
 
 

 

 17صفحه  – عجایب صنع حق تعالی
 

 ادبیات:_تاریخ#
 کتاب درسی 152امام محمد غزالی: صفحه  / 156کیمیای سعادت: صفحه 

 

 لغات:_معنای#
 در آنچه / آن/ نهر: رودخانه بر رویبر وی:  / وجود: جهان هستی / بدان: آگاه باش ها /شگفتی جمع عجیب()عجایب:  ← 17 صفحه

و  ربَ / )جمع نبات( گیاهان نباتات: / جمع نوع انواع: / معدنجمع  معادن: / های زینتیسنگ (جوهر)جمع  جواهر: / : دروندر هاست کوه
ستور داده فرموده: د / هاآیات: )جمع آیه( نشانه /بیاید  به وجود :آید رنگین کمان/ پدید قوس قزح: / ابر مانند :میغ چون / دریا و خشکی :بحر

 بارهاَندر: در پس اندر آیات  / کنی : نگاهکنی نظر /

سخت: سنگ  / گسترده است گسترانیده: / فراخ: وسیع / اطراف جمع جنب() نب:جوا / پهن کرده برای تو ساخته: بساط تو ← 18صفحه 
 دیبا: پارچه ابریشمی / بنگر: نگاه کن / : به هنگامدر وقتِ / مک/ به تدریج: کم کرده : جاریکرده روان / لطیف: گوارا / محکمسنگ 
آشیان خود چون کند  آشیان: النه / چون: چگونهده / بیاموخته: آموزش دا / نیکوتر: بهتر / صورت: ظاهر / مرغان: پرندگان ← 19 صفحه
  باشند گچ کنده کرده / نقاشی نقش: /ای بشوی خانه : واردیشوای در خانه / به وقت خویش: در زمان مناسب /چون کند: چگونه بسازد :

/  ولکن: اما / تعجب کنی: شگفت زده شوی /کنی صفت آن گویی: آن را توصیف می / بسیار: مدت دراز روزگاری / ی شده باشدگچ بر
در وی  مختصر: )در اینجا( کوچک / / بس: بسیار بس بزرگ  / خبربی غافل: قندیل: شمع و چراغ / / ی آنگرما یی وی: وسیلهشعله
یا هم  دوستانیاران:  / مّلِک: پادشاه / قصر: کاخ چون: مانند / ای چون مورچه / داستان تو تو: لِثَ مَ / کندگنجد: آن را درک نمینمی

قناعت کنی:  / ، حد و اندازهدرجه: رتبه / تخت پادشاهی سریر مُلک: /ان غالمان: )جمع غالم( خادم / صورت: ظاهر / جمال: زیبایی / نوعان
 = متحیر: متعجب مدهوش / معرفت: شناخت / بستان: باغ /اند داده نشانتراه را  :اند/ راهت داده بمانباش: می / رضایت بدهی

 

 :عبارت_معنای#
ی )مخلوقِ( خدای جهان هستی وجود دارد، ساخته شده: آگاه باش که هرچه در که هرچه در وجود است، همه صنع خدای تعالی استبدان 

 بلند مرتبه است.
 ها با دقت و توجه نگاه کنی.های خدای بلندمرتبه است که به تو دستور داده که به آننهها همه نشااین: .. نظر کنیاین همه آیات.

 : به زمین نگاه کن که خداوند چگونه آن را برای تو پهن کرده و اطراف آن را وسیع گسترده است.در زمین نگاه کن.... گسترانیده
: به هرکدام آموزش داده که غذای خود را چگونه تهیه کند و فرزند را چگونه مراقبت کند تا دهر یکی را بیاموخته... آشیان خویش چون کن

 ی خود را چگونه بسازد.ود و النهبزرگ ش
 ها آن راباشند، تا مدت ای شوی که آن را با گچ بری و نقاشی زیباسازی کرده: اگر وارد خانهکه... هیچ تعجب نکنی ای شویاگر در خانه
 ای!ی خداست هستی و هیچ وقت شگفت زده نشدهشوی، اما همیشه در این دنیای شگفت که خانهکنی و شگفت زده میتوصیف می

ی مورچه از نظر فهم و درک عالم خلقت رضایت بدهی، در همان خواهی به برابری با رتبه: اگر میباشی مورچه... میاگر خواهی به درجه
 حد و اندازه بمان )اجباری نیست(

 

 ها:_آرایه#
کل  / آسمان و زمین: تضاد/  و تناسب تضاد بر و بحر:  تناسب /ها: ها و بیابانفتاب، ماه و ستارگان و زمین، کوهآسمان و آ ← 17صفحه 

 افسوره ق 11تا  6: تلمیح به آیه بند

 چون دیبای هفت رنگ: تشبیه ← 18 صفحه
  تشبیه فرش وی زمین است: / اسنادی تشبیه :عالم خانه خدا است / استعاره از دنیا خدا: یخانه ی خدایی همیشه در خانه :19صفحه 

 مدرس: حسین رضائیان                      (farsitadris@فارسی تدریس: کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی )       م                نهجزوه ادبیات فارسی 

 



 یکانال تدریس ادبیات و زبان فارس –فارسی تدریس 

@farsitadris                                             

بزرگ  / تشبیه :های وی ستارگان/ قندیل تشبیه شعله وی آفتاب: / تشبیه چراغ وی ماه است: / استعاره از آسمان ستون:سقف بی /اسنادی 
 تشبیهی هاضاف بستان معرفت: /تناسب  قصر، ملک، غالمان ، سریر ملک: تشبیه / ای است:ل تو چون مورچهثَ مَ / تضاد :و مختصر

 

 دستوری:_نکات#

بساط تو ساخته  آن راچگونه  ←/  چگونه بساط تو ساخته است  تو: متمم -را: حرف اضافه  ← = به تو فرموده است را فرموده است وت

 ی معنوی(هستند: فعل محذوف )به قرینه نیکوتر )هستند( همه از یک دگر /  : حذف مفعولاست
 

 :ارزیابی_خود#
 کتاب: در وقت بهار بنگر... 18ی صفحه -1
 هر کدام از مخلوقات، آن چیزی را که برای زندگی و به کمال رسیدن نیاز دارد، داده است. -2
 ای که در قصری قرار گرفته و از آنجا درک صحیحی ندارد.انسان و درک انسان از فهم قدرت الهی محدود است؛ مثل مورچه -3
 
 جایی ارکانافعال زیاد، تکرار افعال و جمالت، جابه جمالت کوتاه، :کهن نثر ویژگی* 
 
 


