
 بسمه تعالی

آمده سر به سبزه و گل بزنیم                                     با برگ شقایقی تفأل بزنیمعید   

 هر چند که دوریم ز هم ، با دم عشق                               بین دلمان تا به ابد پل بزنیم 

آشتی با کتاب در ایام عید نوروز                                              

دختران عزیزم ، با بهاری شدن طبیعت و شکوفایی و نو شدن جهان ، چه زیبا و پسندیده است که ما هم آواز 

ی به کتاب شعری رهایی را سر دهیم و در این ایام پر فراغت که هوا پر از بوی خدا و زیبایی های او شده ، سر

 که در کتابخانه ی ما ، بدون مراجعه کننده باقی مانده بزنیم .

همانند بهار که خود را از برگ های فرسوده می تکاند و جوانه می زند آغوش خود را برای یک کتاب بگشاییم و 

 با عشق آن را باز کنیم فقط کافی است ، دلت بهاری باشد.

زیر شکوفه های شعر                     پس قرار ما همین بهار            

 همراه با گل شدن واژه ها و شروع نم نم مفاهیم 

 و سبز شدن قواعد زبان و جوانه زدن ادراک

 

 دخترانم ، لطفاً 

یک دیوان از دیوان های شعر فارسی را که در کتابخانه ی منزل شما موجود است ، انتخاب کنید و یک غزل از 

رگزیده و بعد از خواندن صحیح آن غزل ، موارد زیر را تکمیل کنید.آن را به میل خود ب  

5/1/99 :  

+ یافتن روابط معنایی )) ترادف  ، تناسب ، تضاد ، تضمن(  (10( + توجه به مفهوم کلی آن )10قرائت غزل )

(15)  

 

6/1/99:  

( 20خوانش غزل + پیدا کردن افعال مجهول و معلوم )  

7/1/99 :  



مورد ( )  4( + آرایه ی متناقض نما و استعاره ) حداقل 15پیدا کردن نقش های تبعی ) بدل ، معطوف ، تکرار ( )

15 )  

9/1/99:  

(10، ) نوع وابسته را تعیین کردن ( + )( 20خوانش غزل + مشخص کردن وابسته های پیشین )   

10/1/99:  

حسن تعلیل ( –( + ) یافتن آرایه ی مجاز 30ها )  مشخص کردن وابسته های پسین همراه با ذکر نام وابسته  

11/1/99:  

(30مشخص کنید.) انتخاب چهار بیت از غزل و ترکیب جمالت آن ) یعنی نقش دستوری هر واژه را در جمله   

12/1/99:  

(35) تحول معنایی واژه ها ) یعنی پیدا کردن واژه هایی که صورت یا معنای آنها در طول زمان تغییر یافته اند.(  

 

 


