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 118صفحه  – راه خوشبختی
 

 :تاریخ ادبیات#
 کتاب درسی 145 یصفحهجستجوی خوشبختی: در /  138ی ابوالقاسم پاینده: صفحه

 

  لغات:_معنای#
گمان / توفانی: مواج، خروشان / غنیمت بشمارید: بی ،: قطعا اال رفتن آب دریا / مسلما  مقصود: هدف، مراد / جزر: پایین رفتن آب دریا / مد: ب

گذر: سپری / اعماق: )جمع  / یغفلت: فراموش /قدر بدانید، مناسب دانستن، بهره بردن / بسا: چه بسیار /  اشخاص: )جمع شخص( افراد 
روی، گذشتن : هیچ وقت، هرگز / خاطر: ذهن، فکر / فرط: زیادهاصال  / مدارید: نترسید / تاب: توان درون / برخیزید: بلند شوید / بیمعمیق( 

 /صرفه جویی: دقت در مصرف  تلف مکن: هدر نده /ثبات / ناپایدار: بیخیال /  / گمان: ، خودبزرگ بینی، خودخواهیاز حد / غرور: تکبر
 ودن / شمار: شمردنردن / اهمیت: مهم بپمیفکن: نینداز / مسرور: شادمان، خوشحال / برکات: )جمع برکت( خیرها / توکل: کار را به خدا س

است: انگار، گویی نان کرد / چگذراند: سپری میسند / می/ ناشایسته: ناپ جمع وقتاوقات:  /افعال: )جمع فعل(  =اعمال: )جمع عمل( کارها  /
ل: بهانه آوردن / روا مدارید: اجازه ندهید، جایز ، سریع / تعلّدام کنید: انجام بدهید / بالفاصله: فورا اقمل: اندیشه کردن / تأ / عجول: شتابان /

فایده / نشاط: شادابی / شتاب: عجله / اضطراب: ن: تعیین شده، مقرر / وگرنه: در غیر این صورت / بیهوده: بیمعیّسود: بهره، فایده / ندانید / 
کردن، در دستور کار قرار  ی خود/ شعار خود کردن: پیشه وقار متانت :ده از راه راست / قراری و پریشانی / منحرف: خارج، کج شنگرانی، بی

وظایف: جمع وظیفه / پایمال کردن: از بین بردن / سلسله:  راحت: آرامش / مفید: بافایده / /خوف: ترس / راهبر: هدایت کننده  دادن /
سیستم / مرتکب شدن: انجام  نظام: / خرج کردن ی موجودات جهان / صرف کردن:همه کائنات: )جمع کائنه( /ز چیزها، زنجیر تعدادی ا

ثمر: حسرت: افسوس، دریغ / کنیم / ندامت: پشیمانی / گران بها: با ارزش / داریم : مراقبت نمیعمل بد / عادات: جمع عادت / پاس نمی
 پشت سر هم / مُحال: ناشدنی، غیر ممکن، ناممکن / آگاهانه: با آگاهی/ از پی هم:  محصولنتیجه، 

  
 

 ها:_آرایه#

  با تجربه آدم ،باالسن کنایه از   سال خورده
استعاره از روزگار /  اضافه تشبیهی / دریای بزرگ  تشبیهی / ساحل مقصود  یاضافه تشبیه / کشتی زندگانی  روزگار دریایی است 

تضاد معنوی /  نیامده  وتضاد / رفته  آینده  و سایش روزگار / گذشتهکنایه از سختی و آ تضاد / در جزر و مد بودن  جزر و مد 
تشبیهی / بار غم را به دوش  یاضافه بار غم  / سرعتبا  عبور+ کنایه از ناپایداری و زودگذر بودن دنیا  +تشبیه  روزگار چون ابر و باد 

 / انگشت ندامت  تجربگیکنایه از بی تضاد / از سرد و گرم روزگار خبری ندارد  کنایه از تحمل و صبر / سرد و گرم  کشیدن 
 کنایه از حسرت و پشیمانی / انگشت ندامت به دندان گزیدن  اقترانی یاضافه

 

 :ارزیابی_خود#
 دریا -1
 ، خط دوم120ی صفحه -2
 مستمری و تالش ریزها، برنامهاستفاده از فرصت -3

 
 ساده و رواننوع نثر: 
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