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 32صفحه  – نسل آینده ساز
 

 ادبیات:_تاریخ#
 کتاب درسی 175ای )مدظله العالی(: صفحه / آیت اهلل خامنه 174صفحه  دهلوی:بیدل 

 

 لغات:_معنای#
 گلستان گلشن: مژده: خبر خوب / / شکفتن: شکوفا شدن، روییدن

 /مند به فکر کردن عالقه: فکر کردن اهل / توانایی، قابلیتاستعداد:  / جوشنده جوشان: در حال جوشیدن، : نسل: نژاد، دودمان /32صفحه 
 به رغم: بر خالف /باایمان ، دین دار من:مؤ / مختلف: گوناگون / پرشور: دارای عواطف تند، متالطم / / مشاهده: دیدن تحلیل: بررسی

ها و ها: وسایلی که خبر/ رسانه مطبوعه( ع)جم و مجالت هامطبوعات: روزنامه / بعضی برخی: / به هیچ وجه: هرگز، اصالا  :33 صفحه
 / : اشتباه، لغزش/ خطا ، دور شدن از حقیقت چیزیانحراف: گمراهی / هامانند رادیو، تلویزیون و روزنامهند؛ اطالعات را به مردم می رسا

صداقت:  /، پاکدامنی پرهیزگاری پارسایی: / پاکدامنی: پرهیزگاربودن، از گناه دوری کردن خیراندیشی/ درستی، صالح: / جبران: تالفی کردن
 نمجبور: وادار به کاری شد / دارند ، کسانی که در امری تخصصمتخصصان: کارشناسان / آگاهی ،و فهم شعور: درک / درستکاری و راستی

غیرت:  /، اراده، انگیزه همت: تالش و کوشش / ، پشتیباناندوخته انه:پشتو / آن را پذیرفتن ، اشتباه خود را به زبان آوردن واعتراف: اقرار /
، خدا را به شکر خدا بحمداهلل: / استحکامات: موانع نظامی / ، دسته، جمعهیئت: گروه / ابتدا ز،)جمع اول( آغاز هر چی اوایل: / صحیح تعصب

ملت: مردم یک  هوشمندانه: از روی فکر / / افتخار کند ببالد: / هشدبرافراشته: بلند  / ، سببِمایه: باعثِ /مند، بهره وربهره برخوردار: / شکر
 ، قدرتمند، توانامقتدر: نیرومند / عظمتبا، باشکوه، شکوهمند: پرافتخار رستگاری: رهایی، نجات / /کشور

 سخنان بیانات: / فرصت: زمان مناسب / برتر ،بزرگمتعال:  خرج شود: به کار برود / / برتر ، عالی،دارجمن واال: / : نشاط: شادابی34صفحه 
 عظمت/ معظم: با (هن)جمع: بی

 

 شعر:_معنای#

ده بدهید که یار و ها مژگیاهان از راه رسید و به گلییدن ها و روفصل شکوفا شدن غنچه !ار بهاریدظتای کسانی که در ان :بیت اول فصل

 ما به گلستان آمد. یمعشوقه
 

 ادبی:_های_آرایه#
های دل این ملت: کنایه از / پاره از زمین تا آسمان: کنایه از بسیار زیادسر بزند: کنایه از اینکه رخ بدهد / ها برید: تشخیص / مژده به گل

ی استعاری )تشبیه نظام اسالمی به انسان }مادر{ی که دامن دارد( + کنایه از مهر و اضافه: و مهربان نظام اسالمی / دامان گرم عزیزان
  محبت

 

 :یدستور_نکات#
 خوب: قید حالت درستان را خوب بخوانید 

 

 بی:اخودارزی#
 اهل فکر کردن، دریافتن و تحلیل کردن هستند -1
 رد. نه اینکه تنها حرف آن را زد.راحت، امروز تالش ک ای خوب وباید برای داشتن آینده -2

 
 ساده و رواننثر:نوع 

 
 

 مدرس: حسین رضائیان                   (farsitadris@هفتم                        فارسی تدریس: کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی )جزوه ادبیات فارسی 

 


