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 صفحه  – آدم آهنی و شاپَرک
 

 :تاریخ ادبیات#
 کتاب درسی 178ی ژیلینسکای ویتاتو: صفحه

 

  لغات:_معنای#

لب: در خور توجّه، ترین / مرتبه: دفعه، بار / جاداشتنیترین: زیباترین، دوستجذّاب ملت: مردم / سروری: سربلندی، عزت / تقدیر: سرنوشت /
: به هیچ وجه، هرگز / اصالً )نام آوا، صوت( خشن )صدای خشن(: ناخوشایند / خُرخُر: صدای ناصاف و آزاردهنده / آهنین: از جنس آهن زیبا /

 /جذب / جلب:  باشیطنتوقت / موذیانه:  سرِبه موقع: در زمان مناسب،  / دکردنمینگاه دقّت  با: شدندمی خیره / فهرست: لیست /
: = تشویق فرق داشت: تفاوت داشت / غلط: نادرست، ناصحیح / تحسینو افسوس /  ناراحتیسفانه: بدبختانه، با متأام / ام: مزه نکردهنچشیده

 دنبالبه سُراغ او آمد: به  /فراوان تعداد با کسی / انبوه: مالقات: دیدار نشین، دوست داشتنی / افکار: جمع فکر / د: دلخوشاینآفرین گفتن / 
نگران: مضطرب / نجوا: صحبت آرام / م: اطمینان دارم، یقین دارم / مطمئنسرشناس: مشهور، معروف / عصبانیت: خشم و ناراحتی / مد./ او آ

گونه: چهره، صورت / زمزمه: کالم /  بدسرشتبدجنس: بدذات،  مرتّباً: دائم، همیشه / غرّش: صدای بلند و ترسناک / مودّبانه: همراه با ادب /
دهم / ببلعد: یکجا بخورد / بالفاصله: بدون رم: اجازه نمیگذانمیاصرار /  عاجزانه، خواهش والتماس: درخواست زیرلب / شتاب: سرعت باال / 

فشرده شد: درد  /جست و جوگر / کنجکاو:  همه جا را سکوت گرفت: شد حاکمسکوت  / نام آوا، صوتغژغژ: سریع، فوراً / اتالف وقت، 
 / خش خش: صوت، نام آوا رایحه: بوی خوش /روانداز ی پارچه مَالفه: گرفت /

 

 :شعر_معنای#

 گرداند که سرنوشت سرزمینشان را خودشان در دست بگیرند و مستقل باشند.خداوند، ملّتی را بزرگ و ارجمند می :فصل معنی بیت اول
 

 ها:_آرایه#

قومى )و ملّتى(  چیخداوند سرنوشت ه= « مَا بِأَنفُسِهِمْ رُوایِّغَیُ مَا بِقَوْم حَتَّى  رُ یِّغَیُ إِنَّ اهللَ الَ »ی رعد: سوره 11تلمیح دارد به آیه بیت آغاز فصل 
کنایه  کنایه از غیرطبیعی / خوب از آب درنیاید  / نورِ سرد  دهند ریینمى دهد مگر آنکه آنان آنچه را در )وجود( خودشان است تغ رییراتغ

آالیش بودن / صدای کنایه از پاک و بی حس آمیزی / ساده دلی  ی خوبی نداشته باشد / صدایش بسیار شیرین بود از اینکه نتیجه
 یه از غرور و تکبّر / مثل فرفره کنا بادی در گلو انداخت کنایه از انتظار /  ماند تشبیه / چشمش به پنجره خیره می غرّش مانند 

بار حاکم شد تشبیه / سکوت مرگ کنایه از اینکه مُرد / صدای غرّش مانند  تشبیه / نفس آخر را کشید  تشبیه / صدای غژغژ مانند 
  تشخیص / بدون حرکت دراز کشید  کنایه از مرگ / هوا روشن میشد حلقه زدند  کنایه از آغاز روز جدید، صبح شد / دور او 

 تشبیه  تشبیه و کنایه از توجه و تمرکز / مالفه مثل کفن 
 

 :ارزیابی_خود#
 چون شاپرک برخوردی متفاوت از بقیه با او داشت و با او، با محبت رفتار کرد. -1
 شده بود. سبب اندوه فراوانشاز دست دادن او چرا که به شدت به او محبت داشت و  -2
 عشق و دوستی -3

 
 ساده و رواننوع نثر: 
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