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 98صفحه  – پیام آور رحمت
 

 :تاریخ ادبیات#
 کتاب درسی 158ی / سنایی: صفحه 155ی / ابوذر غفاری: صفحه 157ی / خرمشاهی: صفحه 163ی پیام پیامبر: صفحه

 

  لغات:_معنای#

ر، انباشته / حکمت: اندرز، دانش رحمت: دلسوزی، مهربانی / سعادت: خوشبختی، نیکبختی / سرشار: پُپیام آور: پیامبر، پیغامبر /  گلشن: باغ /
مند، آرزومند / پیوسته: همیشه / مشتاق: عالقهبشری: انسانی / تر / طنین: صدا، آواز / دلنشین: پسندیده، خوشایند / فراتر: جلوتر، پیش /

های ر، جای نگهداری چیزهای با ارزش / آبشخور: سرچشمه / انسانیّت: رفتار و اخالق درست و شایسته که از ویژگیگنجینه: مخزن، انبا
/ سفارش: درخواست انجام کاری، توصیه /  داشتنعظمت شکوهمندی:  /شکوفایی: رشد، پیشرفت  /انسانی خوب است. / تازگی: شادابی 

غنیمت شمردن: بهره  / ، رفتارکردکردار: کار و عمل صفت خداوند( / سیما: چهره، صورت /بلند مرتبه، واال ) متعال:اعظم: بزرگ، بزرگوارتر / 
پیامد: حادثه، اتّفاق / ناگوار: ناپسند، نامطبوع / امان: آرامش، آسایش: فراغت، راحتی /  ی: سالمتی /تندرست بُردن، فایده بردن از چیزی /

نیک: خوب، پسندیده  نشین: دوست، رفیق /هم گیر: با گذشت و مالیم /بانشاط و خندان / تعالی: بلند مرتبه / آسانروی: ایمنی، پناه / گشاده
 هرگز، شود،له: همگی، تماماً / رنجور: آزرده، ناراحت / مبادا: برای دور داشتن کسی از انجام کاری گفته می/ جم ، مثالمَثَل: داستان، حالت /

 یا دوستی، دلخور شدن از همدیگرشبه جمله / قهر کردن: قطع رابطه کردن با کسی 
 

 :متن_معنای# 

ها است و عقل و احساس، همانند نردبانی هستند )دین شناسی(، اوج زیبایی و کمال روح و جانِ انسان معرفت دین :فصل معنی بیت اول

 کنند تا به آن مرحله، برسند.ها کمک میکه به انسان
 

 ها:_آرایه#

از به دوران کنایه  رنگ روزگار داشتن تشبیه /  ی تشبیهی / عقل و حس همانند نردبان است اضافه گلشن جان ل فصل: بیت او
تشخیص /   نیازمند است تشبیه / انسانیّت برای شکوهمندی خود گنجینه و آبشخور است پیام پیامبر )ص(  /خاصی تعلق داشتن 

قرابت با شعر  تشبیه / چون یک تن تضاد /  ، آسایش و گرفتاری، نیک و بد نیازی و نیازمندی، بی، تندرستی و بیماریجوانی و پیری
رنجور شدن  نماند قرار / نی آدم اعضای یکدیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند؛ چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها راسعدی: ب

 تضاد )معنایی( / رهایی و قفس  مراعات و نظیر گنجشک و قفس  /تشخیص / تشبیه مومن به گنجشک  ها اندام
 

 دستوری:_نکات#
ات را پیش از ی لفظی از جمالت: جوانی ات را پیش از فرا رسیدن پیری }غنیمت شمار{، تندرستیبه قرینه« غنیمت شمار»حذف فعل 

 و... /  }غنیمت شمار{بیماری 
 

 :ارزیابی_خود#

ها حرف بزنند، اما خودشان عمل نکنند از ایشان هرقدر هم از خوبیکند و عملکردشان توجه می وها نخداوند به نیت حقیقی انسایعنی  -1
 پذیرد.نمی

 شود.رفتاری دارد که سبب بهتر زیستن می در هر دو درس، اشاره به -2
 دو خط ابتدای متن -3
 

 مدرس: حسین رضائیان                                                                                                                                                   هم                    نجزوه ادبیات فارسی 


