییذ.

ü  :٘ىتٝ ٞا 

ٔتٗ درط را یه تار دیٍز تٝ دلت تخٛا٘یذ. وّٕٝ ٞایی اس درط را وٝ ٘یاس تٝ ٌذاضتٗ )تطذیذ( دار٘ذ را 

 ضٕا تطذیذ تٍذاریذ.

ü  :ٌفت ٚ ضٙٛد 

 زٚردیٗ خذاٚ٘ذ چٝ چیش ٞایی را خّك وزدٜ است؟در رٚس اَٚ ف     -1

 

 تاریخ تزٌشاری ػیذ ٘ٛرٚس در وطٛرٔاٖ تٝ چٙذ ساَ پیص تاس ٔی ٌزدد؟     -2

 

 چٝ ساِی تٛد؟ )٘اْ تاستا٘ی(1331ساَ      -3

 

 چٝ ساِی است؟) ٘اْ تاستا٘ی( 1331ساَ     -4

  

ü   :ٜفؼاِیتٟای ٚیض 

لثُ اس تحٛیُ ساَ ٘ٛ ٚ در ٞفتٝ   تخٛا٘یذ. تٝ وارٞایی وٝ ٔادرتأٖتٗ درط را یه تار دیٍز تٝ دلت 

ٞای پایا٘ی اسفٙذ ٔاٜ در خا٘ٝ ی ضٕا ا٘جاْ ٔی دٞذ دلت وٙیذ .تثیٙیذ تا ٔتٗ درط ٔطاتمت دارد یا 

 خیز؟

اٌز خا٘ٛادٜ ی ضٕا وارٞای دیٍزی تٝ غیز اس ٔٛاردی وٝ در درط آٔذٜ ا٘جاْ ٔی دٞذ تٙٛیسیذ ٚ تٝ 

 ش دٞیذ.والط ٌشار

ü    :یه ٘ىتٝ ی جذیذ تا یه ضؼز سیثا 



 

 

استفادٜ ٔی وزدٜ ا٘ذ وٝ  حیٛاٖ 12اس ٘اْ  ٘یاواٖ ٔا تزای ضٕارش ساَ ٞا تٝ تزتیة ایزا٘یاٖ لذیٓ ٚ

 ایٗ ضؼز وٟٗ ٚ لذیٕی چٙیٗ است:

 سیٗ چار چٛ تٍذری ًٟ٘ٙ آیذ ٚ ٔار                     ***  ٔٛش ٚ تمز ٚ پًّٙ ٚ خزٌٛش ضٕار

 حٕذٚ٘ٝ ٚ ٔزؽ ٚ سً ٚ خٛن آخزوار                    ٌٝ تٝ اسة ٚ ٌٛسفٙذ است حساب *آٖ 

 حٕذٚ٘ٝ= ٔیٕٖٛ                       چار=چٟار       

  

  ٞفت سیٗ ٚ ٘طا٘ٝ ٞای آٖ

  

تزاٞزیٕٗ   ٌفتٝ ا٘ذ وٝ ٞفت سیٗ دارای چٙذیٗ ٘طا٘ٝ اس تزتزی اٞٛرا ٔشدا)خٛتی ٚ٘یىی ٞا(

 )ضیطاٖ(است. 

ü    .سیة : ٘طا٘ٝ ی دٚستی ٚ ػاللٕٙذی تٝ ٞٓ دیٍز است 

ü   .سزوٝ : ٘طا٘ٝ صثز ٚ ضىیثایی است 

ü   .سیز : ٘طا٘ٝ ی تٗ درستی ٚ سالٔتی است 

ü   .سثشٜ : ٘طا٘ٝ ی ضىز ٌذاری اس خذا در رٚیص دٚتارٜ طثیؼت است 

ü   .سٕاق : ٘طا٘ٝ ی آغاس دٚتارٜ س٘ذٌی است 

ü   .سٕٙٛ : ٘طا٘ٝ ی سالٔتی است 

ü   .آب : آب سٕثُ ٚ ٘طا٘ٝ ی رٚضٙی ٚ پیزٚس دِی ٚ آرسٚی داضتٗ لّثی ٚ دِی تٝ سالِی آب ٔی تاضذ 

ü   .آییٙٝ : ٘طا٘ٝ ی رٚضٙایی در ساَ جذیذ است 

ü   .لزآٖ : ٘طا٘ٝ ی تزوت سفزٜ ٞا ٚ رٚسی خٛاستٗ اس خذاست 



 

 

ü   اپٛ است.ٔاٞی : ٘طا٘ٝ ی تاسٌی ضاداتی ٚ تى 

ü   .ضٕغ : ٘طا٘ٝ ی فزٚؽ ٚ رٚضٙایی است 

ü   .سىٝ : ٘طاٖ ثزٚت ٚ دار٘ذٌی تزای ساَ جذیذ است 

ü   .اسپٙذ : تٝ ٔؼٙای ٔمذط ٚ پان ٚ ٘طا٘ٝ ای تزای دٚر وزدٖ چطٓ تذ است 

ü   .ضىز ٚ ضیزیٙی : آرٚس تزای ضیزیٗ وأی ٕٞیطٍی افزاد خا٘ٛادٜ است 

ü   ر ٔیاٖ آب ٘طا٘ٝ ی سٔیٗ تز رٚی آب است وٝ تٝ ٔؼٙای دٚری اس ر٘ج ٚ ٘ار٘ج : ٘ار٘ج ضٙاٚر د

 سختی در ساَ جذیذ است.

ü   .تخٓ ٔزؽ : ٘طا٘ٝ ی آفزیٙص ٚ یادآٚری لذرت خذاٚ٘ذ ٔی تاضذ 

ü   .٘اٖ : ٘طا٘ٝ ی تزوت ٚ رٚ٘ك رٚسی است 

ٔی وٙٙذ ٚ ٕٞٝ ی ٕٞٝ ی ایٗ ِٛاسْ ٚ چیشٞا تز سفزٜ ای پارچٝ ای سفیذ رً٘ در تاالی ٔٙشَ پٟٗ 

افزاد خا٘ٛادٜ در ٍٞٙاْ تحٛیُ ساَ ٘ٛ دٚر آٖ جٕغ ٔی ضٛ٘ذ ٚ تا خٛا٘ذٖ دػای تحٛیُ ساَ ٘ٛ، 

خٛتی، سالٔتی، تزوت، طَٛ ػٕز ٚ ... اس خذاٚ٘ذ ٔی خٛاٞٙذ. ایٗ سفزٜ تا سیشدٜ رٚس در ٔٙاسَ پٟٗ ٚ 

 ٌستزدٜ ٔی ٔا٘ذ.
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