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

 بخت طالع: جغد بَم:

 نرگ اجل: فرخندى نسعَد:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 بگممد د نیمم  شممها جًمما  بممر نممرگ  يممو
 

 بگمممد د نیممم  شمممها زنممما   ٍنممم ّ  يمممو 
 

 .سراغ شها نی  خَايد آند ٍ دٍ ا  اعتبا  شها نی  از  ٍن  خَايد افتادرگ ن
 خمرا  ُکنمد تما آ  پی از نحنت بَم ٍین

 

 بگممد د نیمم  شممها آشممیا  دٍلممٓت  بممر 
 

 کند ٍ شها  ا نی  خانٌ خرا  خَايد کرد. گری است کٌ بٌ نا بسندى نهی ٍ سختی  جغد شَم ٍیرا حنت ن
 نراعات نظیر )بَم  آشیا   خرا ( -ضافٌ تشبیًی)بَم نحنت(ا آرایه:

 عمام ٍ خما  گلمَگیر يست کٌ اجل آ 
 

 بگممد د نیمم  شممها ديمما ّ  بممر ٍ حلمم  بممر 
 

 .شَد  ٍزی نصیب شها يو خَايد شد يا نی ی انسا  کٌ شانل يهٌرگ ن
 تلهیح )بٌ ُکل نفٍس ذائقٌ الهَت( -عام(   )خا تضاد  -نراعات نظیر )حل   ديا (  -(از يهۀ نردم جاز )خا  ٍ عامن آرایه:

 نکمرد بقما د   جًما  بٌ عادال  دادّ  چَ 
 

 بگمممد د نیممم  شمممها ظالهممما  بیمممداد 
 

 يای عادل د  جًا  پایدا  نهاند  پس نطهئن باشید کٌ ستو شها ظالها  نی  از بین خَايد  فت. کٌ عدالت انسا  زنانی
 (اد ٍ بیداد  عادال  ٍ ظالها د) تضاد آرایه:

  فت ٍ گدشت شیرا  غْرّش  چَ نهلکت د 
 

َّ  ایممن   بگممد د نیمم  شممها سممگا ّ  عَعمم
 

 .يای پست يو از بین خَايد  فت جَانهردی ٍ سگ صفتی انسا يای شیر صفت ٍ جَانهرد گدشتٌ  نا سرزنینی کٌ نعرۀ انسا   د
 (ستعا ى )شیرا : پًلَا   سگا : ناجَانهردا ا آرایه:

 بُکشمت يا شمهع بسمی زنانٌ د  کٌ بادی
 

 بگممد د نیمم  شممها چراغممدا  بممر يممو 
 

يو آسَدى نباشید کٌ سرانجام چراغ عهر شها  ا نی  يهچَ  بادی است کٌ د  این  ٍزگا  چراغ زندگانی بسیا ی  ا خانَش کرد. شها رگ ن
 .خانَش خَايد کرد

 (نراعات نظیر )شهع ٍ چراغدا  -(  چراغدا  استعا ى از عهر ٍ زندگیشهع استعا ى از نردم  ستعا ى از نرگاباد ) استعا ى آرایه:
 گدشمت کما ٍا  بسمی کا ٍانسمرای  زین

 

 بگمممد د نیممم  شمممها کممما ٍا ّ  ناچممما   
 

کا ٍا  زندگی شها نی  بٌ ناچا  ازین کا ٍانسمرا عبمَ  خَايمد  .اند اند ٍ  فتٌ يای بسیا ی آندى سرایی است کٌ انسا  دنیا چَ  کا ٍا ین ا
 کرد ٍ عهرتا  بٌ پایا  خَايد  سید.

 تکرا  )کا ٍا ( -(يا ا ٍانسرا استعا ى از دنیا  کا ٍا  استعا ى از انسا ک) ستعا ىا آرایه:
 خَیشممتن نسممعَد طممالع بممٌ ُنفَتَخممر ای

 

 بگمممد د نیممم  شمممها اختمممرا  تمممر یر 
 

 کنید آگاى باشید کٌ ستا ۀ بخت شها نی   ٍزی خانَش خَايد شد. خَ  خَد افتخا  نیکسانی کٌ بٌ بخت ی ا
 (راعات نظیر )طالع نسعَد  تر یر اخترا ن آرایه:

 کنممیو سمم ر َتحْهممل ز جَ تمما  تیممر بممر
 

 بگممد د نیمم  شممها کهمما  سممختی تمما 
 

 ا تحهل کنیو تا قد ت حکَنت شها س ری شَد ٍ سرنگَ  شَید.د  برابر ظلو ٍ ستو شهجبَ یو ن
 استعا ى )سختی کها  استعا ى از قد ت( -تشبیٌ )تحهل بٌ س ر( -راعات نظیر )تیر  س ر  کها (ن آرایه:

 طبممع گممرٓگ  چَپمما ّ  بممٌ سممُ ردى  نممٌ تممَ یا
 

 بگمممد د نیممم  شمممها شمممبا  گرگمممی ایمممن 
 

 .شها نی  پایا  خَايد یافت ٍ ا  ظلو ٍ ستوداین ای   پادشاى ظالهی کٌ نردم بیچا ى  ا بٌ ٍالیا  د ندى ٍ گرگ صفت س ردىی ا
 استعا ى ) نٌ از نردم ٍ گرگ از حاکها  ٍ ٍالیا ( -تشبیٌ )چَپا  گرگ طبع( -(راعات نظیر )چَپا    نٌ  شبا   گرگن آرایه:
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بنَیسید ٍ بیابید انالیی نًوْ  ٍاژۀ پنج خَاندید  کٌ شعری د  -1
  غرش شیرا  -عَعَ سگا  -طبع -تر یر -طالع -اجل -نحنت

 .ديید تَضیح  ا شدى نشْخص يای فعل نعنایی تفاٍت -2
 کشت آ زٍ بٌ  ا نا لعلت نَش کٌ گفتو 

 

 آیمد پمرٍ  بنمدى کماٍ کمن بنمدگی تَ گفتا 
 

 کشمت يا شهع بسی زنانٌ د  کٌ بادی 
 

 بگممد د نیمم  شممها چراغممدا  بممر يممو 
 

 بٌ کا   فتٌ است.« خانَش کرد »آندى است  انا د  بیت دٍم بٌ نعنای « د  حسرت گداشتن»د  بیت اٍل بٌ نعنای شتن ک

 .بنَیسید خانَادى يو سٌ ٍ نترادف یک ٍاژى  ير برای -3
 هم خانىاده مترادف واژه
 طبایع نطبَع طبیعت صفت خَی  طبع
 ابقا بقیٌ باقی جاٍدانگی بقا
  عدالت عادل عدل دادگر عادل

 .ببندید جهع شیَى  دٍ بٌ نهَنٌ نانند  ا زیر ٍاژگا  -4
 اَزننٌ يا  زنا : زنا : نهَنٌ
 ّنَحن -يا نحنت :ّنحَنت 
 ادعیٌ -دعايا :دعا 
  خَا  -يا خاصیت :خا 

 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .کنید نشْخص سرٍدى این نخست بیت د   ا  دیف ٍ قافیٌ -1
 «شها نی  بگد د» دیف  -« زنا »ٍ « جًا »يای قافیٌ  ٍاژى
 .بنَیسید  ا آنًا نفًَم ٍ بیابید  ا يا کنایٌ زیر  بیت د  -2

 کنممیو سمم ر تحْهممل ز جَ تمما  تیممر بممر 
 

 بگممد د نیمم  شممها کهمما  سممختی تمما 
 

 يا يا ٍ سختی کنایٌ از تحهل  نج تحهل: کرد س ر 
 کها : کنایٌ از قد ت ٍ زٍ گَییی سخت
 نعنای آ   اصلی غیر نعنای بٌ ٍ حقیقی نعنای ٍاژى  اصلی نعنای بٌ دا د؛ اصلی غیر نعنای چند یا یک ٍ اصلی نعنای یک ٍاژى  ير  -3
 :نثال شَد؛ نی نانیدى «َنجاز» باشد   فتٌ کا  بٌ حقیقی غیر نعنای د  کٌ ای کلهٌ گَیند؛ نی «َنجازی»

 نن دل د   ٍا  سرٍ ای شد جای  ا تَ تا»
 

 «بَد تَ جای بٌ کٌ ن سندم نی کس يیچ 
 

 نجاز اینجا د  «سرٍ» یعنی است؛ بردى کا  بٌ دیگری نعنای د   ا آ  سعدی بیت  این د  ٍلی است  د خت ای گَنٌ نام لغت  د  «سرٍ»
 .است
 .بنَیسید  ا یک ير نفًَم ٍ بیابید «نجاز» نهَنٌ دٍ د س  این شعر د  اکنَ 
 شهع: نجاز از نردم نابَدی است.باد: نجاز از نرگ ٍ  ←يا بکشت  کٌ د  زنانٌ بسی شهعبادی 
 اختر: نجاز از بخت ٍ اقبال نیکَست. ←اخترا  شها نی  بگد د تر یر 
 خا  ٍ عام: نجاز از يهٌ نردم ←اجل کٌ يست گلَگیر خا  ٍ عام آ  
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بنَیسید  ٍا  نثر بٌ  ا د س دٍم بیت نفًَم ٍ نعنی -1
 .کند ٍ شها  ا نی  خانٌ خرا  خَايد کرد گری است کٌ بٌ نا بسندى نهی ٍ سختی  جغد شَم ٍیرا حنت ن
 چیست؟ «شبا  گرگیّ » ٍ «طبع گرٓگ  چَپا »  « نٌ» از شاعر نقصَد زیر  بیت د  -2

 طبممع گممرٓگ  چَپمما ّ  بممٌ سمم ردى  نممٌ تممَ ای
 

 بگمممد د نیممم  شمممها شمممبا  گرگمممیّ  ایمممن 
 

 گرگی شبا : دٍ ا  ظلو ٍ ستو چَپا  گرگ طبع: حاکها  ستهگر دست نشاندى نردم زیر دست حکَنت  نٌ:
 .بنَیسید ٍ بیابید نرتبط بیتی نهَنٌ زیر  آیۀ ٍ حدیث برای د س  نتن از -3
 « ُعلیک َیَمِ  ٍ َلک یَمِ  َیَنا ّ  الْدير»  

 خَیشممتن نسممعَد طممالع بممٌ ُنفَتَخممر ای
 

 بگمممد د نیممم  شمممها اختمممرا  تمممر یر 
 

  ّالهَت ذائقةُ  نفٍس  کل 
 عمام ٍ خما  گلمَگیر يست کٌ اجل آ 

 

 بگممد د نیمم  شممها ديمما ّ  بممر ٍ حلمم  بممر 
  

 است؟ د س بیت کدام یادآٍ  زیر  سرٍدۀ -4
ٌّ  نمما  نمما بممر سممتو  فممت ایممن دادیممو  با گمم

 

 خممدال ؟  سممد چممٌ گممَیی سممتهکا ا   قصممر بممر 
 

 

 نکمرد بقما د   جًما  بٌ عادال  دادّ  چَ 
 

 بگمممد د نیممم  شمممها ظالهممما  بیمممداد 
  

 است؟د  بیت زیر بٌ کدام باٍ  قدیهی اشا ى شدى  -5
 خَیشممتن نسممعَد طممالع بممٌ ُنفَتَخممر ای

 

 بگمممد د نیممم  شمممها اختمممرا  تمممر یر 
 

 اند. زدى بختی ٍ بدبختی آنًا  ا ستا گا   قو نی اند ٍ نایۀ خَش يا نؤ ر بَدى ا گا  د  سرنَشت انسا ستاینکٌ 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درک و دریافت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .کنید نقایسٌ «يا  یحا  ٍ گل بَی» شعرخَانی با شعر  فضای بر حاکو عاطفۀ ٍ احساس نظر از  ا کاشانی نحتشو سرٍدۀ این -1
ا زبا  ٍ لحن اندٍيبا  ٍ تر یر انگی  بٌ بیا  عظهت حاد ۀ  ٍز عاشَ ا  پرداختٌ ٍ تهام نَجَدات زنین ٍ آسها   ا بنحتشو کاشانی شعر 

نی نرم ٍ لطیف با استفادى از نعانی اشقانٌ کٌ با زباغ لی است ع« يا بَی گل ٍ  یحا »  دادى است. انا شعر ع ادا  این غو ب  گ نشا
یش  ا بٌ  شتۀ سخن د  آٍ دى است. غو يا عهی  ٍ با یک بٌ بیا  احساسات شخصی شاعر پرداختٌ ٍ عَاطف ٍ آ زٍيا ٍ غو ٍ شادی

 شعر نحتشو تلخ ٍ د دناک است انا غو شعر سعدی غو عش  است ٍ برای عاش   نطبَع ٍ دل دیر است.

 .ديید تَضیح  ا «عالو ذ ات تهانی د  آشَ » از شاعر نقصَد -2
يا  بلکٌ د  نیا  تهام نَجَدات برپا شدى است. شًادت این  شَ  ٍ غَغایی است کٌ از شًادت انام حسین )ع( نٌ د  نیا  انسا ننظَ  

 ا  خلقت ا ر گداشتٌ ٍ يهٌ  ا نتر ر ساختٌ است.نرد بر يهۀ ا ک
 


