
 
 

 

 39صفحه  – زیبایی شکفتن + 37 صفحه – رسد از راهکه می یبا بهار
 

 ادبیات:_تاریخ#
 کتاب درسی 178: صفحه محمد جواد محبت

 

 لغات:_معنای#

ی درخت/ شکفتن: رشد ی تازهجوانه: شاخهنسیم: باد مالیم / /  از نظر گم شد: ناپدید شد / لبخند زدن/ آهسته: آرام تبسم:: 37صفحه 

 به معنی سخن گفتن، درد دل کردن / راز گفتن: در اینجا کردن، پیشرفت کردن

: به موالًعم / میل و رغبت / شکوفایی: رشدکردن، بالندگی ،شوق: اشتیاقشور: هیجان و انرژی /  / روزگار زمان،دوره: : زیبایی شکفتن

فرود:  / فراز: بلندی / ، حدوداً نسبتاً :تقریباً /جایی انتقال: جابه / حسرت: افسوس، دریغ، ناراحتی و اندوه زیاد / صورت رایج، به طور معمول
 / کم حوصلگی: بی طاقتی / یا: خیالؤر / دستور کسی نبودن عتاب ،استقالل: مستقل بودن / وابستگی: به کسی نیازمند بودن / پستی

 / و گوارا شفافزالل:  / باصفا: پاک و زیبا / جویبار: جوی کوچک / کنیم استفادهلذت ببریم: /  / بیهوده: بی فایده لخوری: ناراحتید
 / یابکمنایاب و دست نیافتنی، کیمیا:  نشاط: شادابی / / پسندیده: مناسب، نیکوسازد / دهد: میشکل می / های رفتاریویژگی :شخصیت

/ چاالکی:  نصیحت ،اندرز: پندراز = رمز / سرشار: پُر، مملو / بیاموزیم: یاد بگیریم / /  هاالیق: )جمع عالقه( دلبستگیع / گوناگون: مختلف
مرتب  ومنظم آراستگی:  / عیب بودنپاکی، بیتمیزی:  / بصیرت: بینش، آگاهی / مل: اندیشه کردن، فکر کردنأت / زیرکیتند و تیز بودن، 

 دلنشین: خوشایند، پسندیده /توانمندی، استعداد ارت: مههمسایه: هم جوار، نزدیک /   / عظمت کوه:شُ پاکدلی: آلوده نبودن به گناه /  بودن /
 / گاه: زمان، وقت کردار: عمل/  هاتصاویر: )جمع تصویر( شکل /
 

 :شعر_معنای#

)آسمان صاف شد و ابرهای تیره کنار رفت( و امید به زندگی را در دل ها بخندی دلنشین و با محبت، روشن شد ل آسمان همانند :اولبیت 

 زنده کرد.

 سرما و افسردگی وناامیدی، آهسته از نظرها پنهان شد. :بیت دوم

 ها را شکوفا کرد.ها و سبزهنسیم زندگی بخش، دوباره جوانه :بیت سوم

 و دوباره، بهار، جهان را زیبا کرد. ی درخت همانند لبخندی باز شدشکوفه: ارمبیت چه

 به همراه فصل بهار، شاداب و سرزنده شو و خودت را تغییر بده. :پنچمبیت 

 ی گل، جوانه بزن و مانند چشمه، زندگی را از سر بگیر و در تالش و حرکت باش.همانند شاخه :ششمبیت 

 شادی و نشاط است.رشد و گوید که اکنون زمان تالش و زندگی به تو می :هفتمبیت 

 خداوند است. با ، مناجات و عبادت کردنامروز در دنیا بهترین چیز: مهشتبیت 
 

 ها:_آرایه#

 / تشخیص: وا شدن چشم جوانه متضاد دل گرمی /کنایه از نا امیدی، افسردگی؛ : دل سردی / تشبیه :آسمان مثل یک تبسم: 37صفحه 

 تشبیه :ی گل و مثل یک چشمه سارمثل یک شاخهکتاب: استعاره از جهان /  /تناسب شکوفه و درخت و بهار:  / تشخیص ای خندید:شکوفه
 تشخیص  :زند لبخندبر تو می زندگی /

ی تشبیهی / جویبار زندگی: اضافه / های زندگیناخوشی : استعاره ازفرود / هااز خوشی استعاره: فراز /فراز و فرود: تضاد  :زیبایی شکفتن

تشبیه دل : زنددر دلش ایمان موج می/  کنایه از معلوم بودن و زیاد بودن: موج زدن / کنایه از خراب کردن :کردنرا گل آلود  جویبار زندگی
کتاب ما را این همه  دوست خوب کیمیا است: تشبیه اسنادی / از چهره و نگاهش امیدواری بجوشد: تشبیه چهره و نگاه به چشمه /  / به دریا

ی هاضاف: های محبتشکوفه / ی تشبیهیهای طبیعت: اضافهو رمز آفرینش و شگفتیراز  پر کتاب خوانند: تشخیص /به سوی خود می
 تشبیهی

 

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

 

 



 کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی –فارسی تدریس 

@farsitadris                                             

 :دستوری_نکات#
 مسند شکفتنت: شکفتن تو  / نهاد )در بیت چهارم(  شکوفه و بهاردر بیت چهارم: 

 مقلوب یوصف بی/ پاکدل: ترک یلفظ ینهیباشد: حذف فعل باشد به قر دهیگفتارش درست )باشد( و رفتارش پسند

 

 :ارزیابی_خود#
 اش باز شده است.تشبیه کرده است که با آمدن بهار، خوشحال و شادمان شده و چهرهآسمان را به انسانی  -1
 اند.های فراوانی را از دست دادهاند و فرصتچون قدر دوران نوجوانی را ندانسته -2
 های مختلف زندگی خرج کنیم. ها و مهارتهیجانات خود را کنترل کنیم؛ شور و نشاط و استعداد و نیروی جوانی را در راه کسب دانش -3

 
 چهارپارهقالب شعر:  نوع

 
 


