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 36صفحه  – سفر شکفتن
 

  لغات:_معنای#
رز/ آه: برای نشان دادن پند: نصیحت، اند / دریغ، حسرتحیف، افسوس:  / : دانشمندحکیم / شکوفا شدن، رشد کردن ن:شکفت :36صفحه 

 نکنید استفاده بهره نگیرید: / شتابان: سریع / گذر: عبور / مبادا: برای دور نگه داشتن کسی از انجام کاری /هِی: آگاه باش  /شدت درد 
ن أاعتبار: ارزش، ش / بهره، قسمت سهم،  نصیب: / کنیداندیشید: فکر میمی / یایی: خیال انگیزؤر / صور: پنداشت، برداشتت :37صفحه 

 عاطفه: / کندگنجد: حتی فکرش را هم نمیگیرد/ در خیال کسی نمیگنجد: جای نمینمی / ایدهاید: به دست آوردکسب کرده / اجتماعی
مان آنگونه باشد/ دوست داریم زندگی«: یک زندگی آرمانی»منظور از / آل/ آرمانی: مطابق آرزو، ایده مهربانعاطفه: نا/ بی مهر و محبت

ها، اصول: )جمع اصل( ریشه / داشتن انسان ستهانسانیت: انسان بودن، رفتار شای / سرشار: مملو، لبریز / عاقالنهاستدالل بر پایه  منطقی:
/ بیاموزیم: یاد  / دشواری: سختی توانمندی مهارت: / ایجاد کنیم: به وجود آوریم / دائمی: همیشگی / پستی نشیب: / بنیادها / فراز: بلندی

/  منظم، زیبا شده آراسته: مرتب، / خاص: ویژه، مخصوص / های پسندیدهها، روشرسمرفتار و آداب: )جمع ادب(  / ابزار: لوازم / بگیریم
 کنیددهید، آماده میید: زینت میسازآراسته می

سنجیده: از روی فکر، حساب  / / مؤثر: تاثیرگذار، اثرگذار ی/ ضعف: ناتوان استعداد: توانایی / نظیر: مانند / مشقت: سختی، دشواری :38صفحه 
 اندیشیتدبیر: چاره / شده

 / (، کنترل کردناختیار درآوردن در در اینجا به معنی) افسار/ هیجانات: رفتار از روی شگفتی / مهار:  چیرگی: تسلط، مسلط بودن :39ه صفح
توکل: کار  / رو شدن، روبهههیی: مواجرورویا / کشف: پیدا کردن /ی نوآور اندیشهتفکر خالق:  / نفرت: بیزاریگوناگون: مختلف، متفاوت / 

 شکوفایی: شکوفا شدن / نشاط شادابی: = طراوت / ی، اتکا، تکیه کردن به کسسپردن دیگریخود را به 
                      گستاخی: پُررویی / بحران: آشفتگی خودارزیابی:

 

 ها:_آرایه#
تلمیح دارد  گذر شتابان عمر: / ضرب المثل :«ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است» ی اقترانی / جوان و پیر: تضاد /: اضافهسفر شکفتن

از نظر معنا و مفهوم قرابت دارد با بیتی از پروین  37 متن صفحه /ها مانند گذر ابرها در حال عبورند / به حدیث حضرت علی )ع(: فرصت
و نشیب: تضاد /  فراز /اسنادی  تشبیه :زندگی یک سفر است/  «گَهِ خودپسندی و پندار نیست -وانی گَهِ کار و شایستگی است ج»اعتصامی: 

: 37/ بند پایانی صفحه  فتنهای زندگی / به حساب آوردن: کنایه از پذیرهای زندگی / نشیب: استعاره از ناخوشیاستعاره از خوشی فراز:
 ی تشبیهی / استعداد و ضعف: تضادتمثیل / سفر زندگی: اضافه

 

 :دستوری_نکات#

 صوت افسوس و ای کاش: شبه جمله / هی: شبه جمله 
 

 ارزیابی:_خود#

 رویم.چون اقامت در این دنیا همیشگی نیست و روزی به دنیایی دیگر می -1
 های زندگیعدم آشنایی با مهارت -2
 و... ور، غررویی: برقراری ارتباط درست و سنجیده با دیگران / برای پررویی: چیرگی بر احساسات و هیجاناتی مثل خشمبرای کم -3

 

 ساده و روان نثر:_نوع#
 

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

 


