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يادداشت ادارهيادداشت اداره
و  ها  کاستی  و  کمی  وجود  با  که  سپاسگزاريم  را  "نهال"  گرانقدر  و خوانندگان  ها  کاستی  و  کمی  وجود  با  که  سپاسگزاريم  را  "نهال"  گرانقدر  خوانندگان 

پراگنده گی های کاری در "نهال" باز هم مشوق ما در نشر اين مجله بوده اند.پراگنده گی های کاری در "نهال" باز هم مشوق ما در نشر اين مجله بوده اند.

بی گمان انسان در هر جا و در هر محيطی که باشد، در گير جنجال های زندگی بی گمان انسان در هر جا و در هر محيطی که باشد، در گير جنجال های زندگی 
ميباشد و هر کس بهترين وقتش را زمانی ميداند که با چيزی به ذوق و عالقۀ ميباشد و هر کس بهترين وقتش را زمانی ميداند که با چيزی به ذوق و عالقۀ 
خود مشغول باشد. من خوبترين وقتم را هنگام مصروفيت و تهيۀ مطالب "نهال" خود مشغول باشد. من خوبترين وقتم را هنگام مصروفيت و تهيۀ مطالب "نهال" 
ميدانم ولی در اين اواخر چنين زمينه کمتر ميسر ميشود و از اينرو تأخيری در ميدانم ولی در اين اواخر چنين زمينه کمتر ميسر ميشود و از اينرو تأخيری در 

نشر مسلسل اين مجله رخ داده است.نشر مسلسل اين مجله رخ داده است.

 اينبار هم "نهال" شاهد همکاری و توجه نويسندگان و فرهنگدوستان بوده و مطالب زيادی دريافت کرده است که ما شماری  اينبار هم "نهال" شاهد همکاری و توجه نويسندگان و فرهنگدوستان بوده و مطالب زيادی دريافت کرده است که ما شماری 
از اين شگوفه ها را برچيده ايم و طراوت آن را نثار شما عزيزان ميداريم.از اين شگوفه ها را برچيده ايم و طراوت آن را نثار شما عزيزان ميداريم.

طوری که دست اندرکاران نشرات بيرونمرزی تجربه کرده اند، فراهم آوری امکانات برای چاپ نشرات در کشور هايی طوری که دست اندرکاران نشرات بيرونمرزی تجربه کرده اند، فراهم آوری امکانات برای چاپ نشرات در کشور هايی 
که در آن کمتر به زبان های خارجی توجه ميشود، آسان نيست؛ "نهال" هم اين دشواری را پشت سر گذشتانده است و از که در آن کمتر به زبان های خارجی توجه ميشود، آسان نيست؛ "نهال" هم اين دشواری را پشت سر گذشتانده است و از 

اين بعد ميخواهيم آن را صرف به شکل انترنتی نشر نماييم.اين بعد ميخواهيم آن را صرف به شکل انترنتی نشر نماييم.

ما تالش خواهيم کرد مطالب و محتوای اين مجله را طوری تنظيم کنيم که کودکان و نوجوانان داخل کشور نيز از آن ما تالش خواهيم کرد مطالب و محتوای اين مجله را طوری تنظيم کنيم که کودکان و نوجوانان داخل کشور نيز از آن 
استفاده بتوانند و ميخواهيم "نهال" را پلی سازيم برای ارتباط نوجوانان داخل و بيرون کشور و انتقال آگاهی های تازه و استفاده بتوانند و ميخواهيم "نهال" را پلی سازيم برای ارتباط نوجوانان داخل و بيرون کشور و انتقال آگاهی های تازه و 
برابر به معيارهای آموزشی جهان پيشرفتۀ امروزی برای کودکان و نوجوانان داخل افغانستان؛ به اين سبب يکبار ديگر برابر به معيارهای آموزشی جهان پيشرفتۀ امروزی برای کودکان و نوجوانان داخل افغانستان؛ به اين سبب يکبار ديگر 
از صاحبنظران و دست اندرکاران عرصه های مختلف علوم و فرهنگ تمنا داريم تا در هر گوشه و کنار جهان که هستند، از صاحبنظران و دست اندرکاران عرصه های مختلف علوم و فرهنگ تمنا داريم تا در هر گوشه و کنار جهان که هستند، 
دست به دست هم نهند و اين نهال نوپا را درخت پر ثمری سازند تا بتوانيم مطالب تازه و نو و با محتوای علمی در اختيار دست به دست هم نهند و اين نهال نوپا را درخت پر ثمری سازند تا بتوانيم مطالب تازه و نو و با محتوای علمی در اختيار 
آينده سازان کشور قرار دهيم. ما به همکاری شما نياز داريم و شما با ارسال مطالب تان ميتوانيد به گونه يی سهمی در آينده سازان کشور قرار دهيم. ما به همکاری شما نياز داريم و شما با ارسال مطالب تان ميتوانيد به گونه يی سهمی در 
ذهنيت سازی فرزندان کشور داشته باشيد و بدون شک نوجوانان به زودی سهم بزرگی در آبادانی کشور خواهند داشت. ذهنيت سازی فرزندان کشور داشته باشيد و بدون شک نوجوانان به زودی سهم بزرگی در آبادانی کشور خواهند داشت. 

يادآور ميشويم که نهاد «شاهمامه» با هيچگونه تنظيم و سازمان سياسی پيوندی ندارد و دست اندرکاران نهال به اين باور يادآور ميشويم که نهاد «شاهمامه» با هيچگونه تنظيم و سازمان سياسی پيوندی ندارد و دست اندرکاران نهال به اين باور 
اند که با بلند بردن سطح آگاهی نوجوانان، ايشان خود ميتوانند راه درست را انتخاب کنند و نهال زمينۀ تبليغ کدام ايديولوژی اند که با بلند بردن سطح آگاهی نوجوانان، ايشان خود ميتوانند راه درست را انتخاب کنند و نهال زمينۀ تبليغ کدام ايديولوژی 
مشخص نيست. از آن نهاد ها و موسسات يا اشخاصی که با محتوای "نهال" موافق اند و عالقۀ تمويل اين مجله را برای مشخص نيست. از آن نهاد ها و موسسات يا اشخاصی که با محتوای "نهال" موافق اند و عالقۀ تمويل اين مجله را برای 
نشر و چاپ آن در داخل افغانستان دارند، تقاضا ميکنيم تا با ما در تماس شوند؛ چون "شاهمامه" برای چاپ اين مجله نشر و چاپ آن در داخل افغانستان دارند، تقاضا ميکنيم تا با ما در تماس شوند؛ چون "شاهمامه" برای چاپ اين مجله 

هيچگونه امکانات مادی در دسترس ندارد. هيچگونه امکانات مادی در دسترس ندارد. 

روشنفکران عزيز! بياييد همصدا شويم و نگذاريم زهر جهالت، تعصبات و خشونت در رويش و پرورش نسل های بعدی روشنفکران عزيز! بياييد همصدا شويم و نگذاريم زهر جهالت، تعصبات و خشونت در رويش و پرورش نسل های بعدی 
اثر گذارد.اثر گذارد.

چشم به راه همکاری های بيشتر شما،چشم به راه همکاری های بيشتر شما،

منيژه نادری  منيژه نادری  
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درس چهاردهم

حرف د:
دروازه کلمه:    
دروازه   
دروازه   

دروازۀ مکتب باز است. جملۀ کامل:   دروازۀ موتر باز است.    

تمرينها
- اين جمالت را برجسته بنويسيد:

   دروازۀ موتر باز است.     دروازۀ مکتب باز است.
 - از هر يک از اين دسته حروف يک کلمه بسازيد.

بـ ا ز ___________ ؛  مـ کـ  تـ  ب ____________؛ مـ  و تـ  ر _____________

 - اين کلمات را تکميل کنيد:

مکـ_ب            بـ_ز               مـ _تر درواز__                     
  

- اين جمالت را تکميل کنيد.

دروازۀ مکتب باز  ________.   ________ موتر باز است.   
 

- کلمه های زير برای کودک خوانده شود و سپس کودک از آنها جمله بسازد.

شيرين، است، حلوا    ___________________________________________ .

پردۀ سفيد، دارد، ما، خانۀ_________________________________________ .

مکتب، باز، دروازۀ، است_________________________________________ .

دارد، خسته، تربوز      __________________________________________ .

سرخ، انار، است،        __________________________________________ .

به سلسلۀ شماره های گذشتهآموزش ز بان برای کودکان 
پروفیسور  ابراهیم سروش منشی زاده

  

         

  

   

ويژة كودكان
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درس پانزدهم
حرف ذ:                

ذکی کلمه: 
 

جملۀ کامل:   خواهرم ذکی و هوشيار است.
تمرينها

- اين جمالت را برجسته بنويسيد:

خواهرم ذکی و هوشيار است.    خواهرم ذکی و هوشيار است.  
 - از هر يک از اين دسته حروف يک کلمه بسازيد.

هـ و شـ يـ ار ____________ ؛  ذ کـ  ی ____________؛ ا سـ   ت __________

 - اين کلمات را تکميل کنيد:

هوشيا___                ذ__ـی ا___ت                     
 

- اين جمالت را تکميل کنيد

خواهرم  ________ و هوشيار است.   ________ ذکی و هوشيار است.  
 

- کلمه های زير برای کودک خوانده شود و سپس کودک از آنها جمله بسازد.

است، باز، دروازۀ، ما، مکتب    ____________________________________ .

ديدم، سياه، اسپ، را     __________________________________________ .

مادرم، لذيذ، حلوای،کرد، پخته       __________________________________ .

. _____________________________________ افغانی، لذيذ، اند، غذاهای  

. _________________________________________ احمد، ذکی، پسر، است 

بسيار، ذکی، است، خواهرم  _______________________________________ .

دوستم، درد، دست، دارد   ________________________________________ .

   

 

      

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز -

ويژة كودكان
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شکل باال را به ترتیب رسم منوده سپس  رنگ آمیزی کنید و یک کاپی آن را با یک قطعه عکس تان به ایمیل ادارۀ نهال 
nehal@shahmoama.com    .بفرستید

ردَ ک ردَ ک گِ گِ
    دو ابرو

١ ٢ ٣

٤ ٥ ٦

٩٨٧

ويژة كودكان
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پريکگ: ای مورچۀ زحمتکش، چرا تو اين قدر دانه جمع می کنی؟
مورچه: اگر حال جمع نکنم، وقتی که هوا سرد شود، گرسنه می مانم!

پريکگ: ای زنبورک عسل، باالی گلها چی می کنی؟
زنبور عسل: من از شيرۀ گلها برای دوستانم شهد می سازم!

پريکگ: ای پشۀ نيشدار، چرا دنبال من ميگردی؟
پشه: من زشت و تندخوی استم و از نيش خود زهر ميريزم!

پريکگ: ای مگس بی پروا، چرا باالی هر چيز پاک و ناپاک مينشينی؟
مگس: من با پاهايم ميکروب را از يک جا به جای ديگر ميبرم!

م. آذرپريكگ 

ويژة كودكان
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آيا مى فهمى؟
- اين واژه ها را در جاهای مناسب جمالت زير بنويسيد.

ميله - گپ -  طاليی -  گدی

پدرش  بود.  رفته  ديروز _______  تهمينه 

 ِ گدی  خريد.   _________ يک  برايش 

پيرهن  و  رنگ   _______ موهای  تهمينه 

گالبی دارد. تهمينه با گدی خود _______ 

ميزند و آن را بسيار خوش دارد.

در زير کلمه هايی که حرف های (چ - س -  م ) دارند،

 خط بکشيد:

سلما خواهر کوچک من است. او هر صبح با 
من يکجا سپورت ميکند. چاشت که از مکتب 
می آيد، هردو يکجا کار های خانگی خود را 

اجرا ميکنيم. او قصد دارد در آينده داکتر شود 
چون دوست دارد مردم را کمک کند. 

مقصود برادر بزرگم شاگرد صنف نهم مکتب 
است. هر چيزی را که ما در درس های خود 
چند  از  پرسيم.   می  مقصود  از  فهميم،  نمی 
به  وقت  صبح  شنبه  هر  او  اينسو  به  هفته 
کلپ جيدو ميرود. مقصود آرزو دارد در آينده 

معلم شود و شاگردان را درس دهد.

- واژه هايی را که به گونه يی با هم ارتباط دارند، 
با هم وصل کنيد.

صحبت افسانه    

برگ زبان     
بال شیر     

قصه درخت     
حیوان پرنده     

- حرفهای مشترک هر دسته از واژه ها را بنويسيد.

صبح  -  صبور  -   صبر  (      -     )

جگر   -  گرد  -  ديگر    (      -     )

پشه   -   هشت  -  تيشه   (      -     )

دختر  -  درخت  -  تخت    (      -     )

مادر  -  رمه  -  مار    (      -     )

دوست -  وسط  - سپورت (      -     )

شهر  -  ريشه  -  شطرنج (      -     )

چهار عدد جفت را بنويسد که بر سه پوره قابل تقسيم 

باشند. مثال: ۳۱۲٦

ويژة كودكان
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پیوسته به شماره های گذشتهبیایید فارسی بیاموزیم! 
م. آذر

 آ ـ ا ـ ب ـ پ  ـ  ت ـ  ث ـ  ج ـ چ ـ ح ـ  خ ـ د ـ ذ ـ رـ ز ـ  ژ ـ   س ـ ش ـ  ص ـ ض 
  ط ـ ظ ـ ع ـ  غ ـ  ف ـ ق ـ ك ـ گ ـ ل ـ م ـ ن ـ و ـ هـ ـ ء ـ ى    

در این سلسلۀ شماره های پیشین نهال با همه حروف الفبای زبان فارسی آشنایی پیدا کردید. در این شماره مترینهای زیر را 
برایتان در نظر گرفته ایم.

- مترین ١: واژه های داده شده را در پایین تصویر مربوط آن بنویسید.

 ظرف - مواظبت - غليظ - غنچه  مرغابی - چراغ 

           (                           )          (                             )            (                         )            (                        )         (                       )          (                    ) 
 

 چيغ زدن - نوشيدن- مطالعه کردن- نوشتن- رقصيدن-  خشمگين شدن

 

           (                         )        (                             )            (                            )            (                          )          (                     )          (                   )  
 

 قدم زدن - شنيدن- راندن-  نواختن،-  آشپزی کردن - ديدن 

             
           (                         )             (                      )                 (                        )            (                             )        (                         )        (                   ) 

  

شگفتن- دوستان- بيمار- پرسيدن- جنگ- تماشا کردن

           (                         )           (                      )            (                        )                    (                      )             (                  )               (                   ) 

آوازخوان- آببازی- روزنامه- صحبت- دوستی- پاک کردن

           (                         )      (                      )        (                        )            (                      )     (                  )                     (                   ) 

ويژة كودكان و نوجوانان
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حرفهايی را دريابيد  که به هر يک از حرف های داده شده آواز نزديک و مشابه داشته باشد:

ز __________________________ ث _____________________      

ت _________________________ ح _____________________    

- واژه های زير را به حروف تجزيه کنيد:

دندان شانه       دست    

گردن        آرجن گام     

انگشت روده       قدم    

زانو         بندپا چشم    
  

- واژه های زير را طوری تکميل کنيد که هر گروه بدست آمده به گونه يی با هم ارتباط داشته باشند.

بو__،         __وطی،          بلـ__ل،       ___رنده،         گنجـ___ک،         کنر___  
 

پشـ___،  ___گ،           خر__وش،     پستاند___ر،  شتـ_،      شــ__ر  

زنبو__،      مـو__چه،        حشر__،        پشـ__،       ___ـگس،       جــ__ال  

ال__ه،       مر___ـل،       __ـالب،      نبا___،       سبـ___ه،       در___ـت  

- واژه هايی هر سطر را که  دو و يا بيشتر حرفهای مشترک داشته باشند، با هم وصل کنيد:

سراغ سفر    غور   فارغ   فردا   سفید    
 

  
ترش فشار   دست   ریشه   دشت   شمال    

خزان زخ   ذغال   غزنی   کاغذ   نازک    

ويژة كودكان و نوجوانان



نهال، شمارة سيزدهم، صفحة   8 ،

WWWW.SHHAHMMOAMA.CCOOMMM

- واژه های دور دايره را به دستۀ مربوط آن در داخل داير وصل کنيد.

با استفاده از واژه های شکل باال، جمالت زير را تکميل کنيد.

_______  و __________ کشور های افريقايی اند.  

يکی از حيوانات زيبای بحری ________ که بيشتر رنگ سفيد دارد.  

  _______ از جملۀ خزنده گان است که اکثر آنها بيشتر از يک متر طول دارند.

  _______  از جمله حيوانات خطرناک به حساب ميرود.

_________ پرنده ييست که پرهای زيبا دارد.  
 

_______ در آسيا موقعيت دارد و بيشتر از ٥۰فيصد مردم آن مسلمان اند.  

_______ مرغ بزرگيست که کمی شباهت به شتر دارد.  

چوچۀ بز را ___________ ميگويند.  

_________ حيوانيست که در بحر و خشکه پيدا می شود.  

ويژة كودكان و نوجوانان
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خرگوش با هوش  خرگوش با هوش  
 www.koodakan.org برگرفته از سايت

باهوشی  خرگوش  قشنگی   و  سبز  سر  جنگل  در 
زندگی می كرد.  يك گرگ پيرو يك روباه بدجنس هم 
هميشه نقشه می كشيدند تا اين خرگوش را شكار كنند 

ولی هيچوقت موفق نمی شدند . 
يك روز روباه مكار به گر گ گفت: من نقشه جالبی 
دارم  و اين دفعه می توانيم خرگوش را شكار كنيم . 

گرگ گفت : چه نقشه ای ؟ 
روباه گفت : تو برو ته جنگل ، همانجا كه سمارقهای 
من  بزن.  مردن  به  را  خود  و  كند  می  رشد  زهری 
پيش خرگوش می روم و می گويم كه تو مردی. وقتی 
خرگوش می آيد تا ترا ببيند تو بپر  و او را بگير . 
گرگ قبول كرد و به همانجائی رفت كه روباه گفته 

بود .
روباه هم نزديك خانه خرگوش رفت و شروع به گريه 
و زاری كرد. با صدای بلند گفت : خرگوش ميدانی 
و  گريه  با  همينطور  و  آمده؟  سرم  بالئی  چه  بدانی 
پير  گرگ  عزيزم  دوست  ديشب  داد:  ادامه  زاری 
اشتباهی از قارچ های سمی جنگل خورده و مرده، 

اگر باور نمی كنی برو خودت ببين! 
و همينطور كه خودش ناراحت نشان ميداد دور شد. 
خرگوش از اين خبر خوشحال شد پيش خودش گفت 

برم ببينم چه خبر شده است . 
 او همان جائی رفت كه قارچهای سمی رشد ميكرد. 

روی  پير  گرگ  ديد  و  كرد  نگاه  ها  بته  پشت  از 
زمين افتاده و تكان نمی خورد . 

بدجنس  گرگ  اين  شر  از  گفت  و  شد  خوشحال 
راحت شديم . خواست جلو برود و نزديك او را 
ببيند اما قبل از اينكه از پشت بوته ها بيرون بيايد 
وقت  آن  چی؟  باشد  زنده  اگر  گفت:   خودش  پيش 
و  كنم  احتياط  است  بهتر  كند،  می  لقمه  يك  مرا 

مطمئن شوم كه او مرده است . 
طوريكه  بلند،  صدای  با  ها  بته  پشت  از  بنابراين 
گرگ بشنود گفت: پدرم به من گفته وقتی گرگ 
ميمرد دهنش باز ميشود ولی گرگ پير كه دهانش 

بسته است . 
گرگ با شنيدن اين حرف كم كم و آهسته دهانش 
مرده  كه  بدهد  نشان  خرگوش  به  تا  كرد  باز  را 

است . 
خرگوش كه با دقت به دهان گرگ نگاه می كرد، 
متوجه تكان خوردن دهان گرگ شد و فهميد كه 
گرگ زنده است . بعد با صدای بلند فرياد زد : ای 
گرگ بدجنس تو اگر مرده ای پس چرا دهانت تكان 
می خورد . بلند شو، من فريب شما را نميخورم... 

و با سرعت از آنجا دور شد .

ويژة كودكان و نوجوانان
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ستايش آفتاب
نوشتۀ پوهنیار عبدالواسع رحمانی نوشتۀ پوهنیار عبدالواسع رحمانی 
نيو برخن – هالند

۲۰۰۸/۰٤/۰۳

آفتاب ، آفتاب ، آفتاب جان !فتاب ، آفتاب ، آفتاب جان !
تو گرم و مهربانی ...تو گرم و مهربانی ...
تو روشنی می آری...تو روشنی می آری...

******
گفته بودند که آفتابگفته بودند که آفتاب
به َدوِر ما ميگردد.به َدوِر ما ميگردد.

نی ! نی ! نی !..نی ! نی ! نی !..
دروغ ، دروغ ، دروغ است !دروغ ، دروغ ، دروغ است !

ما ميگرديم به َدوَرت ...ما ميگرديم به َدوَرت ...
ما ميچرخيم  به ِگرَدت ...ما ميچرخيم  به ِگرَدت ...

******
گفته بودند که شبها...گفته بودند که شبها...
آفتاب ميره به دريا...آفتاب ميره به دريا...

نی ! نی ! نی !..نی ! نی ! نی !..
دروغ ، دروغ ، دروغ است !دروغ ، دروغ ، دروغ است !

تو پيدايی هميشه !تو پيدايی هميشه !
تو پا برجا هميشه !تو پا برجا هميشه !

اينسوی دنيا گرشب است !اينسوی دنيا گرشب است !
آنسوی دنيا روشن است !آنسوی دنيا روشن است !

ويژة كودكان و نوجوانان

سرود كودكانسرود كودكان
ما کودکان پيام خوش آواييمما کودکان پيام خوش آواييم
پيک شما به کشور فرداييمپيک شما به کشور فرداييم
هر آرزوی نيک شمايان راهر آرزوی نيک شمايان را
بر جان و دل سپرده و می پاييمبر جان و دل سپرده و می پاييم
ما را بپروريد و به جاي آريدما را بپروريد و به جاي آريد
باشد به روز سخت به کار آييمباشد به روز سخت به کار آييم
خدمتگزار توده زحمتکشخدمتگزار توده زحمتکش
ما پاسدار صلح به دنياييمما پاسدار صلح به دنياييم
امروز اگر که خانه به خون خفته ستامروز اگر که خانه به خون خفته ست
فرداش چون بهار می آراييمفرداش چون بهار می آراييم
هر جا که شادي است و اميد و عشقهر جا که شادي است و اميد و عشق
ماييم و نغمه گستر آن ماييمماييم و نغمه گستر آن ماييم
تک تک چو قطره ايم و چه بی اندامتک تک چو قطره ايم و چه بی اندام
يک جا و ليک پرشده درياييم!يک جا و ليک پرشده درياييم!
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 بر گرفته از سلسلۀ «9999 گام» آموزش زبان براى بزرگساالن سواد آموز گام» آموزش زبان براى بزرگساالن سواد آموز                                      
       نظر به تقاضای خواننده گان صفحات بیشتر را برای این بخش در نظر گرفته ایم.

درس هشتم: حرف ( ب ) در اخير كلمه
دانستن:  نواب، کتاب، خواب، جواب، خراب، صواب، ثواب

خواندن:
بهترين دوست انسان کتاب است.  

خواندن کتاب خوب، صواب است.  
جواب جاهالن، خاموشی است.   

خراب کردن چيزی آسان، و ساختن آن مشکل است.  
نواب انسان دانشمند است.  

خواب خراب را به کس مگو.  

گفت و شنود.
نوروزی: شما به کتاب خواندن دلچسپی داريد؟    

سوزان: بلی کتاب بهترين دوست انسان است.  
نوروزی: چرا کار خوب ثواب دارد؟  

سوزان: چون کار خوب را خداوند دوست دارد.  
نوروزی: آيا شما کتاب مثنوی مولوی را داريد؟  
سوزان: بلی دارم و يگان جای آن را خوانده ام.  

نوروزی: خواب کردن بهتر است يا کتاب خواندن؟  
سوزان: هر کدام جای خودش را دارد.  

نوروزی: برادر نواب کتاب فروشی ميکند؟  
سوزان: بلی او دکان قرطاسيه فروشی دارد و کتاب هم می فروشد.  

نوشتن: اين واژه ها را در کتابچه های تان باالی چهار خط بنويسيد.

         نواب، کتاب، صواب، خواب، جواب، خراب، ثواب

 اين کلمات را در جاهای خالی جمالت بنويسيد.

کتاب، نواب، ثواب، خواب، جواب، خراب  
جواب  جاهالن خاموشی است. مثال:   جواب 

به سلسلۀ شماره های گذشته
پروفیسور ابراهیم سروش منشی زاده

ويژة كودكان و نوجوانان
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من از خواندن و مطالعۀ ______ لذت می برم.

______ زياد تر وقت خود را به _______ ميگذراند چون بيکار است.

خاموش بودن بهتر از _______ نامناسب دادن است.

انجام دادن کار خوب _______ دارد، چون خداوند را راضی می سازد.

امال: اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه های تان بنويسيد.

آيا شما کتابهای خوب در خانه داريد؟  
چرا مورچه ها چند ماه می خوابند؟  

چرا شما کمک به ديگران را ثواب می دانيد؟  
راه صواب يا درست به نظر شما چيست؟  

لطيفه
آشپز ماهر

خانمی برای استخدام يک آشپز زن در اخبار اعالن داد و بالفاصله دختری به او مراجعه کرد. 
برای  رقم  يک  بلدم،  آشپزی  رقم  دو  من  گفت:  دختر  بلدی؟  آشپزی  تو  پرسيد:  دختر  از  خانم 
مهمانان خود تان که دوستشان داريد و يک رقم برای مهمانان شوهر تان که می خواهيد ديگر 

مزاحم شما نشوند.

 درس نهم: حرف ( پ ) در شروع كلمه

پدر، پرده، پنجه، پنير، پنبه، پری دانستن: 

خواندن:  پدر و مادر دو موجود گران بها استند.
پرده پوشی در بعضی امور صفت خوب است.   

پنير با کشمش مزۀ خاص دارد.    
پنبۀ مصر شهرت جهانی دارد.   

رستم پهلوانِ  قوی پنجه بود.    

 ويژة نوجوانان
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چهرۀ زيبا را به پری تشبه ميکنند.   
گفت و شنود: 

رفيع: پدر شماتحصيل کرده است؟    
شفيع: بلی پدرم تحصيالت عالی دارد.  
رفيع: شما پلو را چگونه می خوريد؟  

شفيع: پلووبعضی غذا ها را با قاشق و پنجه ميخوريم.   
رفيع: پرده های خانۀ شما چه رنگ دارد؟  

شفيع: پرده های خانۀ ما گالبی است.  
رفيع: پنير از چه ساخته می شود؟     

شفيع: پنير از شير ساخته ميشود.  
رفيع: شما تا حال پری را ديده ايد؟   

شفيع: من پری را يک افسانه می پندارم.  

اين واژه ها را در کتابچه های تان باالی چهار خط بنويسيد. نوشتن: 
 

پدر، پرده، پنجه، پنير، پنبه، پری   

مشق: اين کلمات را درجاهای خالی جمالت بنويسيد.

  پدر    پرده   پنجه   پنير   پنبه   پری

پری موجود افسانوی است. مثال: پری 

_____ و مادر دو موجود مهربان برای فرزندان است.  

قوت جسمانی انسان به بازو و ______ اش است.  

______ های سالون ما زيبا است.  

خوردن _____ برای صحت مفيد است.  
 

تا حال هيچ کسی ______ را به چشم نه ديده است.  

از ______ پارچه های زيبای نخی می سازند.   

 ويژة نوجوانان
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امال: اين جمالت را بعد از خواندن معلم در کتابچه های خود بنويسيد.

عزيز تر از پدر و مادر کسی نيست.
پنير کشور هالند در جهان مشهور است.

پرده پوشی، پنهان کردن را گويند.
کتان از پنبه بافته ميشود
با پنجه غذا می خوريم. 

پری پيکر، خوشنما و زيبا روی را ميگويند.

لطيفه
اخراج روزنامه نگار

مردی به مدير يک جريده مراجعه کرد و گفت: اگر فالن نويسنده را که آبروی مرا برده، اخراج 
نکنيد، از دست شما شکايت می کنم. او مرا کالهبردار و دزد خطاب کرده است.  

بوديم که  داده  مدير گفت: ما او را اخراج کرديم. چون اين دفعۀ چندم است که به او اخطار 
موضوعات عادی را که همه مردم از آن اطالع دارند، در اخبار ننويسد.

 
درس دهم: حرف ( پ ) در وسط كلمه

دانستن: تپه، شبپره، سپر، اسپند، سپری، سپاه

کابل تپه های زيبا دارد. خواندن:  
شبپره روشنی را دوست دارد.   

سپر برای دفاع از شمشير دشمن به کار می رفت.   
دود اسپند مادۀ ضد عفونی است.   

قشون، سپاه و لشکر يک معنا دارد.   

گفت و شنود:
مسعود: حاال هم از سپر در جنگ استفاده ميشود؟   

شفيق: نخير، سپر جزو آثار عتيقه شده.   
مسعود: تپه از کوه چه فرق دارد؟   

شفيق: تپه نسبت به کوه پست است.    

 ويژة نوجوانان
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مسعود: چرا شبپره هميشه دور چراغ می چرخد؟   
شفيق: زيرا روشنی را زياد دوست دارد.   

مسعود: دود اسپند چه خاصيت دارد؟   
شفيق: دود اسپند خاصيت ضد عفونی دارد.   

مسعود: سپری کردن چه معنا دارد؟   
شفيق: مترادف گذشتاندن است.   

مسعود: کلمۀ سپاهی و سپاه از هم چه فرق دارد؟   
شفيق: سپاه يعنی لشکرو قشون، سپاهی يک فردی از سپاه يا لشکر است.   

نوشتن: اين کلمات را روی چهار خط بنويسيد.

تپه    شبپره    سپر    اسپند    سپری    سپاه   

 اين کلمات را در جاهای خالی جمالت بنويسيد.

تپه، شبپره، سپر، سپری، سپاه  

کوه نسبت به ______ بلند تر است. مثال: تپه  

خفاش يا ______ پرندۀ پستاندار است.

_____ در جنگها جهت دفاع از ضربۀ شمشير استفاده ميشد.

 به قشون و لشکر ____ هم گفته ميشود.  

سپاهی شب را در دشت _______ کرد.

جواب سوال های معلم خود را در کتابچه های تان بنويسيد. امال: 

آيا همۀ تپه ها از خاک ساخته شده اند؟  
نام ديگر"شبپره" چيست؟

در دوران قديم سپر را برای چه استفاده می کردند؟    
سپاهی و سپاه از هم چه فرق دارند؟

 ويژة نوجوانان
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لطيفه
ارباب خسيس

ارباب خسيسی چهار نوکر داشت. روزی گدايی در خانۀ او را زد و کمکی طلب کرد. ارباب 
يکی از نوکرانش را صدا زد و گفت: ای ابراهيم به اسماعيل بگو که به قنبر بگويد که او به 
سليمان بگويد که برود در خانه و به گدا بگويد که ما چيزی نداريم. چون گدا اين حرف را شنيد، 
سر به آسمان بلند کرد وگفت: ای خدا به جبرئيل بگو که به ميکائيل بگويد که به اسرافيل بگويد 

که به عزرائيل بگويد که جان اين مرد پول دوست را بگيرد.

 درس يازدهم: حرف ( پ ) در اخير كلمه

دانستن: کمپ، گپ، اسپ، چپ، چاپ 

خواندن: کمپ خيمه و همچنان اردوگاه را گويند.
هنگام گذشتن از جاده بايد سمت راست و چپ خود را ببينيم.  
گپ زدن و سخن گفتن آسان است اما عملی کردن آن مشکل.  

در بازی بز کشی از اسپ های چست و چاالک استفاده می کنند.  
با به ميان آمدن کمپيوتر، صنعت چاپ پيشرفت زياد کرده است.  

گفت و شنود:
فاروق: شما امروز به کمپ جوانان نرفتيد؟  

فواد: نخير، کار داشتم نتوانستم.  
فاروق: چرا بز کشی شامل بازی های المپيک نيست؟  

فواد: چون در اکثر کشور ها اين بازی رايج نيست.  
فاروق: چرا موتر ها در افغانستان به دست راست جاده ميروند و    

           در پاکستان به دست چپ؟
فواد: چون قانون ترافيک پاکستان سمت چپ است.  

فاروق: پرحرف به چه کس ها می توان گفت؟  
فواد: کسی که بيهوده زياد حرف بزند و صحبتش  تسلسل منطقی نداشته باشد.  

نوشتن: اين واژه ها را در کتابچه های تان باالی چهار خط بنويسيد.
 

            کمپ   گپ    اسپ    چپ    چاپ

 ويژة نوجوانان
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مشق: اين کلمات را در جاهای حالی جمالت بنويسيد.
کمپ، گپ، اسپ، چپ، چاپ   

مثال: مهاجرين در کمپ   زندگی می کنند.

____ و سخن بی جا انسان را کو چک ميسازد.

بعضی ها فکر می کنند که ديدن _____ سفيد در خواب خوشبختی است.

برخی از مردم با دست ______ می نويسند. 

کتاب، مجله و اخبار را در مطبعه ______ می کنند.

امال:  به سواالت معلم خود جواب بدهيد.
چرا برخی از انسانها چپ دست استند؟

اگر از کسی می خواهيد که گپ نزند، به او چه ميگوييد؟
کدام محل و جای را کمپ گويند؟

لطيفه

مردی به قصد رفتن به مزرعه، سوار بر خرش شد و آن را به سوی مزرعه راند. در بين راه 
خسته شد و حرکت خر را آهسته کرد و کم کم روی خر خوابش برد. خر راه شهر در پيش گرفت 
و جلو يک دکان قصابی ايستاد. ناگهان مرد از خواب بيدار شد و مات و مبهوت به اطراف 
نگاه کرد. قصاب پرسيد: آقا، اين جا چه می کنی؟ مرد جواب داد: «وهللا من نمی دانم، از خر 

بپرسيد.»
تمرينها

تمرينهای درس هشتم
حرف «ب» در اخير کلمه:

الف. جاهای خالی جمالت را با انتخاب کلمات مناسب پر کنيد.

شخص بادانش هم دوست خوب است. مثال: کتاب دوست خوب انسان است. 
نواب، ثواب، کتاب، خواب، جواب، خراب

برادرم ______ هم زحمت می کشد. ۱. من بسيار زحمت می کشم.  

 ويژة نوجوانان
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______ هم دوست خوب انسان است. ۲. دوستی با انسان دانا سودمند است. 

۳. کمک کردن به ناداران خوب است. کمک کردن به ناداران ______ دارد.

______ زياد هم خسته کن می شود. ٤. گفتار بد خسته کن است.   

او چرا ______ مرا نداد. ٥. او چرا پاسخ مرا نداد.   

 
ب. اين کلمات را در جا های مناسب جمالت بگذاريد.

برادر نواب بی وقار است.  مثالً  نواب باوقار است.   
آباد، گناه، الماری، بيدار، سکوت

کتاب را نبايد صرف در ______ نگهداشت. ۱. کتاب را بايد مطالعه کرد. 

دل رنجاندن ______ دارد. ۲. کمک کردن ثواب دارد.   

من تا ساعت سه بجه ______ بودم. ۳. فريد تا ساعت سه بجه خواب بود.  

من نمی خواهم ______ کنيد. ٤. من می خواهم جواب مرا بدهيد.  

ولی من خانۀ شما را ______ کردم. ٥. شما خانۀ مرا خراب کرديد.  

ج. از اين کلمات يک جمله بسازيد.

من ميوه را بسيار دوست دارم. مثال: ميوه، دارم، من، بسيار، را، دوست  

._________________________ ۱. برای، مطالعه، است، کتاب   

._____________________________ ۲. خواندن، ثواب، دارد، نماز  

._____________________________ ۳. انسان دارد، نياز، خواب، به  

.___________________ ______ ٤. ابله ها، خاموشی، جواب، است   

٥. خراب، آسان، کردن، است، ولی، کردن، مشکل، آباد

._________________________________________ ________  

د.   زير جمالت درست خط بکشيد و گونۀ غلطی جمله نادرست را توضيح کنيد.
من رفتم تا کتاب را بخرم. رفتم من کتاب را بخرم. 

نواب يک دوست وفادار است.     است نواب يک دوست وفادار.
کتاب نگهداشتن برای نخواندن است.   کتاب برای خواندن است نه برای نگهداشتن.

کار نيک ثواب دارد. کار خوب ثواب دارد.  

 ويژة نوجوانان
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خواب ديدن حقيقت دارد. حقيقت دارد ديدن خواب  
شما جواب درست است. جواب شما درست است.  

هـ. اين جمالت را به طور درست روی چهار خط بنويسيد.
نام من داريوش است. نام شما چيست؟         

برادر من کامبيز نام دارد. برادر شما چه نام دارد؟    
شما در کدام سال تولد شده ايد؟    من در سال ۱۳۷۹ تولد شده ام.

و.  اين نکته را حفظ کنيد:  
علم تنها آموختن فقه و دانستی های دينی نيست بلکه دانستن حرفه و هنر نيز خود دانش است.

تمرينهای درس نهم
حرف «پ» در شروع کلمه:

الف. جاهای خالی جمالت را با انتخاب واژه های مناسب پر کنيد.
پری، پنجه،پدر، پرده، پنير، پنبه

۱. ______ های خانۀ شما چه رنگ دارد؟

 ۲. مادر و ______ يک زوج می شوند.

۳. پهلوان ______ های نيرومند دارد.

٤. ______ از شير ساخته می شود.

٥. در مملکت عزيز ما ______ زياد کشت می شود.

٦. خانم برادرم مثل ______ زيباست.

ب. اين واژه ها را در جا های مناسب جمالت زير به کار بريد.
ارزان، باريک، فاسد، راحت، خيالی، مهربان

پدرم بسيار دوست داشتنی است. ۱. مادرم بسيار ______ است.  

پردۀ کرباسی بسيار ______ است. ۲. پردۀ ابريشمی بسيار قيمتی است. 

پنجه های خواهرش ______ است. ۳. پنجه های پسر برادرم چاق است. 

پنير ______ انسان را مريض ميکند. ٤. پنير تازه لذيذ است.   

لباس پشمی برای تابستان ____ نيست. ٥. لباس کتان و سرد برای تابستان است. 
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پری موجود ______ است. ٦. انسان موجود واقعی است.  

ج. از اين کلمات يک جمله بسازيد.

۱. پدر، شما، خود، دوست، چرا، نداريد،را  ___________________________؟

۲. پرده های، نصب، چرا، در، زمستان، ميکنند، ضخيم

    ______________________________________________؟

۳. انگشت، از هم، چه و، فرق، دارند، پنجه

    ______________________________________________؟

___________________________؟ ٤. دارد، آيا، بريان شده، غذای، ضرر 

٥. شما، پنبه ای، را، ابريشمی، لباس، دوست، داريد، يا، را

__________ _________________________________________؟  

٦. پری، آيا، شما، ديده ايد، چشم، به، را  _________ ____________________؟

د.  زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جمله نادرست را توضيح کنيد.
پنير فاسد رنگ آن زرد می شود.   پنير فاسد شده رنگ سبز پيدا ميکند.

پنبه برای خوردن است نه پوشيدن.  پنبه برای ساختن لباس است نه برای خوردن.
مادر و پدرم در خانه مشترکاً کار می کنند.

مشترکاً در خانه کار پدر و ماردم می کنند.      
بکس پنجۀ آهنی خطرناک است. پنجه بکس آهنی  خطرناک است. 

پری موجود خيالی است و کس او را نديده است.
       پری يک موجود واقعی است و هرکس او را ديده است.

پرده برای روشنايی است.     پرده برای جلوگيری از گرمی و روشنايی است.

هـ. اين جمالت را به طور درست روی چهار خط بنويسيد.

۱. آيا شما از خود خانه داريد؟
۲. نه، ما تا حال خانه نداريم.

۳. ميخواهيد خانه يی از خود داشته باشيد؟
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٤. بلی، ولی با اين درآمد کم ممکن نيست.
٥. مسلمانان مرده را دفن می کنند.

و.  اين نکته ها را حفظ کنيد:
حکيمی را پرسيدند: از سخاوت و شجاعت کدام بهتر است؟ گفت: آن را که سخاوت هست به 

شجاعت حاجت نيست.
که دست کرم به ز بازوی زور نبشته است بر گور بهرام گور     

 
تمرينهای درس دهم

حرف «پ» در وسط کلمه:
الف. جاهای خالی جمالت را با انتخاب کلمات مناسب پر کنيد.

چپه، شبپره، تپه، سپيد، جمپر

۱. در مملکت ما جوانان بيشتر ______ چرمی می پوشند.

 ۲. ______ با پروانه فرق دارد.

۳. فرهاد پيالۀ آب را ______ کرد.

٤. کوه از ____ فرق دارد. کوه از سنگ و ______ از خاک ساخته شده است.

٥. رنگ سفيد را ______ هم می گويند.

ب. اين واژه ها را در جا های مناسب جمالت زير به کار بريد.

آرام، فلزی،  کوه، چپه، پروانه، کرتی، سياه

ديگ شما سرپوش ______ دارد. ۱. ديگ ما سرپوش شيشه يی دارد.  

۲. تپه از خاک زياد بوجود آمده است. 

          ______ از سنگهای کالن به وجود آمده است.

۳. خواهرم هميشه متوجه است که لباسش را راسته بپوشد.

برادرم گاهی  لباس های خود را ______ می پوشد.     

______ گلها را دوست دارد. ٤. شبپره عاشق گلهاست.   

جمپر را هم باالی پيراهن می پوشند. ٥. ______ را بايد باالی پيراهن پوشيد. 

مادرم موهای ______ دارد. ٦. پدرم سپيد موی است.   

ج. از اين کلمات يک جمله بسازيد.
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.____________________________ ۱. از، سپيده دم، برآمدم، خانه، من  
۲. او، عادتهای، بد، اين، که، است، هرچيز، يکی، ميکند، از، خراب، را

._______________________________________________   
۳. از، جمپر، چرم، چرمی، می سازند.

._______________________________________________   

٤. در، تپه، خاکی، ميمنه، های، زياد، است.

._____________________________________ _________   

٥. عاشق، گلهای، صحرا، است، و باغ ، پروانه

.___________________________________________________  

٦. واکسين، می شوند، اطفال، وقايه، مريضی، با، از

.__________________________________________ ________  

د.   زير جمالت درست خط بکشيد و نوعيت غلطی جمله نادرست را توضيح کنيد.

با دال نخود پلو خوشمزه می پزند. بار برنج پلو می پزند.   
بُت باميان يک تپۀ خاکی است. بُت باميان از سنگ ساخته شده بود. 

در وقت گذر از جاده بايد چپ و راست خود را ببينيم.
چپ و راست خود را ببينم بايد در گذر جاده.      
پروانه رنگهای گوناگون دارد. پروانه تنها يک رنگ دارد.   

جمپر چرمی از چرم ساخته می شود
جمپر چرمی از پارچه های ابريشمی ساخته می شود.     

واکسين سبب مريضی اطفال می شود.
واکسين اطفال را از مريضی وقايه می کند.     

هـ. اين جمالت را به طور درست روی چهار خط بنويسيد.

۱. شما در کدام واليت افغانستان زندگی ميکنيد؟
۲. من با فاميلم در هرات زندگی ميکنم.

۳. واليت هرات به کدام طرف افغانستان است؟
٤. هرات به طرف غرب افغانستان واقع شده است.

٥. آيا واليت هرات بزرگ است؟
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٦. هرات دومين شهر بزرگ افغانستان است.

و.  اين دو بيت را حفظ کنيد:

جان و دول و ديده هرسه کرديم فنا بر چهرۀ خوب تو فشانديم ثنا    
حکمی که کنی دگر به جانست روا در هر چه کنی زدل بداديم رضا   

(خواجه عبدهللا انصاری)

 
تمرينهای درس يازدهم

حرف «پ» در اخير کلمه:

الف. جاهای خالی جمالت را با انتخاب کلمات مناسب پر کنيد.

گپ، چپ، تپ، جمپ، پمپ

۱. امروز از ______ برقی بسيار استفاده می شود.

 ۲. ______ و حرف خوب شما، مقام تان را در نزد مردم بلند می برد.

۳. ______  وسيله ييست که در تشناب از آن برای غسل کردن استفاده می شود.

٤. ______ يک کلمۀ انگليسی است که  به مفهوم خيز زدن استفاده می شود.

٥. امروز به احزاب کمونيستی و سوسياليستی  احزاب ______ و به احزاب مذهبی احزاب 
راست می گويند.

ب. اين واژه ها را در جا های مناسب جمالت زير به کار بريد.

خاموش، راست، نشان، حوض، ساکت، چرخ چاه

۱. کشيدن آب چاه با پمپ آسان است. آب کشيدن با ______ مشکل است.

۲. او خوش دارد دايم گپ بزند.

       من دوست دارم بيشتر ______ باشم و کمتر گپ بزنم.

۳. در پاکستان موتر ها بايد به دست چپ جاده بروند.

در انگلستان و کشور های مستعمرۀ سابق آن موتر ها به دست ______ می روند.

______ مانند کپ نيست. ٤. کپ طاليی يک نشانۀ موفقيت است. 
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______ يک جای بزرگ برای آببازيست. ٥. تپ يک وسيلۀ حمام و شستشو است. 

ج. از اين کلمات يک جمله بسازيد.

۱. امروز، خيمۀ، بزرگ، به، می گويند، کمپ

.______________________________________________   

۲. راننده،حرکت، به راست، خود، و چپ، بايد،در، ببيند، هنگام

.______________________________________________    

۳. پمپ، آب، برق، توسط، به حرکت، می آيد.

._______________________________________________   

٤. غسل، آب، در، تپ، گرم، است، خوش آيند

.______________________________________________    

٥. گپ، زدن، خوب، زياد، مجلس، در، نيست، بزرگان

.__________________________________________________   

د.  مفهوم کدام جمالت به نظر شما درست است؟ زير آن خط بکشيد.

سنجيده گپ زدن عالمۀ بزرگيست. پرحرفی عالمۀ بزرگيست.  
به پولدار ها چپی ها می گويند. به کمونست ها چپی ها می گويند. 

در مسابقات برای برنده کپ ميدهند.   کپ مانند يک نشان است که عسکر ها دارند.
تپ از مواد کاشی ساخته ميشود. تپ از چوب ساخته ميشود.  

جمپ به معنای خيز زدن است نه ساکت ماندن جمپ به معنای ساکت بودن است. 
با چاه از پمپ آب می کشند.  با پمپ از چاه آب می کشند.  

هـ. اين جمالت را به طور درست روی چهار خط بنويسيد.
۱. افغانستان در کدام براعظم واقع شده است.

۲. افغانستان در براعظم آسيا واقع است.
۳. حدود اربعۀ افغانستان را بگوييد.

٤. افغانستان از طرف شمال با کشور های آزاد شدۀ روسيه، از طرف جنوب با پاکستان، از 
سرحد  هم  ايران  اسالمی  جمهوری  با  غرب  طرف  از  و  چين،  و  پاکستان،هندوستان  با  شرق 

است.
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وقتی شنیدم پسرخورد سالی از والیت هلمند به کابل آمده 
است و به او لقب "نابغه کوچک افغان" را داده اند ، بسیار 
برایم  جالب و تعجب آور بود؛ چون از خصوصیات او شنیده 
بودم که ٧ ساله است و به زبانهای دری ، پشتو و انگلیسی 
تسلط دارد. من بسیار مشتاق شدم که وی را از نزدیک ببینم 
و از او مصاحبه یی تهیه کنم تا برای کودکان و نوجونانی ما 
در داخل و خارج کشور یک الگو باشد. از او وقت خواستم تا 
همرایش گفتگویی را ترتیب دهم. چون پدرش به زبان فارسی 

خود  همراه  نداشت،  آشنایی 
یک  و  کردم  صحبت  کودک 
کردیم  تعیین  را  چهارشنبه 
لهجه  با  صمیمیانه   اونیز  و 

کودکانه اش پذیرفت.
موعود  وقت  رسیدن  برای  من 
کردم.  می  شماری  حلظه 
دوست داشتم متامی واقعیات 

را از زبان خودش بشنوم .
ساعت  و  چهارشنبه  روز 
دیدم  فرارسید.  دیدارمان 
مرد  همراه  به  کوچک  پسر 

میانسالی وارد دفترم شدند. از جای خود برخواستم و با دست 
دادن فهمیدم که  مهمانان ویژه من استند.

پدرش از روزهایی تعریف کرد که پسرش یک و نیم ساله بود؛ 
روزی که برای تداوی مریضی پسرش به پیش داکتر رفته بودند 
از حادثه غیر قابل باورش گفت: "دیدم پسرم به داکتر میگوید 
نام مرا اشتباه نوشته کردید! داکتر وراخطا شد و با تعجب 
را  صحیحش  نام  دوباره  و  شد  اشتباه  ببخشید  بله  گفت 

نوشت!"
پسرک با شرم و حیای کودکانه آماده بود تا به سواالت من 

جواب دهد.

او را “نابغـه کوچـک افغــان” نامیــده انـد
گزارش از سید مصطفی جاوید ، کابل 

جوانه هـاجوانه هـا

با سالم صحبتهای خود را آغاز کردیم:
گرمسیر  ولسوالی  در  نسیم  ولد  است  عبدالهادی  مه  نام   "

والیت هلمند پیدا شده ام"
بسیار شیرین صحبت می کرد و من جذب صحبتهایش شده 

بودم، وادامه داد:
"مه در سال ١٣٨٠ به دنیا آمدم و حالی ٧ ساله استم"

از او خواستم بیشتر بگوید.
" مه بسیار خورد بودم که پیش داکتر رفتم و دیدم که داکتر نام 
مرا اشتباه نوشته است و برای او گفتم 
به  که  ازاین  بعد  و  کردند  تعجب  همه  و 
خانه آمدم، پدرم وراخطا شده بود و گفت 
تو از کجا یاد گرفتی مه منی دانستم که 
هم  خودم  مه  چون  بتم  جواب  چی  او  به 

منیدانستم.
بعد از آنروز بود که پدرم یک سه پاره قرآن 
مه  همرای  تا  آورد  مادرم  برای  را  شریف 
خواند.  مه  همرای  روز   ٧ فقط  و  بخوانه 
بعد از او مه خودم قرآن شریف را تا سن ٣ 

سالگی ختم کردم.
و زبان دری و پشتو و انگلیسی را به آنکه کورس بروم به آسانی 

صحبت می کدم و می نوشتم."
یعنی  افغان"  کوچک  "نابغه  زبان  از  که  بود  صحبتهایی  این 

عبدالهادی جان شنیده بودم.
عبدالهادی گفت پدر و مادرم مکتب نخوانده اند و خانودۀ ما را 

٦ خواهر وخودم همراه با پدر  و مادرم تشکیل می دهد.
وی گفت " مه ریاضی و اجلبر را نیز به راحتی یاد میگیرم."

من واقعا تعجب کرده بودم همراه وی انگلیسی هم صحبت 
کردم. او با یک لهجه کامال بریتش(انگلیسی) لغات را تلفظ 
یاد  از  هم  را  لغات  از  بسیاری  که  شد  می  فهمیده  و  کرد  می 

دارد.

ِیادآوری: نسبت سکتگی در نشر مسلسل مجلۀ نهال، مطالب رسیده ِیادآوری: نسبت سکتگی در نشر مسلسل مجلۀ نهال، مطالب رسیده 
این  ارزشمندی  نسبت  ولی  نرسید؛  نشر  به  موقع  به  صفحه  این  این به  ارزشمندی  نسبت  ولی  نرسید؛  نشر  به  موقع  به  صفحه  این  به 

مطالب از نشر آن صرفنظر نکردیم.مطالب از نشر آن صرفنظر نکردیم.
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خانواده عبدالهادی جان یک سال می 
با  وی  و  اند  آمده  کابل  به  که  شود 
حیات  زمان  در  و  کرزی   جمهور  رییس 
داشته  مالقاتی  نیز  او  با  شاه  ظاهر 

است .
پرسیدم  کرزی  با  مالقاتش  درباره  او  از 

گفت:
پشتون  تو  گفت  مه  به  ملت  "بابای 
مه  تاجیک؟  یا  استی  هزاره  استی 
ملت  بابای  استم  پشتون  مه  گفتم 
هزاره  تو  است،  پخش  تو  بینی  گفت 
می  خنده  بلند  بلند  بسیار  استی".  
کرد، فکر کنم که بسیار از این خاطره 

خوشش آمده بود.
با  رابطه  در  افغان  کوچک  نابغه  از 

کارهای روزمره اش پرسیدم گفت:
دست  خیزم،  می  خو  از  که  "صبح 
خوامن  می  مناز  و  شویم  می  را  رویم  و 
به  و  خوامن   می  را  شریف  قرآن  بعد 
همرای  اوجنه  ده  روم.  می  کودکستان 
دوستایم میوند، وحید و منصور بازی 
به  پس  چاشت  و  کنم  می  ساتیری  و 

خانه میایم."

از او درباره شغل آینده اش نیز پرسیدم. 
یک  درآینده  خواهد  می  که  گفت  او 
اجنینیر شود و وقتی از او پرسیدم که 
کدام رشتۀاجنینیری، پاسخ داد:"رشتۀ 

اولش را."
که  حالی  در  گرفت.  خنده  بسیار  مرا 
همراه هم شوخی و خنده می کردیم 
گفتم عبدالهادی جان، تو همراه چی 
قسم دختر ازدواج خواهی کرد، شرمید 

و گفت:"مه خو حالی خورد استم".
خانواده  در  که  پرسیدم  او  از  ادامه  در 
کی را بیشتر دوست دارد، گفت:" همه 
را" هر چی اصرار کردم که نام یکی را 

بگیرد، نگفت.
خالصه در آخر از نابغه کوچک خواستم 
بگوید،  کودکان  به  را  خود  پیام  تا 
گفت: "مه از دوستایم می خواهم که 
خود  جان  مادر  و  جان  پدر  به  همیشه 
احترام کنند، چون که خداوند فرموده 
است." پدر  و  مادر  پای  زیر  بهشت 

آخرین حلظات مصاحبۀ ما بود و همراه 
او نیز چند قطعه عکس گرفتیم و از 
گفتگو  این  در  که  کردم  تشکری  او 

خوشحاليم كه بار ديگر زمينه فراهم آمد تا از ازبان مادر صدف حرفهايى در بارة اين نوجوان آگاه و مستعد بشنويم.خوشحاليم كه بار ديگر زمينه فراهم آمد تا از ازبان مادر صدف حرفهايى در بارة اين نوجوان آگاه و مستعد بشنويم.
از: ظريفه احمدی

خواننده گان عزيز نهال سالم،
دخترم صدف يوسفی در بهار ۱۳۷۰ خورشيدی در کارتۀ 
نو کابل به دنيا آمد. او نسبت استعداد و ذکاوتی که داشت، 
در ۳-٤ سالگی به آموختن حروف الفبا  و قرآن مجيد عالقه 

گرفت و بعد ها به ديگر دانستی های دينی پرداخت. 
کشور  پناهندۀ  جنگ  ناگوار  شرايط  به  بنا   ۱۹۹۷ سال  در 
زندگی   Eindhoven شهر  در  هم  با  فعًال  و  شديم  هالند 
ميکنيم. با رسيدن ما در اين کشور، او به زودی با برادرش 
اميد شامل مکتب آموزش زبان هالندی شدند و در آموزش 
زبان  تا  ميخواستند  و  کردند  زياد  کوشش  هالندی  زبان 

همبازی هايش را زودتر ياد بگيرند.
بعد از گذشت هفت ماه صدف توانست شامل صنف چهارم 

مکتب شود و تمامی دروس را به زبان هالندی فراگيرد.
صدف در کنار اين که به مطالعه و خواندن مجله و کتاب 
عالقه دارد، بيشتر وقتی را که در خانه ميباشد صرف آشپزی 
و ديگر کارهای خانه ميکند. همچنان با عالقه يی که در پی 
در  دارد،  و  داشته  ذهنی  های  سرگرمی  و  مطالعه  گيری 
سال۱۹۹۹ زمانی که هنوز هشت سال بيش نداشت توانست 

جريدۀ  جايزۀ  برندۀ 
 Eindhovendagblad
ها  کار  ميخواهم  شود. 
و دست آورد های ديگر 
اينجا  در  را  صدف 

بنويسم:
صدف    ۲۰۰۱ سال  در 
برندۀ  توانست  رسمی  با 
جايزۀ اول روز بين المللی 
ضد تبعيض نژادی شود. 
سال  همين  در  همچنان 
با نوشتن قصه يی برای 
برنامۀ "موشک طاليی" 
يا Goude Muis برندۀ 

جايزۀ دوم موشک نقره يی Zelver Muis شد و جايزه ها توسط دو 
نويسندۀ مشهور هالندی اعطا گرديد.

برای    De Vijf بنام  کتابی  که  يافت  آگاهی  صدف   ۲۰۰۲ سال  در 
اطفال و به همکاری شان چاپ ميشود و قصۀ صدف در فصل پنجم اين 
کتاب اقبال چاپ يافت. قابل تذکر است که نشر قصۀ کودک خارجی 

وعده  و  بود  خوش  مه  از  هم  او  کرد.  شرکت 
داد که همیشه وقت تالوت قران کریم مرا هم 

دعا کند.
يادداشت «نهاليادداشت «نهال»:  همة ما به وجود كودكانى همانند 
هاى  زمينه  اميدواريم  و  ميكنيم  افتخار  عبدالهادى 
در  كودك  اين  رهيابى  و  تشويق  براى  خوبى 
استعداد  چنين  تا  شود،  ميسر  اش  آينده  زندگى 
كشور  ترقى  و  بازسازى  در  و  نشده  ضايع  ما  هاى 
باقى  سوال  اين  ولى  باشند.  داشته  بارز  سهم  ما 
هاى  زبان  آموزش  و  زندگى  در  كى  كه  ميماند 
در  آموزشى  مسايل  ديگر  و  انگليسى  و  فارسى 
زندگى عبدالهادى نقش داشته است؛ چون يك 
نابغه استعداد آموزش بيشتر ميداشته باشد ولى در 

كودكى چيزى را  از غيب نميفهمد. 
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زبان که چند سالی بيش را در اين کشور نگذشتانده و قابل پذيرش 
نويسنده گان هالندی گردد، خود يک موفقيت بزرگ برای صدف 

بود.
مسابقۀ  جايزۀ  دوم  برندۀ  صدف  قصۀ  دوم  بار   ۲۰۰۳ سال  در 
موشک طاليی گرديد و او افتخار دريافت جايزه اش را از دست 

يکی از نويسنده گان بزرگ هالند کسب کرد.
توانست   (landelijk) کشوری  مسابقۀ  در  صدف   ۲۰۰٥ در 
 Doemaar کميتۀ  طرف  از  "خواب"  شعر  پارچه  سرودن  با 
Dicthmaar در مسابقۀ انتخاب بهترين شعر اشتراک کند و اين 
سروده اش غوغا به پا کرد. اين برنامه توسط عروس ملکۀ هالند 
خانم Larranten افتتاح شد و شعر صدف در اخبار ها و کتاب 
اختصاصی اين برنامه نشر شد. مدتی نگذشت که صدف به خاطر 
خوانش و ضبط شعرش در برنامه های مختلف اشتراک کرد و 
حتی اين سروده اش توسط گروه های هنری هالندی خوانده شد 
و در مسابقۀ بين المللی بلژيک – هالند هم جای خود را نباخت و 

در ۲۰۰٦ دی. وی. دی. آن نيز نشر شد.
و  کارهای  همسفر  هميشه  زياد  افتخار  با  من  که  نگذرم  ناگفته 
برنامه های دخترم بوده ام و او برعالوه که از جانب هالندی ها 
تشويق شده است، مورد تحسين و ستايش افغانهای باشندۀ هالند 
افغانستان)  ژورناليزم  (مادر  انوری  زمان  جميله  بانو  ويژه  به 

قرار گرفته است.
طراحی  و  رسامی  به  زيادش  های  مشغوليت  برعالوۀ  صدف 
لباس هم پرداخته است و البومی از رسم ها و طرح های خود 
دارد و آرزو دارد ديزانر يا طراح لباس شود ولی با اين همه از 

خياطی و دوخت خسته ميشود و به آن عالقه ندارد.
صدف با وجودی که سالهاست از کشورش دور است، مگر حس 
او  جاريست.  رگهايش  در  هموطنانش  به  محبت  و  وطندوستی 
همواره برنامه های چينل های مختلف افغانستان را تعقيب ميکند 

و از درد مردم خود آگاه است.
شبی يکی از برنامه ها را ديد و اشک از چشمانش جاری شد و 

همواره به تجسس و پرسش پرداخت که چه راهی وجود دارد که 
اگر بتوانيم هموطنان و به خصوص زنان کشور را کمک کنيم. 
من که به گونه يی تسلی اش ميکردم، در چشمانش خواندم که او 

انديشه اش را دنبال ميکند.
در اپريل ۲۰۰۷، در يک روز رخصتی نزدم آمد و گفت: "مادر، 
ميخواهم لباس بسازم، آن را بفروشم و پولش را به زنان افغان 
کمک کنم." من که ميدانستم صدف خياطی بلند نيست و از جانبی 
چگونه  که  نميدانستم  است،  مصروف  زياد  و  ندارد  هم  عالقه 
خواهد توانست لباس بدوزد. او پارچه های خورد و ريزۀ تکه را 
گرد آورد و به ساختن يکی از طرح های خود پرداخت و اولين 

پيرهن خود را در مدت دو هفته ساخت.
و  يافت  بازتاب  مکتب  های  فعاليت  پروگرام  در  اش  برنامه  اين 
از  بعد  شد.   ۲۰۰۸ سال  تا  لباس  دست  ده  ساختن  متقبل  صدف 
تالش زياد و رفتن به بازار و خريد مواد خياطی، به کمک من و 
پدرش، آهسته آهسته او راهش را يافت و تا حدی که خود کفی شد 
و ديگر از ما کمک پولی نخواست. او که هفتۀ دو روز به حيث 
فروشنده کار ميکند، عايد خود را مصرف لباس های توليد شده 

اش ميکند.
باالخره با همکاری ده همصنفی اش در برنامۀ نمايش لباس و ياری 
برادرش در تهيۀ موسيقی برنامه يی را زير نام "شب عربی" راه 
اندازی کردند و در ۲۳-۲٤ اپريل سال ۲۰۰۸ در يکی از سالون 
صدف  سپس  شد.  برپا  تفريحی  پروگرام  اين   EFFEnaar های 
آريانا  تلويزيون  های  برنامه  گان  گرداننده  از  يکی  سجيه  بانو  با 

افغانستان در امريکا به تماس شد و به او پيام خود را رسانيد. 
فروش  به  زودتر  هرچه  لباسهايش  که  دارد  آرزو  صدف  حال 
بتواند  آرام  خاطر  با  سويی  و  آيد  بدست  پول  يکسو  از  تا  برسد 
آمادۀ امتحان دولتی سال ۲۰۰۹ شود. او ميخواهد در رشتۀ قانون 

درست بخواند و قاضی شود.
من و پدرش نذير يوسفی ميخواهيم تمام زمينه های پيشرفت دختر 

مان را فراهم سازيم تا بتواند به آرزو هايش دست يابد.

قهرمانی   بان  ميز  ترکيه  کشور 
شطرنج بازان خورد سال و نوجوانان 
جهان   ۲۰۰۷ سال  در  کشور   ۱۶۴

بود.
شطرنج  جهانی  قهرمانی  مسابقات 
و  ساله   ۸ ساالن  خورد  بين   ۲۰۰۷
باالتر آن در کشور ترکيه از تاريخ 
۱۸ نومبر آغاز والی ۲۸ نومبر ادامه 

داشت.
 ۱۵۶ بين  ها  ساله   ۱۰ گروپ  در 
افغانستان  بيرق  جهان  باز  شطرنج 

استعداد  با  باز  شطرنج  يک  توسط 
کشور به اسم آرمان کوهی به اهتزاز 
کنندگان  اشتراک   ۱۴۰۰ نظر  که  آمد 
خود  به  را  جهانی  قهرمانی  مسابقات 

معطوف ساخت. 
آرمان کوهی پسر ۱۰ ساله محمد شفيع 
کوهی مقيم کشور فرانسه توانسته که 

باتشويق والدين خود به قهرمانی جهانی راه يابد وافتخاراتی را برای 
افغانستان ثبت تاريخ نمايد.

انجمن شطرنج بازان بيرونمرزی کشور موفقيت های اين نوجوان را 
تبريک گفته پيروزی های بيشتر را برای شان آ رزومند است.

آرمان کوهی قهرمان جهانی شطرنج  در بخش خوردساالن شناخته شد!
ارسالی انجنير جمشيدی حکم بين المللی شطرنج

 ويژة نوجوانان
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عبداهللا كمال رفيع نوجوان رشيد و رهپوى هنر موسيقى
فرزند  رفیع،  کمال  عبداهللا 
جناب استاد سمیع رفیع، شاعر، 
نامور  موسیقیدان  و  نویسنده 
کشور میباشد. او هفده سال دارد 
و متعلم صنف دوازدهم مکتب 

است. 
در  که  یی  برنامه  در  را  عبداهللا 
بزرگداشت سال جهانی موالنا از 
جانب فدراسیون پناهنده گان افغان 
در اروپا، تهیه شده بود، مالقات کردم. 
او با مهارت ویژه پدرش را در  نواخنت 
طبله همراهی میکرد و آنچنان زیبا 
مینواخت که متاشاگران را از آیندۀ 
عبداهللا  میداد.  مژده  درخشانش 
موسیقی را نزد پدر خود آموخته 
است و برعالوۀ تعلیمات عمومی 
در موسیقی، تبله مینوازد.  عبداهللا  
در متام بخش های نوازندگی، یعنی 
کالسیک، معتدل، محلی و قوالی 
، تبله مینوازد و آموزش بسیار خوب 
دیده است. وی همچنان نزد پدر خود 

موسیقی کالسیک را نیز فرا میگیرد و آوازخوانی را هم مترین 
میکند.

عبداله برای بار نخست، زمانی که ١٢ سال داشت، 
در کنسرت پدر خود، یک طهمری بیروی را خواند 
که بسیار تشویق شد و در ١٣ سالگی، اولین 
منایش تک نوازی تبله را اجرا منود که در آن شب با 
نواخنت تال تینتال و کهرو، برای یک ساعت، توجه 
شنوندگان برنامه را بخود جلب کرد و نهایت 

تشویق گردید.
های  عرصه  در  عبداهللا  شاخص  خصوصیات 

مختلف:
عبداهللا رفیع دارای فرهنگ اصیل افغانی بوده 
به زبان فارسی فصیح و روان صحبت میکند و 
مینویسد. از سفرش با فامیل در سال ٢٠٠٥ به 
را بخاطر  افغانستان، خاطرات بسیار خوشی 
دارد و از اینکه  هیچ نوع مشکلی را از بابت زبان 
و فرهنگ احساس نکرده است، سخت بر خود 

پدران  و  مادران  متام  به  و  میبالد 
افغان در کشور های غربی توصیه 
میکند که فرزندان خود را با روحیه 
فرهنگی و زبان مادری شان پرورش و 

آموزش دهند. 
وی،  آرزو دارد که در آینده در رشتۀ 

اقتصاد  حتصیل  کند.
ورزش  سالگی  پنج  از  عبداهللا 
ماستر  و  خود  پدر  نزد  را  تکواندو 
کوریایی آموخته و ادامه میدهد. 
هم اکنون کمربند «مشکی دان 
٢» دارد  و  نوجوانان را  مترین میدهد. 
البته در مسابقات جرمنی و اروپایی 
به اخذ مدال ها و کپ های بیشمار 

نایل گردیده است. 
به  را  خود  فراغت  وقت  عبداهللا 
موسیقی، مطالعه و ورزش سپری 
برادر  چهار  با  همچنان  میکند. 
و  است  مشغول  نیز  خود  دیگر 
مسئولیت نسبی آنها را نیز بدوش 

گرفته است.
برای این نوجوان رشید پیروزی و نیروی بیشتر متنا   میکنیم.

 ويژة نوجوانان
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 صنف زبان مادری ما 
رويکردها و اقتباس: "دستور زبان دری" نوشتۀ اکبر سنا غزنوی، "دستور تاريخی زبان فارسی دری" از پوهاند دکتور 

محمد حسين يمين و "دستور زبان فارسی" ازدکتر پرويز ناتل خانلری

شاگردان عزيز، 
درس امروز ما در مورد واژۀ است که ميتواند در جمله 
جانيشين اسم شود تا از تکرار اسم خودداری گردد. البته 
بعد از شناخت اين واژه قصه يی را در نظر گرفته ايم 
تا شما بتوانيد ضمير و ديگر اجزای يک جمله را که تا 

حال خوانده ايد، در آن نشان دهيد.

ضميرضمير
ضمير واژۀ است که در سخن به جای اسم قرار ميگيرد 
و از اينجاست که جانشين اسم گفته شده است. اسمی که 
به جايش ضمير می آيد، مرجع ضمير گفته ميشود و آن 
غالباً قبل از ضمير قرار می داشته باشد. در زبان فارسی 
شخصی،  ضمير  ميشود:  برده  کار  به  ضمير  گونه  سه 

ضمير اشاره و ضمير مشترک.
۱- ضمير شخصی: آنست که بر جای نام شخص قرار 
ميگيرد و از همين جهت آن را ضمير شخصی مينامند. 

چون اشخاص سه گونه اند:

الف: متکلم يا گوينده (شخص اول)
ب: مخاطب  و يا شنونده(شخص دوم)

ج: غايب( شخص سوم)

برای   ۳ ميباشد،  صيغه   ٦ دارای  شخصی  ضمير  بناًء 
مفرد و ۳ برای جمع.

هر  ميرود،  کار  به  اسم  جای  به  ضمير  که  آنجايی  از 
دارای  نيز  ضمير  ميگيرد،  جمله  در  اسم  که  را  حالتی 
چنان حالت است که عبارتند از حاالت فاعلی، مفعولی 

و اضافی.
يادداشت نهال: در يکی از کتابهای آموزش دستور زبان، شخص سوم را 
جريان  در  ميتواند  سوم  شخص  من  گمان  به  ولی  اند،  گفته  نيز  "غايب" 
استفادۀ  لهذا  شود؛  صحبت  موردش  در  و  باشد  داشته  حضور  موضوع 

"شخص سوم" را به جای "غايب" مناسبتر يافتم.

ضمير از نظر ارتباط واژه ها دو گونه دارد، يکی ضمير 
منفصل و ديگر ضمير متصل.

الف: ضمير منفصل
 آنست که جدا از واژه نوشته ميشود؛ مثل:

جمع مفرد   اشخاص  
ما من   گوينده   
شما تو   شنونده   

ايشان يا آنها او   شخص سوم  

ضمير فاعلی (منفصل):
ما رفتيم. من رفتم.  شخص اول:   

شما رفتيد. تو رفتی.  شخص دوم:   
او رفت.        آنها/ايشان رفتند. شخص سوم:   

ضمير مفعولی (منفصل):
ما را گفت مرا گفت   ش. اول:  
شما را گفت ترا گفت    ش. دوم:  

و را گفت        آنها/ايشان را گفت ش. سوم:  

ضمير اضافی يا ملکی منفصل: ضمايری اند که جدا از 
اسم ماقبل خود آمده عبارت اضافی را تشکيل ميدهند و 
در آن عبارت به جای مضاف اليه می نشينند و در اخير 
کلماتی که به « ه » پايان يافته باشد، به صورت يک 
«ی» مستقل ويا اختصار شدۀ آن به شکل «ء» يا يای 

خورد نوشته ميشود:

کتاب ما ش. اول:  کتاب من  
کتاب شما ش. دوم:  کتاب تو  

ش. سوم:  کتاب او         کتاب آنها/ايشان 
خانۀ من                  خانۀ ما   
خانۀ تو                   خانۀ شما   

خانۀ او             خانۀ آنها/اوشان/ايشان   

ب: ضمير متصل
ضمير متصل آنست که پيوست واژه واقع شود و از اين 

قرار است:
ضمير متصل فاعلی: 

(ـِيم) گفتيم (ـَم )  گفتم  ش. اول:   
(ـِيد) گفتيد ش. دوم:   (ـِی)   گفتی 
(ـَند) گفتند ش. سوم:      .  

 ويژة نوجوانان
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ضمير متصل مفعولی و اضافی
ـِما ـَم   ش. اول:   
ـِتان ـَت   ش. دوم:   
ـِشان ـَش   ش. سوم:   

نمونه يی از ضمير مفعولی متصل:
زد ما زدم (مرا زد)   ش. اول:  
زد تان زدت    ش. دوم:  
زدشان ش. سوم:  زدش   

نمونه يی از ضمير اضافی متصل:
کتاب ما کتابم    ش. اول:  
کتابتان کتابت    ش. دوم:  
کتابشان کتابش    ش. سوم:  

 
۲- ضمير اشاری

آن  به  و  گرديده  اسم  جانيشين  که  است  ضمير  آنگونۀ 
اشاره ميکند تا از تکرار آن جلوگيری شود. نشانۀ ضمير 
که  است  آنان)  آنها،  و (آن،  اينان)  اينها،  اشاری (اين، 
اولی برای نامهای اشيأ و اشخاص نزديک و دومی بجای 

نامهای اشيأ و اشخاص دور به کار ميروند. مثال:
کتابم را اينجا گذاشته بودم، ولی حال نيست.

در آن راهی که او برود، من نميروم.
۳- ضمير مشترک

وخويشتن  خويش  خود،  های  واژه  از  مشترک  ضمير 
برای هر سه شخص (شخص اول، دوم، سوم) به کار 

گرفته ميشود. مثال:
ضمير مشترک فاعلی:من خود آمدم. 

ضمير مشترک مفعولی: من خود را رساندم
خود  کتاب  در  او  -اضافی:  ملکی  مشترک  ضمير 

نوشت.
  ويا :   من از زندگی خود راضی استم.

مثال های ديگر را در اين عبارت ها ميبينيم:
خود  گفتيد،  خود  گفتی،  خود  ديديم،  خود  ديدم،  خود 

شنيدی، خود شنيديد
و يا: با خود گفت، با چشم خود ديديد، به راه خود رفتند، 

با خود برد 
گذشتۀ  مباحث  و  بحث  اين  پرسش  به  ميپردازيم  اينک 
ديده  تهيه  را  متنی  شما  بيشتر  تمرين  برای  سلسله.  اين 
ايم. نخست زير تمام ضماير آن خط بکشيد، سپس دور 
"اسم" ها يا "نام" های جمله حلقه بکشيد و افعال جمله 
را با رنگ متفاوت نشانی کنيد. در آخر صفت های جمله 

را نيز نشان دهيد.

 ويژة نوجوانان

 www.koodakan.org گربه و روباه   برگرفته از سايت
كه  گربه   . رسيد  روباهی  راه  سر  يی  گربه   

فكر می كرد روباه حيوان باهوش و زرنگی 

است ، به او سالم كرد و گفت : حالتان چطور 

است؟ 

گفت:  و  كرد  گربه  به  نگاهی  مغرور  روباه 

ای بيچاره ! شكارچی موش ! چطور جرئت 

تو  اصال  ؟  كنی  احوالپرسی  من  با  که  كردی 

چقدر معلومات داری ؟ چند تا هنر داری ؟ 

گربه با خجالت گفت : من فقط يك هنر دارم 

روباه پرسيد : چه هنری ؟ 

گربه گفت : وقتی سگها دنبالم می آيند ، ميتوانم 

روی درخت بپرم و جانم را نجات بدهم.

روباه خنديد و گفت: فقط همين ؟ ولی من صد 

ميخواهم   و  سوزد  می  برايت  دلم   . دارم  هنر 

به تو ياد بدهم كه چطور بايد با سگها برخورد 

كنی. 

در اين لحظه يك شكارچی با سگهايش رسيد. 

باال  درخت  به  زدن  برهم  چشم  يک  در  گربه 

شد و فرياد زد عجله كن روباه! 

را  او  سگها  كند،  كاری  خواست  تا  روباه 

گرفتند. 

اسير  هنر  صد  با  شما  روباه  زد:  فرياد  گربه 

شديد، اگر مثل من فقط يك هنر ميداشتيد و اين 

قدر مغرور نمی شديد ، االن اسير نمی شديد!
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33- قارة اروپا- قارة اروپا

 کشور های
 اروپايی با
پايتختهای آن

 ويژة نوجوانان

روسیه  -  مسکو

اندورا  - اندورا الویال

اُستریا  - وینا

بلیجیم  - بروسیل

دمنارک  - کوپنهاگن

فنلند  - هیلسنکی

فرانسه  - پاریس

آملان  (Germany)- برلین

یونان  (Greece)- آتن

واتیکان  - شهر واتیکان

آیسلند  - ریکجاویک

ایرلند  - دوبلین

ایتالیا  - روم

لیچتینستین – وادوس

لوکزامبورگ – لوگزامبورگ

مالتا  - والیتا

موناکو  - موناکو

  – (Netherlands) هالند
               الهه (دینهاخ) و 

               امستردام

ناروی - اسلو

پرتگال – لیزبون

سامنرینو – سامنرینو

هسپانیا – مادرید

سویدن – ستوکولم

سویس (Switzerland) – بیرن

 (United Kingdom) انگستان
–                            لندن

البانیا – تیرانا

ارمنیا – یریفان

آذربایجان – باکو

بیالروس – مینسک

بوسنیا و هرزگوینا –   

                سراجیفو

بلغاریا – سوفیا

کروتیا – زاگریب

جمهوری چک – پراگ

ایستونیا – تالین

جورجیا – تابلیسی

مجارستان یا هنگری- 
                  بوداپست

التفیا – ریگا

لیتوانیا – ویلنویس

مَسیدونیا – سکوپیه

مولدویا – کیسینو

پولند – وارسا

سیپروس – نیکوسیا

ترکیه – انقره

سکاتلند – ایدنبرگ

والیس – کاردیف

ایرلند شمالی - بلفاست
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 ويژة نوجوانان

١- روسیه  
٢- اندورا  

٣- اُستریا  
٤- بلیجیم  

٥- دمنارک 
٦- فنلند  

٧- فرانسه 
(Germany)  ٨- آملان
(Greece)  ٩- یونان

١٠- واتیکان  
١١- آیسلند  

١٢- ایرلند  

١٣- ایتالیا  
١٤- لیچتینستین 

١٥- لوکزامبورگ 
١٦- مالتا  

١٧- موناکو  
   (Netherlands) ١٨- هالند

١٩- ناروی - اسلو
٢٠- پرتگال 

٢١- سامنرینو 
٢٢- هسپانیا 

٢٣- سویدن 
 (Switzerland) ٢٤- سویس

  (United Kingdom) ٢٥- انگستان
٢٦- البانیا 
٢٧- ارمنیا 

٢٨- آذربایجان 
٢٩- بیالروس 

٣٠- بوسنیا و هرزگوینا 
٣١- بلغاریا 
٣٢- کروتیا 

٣٣- جمهوری چک 
٣٤- ایستونیا 

٣٥- جورجیا 
٣٦- مجارستان یا هنگری

٣٧- التفیا 
٣٨- لیتوانیا 

٣٩- مَسیدونیا 
٤٠- سکوپیه
٤١- مولدویا 

٤٢- پولند 
٤٣- سیپروس 

٤٤- ترکیه – انقره
٤٥-سکاتلند 

٤٦-والیس 
٤٧- ایرلند شمالی 

شماره های این کشورها را روی روی ساحۀ مربوط آن در نقشه بگذارید.
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بـاران تیـزابی
    Zure Regen- Aarde & MilieuZure Regen- Aarde & Milieu ترجمه از زبان هالندی، کتاب ترجمه از زبان هالندی، کتاب

 نوشتۀ Sally Morgan              تهیه کننده: پردیس فقیری با همکاری م. آذر

یاد  کتاب  از  برداشتهایم  نوشته  این 
کتاب  این  مطالعۀ  با  است.  شده 
در  چقدر  ها  انسان  ما  که  دانستم 
مقابل طبیعت بی تفاوت بوده ایم؛ با 
پیشرفت تکنالوژی و صنعت، این کرۀ 
کرده  استفاده  نادرست  چقدر  را  زیبا 
ایم و اگر از این بعد توجه نکنیم، برای 
جا  به  چه  بعدی  های  نسل  و  آینده 

خواهیم گذاشت؟
نکاتی را که در این کتاب بسیار توجه 
ام را جلب کرد، برای خوانندگان "نهال" 
گرد آورده ام و دانسنت آن را برای نوجوانان 

و همساالمن ضروری میپندارم.
در گوشه های جهان، درختها و جنگل 
ها از بین میروند، ماهی ها از دریاچه ها 
و دیگر آبها نابود میشوند و ساختمان 
ها به مرور زمان بیشتر از حد معمول 
تخریب می شوند. سبب شماری از این 
ناگواری ها باران اسیدی یا باران تیزابی 

(Zure Regen) میباشد.
مضر  و  کثیف  مواد  از  اسیدی  باران   
هوا به وجود می آید و توسط طبیعت 
کارخانه  زهری  گازهای  اثر  در  بیشتر  و 
تولید  مراکز  صنعتی،  تولیدات  های 
ترکیب  هوا  در  ها  موتر  دود  و  انرژی 
مزه  ترش  مایع  یک  ماده  این  میشود. 
بر  باریدن  از  پس  و  دارد  تیز  بوی  بوده 
زمین، زمینۀ زندگی را برای حیوانات و 

نباتات نا مساعد میسازد.
نیست.  نو  پدیدۀ  یک  اسیدی   باران 
زمانی  اینسو،  به  سال   ٢٠٠ از  بیشتر 
قوی  مواد  استفادۀ  به  انسانها  که 
سوخت مثل ذغال سنگ شروع کردند، 
سبب  که  گردید  می  تولید  هایی  گاز 
انسانها  حال  شد.  می  هوا  آلودگی 
برعالوۀ ذغال سنگ، از تیل و دیگر مواد 

سوخت نیز استفاده میکنند که باعث 
کثافت بیشر محیط می شوند.

اگر شما آب این دریاچه را با بیل بگیرید، 
می بینید که باران اسیدی حیوانک ها 

و نباتات آن  را از بین برده است.
توانستند  دانشمندان  خوشبختانه 
این نوع آلودگی را پیدا کنند و تدابیری 
پیشنهاد  این  از  یکی  کنند.  پیشنهاد 
کثیف  های  گاز  کمتر  استفادۀ  ها 

کاربنیک  گاز  تولید  است.  هوا  کنندۀ 
به   ١٩٧٠ سال  از  ها  فابریکه  توسط 
اینسو بسیار کم شده است؛ اما حال 
ها  موتر  توسط  بیشتر  هوا  و  محیط 
در  موتر  استفادۀ  چون  میشود،  آلوده 

این اواخر زیاد شده است.
پیشرفته  های  کشور  بسیاری  در   
شدن  آلوده  از  جلوگیری  برای  تدابیری 
برای  است.  شده  گرفته  محیط 
فابریکه ها و مراکز تولید انرژی طریقه 
تولید  که  است  شده  دریافت  هایی 
و  میسازد  کم  را  آلوده  گازهای  مقدار 
برای  مخصوص  های  فلتر  همچنان 
که  است  شده  ساخته  ها  کارخانه 
های  گاز  شدن  پراگنده  و  پخش  مانع 
دانشمندان  حال  میشود.  ها  کارخانه 
دریافته اند که چگونه میتوان از انرژی 

باد، آب و آفتاب استفاده کرد و کارخانه 
کارخانه  این  ساخت.  انرژی  تولید  های 

ها هوا و محیط  را آلوده منی سازد. 
تکنالوژی پیشرفتۀ امروز برای مشکل 
است.  کرده  پیدا  حل  راه  نیز  ها  موتر 
تیل  مصرف  امروزی  مدرن  های  موتر 
کمتر دارند و در میان موتور و نل خروج 
 Katalysator بنام  ساختمانی  دود، 
جابجا است که گاز تولید شدۀ موتر 

را فلتر میکند و استفادۀ این نوع موتر 
ها در بسیاری کشور ها حتمی است.

باران  طبیعی  آفت  از  جلوگیری  برای 
انسانها  بیشتر  آن  عامل  که  تیزابی 

اند، چه باید کرد؟
برای  را  مختلفی  وسایل  دانشمندان 
آلوده  باران  کثافت  مقدار  تشخیص 
بکار میبرند؛ اما اگر با یک نگاه دقیق 
خود  پیش  و  دور  های  خانه  و  نباتات  به 
ما  محیط  که  درمییابیم  ببینیم، 
دیده  صدمه  آلودگی  ازین  حد  چه  تا 
است. درختان کاج و بید بیشتر از همه 
خوبترین  بینند.  می  ضرر  حادثه  این  از 
درخت  یک  صحت  میتوان  که  وقتی 
زمانی  تابستان،  آغاز  کرد،  مطالعه  را 
میباشند،  کالن  درختان  های  برگ  که 
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زردی  میتواند  نباتات  در  آلودگی   این  تأثیر  های  منا  اولین  است. 
و لکه های برگها و ریخنت آن باشند. درختانی که شاخه های 
باشند،  کرده  پیدا  مانند  چرم  شدۀ  جمع  های  برگ  و  خشک 
بیشتر صدمه دیده اند. این درختان آنقدر ضعیف میشوند که 

به ساده گی از جاهای خشک شده می شکنند.
اگر بخواهیم، میتوانیم سهمی در بهبود محیط زیست داشته 
باشیم. مثالً به جای این که با موتر به مکتب و یا جاهای نزدیک 
یکسو  از  زیرا  برویم؛  بایسکل  با  یا  و  پیاده  میتوانیم  میرویم، 
به صحت ما مفید است و از جانب دیگر با استفادۀ بایسکل 
چراغ  از  استفاده  با  میتوانیم  خانه  در  منیسازیم.  آلوده  را  هوا 
های کم مصرف و خاموش ساخنت وسایل برقی که استفاده 
کمتر  استفادۀ  با  کنیم.  خودداری  انرژی  مصرف  از  منیشوند، 
آلودگی  از  میتوانیم  کاغذی  و  ای  شیشه  پالستیکی،  وسایل 
محیط جلوگیری کنیم چون برای تولید دوبارۀ این وسایل انرژی 
زیاد مصرف میشود که باعث آلودگی هوا میگردد. پس هر قدر 
استفادۀ تیل، گاز سوخت و دیگر مواد محروقاتی کمتر باشد، 

به همان اندازه محیط کمتر آلوده می شود.
اگر ما امروز به این موضوع مهم توجه نکنیم، شاید روزی فرا 
بیشتر  جهان  مختلف  نقاط  باران  آلودگی  فیصدی  که  رسد 
شود و زندگی در روی زمین بیشتر از پیش مشکل گردد. اگر هر 
انسان در بهبود این وضعیت سهم خود را ادا کند، بی گمان 

میتوانیم از این آفت طبیعی خود و آینده ها را جنات دهیم.

با امید بسیار، پردیس

 
 
ر 
 

 
ر 
ر 

کارخانۀکارخانۀ تولید انرژی در این ساحه سبب آلودگی هوا شده و  تولید انرژی در این ساحه سبب آلودگی هوا شده و 

در نتیجه این درختدر نتیجه این درختان مرده اند. ان مرده اند. همچنان باران اسیدی سطح همچنان باران اسیدی سطح 
این مجسمه را که در ایتالیا است، تخریب کرده است.این مجسمه را که در ایتالیا است، تخریب کرده است.

رأ (نخوانده است) رأ ُ (میخواند) –  لَم یَقَ یَقَ

- باالی واو :
ؤ – تــَنـَبُّـؤ (پیشگویی) ـُمُ ـُؤ (مروارید) – ن ـُؤ ل ل

باالی یاء :
ئ – قَار ِئ تّـَکئ – نـَاشِ مُ

و هرگاه بعد از همزۀ پایان کلمه، تاء تأنیث بیاید  و حرف 
ماقبل همزه را یک حرف صحیح ساکن تشکیل داده باشد، 

همزه به صورت الف نوشته می شود، مانند:
رَأ َة  (جرأت) جُ

نـشأة (پیدایش)
متحرک  صحیح  حرف  یک  را  همزه  ماقبل  حرف  هرگاه  و 
حرف  حرکت  همجنس  حرف  باالی  باشد،  داده  تشکیل 

ماقبل نوشته میشود؛ مانند:
ة (گروه) فِئــَ

لؤلؤ َة (مروارید)

حرف  و  بیاید  تأنیث  تاء  کملۀ  پایان  همزۀ  از  بعد  هرگاه 
ماقبل همزه را یک حرف علت تشکیل داده باشد، در این 
صورت هرگاه آن حرف علت یاء باشد، همزه به صورت یاء 

نوشته میشود، مانند:
خطیئة  (گناه)
بَرِیئة  (بیگناه)

و هرگاه حرف علت الف  و یا  واو  باشد، همزه به صورت 
مستقل نوشته می شود؛ مانند:

رَاءَة (خواندن) قِ
رُوءَة  (مردانگی) مُ

... نوشنت حمزه      به ادامۀ صفحۀ ٤٠
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سرگرمى ها و پرسش ها
- با استفاده از حرفهای این چوکات ها واژه های سه حرفی 

و چهار حرفی بسازید؛ طوری که دو حرف یک چوکات پهلوی 
هم نیایند.   مثال: گام - قلم - دانش

آ  - ا - پ - ت - چ  - خ - ذ - ز -ش - ص-ط -ع - ف - ک - ل -  هـ

ب  - ت - ث - ج -ح - د -ر - ژ - س - ض- غ -ق - گ - م- ن - و - ی

- مترادف واژه های زیر را بتویسید که با حرف داده شده آغاز 
شود:

جهان :  (گ)  ________     سرحد (م) __________

مذهب : ( ر )  ________    فایده (ب)  __________

قریه ( ر  )    _________    رخ  (گ) ___________

- با استفاده از پسوند های  مند ، زار، گین، واژه های داده شده 
کلمه بسازید:

سبزه  -  خشم - آبرو - آب - دانش - ثروت - کشت - عقل 

- در زبان فارسی در اخیر نام کدام کشور ها پسوند «ستان» 
می آید؟

- چند واژه را میشناسید که با سه حرف «درو» آغاز شود؟
مثال: درویش

- باران اسیدی چگونه به وجود می آید؟

- چگونه میتوانیم سهمی در کم شدن آلوده گی هوا 
داشته باشیم؟

- فرق میان دایره و کره چیست؟

- از اتصال دو زاویۀ مقابل هم در یک مستطیل چند مثلث به 
وجود می آید؟

- پنج عملیۀ ریاضی را نام بگیرید.

- تفاوت مقعر و محدب چیست؟

- وتر یک دایره با قطر آن چه فرق دارد؟ 

- از حروف مشترک  هر یک از دسته اصطالحات علوم 
ساینسی که در اینجا داده شده، اصطالح  دیگری بسازید:

مثال: مساوی - تقسیم   قوس  (یکی از نشانه های نبشتاری ریاضی)

_____ (کوتاه ترین فاصله میان دو نقطه) مستطیل  -    مخرج   

_____  (یکی از عملیه های ریاضی) ضخامت    -   ربع         

_____  (یکی از عملیه های ریاضی) تقسیم     -    ارتفاع    

_____   (مرکز اتوم) دایره     -   تقسیم  

_____  (یکی از عالمه های ریاضی) منحنی     -    فزیک     

-  چهار کشور افریقایی و شش کشور اروپایی را نام بگیرید 
که حرف اول و آخر آن «الف» باشد.

- کدام کشور های آسیایی مرز بیشتر با آب دارند؟

- کدام کشور های افریقایی کامالً محاط با خشکه اند؟

- کشور های عضو احتادیۀ اروپا کدام ها اند؟
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یک آسمان آزادی
مادر !

غزه گک را در بغل بگیر
که هنوز هم گرگ قدیمی می دَوَد

خواهر!
چادرت را بروی غزه بیانداز

که چشم های یوریشلم بشرمد
پرنده جان !

من برایت یک آسمان آرامی
و یک آسمان آزادی

میدهم
باالی موهای خونالود فلسطین بپاش

دریا!
سنگهای وجدان را باال کن

تا که تالطم خون اطفال ایستاده شود
من

پوست زخمی غزه را احساس میکنم
هر روز دوباره دیروز می شود

همیشه یک قصه تکرار می شود
الفاظ من کمبود می کند

تا بگویم که چقدر نفرت دارم
آیا کدام وقتی یک جرقه می درخشد ؟

که شیشۀ درد را بشکند
 باز هم آیا بروی ماین ها یهودی میگردم؟

خونی که تقاضای آرامی دارد
آیا یک روزی خواهد آمد 

که من از این خواب آتشفشانی بیدار شوم؟
یا چیغ ها یی که در سر من باقی می مانند 

برای زاغ های لوده  عادی است ؟
شما از خود منی پرسید

که شما زندگی می کنید یا زندگی شما را  می کند ؟
ویا با چشم بند دروغی چشم تانرا می پوشانید 

با یک احساس ساختگی می پرید
حاال درسطل غزه اشکی نیست

بلکه سطل غزه در حوض خون غرق شده
شعر تراژیک غزه

تکرار الفبای مرگ است
شروع ِ آخر نزیک شده میرود

شعر من یک بهشت کوچک است
برای کودکان بی تابوت فلسطین
شعر من یک جهنم  بزرگ است

برای جنایکاران یوریشلم
لیمه فرهود، هالند 
١٩ جنوری ٢٠٠٩

Een hemel van vrijheid

Moeder!
Neem GAZA in je armen
Want de oude wolf rent nog
Zuster!
Gooi je sjaal over het gezicht van GAZA
Zodat de ogen van JERUZALEM zich vullen met 
schaamte 
Lief vogeltje !
Ik geef je een hemel van vrede 
En een hemel van vrijheid mee
Strooi het over de bloederige haren van PALESTINA
Zee!
Zet de stenen van het GEWETEN op
Zodat de storm van kinderbloed  STOPT
Ik voel aan de gewonde huid van GAZA 
Elke dag is het weer gister
Altijd weer hetzelfde verhaal
Woorden komen mij tekort,
Om te zeggen hoe erg ik baal
zal er ooit een straal gaan schijnen?
die het glas van pijn verbreekt,
Of blijf ik telkens lopen op  Joodse mijnen?
Het bloed dat om vrede smeekt.
Zal er ooit een dag gaan komen
Dat ik ontwaak uit deze vurige droom?
Of blijft het schreeuwen in mijn hoofd 
Voor alle domme kraaien doodgewoon?
Zal jij je ooit afvragen waarom jij 
Niet leeft maar word geleefd?
Of blijf je de blinddoek van de leugen dragen
Met een fake gevoel dat je toch zweeft?
Het is niet meer de traan in de emmer van GAZA,
Maar de emmer van GAZA  is verzonken in een 
bloedbad
Er is geen tragedies gedicht in GAZA,
Maar GAZA in de herhaling van het doden ABC...
Het begin van het einde,
Komt steeds naderbij
Mijn gedicht is het kleine paradijs 
Voor Palestijnse kinderen zonder doodskistjes
Mijn gedicht is een grote hel
Voor de JERUZELEMSE misdadigers

Lema Farhoed, Haag / Nederland
19/01/2009

Lema.f@live.nl
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می  تیل  موتر  در  ما  میشود.  جهان  ادامۀ  باعث  انرژی 
اندازیم، ما غذا میخواریم و یا بتری را در بازیچۀ خود 
بر  انرژی  کنیم.  استفاده  آنها  انرژی  از  تا  میگذاریم 
روشنی، رنگ، آواز و حرکت تأثیر دارد. اگر انرژی منی بود، 
و  بود  منی  احساس  و  حرکت  منو،  چون  بود؛  منی  حیات 

دنیا تاریک، سرد و بدون زندگی روی آن میبود.
بیشترین مقدار انرژی از آفتاب می آید و جهان را مانند 
یک بتری قدرت و حرکت میدهد؛ مگر آفتاب انرژی خود 
از  انرژی  که  میگویند  دانشمندان  میگیرد؟  کجا  از  را 
همان آغاز کاینات که از اثر یک انفجار بزرگ و قوی به 
میان آمده، وجود داشته است و دیگر هرگز انرژی نو به 

وجود منی آید.
ملس  قابل  که  چیزی  (هر  ماده  جاست.  همه  در  انرژی 
انرژی  از  شکلی  یک  غیره)  و  لباس  آب،  مثل  است، 
است. یکی از قوانین اساسی در مورد انرژی این است 
که انرژی نه به وجود می آید و نه از بین میرود؛ صرف 
انرژی  یا  و  ماده  حالت  هر  در  میکند.  تغییر  آن  شکل 

شکل خود را تغییر میدهد.
است.  مرئی  غیر  یا  و  دید  قابل  غیر  عموماً  انرژی 
اگر  مثال  طور  ببینیم؛  را  انرژی  میتوانیم  گاهگاهی 
تابیدن آفتاب را ببینیم و یا سوخنت آتش را؛ اما معموالً 
انرژی غیر قابل دید است. طور منونه اگر یک سنگ را 
آفتاب  تابش  اثر  از  گاهی  تابستان  در  بگیریم،  نظر  در 

که  شود  می  گرم  آنقدر 
تخم  یک  دارد  امکان  حتی 
شود،  پخته  آن  روی  مرغ 
سرد  بسیار  زمستان  در  ولی 
آن  شکل  در  مگر  میشود؛ 
پس  آید.  منی  تغییری  کدام 
انرژی  که  توانیم  می  گفته 

غیر قابل دید است.
انرژی هیچگاهی در اثر استفاده از بین منی رود، بلکه 
را  آفتاب  انرژی  درختان  میدهد.  تغییر  را  خود  شکل 

میگیرند  به کمک آن منو می کنند. اگر ما یک درخت 
را بسوزانیم، درخت از بین میرود، ولی انرژی آن از بین 
شکل  تغییر  روشنی  و  حرارت  شکل  به  بلکه  منیرود 

میدهد.
نوجوانان عزیز، این آگاهی 
انرژی  مورد  در  را  ابتدایی 
و  کردیم  تهیه  برایتان 
هر  میخواهیم  شما  از 
این  در  که  را  معلوماتی 
مورد دارید، برای مجلۀ تان 

بفرستید.

ترجمۀ بخشی از کتاب" انرژی" نوشتۀ Chris Woodford           همکار برگردانی به فارسی: پردیس فقیری

انـرژى چيـست؟

 ويژة نوجوانان
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ترجمۀ پردیس فقیریترجمۀ پردیس فقیری
پسرکی ناوقت به خانه آمد. پدرش پرسید: چرا ناوقت 

آمدی؟
دور  زمین  که  ایم  خوانده  جغرافیه  در  داد:  جواب  پسر 
میخورد. در بیرون انتظار داشتم که چه وقت خانۀ ما 

حرکت میکند.
 *  *  *

دزدی در محکمه میگفت که من قالین را دزدی نکرده 
ام. قاضی برایش گفت: ما ده نفر شاهد داریم که ترا در 
هنگام دزدی دیده اند. دزد با چشم سفیدی جواب داد: 

هزاران نفر دیگر وجود دارند که مرا ندیده اند. 

پسرک پنج ساله یی با پدرش به دیدن مسابقۀ فوتبال رفته 
بود. بعد از گذشت نیم ساعت پسرک از پدرش خواست تا 
به خانه برگردند. پدرش گفت: درست است خانه میرویم به 
شرطی که تو از همه متاشاگران این مسابقه اجازه بگیری.

*  *  *
مردی نیمه شب از  قوقو سگ همسایه از خواب بیدار شد. 
پرسید:  زنش   . برخواست  جایش  از  مرد  شد.  منی  آرام  سگ 
کجا میروی؟ مرد گفت: میروم و سگ همسایه را در حویلی 
همسایه  سگ  قوقو  که  بدانند  همسایه  تا  میآورم  خود 

چقدر ناراحت کننده است.

داکترمکتب از يک شاگرد پرسيد:
ـ تو چه وقت تولد شده ای؟

دخترک گفت:
ـ من تولد نشده ام. من يک مادراندردارم.

* * *
شما کيستيد؟

به  ازجرمنی  که  ـ  ريل  دراتاقک  آشنا  نا  نفرخارجی  دو 
سوی هالند می رفت ـ همسفرشدند. اولی پرسيد:

ـ شما ازکجا استيد؟
می  معلوم  خارجی  هم  شما  اما  استم.  جرغان»   » من  ـ 

شويد؟
ـ بلی، من هم «هلغان» استم.

* * *
برمه  يا  آوازخوانی  پرسيدند:«تو  اندامی   نازک  از 

کار؟»
آوازخوان ابروکمان، چرخ زنان گفت:«به آوازم چه می 
بينی، به نازم بنگر /  به کمپوزم چه می بينی، به پوزم 

بنگر.»
*** 

 ازهنرمندی پرسيدند:«در سال های پسين، چند اثر هنری 
آفريده ای؟»

دهن هنرمند سه صد متر به شرق و غرب دويد و فرياد 
برای  بانکی  اااانک؛  ب  ی  ی  زی  ی  ی  زی  زد:«ع 

همه!»

عدالت الجبری
 از گدايان رياضی دان شنيده بودم که می گفتند:«يک به 

دنيا، صد به آخرت.»
نگو که در اين روزها شوق گدايی  به سرم زد و با اين 
طلب و دعا  زنگ خانۀ نمايندۀ دايمی امريکا در ملل متحد 
را فشار دادم و فرياد زدم:«خيرکنيد به نام خدا! يک به 
دنيا، صد به آخرت؛ يک بار در شورای امنيت دنيا، به 
حال مردم غزه رحم کنيد، تا در ملل متحد آخرت، صد 

بار اجرش را ببينيد!»
نمايندۀ امريکا در شورای امنيِت دنيای فانی ـ که به علت 
پشت  از  ـ  کند  افشا  را  نامش  نتوانست  ديپلماتيک  زکام 
دروازه صدا زد:«دعا کن بابه جان! ما در شورای امنيت 
اين دعای الجبری را به بحث گرفتيم و با اتفاق آراء به 
عدالت الجبری تغييرش داديم: يک  به اسراييل، هزار به  

فلسطين.»
دوباره فرياد کشيدم:«الهی خاک سياه را برداری، به نفت 
سفيد تبديل شود، قربانت شوم، عدالت الجبری چيست؟»

نمايندۀ دايمی  از آن طرف در با لحن دموکراتيک سرم 
کنی!عدالت  می  گدايی  چرا  نداری،  که  زد:«سواد  چيغ 
الجبری يعنی: يک راکت به اسراييل، هزار بم به فلسطين؛ 

يک مرده به اسراييل، هزار کشته به فلسطين.» 

از احسان سالماز احسان سالم
قنــد و قـروت

 ويژة نوجوانان
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حروف قمری و شمسی

هرگاه در تلفظ کلمه های (قمر) و (شمس) بعد از آوردن 
الف و الم تعریف (ال) که عربها به وسیلۀ آن اسمهای 
را  نامشخص  مدلول  و  معنا  دارای  اسمهای  یا  رَة)  (نَکِ
و  معین  مدلول  و  معنا  دارای  اسمهای  یا  ِفـَة)  ر  عٌ (مَ به 
مشخص تبدیل مینمایند، دقت مناییم، دیده میشود که 
آن  حرفهای  تلفظ  در  (قمر)،  کلمۀ  آغاز  در  (ال)  آمدن  با 
و  نوشته  اینگونه  و  گردد  منی  منا  رو  تغییری  هیچگونه 

. رُ تلفظ میشود: القـَمَ
و اما با آمدن (ال) در آغاز کلمۀ (شمس)، حرف الم از تلفظ 
ساقط گردیده و در پهلوی نخستین حرف کلمه که در 
اینجا حر (ش) میباشد، یک حرف دیگر از جنس خودش 
افزوده شده و به صورت مشدد و به این گونه نوشته و 

. ـَمسُ تلفظ می شود: الشّ
نکتۀ دیگری که باید در اینجا به آن توجه منود این است 
) دارای عالمت سکون بوده  رُ ـمَ قَ که حرف الم درکلمۀ (الـُ
و  نداشته  خود  با  را  عالمت  آن   ( ـَمسُ (الشّ کلمۀ  در  اما 

عاری از آن میباشد.
(قمری)  به  حرفها  این  نامگذاری  دلیل  یا  و  تسمیه  وجه 
و (شمسی) اینست که در اینجا حرف اول اسم به قمر 
یعنی ماهتاب و به شمس یعنی آفتاب و حرف الم در أدات 
تعریف ( ا ل ) به ستاره ها تشبیه شده است؛ چه هنگام 
موجودیت ماهتاب، ستاره ها نیز در فضاء دیده میشوند، 
مگر در هنگام موجودیت آفتاب، ستاره ها به چشم دیده 

منیشوند.
از جملۀ بیست و نه حرف در زبان عربی، چهارده حرف آن 
حرف  یک  و  میباشد  شمسی  آن  حرف  چهارده  و  قمری 
آن که عبارت از حرف الف میباشد ، نه قمری است و نه 
شمسی؛ زیرا چنانکه میدانید این حرف همیشه ساکن 

بوده و منیتواند در آغاز کلمه بیاید.
حرفهای قمری اینها اند:

ب – ج – ح – خ – ع- غ – ف – ق -  ک – م – ه – و – ء – ی

اینک برای هر کدام از این حرفها مثالهایی می آوریم:

حرفهای شمسی این حرفها را گویند:
ت – ث – د – ذ – ر – ز-  س – ش – ص – ض – ط – ظ- ل- ن

آورده  مثلهایی  حرفها  این  از  کدام  هر  برای  اکنون  و 
میشود:

نوشتۀ پوهنیار عبدالواسع رحمانی نوشتۀ پوهنیار عبدالواسع رحمانی 

حروف قمرى و شمسىحروف قمرى و شمسى
 ويژة نوجوانان
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نوشنت همزه
همزه حرفیست حرکت پذیر و هرگاه به گونۀ الف نوشته 

شود، به نام (الف یا بسه) نیز یاد میشود؛ مانند: 
(داد) ی  أ َعطَ

(پرسید) أ َلَ  سَ
(گزارش) النبأ 

که  میگیرد  قرار  ـّه)  لَینَ (الف  آن  برابر  در  صورت  ین  در 
حرکت پذیر نیست؛ مانند:

(گفت) قَالَ 
(دعوت کرد) دَعـَا 

(انداخت) رَمَی 
همزه در آغاز، میانه و پایان واژه ها می آید، مانند: 

، النبأ أ َلَ ی، سَ أ َعطَ
آید،  می  ها  واژه  پایان  و  میانه  در  تنها  لینه  الف  أما  و 
، دَعـَا  و در آغاز واژه ها منی آید؛ زیرا همیشه  مانند: قَالَ
آغاز  ساکن  حرف  با  عربی  زبان  های  واژه  و  است  ساکن 

منی شوند.

همزه در آغاز کلمه
متحرک  همیشه  آید،  می  کلمه  آغاز  در  که  یی  همزه 
به  همیشه  و  میباشد  مضموم)  یا  مکسور  (مفتوح، 

صورت الف نوشته می شود؛ مانند:
أ َخالق – إ ِنسان، اُستاد، إنشاء ...

همزه در وسط کلمه
در نوشنت همزۀ وسط کلمه، ساکن بودن و متحرک بودن 
بررسی  به  زیرین  گونۀ  به  را  آن  که  یابد  می  اهمیت  آن 

میگیریم:
حرف  باالی  باشد،  ساکن  کلمه  وسط  همزۀ  هرگاه   -

همجنس حرکت ماقبلش نوشته میشود؛ مانند:

بقیه در صفحۀ ٣٤

 ويژة نوجوانان

ؤمِن – بئر (چاه) – ذِئب (گرگ) رَأس – مُ
حرف  باالی  باشد،  متحرک  کلمه  وسط  همزۀ  هرگاه   -

همجنس حرکت خودش نوشته میشود؛ مانند:
مسؤول (پرسان شونده) أ َلَ (پرسید)   سَ

رؤوف (مهربان) یَسأ َلُ (می پرسد)  
لـَئِیم (پست فطرت) ائِل (پرسنده)  سَ

و أما همزۀ مفتوح وسط کلمه که پس از حرف مضموم 
و یا مکسور می آید، از قاعدۀ باال مستثنی بوده و باالی 
شود؛  می  نوشته  ماقبلش  حرف  حرکت  همجنس  حرف 

مانند:
مؤرخ (تاریخ نویس) ؤ َال (پرسش)   سُ

فئات (گروهها) ؤنث (مؤنث)   مُ
ذئاب (گرگها) ؤ َن (آذوقه)   مُ

و هرگاه همزۀ میان حرفهای الف و یاء قرار گیرد، میتوان 
نوشت؛  یاء  صورت  به  هم  و  مستقل  گونۀ  به  هم  را  آن 

مانند:
اءی   و یا   بقائی (پاییدن من) بَقَ

رجاءی  و یا  رجائی (آرزوی من)

از  غیر  اضافی  ضمائر  و  الف  حرف  میان  همزه  هرگاه  و 
متکلم قرار گیرد، قاعدۀ نوشنت آن قرار ذیل است :

حرف  باالی  باشد،  مضموم  یا  مکسور  همزه  هرگاه 
همجنس حرکت خودش نوشته میشود، مانند:

بقاؤه (پاییدن او) بقائِهِ  
رجاؤه (آرزوی او) ائِهِ  رَجَ

همزه در پایان کلمه :

هرگاه حرف ماقبل همزۀ آخر کلمه ساکن باشد، همزه به 
صورت مستقل و به شکل (ء) نوشته می شود؛ مانند:

ئ – اَشیَاء وء – شَ زء – سُ جَ
اء وء – بَقَ زَاء – ضَ اء – جَ مَ سَ

حرف  باالی  باشد،  متحرک  آن  ماقبل  حرف  هرگاه  و 
نوشته  ماقبل  حرف  یعنی  حرف  همان  حرکت  همجنس 

می شود، مانند:
- باالی الف :

رَأ َ (خواند) أ (جای پیدایش) –  قَ نشَ نَبَأ (خبر) –  مَ



کتاب مقدس هندوان چه نام دارد؟کتاب مقدس هندوان چه نام دارد؟

کتاب مقدس هندوان که کیش هندویی مبنی بر آن 
است وداودا نام دارد . این واژه از ریشه ویر به معنای دانش 
و دانسنت است . وداها سرودهایی است به زبان کهن 
میالد  از  پیش  سال  هزار  تا  هزار  دو  که  سانسکریت 
مسیح نوشته شده است . این سرودها در چهار دفتر 

گردآوری شده است که عبارتند از:
 ١- ریگ ودا (سرود ستایش خدایان)

 ٢- یاجور ودا (سرودهای نیلیش و دستور نذر و قربانی)
 ٣- ساما ودا (آهنگها و نغمه ها )

 ٤-آئرو ودا (مخصوص کاهنان قربانی)

فاحت مسلمان اندلس که بود ؟فاحت مسلمان اندلس که بود ؟

اندلس نام منطقه ایست در جنوب اسپانیا که طارق 
ابن زیاد آن را فتح کرد . این سردار مشهور اسالم از 
تنگه میان اسپانیا و مراکش گذشت و بر کوهی که 
به نام او جبل الطارق نامیده شد، مستقر گردید. او 
سال  در  و  کرد  حمله  اسپانیا  خاک  به  منطقه  آن  از 
٩٢ هـ.ق ٧١١م - دولت اسالمی را در جنوب آن کشور 
تشکیل داد. طارق به نقاط دیگر اسپانیا هم لشکر 

شهرهای  و  کشید 
بسیاری را فتح کرد.  بعدها 
نویسندگان  و  مورخان 
را  اسپانیا  متام  مسلمان 
اندلس  نامیدند.  اندلس 
خالفت  قلمرو  مدتها  تا 
داشت.  قرار  اسالمی 
بسیاری  امروزین  نامهای 
تغییر  آن  مناطق  از 

که  قرطبه  مانند  است؛  اسالمی  نامهای  ی  یافته 
امروزه کوردوبو خوانده میشود. این سرزمین از دوران 
حکومت مسلمانان یادگارهای مهمی را در خود جای 

داده است .

درباره بزرگمهر چه میدانید ؟درباره بزرگمهر چه میدانید ؟

.او  است  ساسانی  دوران  مشهور  وزیران  از  بزرگمهر 
وزارت انوشیروان را به عهده داشت و رونق و عظمت 
بود.  او  تدبیر  و  کاردانی  مدیون  انوشیروان  پادشاهی 
می گویند کتابی به نام پند نامه که به زبان پهلوی 
و  خرد  مناینده  وی   . است  بزرگمهر  اثر  شده  نوشته 

دانایی روزگار ساسانیان است.

از زبان تاريخ
                        

با همکاری عزیز احمد عزیز ،کانادا

صاحب بن عباد کی بود ؟صاحب بن عباد کی بود ؟
او وزیر چند تن از امیران آل بویه بود . پدران او از کاتبان و ادیبان آن عصر 
بودند . خود او در قرن چهارم هـ.ق (دهم م ) مظهر بالغت در زبان عربی 
شناخته میشد و در ترویج مذهب تشیع تالش فراوان کرد. او پس از 
ادیبان  مرکز  به  را  ری  وزارت،  به  رسیدن 
و شاعران بدل کرد. در اهواز به سختی 
گفت  یافت  بهبود  وقتی  و  شد  بیمار 
چه  هر  و  بروند  منزلش  به  فقیران  که 
میابند ببرند. میگویند در آن روز نزدیک 
به ٥٠ هزار دینار لباس و پارچه از خانه او 
بخشنده،  تدبیر -  با  وزیر  او  رفت.  بیرون 
مبتکر  و نویسنده ای توانا بود و در سال 

٣٨٥هـ.ق ٩٩٥م-در گذشت . 

در  يونانی  فيلسوف  سقراط 
اين  با  مرگ  به  ٣٩٩ق.م  سال 
محکوم  معمول  غير  شيوه 
شد. او سعی داشت تا حقيقت 
را با سوال کردن از عقايد مردم 
و نشان دادن اشتباه آنان بيابد 
با  را  خود  نظر  داشت  قصد  او 
ولی  کند  ثابت  برهان  و  دليل 

اين شيوه برای او دشمنان زيادی پديد آورد و سراجنام به مرگ محکوم 
شد. وقتی زندانبان جام زهر را به سقراط داد سقراط آن را به آرامی 
نوشيد. در حاليکه دوستداران سقراط زمينه فرار او را از زندان فراهم 

کرده بودند او نپذيرفت و تن به مرگ داد .
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