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

 عبرت، پند گرفتن، قدر، ارزش اعتبار: زیان، آسیب، بال آفت:

 نسلط، قاير جّبار: آغاز، ابتدا بدایت:

 زیبایی باطن حسن صَرت: زیبایی ظاير حسن سیرت:

 سعادت دٍلت: پسندیدى، ستَدى، نبارک حهید:

 دشهنی عداٍت: اشتیاق، تهایل رغبت:

 نکاران، فریبکاران کایدان: پس بٌ ناچار فالجرم:

 تخت شايی گاى: حیلٌ، نکر کید:

 رٍنَشت ُنسخت: پستی، بد ذاتی لثیهی:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم معنی عبارت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 با تَ نعانلت نکند!تا خلق سَد خَد نبیند، 
ٌ( نیابد با تَ نعانلٌ نهی  .کند تا کسی سَد خَد را )در آن نعانل

د. ََ  در نیان دٍ ضد جهع ب
 در نیان دٍ چیز ّضد يو قرار گرفتٌ است.

 .یعقَب خَد اٍ را بٌ صبر آنَزگار بَد
 خَد حضرت یعقَب صبر را بٌ اٍ آنَختٌ بَد.

 خَی نیکَ، انر ٍ فرنان آند.از رٍی نیکَ، بند ٍ زندان آند ٍ از 
 بٌ خاطر صَرت زیباش بٌ زندان افتاد ٍ بٌ خاطر نیک خَیی بٌ پادشايی رسید.

 .در نقابلٌ لئیهی، کریهی کرد
 .در برابر زشتی ٍ ناپسندی، بزرگَاری کرد

 يرگز کید کایدان با خَاست خداٍند غیب دان برابر نیاید!
 خَاست ٍ تصهیو خداٍند آگاى پیرٍز نخَايد شد.يای نکار در برابر  يرگز نکر انسان

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .باشند زیر حرٍف از حرف چند یا یک بردارندۀ در کٌ بیابید را درس،کلهاتی نتن در -1
 «غ   ،   ع   ،   ظ   ،   ط   ،   ص»

صدیق، صبر، عشق، صَرت، یعقَب، عنایت، عداٍت، تعالی،  صفت، طًارت، ٍصلت، نعانلت، عالو، قصَر، نعهت، قصٌ، عّز، َطرب،
 دان، اعتبار، ٍعدى ٍ ٍعید عالهیان، غیب

 .کنید کانل را زیر جدٍل -2
 اشجار انهار واژه
 درختان رٍديا نترادف
  شجر نًر نفرد
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 .بنَیسید را زیر يای کلهٌ نعنایی نعادل درس، نتن بٌ تَّجٌ با -3
 (پستی، فرٍنایگی) لئیهی  (بزرگَاری، بخشندگی) کریهی (اقبالسعادت، ثرٍت، ) دٍلت

 بردید؟ پی آن نبَد بٌ چگَنٌ است؟ شدى حذف زیر، جهلۀ قسهت کدام -4
با تَجٌ بٌ نعنی ٍ ظاير جهلٌ. فعل یکی از اجزای اصلی جهلٌ است ٍ نبَدن آن در « است»فعل  «.رٍ نیکَ از بار يزار بًتر نیکَخَ،»

 ساختار جهلٌ، بٌ سادگی نشخص است. 
 تلّفظی گَنۀ دٍ ير از عادی، گفتار در. «نًْربان نًَربان،» نظیر شَند؛ نی تلّفظ شکل، دٍ بٌ يا ٍاژى برخی رایج، ٍ نعیار فارسی در -5
 .کرد انتخاب را نناسب تلّفظ باید آينگ، ٍ ٍزن بٌ تَّجٌ با شعر، در اّنا کرد، استفادى تَان نی
 دان .بیابید را تلّفظی دٍ يای ٍاژى درس، نتن در ٍْ دان، رٍْزگار -جا ٍِ  پاِدشاى -رٍِزگار، پاْدشاى -جا

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 است؟ افزٍدى سخن زیبایی بر يا، ٍاژى نعنایی رٍابط از نَع کدام ،....( ترین عجیب قصٌ این) درس نتن ششو بند در -1
 )نحنت ٍ راحت( )ٍفا ٍ جفا( -تضاد )فرقت ٍ ٍصلت(

 .کنید نشّخص را تشبیٌ رکن چًار زیر، جهلۀ در -2
 .«جاٍدان بًشت بٌ است نانند قرآن»

 ٍجٌ شبٌجاٍدان:  بًشت: نشبٌ بٌ نانند: ادات تشبیٌ قرآن: نشبٌ
 دارند؟ «جناس» يا ٍاژى کدام زیر، عبارت در -3
 .«کرد آشتی زشتی، نقابلۀ در ٍ کرد ٍفا جفا، نقابلۀ در»

 )زشتی با آشتی(  )جفا با ٍفا(
ت ٍ يا صانت نظر از ٍ بیایند جهلٌ دٍ پایان در کٌ يایی ٍاژى بٌ -4 َّ  کلهات باشند، يهاينگ آنًا دٍی ير یا ٍزن پایانی، يای نص
 .گَیند نی «سجع» آنًا از برخاستٌ آينگ بٌ ٍ «نسّجع»
 ذلت -يا، نجاست دل -يا تن .نهایید نشّخص را نسّجع کلهات ،....(قرآن نَثل ٍ) درس سَم بند در

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ؟.«است رٍان آب َنَثل قرآن، َنَثل»  :کٌ است نعتقد نَیسندى دالیلی چٌ بٌ -1
 يا ٍ پاک کنندۀ گنايان است. کنندۀ نجاست است، قرآن نیز زندگی بخش دل بخش ٍ پاک يهچنان کٌ آب حیاتزیرا 
 دارد؟ اشارى.« خیرالهاکرین ٍاهللُ  َنکراهلل ٍ َنَکرٍا ٍ» شریفۀ آیۀ نفًَم بٌ درس، نتن از بخش کدام -2

نعهت دیدند ٍ یعقَب را بدٍ نیل ٍ عنایت دیدند، آينگ کید ٍ نکر گَید: )برادران یَسف، چَن اٍ را زیادت  بند پایانی درس آنجا کٌ نی
 ٍ عداٍت کردند تا نگر اٍ را يالک کنند ٍ عالو از آثار ٍجَد اٍ پاک کنند. تدبیر برادران بر خالف تقدیر رحهان آند.

 دارد؟ نعنایی ارتباط درس، عبارت کدام با زیر، يای بیت از یک ير -3
 باشری کرٌ نقرام يرر بٌ کن حق خدنت

 

 نرررردارد افتخررررار نخلررررَق خرررردنت 
 

کنی، با حق کن تا خلق سَد خَد نبیند با تَ نعانلت نکند! ير کس کٌ رٍی از نعانلت با  ای دٍست، درنان کار خَد کن ٍ اگر نعانلت نی
 خلق بتافت، دنیا ٍ آخرت در راى نعانلت با حق بیافت.

 نیسررت يرری  ظرراير زیبررای صررَرت
 

 بیرررررار زیبرررررا سررررریرت بررررررادر، ای 
 

قصۀ حال یَسف را نیکَ نٌ از حسن صَرت اٍ گفت بلکٌ از حسن سیرت اٍ گفت؛ زیرا کٌ نیکَخَتر، بًتر يزار بار از نیکَرٍ، نبینی کٌ 
 یَسف را از رٍی نیکَ بند آند ٍ از خَی نیکَ انر ٍ فرنان آند ٍ از خَی نیکَش تخت ٍ گاى آند.

 .ديید تَضیح زیر، عبارت دٍ نفًَنی ارتباط دربارۀ -4
 « ُالَفَرج ِنفتاحُ  الّصبر». 
 ،بَد آنَزگار صبرْ  بٌ را اٍ خَدْ  یعقَب.  

 تَان بٌ ايداف خَد رسید صبر رايگشای يهۀ نشکالت است با صبر نی
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آسایش داند؟ زیرا در این درس چندین انر نتضاد چَن غو ٍ شادی،  يا نی ترین داستان چرا نَیسندى داستان حضرت یَسف را عجیب -5
 اند. ، جدایی ٍ پیَستگی ٍ... در کنار يو آندىٍ بال

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درک و دریافت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 سبب ٍ رسد نی گَش بٌ ای ٍیژى نَسیقی ٍ آينگ شعر، خَاندن ينگام است، شعر این ٍیژگی ترین برجستٌ آٍایی، يای تناسب -1
 .کنید بازخَانی را شعر نَسیقایی، يای پارى بٌ يا بیت تقسیو با. شَد نی بیشتر شَرانگیزی ٍ دلنشینی

 آنَز بٌ عًدى دانش
 يای نیانی شعر است ٍ سجع پایانی ير نیو نصراع، این نَسیقی زیبا را بٌ ٍجَد آٍردى است. تَضیح: علت این تناسب آٍایی، قافیٌ

 گیرد؟ نی جا غنایی ادب در سرٍدى، این چرا -2
 زیرا شاعر در این سرٍدى، بٌ بیان عَاطف ٍ احساسات خَد پرداختٌ است. 

 


