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 53صفحه  – انسان، فناوری، اخالق
 

             لغات:_معنای#
سازد: / دگرگون می متفاوتزیست: زندگی / دگرگون: چگونگی: نحوه / دستاورد:  نتیجه، حاصل / پیوسته: همواره، همیشه / : 53صفحه 

ابزار: وسیله / پدید آورد: به وجود آورد / رنج: سختی /  خدادادی: از طرف خدا /  دهد / بشر: انسان / استعداد: توانایی، قابلیت /تغییر می
بَر، چاپار: پیک، نامهشد / که در روزگار گذشته برای شمارش اعداد از آن استفاده میچرتکه: وسیلهبیفزاید: اضافه کند / آسایش: راحتی / 
ابزاری که دانشمندان علمِ ستاره شناسی در روزگار قدیم برای تعیین وضعیّت ستارگان از آن  ای در علم نجوم،وسیله قاصد / اُسطُرالب:

تکنولوژی / تار و ی انگلیسی معادل واژهعصر: دوره، زمان / چیرگی: غلبه، تسلط / فناوری:  اکنون: حاال / / فایدهکارایی:  کردند /استفاده می
نظر / داد و ستد: خرید و  رأی و :باور = سنت: روش، شیوه / اعتقاد / ها، معیارالزامی ی هر چیز / هنجار: بایدها، رفتارپود: اجزای سازنده

 د، تابع فروش، رفتار متقابل دو نفر با یکدیگر / پایبند: مقیّ 
دارند: حفظ می / پاس ای که با آن، چیزی را بسنجند/ معیار: مالک، اندازه، وسیله محترم مکانحریم: محدوده، اجتماع: جامعه /  :45صفحه 

ناصحیح / غلط، جا: زینت داده شده، مرتب، زیبا شده / نابآراسته: امن: ایمن /  فرو بریزد: از بین ببرد / محدوده / کنند / حصار = حریم:می
خصیت، ذات، واقعیت وجودی هر گویی: انگار / هویت: شفراهم آمده: تهیه شده / به / امکانات: جمع امکان / سمحابدون نسنجیده: نادرست، 

علم زده: از علم فراری، در علم متوقف  /، دستاورد / تمدن: فرهنگ زندگی ، نتیجهمحصول، سوغات ،شکوه: عظمت / رهاورد: ارمغان /چیز 
داز، دورنما / روح ان گری: ایجاد کردن / ضعیف: ناتوان / منظره: چشمآفرینش / هانشانهها، مظاهر: )جمع مظهر( محل ظهور، جلوهشده / 

 کمال: تعالی، پیشرفت /آیند آیند: به وجود میپدید می /ی جمال: مظهر زیبایی جلوهبخش / انگیز: صفا
سر و صدا / غوغا: هیاهو: بیبیجنگ نرم: جنگ غیرنظامی / ارزش بودن / غفلت: فراموشی / متعالی: واال، برتر، بلند / پوچی: بی: 55صفحه 

 مزایا ها / بیانگر: گوینده / حقوق: )جمع حق( ها( برتریهمهمه / کاربران: استفاده کنندگان / فضایل: )جمع فضیلت

 
 ها:_آرایه#

تار و  / ستعاریی ازندگی: اضافه تار و پودتشخیص /  رنج و آسایش: تضاد / چیرگی ماشین بر زندگی:ی استعاری / اضافه ی جهان:چهره
 تشبیه علم و فن به زینت / آراسته به علم و فن  تشبیه حریم به دیوار یا سقف / حریم خانواده را فرو بریزد /  ی اجزاکنایه از همه پود:

بوی ناخوش آن  ی نامناسب از اینترنت /استعاره از استفاده فضای طوفان خیز و پُر گل و الی: / اسنادی تشبیه :ای استاینترنت، پنجره
 تشبیه  :همچون بمب ویرانگرابزار حس آمیزی /  فضای ذهن را بگیرد:

 

 ساده و رواننوع نثر: #

 

 ارزیابی: _خود#
 آداب درست خوردن، درست سخن گفتن و درست خوابیدن -1
تواند شود و میاستفاده نسنجیده و نادرست از فناوری و امکانات جدید که باعث شکسته شدن هنجارهای پذیرفته شده در هر جامعه می -2

 تواند به پیشرفت جوامع کمک کند.انسان را از هویت اصلی خود دور کند در حالی که استفاده درست از این امکانات می
 
 
 

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

 


