
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجواد  محقق، شناس،شارع، ادب ،(یکم-اول ادیب)نیشابوری  ادیب هب معروف بجنگردی عبدا

. است سروده شعر یرعب  و افرسی زبان دو هب ادیب.است مشروطیت دوره معروف اندیشمند و مدرس

لجواد میرزا  یکی: ودندب  ادیب هب معروف نفر دو نیشابور اخیر سال صدوپنجاه ادبیات اترخی رد  بجنگری عبدا

 راموز هب متخلص و دوم ادیب هب معروف نیشابوری  ادیب محمدتقی شیخ دیگری و اول، ادیب هب معروف

 .است بوده اول ادیب شاگرد هک

رد خانواده ای ادب دوست رد روستای چکنه بخش  ۸۰۳۱پنجم بهمن  رپوفسور حسین صادقی

یی را رد همان روستا و رد م درهس ای آغاز سروالیت شهرستان نیشابور هب دنیا آمد. تحصیالت ابتدا

اهی مرسوم آن زمان رد آزمون ۸۰۳۱نمود هک توسط پدر ایشان اتسیس یافته بود.صادقی رد سال 

کی، فیزیک و ازعام هب اهی زپش کرد، و موفق گردید رد کنکور دادکشنه جهت ورود هب دااگشنه شرکت

تحصیل راهی سوئیس گردید، ات اینکه رد سال 
 ۸۰۳۱خارج پذریفته شود و پس از آن جهت اداهم 

صص ع ازم دکترای زپشکی خود را از دااگشنه زپشکی لوزان ردیافت داشت. سپس جهت اخذ تخ

کا گردید و توانست رد سال  صص جراحی قلب ۸۰۲۳آمری صصی جراحی عمومی و فوق تخ تخ
و  بورد 

کا ردیافت دارد.رهی را از دااگشنه  اهی معتبر ایاالت متحده آمری

 یکی پدیا(ومشاهیر نیشابور )



 

 

 

 

         شناسند اهی خروشان تو را میچشمه

 شناسندمیاهی رپیشان تو را موج

         رپسش تشنگی را تو آبی، جوابی 

 شناسنداهی بیابان تو را میریگ

  انم تو رخصت رویش است و طراوت 

 شناسندزین سبب ربگ و باران تو را می

ن تو را میب اهی این هم تو گل  شناسندهم تمام شهیدا

         گذشتی « ال»از نشابور رب موجی از 

 شناسندرا میای هک امواج طوافن تو 

         کاش من هم عبور تو را دیده بودم 

 شناسنداهی خراسان تو را میکوهچ

صر امین پور
قی

 

 



 

 

 

 

 

 چه نتیجه ای از زندگی این افراد میگیریم؟

 شما نیز چند مورد از مشاهیر شهر خود را نام ببرید.

 درباره ی شهر نیشابور چه  می دانید؟

 ؟داگر داستانی در مورد این مشاهیر سراغ دارید در کالس بازگو کنی-1

 چند نمونه از مشاهیری که در این در نیامده را بیان کنید.-2

خداوند این گونه افراد را که به دیگران کمک می کنند چگونه    -3

 توصیف می کند؟

 هم خانواده کلمات زیر را بنویسید.

 سعید:

 عطار:

 فقیه:

 

 معنای شعر زیر را بنوسید.

 

 شناسندمی را تو طوفان امواج که ای         گذشتی «ال» از موجی بر نشابور از

 

 نمونه از اسم مشتق , مشتق مرکب و مرکب یافته و بنویسید.دو 



 

 

 

 

ده سوم هجری بود.کتابی هب انم ، از صوفیان و عارافن اریانی رد س

لمنتمین امن»
اه از زادگاهش نی ربای طلب دانش، رد اوایل جوا وازو هب جای مانده است.ا« السیاح والعباد والمتصوفین ا

دی، ابورتاب نخشبی و ابوسع  د ساکن شد و با مشاخی همچون: جنید بغدا صحبت ید خراز، همنیشابور، هب رعاق سفر کرد. اورد بغدا

شتجامی رد باره او نوشته شد.   .است:ابوحمزه از جوانمردان مشاخی بود و رد وجد و صحت حال، مانند ندا

کلم، دانشمند و فقیه مسلمان شافعی مذهب، ین مشهور هب امام الحرمین جو ی مت

 از مدرسین معروف نظامیه نیشابور بود. او شاگردانی بسیاری را ردس داد.

م قمری بوده است.تخلص دانشمند، فقیه، عارف و شارع رد قرن شش 

 .مورخان از وژیگی کالس اهی ردس وی، زیادی شاگردان نوشته اند.وی رهی است

 



 

 

 

 

ن و منجم زبرگ اریانی است رد دوران طالیی اسالم بوده است. وی رد خرداد  ۳۸ اترخی ریاضیدا

تحصیالت  سی رد شهر اتریخی بوژگان از توابع شهرستان رتبت جام رد استان خراسان رضوی بدنیا آمد. اوهجری شم  ۰۸۱

هب رعاق هک رد آن زمان پایتخت خالفت شرقی  ۰۲۱ریاضی خود را زند خانواده آموخت و هب نیشابور رفت. سپس رد سال 

نجومی رد آمد و هب -هٔ مکتب ریاضیرت آخرین نمایندهٔ ربجست بود، سفر کرد و ات پایان عمرش رد آنجا زندگی کرد. رد رعاق بصو

د هب رصد مشغول شد.اتلیف کتاب کارانش رد رصدخاهنٔ بغدا  اهی مهم خود رپداخت و با هم

ار نیشابوری )زادهٔ   ۱۸۱ردگذشتهٔ  –رد کدکن  ۰۲۳مشهور هب عطّ

انی تبار بلندانم ارافن و شارعان اریهجری قمری رد شادیاخ نیشابور( یکی از ع

ادبیات افرسی رد پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است. او رد سال 

 میالدی رد کدکن زاده شد. ۸۸۲۱هجری ربارب با  ۰۲۳

 انید عطار چون قرن صد ات هک   انید عار خود شارعی از مرا 



 

 

 

 

 شدم ردیا رد رغهق ردیا ز بودم شبنمی      گم شدم رد خود چنان کز خویش انپیدا شدم

 شدم انپیدا  گشت پیدا  خورشید کان راست   خوار افتاده زمین رب اول ز ساهی ای بودم 

 شدم یا من کامدم ربآمد دم یک بیا گو      ز آمدن بس بی نشان و ز شدن بی خبر

 شدم انرپوا  دوست روی شمع فروغ رد   هن، مپرس از من سخن زریا هک چون رپواهن ای

 هم داان شدم و اندان هم عشق رد الجرم        رد ره عشقش قدم رد هنه، اگر با دانشی 

 شدم بيناان بينای چون هک نيب عجایب این        چون همه تن می بایست بود و کور گشت

 دمش آنجا دل سرگشته من هک آنجا كجاست ات         خاك رب فرقم اگر یک رذه دارم آگهی 

 او بیدل و شیدا شدم دل تأثیر ز من            چون دل عطار بیرون دیدم از ره دو جهان 

  

 

 

 

 دنیا

 عطار نیشابوری



 

 

 

 

ه را رد بصره مریدی بود. روزی رد خلوت، اندیشه گناهی کرد و رد آینه نگریست و روی خود سیا« جنید»

شت. از شرم، روی هب کس ننمود. چون هس روز ربآمد، آ دید. متحیر شد. ره حیله  ن هک کرد، سود ندا

  .«د انهم آورده اماز جنی»گفت؛« کیست؟»سیاهی پاره پاره کم شد. انگاه یکی رد زد. گفت؛

ست و چرا رد حضرت زعت با ادب نباشی؟ هس شباهن روز است هک گازری )ش » نوشته بود؛ .انهم ربخواند

 «!رویت هب سپیدی بدل شودشو( می کنم ات سیاهی 

 

 تذکره اولیا

 روسیاهی



 

 و رگبز خراسان شهر بزرگترین و مهم شهرهای از یکی و نیشابور شهرستان مرکزنیشابور ,

 مراکز ینترمهم از نیشابور. استگرفته قرار بینالود کوه دامنه در که است رضوی خراسان استان

 عنوان هب و آیدمی شمار به ایران شرق شمال تاریخی و صنعتی گردشگری، فرهنگی، جمعیتی،

 با ارسیف به نیشابور شهر مردم یشترب .استشده مطرح ایران فرهنگ و تاریخ نمادهای از یکی

 با که است پهلوی و دری فارسی واژگان شامل گویش این. گویندمی سخن نیشابوری گویش

 . شودمی بیان نیشابوری لهجه

 

اهلل بن ابوالخیر احمد( بوسعید فضلا

ر  ۲۲۳-۰۰۳مشهور هب ابوسعید ابوالخیر ) چهارم  اریانی تبار قرنقمری( عارف و شارع انمدا

یی دارد و انم او با و پنجم است. ابوسعید ابوالخیر رد میان عارافن مقامی بسیار ممتاز و اانثتس

ن هک رد بخش مهم رعافن و شعر آمیختگی عمیقی یافته ی از شعر پارسی چهره او رد کنار است. چندا

نی سروده بمولوی و خیام قرار می اهی . رد اترخی اندیشهاشدگیرد، بی آنکه خود شعر چندا

حسن خراقنی هب رعافنی رد صدر متفکران این قلمرو پهناور رد کنار حالج، بازیید بسطامی و ابوال 

ومشمار می حکمت  رود. همان کسانی هک سهروردی آنها را اداهم دهندگان فلسفه باستان و تدا

د او رب افراد خسروانی می  است.پنهان نبوده آگاهخواند. از دوران کودکی نبوغ و استعدا



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | جزوه آموزشی نهم | | | نمونه سوال نهم  | گام به گام رایگان نهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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