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های نوجوانی، نگرش مثبت نسبت به زندگی، توجه به آینده و توانایی ۀآشنایی با، ارزش و اهمیت دورموضوع و محتوا: 

های طالیی را مغتنم های زندگی و ارزش زمان و فرصتگیری از فرصتهای بهرهها و مهارتایی با شیوهخویش، آشن

 شمردن.

ق نگاه کردن ر، تأمل و عمیآموز، تفکّشویم، در فرهنگ دینی ما به نگاه عبرتدرس با زیستن و زندگی زیبا آشنا میدر این 

ها سفارش بسیار شده است. نگاه پیامبر همراه با عبرت گرفتن بود و سکوت او همراه با اندیشیدن. حضرت علی)ع( به پدیده

 آور است(. ها غصه و اندوه)از دست دادن فرصت «غُصَّةٌضَاعَةُ الْفُرْصَةِ ا» فرماید:می

*** 

 .گردندبازنمی هرگز و دنگذرمی شتاب به که روزهایی هاست؛سال و هاماه و روزها از ایمجموعه زندگی        

 است؛ بهاترگران طال از وقت تردید بدون ولی طالست وقت گویندمی

 را شده تلف دقایق ولی آورد دست به طال توانمی وقت صرف با زیرا

 .خرید وانتنمی طال با

بها: گرانشتاب: سرعت، تندی/ هرگز: هیچ وقت، اصالً/ های مهم: واژه

ارزشمند/ صرف: خرج کردن، مصرف کردن، به کار بردن/ دقایق: جمعِ دقیقه، 

 ها/ تلف شده: نابود شده، هالک شده.در اینجا لحظه

)وقت به طال تشبیه شده  تشبیه طالست: وقت گویندمیهای ادبی: نکته

 است.(/ روز، ماه، سال: مراعات نظیر.

       

 زندگی جهان این در طوالنی هایقرن گویی. کنندمی تلف بیهوده را خود وقت که آنانی بسیارند چه     

 امّا ؛کنندمی رو و زیر را دنیا آن، وجویجست در و شوندمی آزردهدل شود، گم پولشان اگر. کرد خواهند

 .شوندنمی ناراحت و نگران خویش وقت شدن تلف از هرگز

 نگران: ناراحت، غمگین.تلف شدن: نابود شدن، هالک شدن/ گویی: انگار، مثل اینکه، گویا/ های مهم: واژه
از به هم  زیر و رو کردن دنیا: کنایهکنایه از ناراحت و غمگین شدن/ زیر، رو: تضاد/ آزرده شدن: دلهای ادبی: نکته

 یختن همه جا برای پیدا کردن چیزی.ر

 

 همین زندگی

 .هاستلحظه
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 با هک است هاییفرصت همان تنها زیبا، زندگی و زیستن. کندنمی تعیین ما شناسنامة را حقیقی عمر      

 .گذردمی بزرگ کارهای و زیبا رفتارهای

 فرصت: وقت، مَجال.زیستن: زندگی کردن/ تعیین: مشخّص، معیّن/ حقیقی: راستین، واقعی، اصلی/ های مهم: واژه

 

 هب و خواند را مزارها سنگ. کرد عبور گورستان از و رسید شهری به سفر اثنای در اسکندر گویند،می      

 سال ده از کدام هیچ بود،شده حک هاسنگ روی بر که قبور صاحبان حیات مدّت زیرا رفت؛ فرو حیرت

 . کردنمی تجاوز

حیات: زندگی/ حیرت: مدّت: زمان، وقت/ گورستان: قبرستان/ مزار: قبر، آرامگاه/ / ، در میانِاثنا: میان، بین های مهم:واژه

، در اینجا حک کردن: تراشیدن، خراش روی سنگصاحبان قبور: مردگان/ قبور: جمع قبر، گورها/ ب و شگفتی/ تعجّ

 کرد، بیشتر نبود.عبور نمیکرد: تجاوز نمیتجاوز: از حدّ چیزی گذشتن/  /نوشتن روی سنگ

 

 زندگی چرا گوارا، آب و خوب هوای با صفا، این به شهری: »گفت او به. خواند پیش را شهر بزرگان از یکی

 به زندگی نگریم،می دیگر نظری با را زندگی ما: »داد پاسخ بزرگ مرد آن «است؟ کوتاه چنین مردمش

 ستا آن حقیقی زندگی. نداریم تفاوتی حیوانات با ما باشد، چنین اگر. نیست رفتن راه و خفتن و خوردن

 کثرأحد و شش و پنج از بیش کس هیچ قرار، این با. بگذرد سازنده و مفید کار یا و دانش جوی و جست در که

 .«شودمی سپری غفلت به عمر اعظم قسمت زیرا کند؛نمی زندگی سال ده

 من فرصت بهترین که کند فکر همیشه و دریابد را حال فرصت و اکنون که است موفّق زندگی در کسی      

 هب را امروز که همچنان. نیست درستی کار نشستن، آینده امید به و افکندن فردا به را امروز. است امروز

 .نیست شایسته نیز خوردن افسوس و گذراندن رفته، دست از هایگذشته یادآوری

مزه/ نظر: نگاه، دید/ خفتن: خوابیدن/ صفا: پاکی/ گوارا: دلپذیر، خوش پیش خواند: فرا خواند، صدا زد/های مهم: واژه

/ ادانی، نخبری، ناآگاهیاعظم: قسمت بیشتر/ غفلت: بی قسمتِتر/ تفاوت: فرق/ حقیقی: راستین، واقعی/ اعظم: بزرگ

خاطر آوردن/ افسوس: حسرت،  به یاد آوردن، به افکندن: انداختن/ یادآوری:دریابد: درک کند، قدر بداند/ موفّق: پیروز/ 

 دریغ/ شایسته: سزاوار، الیق/ شایسته نیست: درست نیست.

 کنایه از گذراندن.سپری کردن: امروز و فردا: تضاد/  /نظیر پنج، شش، ده: مراعاتهای ادبی: نکته
 

 :است گفته ایرانی بزرگ شاعر خیّام

 کنم  است  رفیاد هک  نیادمهرفدا      از دی هک گذشت، چیه از او یاد مکن          
  باد مکنحالی خوش باش و عمر رب                          مکن          بنیاد گذشته، و رب اندمه
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 .مده: نیامده، آینده/ حالی: اکنونفریاد: داد و بیداد/ نافردا: در اینجا آینده/ دی: دیروز/ یاد: خاطر، ذهن/ های مهم: واژه

نامده و  /کنن تکیهکنایه از اینکه  :مکن بنیادعمر بر باد مکن: کنایه از اینکه عمر را بیهوده تلف نکن/ ادبی:  هایهنکت

  ./ دی )دیروز(، فردا: مراعات نظیرگذشته: تضاد

 نیامده است: فعل/ عمر: مفعول.فردا: نهاد/ دی: متمم/ گذشت: فعل/ او: متمم/ دانش زبانی: 

 .نکننگران خود را ای که هنوز نیامده، نکن و به خاطر آینده فکرروزهایی که سپری شده دیگر  بهمعنا و مفهوم: 

 بر آنچه که هنوز نیامده )آینده( و بر گذشته تکیه نکن. اآلن خوش باش و عمرت را بیهوده تلف نکن.

 

 خوش کیل ا   بعضی، قول به و گذرانیخوش و بیهوده هایخنده شعر، این در بودن خوش از منظور آیا      

 دیگران با و گشودن دیگران کار از گره کردن، شاد را دیگران هایدل واقعی، خوشی ؛«نه» است؟ بودن

 دیگران دل از را غم و تقسیم دیگران با را خود هایشادی که است کسانی دوستدار خدا که است خندیدن

 .کنندمی منها

 کنند.کنند: کم میمنها میتقسیم: قسمت کردن/ منها: کم کردن/ خود، بیهوده/ اَلَکی: بیقول: گفته، سخن/ های مهم: واژه

تقسیم و منها: مراعات نظیر/ گره از کار دیگران گشودن: کنایه از حل کردن مشکالت دیگران/ شادی و ادبی:  هایهنکت

 غم: تضاد.
 

 در  اًمدائ که نیست این مقصود. دهیدم  دست از بیهوده را بهاگران دقایق و بدانید را وقت قدر: گویندمی      

 یا گذردمی دوستان مصاحبت در که ساعاتی. کنید حرام خود بر آرام و راحت و باشید اضطراب و کوشش

 .نیست شده، تلف اوقات ردیف در شود،می مصرف تفریحی هایبازی و ورزش و گردش برای

مقصود: منظور، هدف/ دائم: همیشه، همواره/ دائماً: به طور : ندهید/ مَدهیدبها: ارزشمند/ گرانقدر: ارزش/  های مهم:واژه

اضطراب: نگرانی، ناراحتی/ آرام: آرامش، راحتی/ حرام: ناروا، ممنوع، ناشایست، امری کوشش: سعی، تالش/ همیشگی/ 

نشینی، صحبتی، همها/ مصاحبت: همها و وقتکه به جا آوردنش گناه است./ ساعات: جمعِ ساعت، در اینجا یعنی لحظه

 .تلف شده: نابود شده، هالک شدهاوقات: جمعِ وقت/ دوستی/ تفریح: شادمانی/ 

 .گردش، بازی و تفریح: مراعات نظیرادبی:  ۀنکت
 

 اب را ستاره رپُ یا آبی آسمان ،درختان ،هاگل ها،سبزه وقتی بینیم،می را آفرینش هایزیبایی وقتی      

 هااین .ایمنکرده تلف را خود وقت ،نشینیممی رودخانه یا دریا، ساحل بر یا و کنیممی مرور اعجاب و شگفتی

 .باشد همراه عبرت و فکر و تأمّل با اگر مخصوصاً است، زندگی جزءِ

است./ مخصوصاً: « اجزا»اعجاب: شگفتی، حیرت/ جزء: بخشی از چیزی، جمعِ مکسّرِ آن سبزه: چمن/  های مهم:واژه

 تأمّل: اندیشیدن، فکر کردن، درنگ/ عبرت: پند گرفتن.بویژه، بخصوص/ 

 ./ ساحل، دریا، رودخانه: مراعات نظیرها و درختان: مراعات نظیرها، گلسبزهادبی:  هایهنکت
 

 .ندارد همراه چیزی اندوه و غصّه جز هافرصت دادن دست از و هاستلحظه همین زندگی،      
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 و خوب هایفرصت گذرند،می ابرها گذشتن مثل هافرصت: »باشد یادمان البالغه،نهج زیبای سخن این      

 .«دریابید را عزیز

البالغه: نام کتابی که در آن سخنان و نگرانی، ناراحتی/ نهج ،ندوه: غم، غصّهافرصت: وقتِ مناسب، زمان/  های مهم:واژه

البالغه یعنی راه و نهجمطالب این کتاب را سیّد رضی گردآوری کرده است. های حضرت علی )ع( آمده است. نوشته

 روش زیبا سخن گفتن.

 اند(.ها به ابر تشبیه شدهگذرند: تشبیه )فرصتمی ابرها گذشتن مثل هافرصت ادبی: ۀنکت

 گذرند: فعل.ها: نهاد/ مثل: حرف اضافه/ گذشتنِ ابرها: متمم/ میفرصت دانش زبانی:

 ها مانندها و زمانوقت «:دریابید را عزیز و خوب هایفرصت گذرند،می ابرها گذشتن مثل هافرصت» مفهوم:معنا و 

 ها را بدانید(.های باارزش را درک کنید )قدرفرصتروند؛ وقتگذرند و میابرها به سرعت می
 تلخیص با آشتیانی، اقبال عبّاس

 

 

 

از محققان و  عباس اقبال آشتیانی:

توان به نویسندگان معاصر است. از آثار او می

 اشاره کرد.« وزراء سالجقه»و « تاریخ مغول»

 

شناس دان، ستارهریاضی: عمر خیامحکیم 

ترین شاعران زیست و از بزرگو شاعر بزرگ قرن پنجم است. در نیشابور می

 توان بزرگترین رباعی سرای ایران نامید.. خیام را میاستگوی پارسی

 

 

 

 

 

 



 *درسنامۀ فارسی هفتم )درس هشتم( *دبیران ادبیات افرسی شهرستان دلفان
 *دکتر احمد کنجوری، ابوالقاسم رستمی، بهزاد شاکرمی، علی منتی و زهرا کوشکی

 
 

 دانش زبانی

ای که انجام دادن کار و یا داشتن صفت و حالتی را نشان گوییم کلمهترین جزء جمله، فعل است. در تعریف فعل میمهم

دهند؛ بلکه برای نسبت دادن وقوع کاری را نشان نمی« است، بود، شد، گشت، گردید و...»هایی مانند دهد. فعلمی

و  ها ما با نهاد، مسندگویند. در این نوع فعلاسنادی می نه فعل ها، فعلروند. به این گوچیزی به چیز دیگر به کار می

 فعل اسنادی روبه رو هستیم مانند: 

 سرد است. هوا*

 )فعل اسنادی(. است)مسند(/  سرد)نهاد(/  هوا  

 .دوستان خوشحال بودند*

 )فعل اسنادی(. بودند)مسند(/  خوشحال)نهاد(/  دوستان 

 ادبیدانش 

مصراع  گاه قافیه هستند.دوم و چهارم آن، همهای اول، شعری است که چهار مصراع )دوبیت( دارد و مصراعرباعی: 

 کنند. قافیه میها هممصراع دیگربا نیز سوم را 

 ؟گرینوحه کنددانی که چرا همی                     سحریهنگام سپیده دم خروس 

 خبریبیکز عمر شبی گذشت و تو               صبحیعنی که نمودند در آینه 

 ــــــــــــــــــ              ـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــ              ـــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 زبانی و ادبی دانش
 

 نکتۀ امالیی

های ماضی سوم شخص جمع، مراقب باشیم که آنها را به شکل صحیح نوشتاری هنگام نوشتن فعل

 بنویسیم، مانند: خوردند به جای خوردن، گفتند به جای گفتن.

کلماتی مانند: موسی، عیسی، مصطفی و... باید به همین شکل نوشته شوند؛ هرچند تلفظ آنها 

 هاست.متفاوت از شکل نوشتاری آن
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 خوانی روان

 سفرنامه اصفهان

 
یسی و نوآشنایی با قالب طنز، آشنایی با زبان محاوره، آشنایی با خاطره خوانی سفرنامه اصفهان:موضوع کلی روان

 نویسی، طنز و اهمیت مطالعه در نوشتن.سفرنامه، تقویت عالقه و نگرش مثبت به خاطره
 

عمارت: بنا، ساختمان/ دفعه/ هو: ناگهان، یکشوره: نگرانی/ یکعمارت: بنا، ساختمان/ دل: های مهمها و ترکیبواژه

خورند/ قوم و خویش: فامیل/ آنچه پس از مدّتی غذا نخوردن، میصبحانه، / ناشتایی: بندیل: اسباب و اثاثیۀ سفر و بار

یک دَم: یک لحظه/ تک و دو: تکاپو، تالش/ دم بازار: ابتدای بازار/ گلدسته: مناره/ شوفر: راننده/ عازم: رهسپار، روانه/ 

ه کشیدن: سَرَک کشیدن/ اندام/ کلّهوهو: صدای باد/ قامت: قد/ رعنا: خوشحدود: جمعِ حد )=اندازه(، تقریباً، نزدیکِ/ 

ندن/ دَم دمای سحر: نزدیک صبح/ اهالی: جمعِ اهل، ساکنان بیتوته: شب را در جایی ماای از روی تمسخر/ پوزخند: خنده

 و... / خوش نقش ، برنججوگندم، گوشت/ غلّات: جمعِ غلّه، دیزی: نوعی آبقراضه: کهنه/ تاب/ جایی/ کالفه: ناراحت و بی

سرگردان/ عیال: خانواده، کار، علّاف: بیای برای تأیید سخنی یا کاری/ انگار: مثل اینکه/ و نگار: زیبا/ آهان: بله، واژه

 گوشزد کردن: یادآوری کردن.جماعت: گروه، دسته/ تصدیق: تأیید کردن درستی سخنی/ همسر/ 
 

اب به خون: کنایه از ناتوانی در سخن گفتن/ از کوره در رفتن: کنایه از عصبانی شدن/ از زبان افتاد های ادبی:نکته

/ تو ذوق کسی زدن: هفت پادشاه را خواب دیدن: کنایه از خواب عمیق چشمم نیامد: کنایه از اینکه نتوانستم بخوابم/

پرپر زدن: کنایه از لب و لوچه توی هم رفتن: کنایه از اخم کردن و ناراحت شدن/ / کردنو مأیوس کنایه از ناامید 

یار بلند/ کنایه از بسسر به فلک کشیده: مخ کسی عیب کرده: کنایه از دیوانه شده/ / و عشق و عالقه تابیقراری و بیبی

   جا خوردن: کنایه از تعجب کردن.

 

 هوشنگ مرادی کرمانی

در روستای سیرج کرمان به دنیا آمد. وی  3131هوشنگ مرادی کرمانی در سال 

 ترین آثار این نویسنده توانای کشورمانشروع کرد. مهم 3111نویسندگی را از سال 

خانه، نخل، داستان آن خمره، مشت بافقالیهای های مجید، بچه: قصهعبارتند از

  بر پوست، تنور، کوره، مهمان مامان، مربای شیرین، لبخند انار.




