
 

 

 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
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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
 
 
 
 

 
 

 


