
 درس نامه تماشاخانه :

 معنی واژه های تازه :

 پدیده : چیزی که تازه بوجود آمده  حیرت  –شگفتی : تعجب  پر  –سرشار : لبریز 

 تامل : به فکر فرو رفتن لطیف : نرم و نازک  تامل  –درنگ : مکث 

 می کندنقش  –می نگارد : می نویسد  نگاشته : نقش کرده  عمل  –کردار : رفتار 

 عمیق : گود  برکه  –تاالب : آبگیر  سنگالخ : زمین پر از سنگ 

 انگور  تاک : درخت کوته : کوتاه  شاخسار : شاخه ی درخت

 نغمه خوان : آواز خوان  گسیخت : جدا شد  تفکر : فکر کردن 

 هم خانواده :

 عجایب  –تعجب  –عجیب  اعماق  –عمق  –عمیق  لطافت  –لطف  –لطیف 

 متفکر  –تفکر  –فکر  تعلیم  –معلم  –عالم  سکوت  –ساکت 

 مخالف :

 روشنایی  #تاریکی  کوچک  #بزرگ  بیشتر  #کم تر  روز  #شب 

 واژه های امالیی :

 توصیف  –شکننده  –عادت  –خوان نغمه  –گسیخت  –صحرا  –عالم  –رقص  –علف  –لطیف  –تامّل  –تفکّر 

« های ساکت خداآفریده»از کتاب « تماشاخانه»متن درس است.« حسین سّیدی»ی و ترجمه« نانسی سویتلند»اثر « های ساکت خداآفریده»کتاب 

 ی پروین دولت آبادی است.سروده« گلی رقصِ باد، خنده»شعر است. 

 ی گلرقص باد، خندهمعنی ابیات 

 زارها زرد شد. ها و چمنکم سبزهباد سردی آرام آرام در صحرا وزید و کم

 های چترمانند شاداب و زیبایش، زرد شد. آن برگ های تک درخت نارون، رنگارنگ شد وبرگ

 های درخت بید از هم جدا شد. های گل یکی یکی بر زمین ریخت و رشتهبا وزش باد، برگ

 ها به خواب زمستانی رفتند.ها و بستانآب شد و ناگهان تمام باغکم چشمه خشک و بیکم 

 های بلند پیچ در پیچ درخت انگور را کوتاه کرد. ها را در زیر خاک کاشت و شاخهکشاورز دانه

جوشند و آب ها میروید و چشمهاز زمین خشک گیاه میآید...شود و یک بار دیگر، وقتی که فصل بهار میفصل پاییز و زمستان سپری می

 شود. ها روان میآن

 شوند.های بزرگ قدیمی سبز میرویاند و شاخهدرخت نارون دوباره برگ تازه می

 کند. شود و بوی خوش این گل، باغ را پر میای شکوفا میهای گل، غنچهبر سر بوته

 سازد.آید و در این باغ النه میدوباره پرستو آوازخوان و شاد می

 



 یا متضاد کلمه هایی هستند که معنی آن ها عکس یا ضد هم باشد .  :کلمه های مخالف

 طلوع : غروب                         ظالم : عادل                    حکیم : نادان                آشکار : نهان 

 تشخیص این کلمه ها الزم است معنی هر دو کلمه را خوب بدانیم و آن وقت از روی معنی به مخالف یا متضاد بودن آن ها پی ببریم .برای 

 ب ( در پاییز شب ها بلند اما در تابستان روزها کوتاه                                                ت .الف ( او شب آمد و روز رف

 دو واژه شب و روز و دو واژه ی بلند و کوتاه از نظر معنی مخالف ) متضاد( هستند 

 فعل ها هم می توانند تضاد را بوجود آورند .

 ل بروید ) روییدن ( و نروید ) نروییدن ( با هم مخالف هستند اگر بروید یا نروید باغبانی نیست . فع

مخالف ندارند مثال واژه هایی مانند کتاب ، میز و .... مخالف ندرند . گاهی یک کلمه دارای چندین معناست و به همه واژه ها در زبان فارسی 

 صورت ترکیب و همراه یک کلمه دیگر باشد .همین ترتیب شامل چند واژه های مخالف هم می شوند . در این صورت باید به 

 مخالف واژه ی دروغ در ترکیب حرف دروغ می شود حرف راست           مخالف واژه ی راست در ترکیب سمت راست می شود سمت چپ     

 سواالت درس : 

 جدول زیر را با کلمات درس کامل کنید  -1

 

 کلمه با نشانه ی ) ط(  کلمه با نشانه ی )ق(  کلمه با نشانه ی )ع(  کلمه با نشانه ی ) ص ( 

    

 

 هر دو کلمه را در یک جمله بنویسید . -2

 ...........: ...........................................................................................................................خداوند  –گفتی ش -

 ...................................................................................................................: .........................نگاشته  –دفتر  -

 داده شده را یک بار در جمله ی خبری و یک بار در جمله پرسشی و یک بار در جمله عاطفی به کار ببرید .) باران ( کلمه -3

 

 عبارت های داده شده مشخص کنید. فعل را در -4

 گل بخندد بر سر گل بوته ها  -

 برگ نو آرد درخت نارون  -

 با دقت در آفریده های خداوند می توانیم به مفهوم آفرینش پی ببریم . -

 در متن درس کلمه های جمع را پیدا کنید و مفرد آن ها را بنویسید . -5

 

 

 در بیت دوم شعر منظور از چتر شاداب چیست  -6

 


