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 131صفحه  – شازده کوچولو
 

 :ادبیات_تاریخ#
 کتاب درسی 164ی / شازده کوچولو: صفحه 158 یآنتوان دوسَنت اگزوپری: صفحه

 

  لغات:_معنای#

/ درّنده:  خطرناکمار مارِ بوآ: نوعی  کند / کارفرما: صاحب کار / درنگ: توقف /جوید: استفاده میشازده: شاهزاده / نرم = مالیم / بهره می
نخستین: اولین / شاهکار: کار بزرگ و ممتاز / ، رویداد / ماجرا: سرگذشت/ هضم: تجزیه غذا بعد از خوردن /  دادقورت میبلعید: وحشی / می

 ناچار: مجبور / و دقیق / حساسفنّ ظریف: کار  نصیحت: پند و اندرز، سفارش / خالصه / درون: داخل / احتیاج: نیاز / باری: به هر حال،
: بزنید / حدس بُد: شایدال آبادی: محل قابل زندگی / / یخراب یر: اصالح و بازسازی/ تعم خراب شدکمابیش: کمتر یا بیشتر / از کار افتاد: 

 د / وحشت زده: ترسیده /آمد: اینگونه نبوبه نظر نمی / رفتار، متانت / وقار: سنگینی آدم کوچک/ آدمک:  = شگفتی / حیرت بینی کنیدپیش
هر پی بردم: فهمیدم / مِرفتن / ، عزیمت: حرکت کردننگریست: نگاه کرد / برق آسمان / رعد و بالفاصله: سریع، فوری / آذرخش: صاعقه، 

آنچه دیده اهدات: / مش و بررسیبازرسی  /سرکشی: اندوزی: کسب علمال به الی: بین / دانشفاش: آشکار / ورزد: عالقه دارد / راز: سِر / می
مّل: رام شده / تأ/ اهلی:  / بدان: به آن ، پیداکردن برای اولین بارمالک: صاحب / کشف: پی بُردن/ آها: بلی، آری )شبه جمله است.( /  شده

خزاند: فرو خواهد برد / النه: آشیانه / فرو خواهد  بی تب و تاب، بی هیجان/ یکنواخت: یکسان،  و مانند همتا: مثل فکر کردن / عالَم: جهان /
حیف: افسوس، دریغ )در این اندوه بار: غمگین، ناراحت کننده / جمله( / وداع: خداحافظی / آوخ: افسوس، حسرت خوردن )شبه  نغمه: آواز / /

دارد: خوشایند است، دل پسند است /  / لطفی آسودگی مفتون: عاشق، شیفته / فراغت: /سعادت: خوشبختی  /جمله است(  بهش ،درس
 کردند / تلخیص: خالصه کردنیافتند: دوباره پیدا میبازمی

 

 ها:_آرایه#

کنایه از متوجه شدم /  ذهنم را روشن کرد  /ی تشبیهی هاضاف نور اندیشه  /کنایه از بسیار مهم بودن  ی مرگ و زندگی مسئله
کنایه از مشغول بودن /  ی اقترانی / سرگرم ضافها دل شب  تناسب / نور، روشن و آذرخش  / تشبیه چون آذرخش نوری هم

ی چشم گوشه تشبیه / از ی موسیقی تشبیه / صدای پا همچون نغمه توجهی / زندگی من چون خورشید کنایه از بی سر برنداشت 
کنایه از  تشبیه / از کار فراغت یافتم  ی چراغ یر مستقیم و با احتیاط / تصویر گل سرخ همچون شعلهغ نگاه کنایه از نگاه کردن 

 تشخیص زنند حس آمیزی / ستارگان لبخند می اتمام کار / به ستارگان گوش فرادهم 
 

 دستوری:_نکات#
 مقلوب یگانه دوست: ترکیب وصفی

 

 :ارزیابی_خود#
 هواپیمایش از کار افتاد، ناگهان با آدمکی روبرو شد.وقتی در صحرای آفریقا  -1
 ای نداشته باشند کاری بیهوده است.چون مالک چیزی بودن، وقتی برای همدیگر فایده -2
 اش از یکنواختی خارج شود.خواست زندگیمی -3

 
 )ساده و تخیّلی( همترجنوع نثر: 
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