
 
 

 

 30صفحه  – ارمغان ایران
 

 :تاریخ ادبیات#
 فرزند ایران: نوشته دکتر میرجالل الدین کزازی /کتاب درسی  141صفحه  تبریزی:صائب 

 

  لغات:_معنای#

 / قدیمی بسیار کهن:بس  / ، محبوب، عزیزداشتنیباهوش/ دلبند: دوستهوشمند: ارمغان: سوغات /  :30صفحه //  ع: کنار هم بودناجتما
 سِپَند: / بَرَدمی )تر(باال کشد:برمی نیرومند: قوی / / لیک: اما / تاریخ )مدت( درازنای تاریخ: در طول  درازنا: طول، درازا /دیری: از قدیم 

آموخته، ادب فرهیخته: / فرزانگی: دانایی، خردمندی /: روشنایی فروغ /عظمت  ، جالل،مخفف اسپند، نماد پاک و مقدس بودن/ فرّ: شکوه
 /انصاف و عدالت  داد: / ، مردانگیمروت مردی: / ، همیشهپیوسته: همواره / اندوزی، بافرهنگ بودنفرهیختگی: دانش آموخته علم

ایش ست د:نستایمی / ، به دلیلبه پاس: به خاطر / ارجمند: گرامی /شرم : گستاخ، بیروی/ خیره بداندیش رای:تیره /ان جوانمرد آزادگان:
 د: فکر، درکرَخِ  / سان: به این ترتیب/ بدین کنندمی

 / کاستی: کمبود / پلشتی: ناپاکی، آلودگی / آالیش: آلودگی / پیراسته: پاکیزه، آراسته شود /شود: بیان میروان می / خامه: قلم :31 صفحه
 زبان به ستایش بگشاید  / مرتبگیواالیی: ارجمندی، بلندکند / ناچار: مجبور / ستاید: ستایش میمی / گری/ دَدی: وحشی دروغ ناراستی:

 / فکرانرایان: روشن/ روشن بِخردان: خردمندان / خاستگاه: مبداء، محل پیدایش / ند: باعظمتشکوهم / میهن: وطن / ستایش: قدردانی
 نامدار: مشهور / دلیران: نترس / پُردل: شجاع / پهلوانانیالن: )جمع یل(،  / گُرد: پهلوان، نیرومند / درستکاری راستی: / ، انجمنکانون: مرکز

بُن جان: از عمق وجود،  / : شک ندارمگمانم/ بی بریمافزایم: باالتر میبرمی  / همه، همگان نوعان،هم همگنان: / کنیمنازیم: افتخار میمی /
/  دانادالن: آگاه / تابناک: روشن، درخشان / ایران : محبتایران مهرِ  / نژاده: نجیب، اصیل، با اصل و نصب / تبار: نژاد، قوم /از ته دل 

به گروهی، فکر  آزاداندیشان: کسانی که بدون وابستگی دهد /پیوندد: پیوند میمی / داندود را میقدر خکسی شناس: خودشناس، خویشتن
: غریبه، از = با / بیگانه اند شده بیگانه از خویش / کنندکوشند: تالش میمی / ناپذیرخستگی مقاوم، = پایدار: نستوه / آزادفکران ؛کنندمی

 نهاده: قرار دادهالیق /  سزاوار، = شایسته / گونهسان: آن/ بدان کافی، بس بسنده:ند: معرفی کنند / ابازآورند: برگردانند / بشناس / ناآشنا
ستبر: محکم و قوی/ سُتوار: )مخفف استوار( مگر: )در اینجا( به جز /  / شکندکند: میخُرد می / پشت: کمر / گرانی: سنگینی :32 صفحه

 / بهروزی: )به + روزی( خوشبختی، روز بهتر داشتن شکوفایی: پیشرفت / / جوشان و پُرتوان: پُرقدرت / ، مطمئناًهرآینه: یقیناً / ثابت، پایدار
خیرگی: از سر آگاهی: به دلیلِ آگاهی / برآمده: برخاسته، نتیجه گرفته از /  /دریغ نورزد: کوتاهی نکند  بازنماند: عقب نیافتد / / تالش تکاپو =

هان و  / کرد/ خواهی زدود: برطرف خواهی از خود بیگانگی: دوری از اصالت شناسی =ناخویشتن / ی()بد حیرت، سرگشتگی/ تیرگی: سیاهی
 / بجوی: جست و جو کن / بیشه: جنگل / بیاور : ایمانآور باور / برهان: رها کن /خوار: پست و حقیر، )متضاد عزیز(  / آگاه باشبدان و هان: 

 گزند: بدون آسیببی / برگزید: انتخاب کرد / بپوی: )پوییدن( حرکت کن
 

 عبارات:_معنای#
به خویشتن بازآورد و به خود بشناسانند: به اصل خود برگردند و  / کنیمافزایم: و سرمان را با افتخار باالتر از همه بلند میسر از همگنان برمی

 خویشتن را خوار مدار: خود را ناچیز نکن  / )اصل خویش را فراموش کرده اند( قدر خود را بدانند
 

 معنای بیت اول فصل:

 هم تنیده و کنار هم غنچه را که دیدم به یاد جمع صمیمی دوستانم افتادم.گلبرگ های در
 

 ها:_آرایه#
 بودن یصمیمیک دل بودن: کنایه از  /تناسب  :برگ و غنچه / ، صمیمیت: سر به هم آوردن: کنایه از در کنار هم بودنبیت اول فصل

زشتی و پلشتی: سجع /  / تناسب :زشتی، پلشتی، کاستی، ناراستی و ددی« / ف»فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی: واج آرایی : متن درس
شیران: استعاره از مردمان شجاع ایران / کنایه از تعظیم کردن، فروتنی/  سر فرود آورد: / و بدی: جناس ناقص اختالفی + سجعددی 

که به  این باری است /تشبیه  :استوار چون کوه / کنایه از محبت داشتن :تپددلشان به نام و یاد ایران میجانشان: مجاز از تمام وجودشان / 
کنایه از به  :بار بر دوش تو نهاده شده است / تشبیه شده به بار وظیفه ت و مرجع آن، ضمیر اشاره اساین:   دوش تو نهاده شده است

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

 



 کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی –فارسی تدریس 

@farsitadris                                             

جناس ناقص اختالفی + آبادی و آزادی:  / کنایه از عاشق شدن :دل بدان خواهد باخت تشبیه / :گرانی دماوندباری به  / ی تو استعهده
تو  / جناس ناقص اختالفی + سجعخیرگی و تیرگی:  / برای سربلندی ایران باید بسیار تالش کرد : 32د دوم صفحه مفهوم کلی بن/  سجع

]تو[ شیر شیران /  ی اقترانیاضافه :فرهنگ و ادب و اندیشهی بیشه / هستی ایران ی افتخارمایه+ کنایه از  غ ایرانی: تشبیهچشم و چرا
 جناس ناقص اختالفی + سجع/ بجوی و بپوی:  تشبیه :هستی

 

 :دستوری_نکات#
که از  ایرانیان را... / گرامی + من :گرامیم ی لفظی /)است(: حذف به قرینه گانآزادزاده( سرزمین زمین آزادگان است و )به معنیبه معنی سر
، شبه جمله تصو هان و هان: این: صفت جانشین اسم / اند / این )وظیفه( باری است که ضافِ محذوف( خویش بیگانه شده)اصالت = م

/ خدای بزرگ، پشت و پناه تو و میهن )باشد(: فعل  حرف اضافه :را  ادب و اندیشه فرهنگ و برای ادب و اندیشه را = فرهنگ و /
 ی معنویمحذوف به قرینه

 

 و روان مسجعنثر: _نوع#
 

 ارزیابی:_خود#
 اندیشه، خرد و فرهنگ -1
 آرش کمانگیر / رستم دستان -2
خویش در زندگی اول از همه حقیقت جایگاه خویش را بشناسیم و آن را باور کنیم؛ سپس در تمام ابعاد تالش کنیم تا به جایگاه حقیقی  -3

 های نامناسب دیگران نشویم. و آموزه برسیم و مغلوب فرهنگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 


