به نام مهربان خدای هستی
نکات مهم درس فارسی و نگارش (  ) 2خرداد 1041
 زمان فعل در عبارت های مشخص شده عبارتند از :و چنین زیبا  ،زندگی در هم تنیده است .بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم
مضارع التزامی

ماضی نقلی

 معنی واژگان مشخص شده عبارتند از :هر نفسی را دو نعمت است ،دم فرو دادن و برآمدنش ؛ آن یکی ممد حیات است  ،این یکی مفرح ذات .
یاریگر

شادی بخش

 کتاب جوامع الحکایات اثر  :محمد عوفی است  .کتاب اسرار التوحید  :از محمد بن منور  .کتاب روزها ازاسالمی ندوشن .
 معنی و مفهوم عبارات زیر عبارتند از :الف  :در وقت فراغ موافقت اولی تر ؛ و اال طاعنان مجال وقیعت یابند .
معنی  :در زمان آسایش و راحتی همدل و همراه بودن شایسته تر است وگر نه سرزنش کنندگان فرصت بدگویی پیدا می کنند .

ب  :از تجارب برای دفع حوادث سالح ها توان ساخت :
معنی  :از تجربه ها می توانیم برای از بین بردن حوادث خود را قوی و آماده کنیم .

 معنی واژگان مشخص شده عبارتند از :در ناحیت ک شمیر مت صیدی بود  ،اختالف صیادان متواتر  ،صیاد جال گ سترد  ،این ستیزه روی در کار به به جد
است  ،خایب باز گردد  ،نام موش زبرا بود با دهای تمام  ،حقوق مرا به طاعت ومناصحت بگذارند  ،ثقت دوستان
به عهد کرم تو بیفزاید .
معنی به ترتیب  :شکارگاه  ،رفت و آمد  ،دام  ،بی شرم  ،ناامید  ،زیرکی  ،خیرخواهی  ،اعتماد .

 ارکان تشبیه در عبارت زیر عبارت است از :از عکس ریاحین او  ،پر زاغ چون دم طاووس نمودی و در پیش جمال او به پر زاغ مانستی .
به ترتیب  :مشبه  ،ادات تشبیه  ،مشبه به = وجه شبه  :زیبایی
 در عبارت زیر مجاز و معنی آن عبارت است از :زهاب دیدگان بگشاد  ،و بر رخسار جوی ها براند  :جوی = اشک
 روش های دسته بندی مطالب عبارتند از :نموداری  ،جدول  ،نقشه ای
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 انواع خالصه نویسی عبارتند از :الف  :وابسته به متن  :متن را خوب می خانیم  ،تسلط پیدا می کنیم  ،زیر قسمت های مهم خط می کشیم  ،نکات
زاید و تکرای را حذف می کنیم  ،سپس ق سمت های م شخص شده را به هم مت صل می کنیم که در این حالت
امکان دارد زمان فعل ها تغییر کند که باید صورت پذیرد .
ب  :خالصه نویسی آزاد .
حفظ شعر ( بیت زیر را در حافظه بسپارید ) :
کنم جان خود را فدای وطن

که با او چنین است پیمان من

در هوای عاشقان پر می کشد با بی قراری

آن کبوتر چاهی زخمی که او در سینه دارد

 هر یک از واژگان زیر در طول زندگی دارای چه وضعیتی اند :سوفار  ،برگستوان  :متروک شده اند
دستور  ،مزخرف  ،سوگند  :تحول معنایی
سپر  ،یخچال  :گسترش یافته
گریه  ،کتاب ف میز  : ...بدون تغییر
 واژگان زیر نماد هستند که عبارتند از :درفش کاویان  :نماد پیروزی  /ماران بر دوش ضحاک  :نماد خوی شیطانی و ظلم و ستم
 ع بارت مشخخخخص شخخخخده در اب یات زیر م جاز اسخخخخت که ع بارت ند از از ان چرم  ،کاهنگران پشخخخخت پایبپوشند هنگام زخم درای  :مجاز از پیش بند چرمین آهنگران
با توجه به بیت زیر پاسخ می دهیم :
خروشید و بر جست لرزان ز جای

بدرید و بسپرد محضر به پای

همان کاوه آن بر سر نیزه کرد

همان گه ز بازار برخاست گرد

بدو گفت مهتر به روی دژم

که بر گوی تا از که دیدی ستم

آرایه بیت اول  :جای  /پای  :جناس ناقص
برخاست گرد  :کنایه از قیام کردن
معنی عبارات مشخص شده  :بی ارزش کردن  /مردم بازار  /سرور  /غمگین
معنی بیت اول  :کاوه عصبانی شد و از شدت خشم به خود می لرزید و ان گواهی نامه را پاره کرد و زیر پا انداخت

 آرایه های بیت زیر را مشخص می کنیم :به رقصی که که بی پا و سر می کنند

چنین نغمه عشق سر می کنند

بی پا و سر رقصیدن  :تناقض  /پا  ،سر  :تناسب  /بی پا و سر بودن  :کنایه از جان دادن
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 معنی بیت :چه جانانه چرخ جنون می زنند

دف عشق با دست خون می زنند

معنی  :حکایت کسانی را بگوییم که با تمام وجود عاشق بودند و عاشقانه به شهادت رسیدند .
 از مصدر ( گفتن ) صفت  :لیاقت  ،مفعولی  ،فاعلی می سازیمبه ترتیب  :گفتنی  /گفته  /گوینده
 از واژگان  :کودک  /آسمان به ترتیب صفت نسبی می سازیم :کودکانه  /آسمانی
 بیت زیر را معنی می کنیم و آرایه را مشخص می کینم :ببین الله هایی که در باغ ماست

خموشند و فریادشان تا خداست

معنی  :شهیدان کشور ما را ببین آنها مانند الله هایی هستند که وجود خاموشی فریادشان تا بارگاه خداوند میرسد
الله  :استعاره از شهید
باغ  :استعاره از کشور
فریاد داشتن خاموشی  :تناقض
مفعول و مسند در بیت عبارتند از  :الله = مفعول  /مسند = خموش
 معنی عبارت های زیر را بیان می کنیم :الف  :سراچه ذهنم آماس کرد  :بسیار هیجان زده و پر احساس می شدم
ب  :از فرط هیجان لکه می دویدم  :از شدت هیجان و شوق سریع می رفتم

موفق باشید
قاصد روزان ابری داروگ کی می رسد باران...
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