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همواره درزبان فارسی کلماتی بوده اند که با شنیدن آنها چندین معنای متفاوت به ذهن 

که با شنیدنش به سه معنای جداگانه دست می یابیم. «شیر»ما خطور می کند، مانند   

به یاد انسان هایی می افتیم که همه « مهربان»شنیدن و دیدن کلمه ی  همه ی ما با

و می توانند به راحتی دیگران را دوستشان دارند ، افرادی که در دل کینه ای ندارند 

 ببخشند ؛ قلبی بزرگ دارند و برای دوست داشتن انسان ها مبنایی جز عشق ندارند. 

نی است در ایران عزیز که انسان هایی با درست مکا« مهربان»اما دانش آموزان عزیز 

همین ویژگی ها را در خود جای داده است . شاید برایتان جالب باشد که صفتی به این 

واقع است.  از آذربایجان شرقی کیلومتری غرب سراب 30زیبایی نام شهری است که در   
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همه ی ما در هر شهری به دنبال هنری خاص آن شهر می گردیم و جالب است بدانید این 

شهر به شهر گره های زرین شهرت یافته است . شاید بپرسید نام شهر به این شهرت چه 

ارتباطی دارد. آری ؛ هنر قالی بافی همواره با روح هنرمند افراد مهربان گره خورده است . 

ه هنر قالی بافی اشتغال دارند . به طوری که فرش مهربان شهرت بیشتر مردم این شهر ب

دهند اما مردانی هم بیشتر بافندگان قالی در این شهر را بانوان تشکیل می. جهانی دارد 

 های اصلی فرش مهربان عبارت اند از قرمز،هستند که هنوز به قالی بافی مشغولند. رنگ

. ای و آبیسفید، سرمه سیاه ، ... 

های خوش طرح و رنگی خلق ان مسن مهربانی با ادغام دو هنر فرش و گلیم، پشتیمادر

.کنندمی  

 

 

به چه نامی شهرت دارد؟« مهربان»با توجه به متن درس شهر                

...................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

به آنها «  مهربان»با هم گروهی های خود درباره ی شهر هایی که در مسیر شهر              

  برمی خوریم گفتگو کنید:
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