
 

 

 معنی درس به درس فارسی ششم

 معرفت آفریدگار           

درس اوّل : معرفت آفریدگار معنی  

این همه آفریده که می بینید که این قدر زیاد است،این همه را آفریننده ای آفریدکه خداوند گار 
بپرستیم واز نعمت او شکر گذاری و   ز ایشان است.آفریدگار را بایداست و نعمت های ما ا

 .تشکر باید بکنیم

 فکر کردن درباره ی کار آفریننده و آفریده شده،روشنایی و نور یه دل ها می بخشد 

نتیجه نادانی گمراهی است و فکر نکردن و نادانی کردن تاریکی به دل ها می دهد و . 

  

  معنی شعر : سعدی

)معنی مصراع اول   د بهاری از طرف سبزه زار وزیدـ با 1  ) 

دوم )معنی مصراع روزگار رسید. باز صدای پرندگان به گوش گردش  ) 

 ( ـ بلند شو و از فرصت استفاده کن.وزیدن باد بهاری، )معنی مصراع اول 2 

دوم )معنی مصراع  و بوی خوب گلها. صدای آهنگین پرندگان  ) 

دنیا هست،از خداوند یاد می کند. )معنی مصراع اول هر چیزی که در  ـ 3   ) 

 بلبل و قمری و پرندگان با صدای زیبای خود چه چیزی را یاد آوری کردند؟

دوم )معنی مصراع  یاد خداوند و آفریدگار.  ) 

)معنی مصراع اول    انسان عاقل ـ برگ درختان سبز،در نظر 4   ) 

به شناخت خداوند می رسد می کند و  نگاه آنمانند دفتری است که به  . 

 معنی شعر : ای زبان فارسی

ما؛ای زبان مادری پدران ـ ای زبان فارسی ای گوهر دریای پارسی ای میراث 1  

به خاطر وجود توست که ـ در تو شکوه فرهنگ و آیین و مذهب ما آشکار است 2   

 .پرچم دانایی و دانشمندی ایرانیان برافراشته است

خود ادامه بده تا از آفتاب ابد جاودان به زندگی  ای زبان دانش و خردمندی تا ـ  3  

 .که از مشرق می تابد همگی جهان بهرمند شوند وجود تو

و به آن احترام می گذاریم زیرا ارزش طال را  ـ ما زبان فارسی را حفظ می کنیم 4  

را جواهر شناس می داند و ارزش جواهر زرگر .   
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