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

 بر افرٍختٌ گداختٌ، افتٌ:ت بزرگ از پَست دباغی شدى گَسفند کیسٌ َانبان:

 بد ذاتی دجنسی،ب :طینت ُخبث زنگَلٌ زنگ، َجالِجل:

 خنجر ِدشنٌ: ٍ عهاّنٌسربند  دستار:

 ٍ جاللجاى  شَکت: ٍ جاللجاى  شَکت:

 آٍر، عجیب شگفت ُطرفٌ: نبتال بٌ عارضٌ صرعبیهاران  :َصرعیان

 آسَدگی فراغت: خَی سرشت، طینت:

 چیز دست، درٍیش ٍ بیتًی  ُنفلس: دارایی سرنایٌ، ایٌ:ن

 يهرايان ُنالزنان: بخت بخت، نیک خَش ُنقبل:

 غذا سفرى، خَان: درخشان آبدار:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 گشااااااد آبااااادار لعااااال آن حاااااالی
 

 نًااااااد آبااااادار ریاااااگ آن پااااایش 
 

 .آن نرٍارید با ارزش را در نقابل شر خسیس گذاشتَرًا ف
 (، با ارزش، صاحب آبجناس تام )آبدار -نراعات نظیر )لعل ٍ ریگ( -(ستعارى )ریگ آبدار: شرا آرایه:

 دریاااااب تشاااانگی ز ُنااااردم گفاااات
 

 آب لختاااای بااااٌ بکااااش را آتشااااو 
 

 .از تشنگی نردم بٌ فریادم برس ٍ آتش درٍنو را با نقداری آب خانَش کنفت گ
 استعارى )آتش از تشنگی( -اغراق )نصراع اٍل( -نراعات نظیر )تشنگی ٍ آب( -ضاد )آب ٍ آتش(ت آرایه:

 نااااَش چااااَ زاللِ  آن از آب شااااربتی
 

 فااارٍش یاااا بااابخش يّهااات باااٌ یاااا 
 

 .فرٍشاز آن آب گَارای شیرینت را یا از رٍی جَانهردی ببخش یا بقداری ن
 «(ش»ٍاج آرایی )صانت  -(شبیٌ )آب بٌ نَشت آرایه:

 بیاااار دشااانٌ ٍ تیااا  برخیاااز گفااات
 

 بیااااار تشاااانٌ سااااَی آب شااااربتی 
 

 .برخیز ٍ شهشیر ٍ خنجرت را بیاٍر ٍ در عَض نقداری آب برای تشنٌ بیارفت گ
ٌ( -(ی  ٍ دشنٌتنراعات نظیر ) آرایه:  نجاز )تشنٌ از خیر( -جناس ناقص )تشنٌ ٍ دشن

 بااااارکش نااااان آتشاااااین دیاااااد 
 

 َخاااَش آبااای باااٌ بُکاااش را آتشاااو ٍ 
 

 آتشین نرا بیرٍن بیاٍر ٍ آتش درٍنو را با نقداری از آن آب گَارا خانَش کن.شهان چ
 نجاز )آتش( -تضاد )آب ٍ آتش( -تکرار )آتش( -غراق )دیدى آتشین(ا آرایه:

 بازگشااااد دشااانٌ دیاااد، آن کاااٌ شااار
 

 باااد چااَ رفاات تشاانٌ خااا  آن پاایش 
 

 کٌ این آنادگی خیر را دید، خنجرش را بیرٍن آٍرد ٍ بٌ سرعت بٌ نزد خیر رفت.ر ش
 تشبیٌ )شر بٌ باد( -ستعارى )خا  تشنٌ: خیر(ا -نایٌ )دشنٌ بازگشان، آنادى ضربٌ زدن(ک آرایه:

 تیااااا  زد اٍ چشاااااو دٍ چااااارا  در
 

 دریاااا  چاااارا  کشااااتن ناناااادش 
 

 .ز کَر کردن خیر يیچ افسَسی نخَردرا در چشهان اٍ فرٍ کرد ٍ انجرش خ
 ی  در چشو زدن: کَر کردن(کنایٌ )ت -تکرار )چرا ( -استعارى )چرا  در نصراع دٍم از چشو( -یٌ )چشو بٌ چرا (شبت آرایه:

 تبااااى باااَد کاااردى چاااَ تشااانٌ چشاااو
 

 راى يّهااااااتِ  کاااااارد نااااااادادى آب 
 

 .کٌ چشهان خیر را کَر کرد، بدٍن اینکٌ بٌ اٍ آبی بديد بٌ راى خَدش ادانٌ دادنگانی ي
 کنایٌ )يهت راى: بٌ نسیر خَد ادانٌ دادن( -جاز )تشنٌ: خیر(ن آرایه:
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 برداشااات گاااَيرش ٍ رخااات ٍ جاناااٌ
 

 بگذاشاااات ُتًاااای را دیاااادى بی نااااردِ  
 

 .چیز ريا کرد بی ٍ نرٍاریديای اٍ را برداشت ٍ نرد کَر را تنًا ٍباس ل
 (انٌ، رخت، گَير: يهٌ چیزجنجاز )  -(انٌ ٍ رخت ج) نراعات نظیر آرایه:

 ُدرساات گشاات رفتااٌ، دساات از چشااو
 

 نخساات بااَد کااٌ چنااان ِبعینااٌ شااد 
 

 .کَر شدى سالو ٍ درست نانند رٍز اٍلش شدشهان چ
 (نایٌ )درست شدن: بنیا شدنک آرایه:

 ناااارا عزیااااز، دختاااار یکاااای جااااز
 

 نااارا چیاااز يسااات بسااایار ٍ نیسااات 
 

 .گفت نن بٌ غیر از این دختر عزیز کسی را ندارم، انا ثرٍت زیادی دارمپان َچ
 (ضاد )نیست ٍ يستت آرایه:

 ناااا دختااار ٍ ناااا باااٌ دل نًااای گااار
 

 ناااا بااارِ  عزیزتااار جاااان از يساااتی 
 

 .، حتی از جان يو در نزد نا عزیز تر خَايی بَدنند شدی بٌ نا ٍ دخترنان عالقٌگر ا 
 (نند شدن نایٌ )دل نًادن: عالقٌک آرایه:

 آزادی بااااٌ دختااااری چنااااین باااار
 

 داناااااادی باااااٌ کااااانو اختیاااااارت 
 

 .گزینو بٌ عنَان داناد خَدم بر نی ٍجَد چنین دختری، تَ را آزادانٌا ب
 شاااااتر ٍ گَسااااافند ز دارم آنچاااااٌ ٍ

 

 پاااار َگااااردی نایااااٌ ز تااااا ديهاااات 
 

 ديو تا ثرٍتهند شَی. آنچٌ از گَسفند ٍ شتر دارم آنقدر بٌ تَ نی ٍ
 نیاز شدن( کنایٌ )پر نایٌ شدن: ثرٍتهند شدن، بی -(جاز )گَسفند ٍ شتر: دارایی ٍ ثرٍتن آرایه:

 باااااردى ُگًااااار تشااااان  آن نااااانو
 

 ناااردى تاااَ بخااات زنااادى نااان بخااات 
 

 ای يستو کٌ نرٍاریديایو را بردی انا بخت با نن یار بَد ٍ با تَ یار نبَد.  آن تشنٌن ن
 جناس ناقص )بردى، نردى( -نجاز )تشنٌ: خیر( -تضاد )نردى ٍ زندى( -کرار )بخت(ت آرایه:

 نکشااات خااادای ٍ ُکشاااتی نااارا تاااَ
 

 پشااات گیااارد خااادای کاااز آن ُنقِبااال 
 

 .آن کسی است کٌ خدا پشت ٍ پنايش باشدنرا کشتی، انا خدا نرا زندى نگٌ داشت. خَشبخت َ ت
 کنایٌ )پشت گرفتن: یاری گرفتن( -تن(ضاد )کشتن ٍ نکشت آرایه:

 داد پنااااايی خاااادا چااااَن دٍلااااتو
 

 داد شااااايی تخاااات ٍ تاااااج ایاااانکو 
 

 .زیرا خدا بٌ نن پناى داد ٍ اکنَن يو نرا بٌ پادشايی رساندى است َشبختو،خ
 نراعات نظیر )تاج ٍ تخت( -(نایٌ )تاج دادن: پادشاى کردنک آرایه:

 کاااردم باااد چاااٌ اگااار نًاااار ز: »گفااات
 

 «کااردم َخااَد کااٌ نبااین ناان بااد در 
 

 . کردم خَد نفس بٌ را يا بدی این زیرا نیاٍر نظر در نرا يای بدی انا کردم بدی تَ بٌ چٌ اگر :گفت شر
 اناادیش خیاار اساات خیاار اگاار: »گفاات

 

 «پاایش نیایااد شااّرت جااز شااری تااَ 
 

 . آید نهی دست بٌ چیزیٍ بدی  شرارت جز تَ از ٍ يستی شر نیز تَ است خَايی خیر انسان خیر اگر: گفتچَپان 
 ضاد )خیر ٍ شر(ت آرایه:

 گًااار دٍ آن یافااات ٍ ُجسااات تااانش در
 

 کهااااار نیاااااان در کاااااردى تعبیاااااٌ 
 

 . بَد دادى جای کهرش نیان در را يا آن .کرد پیدا را گَير ٍ کرد جٍَ جست را بدنش
 (ن ٍ کهرتنراعات نظیر ) آرایه:

 فاااااراز خیااااار پااااایش آٍرد آناااااد
 

 بااااز آناااد گاااَير باااٌ گاااَير گفااات 
 

 .گشتبر  است گَير نانند کٌ انسانی بٌ ياگَير اینک گفت  ٍ گذاشت نقابلش در ٍ آٍرد در را ياگَير نردپیر
 تکرار )گَير( -استعارى )گَير دٍم: خیر( -(جناس تام )گَير: نرٍارید، خیر آرایه:
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .کنید بررسی نعنایی نظر از را «يهت» ٍ «آبدار» يای ٍاژى زیر، ابیات در -1
 گشاااااد آباااادار لعاااال آن حااااالی 

 

 نًااااااد آبااااادار ریاااااگ آن پااااایش 
 

 آبدار دٍم: صاحب آب )جناس تام دارد( اٍل: با ارزشبدار آ

 ناااَش چاااَ زاللِ  آن از آب شاااربتی 
 

 فااارٍش یاااا بااابخش يّهااات باااٌ یاااا 
 

 تباااى بااَد کااردى چااَ تشاانٌ چشااو 
 

 راى يّهااااااتِ  کاااااارد نااااااادادى آب 
 

 است.« تصهیو ٍ قصد»ٍ در بیت دٍم بٌ نفًَم « جَانهردی» بیت اٍل بٌ نعنایٍ يهت جناس تام دارند. در هت ي

 .بیابید درس نتن از را زیر يای ٍاژى نتضادّ  -2
 (فلسنُ ) غنی  (قبلنُ ) بدبخت (د ُگًریب) پاکی

 بٌ «گزاردن» انا است؛ «کردن تأسیس ٍ کردن ٍضع» نعنای بٌ نجازاً  ٍ دارد کاربرد «دادن قرار» حقیقی نعنای در «گذاشتن» کله  -3
 .است «کردن اجرا ٍ کردن ادا آٍردن، جا بٌ» نعنای
 .کنید اصالح تَضیح، این پای  بر را زیر يای جهلٌ
 ارذبنیانگ .کرد نعّرفی را گذاری سیاست شَرای اعضای نؤّسسٌ، بنیانگزار 
 ارزخدنتگ .کنند نی سپاسگزاری اٍ از ٍ نًند نی ارج را ندرسٌ خدنتگذار زحهات آنَزان دانش 
  ارانزکارگ .است کارگذاران يه  برای عادالنٌ حکَنت یک اصلی يای پیام بردارند  در ،(ع) علی انام نان 
 .ديید پاسخ يا پرسش بٌ زیر، عبارت بٌ تَّجٌ با -4

 .خَاند نی را خدا ٍ نالد نی تشنگی ٍ درد از ٍ است افتادى خا  بر کٌ نابینا دید را جَانی ،ناگًان
  .بنَیسید را شدى نشّخص يای ٍاژى دستَری نقش (الف

 خا : نتهو جَانی: نفعَل قید ناگًان:
 .کنید نعّین را يا فعل از یک ير نَع ٍ زنان (ب

 نضارع اخباری خَاند: نی  نضارع اخباری نالد: نی ناضی نقلی افتادى است: ناضی سادى دید:
 

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بنَیسید را خَد دلیل است؟ شدى سرٍدى قالبی چٌ در درس ابیات -1
 زیرا ير بیت قافی  جداگانٌ دارد. نثتنَی:

 .کنید بررسی ادبی يای آرایٌ نظر از را زیر بیت -2
 باااااردى ُگًااااار تشااااان  آن نااااانو

 

 ناااردى تاااَ بخااات زنااادى نااان بخااات 
 

 تکرار )بخت( -کنایٌ )زندى یا نردى بَدن بخت( -تضاد )زندى ٍ نردى( -)نردى ٍ بردى(ناقص جناس 
 .بنَیسید را آنًا از  نقصَد ٍ بیابید را يا ىاستعار زیر، ابیات در -3

 باااارکش ناااان آتشااااین دیااااد  الف(
 

 َخاااَش آبااای باااٌ بُکاااش را آتشاااو ٍ 
 

 بٌ را ذکر کردى است. د؛ تشنگی زیاد را بٌ آتش نانند کردى ٍ فقط نشبٌاستعارى از تشنگی زیا تش:آ

 تیاااا  زد اٍ چشااااو دٍ چاااارا  در ب(
 

 دریاااا  چاااارا  کشااااتن ناناااادش 
 

 دٍم: استعارى از چشهان خیر؛ چشو را در بینایی ٍ سَ داشتن بٌ چرا  تشبیٌ کردى ٍ نشبٌ را حذف کردى است.را  چ

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 کرد؟ طلب را يایش چشو «خیر» از «شر» چرا -1
 دلیل بدجنسی ٍ اینکٌ بتَاند جَايرات اٍ را بدزدد.بٌ 
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 چیست؟ دٍم ٍ اٍل گَير از نقصَد ،«باز آند گَير بٌ گَير گفت/  فراز خیر پیش آٍرد آند» بیت در -2
 گَير دٍم: خیر )صاحب نرٍارید( اٍل: نرٍاریدگَير 

 است؟( 26 آی  عهران، آل سَر ) «تَشاء َنن ُتذلّ  ٍ تَشاء َنن ُتِعزّ » شریف  آی  نفًَم برای نناسبی نصداق درس، قسهت کدام -3
 نکشااات خااادای ٍ ُکشاااتی نااارا تاااَ

 

 پشااات گیااارد خااادای کاااز آن ُنقِبااال 
 

 داد پنااااايی خاااادا چااااَن دٍلااااتو
 

 داد شااااايی تخاااات ٍ تاااااج ایاااانکو 
  

 دارند؟ نناسبت درس نتن از بخش کدام با زیر، يای َنَثل از یک ير -4
  . ناست بر کٌ ناست از 

 کاااردم باااد چاااٌ اگااار نًاااار ز: »گفااات
 

 «کااردم َخااَد کااٌ نبااین ناان بااد در 
 

 .اٍست در کٌ تراٍد برٍن يهان کَزى از 

 اناادیش خیاار اساات خیاار اگاار: »گفاات
 

 «پاایش نیایااد شااّرت جااز شااری تااَ 
  

 .کنید نقایسٌ (ع) یَسف حضرت ناجرای با را شرّ  ٍ خیر داستان -5
يای نیک ٍ درستکار ختو  دٍ داستان، شرح برخَرد نیکی ٍ بدی ٍ نیز پاکی ٍ بد ذاتی است کٌ در نًایت بٌ پیرٍزی ٍ سربلندی انسانر ي

 .شَد نی
 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درک و دریافت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 شد؟ دچار سرنَشتی چنین بٌ قّصٌ، اصلی شخصیت چرا شها، نظر بٌ -1

 لَحی بیش از حد دلیل سادى بٌ
 .ديید تَضیح داستان بیان ٍ لحن دربار  -2
تَاند رسهی، غیر رسهی، صهیهانٌ، جدی ٍ طنز  نیشناسیو. لحن  يا را از طریق لحن آنان نی ایجاد فضا در کالم است. شخصیت« لحن»

يای آن را  انٍ راٍی با استفادى از این لحن، سادگی ٍ دين بین بَدن انسان را نقد کردى ٍ زی گَنٌ است در این درس طنزٍارى باشد. لحن 
 نشان دادى است.

 


