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 فارسی هفتم 13درس 

 اسوۀ نیکو

 (21احزاب، . )اُسوَۀٌ حَسَنَةٌلَقَد کانَ لَکُم فی رَسولِ اهلل 



 .پیام اصلی آشنایی با زندگی پیامبر است: پیام درس

 احترام به دیگران -3   مهربانی با فرزندان -2

 کم سخن گفتن و سخن دیگران را قطع نکردن -4    فروتنی کردن -3

 دوری از تجمّل -5



  الگو -نمونه :اسوه  



 لطف و محبت   -مهربانی: عطوفت

 .  عزیز هستند( کنایه و تشبیه) پارۀ  جگر ما هستند 

 نرم دلی   -مهربانی: رأفت

 در آغوش می گرفت: در بر می گرفت



   غمناک -اندوهگین :محزون

 .می کرد سالم بقیه از زودتر (کنایه) می کرد پیش دستی سالم کردن در

 همسفر -همراه -یار :هم نشین

   شدن خیره از کنایه :دوختن چشم

 می کرد انتخاب :می کرد اختیار



   داشتن گران بها اثاثیه و مال -خودآرایی -بستن زیور :تجمّل  

   آوا -فریاد :بانگ  



 بیت 11 ،سعدی قصیدۀ



   محمد اعتدال به نباشد سرو / محمد جمال از ماند فرو ماه -1

 .نیست پیامبر راست  قامتی به سرو درخت و می شود زده شگفت پیامبر زیبایی از ماه

   زیبایی و هماهنگی - تناسب :اعتدال     فروماند ماه در تشخیص :ادبی

 محمد ظالل در مجموع آمده / موسی و عیسی و خلیل نوح و آدم -2

 .شده اند جمع پیامبر سایة  در (پیامبران همه) عیسی و موسی و خلیل و نوح و آدم

   سایه ها - ظل جمع :ظالل  

 بودن کسی سایه در کنایه / پیامبران نام آوردن در نظیر مراعات :ادبی

 مسند مجموع، / شده معنی به آمده / است نهاد اوّل، مصراع و است جمله یک بیت :زبانی



  محمد آل و است بس محمد عشق / جوانی و کنیّ عاشقی اگر سعدی، -3

 .است کافی تو برای او خاندان و پیامبر دوست داشتن کنی، جوانی و عاشقی می خواهی اگر سعدی، ای

 موعظه جمع -اندرزها -پندها :مواعظ

 :آثار. شاعر قرن هفتم: سعدی شیرازی
 به نظم بوستان -2به نثر و نظم  گلستان -1





 :دانش زبانی و ادبی

 .می گویندساخت یا صیغه ساخت دارد که به آن  6هر فعل 

 نددانمی  -یددانمی  -یمدانمی  -ددانمی  -یدانمی  -مدانمی 

 (نوع کار و زمان را نشان می دهد). بخش ثابت فعل که در همة ساخت ها تکرار می شود: بن فعل

 ندشکنمی  -دشکنمی  -مشکنمی 

 درودارد می  -مروب -مرومی 



 .که بن مضارع زمان حال را نشان می دهدبن مضارع  -بن ماضی: هر فعل دو بن دارد

 .هستند که به فعل می چسبند و شخص فعل را نشان می دهندبخش ناپایدار فعل  شناسه ها

 ـَ م ، ـ ی، ـَ د، یم، ید، ـَ ند

 .برخی ساخت ها به کار می روددر « می و ب»شناسه و پیشوند عالوه بر بن فعل، 



 حضار -محضر -حاضر

 برمی خاست



 کوزه
 برای

چراغ برای افراد نادان و 
 .بی بصیرت است

 پرهیز از نادانی و : پیام
 بی بصیرتی



به مناسبت  . هجری استقرن نهم شاعر و نویسندۀ : عبدالرحمان جامی

«  احمد جام»، و به سبب ارادت به شیخ االسالم تولدش، جاممحل 

 :آثار او عبارتند از. جامی تخلص کرد

به پیروی گلستان سعدی به نثر و نظم، دارای هشت : بهارستان -1

 .، یک مقدمه و یک خاتمه است(باب)روضه 

 (  شامل هفت مثنوی به پیروی از خمسة نظامی): هفت اورنگ -2



 شور و هیجان سخندان
 شور و هیجان توانایی

 خالص، مخلصانه -2
 اقبال، مقبول
 حافظه، حفظ

 متمدن، مدینه
 مظاهر، مانع، مفاهیم، ثابت، مقتدایی، اعم از، ذوق، سهم، عظیم

 سوم شخص مفرد، اول شخص مفرد
 سوم شخص مفرد، سوم شخص مفرد
 اول شخص جمع، دوم شخص جمع






