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سینما 6
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به تصاویر نگاه کنید. سپس به پرسش ها پاسخ دهید. آماده سازی 

۱. هر کدام از فیلم های زیر متعلق به کدام گونۀ سینمایی هستند؟ چگونه متوجه شدید؟ 
۲. شما به کدام یک از این گونه ها عالقه مندید؟ چرا؟ 

۳. به نظر شما کدام یک از فیلم های زیر پرفروش تر بوده اند؟ چرا؟  



پ  متن را با دقت بخوانید و به پرسش های آن پاسخ دهید. 

ب  بند سوم متن روبه رو را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

۱. معنی واژۀ «درخشیدند» در خط ششم چیست؟ 
۲. چگونه معنی این فعل را فهمیدید؟ 

۳. آیا می توانید برای این واژه دو هم معنی بنویسید؟ 

الف  بند دوم متن روبه رو را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

۱. معنی فعل «روشن» در خط دوم چیست؟ 
۲. چگونه معنی این واژه را فهمیدید؟ 

۳. آیا می توانید برای این واژه دو هم معنی بنویسید؟ 

بسیاری از واژه های زبان چند معنی دارند. برای این که بتوانیم معنی دقیق این واژه ها را بفهمیم، 
باید کاربرد آنها در جمله و متن را ببینیم. 

مهارت خواندن 
٢یافتن معنی مجازی 

ب  پاسخ های خود را با یکی از هم کالسی هایتان مقایسه کنید. 

الف  به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

۱. فکر می کنید سینما در کدام کشور اختراع شد؟ 
۲. فیلم های سینمایی از لحاظ موضوع در چند دسته قابل تقسیم بندی هستند؟ 

۳. فکر می کنید پرفروش ترین فیلم های جهان چه موضوعاتی دارند؟ 

پیش از خواندن 
1هنر هفتم 

صدا، دوربین،  حرکت! درس اول 

درس اول: صدا، دوربین،  حرکت! ٨۴



رسانه: ابزار یا وسیله ای برای رساندن 
اطالعات 

فناوری: دانش و مهارت برای ساخت ابزار 
اعتال بخشیدن: بهتر کردن، باعث 

پیشرفت شدن 
هموارکردن: آسان کردن، ساده کردن 
فراز و فرود: اتفاقات خوب و بد 
چشمگیر: بسیار زیاد، قابل توجه  بسیار زیاد، قابل توجه 
در معرض دید: در مقابل چشم 

واژه ها 

توانسته است آنها را اِعتِال بِبَخشَد. واژۀ سینما در اصل، واژه ای یونانی  
(κινῆµα, -ατος) به معنای حرکت است و به هنری اشاره دارد که از    
دو عنصر تصویر و صدا تشکیل می شود و در نهایت پیامی را به تماشاگر 

منتقل می کند.  

سینما جدیدترین شاخۀ هنر و یک رِسانۀ دیداری شنیداریِ مبتنی بر 
نّاوَری است که امروزه به یکی از عمومی ترین و محبوب ترین تفریحات 

َ
ف

مردم دنیا تبدیل شده است. سینما که به آن «هنر هفتم» گفته می شود، 
تنها هنری است که نه تنها شش هنر دیگر را به خدمت گرفته، بلکه  

دورۀ اول دورۀ سینمای صامت است که از سال ۱۸۹۵ آغاز شد. در این دوره، فیلم های تولیدی بی صدا و سیاه وسفید 
بودند. دورۀ بعد سینمای ناطق نام دارد که با آغازش از سال ۱۹۲۷، عمالً سینما را به یک هنر سمعی بصری تبدیل کرد. 
دورۀ سوم، دورۀ سینمای رنگی و مربوط به اواخر دهۀ ۱۹۳۰ است و چهارمین دوره، که امروز در آن قرار داریم، با نام 

سینمای دیجیتال شناخته می شود. 

به طور قطع، نمی توان یک نفر را مخترع سینما دانست چون این تَکامُل دستگاه های عکاسی و نگاتیو بود که کمک 
بزرگی به شکل گیری این هنر کرد، اما روشن است که اختراع سینماتوگراف در سال ۱۸۹۵ توسط برادران لومیر، راه 
رسیدن به سینما را بسیار هَموار کرد. به طور کلی، تاریخ تکامل و تحول سینما را می توان در چهار دوره تقسیم بندی کرد:  

با هدف گردآوری و حفظ آثار سینمایی در باغ فردوس تهران افتتاح شد.   
در این موزه، بخش های مختلفی جهت آشنایی با پیشینۀ پیدایش سینما 
در ایران و جهان وجود دارد. عالوه براین، وسایل و جوایز سینماگران  

ایرانی نیز در مَعَرضِ دید بازدیدکنندگان قرار دارد. 

رود همراه بود اما بعد از 
ُ
راز وف
َ
فعالیت این هنر در ایران تا سال ها با ف

انقالب به طور ِچشمگیری پیشرفت کرد و سینماگران ایرانی در        
عرصه های جهانی درخشیدند. در سال ۱۹۹۸/۱۳۷۷، موزۀ سینمای ایران  

شش سال پس از آغاز سینمای صامت، با ورود تجهیزات الزم توسط 
مظفرالدین شاه قاجار، سینما به ایران راه پیدا کرد. در سال ۱۹۳۰/۱۳۰۹، 
اولین فیلم صامت و سه سال بعد، نخستین فیلم ناطق ایرانی ساخته شد.   

۱-۶صدا، دوربین،  حرکت! 

٨۵ بخش شش: سینما 



ادانه 
ّ
پ                           بیندیشید. تفکر نق

۱. به نظر شما آیا امتیازهای ثبت شده در سایت های امتیازدهی، شایستگی فیلم  ها را به درستی نشان می دهند؟ 
۲. چه عواملی در شهرت و جهانی شدن یک فیلم نقش دارد؟ 

ب  با توجه به متن، جدول زیر را دربارۀ تاریخچۀ سینما کامل کنید.  

ویژگی زمان/ بازۀ زمانی دوره 

چهارم 
سوم 
دوم 
اول 

 معاصر  

الف  با توجه به متن، مشخص کنید کدام جمله درست و کدام نادرست است و کدام جمله در متن نیست. 

نیست نادرست درست 

۱

۲

۳

۴

۵

سینما به عنوان هنر هفتم در خدمت شش هنر دیگر است. 
واژۀ سینما در اصل واژه ای یونانی به معنای تصویر است.  

پیشرفت دستگاه های عکاسی کمک بزرگی به پدیدآمدن سینما کرده است. 
در موزۀ سینما دو سالن سینما برای پخش فیلم قرار دارد. 
در سال ۱۹۳۳ اولین فیلم ناطق ایرانی ساخته شد.  

3درک مطلب 

درس اول: صدا، دوربین،  حرکت! ٨۶



۱. شما بیشتر مخاطب کدام  یک از انواع رسانه هستید؟ این رسانه یا رسانه ها چه ویژگی های مثبتی دارند؟ 
۲. مفیدترین فناوری از نظر شما چیست؟ این فناوری چه کمکی به مردم می کند؟ 

ب  به پرسش های زیر پاسخ دهید و دربارۀ پاسخ خود با یکی از هم کالسی هایتان گفتگو کنید. 

الف  با استفاده از واژه های زیر، جاهای خالی را پر کنید. یک واژه اضافی است. 

۱. یکی از دستاوردهای پیشرفت بشری که به  وسیلۀ آن می توان به صورت همگانی اطالع رسانی کرد، ................................ 
نام دارد. 

۲. در سال های اخیر، دانشمندان توانسته اند با استفاده از ................................ نانو، داروهای ضدسرطان تولید کنند. 
۳. امکانات رفاهی و تبلیغات از عواملی هستند که باعث افزایش ................................ گردشگری در شهرها خواهند شد.  
۴. در موزۀ ایران باستان آثاری از دوران پارینه سنگی تا پایان دورۀ ساسانی، ................................ عالقه مندان قرار دارد. 

۵. با استقامت، تالش و درس گرفتن از اشتباهات، می توان مسیر رسیدن به پیشرفت را ................................ . 
۶. زندگی  هیچ گاه یکنواخت نیست و همیشه با ................................های بسیاری همراه است.  های بسیاری همراه است.  

درمعرض دید   /   فرازوفرود   /   رسانه   /   اعتالبخشیدن   /   هموارکردن   /   فناوری   /   چشمگیر             

4درک واژه 

٨٧ بخش شش: سینما 



پ  آیا می توانید از این صفت مثال های دیگری بزنید؟ 

ب  جمله های زیر را با واژه های ستون «الف» در تمرین «الف» کامل کنید. یک واژه اضافی است. 

۱. هنگام خرید خودرو به تصادفات پیشین و قطعات ................................ توجه کنید.  
۲. حمایت از تولید داخلی و کاهش مصرف کاالهای ................................ باعث اشتغال زایی می شود. 

۳. پس از برگزاری جشنوارۀ فیلم، منتقدان فیلم های ................................ خود را به سایرین اعالم می کنند. 
۴. با برگزاری کارگاه های متعدد نویسندگی، تعداد آثار ................................ در سال های اخیر افزایش پیدا کرده است. 

۵. برای پیگیری وضعیت بسته های ................................، می توانید به سایت ادارۀ پست مراجعه کنید. 

الف  ابتدا واژه های ستون «ب» را بخوانید، سپس برای هر کدام از آنها با پسوند «-ی» یک واژۀ مناسب بسازید و در 
ستون «الف» بنویسید. 

ب الف 

توصیه شده 
تقاضاشده 
جایگزین شده 

از کشوری به کشور دیگر داخل شده 
نوشته شده 
فرستاده شده 

 ................................ .۱
 ................................ .۲
 ................................ .۳
 ................................ .۴
 ................................ .۵
 ................................ .۶

ارسال    /    واردات    /    پیشنهاد    /    تألیف    /    درخواست    /    تعویض 

واژۀ «تولیدی» را در متن درس دیدید. این واژه از اسم و پسوند «-ی» ساخته شده است. 
این نوع از پسوند «-ی» با اسم مصدر هم همراه می شود. الگوی مذکور یکی از شیوه های 

ساخت صفت است که در نهایت معنای مفعولی به وجود می آورد. 
تولیدی = تولیدشده  

مهارت واژگانی 
۵پسوند «-ی» مفعولی 

درس اول: صدا، دوربین،  حرکت! ٨٨



6نوشتن 
متنی بنویسید و در آن فیلم موردعالقۀ تان را معرفی کنید. باید بنویسید: 

 •
 •
 •

اسم فیلم چیست، در چه سالی ساخته شده، کارگردان آن کیست و در چه کشوری ساخته شده است. 
فیلم دربارۀ چیست. 

چرا به این فیلم عالقه دارید. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٨٩ بخش شش: سینما 



پ  متن را با دقت بخوانید و به پرسش های آن پاسخ دهید. 

ب  بند دوم متن را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

۱. معنای واژۀ «درون مایه» چیست؟ .........................................................
۲. کدام جمله یا واژه در فهمیدن معنی به شما کمک کرد؟ 

الف  بند اول متن را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

۱. معنای واژۀ «دستکاری» چیست؟ ........................................................
۲. کدام جمله یا واژه در فهمیدن معنی به شما کمک کرد؟ 

اغلب اوقات برای پیداکردن معنی واژه های جدید می توان از جمله ای که واژه در آن قرار گرفته، جمله های قبلی 
و بعدی و سایر واژه ها کمک گرفت.  

مهارت خواندن 
٢یافتن معنای واژه از بافت 

ب  پاسخ های خود را با یکی از هم کالسی هایتان مقایسه کنید. 

الف  به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

۱. دربارۀ کدام یک از موضوعات زیر می توان فیلم مستند ساخت؟ 
     آ. حیوانات جنگل           ب. زندگی در مریخ           پ. رازهای موفقیت بیل گیتس           ت. سفر با ماشین  زمان  

۲. فکر می کنید فیلم های مستند بیشتر دربارۀ چه کسانی ساخته می شوند؟ 
۳. غیر از زندگی افراد، دربارۀ چه موضوعات دیگری می توان فیلم مستند ساخت؟ 

پیش از خواندن 
1فیلم مستند 

سینما حقیقت درس دوم 

درس دوم: سینما حقیقت ٩٠



جهان بینی: نوع تفکر در مورد زندگی 
سوژه: موضوع موردمطالعه و بررسی 

مواجهه: روبه روشدن 
مشهود: آشکار 
ارجاع: اشاره  

روال: جریان و روش 
تجلیل: بزرگداشت، احترام گذاشتن  بزرگداشت، احترام گذاشتن 
برهه: بخش مشخصی از زمان 

واژه ها 

به دلیل اهمیت سینمای مستند،  در ایران جشنوارۀ «سینما حقیقت» از سال 
۲۰۰۸/۱۳۸۶ با شعار «حقیقت بهترین راهنماست»، کار خود را آغاز کرد.      
این جشنواره همه ساله در دو بخش ملی و بین المللی برگزار می شود و جایزۀ 
ویژه ای به نام شهید آوینی دارد. شهید آوینی از مشهورترین مستند سازان ایرانی 

است که ۵ مجموعه مستند دربارۀ دفاع مقدس ساخته است.   

آنها را نسبت به موضوعی می سنجد. مستندهای حیات وحش هم یکی از   
انواع مستندها هستند که عالقه مندان زیادی در سراسر دنیا دارند. این نوع 
فیلم ها از لحاظ ساخت، بیشتر شبیه به فیلم های داستانی هستند چرا که 

زندگی جانوران را در بُرهه  هایی از زمان نشان می دهند.  

موارد با مستندهای تعاملی اشتراکاتی دارند. نوعی مستند تلویزیونی به نام         
دوربین مخفی نیز هست که یک شخصیت در موقعیتی کامالً برنامه ریزی شده، 
در مقابلِ افرادی که از وجود دوربین ناآگاه هستند، قرار می گیرد و واکنش    

در مستندهای چهره نگار، به خصوصیات و عادت های رفتاری افراد و نگرش 
آنها به زندگی پرداخته می شود. به این ترتیب، مستندساز با سوژه همراه می شود 
و رِوال زندگی او را به تصویر می کشد. این مستندها اغلب با انگیزۀ                 
ثبت خاطره، تَجلیل از افراد و تبلیغ نگرش آنها ساخته می شوند و در بعضی  

تعاملی، هدف این است که واقعیت از طریق مشارکت بین مستندساز و سوژه         
کشف شود. این نحوۀ مُواجِهه با واقعیت در فیلم َمشهود است و افراد  
مستقیم رو به دوربین حرف می زنند. اما مستند آرشیوی با استفاده از فیلم های 
موجود ساخته می شود و با اِرجاع به گذشته، درون مایه ای تاریخی دارد.   

فیلم های مستند معموالً با هدف تغییر در جَهان بینی مخاطبان ساخته می شوند و با توجه به هدف و شیوۀ ساختشان، 
انواع مختلفی نظیر مستندهای تعاملی، آرشیوی، چهره نگار، دوربین مخفی و حیات وحش دارند. در مستندهای 

سینما مانند سایر هنرها گونه های متنوعی دارد و یکی از این گونه ها سینمای مستند است. فیلم مستند، فیلمی پیرامون 
واقعیت است نه قصه های تخیلی. بنابراین این نوع فیلم  دربارۀ آدم ها، مکان ها، رویدادها و فعالیت های واقعی است          

و می کوشد واقعیت را آن طور که هست به نمایش بگذارد و تا حد ممکن از دستکاری در آن پرهیز کند.  

۲-۶سینما حقیقت 

٩١ بخش شش: سینما 



ادانه 
ّ
پ                           بیندیشید. تفکر نق

۱. بهترین مستندی که دیده اید، چه موضوعی داشته است؟ چرا این مستند را بهترین می دانید؟ 
۲. اگر سازندۀ یک مستند چهره نگار باشید، سوژۀ شما چه کسی است؟ او چه ویژگی هایی دارد؟ 

ب  در هر یک از جمالت زیر، کدام واژه باید تغییر کند تا جمله مطابق اطالعات متن شود؟ دور آن واژه خط بکشید و 
سپس واژه یا عبارت درست را روبه روی جمله بنویسید. 

۱. جشنوارۀ سینما حقیقت هر دو سال یک بار برگزار می شود. 
۲. در مستندهای تعاملی، رابطۀ مستندساز و سوژه پنهان است. 

۳. مستند های چهره نگار با مستندهای دوربین مخفی اشتراکاتی دارند.    
۴. در مستندهای چهره نگار به ویژگی های ظاهری افراد پرداخته می شود. 

۵. مستندهای حیات وحش از لحاظ هدف شبیه به فیلم های داستانی هستند. 

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

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

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

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

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

الف  با توجه به متن، مشخص کنید هر یک از جمله های زیر مربوط به کدام نوع از مستند است. 

حیات وحش دوربین مخفی چهره نگار آرشیوی تعاملی 

۱

۲

۳

۴

۵

با انگیزۀ بزرگداشت افراد ساخته می شوند. 
شبیه به فیلم های داستانی هستند. 
سوژه رو به دوربین صحبت می کند. 

روال زندگی سوژه در آن نشان داده می شود. 
موضوع آن اتفاقات تاریخی است. 

3درک مطلب 
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۱. شما در مواجهه با مشکالت چه کارهایی انجام می  دهید؟ چرا؟ 
۲. مهم ترین برهۀ زندگی شما کدام است؟ چرا؟ 

۳. کدام یک از معلمان یا استادان خود را شایستۀ تجلیل می دانید؟ چرا؟ 

ب   به پرسش های زیر پاسخ دهید و دربارۀ پاسخ خود با یکی از هم کالسی هایتان گفتگو کنید. 

الف  جدول زیر را  با استفاده از تعریف های داده شده حل کنید. 

۱. روش و جریان زندگی 
۲. موضوع موردبررسی 
۳. نحوۀ نگرش به زندگی 

۴. محترم شمردن 
۵. اشاره 
۶. رویارویی 

۷. بخشی از زمان . بخشی از زمان 
۸. پیدا و واضح 

۱

۲

۸

۷
۳

۴
۵

۶

4درک واژه 
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پ  یک بار دیگر متن را بخوانید و دو نمونۀ دیگر از این نوع اسم در آن پیدا کنید. 

 ....................................   ،  ....................................

ت  در کدام یک از ترکیب های تمرین «الف» -ِ وجود دارد و در کدام یک تلفظ نمی شود؟ 

ب  با واژه هایی که در تمرین «الف» ساخته اید، جاهای خالی را در جمالت زیر پر کنید. یک واژه اضافی است. 

۱. یکی از ساده ترین سبک های نقاشی، نقاشی با ................................ است. 
۲. خوردن روزانۀ یک لیوان ................................ طبیعی به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند. 
۳. پاولوف فیزیکدان روس، بیش از صد سال پیش توانست دستگاه ................................ را اختراع کند. 

۴. استفاده از کیسه های پارچه ای به جای کیسه های پالستیکی از راه های حفظ ................................ است. 
۵. یکی از راه هایی که به ازبین نرفتن درختان و جنگل ها کمک می کند، کاهش مصرف ................................ است.  

الف  واژه های ستون راست را به واژه های ستون چپ وصل کنید و اسم بسازید.  

آب 

اجاق 

دستمال 

محیط 

ضبط 

مداد 

گاز 

زیست 

کاغذی 

میوه 

رنگی 

صوت 

 ................................ .۱

 ................................ .۲

 ................................ .۳

 ................................ .۴

 ................................ .۵

 ................................ .۶

آب میوه 

واژۀ «حیات وحش» را در متن دیدید. این واژه  یک ترکیب  اضافی (اسم+ -ِ + اسم) است که به دلیل 
کاربرد زیاد به مرور زمان به یک واژه تبدیل شده است. این موضوع در ترکیبات وصفی هم وجود دارد. 

اکنون در برخی از واژه ها -ِ همچنان وجود دارد و در برخی تلفظ نمی شود. 

مهارت واژگانی 
۵اسم مرکب 

درس دوم: سینما حقیقت ٩۴



الف  یک بار دیگر متن را بادقت بخوانید. 

ب  متن را کنار بگذارید و مهم ترین مطالبی که به یاد دارید را یادداشت کنید.   

پ  مطالبی که یادداشت کرده اید را به متن تبدیل کنید، سپس نوشتۀ خود را با متن مقایسه کنید. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................
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می دانید؟ 
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Ė˨ŒÝ˨äŎ˨Ü̇ Ý˨ʭ̇ģ˨Ŕý˨ŔħŦē˨ŐŰù˨ŏĖőùŘē˨
ĖŒŒÝ˨äŎ˨ĚĤĄŒŎ˨ùę˨ĕŘē˨ōŋŞĿ˨ŏʭĄğùĕ˨ěù˨ãù˨ŔħŦē˨ŏùěʭğ˨ōŋŞĿ˨̱ťŘ̇ĸŎ
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7خواندن خالصۀ فیلم 
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