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

 نام گیايی است َخَلنگ: بسندى کردن، کفایت کردن اِکتفا:

 نًایی غایی: جاندار حیات: ذی

 ترسناک، ٍحشتناک َنخَف: ساختٌ، بنا شدى نبتنی:

 پیشکش کردن، افشاندن نثار: آٍر، ترسناک ٍحشت نَحش:

 خَردنی، غذا نائدى: صبح زٍد پگاى:

 فرق گذاشتن تهایز: نحدٍد ننحصر:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم عبارتمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ای نشان ديندۀ اٍ نیست. ای نشانۀ خداٍند است انا يیچ آفریدى ير آفریدى
 ای تَانایی شناخت خداٍند را ندارد. خداٍند است انا يیچ آفریدىير نخلَقی پدیدار کنندى زیبایی 

 کنی. ای کاش عظهت در نگاى تَ باشد ٍ نٌ در چیزی کٌ بدان نگاى نی
 کنی. ای کاش دیدگاى تَ ٍ رٍح تَ بزرگ باشد نٌ اشیایی کٌ بٌ آنًا نگاى نی

 تا آنجا کٌ نهکن است بار بشر را بٌ دٍش گرفتن.
 .ٍ تَانایی يست بٌ يهنَع کهک کردنتا آنجا کٌ انکان 

 تَانستو بٌ چشهانو بینشی تازى ببخشو. شد اگر نی چٌ نی
 تَانستو دیدگايی نَ ٍ تازى نسبت بٌ دنیا بٌ دست آٍرم. چٌ خَب بَد اگر نی

 سازد. ير نخلَقی نشانی از يدایت ٍ يیچ نخلَقی اٍ را يَیدا نهی
 انا يیچ نخلَقی تَانایی شناخت خداٍند را ندارد. يای خداست ير نخلَقی پدیدار کنندۀ زیبایی

 سَزانند ٍلی تابندگی نا از يهین است. درست است کٌ اعهال نا، نا را نی
 درست است کٌ رفتار ٍ کردار نا سبب سَختن ٍ از بین رفتن ناست ٍلی ارزش ٍ اعتبار نا از يهین سَختن ٍ گداختن است.

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بنَیسید را یک ير نعنای است؛ غیرتکراری ٍ جدید شها برای درس، نتن در کلهات، کدام -1
 در اختیار داشتن تهلک: یک شخصیت خیالی برای نَیسندى است. ناتانائیل:
 فایدى ناکارآند: بی  نالکیت تصاحب:

 ُگسَترى: عرصٌ ٍ نیدان  ى: صبحگاىپگابانداد 
 .ببرید کار بٌ ندا نشانۀ سٌ آن، در ٍ بنَیسید بند یک -2

 نیو ٍ شکر نعهت بٌ جای آٍریو. چنان کن کٌ قدر نعهت بدا آنش. خدایا آٍرم ٍ تَ نیز پنايو بخ بٌ درگاى تَ پناى نیرٍردگارا پ
 يای گناى آلَدى شَد. ذار دانان ٍجَدم بٌ پلیدیخالق يستی نگای 

 .بنَیسید را شدى نشّخص يای ٍاژى دستَری نقش زیر جهلۀ در -3
 «گفت خَايو سخن انتظار از تَ با ،ناتانائیل»
 نفعَلنتهو نتهو        ننادا    
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

  .کنید بررسی ادبی يای آرایٌ نظر از را زیر عبارت -1
 .بَدند شبنو در غرق چهنزاريا. باختند نی رنگ یک، یک يا ستارى. لرزید نی دم سپیدى انتظار در کٌ ام دیدى را آسهان

 شیدن آسهان ٍ لرزیدن(تشخیص )انتظار ک چهنزار ٍ شبنو( -نظیر )آسهان ٍ ستارىنراعات 
 اغراق )چهنزاريا غرق در شبنو بَدند( )رنگ باختن کنایٌ از ناپدید شدن(کنایٌ 

 .ببرید کار بٌ بند، یک در را آن ٍ بسازید نعنایی شبکۀ یک «شکَفایی» کلهۀ کهک بٌ -2
 بًار، گل، درختان شکَفایی،پایٌ تناسب: بر 
جانی دٍبارى  گَید. طبیعت يا از آندن فصلی نَ سخن نی شَند ٍ آرام آرام شکَفایی گل فصل بًار، درختان از خَاب زنستاین بیدار نیدر 
 خَانند. گیرد ٍ پرندگان ترانۀ شادی نی نی
 پایٌ يو نعنایی: شکَفایی، رٍنق، رشد، پیشرفتبر 
 است.جانعٌ کشَر ٍ شکَفایی اقتصاد داخلی رٍنق بازار ساز  زنینٌاقتصادی ٍ  پیشرفتٍ رشد یکی از عَانل اصلی  کاالی ایرانیرید خ

 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ار بشر را بٌ دٍش گرفتن، تأکید نَیسندى بر تّعًد ٍ نسئَلیت پذیری ب .ديید تَضیح آن دربارۀ چیست؟ نَیسندى اندرز نیکَترین -1
  يا نسبت بٌ یکدیگر است. نانسا

 داشت ٍ يهراى با اشتیاق باشد. انتظار باید پاک، عاشقانٌ، بدٍن چشو دارد؟ دیدگايی چٌ «انتظار» دربارۀ نَیسندى -2
 دارد؟ نعنایی تناسب درس، ازنتن بخش کدام با زیر، نَارد از یک ير -3
 ٌاٍسههت از خههّرم جًههان کههٌ آنههو از خههّرم جًههان بهه 

 

 اٍسههت از عههالو يهههٌ کههٌ عههالو يهههٌ بههر عاشههقو 
 

 درنگ نخَاستٌ باشو تهانی نًرم را نثارش کنو. کٌ بی ما ىزیبایی لطیفی را در این جًان ندیدرگز ي

 تههَ از دل بههَی نیایههد خههانی، تهها کههٌ دل ای بسههَز 
 

 آنههد عههَد بههَی را کسههی آتههش، بههی کههٌ دیههدی کجهها 
 

آٍرد ٍ اگر جان نا ارزشی داشتٌ  ان شکَى ٍ درخشش بٌ ارنغان نیانا برایه دنسَزان است کٌ نا را نینا ٍابستٌ بٌ ناست. درست عهال ا
 .يای دیگر سَختٌ است باشد، برای این است کٌ سخت تر از برخی جان

 حضههههَر طالههههب شههههَم کههههٌ ای نکههههردى غیبههههت 
 

 را تههههَ کههههنو يَیههههدا کههههٌ ای نگشههههتٌ پنًههههان 
 

 يست، در ير جا کٌ بٌ تصَر درآید ٍ نایافتنی است. در يهٌ جادا خ
ٌُ  ال» شریفۀ آیۀ نفًَم بٌ درس، عبارت کدام -4 ََ  ٍ االبصار ُتدرک  دارد؟ اشارى «االبصار ُیدِرکُ  ُي
يا را درک  یابند ٍلی اٍ دیدى يا اٍ را در نهی ای نشان ديندۀ اٍ نیست. )نعنی آیٌ: دیدى ای نشانۀ خداٍند است انا يیچ آفریدى آفریدىر ي

 کند.( نی
 .کنید نقایسٌ سپًری سًراب از زیر سرٍدۀ با را.« باشد تَ نگاى در عظهت کاش ای» جهلۀ -5
 .«دید باید دیگر جَر شست، باید را يا چشو»
 کنند. دٍ عبارت، انسان را بٌ نگايی دقیق ٍ زیبایی شناسانٌ ٍ درک درست از جًان يستی، دعَت نیر ي
 .ديید تَضیح دارد؟، تأکید چیزی چٌ بر نَیسندى زیر، عبارت در -6

 ير نن، چشو بٌ کند حس را نرنی این ام برينٌ پايای خَايو نی نیست؛ کافی است، نرم يا ساحل شن کٌ این «خَاندن» نن برای
 .است بیًَدى نباشد، احساس بر نبتنی کٌ شناختی

 يای جًان نٌ فقط تئَری ٍ خَاندن آن چیز. عینی ٍ حسی از پدیدىجربۀ ت
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درک و دریافت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 چرا؟ گرفت؟ قرار شها تَّجٌ نَرد بیشتر داستان، شخصّیت کدام -1
ٍ ظلهی کٌ اٍ از خانَادۀ تناردیٌ در آن شب ترسناک آٍرد. ستو  ای را بٌ درد نی ایی این دختر دل ير انسان آزادىٍ تنًنظلَنیت  َزت.ک

طرف دیگر بیان گیرای نَیسندى دربارۀ حاالت این دختر سبب جلب تَجٌ بٌ شخصیت اٍ سازد. از  بیند ير دل نازکی را آزردى نی نی
 عبارتی نَیسندى تَانستٌ است در این قسهت، قًرنان خَد را خَب پرٍرش ٍ نشان ديد.شَد. بٌ  نی

 .کنید نشّخص داستان در را جّذاب ٍ گیرا فضاسازی از نهَنٌ دٍ -2
رسید کٌ ننتظر است تا کسی بٌ  نظر نیکَچٌ پیش رٍیش باز بَد ٍ سلط در دستش قرار داشت. بٌ حرکت ناندى بَد. دِر  بیَزت ک

 کهکش آند.
ای با  کٌ چَن اٍ را دید ایستاد، لحظٌ رٍ شد این يهٌ با زنی رٍبٌکس در راى نبَد. با شد. يیچ  تر نی رفت، تاریکی غلیظ چٌ بیشتر نیير 

 رٍد؟ نگاى دنبالش کرد ٍ زیر لب گفت: این بچٌ این ٍقت شب کجا نی
 


