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 69صفحه  – گِل و گُل
 

 :تاریخ ادبیات#
 کتاب درسی 871ی  الطعزای تْار: صفحِهلک 

 

  لغات:_معنای#

ًیکَ: خَب ٍ  سي / هحثَب: دٍست، هعطَق/دٍس، تعویزکار کفص / عجَس: سالخَردُ ٍ هُ دٍس: پیٌِ پارُام /  ضٌیذستن: ضٌیذُهحفل: هجلس /  
ای در سیز پَستِ ضکن ًَعی  رًگی کِ اس کیسِای  ی خَضثَی قَُْ هُطک: هادُ هعطز: خَضثَ / ی اتزیطوی / حزیز: ًَعی پارچِ پسٌذیذُ /

آیذ. / دالٍیش: خَب، پسٌذیذُ، دلٌطیي /  ای خَضثَ کِ اس تزکیة هُطک، گالب ٍ سعفزاى تِ دست هی آیذ. / عَثیز: هادُ  آَّی ًَز، تِ دست هی
ِ / گفت ٍ ضٌَد: حزف سدى ٍ ضٌیذى / ًاچیش: چَ: ٍقتی ک چَ گِل عثزت ًوَدم: تعجّة کزدم / عالَن: دًیا، جْاى / آسهَدم: اهتحاى کزدم / 

 ارسش / ٍلیکي: اها / گستزدُ: پْي / هفتخز: سزتلٌذ، تاافتخار / گذر کزد: طی ضذ / کوال: ًْایت خَتی  هقذار، تی تی
 

 :شعر_معنای# 

گفت: رٍسی در حوام، دٍستی گِل خَضثَیی را  هی ای پیزهزد سالخَردُدٍسی تا آُ ٍ ًالِ تِ  ام کِ ضثی در هجلسی، هزد پیٌِ ضٌیذُ :بند اول

 تِ هي داد.

ی اتزیطوی، ًزم ٍلطیف تَد. تِ اٍ گفتن: تَ هُطک  ٍ تا آب خویزش کزدم، خویزی تِ دست آهذ کِ هاًٌذ پارچِ ل را گزفتنآى گِ :بند دوم

 تاضن. ی تَ، هست هی ّستی یا عثیز کِ هي اس خَب ٍ پسٌذیذُ

تی گِل، ایي سخٌاى هي را کذام هاًٌذ تَ خَضثَ ًثَدًذ. ٍق ّای دًیا را استفادُ کزدم اهّا جای تعجّة است کِ ّیچ هي توام گِل :بند سوم

 ارسش تَدم اهّا سهاًی تا گُل ّوٌطیي ضذم. ضٌیذ، گفت: هي گِلی ًاچیش ٍ تی

تز رٍی سهیي ریخت ٍ تِ هي افتخار داد تا تا اٍ ّوٌطیي ضَم؛ ٍقتی، سهاًی را تا گُل ّوٌطیي ضذم ٍ  ّایص را گُل، گلثزگ:بند چهارم

  هاًذم. ارسش، تاقی هی ٍ هي خَضثَ ضذم ٍگزًِ ّواى خاک تی سًذگی کزدم، کوال ٍ خَتی گُل در هي اثز کزد
 
 

 ها:_آرایه#

 تگفتا )گِل(  / )تٌاسة( هزاعات ًظیز تطثیِ / هُطک، عثیز ٍ تَ چَى حزیزیجٌاس ًاقص حزکتی /  خویزی  گِل ٍ گُل  
 ضزب الوثل ًطیي در هي اثز کزد  تطخیص / کوال ّن

 

 دستوری:_نکات#
ٍ « هطکی»تاضذ؛ تٌاتزایي،  هی« ّستی»تِ هعٌی « عثیزی»ٍ « هطکی»در « ی»/ ام( فعل هاضی ًقلی قذیوی  ضٌیذستن )= ضٌیذُ

 ّز کذام یک جولِ، ّستٌذ« عثیزی»

 
 تضویٌی طِوّسَهُ قالة ضعز:
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