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 20صفحه  – صورتگر ماهر
 

 ادبیات:_تاریخ#
 کتاب درسی 142شیرازی: صفحه قاآنی 

 

 لغات:_معنای#
رشد  : چگونهبرآیدچون  / نژند: اندوهگین، غمناک، سرد و بی روح / حیران: متحیر، سرگشته / رنگارنگ نقاشینقش و نگار:  / پدیدار: آشکار

کاین: که این/ تماثیل:  / پرسینمی : چرانپرسی چون / های بسیار زیباکامکار: نوعی گل سرخ دارای گلبرگ / نغز: خوب، نیکو، زیبا/  کندمی
قاه قاه: صدای بلند خنده،  بدین سان: اینگونه / / چه کسیبه  عالقه: که شوق کنی /نجویی: جست و جو نمی / نقاشی چهرهتمثال:  جمع

حه: )در اینجا( صف / صورت: نقاشی غیر: دیگری/ / اینگونه/ صورتگر ماهر: نقاش چیره دست بدین شکل،: بدین سان / هجر: دوری / قهقهه
 هستی: جهانبوم نقاشی / 

 

 شعر:_معنای#

 شود؟آشکار می های زیبا از کجاها و گلبهار، این همه نقشداند که به هنگام فصل کسی نمی آیا : به راستی،بیت اول

 ؟رویدهای سرخ و زیبا میروح، چگونه این همه گلرد و بیشود که از خاک سها، سرگشته و متحیر میعقل انسان: بیت دوم

کنی که ببینی این همه ا جست و جو نمی؟ چرندابوجود آمدهاز کجا  های متفاوتانسان با چهرهپرسی که این همه چگونه نمی :بیت سوم

  ؟چگونه آشکار شده است طبیعت که مثل تصاویر و نقاشی هستند زیبایی

این طور، با غم و  خندد و ابر از دوری چه کسیطور با صدای بلند میچه کسی، این دیدن  خوشحالی ازبه خاطر  رعد و برق: بیت چهارم

 و باریدن باران دارد.( ابر یکند. ) اشاره به صدااندوه گریه می

 به وجود آورده است.را در جهان هستی،  ییزیبا بدون تقلید از دیگران، این همه آن نقاش ماهر، خداوند بزرگ است که :بیت پنجم

 
 ها:_آرایه#

/  واج آرایی :در مصراع اول بیت دوم «ک»واج تشخیص/ تکرار  :حیران شدن عقلنقش و نگار: استعاره از زیبایی طبیعت در فصل بهار / 
 / تشخیص :ابرو گریستن  رعد و برقخندیدن  /و تناسب  تضاد :گریدخندد و میبرق: مجاز از رعد و برق / میها / از انسان استعارهتماثیل: 

 24تلمیح به آیه بیت پنجم  / تضاد قاه قاه و زار زار: /خندیدن برق از شوق کسی: حُسن تعلیل / گریستن ابر از هجر کسی: حُسن تعلیل 
 تناسب :صورتگر، صورت و صفحه / ی هستی: اضافی تشبیهی/ صفحه استعاره از خداوند صورتگر: / سوره حشر

 

 :دستوری_نکات#
 مسند :پدیدار/  ؛ راستی: متمم / به راستی: قیدرا: حرف اضافه به راستی  = راستی را

 

 :ارزیابی_خود#
 مُصوِّر   -1
 ی زندگی الگو بگیرد و در عبادت او استوار گردد.ها برای توسعهها به وجود او پی ببرد، از آناین نشانهتا با توجه به  -3
 

 قصیدهقالب شعر: 
 

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

 


