
زکاة العلم نشره

ای گروه تولید محتو
"زکات علم"

سرگروه های آموزشی
معاونت آموزشی مدیریت آموزش و پرورش  شهرستان اقلید



و این محتوا به صورت درسنامه و برای دانش آموزان
.آموزگاران پایه ی ششم تهیه شده است

بدون شک نظرات ارزشمند شما به ما در تولید
.محتوای کامل تر کمک خواهد کرد



:تهیه کنندگان
خری سمیرا صادقی ،شهال فروزانفر ،صدیقه ابراهیمی ،مریم ف

،سمیه موسوی ،زهرا فرجیانی ،بهاره نامداری

99دی ماه 



به نام خداوند بخشنده مهربان

شخصیت بخشی                                            

فارسی ششم14دانش زبانی درس 
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صف کشیدن و انتظارخاصیت انسانی است 
.که در اینجا به درخت نسبت داده شده

...                                                         به این مثال ها دقت کنید

.درختان در دو طرف جاده صف کشیده ومتظر قدم های بهار بودند



باالبه غنچه ،گل و هدهد خاصیت صحبت کردن که  ویژگی در جمالت 
مخصوص انسان است داده شده

...غنچه با دل گرفته گفت
...گل به خنده گفت

.هدهد گفت چندان بی خبر نیستم



گاهی شاعر یا نویسنده برای اثر بخشی بیشترو 
ساده کردن مفاهیم شعر یا نوشته خود از زبان 
موجودات  سخن میگوید ورفتار انسانی را به 

.انهانسبت میدهد
.می گوییمتشخیصیا شخصیت بخشی به این ارایه 



مناظره



پیازبهزدطعنهروزیکسیر

بوییبدچقدرمسکینتوکه

خبریبیخویشعیبازگفت

جوییمیعیبخلقازرهزان

بچه ها این شعر  پروین اعتصامی رو  به خاطر                               
...                                                 دارید



.بحث وگفتگو ویژگی انسان است

ولی در این شعر سیر وپیاز به بحث ومجادله
.پرداخته اند



اغیر گاهی درنوشته یا شعر،شخصیت های انسانی ی
انسانی به صورت پرسش وپاسخ و یا بحث 
ار ومجادله به گفت وگو می پدازند،که به این ک

.می گویندمناظره 



پروین اعتصامی شاعره نامدار معاصر 
ایران در اشعار خود بسیار از مناظره 
.استفاده کرده است

ا قیصر امین پور هم در شعر راز زندگی ب
رو به رو قرار دادن غنچه وگل از شیوه 
.مناظره استفاده کرده است



گفت قاضی کاین خطا کاری چه بود       دزد گفت از مردم ازاری چه سود

مناظره بین دو حیوان

دارمپیام داد سگ گله را،شبی گرگی      که صبحدم بره بفرست،میهمان

...نمونه هایی از مناظره
مناظره بین دو انسان 



مناظره بین دو گیاه

نخودی گفت لوبیایی را کزچه من گردم این چنین،تو دراز
ازگفت،ما هر دو را بباید پخت چاره ای نیست با زمانه بس



فعالیت
وجود نداردشخصیت بخشی درکدام عبارت 

.گل به خنده گفت زندگی شکفتن است:لفا
خندید بر او شعله که از دست که نالی:ب
بگریست سپیدار وچنین گفت دگر بار:ج

دهقان چو تنور خود از این هیمه برافروخت:د



شب ز اسرار علی اگاه است.ب

تب داشتم دیروز و دیشب.ج

بهار آمد به خاک مرده جان داد.د

فعالیتدر کدام گزینه،مناظره دیده می شود؟        
. یدگفتم غم تو دارم،گفتا غمت سرآ.الف



با استفاده از روش جان بخشی با کلمه باغ جمله 
.بساز

در کدام گزینه شخصیت بخشی دیده نمی شود ؟

ابر می گرید می خندد از ان گریه چمن       .الف
اختر شب در کنار کوهساران،سر خم می کند      .ب
چون کوه نشستم من با تاب وتب پنهان        .ج

برگ های سبز درخت در وزش نسیم می رقصیدند.د



!دخسته نباشی
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