
یکانال تدریس ادبیات و زبان فارس –فارسی تدریس 

@farsitadris  

 

9صفحه  – ستایش

 ادبیات:_تاریخ#
کتاب درسی 174/ خواجه عبداله انصاری: صفحه  178نظامی: صفحه 

لغات:_معنای#
ه / سرآغاز: شروع / نامه: کتاب / مونس: همدم / روان: روح و جان / کارگشا: حلّال، برطرف کننده / هست کن: پدیدآورنده / اساس: بنیان، پای

دانایی: دِه: بده /  /تاریکی نانموده: آشکارنشده / عنایت: توجه / ظلمت: هستی: عالم / کوته: مخفف کوتاه / درازدستی: ستمگری، زورگویی / 
گیرند / توفیق: لیاقت / استوار: محکم و پابرجا / پریشان: آشفته آویز: آنچه )آنکه( از آن کمک می خردمندی، آگاهی / بینایی: بصیرت / دست

 و نگران

شعر:_معنای#

 .کنمکاری را آغاز نمیسیله برای شروع هر کاری است، من بدون آوردن نام تو، هیچ : ای خدایی که نام تو بهترین وبیت اول

 آورم.بر زبان نمی را : ای خدایی که یاد تو همدم همیشگی روح  و جان من است، نامی جز نام توبیت دوم

سبب باز شدن تمام درهای بسته  ، نام تو مانند کلیدی است کهیی هر مشکلی در این دنیا هستبرطرف کننده: ای خدایی که بیت سوم

شود.می

 ی اساس و بنیان عالم! از درگاه تو هر گونه زورگویی و ستمگری به دور است.ای پدیدآورنده: بیت چهارم

خوانی.دانی و هم کتابی که هنوز نوشته نشده است را می: )تو آن کسی هستی که( هم ماجرای آشکارنشده را میبیت پنجم

 خواهی برسان.که خودت میات، مرا به آنجایی : خدایا! با توجه و لطف خداوندیبیت ششم

 : مرا از گمراهی خود نجات بده و با نور هدایت خود آشنایم کن.بیت هفتم

 عبارت:_معنای#
برای قیامت خویش  کاریی آن خدایا! دل و جرئتی به ما بده که جان خویش را برای تو فدا کنیم؛ روح و روانی به ما عطا کن که بوسیله

 ایکنیم، به ما آگاهی ببخش تا راه بندگی تو را گم نکنیم، بصیرتی بده تا گمراه نشویم؛ خودت به ما کمک کن که جز تو هیچ کمک کننده
تا آشفته و نگران نشویم. حفظ کنها نداریم. به ما لیاقت بده تا در عمل به دین محکم و پابرجا باشیم؛ ما را از گرفتاری ()یار و یاور

 ها:_آرایه#
نام و نامه: جناس ناقص  / (کردن از هر کاری مجاز + مجاز جزء به کل )کتاب باز کردن بی نام تو نامه کی کنم باز؟ : استفهام انکاری

از  استعارهنور: ظلمت: استعاره از گمراهی / بیت پنجم: تلمیح به آیه عالمُ الغیب و الشهاده / نام تو کلید هرچه بستند: تشبیه /  / افزایشی
/ چاه: استعاره از  چاه: سجع –بینایی: سجع / راه  –جهان سازیم: سجع / دانایی  –/ جان بازیم  ن بازی: کنایه از فداکاریوسیله هدایت / جا

گمراهی

 :دستوری_نکات#
کسی که: منادای محذوف  ای )کسی که( یاد تو مونس روانم

قالب شعر: مثنوی

مدرس: حسین رضائیان                   (farsitadris@فارسی تدریس: کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی )          م              تفهجزوه ادبیات فارسی 
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/ حکایت اندرز پدر / درس اول: زنگ آفرینش 11صفحه  – فصل اول

 ادبیات:_تاریخ#
کتاب درسی 179 / گلستان  176صفحه  سعدی: / 174: صفحه قیصر امین پور/  176: صفحه شیخ محمود شبستری

لغات:_معنای#
 مگی / فروغ: روشنایی / حق: خداجمله: ه: 11صفحه 
رهسپار: راهی سفر /  راز و نیاز: مناجات / فارغ: آسوده / برخاست: بلند شد / غلتید: چرخید /غوغا: همهمه / انگار: گویی / )به بعد(:  12صفحه 

 ی آسمان / کوچ کردن: جابجایی و سفر / پیغمبر: پیام آور / زائر: زیارت کننده / زنجره: جیرجیرک / کام: آرزوکرانه افق:
اندرز: نصیحت / ایام طفولیت: دوران کودکی / متعبد: اهل عبادت / شب خیز: شب زنده دار / رحمت اهلل علیه: رحمت خدا بر او : 16صفحه 

دوگانه:  /گِرد: دور، اطراف  / قرآن / بر کنار گرفته: در بر گرفته / طایفه: گروهمصحف عزیز:  کتاب باد / همه شب: تمام شب / مصحف: 
: بهتر از به از آنکه/ جان پدر: عزیز بابا /  انداند: بلکه مردهخفته: خوابیده / که مرده /بگزارد: به جا بیاورد / غفلت: بی خبری نماز دو رکعتی / 

خلق: مردمآنکه / پوستین: لباسی از جنس پوست / 

 شعر:_معنای#

شود. )مانند کسی که در روشنایی تمام عالم از خداست؛ آنقدر خدا در این عالم آشکار است، که انگار دیده نمی( 11)صفحه : آغاز فصلبیت 

دل آب، دنبال آب بگردد(

 (16صفحه  - عبارت: )حکایت اندرز پدر_معنای#
در خاطرم هست که در دوران کودکی، اهل عبادت و شب زنده داری بودم. شبی را به همراه پدرم که رحمت و بخشش خدا بر او باد، نشسته 

به پدر گفتم: از این جماعت، ای هم در اطراف ما خوابیده بودند. کردم و عدهبودم و تمام شب را بیدار بودم و قرآن را دربرگرفته و مطالعه می
اند. اند، بلکه مردهاند که انگار نخوابیده؛ آن چنان یاد خدا را فراموش کرده)خدا را عبادت کند( بخواند دو رکعت نمازشود که فر بیدار نمییک ن

بکنی. بدگوییمردم  ازپدرم گفت: عزیزبابا! تو هم اگر بخوابی بهتر از این است که 

:یخودارزیاب#
شبنم، دانه، غنچه، گنجشک -1
به کمال برسد. خودش ی زندگید در چرخهکند که دوست دارجویی و میل به تعالی شبنم را مطرح میی کمالروحیه -2

ها:_آرایه#
 نمادوکس، متناقضحق اندر وی ز پیدایی است پنهان: پارا: 11صفحه 
گرم گفت و گو  ی تشبیهی /اضافه: کالس جنگل /لبالب از تشخیص و جان بخشی است « زنگ آفرینش » شعر )به بعد(: *  12صفحه 

آفتاب، آسمان، ابر: تناسب )مراعات نظیر( / کوچک و بزرگ: /  تازه رسیدنز گرد راه رسید: کنایه از بودن به کاری /  بودند: کنایه از مشغول
با تشبیه غنچه به لبخند /  مثل لبخند باز خواهم شد:دل تنگی: کنایه از غمگین و ناراحت بودن /  تنگم غنچه هم گفت گرچه دلتضاد / 

باد: جناس  -گرم راز و نیاز: کنایه از مشغول مناجات با خدا / دل آسمان: کنایه از میان آسمان / با « / ب»نسیم بهار و بلبل باغ: واج آرایی 
 گفتن: کنایه از آهسته حرف زدن زیر لبناقص افزایشی / روز و شب: تضاد + مجاز از همیشه / 

ی خواب غفلت: اضافهدوگانه: مجاز از عبادت خدا / دارد: کنایه از بیدار نشدن / بر هم نبسته: کنایه از بیدار بودن / سربرنمیدیده : 16صفحه 
، عیب جوییکردن بدگوییدر پوستین کسی افتادن: کنایه از تشبیهی / 

(                   مدرس: حسین رضائیانfarsitadris@جزوه ادبیات فارسی هفتم                        فارسی تدریس: کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی )
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کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی –فارسی تدریس 

@farsitadris  

دستوری:_نکات#
جهان: مفعول جهان )را( فروغ روی حق دان : 11صفحه 
کاش با  /جیک جیک: آوا نما؛ صوت برگ کوچکی در دست )داشتند: فعل محذوف( / انشای کوچک: ترکیب وصفی / )به بعد(:  12صفحه 

ها: منادابچه ها، آرزوی من این است بچهکاش: شبه جمله }فعل: میشد{ /   + کاش روزی به کام خود برسید باد رهسپار شوم
ای گرد ما خفته ی لفظی / طایفهبودم: فعل محذوف به قرینه  )بودم( دیده بر هم نبسته )بودم( و مصحف عزیز برکنار گرفته: 16صفحه 

را = به : حرف اضافه ی معنوی( / پدر را گفتم = به پدر گفتم )بودند: فعل محذوف به قرینه
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کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی –فارسی تدریس 

@farsitadris  

 

18صفحه  – ی معرفتچشمه

 ادبیات:_تاریخ#
کتاب درسی 176: صفحه علی شریعتیدکتر 

 لغات:_معنای#
هیجان: برانگیختگی و التهاب /  کردمنگریستم: نگاه می/ فراگرفتن: یاد گرفتن، آموختن / می جست و جو برای یافتن چیزی: کنجکاوی

عظمت: بزرگی و  / شگفت: حیرت برانگیز، عجیب گوارا: خوشایند، لذت بخش / یقین: اطمینان کامل /زالل = درونی / معرفت: شناخت / 
/ اعجاز: شگفتی / مُذاب: ذوب شده / گام: قدم  غرقه: غرق شده کِشته: آنچه کاشته شده / گیرایی، جذابیت / / جالل: عظمت / جاذبه: شکوه

دیرینه: قدیمی  / خشنودی: رضایت / گویی: انگار /غرور: احساس سربلندی  نشاط: شادابی / برافراشته: بلند کرده /کشتزار: محل زراعت /  /
 سرشار: پُر، مملو / وداع: خداحافظی / / نهال: بوته دگی /آداب دان: آگاه به راه و رسم معاشرت زن / نخستین: اولین خویشاوند: فامیل، اقوام /

تلخیص: خالصه زیرلب / نظر: نگاه / هوشیار: انسان متفکر / ورق: برگ / معرفت: شناخت / کردگار: خدا /  سخنگناه / زمزمه: معصوم: بی
 کردن

مت: مهربانی و بخشش / طاعت: عبادت / مسکین: فقیر، محتاج / نیاز: احتیاج / درگاه: درب : برآرد: بلند کند / تهی: خالی / رح21صفحه 
ی بی برگخانه / شاخِ برهنه: شاخه

 شعر:_معنای#

کتابی است که او را به شناخت خداوند  درختان مانند کند، هر برگ ازبرای انسان متفکر که بادقت در عالم نگاه می :پایان درس بیت

رساند. می

ا بلند کند، به دلیل مهربانی خدا، هیچ گاه خالی اش را به درگاه خدهای خالیدست [نیازمندهرگاه انسان ] بیت اول: :بیت خودارزیابی

برنخواهد گشت.
که نیازمندان را دوست ی خدایی طلبند. پس تو هم به درب خانهکنند و نیازمندان احتیاج خود را می: تمام عالم خدا را عبادت میبیت دوم
 دارد بیا.

توان فقر چرا که بیشتر از این نمی برگ خالی هستند به درگاه خدا بلند کنیم؛های بیهایمان را که مثل شاخهما هم دست [بیا که] :بیت سوم
و نداری را تحمل کرد.

 ها:_آرایه#
ی تشبیهی اضافهدرس طبیعت: نگاه تشنه: حس آمیزی /  / / سری به روستا زدم: کنایه از رفتن به روستا ی تشبیهیی معرفت: اضافهچشمه

/  تشبیهیی های فهم: اضافهآب / همیدن بود: کنایه از آموزش کاملدادم: کنایه از توجه کردن / روحم غرق فدل میدادم و چشم می /
رفت: آب شتابان می / ی استعاریروح امید: اضافه /لمس کردم: کنایه از فهم دقیق ی وجود با همهی تشبیهی / کالس آفرینش: اضافه

ی استعاری گوش نسیم: اضافههای خویش: تشبیه / ی دستشاخهی استعاری / رگ جوی: اضافه  -نگاه درخت   -دهان زمین تشخیص / 
گفتند: تشخیص / نسیم مانند مادر: آمین می هاو ذرت هابوتهگل ی تشبیهی / فهکودکان گل بوته: اضا کردند: تشخیص /درختان دعا می /

آموزد: تشخیص / احساسات طبیعت: ها / نسیم به کودکان میختها و درکودکان: استعاره از بوته نسیم به کودکان خویش تشبیه / 
 شده است.« تضمین»دی های درس از سعبیت انتست: تشبیه / هر ورقش دفتریی استعاری / اضافه

: چو شاخ برهنه: تشبیه / برگ )مصراع دوم بیت سوم(: استعاره از دارای و مکنت )مال و اموال(21صفحه 

مدرس: حسین رضائیان                   (farsitadris@هفتم                        فارسی تدریس: کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی )جزوه ادبیات فارسی 
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23صفحه  – کژال

 ادبیات:_تاریخ#
کتاب درسی 174صفحه  :طاهره ایبد

 لغات:_معنای#
)در / بغل زد: در آغوش گرفت / کابوک: نوعی کبک  )در اینجا اسم فرزند( / روناک: روشن )در اینجا اسم مادر( کژال: غزال، آهو: 23صفحه 

 ه: )به زبان کردی( فرزند پیچند / رولَای که نوزاد را در آن میقنداقه: پارچه / پ: گونهلُ /( هاینجا اسم عم
پی   ه، روستا /صخره: تخت سنگ / آبادی: د   /ماند: ایستاده ماند، متوقف شد  برجا / یگ: سنگ ریزه / گالش: دمپایی پالستیکی: ر24صفحه 

جهید: می خیز: حمله / ی خیز بود گرگ آماده / : محکم، با فشارتنگ ود فشرد به خ تنگ / ی سگ و گرگزوزه: نالهه / ه: دنبال گلّگلّ
 ایخیش: وسیله /ای بعد ه: یکی از روستاهای کردستان / دمی بعد: لحظهرو / قُ اسم شوهر()در اینجا  ژار: مظلوم و ستمدیدههه پرید /می

 خراشید: چنگ به صورت کشیدبلند گریه کرد / صورت  ضجه زد: = کرد / زار زدکرد: گریه میبرای شخم زدن، گاوآهن / مویه می
 هراسان: حیرت زده، ترسیدهان کردی( مادر / دایه: )به زب: 25 صفحه
 / کار / در هم پیچید: درگیر شد، بیمعطل: منتظر، بالتکلیف / خرخر کردنصدای خرناسه: بر سر زنان: در حال ناله و زاری/ : 26صفحه 
 برنداشت چشمزل زد، : شد خیره

گلویش را با  /سخت ترسیده بود: به شدت ترسیده بود  رخم جدی و کاری /خراش عمیق:  )در اینجا( زخمی کند، بکُشد /ب دَرَد:  :27صفحه 
و قوت،  وقوه: نیر / ل: نگاه خیرهزُ /ل زد: خیره شد/ زُ ، وقت الزممجال: فرصت / ، آسیب زدخراشید: زخمی کرد فریادی بلند خراشید 

 توان
تالش / هق هق: صدای بریده  تقال: کوشش، د / روی گرداند: بازگشت / برهاند: رها کند /اندوه: غم / گسترده شد: پهن ش :28صفحه 
 ی گریه بریده

 ها:_آرایه#
/ دهکده:  + تشخیص زودصبح کنایه از  :بیدار شده بوددهکده تازه از خواب سری به عمه بزند: کنایه از دید و بازدید کردن / : 23صفحه 

 ی شیرینم: حس آمیزیمجاز مردم / روله
کنایه از اینکه او را  / پوست بر تن کژال خراشید: (و تعجبترس توقف )کنایه از  زد: تشخیص / خشکش شدند:ها بیدار میسنگ: 24صفحه 

 :تشبیه / تپه قد کشیده بود :مثل علفی در بادتن کژال  /محکم او را بغل کرد اینکه از ترس  : کنایه ازترساند / روناک را تنگ به خود فشرد
تشبیه /  :تشبیه / تپه انگار تیرکی شده بود ی داس:مثل تیغهدشت صدای کژال را برگرداند: تشخیص / دست گرگ نمایی / اغراق یا بزرگ

های بسیار نزدیک شده بود / گرگ دندانحس آمیزی / گرمی نفسش را پشت سرش حس کرد: کنایه از اینکه به او  گرگ: های تلخنفس
: کشیدزمین را خیش می / قنداقه: مجاز از خود  طفل کشید ی روناک از ترس جیغ میقنداقه / تشخیص :زش را به کژال نشان دادتی

خراشید: کنایه ی بیابان را میها/ روناک مثل بره: تشبیه / سنگ (روناک) فرزند عاره ازاست :ی تنشزد / پارهکنایه از اینکه به زمین چنگ می
 .کردناراحت می اهای بیابان رحتی سنگ همهاز اینکه 
پارچه صدا شده تشخیص / دشت یک :ها پایش را کوبیدندسنگکژال به موهایش چنگ زد: کنایه از گریه و ناراحتی فراوان / : 25صفحه 

 تشخیص  :بود: کنایه از فضای اندوه و ناراحتی / باد صدای کژال را با خود برد
کرد: کنایه از گریه با صدای کنایه از شدت خشم / خفه گریه می سایید:ر دندان میدندان بخواند: تشخیص / : صدا او را به خود می26صفحه 
 / خاک را، سنگ را و تیغ را... دوید: کنایه از اینکه برای دویدن از همه چیز کمک گرفت ضعیف
آزاد را نشانه کرده بود:  های گرگقدمی پیش گذاشت: کنایه از جلو رفت / دندان /کژال دمید: کنایه از امیدواری امیدی به دل : 27صفحه 
/ با  کشت / دندان به هم فشرد: کنایه از عصبانی شد/ راه نفس را بسته بود: کنایه از داشت او را می حس آمیزی: نفس تلخ گرگ / تشخیص

بود: اغراق یا بزرگنمایی / تمام تنش ترس شده اش: کنایه از شدت عصبانیتهای خون گرفتهچشم
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کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی –فارسی تدریس 

@farsitadris  

های گرگ و آزاد پر کرده بود: کنایه از دشت را یک پارچه صدای نفساندوهی به وسعت دشت: کنایه از شدت اندوه و ناراحتی / : 28صفحه 
نقس داغ گرگ، یک باره سرد شد: کنایه از  نجات یافتن /کنایه از  گردن رهانیدن:  نتوانست گردن برهاندفضای التهاب و اضطراب / 

 هق هق: مجاز از گریه / تشبیهد: دست ها را ستون کر اینکه مُرد / سرد و داغ: تضاد /

 :دستوری_نکات#
ی معنوی( / خاکم به سر = خاک بر سرم: جهش ضمیر / های آبادی که پی گله بیرون آمده )است= فعل محذوف به قرینهسگی از سگ

را = از: حرف اضافه رت: جهش ضمیر / زمین را کمک گرفت = از زمین کمک گرفت خاکت بر سر = خاک بر س

:ارزیابی_ودخ#
آزاد؛ چرا که با شجاعت تمام، بر ترس خود غلبه کرد و برای نجات جان یک انسان، بدون تردید جان خود را به خطر انداخت. -1

 اننوع نثر: ساده و رو
زاویه دید: روایت سوم شخص
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کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی –فارسی تدریس 

@farsitadris  

 

32صفحه  – نسل آینده ساز

 ادبیات:_تاریخ#
کتاب درسی 175ای )مدظله العالی(: صفحه / آیت اهلل خامنه 174صفحه  دهلوی:بیدل 

لغات:_معنای#
گلستان گلشن: مژده: خبر خوب / / شکفتن: شکوفا شدن، روییدن

 /مند به فکر کردن عالقه: فکر کردن اهل / توانایی، قابلیتاستعداد:  / جوشنده جوشان: در حال جوشیدن، : نسل: نژاد، دودمان /32صفحه 
به رغم: بر خالف /باایمان ، دین دار من:مؤ / مختلف: گوناگون / پرشور: دارای عواطف تند، متالطم / / مشاهده: دیدن تحلیل: بررسی

ها و ها: وسایلی که خبر/ رسانه مطبوعه( ع)جم و مجالت هامطبوعات: روزنامه / بعضی برخی: / به هیچ وجه: هرگز، اصالا  :33 صفحه
 / : اشتباه، لغزش/ خطا ، دور شدن از حقیقت چیزیانحراف: گمراهی / هامانند رادیو، تلویزیون و روزنامهند؛ اطالعات را به مردم می رسا

صداقت:  /، پاکدامنی پرهیزگاری پارسایی: / پاکدامنی: پرهیزگاربودن، از گناه دوری کردن خیراندیشی/ درستی، صالح: / جبران: تالفی کردن
 نمجبور: وادار به کاری شد / دارند ، کسانی که در امری تخصصمتخصصان: کارشناسان / آگاهی ،و فهم شعور: درک / درستکاری و راستی

غیرت:  /، اراده، انگیزه همت: تالش و کوشش / ، پشتیباناندوخته انه:پشتو / آن را پذیرفتن ، اشتباه خود را به زبان آوردن واعتراف: اقرار /
، خدا را به شکر خدا بحمداهلل: / استحکامات: موانع نظامی / ، دسته، جمعهیئت: گروه / ابتدا ز،)جمع اول( آغاز هر چی اوایل: / صحیح تعصب

ملت: مردم یک  هوشمندانه: از روی فکر / / افتخار کند ببالد: / هشدبرافراشته: بلند  / ، سببِمایه: باعثِ /مند، بهره وربهره برخوردار: / شکر
 ، قدرتمند، توانامقتدر: نیرومند / عظمتبا، باشکوه، شکوهمند: پرافتخار رستگاری: رهایی، نجات / /کشور

 سخنان بیانات: / فرصت: زمان مناسب / برتر ،بزرگمتعال:  خرج شود: به کار برود / / برتر ، عالی،دارجمن واال: / : نشاط: شادابی34صفحه 
عظمت/ معظم: با (هن)جمع: بی

 شعر:_معنای#

ده بدهید که یار و ها مژگیاهان از راه رسید و به گلییدن ها و روفصل شکوفا شدن غنچه !ار بهاریدظتای کسانی که در ان :بیت اول فصل

ما به گلستان آمد. یمعشوقه

 ادبی:_های_آرایه#
های دل این ملت: کنایه از / پاره از زمین تا آسمان: کنایه از بسیار زیادسر بزند: کنایه از اینکه رخ بدهد / ها برید: تشخیص / مژده به گل

ی استعاری )تشبیه نظام اسالمی به انسان }مادر{ی که دامن دارد( + کنایه از مهر و اضافه: و مهربان نظام اسالمی / دامان گرم عزیزان
 محبت

 :یدستور_نکات#
خوب: قید حالت درستان را خوب بخوانید 

بی:اخودارزی#
اهل فکر کردن، دریافتن و تحلیل کردن هستند -1
رد. نه اینکه تنها حرف آن را زد.راحت، امروز تالش ک ای خوب وباید برای داشتن آینده -2

ساده و رواننثر:نوع 
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کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی –فارسی تدریس 
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36صفحه   – توفیق ادب

:تاریخ ادبیات#

کتاب درسی  178مولوی: صفحه 

لغات:_معنای#
دام: تله / مرغان: پرندگان / ی نیاز / روا )مصراع دوم(: شایسته، پسندیده / فضل: بخشش، احسان / حاجت: نیاز / حاجت روا: برآورده کننده 

 لطف:بهره / نصیب، بیخواهیم / توفیق: لیاقت / محروم: بیطلبیم، میچیز، درمانده / جوییم: مینوا: بیخواه / بیکار، زیادهحریص: طمع
های آسمانرب: خداوند / آفاق: جمع افق، کرانهمهربانی / 

 ها:_آرایه#
 « /ش»مصراع اول بیت دوم: واج آرایی  / صراع دوم به معنی جایز و پسندیدهمصراع اول به معنی برآورده شدن؛ م  جناس تامروا: 
ی دنیا / ما چو مرغان: هر فریبندهاستعاره از مظا کثرت / دانه:صدهزار: عدد  /علم خداوند  ستعاره ازا :ی تشبیهی / دریااضافه ی دانش:قطره

آتش زدن در  /تضاد معنایی  ها / هزاران با هیچ:دام: استعاره از مشکالت و سختیتناسب / هزاران: عدد کثرت /  تشبیه / دام و دانه و مرغان:
مجاز از کل جهان کنایه از نابود کردن / آفاق: چیزی:

شعر:_معنای#

 ی نیازهاست، با حضور تو یاد کردن از هیچ کس دیگری شایسته و جایز نیست.کننده: ای خدایی که بخشش و احسان تو برآوردهبیت اول

 تصل و آن را زیاد بگردان.: )خداوندا( علم اندکی که به ما بخشیدی را به علم فراوان خود مدومبیت 

ی فراوانی وجود دارد و ما نیز، مانند پرندگانی بیچاره و طمع و مسائل گمراه کننده مشکالت : )خدایا( در مسیر زندگیبیت سوم

 خوریم(کار هستیم )زود فریب می

چون تو با ما هستی هیچ نگرانی ولی در مسیر زندگی ما وجود دارد، های فراوانی : )خدایا( اگرچه مشکالت و سختیچهارمبیت 

نداریم.

بهره ادب از لطف و رحمت الهی بیکنیم که ما را در کسب ادب و تربیت موفق گرداند؛ چرا که افراد بی: از خدا درخواست میپنجمبیت 

 مانند.می

 شود.کند؛ بلکه موجب فساد و ویرانی تمام جهان میبدی نمی شادب تنها به خود: فرد بیششمبیت 

:دستوری_نکات#
ی حاجت ای خدایی که فضل تو برآورنده ی معنوی به قرینه« است»مصراع اول: حذف فعل ای: حرف ندا؛ خدا: منادا /  ای خدا 

ما چو مرغان حریصی بی نوا )هستیم(  ی معنوی به قرینه« هستیم»)است( / مصراع ششم: حذف فعل 

لب شعر: مثنویقا
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39صفحه  – زیبایی شکفتن + 37 صفحه – رسد از راهکه می یبا بهار

 ادبیات:_تاریخ#
کتاب درسی 178: صفحه محمد جواد محبت

 لغات:_معنای#

ی درخت/ شکفتن: رشد ی تازهجوانه: شاخهنسیم: باد مالیم / /  از نظر گم شد: ناپدید شد / لبخند زدن/ آهسته: آرام تبسم:: 37صفحه 

 به معنی سخن گفتن، درد دل کردن / راز گفتن: در اینجا کردن، پیشرفت کردن

: به موالًعم / میل و رغبت / شکوفایی: رشدکردن، بالندگی ،شوق: اشتیاقشور: هیجان و انرژی /  / روزگار زمان،دوره: : زیبایی شکفتن

فرود:  / فراز: بلندی / ، حدوداً نسبتاً :تقریباً /جایی انتقال: جابه / حسرت: افسوس، دریغ، ناراحتی و اندوه زیاد / صورت رایج، به طور معمول
 / کم حوصلگی: بی طاقتی / یا: خیالؤر / دستور کسی نبودن عتاب ،استقالل: مستقل بودن / وابستگی: به کسی نیازمند بودن / پستی

 / و گوارا شفافزالل:  / باصفا: پاک و زیبا / جویبار: جوی کوچک / کنیم استفادهلذت ببریم: /  / بیهوده: بی فایده لخوری: ناراحتید
 / یابکمنایاب و دست نیافتنی، کیمیا:  نشاط: شادابی / / پسندیده: مناسب، نیکوسازد / دهد: میشکل می / های رفتاریویژگی :شخصیت

/ چاالکی:  نصیحت ،اندرز: پندراز = رمز / سرشار: پُر، مملو / بیاموزیم: یاد بگیریم / /  هاالیق: )جمع عالقه( دلبستگیع / گوناگون: مختلف
مرتب  ومنظم آراستگی:  / عیب بودنپاکی، بیتمیزی:  / بصیرت: بینش، آگاهی / مل: اندیشه کردن، فکر کردنأت / زیرکیتند و تیز بودن، 

 دلنشین: خوشایند، پسندیده /توانمندی، استعداد ارت: مههمسایه: هم جوار، نزدیک /   / عظمت کوه:شُ پاکدلی: آلوده نبودن به گناه /  بودن /
/ گاه: زمان، وقت کردار: عمل/  هاتصاویر: )جمع تصویر( شکل /

 :شعر_معنای#

)آسمان صاف شد و ابرهای تیره کنار رفت( و امید به زندگی را در دل ها بخندی دلنشین و با محبت، روشن شد ل آسمان همانند :اولبیت 

زنده کرد.

 سرما و افسردگی وناامیدی، آهسته از نظرها پنهان شد. :بیت دوم

 ها را شکوفا کرد.ها و سبزهنسیم زندگی بخش، دوباره جوانه :بیت سوم

 و دوباره، بهار، جهان را زیبا کرد. ی درخت همانند لبخندی باز شدشکوفه: ارمبیت چه

 به همراه فصل بهار، شاداب و سرزنده شو و خودت را تغییر بده. :پنچمبیت 

ی گل، جوانه بزن و مانند چشمه، زندگی را از سر بگیر و در تالش و حرکت باش.همانند شاخه :ششمبیت 

 شادی و نشاط است.رشد و گوید که اکنون زمان تالش و زندگی به تو می :هفتمبیت 

 خداوند است. با ، مناجات و عبادت کردنامروز در دنیا بهترین چیز: مهشتبیت 

ها:_آرایه#

 / تشخیص: وا شدن چشم جوانه متضاد دل گرمی /کنایه از نا امیدی، افسردگی؛ : دل سردی / تشبیه :آسمان مثل یک تبسم: 37صفحه 

 تشبیه :ی گل و مثل یک چشمه سارمثل یک شاخهکتاب: استعاره از جهان /  /تناسب شکوفه و درخت و بهار:  / تشخیص ای خندید:شکوفه
تشخیص  :زند لبخندبر تو می زندگی /

ی تشبیهی / جویبار زندگی: اضافه / های زندگیناخوشی : استعاره ازفرود / هااز خوشی استعاره: فراز /فراز و فرود: تضاد  :زیبایی شکفتن

تشبیه دل : زنددر دلش ایمان موج می/  کنایه از معلوم بودن و زیاد بودن: موج زدن / کنایه از خراب کردن :کردنرا گل آلود  جویبار زندگی
کتاب ما را این همه  دوست خوب کیمیا است: تشبیه اسنادی / از چهره و نگاهش امیدواری بجوشد: تشبیه چهره و نگاه به چشمه /  / به دریا

ی هاضاف: های محبتشکوفه / ی تشبیهیهای طبیعت: اضافهو رمز آفرینش و شگفتیراز  پر کتاب خوانند: تشخیص /به سوی خود می
 تشبیهی
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:دستوری_نکات#
 مسند شکفتنت: شکفتن تو  / نهاد )در بیت چهارم(  شکوفه و بهاردر بیت چهارم: 

مقلوب یوصف بی/ پاکدل: ترک یلفظ ینهیباشد: حذف فعل باشد به قر دهیگفتارش درست )باشد( و رفتارش پسند

:ارزیابی_خود#
اش باز شده است.تشبیه کرده است که با آمدن بهار، خوشحال و شادمان شده و چهرهآسمان را به انسانی  -1
اند.های فراوانی را از دست دادهاند و فرصتچون قدر دوران نوجوانی را ندانسته -2
های مختلف زندگی خرج کنیم.ها و مهارتهیجانات خود را کنترل کنیم؛ شور و نشاط و استعداد و نیروی جوانی را در راه کسب دانش -3

چهارپارهقالب شعر:  نوع
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39صفحه  – زیبایی شکفتن

لغات:_معنای#
حسزت:  / : تِ صَرت رایح، تِ طَر هؼوَلوَالًؼ/ ه / ضىَفایی: رضذوزدى، تالٌذگیهیل ٍ رغثت  ،ضَق: اضتیاق / رٍسگار دٍرُ: سهاى،

ٍاتستگی: تِ وسی ًیاسهٌذ  / / فزٍد: پستی فزاس: تلٌذی / ، حذٍداًًسثتاً :/ تمزیثاً خا وزدى اًتمال: خاتِ / دریغ، ًاراحتی ٍ اًذٍُ سیادافسَس، 
 لذت تثزین: ویف وٌین/ تی لخَری: ًاراح/ د / ون حَصلگی: تی طالتی یا: خیالؤ/ ر تاتغ دستَر وسی ًثَدى ،/ استمالل: هستمل تَدى تَدى

ًایاب ٍ / ویویا:  ًیىَ/ پسٌذیذُ: هٌاسة،  ّای رفتاری ٍیژگی :/ ضخصیت / سالل: صاف ٍ گَارا تاصفا: پان ٍ سیثا / / خَیثار: خَی وَچه
ٍ تیش / چاالوی: تٌذ  ًصیحت ،/ اًذرس: پٌذ/ سزضار: پُز، هولَ  ّا الیك: )خوغ ػاللِ( دلثستگیػ/  / گًَاگَى: هختلف یاب دست ًیافتٌی، ون

/   ، خَتی اخالق/ آراستگی: پان تَدى ػیة تَدى پاوی، تی/ تویشی:  / تصیزت: تیٌص، آگاّی هل: اًذیطِ وزدى، فىز وزدىأ/ ت یسیزوتَدى، 
 وزدار: ػول/  ّا / تصاٍیز: )خوغ تصَیز( ضىل / دلٌطیي: خَضایٌذ، پسٌذیذُتَاًوٌذی، استؼذاد / هْارت:  ػظوت ىَُ:ضُ

ها:_آرایه#
پز اس راس ٍ رهش آفزیٌص ٍ وتاب» / وٌایِ اس هؼلَم تَدى ٍ سیاد تَدى / هَج سدى وٌایِ اس خزاب وزدى وزدىرا گل آلَد  چیشی

فزاس ٍ/ فزاس ٍ فزٍد: تضاد /  ی تطثیْیِ اضاف  ّای هحثت ضىَفِ/  تطثیِ  «ّا ٍ اًذرسّاست سزضار اس درسّای طثیؼت،  ضگفتی
 ّای سًذگی ٍ ًاخَضی ّا اس خَضی استؼارُفزٍد: 

:دستوری_نکات#
لَبمتزویة ٍصفی ه پاوذلی

سادُ ٍ رٍاىًثز:ًَع 

 :ارزیابی_خود#
اش تاس ضذُ است. آسواى را تِ اًساًی تطثیِ وزدُ است وِ تا آهذى تْار، خَضحال ٍ ضادهاى ضذُ ٍ چْزُ -1
اًذ. ّای فزاٍاًی را اس دست دادُ اًذ ٍ فزصت چَى لذر دٍراى ًَخَاًی را ًذاًستِ -2
ّای هختلف سًذگی خزج وٌین. ّا ٍ هْارت ًیزٍی خَاًی را در راُ وسة داًصٍ  ّیداًات خَد را وٌتزل وٌین؛ ضَر ٍ ًطاط ٍ استؼذاد -3

مدرس: حسین رضائیان  م          فتجزوه ادبیات فارسی ه
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50 صفحه – قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟

 ادبیات:_تاریخ#
کتاب درسی 173 صفحهنادر ابراهیمی: /  177گلشن آزادی: صفحه اکبر علی

 لغات:_معنای#
حق:  حقش است  واقعاً: به درستی /اذیت: آزار دادن / تمامِ تمام: همه، کامل / میرند / روند: )در اینجا به معنی( میزیست: زندگی / می

کردم / رسید: من درست فکر میمعلوم: آشکار / عقلم می/  ی گنجشک / راحت: آسودهالنه: خانه /خانه: مسافرخانهشایسته، سزاوار / مهمان
، ناراحتی گِلِه: نارضایتیلو: پخش، پراکنده / حسابی: کامل، فراوان / شلوغ: پر سر و صدا، پر جمعیت / وِ /: سریع، تند فوراًتوی: داخل، درون / 

/ یواش یواش: کم کم،  سعی: تالش و کوشش / تقصیر: سهل انگاری، کوتاهی/  فامیل / قدر: اندازه: و خویش قومرضایت: خشنودی /  /
ستم زور نگویند: ظلم و کثیف: آلوده /  درست کنند: اصالح کنند / یک عالم: مقدار زیاد، بسیار/ سراسر: همه، تمام /دفعه: مرتبه / /  آرام آرام
شگفت آور ،: شگفت انگیزعجیبنکنند / 

 ادبی:_های_آرایه#
در سطر  در سطر اول درس: تکرار / خیلی  کوچولو  تضاد / دن و رفتن )در معنای مردن(:تکرار / زیست کر تشبیه / آزاد: :همچو سرو

خوب  /تکرار  در سطر ششم درس:  کوچولو /در سطر دوم درس: تکرار /  قلب مثل یک گلدان: تشبیه  اول درس: تکرار / خالی 
تشبیه اسنادی ی گنجک نیست: خانه نیست: تشبیه اسنادی منفی / قلب النهاستفهام انکاری / قلب مهمان گویم دیگر، نه؟ راست می

بزرگ و کوچک: تضاد / برادر، خواهر،  برادر بزرگم، خواهر کوچکم  / «چ»: واج آرایی 53بهار و پاییز: تناسب / سطر دوم صفحه  / منفی
ین، مجاز از سرزم خاک ما: /روز و شب: تضاد  /تکرار  تکرار / قلب کوچک کوچک: :خیلی خیلی خیلی پولدار پدربزرگ، دایی و عمو: تناسب /

یک عالم جای  / کوچه، محله و خیابان: تناسب / : تناسبو مسجد ربازخانهمدرسه، بیمارستان، س تشبیه / میهن / قلبم مثل یک شهر بزرگ:
جای خیلی خیلی کوچک: تکرار / بد، خوب: تضاد / جنگل، پرنده، کوه، ماهی، آهو و فیل: تناسب / قلب کنایه از ظرفیت بسیار /  خالی داشت:

 استفهام انکاری است یا دریا: اغراق )بزرگنمایی( / قلب برای همین است دیگر، مگر نه؟ 

بندند و هستند و به دنیای مادی دل نمی و آزاده سرو وارستهدرخت که مانند  است کسانی گوارای: زندگی این دنیا معنای بیت اول فصل

کنند.آزاده و وارسته این دنیا را ترک می

 ی:دستور_نکات#
/ قلبم حسابی  ی لفظیحذف فعل به قرینه :مقداری جای خالی مانده... )است(ی لفظی / حذف فعل به قرینه :نصف قلبم خالی مانده... )است(

/ در یک  ی لفظیحذف فعل به قرینه :معنوی / کوچه )داشت(، محله )داشت(، خیابان )داشت(ی حذف فعل به قرینه :شلوغ شده... )است(
/ قلب  ی لفظیحذف فعل به قرینه :م(: های بد )باقی گذاشتی آدمبرای همه/  معنویی حذف فعل به قرینه :ی قلبم مانده )است(گوشه

ی لفظیحذف فعل به قرینه :است یا دریا )است(

ارزیابی:_خود#
کند. درضمن قلب جایگاه دوست داشتن و مهروزی است. اگر کسی در؛ آدم را اذیت میاگر خالی بماند مثل یک گلدان خالی زشت است -1

.کنیمی میاحساس تنهایی و افسردگ قلب ما نباشد،
شود. آسمان، آب جاری، رودخانه و...میتواند جای بگیرد و هیچ وقت پر نبه خاطر اینکه در قلب آدمی، محبت هزاران نفر می -2
چون او به دارایی و اموالش بیشتر عالقه داشت، تا در قلب دیگران بودن! -3

ساده: نثر نوع *

(                   مدرس: حسین رضائیانfarsitadris@جزوه ادبیات فارسی هفتم                        فارسی تدریس: کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی )
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64صفحه  – + حکایت دعای مادر 58 صفحه – یانعلم زندگ

 ادبیات:_تاریخ#
کتاب درسی 173: صفحه پروین اعتصامی

لغات:_معنای#
ی درخت / شاخسار : شاخه /ی کوچک شاخه ، با شجاعت / شاخک:شهامتبا جرئت: به : اشتیاق، عالقه / ی کبوتر / شوقکبوتر بچه: جوجه

 /ناگاه: ناگهان  /حال سُست: ضعیف، بیوحشت: ترس /  گیتی: جهان، دنیا / نمودش: برای او جلوه کرد، به نظر او آمد / جوکناری: جویبار / /
کار بسیار: در اینجا به /  / که: چه کسی تجربه هاران: تازه کاران، بیانوک /خیلی  ،بس: بسیارآواز در داد: صدا زد / عجز: ناتوانی /  رنج: درد /

باید اندوخت: باید می / / هنر: قابلیت تاب و طاقت، توانایی وش:تنوبت: وقت / آرام: استراحت / برزن: محله، کوچه، کوی / معنی کار بزرگ / 
از آن پس: بعد از آن / باید آموخت: باید یاد بگیری / می/  )در اینجا به معنی راه و رسم( حدیث: سخن، داستان ذخیره کنی، باید کسب کنی /

سرپنجه: چنگال، : گاه، زمان / گه از دیوار...  هگَ آسودگی: راحتی / گنج: چیز با ارزش //  ، مانند: مثلچون نگهبانم  چونمن اینجا 
بدبختی،  هجوم: حمله، یورش / فتنه: آشوب )در اینجا ی شکاری /باز: نوعی پرنده سازگار / ،دمساز: همراهخونین: زخمی / پای پرنده / 

 : قوی، بارور / سعی: کوشش / پند: نصیحتبرومند پایه / بُن: ریشه،  علم زندگانی: راه و روش زندگی / / ( / آموخت: یاد دادعذاب

بخسب:  رحمه اهلل علیه: رحمت خدا بر او باد / ابتدا: آغاز / عبادت: راز و نیاز با خدا / درخواست: خواهش / نزد: کنار، پیش / )حکایت(

/ پذیرفتم: قبول کردم / هیچ: اصالً / بازماندم: محروم شدم / نهاده بودم: قرار داده بودم / اندر آن:  ، غیرقابل تحملبخواب / دشوار: سخت
: درون آن، داخل آن / از بهر: به خاطر / بکش: )در اینجا به معنی( تحمل کن / چون: وقتی که / چنان: اینگونه / یارب: پروردگارا / خشنود

های بزرگ و با ایمان / مستجاب: پذیرفته، برآورده / بدین: اولیا: جمع ولی، دوستان خدا، عارفان، انسان /: مقام، مرتبه = درجه راضی / درجت
به این / جای: جایگاه، مقام

:شعر_معنای#

ز، با شهامت، بال و پرش را باز و پرواز کرد.ی کبوتر با اشتیاق پرواروزی جوجه :بیت اول

ی دیگری پرید و از بام کوچکی به کنار جویباری پرواز کرد. ی کوچکی بر شاخهاز شاخه :بیت دوم 

مُرد. که داشت می ترسیدآنقدر از بس که آن راه نزدیک به نظرش طوالنی آمد،  :بیت سوم

.متوقف شدحال ایستاد و از شدت رنج و خستگی ناگهان به خاطر وحشت و ترس، برجایش بی: بیت چهارم

با صدای بلند گفت: ی دیگریاز روی شاخه ناگهان مادرش .ناتوانی فریاد کشید روی نیازمندی وشد و از  و ناتوان درمانده :مجنپبیت 

انتظار کارهای بزرگ ندارد. تجربه و تازه کارپرواز کردن برای تو بسیار زود و سخت است و کسی از افراد بی :ششمبیت 

را نداری و االن زمان استراحت کردن تو است. ها خانهکوچه و پریدن بر روی بامِتو توانایی رفتن به  :هفتمبیت  

: الزم است که تجربه و توانایی کسب کنی و راه و رسم زندگی کردن را یاد بگیری.  بیت هشتم

: باید اول بتوانی هر دو پایت را محکم و استوار بر روی زمین بگذاری و بعد از آن به فکر ایستادن باشی.  بیت نهم

بیت دهم: من در این جهان همانند نگهبان هستم و تو چون گنجی باارزش هستی. تو (فعاًل) باید آسوده و راحت باشی و من باید رنج 
محافظت تو را تحمل کنم. 

بیت یازدهم: من در دامهای بسیاری گرفتار شدم و کودکان، پرها و بالهایم را شکستند (سختی زیادی را تحمل کردم و تجربه اندوختم).  

: گاهی از همه جا به من سنگ میزدند و مرا زخمی میکردند.   بیت دوازدم

بیت سیزدهم: من لحظهای در زندگی، در آسایش واقعی نبودم؛ زمانی از گربه و گاهی از باز ترسیدم. {مفهوم بیت: دائم در خطر 

: بالها و مشکالت روزگار، راه و روش زندگی کردن را به من یاد داد.   بودم} بیت چهاردهم

بیت پانزدهم: شاخهی کوچکی که بدون ریشه باشد، میوه نمیدهد (رشد نمیکند)؛ بنابراین تو باید سعی و تالش کنی، من هم باید به تو 
پند واندرز بدهم. 

مدرس: حسین رضائیان                   (farsitadris@هفتم                        فارسی تدریس: کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی )جزوه ادبیات فارسی 
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  :عبارت_معنای#

پرسیدند: آغاز کار تو چگونه بود؟ )چه کار کردی که به این درجه و رتبه از بایزید بسطامی )از عارفان بنام و مشهور(، که رحمت خدا بر او باد، 
ماندم. یک شب مادرم از من خواست که چون ها همیشه برای عبادت و راز و نیاز با خدا بیدار میرسیدی( گفت: وقتی ده ساله بودم، شب

خواست مادر را رد کنم؛ پس قبول کردم }که از عبادت امشب سرد است }عبادت نکن{ و بیا و پیش من بخواب. برایم دشوار بود که در
منصرف شوم{. آن شب، )طبق عادت همیشه( اصالً خوابم نبرد و حتی نتوانستم نماز شب بخوانم. یک دستم را در دست مادر، و دیگری را 

زیر سر او گذاشته بودم.
 ی توحید را خواندم.آن شب }به جای عبادت هر شب{ هزار بار سوره

م که زیر سر مادرم بود، خشک شده بود و انگار دیگر خون در آن جریان نداشت }و درد گرفته بود{. با خودم گفتم: ای بدن من! این آن دست
 سختی و درد را به خاطر خشنودی و رضای خدا تحمل کن.

روردگارا! از او راضی باش و مقام }صبح{ وقتی که مادرم دستم را اینگونه دید }و متوجه تحمل کردن من شد{، برایم دعا کرد و گفت: پ
 ش را، همانند عارفان و دوستان خودت باال ببر.مرتبه

دعای مادرم در حق من پذیرفته شد و من }اگرچه آن شب عبادت همیشگی را از دست دادم؛ اما{ به این جایگاه رسیدم.

 :ها_آرایه#
 از ترس و اضطراب / درماند در راه:کنایه  سست شد بر جای:تضاد /  دور و نزدیک:پرواز کردن /  آماده شدن برای کنایه از کرد بال و پر باز:

پای برزن و بام:  استفهام انکاری / ز نوکاران که خواهد کار بسیار؟ پاسخ: هیچ کس  /کنایه از ناتوانی فتاد از پای: کنایه از متوقف شد / 
به خود  استقالل،کنایه از  را درست برداشتن / برپای ایستادن:کنایه از شروع صحیح، قدم اول  هر دو پا محکم نهادن: ی اقترانی /اضافه

وار سنگ آمد گه از کنایه از اسیر کردن / گه از دی ها بسیار بستند:در دام /تشبیه  و چون گنج:تشبیه / ت چون نگهبانم:متکی بودن / من اینجا 
« ز»/ بیت سیزدهم: واج آرایی صدای  / خونین: مجاز از زخمی شدن مجاز از همه جا / سنگ: استعاره از سختی و مصیبت در و دیوار: در 

یلی مصراع اول تمث : تمثیل 15/ بیت  ی دنیا(مجاز از آسمان و زمین )همه آسمانی: های آسمانی یک لحظه: مجاز مدت کم / فتنه /
 برای مصراع دوم است

ای تن: تشخیص )منادا قرار دادن غیر انسان( )حکایت(

:دستوری_نکات#
 شد  گیتی پیش چشمش =ش: متمم / شدش گیتی به پیش چشم  صغیر / نمودش = برای او نمود کاف تک:  و بامک  شاخک

زود است و دشوار )است(: حذف فعل به  را: حرف اضافه / رای تو پرواز ب = / تو را پرواز }جهش ضمیر{ ش: مضافٌ الیه چشم )چشم او(
/ هنوزت نوبت خواب است و آرام = هنوز نوبت خواب و آرامِ تو  ت: نهاد  ی لفظی / هنوزت نیست پای برزن و بام = هنوز تو نداریقرینه
اضافه / مرا در  را: حرف رنج برای من  = مرا رنج /را: حرف اضافه  تو را آسودگی = آسودگی برای تو /  ت: مضافٌ الیه آرام است 

ی لفظی( / گهی سر )خونین شد: حذف به ی مفعول )من: مفعول( / گه از در )سنگ آمد: حذف به قرینهرا: نشانه ها بسیار بستند دام
ز تو سعی و عمل باید حرف اضافه /  را: ی لفظی( / مرا آموخت = به من آموخت ی لفظی( / گه از باز )ترسیدم: حذف به قرینهقرینه

ی معنوی(ی لفظی + دیده شود: حذف به قرینه)دیده شود( ز من پند )باید: حذف به قرینه
درجه: مفعول + ش: مضافٌ الیه ی او را درجه درجتش =

مثنویقالب شعر: 

 :خودارزیابی#
خسته شده بود، به نظرش آمده بود خیلی دور شده؛ ترسیده بود و احساس کردزیرا با اینکه مسیر کوتاهی را پرواز کرده بود، اما چون زود  -1

گم شده است.
ها وشود. کسی موفق است که با مدیریت آنهاست که موجب ساخته شدن آدمی میهاست و همین سختیزندگی سرشار از سختی -3

ها عبور کند.استفاده از تجربیات بزرگترها ار آن
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46صفحه  – دعای مادر

  لغات:_معنای#

تخسة: تخَاب / دضَار:  علیِ: رحوت خذا تز اٍ تاد / اتتذا: آغاس / عثادت: راس ٍ ًیاس تا خذا / درخَاست: خَاّص / ًشد: کٌار، پیص /رحوِ اهلل 
: تِسخت / پذیزفتن: قثَل کزدم / ّیچ: اصالً / تاسهاًذم: هحزٍم ضذم / ًْادُ تَدم: قزار دادُ تَدم / اًذر آى: درٍى آى، داخل آى / اس تْز

ز / تکص: )در ایٌجا تِ هعٌی( تحول کي / چَى: ٍقتی کِ / چٌاى: ایٌگًَِ / یارب: پزٍردگارا / خطٌَد: راضی / درجت: هقام، هزتثِ / خاط
ّای تشرگ ٍ تا ایواى / هستجاب: پذیزفتِ، تزآٍردُ / تذیي: تِ ایي / جای: جایگاُ، هقام اٍلیا: جوع ٍلی، دٍستاى خذا، عارفاى، اًساى

 :رتعبا_معنای#
ٍ رتثِ  اس تایشیذ تسطاهی )اس عارفاى تٌام ٍ هطَْر(، کِ رحوت خذا تز اٍ تاد، پزسیذًذ: آغاس کار تَ چگًَِ تَد؟ )چِ کار کزدی کِ تِ ایي درجِ

َى هاًذم. یک ضة هادرم اس هي خَاست کِ چ ّا ّویطِ تزای عثادت ٍ راس ٍ ًیاس تا خذا تیذار هی رسیذی( گفت: ٍقتی دُ سالِ تَدم، ضة
اهطة سزد است }عثادت ًکي{ ٍ تیا ٍ پیص هي تخَاب. تزاین دضَار تَد کِ درخَاست هادر را رد کٌن؛ پس قثَل کزدم }کِ اس عثادت 
هٌصزف ضَم{. آى ضة، )طثق عادت ّویطِ( اصالً خَاتن ًثزد ٍ حتی ًتَاًستن ًواس ضة تخَاًن. یک دستن را در دست هادر، ٍ دیگزی را 

َدم.سیز سز اٍ گذاضتِ ت
 ی تَحیذ را خَاًذم. آى ضة }تِ جای عثادت ّز ضة{ ّشار تار سَرُ

: ای تذى هي! ایي آى دستن کِ سیز سز هادرم تَد، خطک ضذُ تَد ٍ اًگار دیگز خَى در آى جزیاى ًذاضت }ٍ درد گزفتِ تَد{. تا خَدم گفتن
 سختی ٍ درد را تِ خاطز خطٌَدی ٍ رضای خذا تحول کي.

}صثح{ ٍقتی کِ هادرم دستن را ایٌگًَِ دیذ }ٍ هتَجِ تحول کزدى هي ضذ{، تزاین دعا کزد ٍ گفت: پزٍردگارا! اس اٍ راضی تاش ٍ هقام 
 ش را، ّواًٌذ عارفاى ٍ دٍستاى خَدت تاال تثز. هزتثِ

پذیزفتِ ضذ ٍ هي }اگزچِ آى ضة عثادت ّویطگی را اس دست دادم؛ اها{ تِ ایي جایگاُ رسیذم. دعای هادرم در حق هي

ها:_آرایه#
)خطاب قزار دادى غیز اًساى( تطخیص ای تي 

دستوری:_نکات#
ش )=اٍ( هفعَل ی اٍ را  درجِ  درجتص

سادُ ٍ رٍاىًَع ًثز: 

مدرس: حسین رضائیان  تم          فجزوه ادبیات فارسی ه
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65صفحه  – هاستزندگی همین لحظه

 ادبیات:_تاریخ#
کتاب درسی 179ی / نهج البالغه: صفحه 173ی صفحهعباس اقبال آشتیانی : 

لغات:_معنای#
صرف: به کار بردن، مصرف کردن / دقایق: جمع دقیقه / تر / بهاتر: باارزشگران تردید: شک / به شتاب: با سرعت / مجموعه: گروه، دسته / 

لوم و ، دلواپس / تعیین: معمضطرب/ نگران:  ، غمگیندل آزرده: ناراحتگویی: انگار /  فایده /بیهوده: بی / رفته، از بین رفتههدر شده:  تلف
حیرت: مزار: قبر / در اثنای: در میان، در بین / گورستان: قبرستان /  ی کوچک /زیستن: زندگی / عقربک: عقربه مشخص کردن /

شد، فراتر بیشتر نمی: کردنمی / تجاوز ه، نوشتهحک: تراشید /قبور: جمع قبر  / مُردگانحیات: زندگی / صاحبان قبور: /  سرگشتگی، شگفتی
نظر: نگاه،  صفا: حال و هوای خوش / گوارا: دلچسب، )برای آب( زالل / چنین: اینگونه / پیش خواند: صدا زد، نزد خود طلبید //  رفتنمی

، خبری، نادانیبزرگتر / غفلت: بی اعظم: حداکثر: بیشترین میزان / کنیم / خُفتن: خوابیدن / قرار: قرارداد /نگریم: نگاه میمی دیدگاه /
دی:  افسوس: حسرت / شایسته: صحیح / /ال را بداند / افکندن: انداختن فرصت حال را دریابد: قدر حا گذرد /شود: میسپری می / ناآگاهی

 مند /دوستدار: عالقه حالی: در این زمان، اکنون / الکی: غیر جدّی، دروغی //  نکن ه: توجه و تکیمکن بنیاددیروز / نامده: نیامده، آینده / 
راحت و آرام: تابی / ، بیدلهره/ اضطراب: نگرانی،  ، مدام: همیشهدائما   /مقصود: هدف قدر: ارزش /  /دارند برمی، کنندمیکم  کنند:می منها

مّل: أبه ویژه / ت :مخصوصا تعجب / شگفتی:  = اعجاباوقات: جمع وقت /  در ردیف: برابر با / نشینی، گفت و گو /مصاحبت: همآسایش / 
غصه = اندوه/  عبرت: پند، اندرز اندیشیدن، فکر کردن /

 :شعر_معنای#

جهت نگران نباش و ناله و زاری مکن.ای که نیامده بیاز روزی که سپری شد دیگر صحبت نکن و آن را فراموش کن. به خاطر آینده :بیت اول

و عمر خود را بیهوده تلف نکن.  قدر حاال و اکنون را بدانبر آینده و روزهای گذشته تکیه نکن و اعتنایی نداشته باش.  :دوم بیت

  ها:_آرایه#
به حیرت فرو رفت:  گفت عمر: تشخیص /می کنایه از همه جا جست و جو کردن / :کننددنیا را زیر و رو میوقت طالست: تشبیه اسنادی / 

 مجاز از عمر / امروز را به فردا افکندن  زندگی: چرا زندگی مردمش چنین کوتاه است  کنایه از فکر عمیق همراه با تعجب بسیار /
گره از کار دیگران کنایه از بیهوده تلف نکن /  تضاد / بر باد مکن: نامده و گذشته: دی و فردا: تضاد / (رباعی خیام)کار امروز /  امروز:

: ، ستارهو شادی: تضاد / گردش، ورزش، بازی، تفریح: تناسب / سبزه، گل، درخت، آسمانغم  / از برطرف کردن مشکلنایه : کگشودن
ها مثل گذشتن ابرها: تشبیه تأمل، فکر، عبرت: تناسب / فرصتساحل، دریا، رودخانه: تناسب /  تناسب /

رباعی )وزن هر مصراع: ال حول و ال قوة اال باهلل(: قالب شعر

 :رزیابیا_خود#
توان خرید.نمی هم توان طال به دست آورد، ولی دقایق تلف شده را با طالزیرا با صرف وقت می -1
بگذرد.کار مفید و سازنده به زندگی حقیقی آن است که در جست و جوی دانش و یا  -2
ها برای داشتن زندگی شاداب، رو به رشد، فعال و موفّقگیری از فرصتبهره -3

 :دستوری_نکته#
نه: شبه جمله در پاسخ پرسش 

مدرس: حسین رضائیان                   (farsitadris@هفتم                        فارسی تدریس: کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی )جزوه ادبیات فارسی 
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70 صفحه –اصفهان یسفرنامه

 ادبیات:_تاریخ#
کتاب درسی 178صفحه  هوشنگ مرادی کرمانی:

 لغات:_معنای#
زنی: قلمی زاینده رود اصفهان / است در حوضه باتالق( )= ، پیوسته / مرداب گاوخونی : نام باطالقیمدامشوره: نگرانی، اضطراب / هی: دل

یک لب )لب و لوچه( / یک هو:  = لوچه موقع: هنگام / ، مانند /مثلعین: کردم / کردم: حفظ میایجاد نقش و نگار بر روی فلزات / از بر می
/ ناشتایی:  ، وسیلهبار و بندیل: اسباب و اثاثیه نرم نرمک: آرام آرام / عمارت: ساختمان / عین خیالم نبود: برایم مهم نبود / ناگهان /دفعه، 

تک و دو: ی کوتاه / دَم: لحظه یک دَم آرام نگرفتم  /رهسپار راهی، خورند، صبحانه / عازم: چه که پس از مدتی غذا نخوردن میآن
)یک  درس راننده کامیون شوفر: در ایندَم: کنار، نزدیک /  پُر کردم: باخبر کردم / دم بازار /  ، تالش و تکاپوحرکت، جنب و جوش

 کنمنگاه می/ بنگرم:  نام آواهوهو:  هوهوی باد /  بیندشم میچکند: تا تا چشم کار میشود / شود: پیدا نمییافت نمی/  ی فرانسوی(کلمه
تقدیم کردم: هدیه  / باألخره: سرانجام، آخرسر / طاقت: تحمل زند: خوابیده است /دارد چرت می /)صفتِ قد و قامت(قامت رعنا: قد بلند  /

 دم دمای سحر: نزدیک / برای استراحت بیتوته: شب را در جایی ماندن /و تمسخر ی از روی تحقیر اهخندپوزخند: مسخره کردن،  دادم /
عبور کردیم / اوقات تلخی: ناراحتی، تندخویی / غلط:  گذشتیم، حسابی: خیلی / رد شدیم: بخت: شانس / هوا حسابی تاریک بود  صبح /

، صدای نام آواهِرهِر:  ش، بالفاصله /پشت بندش: در ادامه آمدم /رفتم و میپلکیدم: می/ می ، افراد حاضر در جاییاهالی: ساکناناشتباه / 
ثار: جمع اثر / دیزی: ظرف / آ / به دردنخور: ناکارآمد قُراضه: کهنه، فرسوده: کنار / غلب  کامیون غلب/  حوصلهبیتاب و کالفه: بیخنده / 

بنا کردم: شروع کردم /  بنا کردم به نوشتن گویند / رونق: رواج، فراوانی / گندم و جو و... را می حبوبات؛ آبگوشت / غلّات: جمع غلّه،
نام  گویند / خوش نقش و نگار: زیبا / هیکل: جثه، اندام /  آهان: بله، آری / قاه قاه:ستون بلندی در مسجد که بر آن اذان می گلدسته، مناره:

/ عوض کرد: تغییر داد / ان شاء اهلل: اگر خدا  علّاف: بیکار، سرگردان، بالتکلیفجوری: طوری /  ، صدای خنده / عیب: اشکال، ایراد /آوا
 / دهندمیگذارند: اجازه ن/ فلک: آسمان / نمی گز: سوغات اصفهان /دکان: مغازه  /فرصت: وقت دفعه: مرتبه / عیال: همسر / /  بخواهد

: مخفیانه، پنهانی / کِیف کرد: لذت برد / یای / یواشکجماعتی: عدهمانع: مزاحم / گوشزد نمایند: یادآوری کنند، تذکر بدهند / شایسته: بهتر / 
 ، گواهی دادنتصدیق: تایید

:شعر_معنای#

 بینم.های تو را در دریا و صحرا میای خدا، من نشانه :بیت اول

بینم. )خداوند در هر جا وجود دارد( ی زیبایی و عظمت تو را آشکارا میکنم، نشانهخداوندا، من به هر طرف که نگاه می :بیت دوم

  ها:_آرایه#
 / از زبان افتادم: ، صبرش تمام شدعصبانی شدکنایه از  از کوره در رفت:عین وقتی که: تشبیه )آن لحظات: مشبه؛ زمان امتحان: مشبهٌ به( / 

ناشتایی خورده و نخورده: ( / خوابیدهعمیق )مدتی است که  کنایه از خواب بیند:هفت پادشاه را خواب میدارد  کنایه از نتوانستم حرف بزنم /
شنا: تناسب / بدی و خوبی: قوم، خویش، دوست، آ مجاز از دوچرخه / : کنایه از سوار دوچرخه شدم / چرخ:کنایه از عجله / پریدم رو چرخ

کنایه از دوست داشتنی  نشیند:میبه دل درشت و ریز: تضاد / زدم زیر بغل: کنایه از برداشتم /  /اذان ظهر  از مجاز اهلل اکبر ظهر: تضاد /
نویسی کاغذ می /، کنجکاوی کنایه از فضولی کشید:کشید = سرک میکلّه میشنوم: حس آمیزی / روی دستم بوی اصفهان را می بودن /
 :و منصرف خیالکنایه از بی ه از نا امیدم کرد / از رو نرفتم:کنای زد تو ذوقم:تکه نان: مجاز از رزق و روزی، درآمد / مجاز از نامه /  کاغذ 

 / فراوان اشتیاق، کنایه از عالقه و شوق بسیار داشتن دلم بنا کرد به پرپر زدن:روز و شب: تضاد /  دو روز و دو شب نشدم، ادامه دادم / 
کنایه از تهدید  ها از جات تکون خوردی نخوردی استفهام انکاری / :تونه بخوابه؟ چطور آدم می ز صبر کردیم /پشت در ایستادیم: کنایه ا

/  افتاد به جان کامیون ا نرو / کردن که هیچ ج به جان چیزی افتادن: کنایه از به سراغش رفتن / اهل کار نبودم: کنایه از عالقه نداشتم 

مدرس: حسین رضائیان                   (farsitadris@هفتم                        فارسی تدریس: کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی )جزوه ادبیات فارسی 
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کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی –فارسی تدریس 

@farsitadris  

راهش سرد و گرم: تضاد / روند / کنایه از به آنجا می آورند:/ رو می روی آن کنایه از تمرکز رفتن:کاری  تو نخ  شل کردن پیچرفت تو نخِ 
عیب مجاز از آبگوشت / مُخت  دیزی: صدای اذان: مجاز از اذان گفتن / آمد صدای اذان می کنایه از برگشتن به مسیر /: را کشید و رفت

کنایه از توجه به کسی /  نگاهم به دست اکبر آقا بود:کنی / کنایه از مشکل درست می دی / کار دستمون میدی:عقل شکنایه از بی کرده:
کنایه از ناراحت  ام رفت تو هم:ب کردم / لب و لوچهکنایه از تعج جا خوردم:شدم /  و مأیوس کنایه از ناامید ریختند سرم: یک سطل آب سرد

یه از بسیار کنا یار + حس آمیزی / سر به فلک کشیده:کنایه از توجه و حسرت بس هایم بخورم:خواستم شهر را با چشمو غمگین شدن / می
 کنایه از قبول نکرد زیر بار نرفت: بلند /

 :دستوری_نکات#
آن: صفت جانشین  اریک بود و از آن )بختِ بد( بدتر هوا حسابی تی معنوی / کنم( به مادربرزگ عزیز و...: حذف فعل به قرینهتقدیم )می

یرصغکاف ت ک: اتاقک = اتاق کوچک اسم / 

هستند(  مَفاعیلٌ مَفاعیل مَفاعیلٌ بر وزن  مصراع  4دوبیتی ) هر  شعر:_ قالب#

:دریافت_و_درک#
تا آن را کتاب کند و به مادربزرگ )بی بی( و دایی خود)اکبرآقا شوفر( هدیه دهد. -1

با دیدن آداب و رسوم صحیح مردم یک شهر، آن رفتار صحیح را جایگزین رفتار ناصحیح خود کنیم. -2
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80 صفحه – + شوق خواندن )ره(نصیحت امام

 :ادبیات_تاریخ#
174 یمحمدتقی جعفری: صفحه/  173ی امام خمینی )ره(: صفحه

کتاب درسی 178ی مولوی: صفحه

  لغات:_معنای#

نشینی / مرادن: جوانمردان صحبت: هم /نار: انار 

باسمه  / و اندرز / اماما: ای امام ، پندآموز / نصیحت: پندهمراه با پند و اندرزنصیحت آمیز:  علیه السالم: سالم بر او باد / :نصیحت امام

، شادمانی / / نشاط: شادابی کردم: خواندم / محتاج: نیازمند / قرائت که بلندمرتبه است / محبت آمیز: با محبت اوتعالی )صدای آ(: به نام 
: شماریدغنیمت  /اطاعت: پیروی / خدمت: یاری  نیکو: خوب، پسندیده / ه، کاری که باید انجام شود /خرّمی: خوشحالی / وظایف: جمع وظیف

عادت: خوشبختی / ترقّی: پیشرفت / شهر / س باال رفتن، صعود، پیشرفت: )صدای ی( تعالی /سعی: تالش  / / راضی: خشنود بدانیدقدر 
 های سالی عربی(: ماه)واژه

دقایق: ها / گاه: بعضی وقتکرد / کوشید: تالش میریزبین / میدقیق:  / کنجکاو: جست و جوگر / بسیار دانشمندعالمه:  :شوق خواندن

های ناراحت کننده و ترین خاطرات: خاطره/ تلخ شدمی مخلوطآمیخت: کرد / درهم مینگاه می و تمرکز شد: با دقتجمع دقیقه / خیره می
برد: رنج می /داده / خشونت: عصبانیّت شیفته: عاشق، دلهیجان: شور و نشاط / /  دوست نداشتنتنفّر: =  بیزاریصید: شکار / آزار دهنده / 

 شد / موقع: هنگام /آمد: بسیار خوشحال میبه وجد می ها /گشت و گذار: تفریح و گردش / مسائل: جمع مسئله، سوال کشید /سختی می
همت بلند:  / خدا رضایت کار فقط برایدفن امامان و بزرگان / اخالص: پاکی عقیده، قبر و محل ضریح:  /مکان زیارتی و مقدّس حرم: 
 زیارت: دیدار / / : درمان کندشفا دهدشِفا: سالمتی / /  بیماریناخوشی جسمی، کسالت: /  دبخشب، هدیه بدهد، : کند عطا ی محکم /اراده

/ گلیم:  حجره: اتاق کوچک / نصیب: بهره، قسمتبه راه افتاد: حرکت کرد / ی فراوان / مشتاقانه: با اشتیاق و عالقهعطش: تشنگی زیاد / 
بپردازد: مشغول شودقالیچه / کهنه: قدیمی / 

 :شعر_معنای# 

های بزرگ و کامل، تو را کند، همنشینی با انسانهمان طوری که انار رسیده و خندان، باغ را پر از خنده و شادی می :فصل معنی بیت اول

بزرگ و ارجمند خواهد گردانید.

ها:_آرایه#
 شکفته، رسیده استعاره ازخندان: /  شخیصت :تشخیص / خندان کردن باغ خندان: ( انار )= نار

 علم و عمل: قلب )دگرگونی( / لمی ظبین برنده ، ازکندکسی که با ظلم مبارزه میاز کنایه بُت شکن: بُت: استعاره از ظلم و ستم / 
نابود  برهم بزنند: کنایه ازحس آمیزی /   ترین خاطرات:تلخ سپرد: کنایه از توجه و شنیدن دقیق /گوش می ی استعاری /اضافه دامن طبیعت:

در وجودش زنده سر بر ضریح گذاشتن: کنایه از متوسل شدن / بیماری، کسالت، شفا: تناسب /  سر بر ضریح گذاشت از بین ببرند /  کنند،
ای که برای محمدتقی از : تشخیص / حجرهاش راکرد و مدرسه اندیشهحرم دل او را آرام می /شد شد: کنایه از اینکه مجدد فعال میمی

 ی دنیا بزرگتر بود: اغراق )بزرگنمایی( / کالس، درس، استادان: تناسبهمه

  دستوری:_نکات#
ی نمازهای شبتان ترک نشده )است(: حذف فعل به قرینه /حرف ندا: ا ؛ منادا: امام  اماما = ای امام مفعول /  ت = تو: صحبت مردانت 

ی حذف فعل به قرینهنبود، تنها چند قدم )بود(: ی معنوی / حرم تا مدرسه راهی ی شماها )باد(: حذف فعل به قرینهلفظی / سالم بر همه
ی لفظی فعل محذوف به قرینه :کرد()آرام میاش را کرد و مدرسه اندیشهرم دل او را آرام میح /لفظی 

مدرس: حسین رضائیان                   (farsitadris@هفتم                        فارسی تدریس: کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی )جزوه ادبیات فارسی 
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68صفحه  – + مرواریدی در صدف + زندگی حسابی + فرزند انقالب کالس ادبیات

 :تاریخ ادبیات#
ی  / هَلَی: صلحِ 371ی  / ًظاهی: صلحِ 377ی  / كشدٍػی: صلحِ 371 ی / ًظن ٍكا: صلحِ 371ی  : صلحِ)ًیوایَؿیح( ػلی اػلٌذیاسی

/ ًاظوی  371ی  / ػؼذی: صلحِ 371ی  / حاكظ: صلحِ 377 حؼیي ؿْشیاس: صلحِ/ هحوذ 371ی  / پشٍیي اػتصاهی: صلحِ 371
ًتاب دسػی 377ی  آؿتیاًی: صلحِ

 لغات:_معنای#

اتیّت ٍ ز/ تشم: خثیش: اثش گزاؿتي تش چیضی ّای ؿؼش ؿذ( / تأ ؿذ: خزب صیثایی ی ؿؼش ؿشم دس خارتِ) خارتِ: گیشایی: کالس ادبیات

ؿشٍس: )دس ایٌدا تِ هؼٌی(  // دػتپاچگی: آؿلتِ تَدى، اضغشاب  ّای ایي ًَخَاى ؿْشػتاًی ٍخَد داسد.( دسخـؾ )تشهی دس ػون چـن
آسایؾ: صیٌت دادى / لحي گشم: صذای دلٌـیي /  حشاست: گشها / ایؼتذ / ؿَد، هی خیضد: تلٌذ هی هٌذ / تشهی اػتواد تِ ًلغ / هـتام: ػالهِ

ّوتا / سصم سٍحن: خَساى سٍح ٍ خاى ) سصم: ؿزا، خَساى ٍ سٍصی (        هاًٌذ، تی ػیة ٍ ًوص، تی ًظیش: تی تی

ؿگلتی: تؼدّة، ػدیة  تدشتِ تیٌذٍصد: تدشتِ ًؼة ًٌذ / / هشاهثت: ًگْذاسی، هَاظثت / َؿا: تالؿگش، ػاػیً: مرواریدی در صدف

ی حیَاًات  خُشد: ًَچي / آؿیاًِ: الًِ، خاًِ ی ًَچي / ذُ/ هشؿي: پشً ؿًَذ / تشخی: تؼضی داسًذ: ػثة تؼدة هی / تِ ؿگلتی ٍاهیتَدى 
گاس / سهیذى: كشاس، گشیختي سام: هغیغ ٍ كشهاًثشداس / صهاًِ: سٍصچویذى: ًشم ٍ آّؼتِ ٍ تا ًاص ساُ سكتي / حشًات: خوغ حشًت /  / آهَص: تیاهَص /

ؿگلت اًگیض: تؼدة آٍس / آسهیذى: آػَدگی، اػتشاحت / ؿَ: تشٍ / / هشدم چـن: هشدهي چـن /  ، كٌش ًٌيهٌذیؾ: ًیٌذیؾ، اًذیـِ هٌي/ 
ًظیش: هاًٌذ / ؿاػشُ: صى ؿاػشًَاتؾ: )خوغ ًاتـِ( تیضَّؿاى / تحؼیي: آكشیي گلتي / 

: هذسًـٌاػی / ًاػپاػیعاهت: تَاًایی، هذست / چیشُ: پیشٍص، ؿالة، هُؼلّظ / كوش: ًذاسی / خاعشات: خوغ خاعشُ / : زندگی حسابی

تایذّای دیٌی / تالٍت: هشآى خَاًذى / آیات: خوغ ٍاخة، ، ّشاع، تین / ٍاخثات: كشاؿت: آػایؾ، آػَدگی / پشٍا: تشعپشٍكؼَس: داًـوٌذ / 
كٌی: هشتَط تِ كي ٍ تخصص( / / اهَس كٌّی: ًاسّای كٌی ) ًشد داؿت: تشؿیة هی خوغ آیِ / دسى: كْویذى / هؼاًی: خوغ هؼٌی / ٍاهی

ؿٌَكایی: سؿذ / اػتوالل: / اص خاسج ًـَس  ًاالٍاسد ًشدى ( / ٍاسدات: : دیشٍهت)پاػی اص ؿة پاػی: تخـی اص صهاىهغؼات: خوغ هغؼِ / 
: / ًَاصؿگش صیٌت دادُ تَد، صیثا ػاختِ تَد: تَد / آساػتِ داؿتتاٍس : تَد هؼتوذٍسصیذ: ػالهِ داؿت /  اتٌاء تِ خَد، هؼتول تَدى / ػـن هی

/ هُلي:  آگاُّای ػاؿن ٍ  دالى: اًؼاى صًذُ هٌذاى / هـتاهاى: ػالهِ / چـواى ػاتشاىذگاى سّگزساى: دی تخؾ / آساهؾ)دس ایٌدا تِ هؼٌی( 
 اسصد، اسصؽ ًذاسد / تیاصاسی: آصاس تذّی / ًیشصد: ًویتضسگی، پادؿاّی، ػظوت ًـَس / ٍخَد: ّؼتی، خْاى ّؼتی 

خلَت: /  : حذٍداًتوشیثاًًَاص: صذای صیثا /  ًشد / صذای دل ًَؿیذ: تالؽ هی هی ؿَس: ػالهِ، ّیداى / هختلق: گًَاگَى / :فرزند انقالب

خثِْ: شیض: پُش، اًثاؿتِ / / لث ی ؿؼشخَاًی / تِ حاكظِ ػپشدُ تَد: حلظ ًشدُ تَد / هُـاػشُ: هؼاتوِخَاًذ  ًشد: آسام هی ْایی / صهضهِ هیتٌ
خَ گش / صالح: ٍ  / پظٍّـگش: تحوین ًٌٌذُ، خؼتس هُؼظّن: تضسگَا لیشاًِ: تاؿداػت / سٍحیِ داد: اًشطی تخـیذ /د /خلَتشیي هحل خٌگ

ًَیذ: هظدُ، خثش خَؽ / دسخـاى: سٍؿي ٍ ًَساًی/ سٍیؾ: آًچِ سٍییذُ  ًیًٌَاس، دسػتٌاس /

:شعر_معنای#
شعر پروین:

  ات پشٍاص ًي تا پشیذى سا یاد تگیشی.  ی ًَچي، اص آؿیاًِ پشًذُ ای :اولمعنی بیت 

 خَاّی سكتاس ًَدًاًِ داؿتِ تاؿی؟ صهاى آى سػیذُ ًِ دس تاؽ  ٍ چوي، تا ًاص ٍ ؿشٍس، پشٍاص ًشدى سا یاد تگیشی. یتا ًی ه :معنی بیت دوم

 ؿَد؛ تٌاتشایي تَ ّن، سام ٍ هغیغ سٍصگاس ًثاؽ، تلٌِ ساُ گشیختي ٍ هواتلِ ًشدى سا یاد تگیش.  سٍصگاس، ّشگض هغیغ تَ ًوی :معنی بیت سوم

ّا سا یاد تگیش  ّای سٍصگاس كٌش ًٌي، تلٌِ ساُ دسػت اًذیـیذى ٍ هواتلِ ًشدى تا آى ػختی ّا ٍ ػختی ِ گشكتاسیتٌْا ت :معنی بیت چهارم

ٍ تدشتِ ًي.

تاؽ ٍ تِ ٌّگام ؿة اػتشاحت ًي )تخَاب(.  ٍ سٍصی خَد تِ دًثال ؿزا ّاسٍص :معنی بیت پنجم

مدرس: حسین رضائیان  تم          فجزوه ادبیات فارسی ه
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ی ادتیات كاسػی اػت ٍ دس تیي صًاى  یٌی اص ؿاػشاى ًاتـِ تِ دسػتی ًِ پشٍیي :شهریار در وصف پروین اعتصامیبیت تک معنی 

ؿاػش كاسػی تا تِ اهشٍص هاًٌذ اٍ ًیاهذُ اػت.

هذس  دًیای هادی، آى )حتی( پادؿاّی تش دّن ًِ ّای ػاؿن ٍ ؿاد، هؼن هی ای ػؼذی، تَ سا تِ خاى اًؼاى :معنی بیت زندگی حسابی

اسصؽ ًذاسد ًِ تِ خاعش آى، هشدم سا اص خَدت تشًداًی ٍ آصسدُ ًٌی.         

ها:_آرایه#

 چـن دٍختي تخـی /  خاى ًالع ػاًت اػت  /داًؾ آهَصاى ًالع هداص اص  ًالع  ػاًت تَد  ًالع :کالس ادبیات

ػش تِ صیش ًٌایِ اص اضغشاب ٍ دلْشُ /  ّای لشصاى  دػت / ؿَد ًٌایِ اص ایٌٌِ حَاػؾ خوغ هی آیذ  تِ خَد هیًٌایِ اص ًگاُ ًشدى / 
 ًٌایِ اص ایٌٌِ خدالت ًٌـی خَاّذ ػشت سا تاال تگیشی  دلن هیحغ آهیضی /   لحي گشم/  ٍ خدالت ًٌایِ اص تَاضغ ٍ ادب داسد 

اػتؼاسُ اص پذس پشٍیي / ّوچَى  اػتؼاسُ اص پشٍیي اػتصاهی + صذف  هشٍاسیذ   هشٍاسیذی دس صذف :مرواریدی در صدف

اػتؼاسُ اص  دام تٌاػة )هشاػات ًظیش( /  هشؿي، آؿیاًِ، پشٍاص، پشیذى خاى تخـی /  ای هشؿي تـثیِ /  هشٍاسیذی دس صذف 
تضاد سٍص ٍ ؿة /  ًظیشهشاػات +  اػتؼاسُ اص سصم ٍ سٍصی آب ٍ داًِ ّا /  هـٌالت ٍ گشكتاسی

ًٌایِ اص ایٌٌِ تشػی ًذاؿت، خدالت  پشٍایی ًذاؿت  ًٌایِ اص هواٍهت ٍ تحول ًشدى / ّا تایؼتذ  دس تشاتش دؿَاسی :زندگی حسابی

«ص»ٍاج آسایی  تیت ػؼذی  ًٌایِ اص ػالهِ ٍ هحثت داؿتي / تؼتگی  دل ًـیذ / ًوی

ًٌایِ اص ایٌٌِ تؼیاس حلظ تَد /  رّي اٍ لثشیض اص ػشٍدّا تَد ًٌایِ اص ایٌٌِ ػپشی ًٌشدُ تَد /  پـت ػش ًگزاؿتِ تَد  :فرزند انقالب

ًٌایِ اص كَت ًشد، هُشد /  چـن اص خْاى كشٍتؼت

دستوری:_نکات#
هلؼَل  پشیذى   آهَص هتون / پشیذى آؿیاًِ تحویش /  ى  هشؿي هٌادا /  تیت اٍل: هشؿي 

ػادُ ٍ سٍاىًَع ًثش: 

هغؼِ هالة ؿؼش:

:ارزیابی_خود#
تخَاًذ. ؽتِ اٍ ًتاتی ّذیِ داد ٍ اص اٍ خَاػت تا تشایؾ اص ؿؼشّای خَد -3
ًاپزیشی هٌذی تِ هشآى، تالؽ تشای آتاداًی ًـَس، خؼتگی ػالهِ -2
سٍد. ی ؿزاػت ٍ آخش ّذس هی ًتیدِ ٍ كایذُ ػاصی تی ای ًِ تِ ًاس ًیایذ، هاًٌذ رخیشُ چَى اًذٍختِ -1
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69صفحه  – گِل و گُل

 :تاریخ ادبیات#
کتاب درسی 871ی  الطعزای تْار: صفحِهلک 

 لغات:_معنای#
ًیکَ: خَب ٍ  سي / هحثَب: دٍست، هعطَق/دٍس، تعویزکار کفص / عجَس: سالخَردُ ٍ هُ دٍس: پیٌِ پارُام /  ضٌیذستن: ضٌیذُهحفل: هجلس /  

ای در سیز پَستِ ضکن ًَعی  رًگی کِ اس کیسِای  ی خَضثَی قَُْ هُطک: هادُ هعطز: خَضثَ / ی اتزیطوی / حزیز: ًَعی پارچِ پسٌذیذُ /
آیذ. / دالٍیش: خَب، پسٌذیذُ، دلٌطیي /  ای خَضثَ کِ اس تزکیة هُطک، گالب ٍ سعفزاى تِ دست هی آیذ. / عَثیز: هادُ  آَّی ًَز، تِ دست هی

ِ / گفت ٍ ضٌَد: حزف سدى ٍ ضٌیذى / ًاچیش: چَ: ٍقتی ک چَ گِل عثزت ًوَدم: تعجّة کزدم / عالَن: دًیا، جْاى / آسهَدم: اهتحاى کزدم / 
ارسش / ٍلیکي: اها / گستزدُ: پْي / هفتخز: سزتلٌذ، تاافتخار / گذر کزد: طی ضذ / کوال: ًْایت خَتی  هقذار، تی تی

 :شعر_معنای# 

گفت: رٍسی در حوام، دٍستی گِل خَضثَیی را  هی ای پیزهزد سالخَردُدٍسی تا آُ ٍ ًالِ تِ  ام کِ ضثی در هجلسی، هزد پیٌِ ضٌیذُ :بند اول

 تِ هي داد.

ی اتزیطوی، ًزم ٍلطیف تَد. تِ اٍ گفتن: تَ هُطک  ٍ تا آب خویزش کزدم، خویزی تِ دست آهذ کِ هاًٌذ پارچِ ل را گزفتنآى گِ :بند دوم

 تاضن. ی تَ، هست هی ّستی یا عثیز کِ هي اس خَب ٍ پسٌذیذُ

تی گِل، ایي سخٌاى هي را کذام هاًٌذ تَ خَضثَ ًثَدًذ. ٍق ّای دًیا را استفادُ کزدم اهّا جای تعجّة است کِ ّیچ هي توام گِل :بند سوم

 ارسش تَدم اهّا سهاًی تا گُل ّوٌطیي ضذم. ضٌیذ، گفت: هي گِلی ًاچیش ٍ تی

تز رٍی سهیي ریخت ٍ تِ هي افتخار داد تا تا اٍ ّوٌطیي ضَم؛ ٍقتی، سهاًی را تا گُل ّوٌطیي ضذم ٍ ّایص را گُل، گلثزگ:بند چهارم

  هاًذم. ارسش، تاقی هی ٍ هي خَضثَ ضذم ٍگزًِ ّواى خاک تی سًذگی کزدم، کوال ٍ خَتی گُل در هي اثز کزد

ها:_آرایه#

تگفتا )گِل(  / )تٌاسة( هزاعات ًظیز تطثیِ / هُطک، عثیز ٍ تَچَى حزیزیجٌاس ًاقص حزکتی /  خویزی  گِل ٍ گُل 

ضزب الوثل ًطیي در هي اثز کزد  تطخیص / کوال ّن

دستوری:_نکات#
ٍ «هطکی»تاضذ؛ تٌاتزایي،  هی« ّستی»تِ هعٌی « عثیزی»ٍ « هطکی»در « ی»/ ام( فعل هاضی ًقلی قذیوی  ضٌیذستن )= ضٌیذُ

ّز کذام یک جولِ، ّستٌذ« عثیزی»

 تضویٌی طِوّسَهُ قالة ضعز:

مدرس: حسین رضائیان    تم          فجزوه ادبیات فارسی ه

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی –فارسی تدریس 

     Telegram.me/farsitadris

 

79صفحه  – + عشق به مردم + رفتار بهشتی + گرمای محبت عهد و پیمان

 :تاریخ ادبیات#
هصطفی چوزاى:  / 674ی  سیذهحوذحسیي ثْطتی: صفحِ / 677ی  / ویَهزث صبثزی فَهٌی: صفحِ 676ی  هحوذعلی رجبیی: صفحِ

وتبة درسی 675ی  صفحِ

  لغات:_معنای#

/ جذّی: وسی وِ ثِ وبرّبی خَد  ثباًضجبطهٌظّن: هزتّت،  صویوی: ثبهحجت / دلیك: ریشثیي / / افتبدُهتَاضع: فزٍتي،  :عهد و پیمان

)یب پطت  جَدىًحبضز / غیجت:  ًذوزد عول هی: هبًذًذ هی ثٌذ عْذ: پیوبى / پبی آهَختگی: تحصیل ٍ درس خَاًذى / داًص دّذ / اّویّت هی
: جوع / تَصیِ: سفبرش / تىبلیف ، ًیه اًذیطی/ صَالح: درستی داًن ی خَد هی ٍظیفِ: داًن هی )=هسئَل( / هَظّف سز دیگزی حزف سدى(

تىلیف

س / هطّْز: پبن ٍ همذًخست: اثتذا / ( / هذیز اجزایی وطَر: جوَْر جوَْر آى سهبى )رئیس جوَْر ٍلت: رئیس : رئیسعشق به مردم

 صحي: هیذاى، حیبط / ٍضع: حبلت، ٍضعیّت

عَض ، تعییي ضذُ / هطخصهعیّي: خَران: غذا خَردى / /  ًظن / جلسِ: ًطست ٍ گزدّوبیی : ثِ ّن ریختِ: آضفتِ ٍ ثیرفتار بهشتی

 خَلك ٍ خُ، رفتبری خصلت: ٍیژگیوزد /  ضذ: تغییز ًوی ًوی

: ( / عیتدر اهبى ثَدى: در پٌبُ ثَدى) اهٌیت/ اهبى: ایوي،  ثذٍى ضلَغی، ون رفت ٍ آهذ / جفت: دٍتب / ّجَم: حولِ: : خلَتگرمای محبت

تَجِ، وٌجىبٍی: وٌْسبل: لذیوی / / ضجبّت: ضجیِ ثَدى، ّوبًٌذ ثَدى / وزدى، ضىیجبیی / هَلع: ٌّگبم  صجزاضىبل، ایزاد / تحوّل: 
چیش، هحتبج  تٌب / سی: تالش / سٍسُ: صذای گزي / اصالً: ثِ ّیچ ٍجِ / فمیز )=ًیبسهٌذ(: ًذار، ثیاع تَجِ: ثی ثی / عبثزاى: رّگذراى /گیزی پی

/ غلتیذًذ: سُز خَردًذاًگبر: ثِ ًظز، گَیب  / هىج وزد: تَلف وزد، ایستبد /

ها:_آرایه#

ٍ ٍرسیذ  عطك هی / وٌبیِ اس تذاٍم ارتجبط وزدًذ را لطع ًویی دٍستی  طجیْی / رضتِی ت اضبفِ ی دٍستی  رضتِ وٌبیِ اس عاللِ
گزهبی هحجت وٌبیِ اس آسیت دیذى /  سیز دست ٍ پب ثوبًین  / + وٌبیِ اس جوعیت فزاٍاى ی تطجیْی اضبفِ هَج جوعیّت هحجت ثسیبر / 

 ِی تطجیْی / ّجَم ثبد  اضبف ضَد  ّبین اس سزهب خطه ًوی تطخیص / دست ی ثبد  در احز سزهب / سٍسُحس ضذى  وٌبیِ اس ثی 
/ ّویي  ی تطجیْی اضبفِ  حبلی ثزق خَش/ ی گزي است( صذایص ضجیِ صذای سٍسُ اًگبر )ثبد ثِ گزي تطجیِ ضذُ وِی استعبری  اضبفِ

وٌبیِ اس احسبس رضبیت للجی وزد  احسبس اٍ را گزم هی

دستوری:_نکات#
تزویت ٍصفی هملَة پیزهزد 

:ارزیابی_خود#
آین ... تب پبیبى صفحِ هي دیز ًوی 77ی  در صفحِ -6
تز است یب پیزهزد تزدیذ وزد وِ خَد هحتبج -2
الذام ضْیذ فْویذُ -3

مدرس: حسین رضائیان  تم          فجزوه ادبیات فارسی ه
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113صفحه  – رستگاری

 :تاریخ ادبیات#
کتاب درسی 177 یفردوسی: صفحهابوالقاسم 

 لغات:_معنای#
/ گیتی: جهان /  ، بشویبُوی: باشی رهاند: رها کند / ببایدت جست: باید پیدا کنی / چو: اگر / یابی: بیابی / سر اندر نیاری: گرفتار نشوی /

کردگار: خداوند / گفتار: سخنان / راه جوی: اطاعت  مند / نکوکار: نیکوکار / گردی: بشوی / بر: پیش، نزد /رستگار: آسوده، پرهیزگار، سعادت
کن، عمل کن / تیرگی: کار اشتباه و ناپسند / شوی: بشور / دیگر سرا: جهان آخرت / نزد: پیش / نبی: پیامبر )ص( / وصی: جانشین، منظور 

 حیدر: لقب حضرت علی)ع( /میرم / پی: پا حضرت علی )ع( / گیر جای: جایگاه پیدا کن / بر این زادم: اینطور به دنیا آمدم / بگذرم: ب

:شعر_معنای#

 باید مسیر رهایی و نجات را جست و جو کنی.  دهد؛ پسی خطرناکی کامالً نجات میرا از هر حادثه دانش و دین تو :معنی بیت اول

خواهی در دو جهان )این اگر می خواهی از بدی ها دور باشی و گرفتار بال و سختی نشوی،اگر می :سوم و چهارم ،دوم هایمعنی بیت

عمل کن و  [حضرت محمد)ص(]ان پیامبر خود به سخن دنیا و آخرت( از بدی در امان باشی و در حضور خداوند، انسان خوب و ستوده باشی،
 ها و گناه پاک کن.درون خود را از پلیدی

حضرت ]داری که در جهانِ آخرت، آسوده خاطر باشی، به گفتار پیامبر )ص( و جانشین وی  امیدواری و انتظاراگر  :معنی بیت پنجم

عمل کن. [علی)ع(

تو آگاه باش که من از پیروان امیرالمومنین،  آمدم و با همین عقیده خواهم مرد و من به این عقیده و اعتقاد به دنیا :معنی بیت ششم

 حضرت علی )ع( هستم. 

ها:_آرایه#
ی اضافه از راه خوشبختی و سعادت را رفتن / در رستگاری  کنایه در رستگاری جُستن مجاز از راه درست /  درستبیت اول: 

کنایه از  )بال مانند دام است.( / سراندر دام بال نیاوردن  ی تشبیهیاضافه دام بال  /معنایی د تضا / بیت دوم: رها و دام  تشبیهی
استعاره از سخنان  آب مجاز از تمام وجود / چهارم: دل با هم موقوف المعانی هستند. / بیت  4و  3و  2گرفتار دام بال نشدن / بیت 

، کنایه از توقّع و انتظار داشتن پنجم: چشم داشتن شود / پیامبر )ص( که شبیه آب، زالل است و سبب پاکی و تمیزی روح انسان می
کنایه از تواضع و فروتنی بسیار امیدواری / بیت ششم: خاک پی حیدرم 

دستوری:_نکات#
ی بیت پنجم: جملهنهاد /  تببایدت جست = تو باید جست و جو کنی  نهاد /  مفعول / دانش و دینرا بیت اول: تو

من، نهاد مخاک پی حیدرم = من مثل خاک پای حضرت علی هستم  /امری  ی )مصرع دوم( و جمله تعجبی اول)مصرع اول( 

قالب شعر: مثنوی

مدرس: حسین رضائیان     تم  فجزوه ادبیات فارسی ه
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 114صفحه  – ی نیکواُسوه

 :تاریخ ادبیات#
کتاب درسی 176 یشیرازی: صفحهسعدی 

  لغات:_معنای#

آن چنان: آن طور،  /نه، الگو / عالَمیان: مردم جهان اُسوه: نمو پسندیده /خوب و های ها / اخالق: )جمع خُلق( عادتآداب: )جمع ادب( روش 
و  اوصَلَّی اهللُ عَلَیْه وَ آلِهِ وَ سَلَّم : درود خداوند بر ها / برخی: بعضی / بزرگوار: شرافتمند / احزاب: )جمع حزب( گروهکریم: بخشنده /  آنگونه /

دل / سجده: سر بر زمین ی جگر: جگر گوشه، عزیزپارهگفت / فرمود: میمیمهربانی /  محبت،عطوفت: مهر: محبت / خاندانش باد / 
: سخن درشتانی / تندخویی: بد اخالقی / فت: مهربأرکشید / کرد، در آغوش میگرفت: بغل میدربرمیشد / میخاست: بلند می/ بر گذاشتن
 متفکر: اندیشمند / رو / سیما: چهره / محزون: غمگین، غمناک، اندوهگین /خوش ،رو: خوش اخالقگشاده / کنندهزشت و ناراحتحرف 

پرسی عیادت: به دیدار بیمار رفتن و احوال /کرد کرد: انتخاب میاختیار می / ترزود اقدامدستی: ها  / پیشها، زماناوقات: )جمع وقت( وقت
ادبی / دشنام: ید(: بی/ بد )بد بگو / حضور: نزد، پیشِ  هنگام قضاوت کردنضرورت / مقام دادخواهی: تر از کردن / بیش از حدّ لزوم: بیش
گذشت: بخشیدن گناه کسی،  / خواهیدرازی، زیادهدست: تجاوز / محدوده: حریمکرد / آلود: آلوده نمینمیحرف زشت و ناسزا، فُحش / 

بانگ: صدا / گرفت / جست: فاصله میدوری می/  ثروت اندوزی/ تجمّل:  سازش، کنار آمدن، بخششچشم پوشیدن از چیزی / مُدارا: 
خلیل: لقب حضرت ابراهیم  ماهنگی و زیبایی /جمال: زیبایی / اعتدال: تناسب، هشود / فتن / فروماند: درمانده میستایش: خوبی کسی را گ

هابَس: کافی / مواعظ: )جمع موعظه( پندها و نصیحت /ها ( سایهمجموع: گردآمده، جمع شده / ظِالل: )جمع ظِل )ع( /

:شعر_معنای#

 باشد. قامت و زیبا نمیماه به زیبایی پیامبر )ص( نیست و سرو مثل او خوش :معنی بیت اول 

ی دین اند. )ادیان پیامبران گذشته به وسیلهتمام پیامبران گذشته )آدم، نوح و ...( در سایه و پناه پیامبر )ص( جمع شده :معنی بیت دوم

 اند.( اسالم به کمال رسیده

واهی به دنبال شادابی و عشق ورزی باشی، تنها به دنبال پیامبر)ص( و خاندان او برو و به آنها عشق خای سعدی اگر می :معنی بیت سوم

بورز. 

ها:_آرایه#
هایش را به چشم /ی کنایه از نگاه با اخم و تند کرد خیره نگاه نمیمجاز از تمام مدت /  شبانه روز  کنایه از فرزند /  ی جگرپاره

گاه هیچ / نمیزد حرفکنایه از وسط صحبت کسی   بُریدسخن همنشین خود را نمی /کنایه از سربه زیری و متانت  دوخت زمین می
 رعایت نکردن قانون /زیرپاگذاشتن و کنایه از  کردند به حریم قانون تجاوز می / کنایه از حرف بد نزدن آلود انش را به دشنام نمیزب

آدم و  /نماد بلندی و راست قامتی  نماد زیبایی / سرو    ماه /+ کنایه از ناچیز و ناتوان شدن  تشخیص  ماه بیت اول: فرو ماندن
مجاز از تمام پیامبران الهی /  نوح و .... 

دستوری:_نکات#
ندا حذف شده  حرفدی( که منادا )= ای سع بیت سوم: سعدی  /ماند( است )= فرو می )زمان حال( فعل مضارع بیت اول: فرومانَد 

 است

قصیده قالب شعر:/  و روانساده نوع نثر: 

مدرس: حسین رضائیان  تم          فجزوه ادبیات فارسی ه
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119صفحه  – چراغ

 :تاریخ ادبیات#
کتاب درسی 174 یعبدالرحمن جامی: صفحهنورالدین 

  لغات:_معنای#

های کوردالن: انساناز بهر: به خاطر، برای / خورد، برای تو مفید نیست / : به درد تو نمیآیدی سفالی / به چه کارت میسبو: کوزه 
بصیرت و نادان / تاریک اندیش: گمراه، بداندیش / تنه نزنند: برخورد نکنند، ضربه نزنند بی

:نثر_معنای#
 کرد.بر دوش، از راهی عبور می ای سفالیکوزهاریکی شب، در حالی که چراغ در دست داشت و شخص نابینایی، در ت

ای ندارد.(خورد؟ )چراغ برای تو فایدهتوانی چیزی را ببینی، پس چراغ به چه دردت میشخصی به او گفت: تو که نمی
 ی مرا نشکنند.برخورد نکنند و کوزهبا من  تا )آنها مرا ببینند و(باشد میهای نادان و گمراهی گفت: چراغ برای انسان

 دستوری:_نکات#
ضمیر پیوسته دوم شخص  تآید به چه کارت آید = به چه کار تو می /حرف اضافه  را یکی او را گفت = یکی به او گفت 

مفرد

مسجّعنوع نثر: 

مدرس: حسین رضائیان  تم          فجزوه ادبیات فارسی ه
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120صفحه  – امام خمینی )ره(

 :تاریخ ادبیات#
کتاب درسی 173 یامام خمینی: صفحه

  لغات:_معنای#

سالم اهلل علیها: عالَم: دنیا، جهان / دیده، ظلم شده / دار آزادی / مظلوم: ستمخواه: دوست/ آزادی دادن تغییر، کردن : دگرگونکردن عوض
/ خان:  دست نشانده، آدم اجیر شده با پول/ مزدوران:  ، پرافتخار/ سرفراز: سربلند سوار: سوارکاردرود خدا بر او باد / شلّیک: صدای گلوله / 

خواندن، یاد گرفتن / تحصیل: درس /بدین گونه: اینطور  /دالور: دلیر، شجاع  / از روی نامردیلقب مالکان زمین / ناجوان مردانه: 
برگزید:  / ی علمیّه: مرکز آموزش علوم دینی/ حوزه یک بار خواندن از ابتدا تا انتهای قرآن: پایان، قرآن / ختم مدرسه در قدیم خانه:مکتب

زبانی، دلنشینی کالم / / خوش بیانی: گرم افتاده/ فروتن: متواضع،  تشکیل داد / عالِم: دانشمند، : به وجود آوردکرد سیسأت /انتخاب کرد 
عُلما:  دگرگون کرد: تغییر داد / / باورها / اعتقاد: ویژگی جمع خصوصیه، / خصوصیّات: / صاحب: دارا داشتنیدوستی چهرهجذّاب: سیمای 

 نهضت: جُنبش، حرکت /مرجع تقلید بودن / اطاعت: پیروی  ،دینی مرجعیّت: رهبریروحانیون: جمع روحانی / دانشمندان / جمع عالِم، 
/ طرز: شیوه، روش  به جای دور فرستادنتبعید: دور کردن،  /پیمایی تظاهرات: راهحمایت: طرفداری /  / ، شکایت/ اعتراض: مخالفت مردمی

اچار ناگزیر: ن / منوع: منع شده: بلند کرده / مهبرافراشت /زورگو و ستمگر  لیف: نوشتن / استعمارگر: کشورأمرموز: نامعلوم، مُبهم، مشکوک / ت /
آموزگار: معلّم، آموزنده / فرمان: دستور / بانگ: صدا، فریاد / ی اعتراض / به نشانه کشیدن رکار / اعتصاب: دست از کارفعّال: کوشا، پُ /

گذاری: به وجود آوردن، پایه // واژگون: سرنگون  حکومت پادشاهی: شاهنشاهی / نظام کسی رفتن استقبال: پیشوازگریخت: فرار کرد / 
بها: با ارزشباقی مانده / گراناث: خبر / میر/ غافل: بی اندازیراه

ها:_آرایه#
پرچم مبارزه /  رفت نینابود شد، از بکنایه از   از پا درآمد کنایه از کشته شدن /   برخاک افتاد /بودن متحّد  کنایه از بودن صدایک
 پرچم را برافراشته نگاه داشت /  اقترانیی اضافه  کنایه از ادامه دادن مبارزه / گوش جهانیان ی استعاری / جهانیان اضافه  مجاز

کنایه از اینکه فوت  حس آمیزی / به خدا پیوست  مجاز از تمام وجود / شبی تلخ  جان و دلاز مردم جهان / مردم از جان و دل 
تشبیه جمهوری اسالمی به جان شد، از دنیا رفت / مانند جان 

:ارزیابی_خود#
، پاراگراف دوم115ی صفحه -1
رای براندازی حکومت پادشاهیآموز، چه دانشجو و... گوش به فرمان امام خمینی )ره( بی مردم، چه مردم عادی، چه دانشچرا که همه -2

کردند.تالش می
گاهسالی خویش را حفظ کرد و هنچنان افتاده و فروتن بود. هیچبری، خصوصیات دوران جوانی و میانامام خمینی )ره( در زمان ره -3

 داشتند.از جان و دل دوست می، او را از یاد خدا و محبت مردم غافل نساخت. مردم نیز او را قدرت

ساده و رواننوع نثر: 

مدرس: حسین رضائیان  تم          فجزوه ادبیات فارسی ه

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی –فارسی تدریس 

     Telegram.me/farsitadris

 

126صفحه  – مرخّصی

 :تاریخ ادبیات#
کتاب درسی 177 یصفحهمحمدرضا کاتب: 

  لغات:_معنای#

بسا: جنگ / وِل: آزاد، رها / چه خط اولبا دشمن، جبهه: محلّ نبرد آقایم: منظور پدرم /  /کار از  استراحتگُردان: واحد نظامی / مرخّصی: 
/  سئولیت نرفتنمزیر بار / طَفره رفتن:  دادمکردم: تغییر می}در اینجا{ حقوق پایان کار / عوض میتسویه: مساوی کردن، بسیار، فراوان / 

پاورچین پاورچین: آرام آرام  /ان: مغازه دکّ /خدا شکراعزام: فرستادن، روانه کردن / الحمداهلل: پادگان: سربازخانه /  باالخره: عاقبت، سرانجام /
سوا: جدا /  / یک عالمه: بسیار زیاد / فخر فروشی: خودنمایی کردن، سوءِ ظن: بد گمانی / پز دادن / کَلَک: حقه، فریب / جورواجور: مختلف /

پلی / پُل صراط:  آموزش دیده، سرباز نیروی ضربتیچریک: یک پارچه: سرتاسر / / ژیان: خشمگین /  دربکُلون: قفل چوبی  / سفت: محکم
دیوار  یلبه چینه: / کَرَم: بخشش / دخالت: فضولی افتند. /های خوب در جهنم نمیا انسانکنند امّبور عکه همه باید از آن  روز قیامت که در

از ح: جمع روح / رفتگان: مردگان، اموات / دهی / اروازنی: فریب میبدبخت: بیچاره و گرفتار / گول می / طلب بخششعذرخواهی: گلی / 
/ گوش تا گوش: پشت  هوش شدنبی :رعد: تُندر / غَش کردن /ناراحتی  بُغض: گرفتگی گلو از / جانب من: از طرف من / فامیل: اقوام

از غذا کم و کسر نگذار: رد / روضه: ذکر مصیبت / از سرگرفت: شروع ک هجوم بیاورند: حمله کنند / تقصیر: کوتاهی / / هم، کنار همسر
: فشار دادن و به سمت جلو راندنهُل دادن محو: ناپدید / / ی مکانی، حیاطمحدودهمحوّطه: فضا،  / خوب و کامل بخور غذایت را

ها:_آرایه#
کنایه از  رفته بودم و سریع بودن / عزا گتند کنایه از +  تشبیه مثل باد گذشت ام مرخصی /کنایه از لذت نبردن  به کامم تلخ کنند

اغراق و بزرگنمایی / مِن و مِن  یک عالمه  کنایه از تعجب ناگهانی / جا خوردم کنایه از دستپاچگی /  هول بودم اضطراب و دلهره / 
 امتشبیه مادر به شیر / ننه مثل شیر ژیان /  نبودن اوضاع کنایه از نامناسب  پس است هوا/  کنایه از تعلّل و کندی در صحبت کردم 

کنایه از  ی آدم کنایه از توجه زیاد به فرزندان / مثل بچه اند هایشان را الی پنبه خواباندهبچهتشبیه /  یک پارچه چریک شده بود 
کنایه از آگاهی زیاد / گوشش بدهکار  گوشش پُر بود /  پیگیری جدی و مداومکنایه از  ات را بچسبند وضعیت و حالت عادی / یقه

 و بدی کسی خطاگذشتن از  کنایه از  حالل کردنکنایه از مشغول کاری کردن /  کنایه از توجه نکردن / سرش را گرم کردم  نیست 
تضاد /جوش آورد  خیالم شو / بدی و خوبی ایه از مراببخش، بیکن کنایه از نفرین کردن / از سرم بگذر  کنم شیرم را حرامت می /
 / دهدمیبوی شیر  تدهان کنایه از عصبانی شد   ی خون کرد م راجگر / بودنو کم سن و سال  از بچّه و طعنه کنایه  کنایه از
نفس راحتی  کنایه از تحقیق و بررسی / کشیدم اقدام سریع / سرک میکنایه از +  تشبیه / مثل رعد پریدن  شدید یغصهو  یحتنارا

اغراق و بزرگنمایی /  کنایه از انجام شدن کار / یک ایل آدم  خیال / خَرَم از روی پل گذشت کنایه از آرامش و آسودگی  کشیدم 
کنایه از نگاه اخم آلود /  چپ چپ  نگاه کردن /کنایه از گریه  نگیر غوره  آب کنایه از جرئت بخشیدن، تهییج کردن / شیرش کردی 

جان  کشید بادِ گرم، دست خود را به صورتم می /کنایه از باخبر شدن و پی بردن  کنایه از اثرپذیری / بو برده بود  دلش آب میشد 
 بخشی

:دریافت_و_درک#
را بدانیم. هابرای سربلندی کشور انجام شده و قدر آنهایی ی دفاع از کشور باشیم؛ این را بدانیم چه دالوریباید همیشه آماده -1
ها و اهداف، و تالش برای رشد و پیشرفت میهنحفظ آنچه تا امروز به دست آمده، حرکت در مسیر آرمان -2

ساده و رواننوع نثر: 

مدرس: حسین رضائیان  تم          فجزوه ادبیات فارسی ه
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138صفحه  –؟ چرا زبان فارسی را دوست دارم

 :تاریخ ادبیات#
کتاب درسی 175 یغالمعل حدّاد عادل: صفحه/  178ی نظامی: صفحه

 لغات:_معنای#
 عالَم: دنیا، جهان / تن: جسم / دل: قلب / قیاس: مقایسه / خجل: شرمنده  133ی صفحه
که از نظر عاطفی با کسی آندل بودن، عصر / موجب: سبب / همدلی: یکدوره، همنخست: اول، آغاز / معاصر: هم  138ی صفحه

آواز، هماهنگ / حکیمان: دانشمندان / عالمانه: با دانایی، مطابق با روش دانشمندان / حکمت صدا، همنوا: همفکری داشته باشد. / همهم
ش، دعا / معبود: ها، علوم / مناجات: نیایشود، پند / معارف: )جمع معرفت( دانشآمیز: سخن اخالقی که عمل به آن، سبب رستگاری می

ی فراوان داشته باشم / الالیی: ترانه و آوازی که مادران بّت، عشق / مهر بورزم: عالقهشود.( / مهر: محخداوند )آنچه مورد پرستش واقع می
ن، شور و هیجان خوانند. / گونه: رخسار، چهره، صورت / همدست: دارای اتحّاد، متحّد، همراه / وجد: خوشی فراوابرای خواباندن کودکان می

تر، اشاره به ارزشمندی زبان فارسی است. / یگانه: در این شود. / فراتر: جلوتر، پیشچشم انداز: منظره، آنچه از آینده در نظر مجسّم می /
قیر / ر: ذلیل، حپذیر: دوست داشتنی / تحسین: آفرین گفتن / خواکنم. / دلبالم: در این درس، رشد میدرس به معنی، متحّد و یکپارچه / می

 خدشه: خراش، نقص و اشکال

 :نثر_معنای#

ی آن و سبب حیات اوست. شاعر نیز از بیان این مقایسه به : این جهان مانند یک جسم و ایران، قلب تپندهمعنی بیت ابتدای فصل آزاد

 حقیقت است{هیچ وجه شرمنده نیست. }چرا که عین 
 :«شود، لمس کنم.ی من کشیده میها را مانند پری لطیف که بر گونهنسیم مهربان الالیی آن» 

شود.، احساس بکنم.کشیده میهای مادران برای کودکان را مانند پری نرم که به صورت من ترانه
 :«مکمام و فرهنگ سرزمین خود را با این ریشه از خاک میای است که با آن به خاک وطنم بسته شدهریشه زبان فارسی،»

ام و جداشدنی نیستم و فرهنگ و تمدّن ی آن به خاک سرزمینم محکم بسته شدهی درختی است که من به وسیلهزبان فارسی، مانند ریشه
 کنم.میسرزمین خودم را از راه همین ریشه تغذیه 

 ای ندارم.دیگر عالقهورزم و به غیر از تو به کس دیگری یا چیزی مندم و عشق میمن فقط به تو عالقه :آخر درس معنی بیت

ها:_آرایه#
 دنیا به جسم + ایران به قلب : تشبیه 133ی صفحه
/ مصراع دوم  کنایه از ترک عشق و عالقه دل برکندن و مهر برداشتن  / ناراحت شدنین و غمگکنایه از   تلخ کام: 139ی صفحه

اری است.استفهام انک

:دریافت_و_درک#
زبان فارسی / یادگیری دستور صحیح آن / نگهداری و پاسداشت آثار فارسی زبانان ی دقیقمطالعه -1
توجهی به آثار زبان فارسیها / بیتوجه افراطی به دیگر زبان -2

 ساده و روان نوع نثر:

مدرس: حسین رضائیان  تم          فجزوه ادبیات فارسی ه
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صفحه  – آدم آهنی و شاپَرک

 :تاریخ ادبیات#
کتاب درسی 178ی ژیلینسکای ویتاتو: صفحه

  لغات:_معنای#

لب: در خور توجّه، ترین / مرتبه: دفعه، بار / جاداشتنیترین: زیباترین، دوستجذّاب ملت: مردم / سروری: سربلندی، عزت / تقدیر: سرنوشت /
: به هیچ وجه، هرگز / اصالً )نام آوا، صوت( خشن )صدای خشن(: ناخوشایند / خُرخُر: صدای ناصاف و آزاردهنده / آهنین: از جنس آهن زیبا /

 /جذب / جلب:  باشیطنتوقت / موذیانه:  سرِبه موقع: در زمان مناسب،  / دکردنمینگاه دقّت  با: شدندمی خیره / فهرست: لیست /
: = تشویق فرق داشت: تفاوت داشت / غلط: نادرست، ناصحیح / تحسینو افسوس /  ناراحتیسفانه: بدبختانه، با متأام / ام: مزه نکردهنچشیده

 دنبالبه سُراغ او آمد: به  /فراوان تعداد با کسی / انبوه: مالقات: دیدار نشین، دوست داشتنی / افکار: جمع فکر / د: دلخوشاینآفرین گفتن / 
نگران: مضطرب / نجوا: صحبت آرام / م: اطمینان دارم، یقین دارم / مطمئنسرشناس: مشهور، معروف / عصبانیت: خشم و ناراحتی / مد./ او آ

گونه: چهره، صورت / زمزمه: کالم /  بدسرشتبدجنس: بدذات،  مرتّباً: دائم، همیشه / غرّش: صدای بلند و ترسناک / مودّبانه: همراه با ادب /
دهم / ببلعد: یکجا بخورد / بالفاصله: بدون رم: اجازه نمیگذانمیاصرار /  عاجزانه، خواهش والتماس: درخواست زیرلب / شتاب: سرعت باال / 

فشرده شد: درد  /جست و جوگر / کنجکاو:  همه جا را سکوت گرفت: شد حاکمسکوت  / نام آوا، صوتغژغژ: سریع، فوراً / اتالف وقت، 
/ خش خش: صوت، نام آوا رایحه: بوی خوش /روانداز ی پارچه مَالفه: گرفت /

 :شعر_معنای#

گرداند که سرنوشت سرزمینشان را خودشان در دست بگیرند و مستقل باشند.خداوند، ملّتی را بزرگ و ارجمند می :فصل معنی بیت اول

ها:_آرایه#
قومى )و ملّتى(  چیخداوند سرنوشت ه= « مَا بِأَنفُسِهِمْ رُوایِّغَیُ مَا بِقَوْم حَتَّى  رُ یِّغَیُ إِنَّ اهللَ الَ »ی رعد: سوره 11تلمیح دارد به آیه بیت آغاز فصل 

کنایه  کنایه از غیرطبیعی / خوب از آب درنیاید  / نورِ سرد  دهند ریینمى دهد مگر آنکه آنان آنچه را در )وجود( خودشان است تغ رییراتغ
آالیش بودن / صدای کنایه از پاک و بی حس آمیزی / ساده دلی  ی خوبی نداشته باشد / صدایش بسیار شیرین بود از اینکه نتیجه

 یه از غرور و تکبّر / مثل فرفره کنا بادی در گلو انداخت کنایه از انتظار /  ماند تشبیه / چشمش به پنجره خیره می غرّش مانند 
بار حاکم شد تشبیه / سکوت مرگ کنایه از اینکه مُرد / صدای غرّش مانند  تشبیه / نفس آخر را کشید  تشبیه / صدای غژغژ مانند 

  تشخیص / بدون حرکت دراز کشید  کنایه از مرگ / هوا روشن میشد حلقه زدند  کنایه از آغاز روز جدید، صبح شد / دور او 
تشبیه  تشبیه و کنایه از توجه و تمرکز / مالفه مثل کفن 

:ارزیابی_خود#
چون شاپرک برخوردی متفاوت از بقیه با او داشت و با او، با محبت رفتار کرد. -1
شده بود. سبب اندوه فراوانشاز دست دادن او چرا که به شدت به او محبت داشت و  -2
عشق و دوستی -3

ساده و رواننوع نثر: 

مدرس: حسین رضائیان  تم          فجزوه ادبیات فارسی ه
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154صفحه  – توانیمما می

 :ادبیات_تاریخ#
ی عشق، نام نویسنده: کلیک مورماننام کتاب: نغمه

 لغات:_معنای#
سخت: بسیار / م / فراهم آورم: تهیه کن /کار  شدنبرای آسان اقداماتی  ،جمع تسهیل، امکاناتتسهیالت:  ی کار /بازنشستگی: پایان دوره

 /وادار: مجبور /  کنجکاو: جست و جو گر/ سماجت: پافشاری، اصرار کردن /  خواست/ اراده:  ها، برگهمشغول: سرگرم / اوراق: جمع ورقه
/ بالفاصله:  ، کمترین مقدار / موقع: هنگامحدّاقل: دست کم /دفن: خاکسپاری / گودال: چاله  /باالخره: سرانجام  /عاقبت: پایان / کافی: بس 

ابدی: اینک: حاال / ها / ، سازمانادارهجمع ادارات:  / متأسفانه: با اندوه / انجمن: محل جلسه / اطاعت: پیروی / ، بدون اتالف وقتفوری، تند
/ آمین: دعا  لطف، توجّه و مهربانی( / عنایت: بخششهمراه با  )قرین رحمت: / رحمت: بخشش دیک، نزهمیشگی، جاودان / قرین: همراه

/ترحیم: طلب آمرزش و مغفرت برای  گرفتشکل میبست: نقش می/  نمایشی/ نمادین:  برای استجابت دعا / شکوهمند: باعظمت، باشکوه
   / تدفین: دفن کردن  اطالعیه کتبی و شفاهی / فوت: مرگکردن و ترتیب دادن / اعالمیّه:  برگزار کردن: برپا /مُرده 

ها:_آرایه#
استعاره از قبر  جایگاه ابدی استعاره از زمین /  دنیای خاکی کنایه از حالت عزاداری گرفتن /  همه با سرهای خم منتظر ماندند

دستوری:_نکات#
ترکیب اضافی درس زندگی 

:ارزیابی_خود#
توانند انجام دهند.هرکاری که نمی -1
هایشان را کنار بگذارند.را دفن و برای همیشه فراموش کنند و تنبلیها خواست آنچون می -2
کاری که دونا )معلم( انجام داد را بسیار تأثیرگذار و فراموش نشدنی دانست. -3

ترجمه )ساده و روان(نوع نثر: 
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162صفحه  – پیردانا

 :تاریخ ادبیات#
بانترجمه: فتح اهلل دیده« قوی سفید»برگرفته از 

  لغات:_معنای#

کبر / فرمان: امر، دستور / از کار کرد / مغرور: خودپسند، متبرد: فراموش نمی/ از یاد نمی کاشانه: خانه نصیحت: پند و اندرز / نو: جدید /
 بار / کاهدان: محل نگهداری کاه /انباری: محل نگهداری  /مخفی: پنهان  /دار شیبسقف / شیروانی:  افتاده: ناتوان / جلّاد: مأمور شکنجه

عاقالنه: از  /دلداری: غم خواری  /: )جمع روح( روح ها / شایعه: خبر دروغ گسترش یافته ارواح موفقیت: پیروزی / رویارویی: روبرو شدن /
غلّه:  /گاه: محل قرار وعدهاِنعام: پاداش، عطا و بخشش /  /به شخص بزرگ و واالمقام  هدیهکشی: پیشی پرندگان / روی عقل / ارزن: دانه

باطل لغو:  / ابالغ کردصادر کرد:  /مانند گندم، جو و ذرّت محصول زراعت و کشاورزی 

ها:_آرایه#
مشورت کردن بهتر است / کنایه از   قل بهتردو عکنایه از بررسی دقیق /  / زیر و رو کردن  بررسی و گشتن کنایه از سَرک کشیدن 

کنایه از ترس و اضطراب  / رنگ پریده  کُشم(خودت سبب مرگ خودت هستی )تو را می کنایه از اینکه  خونت به گردن خودت است

:دریافت_ و_درک#
هااستفاده از تجربیات پدر و اطمینان کامل به آن -1

ساده و رواننوع نثر: 
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166صفحه  – نیایش

 :تاریخ ادبیات#
کتاب درسی 176 یصفحهخواجوی کرمانی: 

  لغات:_معنای#
مردان، بزرگواران / احوال: )جمع حال( وضعیّت جسمی و روحی / نیک: مردان: جوان/ نیک ، قسم به: سوگند بهبه حق   خداوندا: ای خدا /

اسرار: )جمع سر( رازها /  ده: بده / زبانی ده  نصیب / بوم: سرزمین، در این شعر به معنی بارگاه خداوند /بهره، بیخوب، نیکو / محروم: بی
 برفروزان: روشن کن / نویّت، غیر مادّی /معنی: مع /ی به: با، به وسیله جوید: طلب کند / غفلت: فراموشی / به معنی  /روان: روح و جان 

زنمبخوانم: صدا می جای آن هست: روا است، به جا است / گر: اگر / خوانم 

:شعر_معنای#

 ها پاک بگردان. دهم که وجودم را از بدیمرد و بزرگوار قسم میهای جوانخدایا، تو را به انسان :معنی بیت اول

 نصیب نکن و مانند گنجشکان ما را از بارگاهت دور مکن.از درگاه خودت بیرا ما  :ی بیت دوممعن

  رسیدن به تو را طلب کند.زبانی به من بده که رازهای تو را بازگو کند و روح و جانی بده که  :سوممعنی بیت 

 کن.  روشنخودت، روح و جانم را و نادانی رها کن و با نور معنویت  وجودم را از غفلتتمام  :معنی بیت چهارم

 روم.؛ زیرا، اگر به من کمک نکنی، از بین میکمک کنی به جاست که )مرا(اکنون  :معنی بیت پنجم

 م.اهمرا از نزدیکان و دوستان درگاهت دور نکن. هدایتم کن که از راه رسیدن به تو، دور شد :معنی بیت ششم

شناسم.ه عنوان خدای بلند مرتبه میی چیزها تنها تو را بو در بین همه زنمتو را صدا میمن در هر راز و سخنی فقط  :معنی بیت هفتم

ها:_آرایه#
/  یتشبیه یاضافه آتش غفلت  مجاز از تمام وجود / دل  تشبیه / بیت چهارم: بیت دوم: چو گنجشکان تضاد /  بد و نیک 
بیت ششم: دور  / نابود شدنکنایه از  کنایه از کمک کردن / از دست رفتن  گیری بیت پنجم: دست / یتشبیه یاضافه شمع جان 
کنایه از گم شدن و از راه دور ماندن از راه افتادن  / کنایه از هدایت کردن به راه راست  به راه آوردن /تضاد  و نزدیک 

دستوری:_نکات#
مضاف  « دلم»در « م»( / متمم )چو به معنی مانند: حرف اضافه گنجشکان  /متمّم  این درگاه  /منادا  «ا»منادا و خداوند 

مفعول  مفعول / شمع  الیه / دل )دلم( 

مثنوی  قالب شعر:
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