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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 نسل تبار: کفش افزار:پای 

 عظهت شکَى، صَلت: شرعینجازات  حّد:

 اسبرکاب  نًهیز: نخلَقاتيهٌ  ناسَا:

   نعرى، غرش فریاد، ّرا:ي  
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ بیات مهمامعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 پیرزنی تنَر کنار در ای ایستادى ناسَا َزَبر   بر بلند کٌ چنین این چگَنٌ
 ديی؟ زن جای نی ای، خَد را در کنار تنَر یک پیر در حالی کٌ این چنین باالتر از يهۀ نخلَقات، قرار گرفتٌنتعجبو 

 ؟...  کَفٌ تنگ   بازار در ٍ یتیو بچگکان کَدکانۀ نًهیز زیر ٍ
 یابی؟ يای تنگ کَفٌ حضَر نی کنی ٍ در بازار ٍ کَچٌ يای یتیو نی با آن يهٌ عظهت، خَد را َنرَکب بچٌٍ 

ّرای کٌ ديان آن از ٍ  تراٍید کَدکانٌ کلهات خرٍشید نی شیر ي 
 سخنان کَدکان بیان شد. آند ٌ نعرۀ شیر گَنٌ بیرٍن نیاز آن ديانی کٍ 

 .نیست تَ دار   ٍام کٌ نیست دینی يیچ بدان؟ تَ یا تَ، بٌ دین دارترید؟ ٍام کدام
 يا ندیَن ٍ بديکار تَ يستند. ديکار است یا تَ بٌ دین؟ تهام دینبديکار تر يستید؟ آیا دین بٌ تَ بدام ک
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .ديید تَضیح زیر نصراع در «نیست» ٍاژۀ کاربرد ٍ نعنا دربارۀ -1
 .نیست تَ نگاى دار ٍام کٌ نیست ستارى يیچ

 فعل اسنادی است.« نباشد»دٍم بٌ نعنی « نیست»فعل غیر اسنادی است. « ٍجَد ندارد»نعنی  اٍل بٌ «نیست»
 .ديید قرار نهَدار در ٍ بیابید اسهی گرٍى دٍ زیر، نهَداريای از یک ير برای درس، نتن از -2

                  

                                

                                   

                         
 

 .بنَیسید را یک ير نقش ٍ کنید نشّخص را زیر جهلۀ اجزای -3
 بگنجانو؟ نایٌ تنگ سخن در چگَنٌ را تَ ٍسعت

    

      )  (                                            
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 «آنَز+ش ـ  +دان   ← آنَز دانش» نانند گَیند؛ نی «نرکب -نشتق» باشد، داشتٌ يو با را نرّکب ٍ نشتق ساخت ٍیژگی کٌ ای کلهٌ بٌ -4
 .بسازید «نرکب -نشتق» ٍاژۀ دٍ ٍ «نرکب» ٍاژۀ دٍ «راى» کلهۀ کهک بٌ

 راى 

    :                       

    -     :                              
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 :زیر سرٍدۀ بٌ تَّجٌ با -1
 .افتاد ٍزنی بی بٌ تَ فضای در کٌ/ ناند رٍسیاى نن، سپید شعر
  .يستند یًاما ٍ نایٌک يای آرایٌ بردارندۀ در ترتیب، بٌ شدى، نشّخص يای قسهت( الف
 داند. نقدار نی ٍزن ٍ بی ٍ شاعر نیز شعر خَد را بی را شعر سپید، ٍزن عرٍضی نداردزی است؟ نانیدى «سپید» را شعرش شاعر، چرا( ب
 .نهایید نشّخص را يا آرایٌ زیر، شعر در -2

  !تَ کردار ٍ اندیشٌ بازٍان بٌ نرحبا/  است تر خیبری بار يزار/ گشَدی نا بینش باغ بٌ کٌ دری
 باغ ٍ بار جناس: -بازٍان اندیشٌ ٍ کردار  تشخیص: -بٌ ناجرای فتح دژ خیبر  تلهیح: -باغ بینش تشبیٌ:

 .بیابید «تضاد» آرایۀ کاربرد برای يایی نهَنٌ درس، نتن از -3
 سحر، شب -آرانش، خرٍش -بر، زیرزَ  -ترین کَچک بلندترین،

 .گَیند نی «تضهین» کالم نیان در را دیگر شاعری از بیتی یا نصراع حدیث، آیٌ، آٍردن -4
 ٌبیابید درس این در را تضهین از ای نهَن.  

 سَرى نؤننَن 14تضهین از آیۀ  ← اهلل َاحسن  الخالقینَفتبارک 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 است؟ شدى اشارى( ع) علی حضرت «دافعٌ ٍ جاذبٌ» ٍیژگی بٌ شعر، بند کدام در -1
 کٌ يهتاب آفتاب بٌ خانۀ یتیهکان بیَى زنی تابیدی / ٍ صَلت حیدری ....ينگام 

 .بنَیسید درس سرٍدۀ ٍ زیر ابیات نعنایی ارتباط دربارۀ را خَد نظر -2
 تَ رٍی اٍصاف در خیرى عقل، چشو ای 

 

 رٍشـنی بٌ نبیند يیچ کٌ شب نرغ چَن 
 

 ديند کٌ عقل از درک فضایل ٍ بزرگی آنًا عاجز است. دٍ شعر از انسان بزرگی خبر نیر ي

 ٌـــ ـــش ٍ داد ب ـــی دي ـــاد گیت  دار آب
 

ـــــتان دل   دار شـــــاد خـــــَد زیردس
 

 يای یتیو برای شادی بچٌ بر عدالت ٍ بخشندگی حضرت علی )ع(أکید ت
 اشارى( ع)علی انام اٍصاف کدام بٌ سرٍدى این در بنَیسید ٍ بخَانید را زیر نطلع با نعرٍف غزل شًریار، استاد شعر دیَان بٌ رجَع با  -3

 است؟ شدى
 !را؟ خدا آیتی چٌ رحهت،تَ يهای ای علی

 

 را يهـا سـایۀ يهـٌ فکنـدی ناسـَا بٌ کٌ 
 

 با اسیر ندارا -خداشناسی -ٍ بخشش ٍ شفاعت حضرت علی )ع( در قیانتلطف 
 ؟بٌ چٌ نفًَنی اشارى دارد« تَ را در کدام نقطٌ باید بٌ پایان برد»نصراع  -4

 تَصیف حضرت علی پایان پذیر نیست.یعنی 
 


