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 چهارمدرس:  یدرسنامه

 

 

 

 

حوادث: حادثه ها، رویدادها،  بازرگان: تاجر

 پیش آمدها

 گِرد خود: دور خود

 اندوختن: جمع کردن مقام: مرتبه، جایگاه معموال: بیشتر اوقات

 بوَرزد: ورزش کند، ورزیده شود کاهلی: تنبلی، سستی خصلت: صفت، ویژگی، خوی

 نگهداریمراقبت:  اسباب: سبب، مایه ها،علت ها روی بگرداند: پشت کند، پشیمان شود

 خشنود: راضی، شاد، خوشحال تهیدست: فقیر، مسکین، بیچاره غفلت: بی توجهی، بی اعتنایی

 فضیلت: نیکویی، برتری کسب: درآمد بکوشید: سعی و تالش کنید

 فروغ: روشنایی، درخشش شناخته: در اینجا یعنی معروف گمنام، بی نام و نشان

 آراست: زینت داد، زیبا کرد مخفینهان: پنهانف  نیکویی: خوبی، پسندیده

 بهره گیرد: استفاده ببرند معلوم: مشخص، معین پروردن: پرورش دادن، تربیت کردن

 موذی: آزار دهنده هالک: نابودکردن، از بین بردن بی شک: بی تردید، بی گمان

 

 

 ًتهیدست، راحت، ویژگی، مراقبت، محافظت، مقصد، فراهم،  -سرمایه ی فراوانی، حوادث، صاحب، پّرمهری، جمع، معموال

 همچنان، چارپایان، استخوانی، خشنود، هنر و فضیلت، ثروتمند، گمنام، فروغ، آراست، معلوم، موذی، هالکفقط، غفلت، 

 

 اندک اندک: بسیار بسیار تهیدست: ثروتمند نیک: بد سیار: کمب باتجربه: کم تجربه

 دانا: نادان نهان: آشکار گمنان: مشهور شاد: ناراحت گرسنه: سیر

 

 بازرگانی که بسیار باتجربه بود و فرزندان خود را نصیحت می کرد که هر کس که می خواهد به مقام                        

 

پیام 

 درس
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باید مال خوب و نیک جمع کند و به دیگران ببخشد و اینکه به دنبال هنر بروید چون هنر و خوبی، باالیی برسد          

 معروف شدن انسان ها می شود عثبا

 

 

  

 

یگران را می فهمیم.منظور د ،راه گوش دادن و خواندناز   

راه سخن گفتن و نوشتن، دیگران را از منظور خود، آگاه می کنیم.از   

گوش دان یک مهارت است و به تمرین زیادی نیاز دارد.خوب   

به کار می روند. واژه ی ) هم( و ) نیز( از نشانه های ربطی هستند که جای یکدیگردو   

مثال زیر توجه کنید:به   

بازرگان، زندگی خوب و آرامی داشت. الف:  

فرزندان در کنار پدر و مادر، فضای گرم و پر مهری داشتند. ب:  

:هم وصل می کنیمبه وسیله ی حرف ربط) هم( این دو جمله را به حاال   

داشتند ، فرزندان هم در کنار پدر و مادر، فضای گرم و پرمهریزندگی خوب و آرامی داشتبازرگان   

                                  

م های ) کلیله( و ) کتاب از دو شغال به نااست هندی که در زمان ساسانیان به فارسی میانه ترجمه شد. نام کلیله و دمنه: کتابی  ادبیات:تاریخ 

مقفع آن را به عربی ترجمه کرد و داله عب بخش بزرگی از این کتاب به داستان این دو شغال اختصاص یافته است.دمنه( گرفته شده است. و 

 .درز داردکتاب مفهوم نمادی پند وان) نصراله منشی( به فارسی ترجمه کرد. این  6در قرن 

 اندوختن: اندوخته، اندازه جمع: اجتماع، مجموعه،جامع صاحب: صحابه، اصحاب جربتجربه: تجارب، مُ

 غفلت: غافل،  سبب، مُسبّباسباب:  مقصد: مقاصد، مقصود خصلت: خصال، خصایل

 هالک: هالکت، مَهلکه،مُهلِک معلوم: علوم، عالم،علم پروردن: پرورده، پرورش فضیلت: فضایل، فاضل، فُضال

هم خانواده کلمات  
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