
 

 

 خوانداریفارسی 

                                                                                    1درس آزاد 

 

 آداب و رسوم در گیالن

نوروزی خوانی است  ها ،  آیینو  . یکی از این مراسم یی وجود دارد بسیار متنوع و زیباهای در گیالن آداب و رسوم 

 و امروزه بیشتر در روستاهای گیالن انجام می شود .  ،؛ که از روزگاران کهن به جا مانده 

م و به هبر اساس این مراسم یک هفته مانده به شب  عید افراد خوش صدا و هنرمند با چوبهایی که در دست دارند

خانه های مردم می روند و با خواندن آوازهای  شیرین  و زیبا نوید آمدن بهار و سر سبزی طبیعت   ببه در ،می کوبند 

 به آنها می دهد .  ؛ و صاحب خانه نیز برای قدر دانی از آن ها هدیه ای مثل پول ، برنج ، تخم مرغ و ...را می دهند 

ین های سنتی گیالن است . که هر ساله در ایام نوروز و تعطیالت یآمراسم الفند بازی یا همان بند بازی ،یکی دیگر از 

 در جاهای مختلف گیالن برگزار می شود .

در این مراسم افرادی ماهر به انجام حرکاتی بر روی طناب می پردازند و به همراه آن فردی در پایین با حرکات طنز  

ر و قدر دانی از کار این هنرمندان دم  جهت تشکّموجب سرگرمی و خوشحالی مردم می شود .در پایان مراسم ، مر

 به آنها می دهند .و هدیه مبلغی به عنوان پاداش 

خود کوشا باشیم   تاریخ کشورما باید در حفظ فرهنگ و  . ریشه در تاریخ و فرهنگ ما دارد و آیین ها همه ی مراسم 

 از خداوند بخواهیم . و سر بلندی کشور عزیزمان را و به این  فرهنگ کهن افتخار کنیم .

 

 

 



 

 

 نادرست  و درست

 مراسم نوروزی خوانی در اول زمستان انجام می شود . -

 افراد خوش صدا برای خواندن اشعار نوروزی خوانی انتخاب می شوند. -

 هر کسی می تواند روی طناب راه برود . -

 ین جشن ها در ایام تعطیالت و نوروز برگزار می شود . بیشتر  -

 

 مطلب  درک

 چرا افراد ماهر برای بند بازی انتخاب می شوند ؟ -

 چرا افراد خوش صدا و هنرمند برای نوروزی خوانی به درب خانه های مردم می روند ؟  -

 ؟ها را به هم می کوبند  چرا نوروزی خوان ها چوب -

 در محل  زندگی شما چگونه مراسم نوروزی خوانی برگزار می شود  ؟  -

 در مورد سیرک چه اطالعاتی دارید ؟ گزارشی تهیه کنید ودر کالس بخوانید . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نوشتاری 

 

 

 دانش زبانی امال و 

 واژه مناسب را انتخاب کن و در جای خالی بنویس . -1

 محافظت ( –مهافظت  –.......... کند . ) محافضت .....انسان باید در برابر بالها از خود ....... -

 خالسه (  –خالثه  –سرود ملی .................... افتخارات و عظمت های یک ملت است .) خالصه  -

 هشیاری (  –هوشیاری –...... است .) حوشیاری .......یکی از شرط های موفقیت در کارها بهره گیری از ........ -

 با هر دو کلمه یک جمله خنده دار بنویس . -2

 تنبل ، علف=   -

 

 ر= کلید ، قص -

 

 در جاهای خالی واژه مناسب بگذار و ترکیب جدید بساز . -3

 

 ......... = ...................      خوش+ ..                                ......             .............+ انگیز= ......... 

 ....................+ بن = ...............                                          ...    ...............  = .........+  گل                

 با حروف زیر چهار کلمه بنویس که ارزش امالیی داشته باشد . سپس با دو تا از آن ها به دلخواه جمله بساز . -4

 (ب  –د  –ظ  –ر  -س –ن  –) م                                                                    

      

 

 درک متن

 

 متن زیر را بخوان و به سواالت پاسخ بده . -1

 

 جان پدر !ای 

 هزار حکمت آموختم که از آن چهار صد حکمت انتخاب کردم و از آن چهار صد ، هشت کلمه برگزیدم که جامع کماالت است 



 

 

 دو چیز را هرگز فراموش نکن : 

 خدا و آخرت را .

 دو چیز را همیشه فراموش کن : 

 .خوبی که به کسی کردی و بدی که کسی به تو کرد

 و امّا چهار حکمت دیگر : 

 به مجلسی وارد شدی ، زبان نگه دارد. -

 به سفره ای وارد شدی ، شکم نگه دارد . -

 به نماز ایستادی دل نگه دار. -

 به خانه ای وارد شدی چشم نگه دار.  -

 الف( واژه های مخالف متن کدامند؟ 

 ب( چهار جمله ی پایانی را معنا کن ؟ 

 

 

 نگارش  

 .ادامه بده  در یک بند  جمله های زیر را -1

 به گیالن عشق می ورزم ،زیرا .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدای مهربانم !....

 

 


