
 

 

 54صفحه  – پرتو امید
 

 ادبیات:_تاریخ#
 کتاب درسی 150سعدی: صفحه  / 149خرمشاهی: صفحه +  حافظ

  

 لغات:_معنای#

: کتاب / زیستن: زندگی کردن / حکیم: خردمند، دانا / نامه ی زندگی دیوان: کتاب شعر شاعران / نامهپرتو: روشنایی /  :بخش اول

تفکر / نوع نگاه، نوع متفکر: اندیشمند / فرزانه: دانشمند / عرفان: شناخت خدا / عواطف: جمع عاطفه / ژرف: عمیق، وسیع / نگرش: 
پدیدار: آشکار، پیدا / جسورانه: دلیرانه، باشجاعت / سامانی / / انتقاد: نقد کردن / تباهی: آشفتگی، نابه / برجسته: مورد توجه مشخصه: ویژگی

ی تلخ، خندیدن از روی گالیه / ظریف: دقیق، بادقت / کارساز: مؤثّر، مفید / طعن: طعنه، سرزنش / لعن: نفرین / هجو: شعری که طنز: خنده
دهد / رهنمود: پیشنهاد، آموزد: یاد میداشتنی / میکند / دلپذیر: دوستآمیزد: مخلوط میپردازد / میها میبرشمردن عیب به سرزنش و

 / پند: نصیحت راهنمایی
 

دل ها / ها و اندوهاَحزان: جمع حُزن، غم/  یعقوب )ع(سرزمین حضرت  ،نام شهری در فلسطینگردد / کنعان: برمی: باز آید: بخش دوم

 دور گردون: گردش روزگار/  سامان: آرام و قرار، نظم / ، به هم ریختهشوریده: آشفته /دل غمگین )خطاب به خود شاعر( / به: بهتر دیده: غم
ز / غیب: ستی / سر: راز، رمای: نی/ نه آگاهبر، نومید: ناامید / واقف: باخ /هان: بدان و آگاه باش  دائماً: همیشه / مراد: میل، آرزو، خواست / /

چون:  // برکند: از بین ببرد  / هستی: عالم فنا: نابودی، نیستی / بنیاد: اساس، پایه ار: اگر / اندر پرده: پشت پرده / /عالم ملکوت، عالم باال 
خاردارکه های مغیالن: درختچه / سرزنش: مالمت، طعنهشوق: عالقه، میل /  ان: خروشانی، غوغا /توف کشتیبان: ناخدای کشتی /وقتی که / 
ورد: ذکر خلوت: تنهایی / تار: تاریک / دستی / دستی، تنگفقر: تهی / / کان: که آن / بعید: دور بس: بسیار، خیلی زیاد روید / ها میدر بیابان

 رسد / کام: دهان / گرانمایه: باارزش / چنگ: دستدریا / اندیشه کند: بت( غواص: شناگر زیر 3)خودارزیابی /و دعای زیر لب 
 

 :شعر_معنای#

ها، روزی به محل شادی و خوشحالی تبدیل ی غمگردد و خانهشده دوباره به سرزمین خود بازمییوسف گمنگران نباش که  :بیت اول

   شود.می

 یابد.شود و این فکر به هم ریخته آرام و قرار میای دل غمگین من! ناامید نباش؛ زیرا حال و روز تو بهتر می :بیت دوم

 و ماندنمی شکل یک به روزگار حال و وضع همیشه زیرا نباش؛ نگران نبود، ما آرزوهای و میل مطابق مدتی روزگار، گردش اگر: بیت سوم

  .شد خواهد ما میل مطابق هم روزی

 انجام تو چشم از دور و پرده پشت در زیادی پنهان های بازی نیستی؛ آگاه نهان، عالم   اسرار   از تو زیرا نشو؛ ناامید و باش آگاه: بیت چهارم

 .شودمی

 داری،( ع)نوح حضرت مانند گریهدایت چون سازد، دگرگون را تو هستی اساس و پایه سیلی، مانند نابودی و فنا اگر دل، ای :پنجمبیت 

 .نباش ناراحت

 را تو بیابان خارهای مانند راه سختی و رنج اگر داری،برمی گام مقدس هدف و کعبه به رسیدن آرزوی به بیابان در که وقتی :بیت ششم

 (ارزدمی ها رنج این کشیدن به کعبه، دیدار. )نباش غمگین کرد، آزرده

ها ها و جادهراههای بین راه بسیار خطرناک هستند و مقصد نیز بسیار دور است؛ ولی مطمئن باش که همهاگرچه استراحتگاه :بیت هفتم

 رسند. سرانجام به مقصد می

 باشد، غمی نداشته باش.  بر روی لبت ی تو دعا و قرآنستی، تا زمانی که زمزمهتهید های تاریک وحافظ، در تنهایی شب ای :بیت هشتم

 

 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                                             

 به دست بیاورد.ر باارزش )موجود در دریا( را تواند دُ اگر غواص از نهنگ و عظمت آن بترسد، نمی :خودارزیابیبیت 

 

 ها:_آرایه#
و  استعاره از سعادت و خوشبختی / کنعان: استعاره از سرنوشتگشته: یوسف گم/  + ضرب المثل اول: تلمیح به داستان حضرت یوسفبیت 
ع دوم امصر/  راه شدن اوضاع/ گلستان شود: کنایه از روبه استعاره از شادی و شادمانی :تضاد معنایی / گلستان احزان و گلستان: /ما  تقدیر

از نگران شدن،  کنایه دل بد کردن: /از خود شاعر )جزء به کل(  مجاز دل:ای دل: تشخیص / بیت دوم:  // است «جوینی»تضمین از غزل 
از  مجاز/ دو روز:  دو: عدد قلتضرب المثل /  :سومبیت  /تضاد / امان:شوریده و س مجاز از فکر و خیال )کل به جزء( / فکر بد کردن / سر:

استعاره از  بیت چهارم: پرده: // ناقص اختالفی جناس :«بر»و « گر« / »دور»ی تکرار واژه« / ر»و « د»واج آرایی در حروف /  مدت کم
 بر او جز کسی ؛اوست زدن غیب خزائن کلیدهای و = ال یَعْلَمُها إ الَّ هُوَ ع نْدَهُ مَفات حُ الْغَیْب  وَسوره انعام:  59عالم غیب / بیت تلمیح دارد به آیه 

تلمیح به داستان تشبیهی /  ی/ سیل فنا: اضافه ز از خود شاعر )جزء به کل(مجا دل:تشخیص /  ای دل:م: پنج بیت // نیست آگاه آن
بیابان، خار ضرب المثل / م: ششبیت  /های روزگار /وفان: استعاره از مشکالت و سختیت /تناسب  وفان:/ نوح، کشتی، ت )ع( حضرت نوح

 ستعاره از هدف مقدس / خار مغیالن:ا استعاره از دنیا و روزگار / کعبه: بیابان:تشخیص /  سرزنش کردن خار مغیالن: /تناسب  :مغیالن
 تضاد / را و راه: است و نیست:« / نیست»/ تکرار  منزل: استعاره از هدف / «ن»بیت هفتم: واج آرای  //ها استعاره از مشکالت و سختی

/ بیت  ی اقترانی/ کنج فقر: اضافه تناسب ناقص افزایشی / ورد، دعا و قرآن: جناس درس، تا و تار: در وجناس ناقص افزایشی // بیت هشتم: 
نتیجه / دُر: استعاره از  ها+ استعاره از سختی نگو جسم بزرگ نه کام: مجاز از عظمت کام نهنگ  غواص: استعاره از انسان / خودارزیابی:

 به چنگ نکند: کنایه از به دست بیاورد و مقصود، هدف با ارزش /
 

 :دستوری_نکات#
کشتیبان= کشتی +  را: فک اضافه / تو را نوح است کشتیبان = کشتیبان  تو نوح است  هان: شبه جمله )صوت( /دو روز، دائماً: قید زمان / 

را: حرف  کان را نیست = برای آن نیست  /ی لفظی به قرینهحذف فعل مقصد بس بعید )است(: : 7بیت محافظت / بان: پسوند  بان 
 حرف ندا«: ا»  -افظ: منادا ح حافظا  / غیراسنادی فعل نیست به معنی وجود نداشتن: کان را نیست پایان  / اضافه

 

 :ارزیابی_خود#
 ورد دعا و درس قرآن -1
 ها بپردازند.باامید و توکل به خدا به رفع آن -2
 بیت ششم -3
 

 غزل قالب شعر:

 

 

 


