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 108صفحه  – خدمات متقابل اسالم و ایران
 

 :ادبیاتتاریخ #
 کتاب درسی 178 یشهید مرتضی مطهری: صفحه / 177 یعطارنیشابوری: صفحه

 

  لغات:_معنای#

سلمانُ مِنّا  /ریف بزرگوار: ش / : دو طرفهمع خدمت / متقابلخدمات: جی جان / جان: روح و روان / آفرین: احسنت / جان آفرین: آفریننده 
مانع: بازدارنده، جلوگیری کننده /  متعلّق: وابسته، متّصل /آیین: روش، شیوه، دین / است. /  ما)نزدیکان( اهلَ البیت: سلمان از اهل بیت 

سهم: بهره، قسمت، / گوناگون: مختلف /  های مردم، گروهملل: جمع ملتتکلّم: سخن گفتن، صحبت کردن / موفقیّت: پیروزی، کامیابی / 
، ممتاز / ارزنده: با ارزش / مفاهیم: جمع بها: گران قیمت، باارزش / شاهکار: کاربزرگ و برجستهها / گرانآثار: )جمع اثر( نشانه نصیب /
تمدن اسالمی: زندگی به خوب، عالی / بسیار مثل، بینظیر: ظهور: ظاهر، آشکار / عظیم: بزرگ / کمجاودان: جاویدان، همیشگی / مفهوم / 

همدوش: هم قدم، همگام / پیشاپیش: جلوتر، پرتو: نور / گرایش: میل، عالقه، رغبت /  سبک و شیوه و فرهنگ اسالم / عُمده: بیشترین /
مقتدایی = پیشوایی:  / استعداد: توانمندی / عمالً: با عمل / حاصل شد: به دست آمد / لیاقت: شایستگیشکوهمند: باعظمت /  تر /پیش

نگار / ادیب: سخندان / فیلسوف: دان، تاریخ/ نظیر: مانند / عالم طبیعی: دانشمند تجربی / مورّخ: تاریخ توسعه: آبادانی، گسترشرهبری / 
دلی، دوستی / مشایان: سزاوار، شایسته، الیق / صمیمیّت: هدانشمند علم فلسفه، حکیم / بنا: ساختمان / پرورش یافتند: تربیت شدند / 

بشر: انسان / اعم از: مانند / گنجینه: محل نگهداری گنج، خزانه / موزه: عیب، از روی اخالص / خالصانه: پاک و بیدلی / اخالص: پاک
ور / اُدبا: ها، محل ظهگاهمَظاهر: )جمع مظهر( جلوه ذوق: عالقه، استعداد، قدرت درک زیبایی /محل نگهداری آثار هنری یا تاریخی باارزش / 

ها / جامه: رانان / حقایق: )جمع حقیقت( واقعیّتها / عُرفا: )جمع عارف( مردان حق، خداشناسان / سخنوران: سخن)جمع ادیب( سخندان
 / شاهد: گواه هاهای جذّاب و زیبا / حکایات: )جمع حکایت( داستانمعانی لطیف: معنی لباس / نثر: نوشته / به نحو احسن: به بهترین شکل /

 
 

 :شعر_معنای#

 احسنت بر آن خدای پاکی که به انسان روح و روان و ایمان عطا کرد. :معنی بیت اول فصل
 

 :عبارت_معنای#
 ی سرزمین های دیگر را به روی ایرانی... باز کرد: اسالم سبب برقراری ارتباط بین کشورها شد. اسالم دروازه

 

 :ادبی_های_آرایه#
سوره مؤمنون(: بزرگ است خدایی که بهترین  14آیه )« فَتَبارَکَ اهلل اَحسَنُ الخالِقین»جناس تام / بیت تلمیح دارد به آیه قرآن  آفرین 

 کنایه از جلوتر از بقیه بودن /  ن، معلوم بودن / مشعل دار شدن کنایه از سرشار بود  زندموج میخالق است / 
 

 :دستوری_نکات#
 را: حرف اضافه /  به خاک  آن که جان بخشید و ایمان، خاک را 

 
 

 :ارزیابی_خود#
 است. ما)نزدیکان( سلمان از اهل بیت  -1
 110ی صفحه -2
 خود پیروی کنیم.ایرانی  –درس خود را به خوبی بخوانیم و از فرهنگ اسالمی  -3
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