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 138صفحه  –؟ چرا زبان فارسی را دوست دارم
 

 :تاریخ ادبیات#
 کتاب درسی 175 یغالمعل حدّاد عادل: صفحه/  178ی نظامی: صفحه

 

  لغات:_معنای#

 عالَم: دنیا، جهان / تن: جسم / دل: قلب / قیاس: مقایسه / خجل: شرمنده  133ی صفحه
که از نظر عاطفی با کسی آندل بودن، عصر / موجب: سبب / همدلی: یکدوره، همنخست: اول، آغاز / معاصر: هم  138ی صفحه

آواز، هماهنگ / حکیمان: دانشمندان / عالمانه: با دانایی، مطابق با روش دانشمندان / حکمت صدا، همنوا: همفکری داشته باشد. / همهم
ش، دعا / معبود: ها، علوم / مناجات: نیایشود، پند / معارف: )جمع معرفت( دانشآمیز: سخن اخالقی که عمل به آن، سبب رستگاری می

ی فراوان داشته باشم / الالیی: ترانه و آوازی که مادران بّت، عشق / مهر بورزم: عالقهشود.( / مهر: محخداوند )آنچه مورد پرستش واقع می
ن، شور و هیجان خوانند. / گونه: رخسار، چهره، صورت / همدست: دارای اتحّاد، متحّد، همراه / وجد: خوشی فراوابرای خواباندن کودکان می

تر، اشاره به ارزشمندی زبان فارسی است. / یگانه: در این شود. / فراتر: جلوتر، پیشچشم انداز: منظره، آنچه از آینده در نظر مجسّم می /
قیر / ر: ذلیل، حپذیر: دوست داشتنی / تحسین: آفرین گفتن / خواکنم. / دلبالم: در این درس، رشد میدرس به معنی، متحّد و یکپارچه / می

 خدشه: خراش، نقص و اشکال
 

 :نثر_معنای#

ی آن و سبب حیات اوست. شاعر نیز از بیان این مقایسه به : این جهان مانند یک جسم و ایران، قلب تپندهمعنی بیت ابتدای فصل آزاد

 حقیقت است{هیچ وجه شرمنده نیست. }چرا که عین 
 :«شود، لمس کنم.ی من کشیده میها را مانند پری لطیف که بر گونهنسیم مهربان الالیی آن» 

 شود.، احساس بکنم.کشیده میهای مادران برای کودکان را مانند پری نرم که به صورت من ترانه

 :«مکمام و فرهنگ سرزمین خود را با این ریشه از خاک میای است که با آن به خاک وطنم بسته شدهریشه زبان فارسی،»
ام و جداشدنی نیستم و فرهنگ و تمدّن ی آن به خاک سرزمینم محکم بسته شدهی درختی است که من به وسیلهزبان فارسی، مانند ریشه

 کنم.میسرزمین خودم را از راه همین ریشه تغذیه 

 ای ندارم.دیگر عالقهورزم و به غیر از تو به کس دیگری یا چیزی مندم و عشق میمن فقط به تو عالقه :آخر درس معنی بیت
 

 ها:_آرایه#

 دنیا به جسم + ایران به قلب : تشبیه 133ی صفحه
/ مصراع دوم  کنایه از ترک عشق و عالقه دل برکندن و مهر برداشتن  / ناراحت شدنین و غمگکنایه از   تلخ کام: 139ی صفحه 

 اری است.استفهام انک
 

 :دریافت_و_درک#
 زبان فارسی / یادگیری دستور صحیح آن / نگهداری و پاسداشت آثار فارسی زبانان ی دقیقمطالعه -1
 توجهی به آثار زبان فارسیها / بیتوجه افراطی به دیگر زبان -2
 

  ساده و روان نوع نثر:
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