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

نسلتبار:کفشافزار:پای 

عظهت شکَى،صَلت:شرعینجازات حّد:

اسبرکاب نًهیز:نخلَقاتيهٌ ناسَا:

نعرى، غرش فریاد،ّرا:ي  

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ بیات مهمامعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 پیرزنی تنَر کنار در ای ایستادى ناسَا َزَبر   بر بلند کٌ چنین این چگَنٌ
ديی؟ زن جای نی ای، خَد را در کنار تنَر یک پیر در حالی کٌ این چنین باالتر از يهۀ نخلَقات، قرار گرفتٌنتعجبو 

 ؟...  کَفٌ تنگ   بازار در ٍ یتیو بچگکان کَدکانۀ نًهیز زیر ٍ
یابی؟ يای تنگ کَفٌ حضَر نی کنی ٍ در بازار ٍ کَچٌ يای یتیو نی با آن يهٌ عظهت، خَد را َنرَکب بچٌٍ 

ّرای کٌ ديان آن از ٍ تراٍید کَدکانٌ کلهات خرٍشید نی شیر ي 
سخنان کَدکان بیان شد. آند ٌ نعرۀ شیر گَنٌ بیرٍن نیاز آن ديانی کٍ 

 .نیست تَ دار   ٍام کٌ نیست دینی يیچ بدان؟ تَ یا تَ، بٌ دین دارترید؟ ٍام کدام
يا ندیَن ٍ بديکار تَ يستند. ديکار است یا تَ بٌ دین؟ تهام دینبديکار تر يستید؟ آیا دین بٌ تَ بدام ک

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .ديید تَضیح زیر نصراع در «نیست» ٍاژۀ کاربرد ٍ نعنا دربارۀ -1
 .نیست تَ نگاى دار ٍام کٌ نیست ستارى يیچ

فعل اسنادی است.« نباشد»دٍم بٌ نعنی « نیست»فعل غیر اسنادی است. « ٍجَد ندارد»نعنی  اٍل بٌ «نیست»
.ديید قرار نهَدار در ٍ بیابید اسهی گرٍى دٍ زیر، نهَداريای از یک ير برای درس، نتن از -2

                

                                

                                

                         

.بنَیسید را یک ير نقش ٍ کنید نشّخص را زیر جهلۀ اجزای -3
بگنجانو؟ نایٌ تنگ سخن در چگَنٌ را تَ ٍسعت

    

      )  (                                         
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«آنَز+ش ـ  +دان   ← آنَز دانش» نانند گَیند؛ نی «نرکب -نشتق» باشد، داشتٌ يو با را نرّکب ٍ نشتق ساخت ٍیژگی کٌ ای کلهٌ بٌ -4
 .بسازید «نرکب -نشتق» ٍاژۀ دٍ ٍ «نرکب» ٍاژۀ دٍ «راى» کلهۀ کهک بٌ

راى  
    :                     

    -     :                         

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

:زیر سرٍدۀ بٌ تَّجٌ با -1
 .افتاد ٍزنی بی بٌ تَ فضای در کٌ/ ناند رٍسیاى نن، سپید شعر
  .يستند یًاما ٍ نایٌک يای آرایٌ بردارندۀ در ترتیب، بٌ شدى، نشّخص يای قسهت( الف
داند. نقدار نی ٍزن ٍ بی ٍ شاعر نیز شعر خَد را بی را شعر سپید، ٍزن عرٍضی نداردزی است؟ نانیدى «سپید» را شعرش شاعر، چرا( ب
.نهایید نشّخص را يا آرایٌ زیر، شعر در -2

  !تَ کردار ٍ اندیشٌ بازٍان بٌ نرحبا/  است تر خیبری بار يزار/ گشَدی نا بینش باغ بٌ کٌ دری
باغ ٍ بار جناس: -بازٍان اندیشٌ ٍ کردار  تشخیص: -بٌ ناجرای فتح دژ خیبر  تلهیح: -باغ بینش تشبیٌ:

 .بیابید «تضاد» آرایۀ کاربرد برای يایی نهَنٌ درس، نتن از -3
 سحر، شب -آرانش، خرٍش -بر، زیرزَ  -ترین کَچک بلندترین،

 .گَیند نی «تضهین» کالم نیان در را دیگر شاعری از بیتی یا نصراع حدیث، آیٌ، آٍردن -4
 ٌبیابید درس این در را تضهین از ای نهَن. 

سَرى نؤننَن 14تضهین از آیۀ  ← اهلل َاحسن  الخالقینَفتبارک 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

است؟ شدى اشارى( ع) علی حضرت «دافعٌ ٍ جاذبٌ» ٍیژگی بٌ شعر، بند کدام در -1
 کٌ يهتاب آفتاب بٌ خانۀ یتیهکان بیَى زنی تابیدی / ٍ صَلت حیدری ....ينگام 

.بنَیسید درس سرٍدۀ ٍ زیر ابیات نعنایی ارتباط دربارۀ را خَد نظر -2
 رٍشـنی بٌ نبیند يیچ کٌ شب نرغ چَن  تَ رٍی اٍصاف در خیرى عقل، چشو ای
ديند کٌ عقل از درک فضایل ٍ بزرگی آنًا عاجز است. دٍ شعر از انسان بزرگی خبر نیر ي
 ٌـــ ـــش ٍ داد ب ـــی دي ـــاد گیت ـــــتان دل  دار آب دار شـــــاد خـــــَد زیردس
يای یتیو برای شادی بچٌ بر عدالت ٍ بخشندگی حضرت علی )ع(أکید ت
اشارى( ع)علی انام اٍصاف کدام بٌ سرٍدى این در بنَیسید ٍ بخَانید را زیر نطلع با نعرٍف غزل شًریار، استاد شعر دیَان بٌ رجَع با  -3

است؟ شدى
را يهـا سـایۀ يهـٌ فکنـدی ناسـَا بٌ کٌ  !را؟ خدا آیتی چٌ رحهت،تَ يهای ای علی

با اسیر ندارا -خداشناسی -ٍ بخشش ٍ شفاعت حضرت علی )ع( در قیانتلطف 
 ؟بٌ چٌ نفًَنی اشارى دارد« تَ را در کدام نقطٌ باید بٌ پایان برد»نصراع  -4

 تَصیف حضرت علی پایان پذیر نیست.یعنی 
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 بخت طالع: جغد بَم:

 نرگ اجل: فرخندى نسعَد:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 بگممد د نیمم  شممها جًمما  بممر نممرگ  يممو
 

 بگمممد د نیممم  شمممها زنممما   ٍنممم ّ  يمممو 
 

 .سراغ شها نی  خَايد آند ٍ دٍ ا  اعتبا  شها نی  از  ٍن  خَايد افتادرگ ن
 خمرا  ُکنمد تما آ  پی از نحنت بَم ٍین

 

 بگممد د نیمم  شممها آشممیا  دٍلممٓت  بممر 
 

 کند ٍ شها  ا نی  خانٌ خرا  خَايد کرد. گری است کٌ بٌ نا بسندى نهی ٍ سختی  جغد شَم ٍیرا حنت ن
 نراعات نظیر )بَم  آشیا   خرا ( -ضافٌ تشبیًی)بَم نحنت(ا آرایه:

 عمام ٍ خما  گلمَگیر يست کٌ اجل آ 
 

 بگممد د نیمم  شممها ديمما ّ  بممر ٍ حلمم  بممر 
 

 .شَد  ٍزی نصیب شها يو خَايد شد يا نی ی انسا  کٌ شانل يهٌرگ ن
 تلهیح )بٌ ُکل نفٍس ذائقٌ الهَت( -عام(   )خا تضاد  -نراعات نظیر )حل   ديا (  -(از يهۀ نردم جاز )خا  ٍ عامن آرایه:

 نکمرد بقما د   جًما  بٌ عادال  دادّ  چَ 
 

 بگمممد د نیممم  شمممها ظالهممما  بیمممداد 
 

 يای عادل د  جًا  پایدا  نهاند  پس نطهئن باشید کٌ ستو شها ظالها  نی  از بین خَايد  فت. کٌ عدالت انسا  زنانی
 (اد ٍ بیداد  عادال  ٍ ظالها د) تضاد آرایه:

  فت ٍ گدشت شیرا  غْرّش  چَ نهلکت د 
 

َّ  ایممن   بگممد د نیمم  شممها سممگا ّ  عَعمم
 

 .يای پست يو از بین خَايد  فت جَانهردی ٍ سگ صفتی انسا يای شیر صفت ٍ جَانهرد گدشتٌ  نا سرزنینی کٌ نعرۀ انسا   د
 (ستعا ى )شیرا : پًلَا   سگا : ناجَانهردا ا آرایه:

 بُکشمت يا شمهع بسمی زنانٌ د  کٌ بادی
 

 بگممد د نیمم  شممها چراغممدا  بممر يممو 
 

يو آسَدى نباشید کٌ سرانجام چراغ عهر شها  ا نی  يهچَ  بادی است کٌ د  این  ٍزگا  چراغ زندگانی بسیا ی  ا خانَش کرد. شها رگ ن
 .خانَش خَايد کرد

 (نراعات نظیر )شهع ٍ چراغدا  -(  چراغدا  استعا ى از عهر ٍ زندگیشهع استعا ى از نردم  ستعا ى از نرگاباد ) استعا ى آرایه:
 گدشمت کما ٍا  بسمی کا ٍانسمرای  زین

 

 بگمممد د نیممم  شمممها کممما ٍا ّ  ناچممما   
 

کا ٍا  زندگی شها نی  بٌ ناچا  ازین کا ٍانسمرا عبمَ  خَايمد  .اند اند ٍ  فتٌ يای بسیا ی آندى سرایی است کٌ انسا  دنیا چَ  کا ٍا ین ا
 کرد ٍ عهرتا  بٌ پایا  خَايد  سید.

 تکرا  )کا ٍا ( -(يا ا ٍانسرا استعا ى از دنیا  کا ٍا  استعا ى از انسا ک) ستعا ىا آرایه:
 خَیشممتن نسممعَد طممالع بممٌ ُنفَتَخممر ای

 

 بگمممد د نیممم  شمممها اختمممرا  تمممر یر 
 

 کنید آگاى باشید کٌ ستا ۀ بخت شها نی   ٍزی خانَش خَايد شد. خَ  خَد افتخا  نیکسانی کٌ بٌ بخت ی ا
 (راعات نظیر )طالع نسعَد  تر یر اخترا ن آرایه:

 کنممیو سمم ر َتحْهممل ز جَ تمما  تیممر بممر
 

 بگممد د نیمم  شممها کهمما  سممختی تمما 
 

 ا تحهل کنیو تا قد ت حکَنت شها س ری شَد ٍ سرنگَ  شَید.د  برابر ظلو ٍ ستو شهجبَ یو ن
 استعا ى )سختی کها  استعا ى از قد ت( -تشبیٌ )تحهل بٌ س ر( -راعات نظیر )تیر  س ر  کها (ن آرایه:

 طبممع گممرٓگ  چَپمما ّ  بممٌ سممُ ردى  نممٌ تممَ یا
 

 بگمممد د نیممم  شمممها شمممبا  گرگمممی ایمممن 
 

 .شها نی  پایا  خَايد یافت ٍ ا  ظلو ٍ ستوداین ای   پادشاى ظالهی کٌ نردم بیچا ى  ا بٌ ٍالیا  د ندى ٍ گرگ صفت س ردىی ا
 استعا ى ) نٌ از نردم ٍ گرگ از حاکها  ٍ ٍالیا ( -تشبیٌ )چَپا  گرگ طبع( -(راعات نظیر )چَپا    نٌ  شبا   گرگن آرایه:
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

.بنَیسید ٍ بیابید انالیی نًوْ  ٍاژۀ پنج خَاندید  کٌ شعری د  -1
غرش شیرا  -عَعَ سگا  -طبع -تر یر -طالع -اجل -نحنت

.ديید تَضیح  ا شدى نشْخص يای فعل نعنایی تفاٍت -2
 آیمد پمرٍ  بنمدى کماٍ کمن بنمدگی تَ گفتا  کشت آ زٍ بٌ  ا نا لعلت نَش کٌ گفتو
 بگممد د نیمم  شممها چراغممدا  بممر يممو  کشمت يا شهع بسی زنانٌ د  کٌ بادی 

 

بٌ کا   فتٌ است.« خانَش کرد »آندى است  انا د  بیت دٍم بٌ نعنای « د  حسرت گداشتن»د  بیت اٍل بٌ نعنای شتن ک
.بنَیسید خانَادى يو سٌ ٍ نترادف یک ٍاژى  ير برای -3

هم خانىادهمترادفواژه
طبایع نطبَعطبیعت صفت خَی طبع
ابقا بقیٌباقی جاٍدانگیبقا
عدالت عادلعدل دادگرعادل

.ببندید جهع شیَى  دٍ بٌ نهَنٌ نانند  ا زیر ٍاژگا  -4
اَزننٌ يا  زنا : زنا : نهَنٌ
 ّنَحن -يا نحنت :ّنحَنت
 ادعیٌ -دعايا :دعا
  خَا  -يا خاصیت :خا

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

.کنید نشْخص سرٍدى این نخست بیت د   ا  دیف ٍ قافیٌ -1
«شها نی  بگد د» دیف  -« زنا »ٍ « جًا »يای قافیٌ  ٍاژى
.بنَیسید  ا آنًا نفًَم ٍ بیابید  ا يا کنایٌ زیر  بیت د  -2

 بگممد د نیمم  شممها کهمما  سممختی تمما  کنممیو سمم ر تحْهممل ز جَ تمما  تیممر بممر
يا يا ٍ سختی کنایٌ از تحهل  نج تحهل: کرد س ر 
 کها : کنایٌ از قد ت ٍ زٍ گَییی سخت
نعنای آ   اصلی غیر نعنای بٌ ٍ حقیقی نعنای ٍاژى  اصلی نعنای بٌ دا د؛ اصلی غیر نعنای چند یا یک ٍ اصلی نعنای یک ٍاژى  ير  -3
:نثال شَد؛ نی نانیدى «َنجاز» باشد   فتٌ کا  بٌ حقیقی غیر نعنای د  کٌ ای کلهٌ گَیند؛ نی «َنجازی»

«بَد تَ جای بٌ کٌ ن سندم نی کس يیچ  نن دل د   ٍا  سرٍ ای شد جای  ا تَ تا»
 نجاز اینجا د  «سرٍ» یعنی است؛ بردى کا  بٌ دیگری نعنای د   ا آ  سعدی بیت  این د  ٍلی است  د خت ای گَنٌ نام لغت  د  «سرٍ»

 .است
 .بنَیسید  ا یک ير نفًَم ٍ بیابید «نجاز» نهَنٌ دٍ د س  این شعر د  اکنَ 
 شهع: نجاز از نردم نابَدی است.باد: نجاز از نرگ ٍ  ←يا بکشت  کٌ د  زنانٌ بسی شهعبادی 
 اختر: نجاز از بخت ٍ اقبال نیکَست. ←اخترا  شها نی  بگد د تر یر 
www.sa خا  ٍ عام: نجاز از يهٌ نردم ←اجل کٌ يست گلَگیر خا  ٍ عام آ  
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

.بنَیسید  ٍا  نثر بٌ  ا د س دٍم بیت نفًَم ٍ نعنی -1
.کند ٍ شها  ا نی  خانٌ خرا  خَايد کرد گری است کٌ بٌ نا بسندى نهی ٍ سختی  جغد شَم ٍیرا حنت ن
چیست؟ «شبا  گرگیّ » ٍ «طبع گرٓگ  چَپا »  « نٌ» از شاعر نقصَد زیر  بیت د  -2

 بگمممد د نیممم  شمممها شمممبا  گرگمممیّ  ایمممن  طبممع گممرٓگ  چَپمما ّ  بممٌ سمم ردى  نممٌ تممَ ای
گرگی شبا : دٍ ا  ظلو ٍ ستو چَپا  گرگ طبع: حاکها  ستهگر دست نشاندى نردم زیر دست حکَنت  نٌ:
.بنَیسید ٍ بیابید نرتبط بیتی نهَنٌ زیر  آیۀ ٍ حدیث برای د س  نتن از -3
 « ُعلیک َیَمِ  ٍ َلک یَمِ  َیَنا ّ  الْدير» 

بگمممد د نیممم  شمممها اختمممرا  تمممر یرخَیشممتن نسممعَد طممالع بممٌ ُنفَتَخممر ای
  ّالهَت ذائقةُ  نفٍس  کل

بگممد د نیمم  شممها ديمما ّ  بممر ٍ حلمم  بممرعمام ٍ خما  گلمَگیر يست کٌ اجل آ 
است؟ د س بیت کدام یادآٍ  زیر  سرٍدۀ -4

ٌّ  نمما خممدال ؟  سممد چممٌ گممَیی سممتهکا ا   قصممر بممرنمما بممر سممتو  فممت ایممن دادیممو  با گمم
بگمممد د نیممم  شمممها ظالهممما  بیمممدادنکمرد بقما د   جًما  بٌ عادال  دادّ  چَ 

است؟د  بیت زیر بٌ کدام باٍ  قدیهی اشا ى شدى  -5
بگمممد د نیممم  شمممها اختمممرا  تمممر یرخَیشممتن نسممعَد طممالع بممٌ ُنفَتَخممر ای

اند. زدى بختی ٍ بدبختی آنًا  ا ستا گا   قو نی اند ٍ نایۀ خَش يا نؤ ر بَدى ا گا  د  سرنَشت انسا ستاینکٌ 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درک و دریافت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .کنید نقایسٌ «يا  یحا  ٍ گل بَی» شعرخَانی با شعر  فضای بر حاکو عاطفۀ ٍ احساس نظر از  ا کاشانی نحتشو سرٍدۀ این -1
ا زبا  ٍ لحن اندٍيبا  ٍ تر یر انگی  بٌ بیا  عظهت حاد ۀ  ٍز عاشَ ا  پرداختٌ ٍ تهام نَجَدات زنین ٍ آسها   ا بنحتشو کاشانی شعر 

نی نرم ٍ لطیف با استفادى از نعانی اشقانٌ کٌ با زباغ لی است ع« يا بَی گل ٍ  یحا »  دادى است. انا شعر ع ادا  این غو ب  گ نشا
یش  ا بٌ  شتۀ سخن د  آٍ دى است. غو يا عهی  ٍ با یک بٌ بیا  احساسات شخصی شاعر پرداختٌ ٍ عَاطف ٍ آ زٍيا ٍ غو ٍ شادی

شعر نحتشو تلخ ٍ د دناک است انا غو شعر سعدی غو عش  است ٍ برای عاش   نطبَع ٍ دل دیر است.

 .ديید تَضیح  ا «عالو ذ ات تهانی د  آشَ » از شاعر نقصَد -2
يا  بلکٌ د  نیا  تهام نَجَدات برپا شدى است. شًادت این  شَ  ٍ غَغایی است کٌ از شًادت انام حسین )ع( نٌ د  نیا  انسا ننظَ  

 ا  خلقت ا ر گداشتٌ ٍ يهٌ  ا نتر ر ساختٌ است.نرد بر يهۀ ا ک
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 دٍستی ُانس: الگَ ُاسَى:

 شدن، جلَى کردنآشکار  تجلی: سادى تکلف: بی

 سربازان جنَد: سرنَشت تقدیر:

 ای از دریا پست، شاخٌزنین  خَر: يای پیانبر یکی از غزٍىنام  نین:حُ 

 فرايو آنادى، ٍ ریس:راست  دستٌ گرٍى، یل:خ

 انبار سَلٌ: ترس ٍحشت، رعب:

 ارادى الًی، خَاست خداٍند عزم، نشیت: قایقران دار:ُسکان 

 کنند نیبررسی  کاٍند: نی جنگنیدان  نعرکٌ:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بنَیسید ٍ بیابید درس نتن از انالیی نًو   کلهۀ گرٍى پنج -1
ل بٌ حضرت زيرا -جزر ٍ ند  آب -تحَل عظیو -غنای خالق -ٍ ٍحشترعب    زيرای نرضیٌ -بٌ نحض شکستن -تَس 

 .ديید تَضیح «سردندار» کلهٌ نعنای ٍ ساخت دربارۀ نانٌ، لغت بٌ رجَع با -2
 آن تشکیل شدى از: سر + دم + دارساخت 

کردى است.  نشستٌ ٍ يهراى با نَای زنگ ٍ ضرب، ٍرزشکاران را يدایت ٍ ريبری نی يا باالی سکَیی نی کسی کٌ در زٍرخانٌ« سردندار»
 ناندى ٍ ريبر است.بٌ نعنی فر« ردندارس»انرٍزى 

ر جهع چًار درس، نتن از -3   .بنَیسید را یک ير نفرد ٍ بیابید نکس 
 خطَط: خط اشیاء:شی قلَب: قلب ٍسَاس: ٍسَسٌ ُجند نَد:ج
 نعنای در «چی» پسَند کلهٌ، این در «شکارچی» نانند ؛«اسو=چی+اسو: »است شکل بدین ،«نشتق» کلهۀ ساخت يای راى از یکی -4
 بَلدٍزرچی .بیابید درس نتن در را آن از ای نهَنٌ. دارد کاربرد «شغل ٍ پیشٌ»
ٌ زیر يای جهلٌ بٌ -5  .کنید تَج 

 .ریخت فرٍ یکسرى دشهن دفاعی خطَط( الف
 .لرزانند نی ٍحشت ٍ ُرعب از را شیطان دل کٌ يستند شکنی صف دریادالن اینًا( ب
ل جهلۀ بٌ  ٍ  .گَیند نی «سادى غیر» دارد، فعل یک از بیش کٌ دٍم، جهلۀ بٌ ٍ «سادى» دارد، فعل یک کٌ ا

 ناقص دیگری بدٍن يا جهلٌ از یکی کٌ طَری بٌ اند؛ ٍابستٌ یکدیگر بٌ نعنایی نظر از کٌ است جهلٌ دٍ شانل ،«ب» سادۀ غیر جهلۀ
 .است
  .بنَیسید ٍ بیابید ای نهَنٌ جهلٌ، انَاع از يریک برای درس نتن از حال

 سادى: اینجا آیینۀ تجلی يهۀ تاریخ است.جهلۀ 
 ست.تیر انداز ديد کٌ تک دارش نشان نی غیر سادى: تفنگ، دٍربینجهلۀ 

 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 است؟ ادبی آرایۀ کدام بردارندۀ در شدى، نشخ ص قسهت ير -1
 نرررداب آن خررَاب بررٌ نبرررم حسرررت

 

 اسررت خفتررٌ شررب دشررت درٍن کررارام 
 

 ی تشبیًی شب: اضافٌدشت  تشخیص )خَابیدن نرداب( نرداب:
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ص را کنایٌ زیر، عبارت در -2 .بنَیسید را آن نفًَم ٍ کنید نشخ 
.نداری قرب نراتب بٌ رايی نگیری، انس خاک با تا

 گرفتن با خاک: کنایٌ از اظًار بندگی ٍ عبادتانس 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ٌِ  ِبِذكرِ  َأال» آیۀ نفًَم از جهلٌ، کدام در نَیسندى -1  است؟ گرفتٌ بًرى «الُقُلَُب  َتْطَهِئنُ  الّل
 نعرکۀ قلَب نجايدان خدا، آرانشی کٌ حاصل ایهان است حکَنت دارد.در 
 .ديید تَضیح کدکنی شفیعی سرٍدۀ ٍ «شکن صف دریادالن» نتن نحتَایی ارتباط بارۀدر -2

 اند. دٍ نَشتٌ پَیایی، تالش، ارادى ٍ شجاعت را رنز پیرٍزی ٍ نَفقیت دانستٌير 
 ؟.«اینجاست عاشَرا ٍ ُحنین ٍ َبدر است؛ حاضر( جبًٌ) اینجا تاریخ يهۀ» کٌ است نعتقد نَیسندى چرا -3

نَیسندى نعتقد است رزنندگان يهانند نسلهانان صدر اسالم با عشق بٌ ٍطن ٍ ایهان بٌ خداٍند در برابر تجاٍز دشهنان ایستادگی ٍزیرا 
 اند. کردىفشانی  جان
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

دشهنخصو:حتراما:کریوت

گلزار گلستان،گلشن:آشکار رٍشن،تجّلی:

آرام نا سرکش،تَسن:دفن، قبرنحل َندَفن:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

نممن گلشممن از ُگممل انممدر ُگممل بجَشممدنمن دشمهن نن، خاک ِکشی َگر خَن، بٌ
 .رٍید دشهن، اگر سرزنین نرا غرق در خَن کنی باز دٍبارى از باغ ٍ گلزار نن گل نیی ا

)گلشن استعارى از سرزنین(  استعارى -«(ن»ٍ « گ»ٍاج آرایی )صانت  -کرار )گل(ت آرایه:
نممن تممن از سممر خصممو، ای سممازی جممدابممدٍزی تیممرم بممٌ بسممَزی، گممر تممنو

.ا تیر نرا يدف بگیری ٍ حتی سرم را از تنو جدا کنیدشهن اگر بدنو را بسَزانی ٍ یا بی ا
نجاز )سر از کل بدن( -ناس ناقص )بسَزی ٍ بدٍزی(ج آرایه:

نممن  نممیًن ٍ نممن نیممان عشمم  تممَُربممممایی قلممممبو ز تممممَانی، نی کجمممما
قلبو بگیری.تَانی عش  نیان نن ٍ نیًنو را از  نهیرگز ي

نممن کنممدن جممان اسممت، يسممتی تجّلممیِ شممممًاد  آرنممممانو ام ایرانممممی نممممن

.یک ایرانی يستو ٍ آرزٍیو شًاد  است. شًاد  نن آشکار کنندۀ يستی ٍ بَدِن نن استن ن
 کنایٌ از کشتٌ شدن( نایٌ )جان کندنک آرایه:

نممن َنممدَفن از افممرٍزد نممن از بعممد کممٌگمممردد افسمممردى شمممعلٌ، ایمممن نپنمممدار

ٍر خَايد شد. بعد از نرگ نن از قبرم شعلٌزیرا  نکن کٌ این شعلۀ عش  خانَش شَد، يرگز!کر ف
 نراعا  نظیر )شعلٌ، افزٍدى( -()شعلٌ از عش ستعارىا آرایه:

نممن سممن تممَ تممَ، نیرنمم  بممٌ بتممازدخمَايش ٍ تکریو نٌ سازش، ٍ تسلیو نٌ
، بلکٌ این رٍح ناآرام نن بر حیلٌ ٍ نیرن  تَ خَايد تاخت.کنو ٍ نٌ از تَ خَايش ٍ تهنا خَايو کرد با تَ صلح ٍ سازش نیٌ ن

 جع نتَازی )سازش، خَايش(س آرایه:
نممن خممرنن شممد خشممو خَشممۀ يهممٌجَشممان دریممای اسممت، خلمم  رٍدِ  کنممَن

.سیل جهعیت نردم بٌ دریای خرٍشانی تبدیل شدى است ٍ تهام ٍجَد نن نیز لبریز از خشو ٍ خرٍش استکنَن ا 
ٌ( -راعا  نظیر )رٍد ٍ دریا، خَشٌ ٍ خرنن(ن آرایه:  تشبیٌ )خل  بٌ دریا، خرنن بٌ خَش

نمممن دانمممن پمممرٍرد نی صمممبر، گممملآزادگممممممانو خمممممماِک  از آزادى نممممممن
 .انسانی آزادى از سرزنین آزادگان يستو ٍ دانان نن نحل رٍیش صبر استن ن

اضافۀ تشبیًی )گل صبر( -جاز )دانن نجاز از ٍجَد نن( )خاک نجاز از کشَر(ن آرایه:
نممن گممردن سممتو تیمم  بممٌ گممر زنممیننَشمممو يرگمممز تَحیمممد، جمممامِ  از جمممز

پرستو حتی اگر با شهشیر ستو گردن نرا بزنی. نًا خداٍند یکتا را نیتن ن
www.sa نجاز )گردن نجاز از کل ٍجَد( -راعا  نظیر )جام ٍ نَشیدن(ن آرایه:
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بنَیسید نعنایی نعادل دٍ «افسردى» ٍاژۀ برای -1
 اندٍيگین  -پژنردى -غهگین

 .ديید قرار جدٍل در را زیر بیت جهلۀ ير اجزای -2
 شمممممًاد  آرنمممممانو ایمممممرانیو، نمممممن

 

 نممن کنممدن جممان اسممت، يسممتی تجّلممیِ  
 

 

 گزاره نهاد
 )ایرانی يستو(ایرانیو  نن

 )شًاد  است(شًاد   ()آرنان ننآرنانو 
 يستی استتجلی  کندن ننجان 

 
 .است گرفتٌ قرار فعَلن ٍ الیٌ نضاف دستَریِ  نقش در ترتیب، بٌ «م» ضهیر زیر، بیت در -3

 بمممدٍزی تیمممرم بمممٌ بسمممَزی گمممر تمممنو
 

 … نمن تمن از سمر خصمو، ای سازی جدا 
  

 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .کنید نعین تشبیٌ ير در را «بٌ نشّبٌ» ٍ «نشبٌ» -1
 جَشممان دریممای اسممت، خلمم  رٍد کنممَن 

 

 نممن خممرنن شممد، خشممو خَشممۀ يهممٌ 
 

 رٍد به:مشبه    خل  مشبه:
 دریای جَشان مشبه به: رٍد خل  مشبه:
 خَشۀ خشو مشبه به: خرنن مشبه:

 .کنید نقایسٌ «ٍفا ٍ نًر» شعر با نضهَن ٍ قالب نظر از را سرٍدى این -2
، «خاک آزادگان»عارفانٌ است انا نحتَای  -نٌعاشقا« نًر ٍ ٍفا»غزل نظر نضهَن ز ابا این تفاٍ  کٌ  است.« غزل»ير دٍ شعر قالب 

 حهاسی ٍ نیًن پرستانٌ است.
 اند  رفتٌ کار بٌ نجازی نفًَم کدام در «شعلٌ» ٍ «خاک» يای ٍاژى خَاندید، کٌ شعری در -3

 شعلٌ: عش  کشَر خاک:
 صبر، گلِ » نصراع نانند شَد؛ نی جا بٌ جا نَیسندى یا شاعر تشخیص بر بنا ادبی، زبان در سخن بیشتر تأثیر برای کالم، اجزای گايی -4
 «بالغی شیَۀ» بیان، گَنٌ این بٌ شَد؛ بیشتر کالم رسایی ٍ شیَایی تا است شدى نقدم نًاد، بر فعل ٍ نفعَل کٌ ،«نن دانن پرٍرد نی
 .گَیند نی
 ٌديید تَضیح را آن ٍ بیابید درس نتن در را بالغی شیَۀ کاربرد از ای نهَن. 
 زنی. ، فعل بر نتهو ٍ نفعَل جهلٌ، نقدم شدى است. اگر گردن نن )را( بٌ تی  ستو«زنی گر بٌ تی  ستو، گردن نن»نصراع در 
 ، نسند ٍ فعل بر نًاد نقدم سدى است. خرنن نن يهٌ خَشۀ خشو شد.«يهٌ خَشۀ خشو شد خرنن نن»نصراع در 

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

  است  شدى تأکید «پرستی یگانٌ» نفًَم بر بیت، کدام در -1
 ننَشمممو يرگمممز تَحیمممد، جمممامِ  از جمممز

 

 نممن گممردن سممتو تیمم  بممٌ گممر زنممی 
  

 .کنید نقایسٌ زیر سرٍدۀ با را سَم ٍ دٍم يای بیت نضهَن -2
 تنَننمممد درخمممت ای خممماکی َبمممر زَ  تممما

 

 پیَنمممد ریشمممٌ خممماک ٍ آب ایمممن از نگسمممل 
 

 يا بر نیًن دٍستی ٍ عش  بٌ ٍطن تأکید دارند. این بیتيهۀ 
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لَ » شریفۀ آیۀ نفًَم بٌ بیت، کدام در -3 اتا   اهلل َسِبیلِ  ِفی ُقِتُلَاْ  الِّذینَ  َتْحَسَبنّ  ٍَ ََ وْ  ِعندَ  َأْحَیاء بَلْ  أْن ًِ  است  شدى اشارى «ُیْرَزُقَنَ  َربِ
اند ٍ نزد پرٍردگارشان رٍزی دادى  آنان زندىآیٌ: ای پیانبر، يرگز گهان نبر کسانی کٌ در راى خدا کشتٌ شدند، نردگانند. بلکٌ نعنی 
 شَند. نی

نممن َنممدَفن از افممرٍزد نممن از بعممد کممٌ  گمممردد افسمممردى شمممعلٌ، ایمممن نپنمممدار
نقصَد از نصراع دٍم بیت زیر چیست  -4

نمممن دانمممن پمممرٍرد نی صمممبر، گمممل  آزادگممممممانو خمممممماِک  از آزادى نممممممن
کنو صبَری نی -2 ديو. فرزندان صبَر پرٍرش نی -1

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ دریافتدرک و  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

کرد  تجلیل جانبازان ٍ آزادگان ایثارگری از تَان نی چگَنٌ شها اعتقاد بٌ -1
ٍ اریيا ٍ فداک فشانی کاريایی نانند یادآٍری ٍ بزرگداشت جان يا ٍ پیگیری ايداف نقدس آنان، احترام بٌ شرف ٍ آزادگی ٍ عز 

ن، پشتیبانی اقتصادی تَسط دٍلت ٍ...بزرگَاری آنا
است  داشتٌ اسالنی انقالب يای ارزش حفظ در نقشی چٌ جن ، دٍرۀ خاطرا  ثبت -2

يای انقالب شدى ٍ يا ٍ ارزش ، نانع از فرانَش شدن آرنانسبب آشنایی جَانان با نبارزا  رزنندگان ٍ نجايدا  آنان شدى است
 ا در ادبیا  انقالب نیز گردیدى است.بٌ تصَیر کشیدى است، باعث خل  آثاری زیب يای رزنندگان را يا ٍ فداکاری دلٍری
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

بارگی: بدون اسب( )بیاسب باره: با چىب سخت و رنگ تیرهدرختی آبنىس:

در انگشت نندی از جنس استخىان ماانگشتر شست:
 گرفتند یکه با آن زه کمان را مشست 

زرد رنممگ کممه روممم  کمممان از آن صممم ی سندروس:
 گرفتند. )اینجا منظىر زردی است( می

 سینهبر:برگرداندروی بپیچید:

سخره گرفت  افسىس،فسىس:افسارنان:ع

 سالحُممال سلیح:آمادهزه: به

 جنگپیکار:پهلىان جنگجى،پرخاشجى:

 شجاعت دالوری،چاالکی:کالهترگ:

سخت که از چىب آن تیر، نیزه و درختی خدنگ:
 سازند. زی  می

اینجا )گران قیمت به رنگ قرمز، سنگی لعل:
 است.(قرمزی منظىر 

خستهستىه:بیهىدهخیر:خیره 

بزرگطبل کىس:جنگکارزار:

پهلىانُگرد:زرهَگبر:

هم نبرد حریف،همآورد:شىخی مزاح،مزیح:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

برگذشمممت هممممی کیمممىان، و بهمممرا  زدشمممت ز اسمممپان و سمممىاران خمممرو 

 ها در میدان جنگ به اوج آسمان رسید. پلهىانان و نعرۀ اسبریاد ف
 کنایه )مصراع دو : به باالتری  حد رسید( -امراق )مصراع دو ( -راعات نظیر )بهرا  و کیىان(م آرایه:

نعمممل زیمممر در خممما ، دل   خروشمممانلعممل بممىد، خممىن ز اعدسمم و تیمم  همممه
ها به خرو  درآمده بىد. و دست جنگجىیان از خىن، سرخ شده بىد و زمی  در زیر نعل اسبمشیر ش

پمممممممر بمممممممرآورد دالور عقمممممممابنممممر شممممیران جممممای، آن از برفتنممممد
شجاع، آن منطقه را تر  کردند و به سمت میدان جنگ حرکت کردند.هلىانان پ

استعاره )عقاب دالور: رستم( -جناس )نر و پر( -شیر و عقاب(مراعات نظیر )  -ستعاره )شیران و عقاب: از پهلىان بزرگ(ا آرایه:
سمنگ و کمىه بمر خما ، آممده جى  بهرنممگ خىرشممید، روی بمما ایمم  نمانممد

 عظمت سپاه خىرشید نیز ترسید و حتی خا  از زیر کىه و سنگ به جى  و خرو  آمد.ز ا
کنایه )رنگ از روی پریدن: ترسیدن( -مراعات نظیر )خا ، کىه، سنگ( -مراق )هر دو مصرع(ا آرایه:

سمممپرد ببایمممد را آسممممان گمممر کمممهُگممرد کممامىس   گفممت چنممی  لشممکر، بممه

گذرید.پهلىان به سپاهیانش گفت: اگر قرار باشد از آسمان هم بامىس ک
 (صرع دو ممراق ) ا آرایه:

آوریمممد بنمممد و تنمممگ ایرانیمممان، بمممهآوریمممد کمنمممد و گمممرز و تیممم  هممممه
 تما  تىان و قدرت عرصه را بر ایرانیان تنگ و آنها را اسیر کنید.ا ب

کنایه )بند آوردن: اسیر کردن( -ی ، گرز، کمند(تمراعات نظیر ) آرایه:
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 اشممممکبىس او نمممما  کجمممما دلیممممری
 

 کمممىس برسمممان   خروشمممید، بمممر هممممی 
 

  .نا  اشکبىس بىد مانند طبل جنگی فریاد برآورد )کجا به معنای که(که هلىانی پ
 شبیه )اشکبىس به کىس(ت آرایه:

 نبمممرد ایمممران، ز جىیمممد کمممه ببایمممد
 

 گمممرد بمممه آرد انمممدر نبمممرد همممم سمممر 
 

 به طرف سپاهیان ایران آمد تا حریف بطلبد و او را شکست دهد.شکبىس ا
 )سر به گرد آوردن: شکست دادن( کنایه -(یران از لشکریانامجاز ) آرایه:

 گبمممر و خمممىد بممما ُرّهممما  تیمممز، بشمممد
 

 ابمممر بمممه آممممد انمممدر رز  گمممرد هممممی 
 

 چنان که گرد و خا  میدان جنگ از حرکت سریع اسب او به آسمان رفت مت اشکبىس رفت، آنس زره جنگی به سریع با کاله خىد وها  ر
 (بر از آسمانامجاز ) -دو ( امراق )مصراع -جناس )گبر و ابر( -(ىد، گبر، زرهخمراعات نظیر )  آرایه:

 اشمممکبىس بممما ُرّهممما  آویخمممت بمممر
 

 کممىس و بممىق سممپه، دو هممر ز برآمممد 
 

 بل بلند شد.و اشکبىس با هم گالویز شدند و از هر دو سپاه صدای شیپىر و طها  رُ 
 (ىق و کىسبمراعات نظیر ) آرایه:

 اشممکبىس بممرد دسممت گممران، گممرز بممه
 

 آبنمممىس سمممپهر شمممد، آهنمممی  زممممی  
 

 گرز سنگی  خىد را به دست گرفت و زمی  برای تحمل ضربات او همچىن آه  و آسمان پر از گردو مبار شد. شکبىسا
 (مراق )مصراع دو ا -تشبیه )زمی  مانند آه ، سپهر مانند آبنىس( -سپهر(تضاد )زمی  و  آرایه:

 گمممممران گممممرز ُرّهمممما ، برآهیخممممت
 

 سمممران اسمممت پیکمممار، ز شمممد مممممی 
 

 گرز سنگی  خىد را بیرون کشید و به جنگ با رستم پرداخت و در پی ای  جنگ، اسب هر دو پهلىان زخمی شد.ها  ر
 (ران و گرانس) ناس ناقصج -(اررز و پیکگمراعات نظیر )  آرایه:

 سمممتىه ُکشمممانی از گشمممت ُرّهممما  چمممى
 

 کمممىه سمممىی شمممد و روی زو بپیچیمممد 
 

 برگرداند. )از جنگ دست کشید و به سىی کىه حرکت کرد.( رها  از جنگ با اشکبىس خسته شد، از او رویقتی و
 جناس )روی، سىی( -(منصرف شدناز  نایه )روی پیچیدنک آرایه:

 طمممىس آشمممفت انمممدر سمممپاه قلمممب   ز
 

 اشمممکبىس بمممر   کایمممد اسممم ، بمممزد 
 

 .را هی کرد تا به پیکار اشکبىس برودکه در مرکز سپاه بىد، خشمگی  شد. اسبش ىس ط
 نایه )زدن: هی کردن اسب(ک آرایه:

 گفممت طممىس بمما و آشممفت بممر تهمممت 
 

 ُجفممت اسممت بمماده جمما    را ُرّهمما  کممه 
 

 خشمگی  شد و به طىس گفت که رّها  مرد شراب است، نه مرد جنگ.ستم ر
 ناس ناقص )جفت، گفت(ج آرایه:

 ربمممدا آییممم  بمممه را سمممپه قلمممب   تمممى
 

 کمممارزار کمممنم پیممماده، اکنمممىن، مممم  
 

 اکنىن پیاده به جنگ اشکبىس می رو .)طىس( فرماندهی مرکز سپاه را به عهده بگیر. م  ى ت
 نایه )به آیی  داشت : منظم نگاه داشت (ک آرایه:

 فکنممممد بممممازو بممممه را زه بممممه کمممممان  
 

 چنمممد تیمممر بمممزد بمممر، کممممر بنمممد بمممه 
 

 .بند کمربند  آویخت آماده خىد را به بازو انداخت و چند تیر بهمان ک
 (ند و چندب) ناسج -(مان، زه، تیرکمراعات نظیر )  آرایه:

 آزمممممای رز  مممممرد   کممممای: خروشممممید
 

 جمممای بممماز   مشمممى آممممد، هممممآوردت 
 

 زد که ای پهلىان جنگجى، حریفت به میدان آمد، به عقب بر نگرد.ریاد ف
 بمانممممد خیممممره و بخندیممممد ُکشممممانی

 

مممران را عنمممان   بخىانمممد را او و کمممرد گ 
 

 زد. را نگهداشت و او را صداخندید و تعجب کرد. اسب شکبىس ا
 نایه )عنان را گران کرد: نگه داشت  اسب(ک آرایه:
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گریسممت  خىاهممد کممه را سممرت  بممی تمم   چیسممت  تممى نمما  کممه: خنممدان گفممت بممدو
.خنده به رستم گفت که نا  تى چیست و چه کسی بر ت  بی سر تى گریه خىاهد کردا ب

 ضاد )خندان و گریست (ت آرایه:
کمما  تممى نبینممی پممس کممزی  ُپرسممی چممهنممما  کمممه پاسممم  داد چنمممی  تهممممت 

ىشبختی را نخىاهی دید.پرسی  زیرا بعد از ای ، روی خ چنی  پاس  داد که چرا نا  مرا می ای ستم ر
 کنایه )کا  ندیدن، بدبخت شدن( -ا  و کا (ن) ناسج آرایه:

کمممرد تمممى َتمممرگ   ُپتممم  ممممرا زمانمممهکمممرد تمممى ممممرگ   نممما ، ممممادر ممممرا
نهاده است و روزگار به دست م  تى را از میان خىاهد برد.« اجل اشکبىس»نا  مرا ادر  م

 (مجاز )ترگ از کل کل وجىد -و ترگ( ناس )مرگج آرایه:
یکبممارگی بممه سممر، دهممی کشممت  بممهبمممارگی بمممی: گفمممت بمممدو شمممانیکُ 

دهی. به رستم گفت: بدون اسب خىدت را یکباره به کشت  میشکبىس ا
 (جاز )سر از کل بدنم آرایه:

پرخاشممممجىی مممممرد   بیُهممممده ای کممممه:بمممدوی پاسممم  داد چنمممی  تهممممت 
آورد  سمممنگ زیمممر کشمممان، سمممر سمممرآورد جنممممگ کممممه ندیممممدی پیمممماده،

ای که بمه میمدان جنمگ بمرود و  ای را ندیده ادهای  چنی  به اشکبىس پاس  داد که ای جنگجىی بیهىد گر، آیا تاکنىن جنگجىی پیستم ر
 کند. دشمنان را نابىد

 جناس )جنگ و سنگ( -کنایه )زیر سنگ آوردن: کشت ( -مىقىف المعانی آرایه:
جنممگ  بممه سممه هممر آینممد، انممدر سممىارپلنممگ و نهنممگ و شممیر تممى، شممهر   بممه

روند  در کشىر شما پهلىانانی که مثل شیر و نهنگ و پلنگ هستند نیز سىاره به میدان جنگ مییا آ
 (ستعاره )شیر و نهنگ و پلنگ از پهلىانان قدرتمندا -(یر و نهنگ و پلنگشمراعات نظیر )  آرایه:

کمممممممارزار بیامىزممممممممت پیمممممممادهسمممىار َنَبمممرده ای را، تمممى اکنمممىن همممم
ای مرد جنگجىی سىاره، شیىۀ پیاده جنگیدن را به تى خىاهم آمىخت.کنىن ا 

اشمممکبىس از بسمممتانم اسممم  تممما کمممهطممممىس فرسممممتاد، زان مممممرا پیمممماده
به ای  دلیل مرا پیاده به میدان فرستاده است تا از اشکبىس ، اسب بگیر .ىس ط

انجممممم  شممممىند خنممممدان روی، دو زمممم  همچمممى شمممىد، پیممماده ُکشمممانی
ا  کنند( همچىن م  از اسب پیاده شىد تا همگان به او بخندند )مسخرهشکبىس ا

 کنایه )خندان شدن: مسخره کردن( آرایه:
کممارزار شممش گممرد ایمم  و روز بممدی سممىار پانصممد تممى چممىن از بممه پیمماده،

ای  روز و روزگار ی  جنگجىی پیاده بهتر از پانصد سىار مثل تى است.ر د
 صراع اول(مراق )ما آرایه:

ممممزیح و فسمممىس جمممز هممممی نبیمممنمسممملیح تمممى بممما: گفمممت بمممدو ُکشمممانی
.بینم به رستم گفت: م  در تى سالحی جز افسىس و مسخرگی نمیشکبىس ا

زمممان آری سممر اکنممىن، هممم تمما ببممی کمممان و تیممر کممه رسممتم گفممت بممدو
.دهم ات پایان می به او گفت به تیر و کمان م  نگاه ک  زیرا اکنىن با ای  تیر و کمان به زندگیستم ر

 جناس ناقص )کمان و زمان( -مراعات نظیر )تیر و کمان( -(کنایه )سر آری زمان: کشته شىی آرایه:
کشمممید انمممدر و کمممرد زه بمممه را کمممماندیممد گرانمایممه اسمم  بممه نمماز  چممى

و کشید.نازد، کمان را آماده کرد  که دید اشکبىس به اسبش مینگامی ه
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 اوی اسمممب بمممر   َبمممر زد تیمممر یکمممی
 

 روی بممه بمماال ز آمممد انممدر اسمم  کممه 
 

 .چنان که اسب واژگىن شد تیری به سینۀ اسب اشکبىس زد، آنستم ر
 (کنایه )مصراع دو  -ناس ناقص )اوی، روی(ج آرایه:

 گفممممت آواز بممممه رسممممتم، بخندیممممد
 

 ُجفممت گرانمایممه پممیش بممه بنشممی  کممه 
 

 .خندید و با صدای بلند گفت که اکنىن در کنار دوست عزیزت بنشی ستم ر
 (ناس ناقص )گفت، جفتج آرایه:

 کنمممار در سمممر  ،بمممداری گمممر سمممزد
 

 کمممممارزار از آسمممممایی بمممممر زممممممانی 
 

 آسىده باشی. ای از جنگ کردن است که سر اسب را در آمى  بگیری و برای لحظهایسته ش
 اشمممکبىس زود کمممرد زه بمممه را کممممان

 

 سمممندروس ،رخ، و لمممرزان لمممرز تنمممی، 
 

 .ا  زرد شده بىد ه لرزید و رنگ چهر کمان خىد را آماده کرد در حالی که از ترس بر خىد می به سرعتشکبىس ا
 («ز»واج آرایی )صامت  -تشبیه )رخ به سندروس( -مراعات نظیر )کمان، زره( -نایه )مصراع دو (ک آرایه:

 تیمممر بباریمممد آنگمممه بمممر، رسمممتم بمممه
 

 خیممر خیممره بممر: گفممت بممدو تهمممت  
 

 را خمممىیش تممم  داری رنجمممه هممممی
 

 را بدانمممممدیش جمممممان و بمممممازوی دو 
 

 کنی. ده جسم و جان بد ذات خىد را اذیت میاشکبىس رستم را تیر باران کرد، رستم به او گفت که بیهىنگاه آ
 تضاد )ت  و جان( - ، بازو(تمراعات نظیر ) آرایه:

 چنمممگ بُمممرد کممممر، بنمممد   بمممه تهممممت 
 

 خممدنگ تیممر چىبممه یمم  کممرد ُگممزی  
 

 .دست به بند کمربند  برد و ی  تیر از جنس چىب خدنگ انتخاب کردستم ر
 آب چمممى پیکمممان، المممماس تیمممر   یکمممی

 

 عقمممماب پممممرّ  چممممار او، بممممر نهمممماده 
 

 .اده بىددنى  آن آبدیده و چهار پر عقاب در انتهای آن قرار  تیز و برنده کهیر ت
 ی تشبیهی )تیر الماس( اضافه -شبیه )تیر به آب(ت آرایه:

 چنمممگ بمممه رسمممتم، بمالیمممد را کممممان
 

 خممدنگ تیممر   آورده، انممدر َشسممت بممه 
 

 .داخل شست قرار داد -در دست گرفت و تیر را که از جنس چىب خدنگ بىد )بسیار محک  بىد( كمان راستم ر
 اشممممکبىس سممممینۀ و َبممممر َبممممر بممممزد

 

 بمممىس داد او دسمممت زممممان، آن سمممپهر 
 

 .ای  خاطر آسمان بر دستان رستم بىسه زد تیر را بر سینه و پهلىی اشکبىس زد و بهستم ر
واج آرایمی )صمامت  -امراق )مصراع دو ( -تشخیص )یىسۀ سپهر( -مراعات نظیر )بر و سینه( -(ناس تا  )بر: حرف اضافه، بر: پهلىج آرایه:
 («س»

 بممداد جممان زمممان، انممدر هممم ُکشممانی،
 

 نممزاد مممادر ز گفتممی کممه شممد، چنممان 
 

 چنان که گىیی هرگز از مادر متىلد نشده بىد. جان داد آندر همان لحظه شکبىس ا
 (مراق )مصراع دو ا آرایه:

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .برگردانید ساده نثر به کال ، اجزای سازی مرتب از پس را زیر بیت -1
 نممممر شممممیران جممممای، آن از برفتنممممد

 

 َپمممممممر بمممممممرآورد دالور ُعقممممممماب 
 

 پر بر آورد.جا رفتند و عقاب دالور  نر از آنشیران 
 جنگجىیان شجاع از آنجا حرکت کردند و پهلىانان مبارز آمادۀ نبرد شدند. عنی:م
 افتید  می چیزهایی چه یاد به ،«بهار» گىییم می وقتی -2

 ای  به آیند؛ می هم با شبکه یا مجمىعه ی  صىرت به و رسند می ذه  به که هستند چیزهایی از... و شکفت  جىانه، شکىفه، گل، درخت،
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 .گىیند می «معنایی شبکه» ها مجمىعه یا ها شبکه گىنه
 .بسازید معنایی شبکۀ واژه، هر برای درس، مت  از دیگر کلماتی انتخاب با آنگاه بنىیسید؛ را واژه هر معنای اکنىن

   

     

    :

    :

           :

           :

                       

                                

                          

                           
 

 : مانند رفت، می کار به اضافه حرف دو با همراه «متّمم» ی  گاهی فارسی، زبان گذشتۀ تاری  در -3
 .سر بر= بر سر به
 .زی  بر= بر زی  به

 فروز گیتی فال و اختر نی  به(           گیسى بر)=  بدوز ،بر او گیسىی به و بگیر
 کنید پیدا متّمم کاربرد گىنه ای  برای دیگری نمىنۀ درس، ای  در. 
 ، آنگه ببارید تیربررستم  به ، بزد تیر چندبربند کمر  به
  .بنىیسید و بیابید درس مت  در ممال کلمۀ چند -4

 سلیح  سالح مزیح مزاج
 

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بنىیسید را زیر های عبارت از هری  کنایی مفهى  -1
 کردن اسبمتىقف  :کردن گران را عنان 
 کست دادن و کشت  حریفش :آوردن گرد به نبرد هم سر 
 باشند  رجزخىانی ای  از هایی نمىنه تىانند می درس ابیات کدا . است سپاه دو پهلىانان رجزخىانی حماسه، آداب از یکی -2
 32تا  11های  یتب
 .دهید تىضیح را آن و بیابید را «امراق» کاربرد از نمىنه دو درس، مت  از -3

 دشمممت ز اسمممپان و سمممىاران خمممرو 
 

 برگذشمممت هممممی کیمممىان، و بهمممرا  ز 
 

 سد.ها بر تىاند به فاصله بسیار زیاد تا سیاره و صدا هر چقدر هم زیاد باشد نمیر س
 اشممکبىس بممرد دسممت گممران، گممرز بممه

 

 آبنمممىس سمممپهر شمممد، آهنمممی  زممممی  
 

 چیزی امکان ندارد.تىاند سنگی  باشد که زمی  به خاطر تحمل آن مثل آه  شىد. چنی   آنقدر نمیرز گ
 رنممگ خىرشممید، روی بمما ایمم  نمانممد

 

 سمنگ و کمىه بمر خما ، آممده جى  به 
 

 تىاند سبب ترس و رنگ پریدگی خىرشید شىد، ای  امر میر ممک  است. سپاهیان هر چقدر زیاد هم باشد نمیعداد ت
 است  طنزآمیز شاعر، بیان لح  ابیات، کدا  در -4

 گفمممممت آواز بمممممه رسمممممتم، بخندیمممممد
 

 ُجفممت گرانمایممه پممیش بممه بنشممی  کممه 
 

 کنممممار در سمممر  بمممداری، گمممر سمممزد
 

 کمممممارزار از آسمممممایی بمممممر زممممممانی 
 

 طممممىس فرسممممتاد، زان مممممرا پیمممماده
 

 اشمممکبىس از بسمممتانم اسممم  تممما کمممه 
 

 پلنمممگ و نهنمممگ و شمممیر تمممى، شمممهر   بمممه
 

 جنممگ  بممه سممه هممر آینممد، انممدر سممىار 
 

 کممممرد تممممى مممممرگ   نمممما ، مممممادر مممممرا
 

 کمممرد تمممى َتمممرگ   ُپتممم  ممممرا زمانمممه 
 

 چیسممت  تممى نمما  کممه: خنممدان گفممت بممدو
 

 گریسممت  خىاهممد کممه را سممرت  بممی تمم    
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

خاطر شکست از اشکبىس و گریخت  به سمت کىهبه  برآشفت  رّها  از رستم چرا -1
آورد روی نبرد، به پیاده رستم چرا شما، نظر به -2

خستگی اسبش رخش و... -تحقیر حریف و نشان دادن قدرت جنگاوری خىدبرای 
.بنىیسید را رستم برتر ویژگی چند درس، ای  پایۀ بر -3

از نیروی جسمانی، شجاعت و روحیۀ جنگاوری و مهارت در استفاده از ابزار نبرد.برخىرداری 

بالیم می بدان ایرانیان ما که هست فردوسی کال  در هایی ویژگی چه روانی - روحی دید از -4
ها آمده است و نیز بر آزادگی، فضیلت، شرافت، دادگری و  ها و سیاهی کال  فردوسی مظاهر میه  دوستی، فداکاری و جنگ با تباهیدر 

 ید شده است.آزادمنشی تأک
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 حیلٌ کردن، سحر کردن، جادٍ کردن افسَن: تاج، دیًیو، کالى پادشايی افسر:
 تیزرٍ، شتابندى بادپا: جنگ، نبرد، کارزار آٍرد:
 خرٍشیدن، برخاستن بردنیدن: اسب بارى:
 نتحیر، سرگشتٌ خیرى: آراستٌ، نیکَ، شاد پدرام:
 خرٍشندى، غرندى، نًیب َدنان: جنگی، زرى جانۀ ِدرع:
 اسبی کٌ رنگش نایل بٌ زردی باشد َسهند: دٍدنان، خاندان، طایفٌ دٍدى:
 شیرافکن، دالٍر شیراٍژن: سر نیزى، تیزی ير چیز ِسنان:
 کهند انداز کهند افکن: افسار، ديانٌ ِعنان:

 يَشیار، چابک يژیر: فریاد زدن ٍیلٌ کردن:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ُگوووووژَدَيو دختووووورِ  شووووود آگووووواى چوووووَ
 

 کووووو گشوووو  انجهوووون، آن سوووواالرِ  کووووٌ 
 

 ينگانی کٌ ُگرد آفرید آگاى شد کٌ سردار آن سپاى اسیر شد، )فرناندى ندارد(
 کنایٌ )کو گشتن: از بین رفتن( آرایه:

 سووووَار ُگووووردی سووووانِ  َبوووور بووووَد زنووووی
 

 نانوووودار انوووودرٍن، جنووووگ بووووٌ يهیشووووٌ 
 

 د یک پًلَان سَارکار کٌ در جنگ کردن نعرٍف ٍ نام آٍر بَد.زنی نانن
 تشبیٌ )زن بٌ پًلَان سَار کار( آرایه:

 «ُگردآفریوووووود» بووووووَد اٍ نووووووام کجووووووا
 

 نآٍریوووووود چنووووووین نووووووادر، ز زنانووووووٌ 
 

 .نام این پًلَان زن، ُگرد آفرید بَد. رٍزگار چنین پًلَان زنی بٌ خَد ندیدى بَد
 ُيجیوووور کووووارِ  ز آنوووود نوووونگش چنووووان

 

 قیووور کوووردارِ  بوووٌ رنگوووش اللوووٌ شووود کوووٌ 
 

 .چنان از اسارت يجیر شرنگین شد کٌ رنگ صَرتش نثل قیر سیاى گش  آن
 یر(قتشبیٌ )رنگ صَرت بٌ نانند  آرایه:

 جنوووووووگ سوووووووَارانِ  ِدرعِ  بپَشوووووووید
 

 درنووووگ جووووای کووووار، آن انوووودر نبووووَد 
 

 .دسَاران جنگی زرى را بر تن کردند، در جنگ با دشهن يیچ تأخیری جایز نبَ
 شوووویر کووووردار بووووٌ دژ از آنوووود فوووورٍد

 

 زیوووور بووووٌ بادپووووایی نیووووان، بوووور کهوووور 
 

 گردآفرید يهچَن شیری از باالی قلعٌ بٌ پایین آند. کهربند خَد را بستٌ ٍ آنادۀ نبرد، بر اسبی چابک سَار شد.
 استعارى )بادپا از اسب( -کنایٌ )کهر بر نیان: آنادى( -تشبیٌ )گرد آفرید بٌ شیر( آرایه:

 گووورد چوووَ آنووود انووودر سوووپاى یشپووو بوووٌ
 

 کووورد ٍیلوووٌ یکوووی خرٍشوووان رعووودِ  چوووَ 
 

 بٌ سرع  بٌ نزد سپاى رف  ٍ يهچَن رعد ٍ برقی خشهگین فریاد زد.
 جناس ناقص )کرد ٍ َگرد( -رید بٌ َگرد ٍ رعد( تشبیٌ )گردآ آرایه:

 آٍران جنووووگ ٍ انوووود کدام ُگووووردان کووووٌ
 

 سووووووووران کووووووووارآزنَدى ٍ دلیووووووووران 
 

 پرستو حتی اگر با شهشیر ستو گردن نرا بزنی. ا را نینن تنًا خداٍند یکت
 (آٍران، دلیران، سران ُگردان، جنگنراعات نظیر )  آرایه:

 بدیوووود را اٍ اٍژن، شوووویر سووووًرا  چووووَ
 

 گزیوووود دنوووودان بووووٌ را لووووب ٍ بخندیوووود 
 

 يایش را بٌ دندان گرف . ينگانی کٌ سًرا  شیرافکن اٍ را دید خندید ٍ با حال  تهسخر لب
 تشبٌ )سًرا  بٌ شیر( آرایه:
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بدیوووود، را اٍ افگوووون کهنوووود ُدخوووو ِ  چووووَ  ُگردآفریووووود پووووویش دنوووووان بیانووووود
 گوووو ر تیوووور  پوووویش را نوووور  َنُبوووود  بوووور بگشوووواد ٍ کوووورد زى بووووٌ را کهووووان

کرد؛ تیريایی  سًرا  بٌ سرع  بٌ نزد ُگرد آفرید رف . ينگانی کٌ ُگرد آفرید کهند افکن اٍ را دید، کهان را آنادى کرد ٍ شرٍع بٌ تیراندازی
 تَانس  فرار کند. ای از دس  اٍ نهی کٌ يیچ پرندى

کنایٌ )َنُبد نر  را پیش تیر  گ ر: بسیار در تیراندازی ناير بَد.( آرایه:
گرفووو  سوووَاران جنوووگ راسووو ، ٍ چووو گرفوووو  تیربوووواران بوووور، سووووًرا  بووووٌ

اٍ پرداخ . ُگردآفرید بٌ سه  سًرا  تیراندازی کرد ٍ از ير طرف با تیر بٌ جنگ با
 نجاز )چ  ٍ راس  از يهٌ طرف( -تضاد )چ  ٍ راس ( آرایه:

جنوووگ بوووٌ آنووود انووودر تیوووز ٍ آشوووف  بووورننووووگ آنوووود  ٍ سووووًرا  کوووورد نگووووٌ
سًرا  بٌ اٍ نگايی کرد ٍ از این کار اٍ احساس ننگ گرد، خشهگین شد ٍ سریع بٌ جنگ با اٍ شتاف .

 جناس ناقص )جنگ ٍ ننگ( آرایه:
دنیووود بووور يهوووی آتوووش سوووانِ  بووور کوووٌُگردآفریووووود دیووووود را سوووووًرا  چوووووَ
کوووورد تووووا  از ُپوووور را سوووونان ٍ عنووووانکوووورد سووووًرا  سووووَی را نیووووزى سوووور

.گردآفرید ينگانی کٌ دید سًرا  يهچَن آتش، دنندى ٍ خشهگین اس ، نیزۀ خَد را بٌ طرف سًرا  گرف  ٍ آنادى نبرد شد
 -جنواس نواقص )عنوان ٍ سونان( -کنایٌ )نصراع آخر: آنادى جنوگ شودن( -«(س»  ٍاج آرایی )صان -تشبیٌ )سًرا  چَن آتش( آرایه:

نراعات نظیر )نیزى، سنان(
جنووگ بووٌ بُوود گوور چووارى اٍ خووَاىِ  َبوود چووَپلنوووگ چوووَن شووود ٍ سوووًرا  ف آشوووبر

گر اس . سًرا  يهچَن پلنگی خشهگین آنادى پیکار شد زیرا دید کٌ دشهن اٍ در جنگ ناير ٍ حیلٌ
 (یٌ: )سًرا  بٌ پلنگتشب آرایه:

یوووددر َبووور یوووک، بوووٌ یوووک بووور ، بووور ِزِرىُگردآفریووووووود کهربنووووووودِ  بووووووور بوووووووزد
.ا  را بر کهربند اٍ زد ٍ تهام زرى را بر تن ُگرد آفرید پارى کرد نیزى

برکشووووید نیووووان از تیووووز تیوووو  یکوووویآفریوووود ُگوووورد بپیچیوووود زیوووون بوووور چووووَ
.ین بٌ تکان افتاد، بٌ سرع  شهشیر  را از کهر  بیرٍن آٍردينگانی کٌ گردآفرید بر اثر ضربٌ سًرا  بر رٍی ز

 (زین، تی نراعات نظیر ) آرایه:
گووورد برخاسووو  ٍ  اسووو بووورِ  از نشسووو کوووورد نوووویو دٍ بووووٌ را اٍ نیووووزى بووووزد

رف .ای نحکو نیزۀ اٍ را بٌ دٍ قسه  تقسیو کرد. دٍبارى بر اسبش سَار شد ٍ از حرک  اسب گرد ٍ غباری بٌ آسهان  با ضربٌ
 کنایٌ )برخاس  گرد: سرع  حرک  اسب( -(جناس ناقص )کرد، گرد آرایه:

زٍد برگاشووووووووو  ٍ رٍی ازٍ بپیچیووووووووودنبووووووَد بسووووووندى اٍ بووووووا آٍرد بووووووٌ
گرد آفرید در نیدان جنگ تَانایی نقابلٌ با سًرا  را نداش ، از اٍ رٍی برگرداند ٍ بٌ سرع  برگش .

ببوووورد رٍشوووونایی جًووووان، از خشووووو بووووٌسوووووُپرد را اژديوووووا عنوووووان، سوووووپًبد،
.سًرا  اختیار خَد را بٌ دس  اسبش داد ٍ با خشو خَد يهٌ را ترساند

اغورا  )نصوراع  -کنایٌ )عنان را سپردن: اختیار را بٌ دس  کسی دادن، رٍشنایی از جًان بردن: ترساندن( -(استعارى )اژديا از اسب آرایه:
 دٍم(

سوووور  از ُخووووَد برداشوووو  ٍ بجنبیوووود  انووودر  تنوووگ بوووٌ خرٍشوووان آنووود چوووَ
ينگانی کٌ با فریاد بٌ نزدیک گردآفرید رسید، با یک حرک  کالى خَد را از سر اٍ برداش .

اٍی رٍی شوووود، خَرشووووید چووووَ درفشووووان  اٍی نووووووَی زرى بنوووووودِ  ز شوووووود ريووووووا
.نَيای گردآفرید از زیر زرى بیرٍن آند ٍ صَرت چَن خَرشید اٍ نهایان شد

جناس ناقص )نَی ٍ رٍی( -ٌ خَرشید(تشبیٌ )رٍی اٍ ب آرایه:
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 جدیدترین نمونه سواالت امتحانی و کاربرگ های آموزشی 

 

 دخترسوووو  کوووواٍ سووووًرا ، بدانسوووو 
 

 افسرسووووووو  درِ  از اٍ نوووووووَی ٍ سووووووور 
 

 .ديد کٌ اٍ فرد بزرگی اس  سًرا  فًهید کٌ اٍ دختر اس  ٍ ٍضع ظايری اٍ نشان نی
 (نجاز )سر ٍ نَ از ٍجَد اٍ آرایه:

 سوووپاى ایوووران از گفووو : آنووود  شوووگف 
 

 !آٍردگوووواى  بووووٌ آیوووود دختوووور چنووووین 
 

 تعجب کرد ٍ گف  آیا از سپاى ایران باید چنین دختری بٌ نیدان جنگ بیاید 
 (سپاى، آٍردگاىنراعات نظیر )  آرایه:

 نجوووَی ريوووایی نووون کوووز گفووو  بووودٍ
 

 رٍی  نوووواى ای ٍ جووووَیی، جنووووگ چوووورا 
 

 بٌ گرد آفرید گف  کٌ از دس  نن خالص نخَايی شد. زیبارٍیی چَن تَ، چرا باید در نیدان جنگ باشد 
 (تشبیٌ )رٍ بٌ ناى رایه:آ

 گوووَر توووَ سوووانِ  بوووٌ دانوووو بوووٌ نیانووود
 

 نشوووووَر نیوووووابی، ريوووووایی چووووونگو ز 
 

 تَانی فرار کنی، پس فریاد نزن. )تال  بیًَدى نکن( تاکنَن شکاری چَن تَ بٌ دانو نیفتادى اس . از دستانو نهی
 نجاز )چنگ از دس ( -تشبیٌ )تَ نانند گَر( آرایه:

 یووووودآفر ُگووووورد کاٍیخووووو  بدانسووووو 
 

 ندیوووود درنووووان چووووارى از جووووز را آن نوووور 
 

 .ای جز نیرنگ ٍ فریب ندارد گردآفرید فًهید کٌ اسیر شدى ٍ برای ريایی چارى
 دلیوووور ای: »گفوووو  ٍ بنهووووَد رٍی بوووودٍ

 

 شووووویر، کوووووردار بوووووٌ دلیوووووران نیوووووان 
 

 نووووا جنووووگ بوووورین نظووووارى لشووووکر، دٍ
 

 نووووا آينووووگ ٍ شهشوووویر ٍ گوووورز بوووورین 
 

 نوووَی ٍ رٍی چنوووین گشوووایو نووون کنوووَن
 

 گوووَی ٍ گفووو  از ُپووور گوووردد توووَ سوووپاى 
 

 نبووورد دشووو  بوووٌ اٍ دختوووری بوووا کوووٌ
 

 گووورد آٍرد انووودر ابووور بوووٌ سوووان بووودین 
 

 تَسووو  فرنوووان بوووٌ دژ ٍ لشوووکر کنوووَن
 

 «ُجسووو  جنوووگ آشوووتی، ایووون بووور نبایووود 
 

دٍ لشکر بٌ ایون جنوگ ٍ گردآفرید صَرت خَد را بٌ اٍ نشان داد ٍ گف  ای پًلَان ٍ ای کسی کٌ در نیان دلیران نانند شیر يستی. ير 
بوا یوک يایی خَايند زد. کٌ سًرا   کنند. اکنَن اگر نن صَرت ٍ نَيای خَد را نشان ديو سپايیان تَ حرف نبرد تن بٌ تن نا نگاى نی

یون دختر در نیدان جنگید ٍ این چنین تال  بسیار کرد تا اٍ را شکس  ديد. اکنَن يهۀ سپايیان نن نطیع تَ يستند ٍ نباید بعود از ا
 .صلح دٍبارى جنگ کرد

نجواز )دژ از ايول  -کنایٌ )گرد بٌ ابرٍ آٍردن: تال  زیاد کوردن( -جناس ناقص )رٍی ٍ نَی( -تکرار )دلیر( -(تشبیٌ )سًرا  بٌ شیر آرایه:
 کنایٌ )بٌ فرنان بَدن: نطیع بَدن( -تضاد )جنگ ٍ آشتی( -دژ(

 آفریوووووود ُگوووووورد بپیچیوووووود را عنووووووان
 

 دکشووووووی دژ بوووووور سوووووورافراز سووووووهند 
 

 گردآفرید اسب خَد را برگرداند ٍ بٌ سه  دژ حرک  کرد.
 تشخیص )سهند سرافراز( -(کنایٌ )عنان پیچیدن: برگشتن آرایه:

 يوووو بوووٌ اٍ بوووا سوووًرا  ٍ رفووو  يهوووی
 

 گووووووژديو دژ، درگوووووواى بووووووٌ بیانوووووود 
 

 .گردآفرید ٍ سًرا  در کنار يو تا نزدیکی دژ آندند ٍ گژديو نیز تا در درٍازى دژ آند
 ُگردآفریوووووووود بگشوووووووواد ارىبوووووووو درِ 

 

 کشووووید دژ بوووور بسووووتٌ، ٍ خسووووتٌ توووونِ  
 

 .گردآفرید درٍازى قلعٌ را باز کرد ٍ جسو خستٌ ٍ نجرٍح خَد را بٌ داخل قلعٌ کشاند
 نراعات نظیر )دژ ٍ بارى( -(جناس ناقص )بستٌ ٍ خستٌ آرایه:

 شوووووودند غهگووووووین ٍ ببسووووووتند دژ درِ 
 

 شووودند خوووَنین دیووودى ٍ دل غوووو از ُپووور 
 

 .هگین قلعٌ درٍازى را بستند، در حالی کٌ از ناراحتی ٍ اندٍى چشهانشان پر از خَن شدى بَدايالی غ
 نراعات نظیر )دل ٍ دیدى( -(کنایٌ )خَنین شدن دل ٍ دیدى: ناراح  شدن آرایه:
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 يجیووووووووور ٍ آفریووووووووود ُگووووووووورد آزا ز
 

 پیوووووور ٍ بُرنووووووا بَدنوووووود، درد از ُپوووووور 
 

 ژ غهگین ٍ ناراح  بَدند.فرید يهْۀ ايل داز زخهی شدن يجیر ٍ گردآ
 تضاد )برنا ٍ پیر( -نجاز )برنا ٍ پیر از يهۀ نردم( -(آزار، دردنراعات نظیر ) آرایه:

 زن شووووویر نیکووووودل کوووووای: بگفتنووووود
 

 انجهوووون دل تووووَ، از بُوووود غووووو از ُپوووور 
 

 .گفتند ای شیر زن پاک دل، يهۀ ايل دژ بٌ خاطر تَ غهگین ٍ ناراح  بَدند
 نجاز )دل از کل ٍجَد( -(تشبیٌ )زن بٌ شیر آرایه:

 رنووگ ٍ افسووَن يووو ُجسووتی، رزم يووو کووٌ
 

 ننوووووگ دٍدى بووووور توووووَ کوووووار ز نیانووووود 
 

 .دار نخَايد شد تَ برای پیرٍزی، يو جنگیدی ٍ يو دس  بٌ نیرنگ ٍ فریب زدی انا از این شکس ، نام ٍ آٍازى خانَادى تَ لکٌ
 جناس ناقص )رنگ ٍ ننگ( آرایه:

 آفریوووووود ُگوووووورد بسوووووویار، بخندیوووووود
 

 بنگریووووود سوووووپٌ برآنووووود، بوووووارى بوووووٌ 
 

 گردآفرید خندید، آنگاى بٌ باالی قلعٌ آند ٍ سپاى را نگاى کرد.
 زیووون پشووو  بووور دیووود را سوووًرا  چوووَ

 

 چوووین ترکوووانِ  شووواىِ  کوووای گفووو  چنوووین 
 

 بووووازگرد کنووووَن گشووووتی، رنجووووٌ چوووورا
 

 نبوووورد دشوووو  ز يووووو آنوووودن از يووووو 
 

چرا خَد را بٌ زحه  انداختی، اکنَن از نیدان نبورد  .ٍ گف  ای پادشاى ترکان چینينگانی کٌ گردآفرید سًرا  را سَار بر اسب دید بٌ ا
 ات برگرد. بٌ سه  خانٌ

 ُکنووووی فرنووووان کووووٌ آیوووود بًتوووور را تووووَ
 

 ُکنووووووی تووووووَران سووووووَی نووووووانَر، رخ 
 

 تَ بًتر اس  کٌ بٌ حرف نن گَ  کنی ٍ بٌ سه  تَران برگردی.
 (سه  جایی کردن: برگشتنکنایٌ )فرنان کردن: اطاع  کردن، رخ بٌ  آرایه:

 خوووَیش بوووازٍی بوووٌ ایهووون بوووس نباشوووی
 

ٍِ  خوووََرد»   «خوووَیش پًلوووَی ز نوووادان، گوووا
 

 .بیند زیاد بٌ قدرت خَد نطهئن نبا  زیرا انسان نادان يهیشٌ از جانب خَد  آسیب نی
 (ضر  الهثل )نصراع دٍم -کنایٌ )نصراع دٍم: آسیب دیدن از طرف خَد( -(نجاز )بازٍ از قدرت آرایه:

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بیابید درس نتن از را زیر کلهات نعنایی نعادل -1
 (قلعٌ، دژ، حصار) بارى (زرى) درع
 .بنَیسید را زیر يای فعل نعنای لغ ، فرينگ کهک بٌ -2

 (ردنبلند کردن، باال ب) برآٍردن ( نعرى کشیدن، فریاد زدن) کردن ٍیلٌ (بیرٍن آٍردن) برکشیدن
 .ديید تَضیح زیر، بی  در ،«بر» نعنایی کاربرد دربارۀ -3

 ُگردآفریووووود کهربنووووودِ  بووووور بوووووزد
 

 ردیوود َبوور یووک، بووٌ یووک بوور ، بوور ِزِرى 
 

 در نصراع اٍل حرف اضافٌ اس .
 در نصراع دٍم بٌ ترتیب در جایگاى حرف اضافٌ بٌ نعنی پًلَ ٍ بٌ عنَان پیشَند فعل بٌ کار رفتٌ اس .

 .بنَیسید را آنًا انرٍزی نعادل ٍ کنید تعیین را زیر يای فعل زنان -4
  دانس  )فًهید( ، ناضی سادى: بدانس . 
 رف  نی ، ناضی استهراری: رف  يهی . 
ل از ای نهَنٌ درس، نتن از -5 َّ  .بنَیسید ٍ بیابید کلهات نَشتاری شکل تح

 برگش  ←برگاش  کهند افکن ←کهند افگن اسب ←اس  
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

  اند  جناس آرایۀ بردارندۀ در يا، بی  کدام در قافیٌ ٍاژگان -1
 شوووویر کووووردار بووووٌ دژ از آنوووود فوووورٍد

 

 زیوووور بووووٌ بادپووووایی نیووووان، بوووور کهوووور 
 

 گووورد چوووَ آنووود انووودر سوووپاى پووویش بوووٌ
 

 کووورد ٍیلوووٌ یکوووی خرٍشوووان رعووودِ  چوووَ 
 

 ننووووگ آنوووود  ٍ سووووًرا  کوووورد نگووووٌ
 

 جنوووگ بوووٌ دآنووو انووودر تیوووز ٍ آشوووف  بووور 
 

 اٍی نووووووَی زرى بنوووووودِ  ز شوووووود ريووووووا
 

 اٍی رٍی شوووود، خَرشووووید چووووَ درفشووووان 
 

 رنووگ ٍ افسووَن يووو ُجسووتی، رزم يووو کووٌ
 

 ننوووووگ دٍدى بووووور توووووَ کوووووار ز نیانووووود 
  

 .بیابید خَاندید، کٌ شعری در را اغرا  آرایۀ از ای نهَنٌ -2
 «ُگردآفریوووووود» بووووووَد اٍ نووووووام کجووووووا

 

 نآٍریوووووود چنووووووین نووووووادر، ز زنانووووووٌ 
 

 سوووووُپرد را اژديوووووا عنوووووان، سوووووپًبد،
 

 ببوووورد رٍشوووونایی جًووووان، از خشووووو بووووٌ 
  

 .بنَیسید را زیر کنایی يای عبارت نفًَم -3
 ،(فسار اسبش را ريا کردا) سپرد را اژديا عنان، سپًبد 
 (ٌ سرزنین خَد )تَران( برگردیب) کنی تَران سَی نانَر رخ 
 (درس عجب کردن، نسخرى کردن در اینت) گزید دندان بٌ را لب 
 آن نعادل َنَثل، دٍ ديخدا، حکو ٍ انثال بٌ رجَع با سپس ديید؛ تَضیح آن کاربرد ٍ نعنا دربارى   ٍ بیابید درس نتن از َنَثل یک -4

ٍِ  خََرد .بنَیسید برند کٌ کسی ناخَاستٌ یا نادانستٌ با تکیٌ بر نیرٍ ٍ قدرت خَد،  : این نثل را زنانی بٌ کار نیخَیش پًلَی ز نادان، گا
 بٌ انسان برسد از ناحیٌ خَد  اس .آسیبی  کند. )ير زنینۀ نابَدی خَیش را فرايو نی

 ناس  کٌ بر ناس  ٍ آف  طاٍٍس آند پّر اٍ نعادل این ضر  الهثل يستند.از 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 در جنگآفرید ٍ زخهی شدن گردٍ اسارت يجیر )فرناندى دژ( شکس   بَد  چٌ دژ، ساکنان بَدن غهگین ٍ دردنندی دلیل -1
 .بنَیسید رٍان نثر بٌ را زیر بی  نفًَم ٍ نعنا -2

 نبووووَد بسووووندى اٍ بووووا آٍرد بووووٌ
 

 زٍد برگاشووووو  ٍ رٍی ازٍ بپیچیووووود 
 

 آفرید تَان نبارزى با سًرا  را نداش  از اٍ رٍی برگرداند ٍ بٌ سرع  بازگش .گرد 
 اس   کردى ٍصف يایی ٍیژگی چٌ با را ریدُگردآف داستان، این در فردٍسی -3

 گر اندیش ٍ حیلٌ پرس ، چارى نانند، نغرٍر، ٍطن ی ناير ٍ بیجنگاٍر، شجاع سَارکار ٍ کهند انداز  پًلَانی،
 .کنید نقایسٌ «زنان شیر» خَانی رٍان نتن با را درس این -4

ى ایران در برابر يجَم دشهنان ٍ يای نل  آزاد يا ٍ رشادت يا، پًلَانی يا: ير دٍ در قالب داستان بیان شدى ٍ رٍایتی از قًرنانی شباي 
 شان اس . بٌ سرزنین نتجاٍزان
يای جنگ ٍ  از نظر تصَیر صحنٌ -از نظر سبک بیان ٍ لحن )سبک خراسانی ٍ زنان نعیار انرٍز( -يا: از نظر قالب )نثر ٍ نظو( تفاٍت

 يای نبارزى شیَىابزاريا ٍ 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درک و دریافت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
نلی: در آن بٌ آدا  ٍ رسَم ٍ اعتقادات زنینٌ  .بنَیسید را خَد دالیل یاف   تَان نی سرٍدى این در را حهاسی شعر يای ٍیژگی کدام -1

 ديد.  نردنش اشارى کردى اس  ٍ فرينگ آنًا را در نبارزى نشان نی
 يراسند. : از پًلَانان ٍ دالٍرانی سخن گفتٌ کٌ سرشتشان با دیگران نتفاٍت اس  ٍ از کسی جز خدا نهیقًرنانیزنینٌ 
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 نردان کانل َابدال: سرچشهٌ آبخَر:

 ژندى پَش، گدا جَلقی: نًربانی تلَطف:

 کدخدا ننش ٍش: خَاجٌ ناير حاذق:

 کو عقلی، نادانیخردی،  بی َسفايت: خَار، ناتَان زبَن:

 کاسٌ نسی طاس: نشتری سَداگر:

 خشو، غضب َقًر: جَیانٌ فریاد پرخاش َعربدى:

 پشیهانی، تأسف ندانت: باٍر داشتن ُنسلو داشتن:

 چًارپایان فضلۀ سرگین: کرد شَخی نی نکتٌ گفتی:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ای طوووووووَطی را ٍی ٍ بقوووووووالی بوووووووَد
 

 ای طوووَطی گَیوووا سووو   نوووَایی، خوووَش 
 

 .ای کٌ خَش آٍاز ٍ خَش آب ٍ رنگ ٍ زی ا بَد نرد بقالی یک طَطی داشت، طَطی
 دکوووووان نگً وووووان بوووووَدی دکوووووان در

 

 سووووَداگران يهووووٌ بووووا گفتووووی نکتووووٌ 
 

 .کرد يا شَخی نی نگً ان دکان بَد ٍ با يهۀ نشتری
 (کنایٌ )نکتٌ گفتن: شَخی کردن آرایه:

 بُووووودی نووووواط  آدنوووووی، خطووووواب   در
 

 بووووودی حووووواذق طَطیوووووان نوووووَای در 
 

 يا حاضر جَاب ٍ در يو آٍازی با طَطیان ناير بَد. در سخن گفتن با انسان
 نَازنٌ آرایه:

 گریخوووت سوووَیی دکوووان صووودر از َجسوووت
 

 بریخوووووت را ُگووووول رٍغووووون يای شیشووووٌ 
 

 .يای رٍغن گل را ریخت از باالی دکان بٌ سهت دیگری پرٍاز کرد ٍ شیشٌ
 ()گریخت، بریختجناس ناقص  آرایه:

 اش خَاجوووووٌ بیانووووود خانوووووٌ سوووووَی از
 

 ٍش خَاجوووٌ فوووار ، بنشسوووت دکوووان بووور 
 

 .ٍار در دکان نشست صاحب نغازى از سهت خانٌ بٌ طرف نغازى رفت ٍ با خیالی آسَدى ٍ خَاجٌ
 (تش یٌ )صاحب نغازى بٌ خَاجٌ آرایه:

 چووورب جانوووٌ ٍ دکوووان رٍغووون ُپووور دیووود
 

 ضوورب ز کوول طووَطی گشووت زد، سوورش بوور 
 

 ای بٌ سر اٍ زد کٌ با آن ضربٌ طَطی کچل شد. يایش چرب گشتٌ. ضربٌ دید نغازى پر از رٍغن شدى ٍ ل اس
 جناس ناقص )چرب ٍ ضرب( آرایه:

 کووووورد کَتووووواى سوووووخن چنووووودی رٍزک
 

 کوووووورد آى نوووووودانت از بّقووووووال نوووووورد 
 

 کشید. طَطی چند رٍزی سخن نگفت ٍ نرد بقال از رٍی پشیهانی آى حسرت نی
 کنایٌ )سخن کَتاى کردن: حرف ن دن( آرایه:

 دریووو  ای: »گفوووت نی ٍ کنووود نی بووور ریووش
 

 نیووووو  زیووووور شووووود نعهوووووتو کافتووووواب 
 

ای کٌ باعث رزق ٍ رٍزی دکوان نون  )از سخن گفتن افتاد(. طَطی .کٌ آن طَطی زی ایو از بین رفت« افسَس»گفت:  زد ٍ نی خَد را نی
 بَد.

 کنایٌ )آفتاب زیر ابر رفتن: از بین رفتن( -استعارى )آفتاب از طَطی( -کنایٌ )ریش کندن: ناراحت شدن( آرایه:
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«زبوووان خوووَش آن بووور نووون زدم چوووَنزنوووان آن بوووَدی بشکسوووتٌ نووون دسوووت
.شکست ای کاش آن زنان کٌ نن بر سر طَطی خَش آٍازم زدم، دستو نی

زبان(نراعات نظیر )دست، سر،  -(کنایٌ )راضی بَدن بٌ دست شکستن: پشیهانی آرایه:
را خووووَیش نوووور  نطوووو  بیابوووود تووووارا درٍیوووووش يووووور داد نوووووی يا يدیوووووٌ

اش دٍبارى سخن بگَید. داد تا شاید طَطی بٌ درٍیشان ٍ فقیران صدقٌ نی
نَنیوووودٍار، بُوووود بنشسووووتٌ دکووووان بوووورزار ٍ حیوووران شوووب سوووٌ ٍ رٍز سوووٌ بعووود

بَد.بعد از سٌ ش انٌ رٍز سرگردانی ٍ سرگشتگی، نا انید در دکان نشستٌ 
تضاد )رٍز ٍ شب( آرایه:

گفوووت بوووٌ اٍ آیووود کانووودر باشووود کوووٌ تووواشوووگفت، گوووَن يووور را نووور  آن نهوووَد نی
.اش سخن بگَید آٍرد( تا شاید طَطی کرد )شکلک در نی برای آن پرندى کاريای عجی ی نی

 جناس ناقص )شگفت، گفت( -(کنایٌ )نصراع اٍل: شکلک در آٍردن آرایه:
طشووت ٍ طوواس ُپشووت چووَ نووَ، بووی سوور بوواگذشوووووت نی برينوووووٌ سووووور ای جوووووَلقی

نَ بَد. کرد در حالی کٌ سرش يهچَن کاسۀ نسی صاف ٍ بی نرد فقیری سر برينٌ )بدٍن کالى( از آنجا ع َر نی
تش یٌ )سر بی نَ بٌ طاس ٍ طشت( آرایه:

!فوووالن يوووی،: کوووٌ زد درٍیوووش بووور بانوووگزنووووان در آنوووود گفووووت انوووودر طووووَطی
!ریختووووی  رٍغوووون شیشووووٌ از نگوووور تووووَآنیختووووی  کووووالن بووووا َکوووول، ای چووووٌ از

ای یا نٌ، تَ نی  نانند نون  طَطی فَرًا بٌ سخن آند ٍ با صدای بلند بٌ آن نرد گدا گفت: چرا کچل يستی  آیا با کچالن رفت ٍ آند کردى
 ای  يای رٍغن گل را ریختٌ شیشٌ
 (تکرار )کل آرایه:

را دلوو  صوواحب پنداشووت خووَد چووَ کوواٍ  را خلووووو  آنووووود خنووووودى قیاسوووووش از
از این نقایسٌ طَطی نردم خندیدند، زیرا اٍ آن نرد گدا را نثل خَد تصَر کردى بَد.

 شووویر ٍ شووویر ن شوووتن در باشووود چوووٌ گووور  نگیوووور خووووَد از قیوووواس را پاکووووان کووووار
اگرچٌ در نَشتن یکسان يستند، انا در کار ٍ عهل نردان ح  را با کار ٍ عهل خَدت نقایسٌ نکن. دٍ کلهۀ شیر )جانَر( ٍ شیر )خَردنی( 

 نعنی بسیار نتفاٍتند.
جناس تام )شیر ٍ شیر( آرایه:

شووود آگووواى حووو ، ابووودال   ز کسوووی کووووشووود گهوووراى سووو ب زیووون عوووالو جهلوووٌ
ب رد. آنًا پیاند ٍ کهتر کسی تَانستٌ نردان ح  را بشناسد ٍ بٌ نرت ۀ  يای نادرستی بٌ گهرايی افتادى نردم جًان بٌ س ب چنین قیاس

 نجاز )عالو از نردم عالو( آرایه:
عسوول دیگوور زیوون ٍ نوویش آن از شوود لیووکنحووول از خَردنووود زن وووَر گوووَن دٍ يووور

عسل( از یک نحل غذا خَرند انا آن غذا برای یکی بٌ زير ت دیل شدى ٍ برای دیگری بٌ عسل. ير دٍ نَع زبنَر )زن َر عسل ٍ بی
نوواب نشووک زان، ٍ، شوود سوورگین یکووی زیوونآب ٍ خَردنووود گیوووا آيوووَ گوووَن دٍ يووور

ير دٍ نَع آيَ از یک جا آب ٍ گیاى خَردند، انا یکی فضلٌ پس داد ٍ دیگری نشک خالص.
تضاد )سرگین، نشک( -جناس ناقص )آب، ناب( آرایه:

شووووکر از پوووور آن ٍ، خووووالی یکووووی ایوووونآبخووووَر یووووک از خَرنوووود نووووی دٍ يوووور
.انا یکی از آنًا تَ خالی درآند ٍ دیگری پر از شکر شددٍ نی از یک سرچشهٌ آب خَردند 

 تضاد )پر ٍ خالی( آرایه:
بوووووین راى سوووووالٌ يفتووووواد فرقشوووووانبوووین اشووو اى چنوووین ایووون يووو اران صووود

در این دنیا ي اران ش ايت این چنینی ٍجَد دارد، انا در باطن تفاٍت آنًا بسیار است.
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 يسووووت رٍی آدم ابلوووویس بسووووی چووووَن
 

 دسوووت داد نشووواید دسوووتی يووور بوووٌ پوووس 
 

 يای انسان نهای زیادی ٍجَد دارد، پس ن اید بٌ ير کس دست دٍستی داد. چَن شیطان
 «(س»ٍاج آرایی )صانت  -جناس ناقص )يست ٍ دست( -کنایٌ )دست ندادن: دٍست نشدن( آرایه:

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بیابید درس نتن از را زیر ٍاژگان نعنایی نعادل -1
 (نی ) ابر  (فار ) آسَدى 
 (حاذق) دست چیرى  (َابدال) کانل نردان 
 .کنید انتخاب کهانک از را درست انالی -2
 (صدر -سدر )دکان   (غیاث -قیاس) ٍ سنجش 
 .ديید تَضیح زیر بیت در «را» کلهۀ کاربرد دربارۀ -3

 را درٍیوووووش يووووور داد نوووووی يا يدیوووووٌ
 

 را خووووَیش نوووور  نطوووو  بیابوووود تووووا 
 

 ٍ در نصراع دٍم نشانٌ نفعَل است.« بٌ»در نصراع اٍل در جایگاى حرف اضافٌ بٌ کار رفتٌ بٌ نعنی 
ل دربارۀ -4 َّ   .ديید تَضیح «سَداگران» کلهۀ نعنایی تح

شَد کٌ در کار  کسانی اطالق نیرٍد ٍ بٌ  رفتٌ است، انا انرٍزى در نعنی بٌ کار نی بٌ کار نی« تاجر ٍ بازرگان»سَداگر در گذشتٌ بٌ نعنای 
 يستند.« نَاد نخدر ٍ قاچاق»
 .بنَیسید باشند، دارا را پسَند این کٌ دیگر ٍاژۀ دٍ نعناست  چٌ بٌ «ٍش خَاجٌ» کلهۀ در «ٍش» پسَند -5

 ٍش یعنی نانند خَاجٌ ٍش بٌ نعنای ش ايت است ٍ خَاجٌ
 نًَش، پریَش

 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بنَیسید را آنًا نفًَم ٍ بیابید يشتو بیت در را يا کنایٌ -1
 ریش بر کندن )ناراحت بَدن(، آفتاب زیر نی  رفتن )نابَد شدن، از بین رفتن(

 .ديید تَضیح شدى، گرفتٌ کار بٌ تهثیل با را درس این نحتَای ارت اط -2
يای سطحی ٍ غیر ننطقی بٌ نتایج نادرست رسید، از تهثیل بًرى  داٍرینَلَی برای بیان رٍشن این نطلب کٌ ن اید با نقایسۀ نابجا ٍ 

 بردى است.
  .بیابید جناس انَاع برای يایی نهَنٌ درس، نتن از -3

 آب ٍ ناب -جناس نايهسان )ناقص(: دل  ٍ خل 
 جناس يهسان )تام(: شیر ٍ شیر

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

  دارد  تأکید نفًَنی چٌ بر زیر، بیت -1
 آبخووووَر یووووک از خَرنوووود نووووی دٍ يوووور

 

 شووووکر از پوووور آن ٍ، خووووالی یکووووی ایوووون 
 

اینکٌ ظاير یکسان داشتن ٍ از یک نندی نا از آن بستگی دارد. ٍ  ٌ چگَنگی بًرىاین کٌ حقیقت یکی است ٍلی درک ٍ برداشت از آن، ب
ی، بسیار با يو نتفاٍت آبشخَر تغذیٌ کردن دلیل بر آن نیست کٌ باطن يو یکی باشد؛ زیرا نَارد زیادی يست کٌ با ٍجَد تشابٌ ظاير 

 ٍ حتی ضد یکدیگرند.
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دارد  نی برحذر چی ی چٌ از را آدنی زیر، بیت در نَلَی -2
دسوووت داد نشووواید دسوووتی يووور بوووٌ پوووسيسووووت رٍی آدم ابلوووویس بسووووی چووووَن

ٌ آنًابا افراد ناشایست ٍ اعتهاد کردن بدٍستی از 
.بسنجید «بّقال ٍ طَطی» داستان با را آن ٍ بنَیسید زیر شعر از را خَد استن اط -3

اسووت یافتووٌ بووت آن ٍ نحووراب یکووی ایووناسوووت یافتوووٌ تفووواٍت جوووا زیووون نعرفوووت
صووووووفت عووووووالی رى   ایوووووون سوووووو ًر   ازنعرفووووووت آفتوووووواب بتابوووووود چووووووَن

خووووَیش صووودر حقیقووووت در یابووود بوووازخوووَیش قووودر بووور شوووَد بینوووا یکوووی يووور
يا نع َد ٍ خدایشان نتفاٍت است، این است کٌ بٌ درک  اینکٌ انسانعلت  ٍ تع یر ير کس از حقیقت، بٌ اندازۀ درک اٍست.رداشت ب

ت برسند، ير کس بٌ جا ٍ نَقعیت خَیش پی بردى ٍ از يا بٌ شناخت ٍ نعرفت درس اند. اگر انسان درست ٍ نعرفت کانل دست نیافتٌ
داستان طَطی ٍ بقال نی  اگر طَطی بٌَق حقیقی را بشناسد. در تَاند نع َد ٍ نعش نیشَد. آنگاى  حقیقت حال خَیش آگاى نی

 کرد. آٍر نطرح نهی نقایسۀ خندىیافت، آن  نعرفت دست نی
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 بارگی: بدون اسب( )بیاسب  باره: با چىب سخت و رنگ تیرهدرختی  آبنىس:

در انگشت نندی از جنس استخىان ماانگشتر  شست:
 گرفتند یکه با آن زه کمان را مشست 

زرد رنممگ کممه روممم  کمممان از آن صممم ی  سندروس:
 گرفتند. )اینجا منظىر زردی است( می

 سینه بر: برگرداندروی  بپیچید:

 سخره گرفت  افسىس، فسىس: افسار نان:ع

 سالحُممال  سلیح: آماده زه: به

 جنگ پیکار: پهلىان جنگجى، پرخاشجى:

 شجاعت دالوری، چاالکی: کاله ترگ:

سخت که از چىب آن تیر، نیزه و درختی  خدنگ:
 سازند. زی  می

اینجا )گران قیمت به رنگ قرمز، سنگی  لعل:
 است.(قرمزی منظىر 

 خسته ستىه: بیهىده خیر:خیره 

 بزرگطبل  کىس: جنگ کارزار:

 پهلىان ُگرد: زره َگبر:

 هم نبرد حریف، همآورد: شىخی مزاح، مزیح:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 دشمممت ز اسمممپان و سمممىاران خمممرو 
 

 برگذشمممت هممممی کیمممىان، و بهمممرا  ز 
 

 ها در میدان جنگ به اوج آسمان رسید. پلهىانان و نعرۀ اسبریاد ف
  کنایه )مصراع دو : به باالتری  حد رسید( -امراق )مصراع دو ( -راعات نظیر )بهرا  و کیىان(م آرایه:

 لعممل بممىد، خممىن ز اعدسمم و تیمم  همممه
 

 نعمممل زیمممر در خممما ، دل   خروشمممان 
 

 ها به خرو  درآمده بىد. و دست جنگجىیان از خىن، سرخ شده بىد و زمی  در زیر نعل اسبمشیر ش
 نممممر شممممیران جممممای، آن از برفتنممممد

 

 پمممممممر بمممممممرآورد دالور عقممممممماب 
 

 شجاع، آن منطقه را تر  کردند و به سمت میدان جنگ حرکت کردند.هلىانان پ
 استعاره )عقاب دالور: رستم( -جناس )نر و پر( -شیر و عقاب(مراعات نظیر )  -ستعاره )شیران و عقاب: از پهلىان بزرگ(ا آرایه:

 رنممگ خىرشممید، روی بمما ایمم  نمانممد
 

 سمنگ و کمىه بمر خما ، آممده جى  به 
 

 عظمت سپاه خىرشید نیز ترسید و حتی خا  از زیر کىه و سنگ به جى  و خرو  آمد.ز ا
 کنایه )رنگ از روی پریدن: ترسیدن( -مراعات نظیر )خا ، کىه، سنگ( -مراق )هر دو مصرع(ا آرایه:

 ُگممرد کممامىس   گفممت چنممی  لشممکر، بممه
 

 سمممپرد ببایمممد را آسممممان گمممر کمممه 
 

 گذرید.پهلىان به سپاهیانش گفت: اگر قرار باشد از آسمان هم بامىس ک
 (صرع دو ممراق ) ا آرایه:

 آوریمممد کمنمممد و گمممرز و تیممم  هممممه
 

 آوریمممد بنمممد و تنمممگ ایرانیمممان، بمممه 
 

 تما  تىان و قدرت عرصه را بر ایرانیان تنگ و آنها را اسیر کنید.ا ب
 کنایه )بند آوردن: اسیر کردن( -ی ، گرز، کمند(تمراعات نظیر ) آرایه:
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 اشممممکبىس او نمممما  کجمممما دلیممممری
 

 کمممىس برسمممان   خروشمممید، بمممر هممممی 
 

  .نا  اشکبىس بىد مانند طبل جنگی فریاد برآورد )کجا به معنای که(که هلىانی پ
 شبیه )اشکبىس به کىس(ت آرایه:

 نبمممرد ایمممران، ز جىیمممد کمممه ببایمممد
 

 گمممرد بمممه آرد انمممدر نبمممرد همممم سمممر 
 

 به طرف سپاهیان ایران آمد تا حریف بطلبد و او را شکست دهد.شکبىس ا
 )سر به گرد آوردن: شکست دادن( کنایه -(یران از لشکریانامجاز ) آرایه:

 گبمممر و خمممىد بممما ُرّهممما  تیمممز، بشمممد
 

 ابمممر بمممه آممممد انمممدر رز  گمممرد هممممی 
 

 چنان که گرد و خا  میدان جنگ از حرکت سریع اسب او به آسمان رفت مت اشکبىس رفت، آنس زره جنگی به سریع با کاله خىد وها  ر
 (بر از آسمانامجاز ) -دو ( امراق )مصراع -جناس )گبر و ابر( -(ىد، گبر، زرهخمراعات نظیر )  آرایه:

 اشمممکبىس بممما ُرّهممما  آویخمممت بمممر
 

 کممىس و بممىق سممپه، دو هممر ز برآمممد 
 

 بل بلند شد.و اشکبىس با هم گالویز شدند و از هر دو سپاه صدای شیپىر و طها  رُ 
 (ىق و کىسبمراعات نظیر ) آرایه:

 اشممکبىس بممرد دسممت گممران، گممرز بممه
 

 آبنمممىس سمممپهر شمممد، آهنمممی  زممممی  
 

 گرز سنگی  خىد را به دست گرفت و زمی  برای تحمل ضربات او همچىن آه  و آسمان پر از گردو مبار شد. شکبىسا
 (مراق )مصراع دو ا -تشبیه )زمی  مانند آه ، سپهر مانند آبنىس( -سپهر(تضاد )زمی  و  آرایه:

 گمممممران گممممرز ُرّهمممما ، برآهیخممممت
 

 سمممران اسمممت پیکمممار، ز شمممد مممممی 
 

 گرز سنگی  خىد را بیرون کشید و به جنگ با رستم پرداخت و در پی ای  جنگ، اسب هر دو پهلىان زخمی شد.ها  ر
 (ران و گرانس) ناس ناقصج -(اررز و پیکگمراعات نظیر )  آرایه:

 سمممتىه ُکشمممانی از گشمممت ُرّهممما  چمممى
 

 کمممىه سمممىی شمممد و روی زو بپیچیمممد 
 

 برگرداند. )از جنگ دست کشید و به سىی کىه حرکت کرد.( رها  از جنگ با اشکبىس خسته شد، از او رویقتی و
 جناس )روی، سىی( -(منصرف شدناز  نایه )روی پیچیدنک آرایه:

 طمممىس آشمممفت انمممدر سمممپاه قلمممب   ز
 

 اشمممکبىس بمممر   کایمممد اسممم ، بمممزد 
 

 .را هی کرد تا به پیکار اشکبىس برودکه در مرکز سپاه بىد، خشمگی  شد. اسبش ىس ط
 نایه )زدن: هی کردن اسب(ک آرایه:

 گفممت طممىس بمما و آشممفت بممر تهمممت 
 

 ُجفممت اسممت بمماده جمما    را ُرّهمما  کممه 
 

 خشمگی  شد و به طىس گفت که رّها  مرد شراب است، نه مرد جنگ.ستم ر
 ناس ناقص )جفت، گفت(ج آرایه:

 ربمممدا آییممم  بمممه را سمممپه قلمممب   تمممى
 

 کمممارزار کمممنم پیممماده، اکنمممىن، مممم  
 

 اکنىن پیاده به جنگ اشکبىس می رو .)طىس( فرماندهی مرکز سپاه را به عهده بگیر. م  ى ت
 نایه )به آیی  داشت : منظم نگاه داشت (ک آرایه:

 فکنممممد بممممازو بممممه را زه بممممه کمممممان  
 

 چنمممد تیمممر بمممزد بمممر، کممممر بنمممد بمممه 
 

 .بند کمربند  آویخت آماده خىد را به بازو انداخت و چند تیر بهمان ک
 (ند و چندب) ناسج -(مان، زه، تیرکمراعات نظیر )  آرایه:

 آزمممممای رز  مممممرد   کممممای: خروشممممید
 

 جمممای بممماز   مشمممى آممممد، هممممآوردت 
 

 زد که ای پهلىان جنگجى، حریفت به میدان آمد، به عقب بر نگرد.ریاد ف
 بمانممممد خیممممره و بخندیممممد ُکشممممانی

 

مممران را عنمممان   بخىانمممد را او و کمممرد گ 
 

 زد. را نگهداشت و او را صداخندید و تعجب کرد. اسب شکبىس ا
 نایه )عنان را گران کرد: نگه داشت  اسب(ک آرایه:
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گریسممت  خىاهممد کممه را سممرت  بممی تمم   چیسممت  تممى نمما  کممه: خنممدان گفممت بممدو
.خنده به رستم گفت که نا  تى چیست و چه کسی بر ت  بی سر تى گریه خىاهد کردا ب

 ضاد )خندان و گریست (ت آرایه:
کمما  تممى نبینممی پممس کممزی  ُپرسممی چممهنممما  کمممه پاسممم  داد چنمممی  تهممممت 

ىشبختی را نخىاهی دید.پرسی  زیرا بعد از ای ، روی خ چنی  پاس  داد که چرا نا  مرا می ای ستم ر
 کنایه )کا  ندیدن، بدبخت شدن( -ا  و کا (ن) ناسج آرایه:

کمممرد تمممى َتمممرگ   ُپتممم  ممممرا زمانمممهکمممرد تمممى ممممرگ   نممما ، ممممادر ممممرا
نهاده است و روزگار به دست م  تى را از میان خىاهد برد.« اجل اشکبىس»نا  مرا ادر  م

 (مجاز )ترگ از کل کل وجىد -و ترگ( ناس )مرگج آرایه:
یکبممارگی بممه سممر، دهممی کشممت  بممهبمممارگی بمممی: گفمممت بمممدو شمممانیکُ 

دهی. به رستم گفت: بدون اسب خىدت را یکباره به کشت  میشکبىس ا
 (جاز )سر از کل بدنم آرایه:

پرخاشممممجىی مممممرد   بیُهممممده ای کممممه:بمممدوی پاسممم  داد چنمممی  تهممممت 
آورد  سمممنگ زیمممر کشمممان، سمممر سمممرآورد جنممممگ کممممه ندیممممدی پیمممماده،

ای که بمه میمدان جنمگ بمرود و  ای را ندیده ادهای  چنی  به اشکبىس پاس  داد که ای جنگجىی بیهىد گر، آیا تاکنىن جنگجىی پیستم ر
 کند. دشمنان را نابىد

 جناس )جنگ و سنگ( -کنایه )زیر سنگ آوردن: کشت ( -مىقىف المعانی آرایه:
جنممگ  بممه سممه هممر آینممد، انممدر سممىارپلنممگ و نهنممگ و شممیر تممى، شممهر   بممه

روند  در کشىر شما پهلىانانی که مثل شیر و نهنگ و پلنگ هستند نیز سىاره به میدان جنگ مییا آ
 (ستعاره )شیر و نهنگ و پلنگ از پهلىانان قدرتمندا -(یر و نهنگ و پلنگشمراعات نظیر )  آرایه:

کمممممممارزار بیامىزممممممممت پیمممممممادهسمممىار َنَبمممرده ای را، تمممى اکنمممىن همممم
ای مرد جنگجىی سىاره، شیىۀ پیاده جنگیدن را به تى خىاهم آمىخت.کنىن ا 

اشمممکبىس از بسمممتانم اسممم  تممما کمممهطممممىس فرسممممتاد، زان مممممرا پیمممماده
به ای  دلیل مرا پیاده به میدان فرستاده است تا از اشکبىس ، اسب بگیر .ىس ط

انجممممم  شممممىند خنممممدان روی، دو زمممم  همچمممى شمممىد، پیممماده ُکشمممانی
ا  کنند( همچىن م  از اسب پیاده شىد تا همگان به او بخندند )مسخرهشکبىس ا

 کنایه )خندان شدن: مسخره کردن( آرایه:
کممارزار شممش گممرد ایمم  و روز بممدی سممىار پانصممد تممى چممىن از بممه پیمماده،

ای  روز و روزگار ی  جنگجىی پیاده بهتر از پانصد سىار مثل تى است.ر د
 صراع اول(مراق )ما آرایه:

ممممزیح و فسمممىس جمممز هممممی نبیمممنمسممملیح تمممى بممما: گفمممت بمممدو ُکشمممانی
.بینم به رستم گفت: م  در تى سالحی جز افسىس و مسخرگی نمیشکبىس ا

زمممان آری سممر اکنممىن، هممم تمما ببممی کمممان و تیممر کممه رسممتم گفممت بممدو
.دهم ات پایان می به او گفت به تیر و کمان م  نگاه ک  زیرا اکنىن با ای  تیر و کمان به زندگیستم ر

 جناس ناقص )کمان و زمان( -مراعات نظیر )تیر و کمان( -(کنایه )سر آری زمان: کشته شىی آرایه:
کشمممید انمممدر و کمممرد زه بمممه را کمممماندیممد گرانمایممه اسمم  بممه نمماز  چممى

و کشید.نازد، کمان را آماده کرد  که دید اشکبىس به اسبش مینگامی ه
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 اوی اسمممب بمممر   َبمممر زد تیمممر یکمممی
 

 روی بممه بمماال ز آمممد انممدر اسمم  کممه 
 

 .چنان که اسب واژگىن شد تیری به سینۀ اسب اشکبىس زد، آنستم ر
 (کنایه )مصراع دو  -ناس ناقص )اوی، روی(ج آرایه:

 گفممممت آواز بممممه رسممممتم، بخندیممممد
 

 ُجفممت گرانمایممه پممیش بممه بنشممی  کممه 
 

 .خندید و با صدای بلند گفت که اکنىن در کنار دوست عزیزت بنشی ستم ر
 (ناس ناقص )گفت، جفتج آرایه:

 کنمممار در سمممر  ،بمممداری گمممر سمممزد
 

 کمممممارزار از آسمممممایی بمممممر زممممممانی 
 

 آسىده باشی. ای از جنگ کردن است که سر اسب را در آمى  بگیری و برای لحظهایسته ش
 اشمممکبىس زود کمممرد زه بمممه را کممممان

 

 سمممندروس ،رخ، و لمممرزان لمممرز تنمممی، 
 

 .ا  زرد شده بىد ه لرزید و رنگ چهر کمان خىد را آماده کرد در حالی که از ترس بر خىد می به سرعتشکبىس ا
 («ز»واج آرایی )صامت  -تشبیه )رخ به سندروس( -مراعات نظیر )کمان، زره( -نایه )مصراع دو (ک آرایه:

 تیمممر بباریمممد آنگمممه بمممر، رسمممتم بمممه
 

 خیممر خیممره بممر: گفممت بممدو تهمممت  
 

 را خمممىیش تممم  داری رنجمممه هممممی
 

 را بدانمممممدیش جمممممان و بمممممازوی دو 
 

 کنی. ده جسم و جان بد ذات خىد را اذیت میاشکبىس رستم را تیر باران کرد، رستم به او گفت که بیهىنگاه آ
 تضاد )ت  و جان( - ، بازو(تمراعات نظیر ) آرایه:

 چنمممگ بُمممرد کممممر، بنمممد   بمممه تهممممت 
 

 خممدنگ تیممر چىبممه یمم  کممرد ُگممزی  
 

 .دست به بند کمربند  برد و ی  تیر از جنس چىب خدنگ انتخاب کردستم ر
 آب چمممى پیکمممان، المممماس تیمممر   یکمممی

 

 عقمممماب پممممرّ  چممممار او، بممممر نهمممماده 
 

 .اده بىددنى  آن آبدیده و چهار پر عقاب در انتهای آن قرار  تیز و برنده کهیر ت
 ی تشبیهی )تیر الماس( اضافه -شبیه )تیر به آب(ت آرایه:

 چنمممگ بمممه رسمممتم، بمالیمممد را کممممان
 

 خممدنگ تیممر   آورده، انممدر َشسممت بممه 
 

 .داخل شست قرار داد -در دست گرفت و تیر را که از جنس چىب خدنگ بىد )بسیار محک  بىد( كمان راستم ر
 اشممممکبىس سممممینۀ و َبممممر َبممممر بممممزد

 

 بمممىس داد او دسمممت زممممان، آن سمممپهر 
 

 .ای  خاطر آسمان بر دستان رستم بىسه زد تیر را بر سینه و پهلىی اشکبىس زد و بهستم ر
واج آرایمی )صمامت  -امراق )مصراع دو ( -تشخیص )یىسۀ سپهر( -مراعات نظیر )بر و سینه( -(ناس تا  )بر: حرف اضافه، بر: پهلىج آرایه:
 («س»

 بممداد جممان زمممان، انممدر هممم ُکشممانی،
 

 نممزاد مممادر ز گفتممی کممه شممد، چنممان 
 

 چنان که گىیی هرگز از مادر متىلد نشده بىد. جان داد آندر همان لحظه شکبىس ا
 (مراق )مصراع دو ا آرایه:

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .برگردانید ساده نثر به کال ، اجزای سازی مرتب از پس را زیر بیت -1
 نممممر شممممیران جممممای، آن از برفتنممممد

 

 َپمممممممر بمممممممرآورد دالور ُعقممممممماب 
 

 پر بر آورد.جا رفتند و عقاب دالور  نر از آنشیران 
 جنگجىیان شجاع از آنجا حرکت کردند و پهلىانان مبارز آمادۀ نبرد شدند. عنی:م
 افتید  می چیزهایی چه یاد به ،«بهار» گىییم می وقتی -2

 ای  به آیند؛ می هم با شبکه یا مجمىعه ی  صىرت به و رسند می ذه  به که هستند چیزهایی از... و شکفت  جىانه، شکىفه، گل، درخت،
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 .گىیند می «معنایی شبکه» ها مجمىعه یا ها شبکه گىنه
.بسازید معنایی شبکۀ واژه، هر برای درس، مت  از دیگر کلماتی انتخاب با آنگاه بنىیسید؛ را واژه هر معنای اکنىن

   

     

    :

    :

          :

          :

                   

                           

                     

                       

: مانند رفت، می کار به اضافه حرف دو با همراه «متّمم» ی  گاهی فارسی، زبان گذشتۀ تاری  در -3
 .سر بر= بر سر به
 .زی  بر= بر زی  به

 فروز گیتی فال و اختر نی  به(           گیسى بر)=  بدوز ،بر او گیسىی به و بگیر
 کنید پیدا متّمم کاربرد گىنه ای  برای دیگری نمىنۀ درس، ای  در.
، آنگه ببارید تیربررستم  به ، بزد تیر چندبربند کمر  به
.بنىیسید و بیابید درس مت  در ممال کلمۀ چند -4

سلیح  سالح مزیح مزاج

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

.بنىیسید را زیر های عبارت از هری  کنایی مفهى  -1
 کردن اسبمتىقف  :کردن گران را عنان
 کست دادن و کشت  حریفش :آوردن گرد به نبرد هم سر
باشند رجزخىانی ای  از هایی نمىنه تىانند می درس ابیات کدا . است سپاه دو پهلىانان رجزخىانی حماسه، آداب از یکی -2
 32تا  11های  یتب
.دهید تىضیح را آن و بیابید را «امراق» کاربرد از نمىنه دو درس، مت  از -3

برگذشمممت هممممی کیمممىان، و بهمممرا  زدشمممت ز اسمممپان و سمممىاران خمممرو 
سد.ها بر تىاند به فاصله بسیار زیاد تا سیاره و صدا هر چقدر هم زیاد باشد نمیر س

آبنمممىس سمممپهر شمممد، آهنمممی  زممممی اشممکبىس بممرد دسممت گممران، گممرز بممه
چیزی امکان ندارد.تىاند سنگی  باشد که زمی  به خاطر تحمل آن مثل آه  شىد. چنی   آنقدر نمیرز گ

سمنگ و کمىه بمر خما ، آممده جى  بهرنممگ خىرشممید، روی بمما ایمم  نمانممد
تىاند سبب ترس و رنگ پریدگی خىرشید شىد، ای  امر میر ممک  است. سپاهیان هر چقدر زیاد هم باشد نمیعداد ت
است طنزآمیز شاعر، بیان لح  ابیات، کدا  در -4

ُجفممت گرانمایممه پممیش بممه بنشممی  کممهگفمممممت آواز بمممممه رسمممممتم، بخندیمممممد
کمممممارزار از آسمممممایی بمممممر زممممممانیکنممممار در سمممر  بمممداری، گمممر سمممزد
اشمممکبىس از بسمممتانم اسممم  تممما کمممهطممممىس فرسممممتاد، زان مممممرا پیمممماده

جنممگ  بممه سممه هممر آینممد، انممدر سممىارپلنمممگ و نهنمممگ و شمممیر تمممى، شمممهر   بمممه
کمممرد تمممى َتمممرگ   ُپتممم  ممممرا زمانمممهکممممرد تممممى مممممرگ   نمممما ، مممممادر مممممرا
گریسممت  خىاهممد کممه را سممرت  بممی تمم   چیسممت  تممى نمما  کممه: خنممدان گفممت بممدو
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 خاطر شکست از اشکبىس و گریخت  به سمت کىهبه  برآشفت  رّها  از رستم چرا -1
 آورد  روی نبرد، به پیاده رستم چرا شما، نظر به -2

 خستگی اسبش رخش و... -تحقیر حریف و نشان دادن قدرت جنگاوری خىدبرای 
 .بنىیسید را رستم برتر ویژگی چند درس، ای  پایۀ بر -3

 از نیروی جسمانی، شجاعت و روحیۀ جنگاوری و مهارت در استفاده از ابزار نبرد.برخىرداری 

 بالیم  می بدان ایرانیان ما که هست فردوسی کال  در هایی ویژگی چه روانی - روحی دید از -4
ها آمده است و نیز بر آزادگی، فضیلت، شرافت، دادگری و  ها و سیاهی کال  فردوسی مظاهر میه  دوستی، فداکاری و جنگ با تباهیدر 

 ید شده است.آزادمنشی تأک
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 حیلٌ کردن، سحر کردن، جادٍ کردن افسَن: تاج، دیًیو، کالى پادشايی افسر:
 تیزرٍ، شتابندى بادپا: جنگ، نبرد، کارزار آٍرد:
 خرٍشیدن، برخاستن بردنیدن: اسب بارى:
 نتحیر، سرگشتٌ خیرى: آراستٌ، نیکَ، شاد پدرام:
 خرٍشندى، غرندى، نًیب َدنان: جنگی، زرى جانۀ ِدرع:
 اسبی کٌ رنگش نایل بٌ زردی باشد َسهند: دٍدنان، خاندان، طایفٌ دٍدى:
 شیرافکن، دالٍر شیراٍژن: سر نیزى، تیزی ير چیز ِسنان:
 کهند انداز کهند افکن: افسار، ديانٌ ِعنان:

 يَشیار، چابک يژیر: فریاد زدن ٍیلٌ کردن:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ُگوووووژَدَيو دختووووورِ  شووووود آگووووواى چوووووَ
 

 کووووو گشوووو  انجهوووون، آن سوووواالرِ  کووووٌ 
 

 ينگانی کٌ ُگرد آفرید آگاى شد کٌ سردار آن سپاى اسیر شد، )فرناندى ندارد(
 کنایٌ )کو گشتن: از بین رفتن( آرایه:

 سووووَار ُگووووردی سووووانِ  َبوووور بووووَد زنووووی
 

 نانوووودار انوووودرٍن، جنووووگ بووووٌ يهیشووووٌ 
 

 د یک پًلَان سَارکار کٌ در جنگ کردن نعرٍف ٍ نام آٍر بَد.زنی نانن
 تشبیٌ )زن بٌ پًلَان سَار کار( آرایه:

 «ُگردآفریوووووود» بووووووَد اٍ نووووووام کجووووووا
 

 نآٍریوووووود چنووووووین نووووووادر، ز زنانووووووٌ 
 

 .نام این پًلَان زن، ُگرد آفرید بَد. رٍزگار چنین پًلَان زنی بٌ خَد ندیدى بَد
 ُيجیوووور کووووارِ  ز آنوووود نوووونگش چنووووان

 

 قیووور کوووردارِ  بوووٌ رنگوووش اللوووٌ شووود کوووٌ 
 

 .چنان از اسارت يجیر شرنگین شد کٌ رنگ صَرتش نثل قیر سیاى گش  آن
 یر(قتشبیٌ )رنگ صَرت بٌ نانند  آرایه:

 جنوووووووگ سوووووووَارانِ  ِدرعِ  بپَشوووووووید
 

 درنووووگ جووووای کووووار، آن انوووودر نبووووَد 
 

 .دسَاران جنگی زرى را بر تن کردند، در جنگ با دشهن يیچ تأخیری جایز نبَ
 شوووویر کووووردار بووووٌ دژ از آنوووود فوووورٍد

 

 زیوووور بووووٌ بادپووووایی نیووووان، بوووور کهوووور 
 

 گردآفرید يهچَن شیری از باالی قلعٌ بٌ پایین آند. کهربند خَد را بستٌ ٍ آنادۀ نبرد، بر اسبی چابک سَار شد.
 استعارى )بادپا از اسب( -کنایٌ )کهر بر نیان: آنادى( -تشبیٌ )گرد آفرید بٌ شیر( آرایه:

 گووورد چوووَ آنووود انووودر سوووپاى یشپووو بوووٌ
 

 کووورد ٍیلوووٌ یکوووی خرٍشوووان رعووودِ  چوووَ 
 

 بٌ سرع  بٌ نزد سپاى رف  ٍ يهچَن رعد ٍ برقی خشهگین فریاد زد.
 جناس ناقص )کرد ٍ َگرد( -رید بٌ َگرد ٍ رعد( تشبیٌ )گردآ آرایه:

 آٍران جنووووگ ٍ انوووود کدام ُگووووردان کووووٌ
 

 سووووووووران کووووووووارآزنَدى ٍ دلیووووووووران 
 

 پرستو حتی اگر با شهشیر ستو گردن نرا بزنی. ا را نینن تنًا خداٍند یکت
 (آٍران، دلیران، سران ُگردان، جنگنراعات نظیر )  آرایه:

 بدیوووود را اٍ اٍژن، شوووویر سووووًرا  چووووَ
 

 گزیوووود دنوووودان بووووٌ را لووووب ٍ بخندیوووود 
 

 يایش را بٌ دندان گرف . ينگانی کٌ سًرا  شیرافکن اٍ را دید خندید ٍ با حال  تهسخر لب
 تشبٌ )سًرا  بٌ شیر( آرایه:
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 ُگردآفریووووود پووووویش دنوووووان بیانووووود
 

 بدیوووود، را اٍ افگوووون کهنوووود ُدخوووو ِ  چووووَ 
 

 بوووور بگشوووواد ٍ کوووورد زى بووووٌ را کهووووان
 

 گوووو ر تیوووور  پوووویش را نوووور  َنُبوووود 
 

کرد؛ تیريایی  سًرا  بٌ سرع  بٌ نزد ُگرد آفرید رف . ينگانی کٌ ُگرد آفرید کهند افکن اٍ را دید، کهان را آنادى کرد ٍ شرٍع بٌ تیراندازی
 تَانس  فرار کند. ای از دس  اٍ نهی کٌ يیچ پرندى

 کنایٌ )َنُبد نر  را پیش تیر  گ ر: بسیار در تیراندازی ناير بَد.( آرایه:
 گرفوووو  تیربوووواران بوووور، سووووًرا  بووووٌ

 

 گرفووو  سوووَاران جنوووگ راسووو ، ٍ چووو  
 

 اٍ پرداخ . ُگردآفرید بٌ سه  سًرا  تیراندازی کرد ٍ از ير طرف با تیر بٌ جنگ با
 نجاز )چ  ٍ راس  از يهٌ طرف( -تضاد )چ  ٍ راس ( آرایه:

 ننووووگ آنوووود  ٍ سووووًرا  کوووورد نگووووٌ
 

 جنوووگ بوووٌ آنووود انووودر تیوووز ٍ آشوووف  بووور 
 

 سًرا  بٌ اٍ نگايی کرد ٍ از این کار اٍ احساس ننگ گرد، خشهگین شد ٍ سریع بٌ جنگ با اٍ شتاف .
 جناس ناقص )جنگ ٍ ننگ( آرایه:

 ُگردآفریووووود دیووووود را سوووووًرا  چوووووَ
 

 دنیووود بووور يهوووی آتوووش سوووانِ  بووور کوووٌ 
 

 کوووورد سووووًرا  سووووَی را نیووووزى سوووور
 

 کوووورد تووووا  از ُپوووور را سوووونان ٍ عنووووان 
 

 .گردآفرید ينگانی کٌ دید سًرا  يهچَن آتش، دنندى ٍ خشهگین اس ، نیزۀ خَد را بٌ طرف سًرا  گرف  ٍ آنادى نبرد شد
 -جنواس نواقص )عنوان ٍ سونان( -کنایٌ )نصراع آخر: آنادى جنوگ شودن( -«(س»  ٍاج آرایی )صان -تشبیٌ )سًرا  چَن آتش( آرایه:

 نراعات نظیر )نیزى، سنان(
 پلنوووگ چوووَن شووود ٍ سوووًرا  ف آشوووبر

 

 جنووگ بووٌ بُوود گوور چووارى اٍ خووَاىِ  َبوود چووَ 
 

 گر اس . سًرا  يهچَن پلنگی خشهگین آنادى پیکار شد زیرا دید کٌ دشهن اٍ در جنگ ناير ٍ حیلٌ
 (یٌ: )سًرا  بٌ پلنگتشب آرایه:

 ُگردآفریووووووود کهربنووووووودِ  بووووووور بوووووووزد
 

 یوووددر َبووور یوووک، بوووٌ یوووک بووور ، بووور ِزِرى 
 

 .ا  را بر کهربند اٍ زد ٍ تهام زرى را بر تن ُگرد آفرید پارى کرد نیزى
 آفریوووود ُگوووورد بپیچیوووود زیوووون بوووور چووووَ

 

 برکشووووید نیووووان از تیووووز تیوووو  یکووووی 
 

 .ین بٌ تکان افتاد، بٌ سرع  شهشیر  را از کهر  بیرٍن آٍردينگانی کٌ گردآفرید بر اثر ضربٌ سًرا  بر رٍی ز
 (زین، تی نراعات نظیر ) آرایه:

 کوووورد نوووویو دٍ بووووٌ را اٍ نیووووزى بووووزد
 

 گووورد برخاسووو  ٍ  اسووو بووورِ  از نشسووو  
 

 رف .ای نحکو نیزۀ اٍ را بٌ دٍ قسه  تقسیو کرد. دٍبارى بر اسبش سَار شد ٍ از حرک  اسب گرد ٍ غباری بٌ آسهان  با ضربٌ
 کنایٌ )برخاس  گرد: سرع  حرک  اسب( -(جناس ناقص )کرد، گرد آرایه:

 نبووووووَد بسووووووندى اٍ بووووووا آٍرد بووووووٌ
 

 زٍد برگاشووووووووو  ٍ رٍی ازٍ بپیچیووووووووود 
 

 گرد آفرید در نیدان جنگ تَانایی نقابلٌ با سًرا  را نداش ، از اٍ رٍی برگرداند ٍ بٌ سرع  برگش .
 سوووووُپرد را اژديوووووا عنوووووان، سوووووپًبد،

 

 ببوووورد رٍشوووونایی جًووووان، از خشووووو بووووٌ 
 

 .سًرا  اختیار خَد را بٌ دس  اسبش داد ٍ با خشو خَد يهٌ را ترساند
اغورا  )نصوراع  -کنایٌ )عنان را سپردن: اختیار را بٌ دس  کسی دادن، رٍشنایی از جًان بردن: ترساندن( -(استعارى )اژديا از اسب آرایه:
 دٍم(

 انووودر  تنوووگ بوووٌ خرٍشوووان آنووود چوووَ
 

 سوووور  از ُخووووَد برداشوووو  ٍ بجنبیوووود 
 

 ينگانی کٌ با فریاد بٌ نزدیک گردآفرید رسید، با یک حرک  کالى خَد را از سر اٍ برداش .
 اٍی نووووووَی زرى بنوووووودِ  ز شوووووود ريووووووا

 

 اٍی رٍی شوووود، خَرشووووید چووووَ درفشووووان 
 

 .نَيای گردآفرید از زیر زرى بیرٍن آند ٍ صَرت چَن خَرشید اٍ نهایان شد
 جناس ناقص )نَی ٍ رٍی( -ٌ خَرشید(تشبیٌ )رٍی اٍ ب آرایه:

www.sa
ko

ye
10

ho
m.bl

og
.ir

www.sakoye10hom.blog.ir

www.sakoye10hom.ir



 

 1  31 درس پژوهی متن کارگاه پاسخ و مهم لغات معنی |پایه دهم  فارسیگام به گام 

 

  
 جدیدترین نمونه سواالت امتحانی و کاربرگ های آموزشی 

 

 دخترسوووو  کوووواٍ سووووًرا ، بدانسوووو 
 

 افسرسووووووو  درِ  از اٍ نوووووووَی ٍ سووووووور 
 

 .ديد کٌ اٍ فرد بزرگی اس  سًرا  فًهید کٌ اٍ دختر اس  ٍ ٍضع ظايری اٍ نشان نی
 (نجاز )سر ٍ نَ از ٍجَد اٍ آرایه:

 سوووپاى ایوووران از گفووو : آنووود  شوووگف 
 

 !آٍردگوووواى  بووووٌ آیوووود دختوووور چنووووین 
 

 تعجب کرد ٍ گف  آیا از سپاى ایران باید چنین دختری بٌ نیدان جنگ بیاید 
 (سپاى، آٍردگاىنراعات نظیر )  آرایه:

 نجوووَی ريوووایی نووون کوووز گفووو  بووودٍ
 

 رٍی  نوووواى ای ٍ جووووَیی، جنووووگ چوووورا 
 

 بٌ گرد آفرید گف  کٌ از دس  نن خالص نخَايی شد. زیبارٍیی چَن تَ، چرا باید در نیدان جنگ باشد 
 (تشبیٌ )رٍ بٌ ناى رایه:آ

 گوووَر توووَ سوووانِ  بوووٌ دانوووو بوووٌ نیانووود
 

 نشوووووَر نیوووووابی، ريوووووایی چووووونگو ز 
 

 تَانی فرار کنی، پس فریاد نزن. )تال  بیًَدى نکن( تاکنَن شکاری چَن تَ بٌ دانو نیفتادى اس . از دستانو نهی
 نجاز )چنگ از دس ( -تشبیٌ )تَ نانند گَر( آرایه:

 یووووودآفر ُگووووورد کاٍیخووووو  بدانسووووو 
 

 ندیوووود درنووووان چووووارى از جووووز را آن نوووور 
 

 .ای جز نیرنگ ٍ فریب ندارد گردآفرید فًهید کٌ اسیر شدى ٍ برای ريایی چارى
 دلیوووور ای: »گفوووو  ٍ بنهووووَد رٍی بوووودٍ

 

 شووووویر، کوووووردار بوووووٌ دلیوووووران نیوووووان 
 

 نووووا جنووووگ بوووورین نظووووارى لشووووکر، دٍ
 

 نووووا آينووووگ ٍ شهشوووویر ٍ گوووورز بوووورین 
 

 نوووَی ٍ رٍی چنوووین گشوووایو نووون کنوووَن
 

 گوووَی ٍ گفووو  از ُپووور گوووردد توووَ سوووپاى 
 

 نبووورد دشووو  بوووٌ اٍ دختوووری بوووا کوووٌ
 

 گووورد آٍرد انووودر ابووور بوووٌ سوووان بووودین 
 

 تَسووو  فرنوووان بوووٌ دژ ٍ لشوووکر کنوووَن
 

 «ُجسووو  جنوووگ آشوووتی، ایووون بووور نبایووود 
 

دٍ لشکر بٌ ایون جنوگ ٍ گردآفرید صَرت خَد را بٌ اٍ نشان داد ٍ گف  ای پًلَان ٍ ای کسی کٌ در نیان دلیران نانند شیر يستی. ير 
بوا یوک يایی خَايند زد. کٌ سًرا   کنند. اکنَن اگر نن صَرت ٍ نَيای خَد را نشان ديو سپايیان تَ حرف نبرد تن بٌ تن نا نگاى نی

یون دختر در نیدان جنگید ٍ این چنین تال  بسیار کرد تا اٍ را شکس  ديد. اکنَن يهۀ سپايیان نن نطیع تَ يستند ٍ نباید بعود از ا
 .صلح دٍبارى جنگ کرد

نجواز )دژ از ايول  -کنایٌ )گرد بٌ ابرٍ آٍردن: تال  زیاد کوردن( -جناس ناقص )رٍی ٍ نَی( -تکرار )دلیر( -(تشبیٌ )سًرا  بٌ شیر آرایه:
 کنایٌ )بٌ فرنان بَدن: نطیع بَدن( -تضاد )جنگ ٍ آشتی( -دژ(

 آفریوووووود ُگوووووورد بپیچیوووووود را عنووووووان
 

 دکشووووووی دژ بوووووور سوووووورافراز سووووووهند 
 

 گردآفرید اسب خَد را برگرداند ٍ بٌ سه  دژ حرک  کرد.
 تشخیص )سهند سرافراز( -(کنایٌ )عنان پیچیدن: برگشتن آرایه:

 يوووو بوووٌ اٍ بوووا سوووًرا  ٍ رفووو  يهوووی
 

 گووووووژديو دژ، درگوووووواى بووووووٌ بیانوووووود 
 

 .گردآفرید ٍ سًرا  در کنار يو تا نزدیکی دژ آندند ٍ گژديو نیز تا در درٍازى دژ آند
 ُگردآفریوووووووود بگشوووووووواد ارىبوووووووو درِ 

 

 کشووووید دژ بوووور بسووووتٌ، ٍ خسووووتٌ توووونِ  
 

 .گردآفرید درٍازى قلعٌ را باز کرد ٍ جسو خستٌ ٍ نجرٍح خَد را بٌ داخل قلعٌ کشاند
 نراعات نظیر )دژ ٍ بارى( -(جناس ناقص )بستٌ ٍ خستٌ آرایه:

 شوووووودند غهگووووووین ٍ ببسووووووتند دژ درِ 
 

 شووودند خوووَنین دیووودى ٍ دل غوووو از ُپووور 
 

 .هگین قلعٌ درٍازى را بستند، در حالی کٌ از ناراحتی ٍ اندٍى چشهانشان پر از خَن شدى بَدايالی غ
 نراعات نظیر )دل ٍ دیدى( -(کنایٌ )خَنین شدن دل ٍ دیدى: ناراح  شدن آرایه:
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 يجیووووووووور ٍ آفریووووووووود ُگووووووووورد آزا ز
 

 پیوووووور ٍ بُرنووووووا بَدنوووووود، درد از ُپوووووور 
 

 ژ غهگین ٍ ناراح  بَدند.فرید يهْۀ ايل داز زخهی شدن يجیر ٍ گردآ
 تضاد )برنا ٍ پیر( -نجاز )برنا ٍ پیر از يهۀ نردم( -(آزار، دردنراعات نظیر ) آرایه:

 زن شووووویر نیکووووودل کوووووای: بگفتنووووود
 

 انجهوووون دل تووووَ، از بُوووود غووووو از ُپوووور 
 

 .گفتند ای شیر زن پاک دل، يهۀ ايل دژ بٌ خاطر تَ غهگین ٍ ناراح  بَدند
 نجاز )دل از کل ٍجَد( -(تشبیٌ )زن بٌ شیر آرایه:

 رنووگ ٍ افسووَن يووو ُجسووتی، رزم يووو کووٌ
 

 ننوووووگ دٍدى بووووور توووووَ کوووووار ز نیانووووود 
 

 .دار نخَايد شد تَ برای پیرٍزی، يو جنگیدی ٍ يو دس  بٌ نیرنگ ٍ فریب زدی انا از این شکس ، نام ٍ آٍازى خانَادى تَ لکٌ
 جناس ناقص )رنگ ٍ ننگ( آرایه:

 آفریوووووود ُگوووووورد بسوووووویار، بخندیوووووود
 

 بنگریووووود سوووووپٌ برآنووووود، بوووووارى بوووووٌ 
 

 گردآفرید خندید، آنگاى بٌ باالی قلعٌ آند ٍ سپاى را نگاى کرد.
 زیووون پشووو  بووور دیووود را سوووًرا  چوووَ

 

 چوووین ترکوووانِ  شووواىِ  کوووای گفووو  چنوووین 
 

 بووووازگرد کنووووَن گشووووتی، رنجووووٌ چوووورا
 

 نبوووورد دشوووو  ز يووووو آنوووودن از يووووو 
 

چرا خَد را بٌ زحه  انداختی، اکنَن از نیدان نبورد  .ٍ گف  ای پادشاى ترکان چینينگانی کٌ گردآفرید سًرا  را سَار بر اسب دید بٌ ا
 ات برگرد. بٌ سه  خانٌ

 ُکنووووی فرنووووان کووووٌ آیوووود بًتوووور را تووووَ
 

 ُکنووووووی تووووووَران سووووووَی نووووووانَر، رخ 
 

 تَ بًتر اس  کٌ بٌ حرف نن گَ  کنی ٍ بٌ سه  تَران برگردی.
 (سه  جایی کردن: برگشتنکنایٌ )فرنان کردن: اطاع  کردن، رخ بٌ  آرایه:

 خوووَیش بوووازٍی بوووٌ ایهووون بوووس نباشوووی
 

ٍِ  خوووََرد»   «خوووَیش پًلوووَی ز نوووادان، گوووا
 

 .بیند زیاد بٌ قدرت خَد نطهئن نبا  زیرا انسان نادان يهیشٌ از جانب خَد  آسیب نی
 (ضر  الهثل )نصراع دٍم -کنایٌ )نصراع دٍم: آسیب دیدن از طرف خَد( -(نجاز )بازٍ از قدرت آرایه:

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بیابید درس نتن از را زیر کلهات نعنایی نعادل -1
 (قلعٌ، دژ، حصار) بارى (زرى) درع
 .بنَیسید را زیر يای فعل نعنای لغ ، فرينگ کهک بٌ -2

 (ردنبلند کردن، باال ب) برآٍردن ( نعرى کشیدن، فریاد زدن) کردن ٍیلٌ (بیرٍن آٍردن) برکشیدن
 .ديید تَضیح زیر، بی  در ،«بر» نعنایی کاربرد دربارۀ -3

 ُگردآفریووووود کهربنووووودِ  بووووور بوووووزد
 

 ردیوود َبوور یووک، بووٌ یووک بوور ، بوور ِزِرى 
 

 در نصراع اٍل حرف اضافٌ اس .
 در نصراع دٍم بٌ ترتیب در جایگاى حرف اضافٌ بٌ نعنی پًلَ ٍ بٌ عنَان پیشَند فعل بٌ کار رفتٌ اس .

 .بنَیسید را آنًا انرٍزی نعادل ٍ کنید تعیین را زیر يای فعل زنان -4
  دانس  )فًهید( ، ناضی سادى: بدانس . 
 رف  نی ، ناضی استهراری: رف  يهی . 
ل از ای نهَنٌ درس، نتن از -5 َّ  .بنَیسید ٍ بیابید کلهات نَشتاری شکل تح

 برگش  ←برگاش  کهند افکن ←کهند افگن اسب ←اس  
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

  اند  جناس آرایۀ بردارندۀ در يا، بی  کدام در قافیٌ ٍاژگان -1
 شوووویر کووووردار بووووٌ دژ از آنوووود فوووورٍد

 

 زیوووور بووووٌ بادپووووایی نیووووان، بوووور کهوووور 
 

 گووورد چوووَ آنووود انووودر سوووپاى پووویش بوووٌ
 

 کووورد ٍیلوووٌ یکوووی خرٍشوووان رعووودِ  چوووَ 
 

 ننووووگ آنوووود  ٍ سووووًرا  کوووورد نگووووٌ
 

 جنوووگ بوووٌ دآنووو انووودر تیوووز ٍ آشوووف  بووور 
 

 اٍی نووووووَی زرى بنوووووودِ  ز شوووووود ريووووووا
 

 اٍی رٍی شوووود، خَرشووووید چووووَ درفشووووان 
 

 رنووگ ٍ افسووَن يووو ُجسووتی، رزم يووو کووٌ
 

 ننوووووگ دٍدى بووووور توووووَ کوووووار ز نیانووووود 
  

 .بیابید خَاندید، کٌ شعری در را اغرا  آرایۀ از ای نهَنٌ -2
 «ُگردآفریوووووود» بووووووَد اٍ نووووووام کجووووووا

 

 نآٍریوووووود چنووووووین نووووووادر، ز زنانووووووٌ 
 

 سوووووُپرد را اژديوووووا عنوووووان، سوووووپًبد،
 

 ببوووورد رٍشوووونایی جًووووان، از خشووووو بووووٌ 
  

 .بنَیسید را زیر کنایی يای عبارت نفًَم -3
 ،(فسار اسبش را ريا کردا) سپرد را اژديا عنان، سپًبد 
 (ٌ سرزنین خَد )تَران( برگردیب) کنی تَران سَی نانَر رخ 
 (درس عجب کردن، نسخرى کردن در اینت) گزید دندان بٌ را لب 
 آن نعادل َنَثل، دٍ ديخدا، حکو ٍ انثال بٌ رجَع با سپس ديید؛ تَضیح آن کاربرد ٍ نعنا دربارى   ٍ بیابید درس نتن از َنَثل یک -4

ٍِ  خََرد .بنَیسید برند کٌ کسی ناخَاستٌ یا نادانستٌ با تکیٌ بر نیرٍ ٍ قدرت خَد،  : این نثل را زنانی بٌ کار نیخَیش پًلَی ز نادان، گا
 بٌ انسان برسد از ناحیٌ خَد  اس .آسیبی  کند. )ير زنینۀ نابَدی خَیش را فرايو نی

 ناس  کٌ بر ناس  ٍ آف  طاٍٍس آند پّر اٍ نعادل این ضر  الهثل يستند.از 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 در جنگآفرید ٍ زخهی شدن گردٍ اسارت يجیر )فرناندى دژ( شکس   بَد  چٌ دژ، ساکنان بَدن غهگین ٍ دردنندی دلیل -1
 .بنَیسید رٍان نثر بٌ را زیر بی  نفًَم ٍ نعنا -2

 نبووووَد بسووووندى اٍ بووووا آٍرد بووووٌ
 

 زٍد برگاشووووو  ٍ رٍی ازٍ بپیچیووووود 
 

 آفرید تَان نبارزى با سًرا  را نداش  از اٍ رٍی برگرداند ٍ بٌ سرع  بازگش .گرد 
 اس   کردى ٍصف يایی ٍیژگی چٌ با را ریدُگردآف داستان، این در فردٍسی -3

 گر اندیش ٍ حیلٌ پرس ، چارى نانند، نغرٍر، ٍطن ی ناير ٍ بیجنگاٍر، شجاع سَارکار ٍ کهند انداز  پًلَانی،
 .کنید نقایسٌ «زنان شیر» خَانی رٍان نتن با را درس این -4

ى ایران در برابر يجَم دشهنان ٍ يای نل  آزاد يا ٍ رشادت يا، پًلَانی يا: ير دٍ در قالب داستان بیان شدى ٍ رٍایتی از قًرنانی شباي 
 شان اس . بٌ سرزنین نتجاٍزان
يای جنگ ٍ  از نظر تصَیر صحنٌ -از نظر سبک بیان ٍ لحن )سبک خراسانی ٍ زنان نعیار انرٍز( -يا: از نظر قالب )نثر ٍ نظو( تفاٍت

 يای نبارزى شیَىابزاريا ٍ 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درک و دریافت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
نلی: در آن بٌ آدا  ٍ رسَم ٍ اعتقادات زنینٌ  .بنَیسید را خَد دالیل یاف   تَان نی سرٍدى این در را حهاسی شعر يای ٍیژگی کدام -1

 ديد.  نردنش اشارى کردى اس  ٍ فرينگ آنًا را در نبارزى نشان نی
 يراسند. : از پًلَانان ٍ دالٍرانی سخن گفتٌ کٌ سرشتشان با دیگران نتفاٍت اس  ٍ از کسی جز خدا نهیقًرنانیزنینٌ 
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 حیلٌ کردن، سحر کردن، جادٍ کردن افسَن: تاج، دیًیو، کالى پادشايی افسر:
 تیزرٍ، شتابندى بادپا: جنگ، نبرد، کارزار آٍرد:
 خرٍشیدن، برخاستن بردنیدن: اسب بارى:
 نتحیر، سرگشتٌ خیرى: آراستٌ، نیکَ، شاد پدرام:
 خرٍشندى، غرندى، نًیب َدنان: جنگی، زرى جانۀ ِدرع:
 اسبی کٌ رنگش نایل بٌ زردی باشد َسهند: دٍدنان، خاندان، طایفٌ دٍدى:
 شیرافکن، دالٍر شیراٍژن: سر نیزى، تیزی ير چیز ِسنان:
 کهند انداز کهند افکن: افسار، ديانٌ ِعنان:

 يَشیار، چابک يژیر: فریاد زدن ٍیلٌ کردن:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ُگوووووژَدَيو دختووووورِ  شووووود آگووووواى چوووووَ
 

 کووووو گشوووو  انجهوووون، آن سوووواالرِ  کووووٌ 
 

 ينگانی کٌ ُگرد آفرید آگاى شد کٌ سردار آن سپاى اسیر شد، )فرناندى ندارد(
 کنایٌ )کو گشتن: از بین رفتن( آرایه:

 سووووَار ُگووووردی سووووانِ  َبوووور بووووَد زنووووی
 

 نانوووودار انوووودرٍن، جنووووگ بووووٌ يهیشووووٌ 
 

 د یک پًلَان سَارکار کٌ در جنگ کردن نعرٍف ٍ نام آٍر بَد.زنی نانن
 تشبیٌ )زن بٌ پًلَان سَار کار( آرایه:

 «ُگردآفریوووووود» بووووووَد اٍ نووووووام کجووووووا
 

 نآٍریوووووود چنووووووین نووووووادر، ز زنانووووووٌ 
 

 .نام این پًلَان زن، ُگرد آفرید بَد. رٍزگار چنین پًلَان زنی بٌ خَد ندیدى بَد
 ُيجیوووور کووووارِ  ز آنوووود نوووونگش چنووووان

 

 قیووور کوووردارِ  بوووٌ رنگوووش اللوووٌ شووود کوووٌ 
 

 .چنان از اسارت يجیر شرنگین شد کٌ رنگ صَرتش نثل قیر سیاى گش  آن
 یر(قتشبیٌ )رنگ صَرت بٌ نانند  آرایه:

 جنوووووووگ سوووووووَارانِ  ِدرعِ  بپَشوووووووید
 

 درنووووگ جووووای کووووار، آن انوووودر نبووووَد 
 

 .دسَاران جنگی زرى را بر تن کردند، در جنگ با دشهن يیچ تأخیری جایز نبَ
 شوووویر کووووردار بووووٌ دژ از آنوووود فوووورٍد

 

 زیوووور بووووٌ بادپووووایی نیووووان، بوووور کهوووور 
 

 گردآفرید يهچَن شیری از باالی قلعٌ بٌ پایین آند. کهربند خَد را بستٌ ٍ آنادۀ نبرد، بر اسبی چابک سَار شد.
 استعارى )بادپا از اسب( -کنایٌ )کهر بر نیان: آنادى( -تشبیٌ )گرد آفرید بٌ شیر( آرایه:

 گووورد چوووَ آنووود انووودر سوووپاى یشپووو بوووٌ
 

 کووورد ٍیلوووٌ یکوووی خرٍشوووان رعووودِ  چوووَ 
 

 بٌ سرع  بٌ نزد سپاى رف  ٍ يهچَن رعد ٍ برقی خشهگین فریاد زد.
 جناس ناقص )کرد ٍ َگرد( -رید بٌ َگرد ٍ رعد( تشبیٌ )گردآ آرایه:

 آٍران جنووووگ ٍ انوووود کدام ُگووووردان کووووٌ
 

 سووووووووران کووووووووارآزنَدى ٍ دلیووووووووران 
 

 پرستو حتی اگر با شهشیر ستو گردن نرا بزنی. ا را نینن تنًا خداٍند یکت
 (آٍران، دلیران، سران ُگردان، جنگنراعات نظیر )  آرایه:

 بدیوووود را اٍ اٍژن، شوووویر سووووًرا  چووووَ
 

 گزیوووود دنوووودان بووووٌ را لووووب ٍ بخندیوووود 
 

 يایش را بٌ دندان گرف . ينگانی کٌ سًرا  شیرافکن اٍ را دید خندید ٍ با حال  تهسخر لب
 تشبٌ )سًرا  بٌ شیر( آرایه:
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 ُگردآفریووووود پووووویش دنوووووان بیانووووود
 

 بدیوووود، را اٍ افگوووون کهنوووود ُدخوووو ِ  چووووَ 
 

 بوووور بگشوووواد ٍ کوووورد زى بووووٌ را کهووووان
 

 گوووو ر تیوووور  پوووویش را نوووور  َنُبوووود 
 

کرد؛ تیريایی  سًرا  بٌ سرع  بٌ نزد ُگرد آفرید رف . ينگانی کٌ ُگرد آفرید کهند افکن اٍ را دید، کهان را آنادى کرد ٍ شرٍع بٌ تیراندازی
 تَانس  فرار کند. ای از دس  اٍ نهی کٌ يیچ پرندى

 کنایٌ )َنُبد نر  را پیش تیر  گ ر: بسیار در تیراندازی ناير بَد.( آرایه:
 گرفوووو  تیربوووواران بوووور، سووووًرا  بووووٌ

 

 گرفووو  سوووَاران جنوووگ راسووو ، ٍ چووو  
 

 اٍ پرداخ . ُگردآفرید بٌ سه  سًرا  تیراندازی کرد ٍ از ير طرف با تیر بٌ جنگ با
 نجاز )چ  ٍ راس  از يهٌ طرف( -تضاد )چ  ٍ راس ( آرایه:

 ننووووگ آنوووود  ٍ سووووًرا  کوووورد نگووووٌ
 

 جنوووگ بوووٌ آنووود انووودر تیوووز ٍ آشوووف  بووور 
 

 سًرا  بٌ اٍ نگايی کرد ٍ از این کار اٍ احساس ننگ گرد، خشهگین شد ٍ سریع بٌ جنگ با اٍ شتاف .
 جناس ناقص )جنگ ٍ ننگ( آرایه:

 ُگردآفریووووود دیووووود را سوووووًرا  چوووووَ
 

 دنیووود بووور يهوووی آتوووش سوووانِ  بووور کوووٌ 
 

 کوووورد سووووًرا  سووووَی را نیووووزى سوووور
 

 کوووورد تووووا  از ُپوووور را سوووونان ٍ عنووووان 
 

 .گردآفرید ينگانی کٌ دید سًرا  يهچَن آتش، دنندى ٍ خشهگین اس ، نیزۀ خَد را بٌ طرف سًرا  گرف  ٍ آنادى نبرد شد
 -جنواس نواقص )عنوان ٍ سونان( -کنایٌ )نصراع آخر: آنادى جنوگ شودن( -«(س»  ٍاج آرایی )صان -تشبیٌ )سًرا  چَن آتش( آرایه:

 نراعات نظیر )نیزى، سنان(
 پلنوووگ چوووَن شووود ٍ سوووًرا  ف آشوووبر

 

 جنووگ بووٌ بُوود گوور چووارى اٍ خووَاىِ  َبوود چووَ 
 

 گر اس . سًرا  يهچَن پلنگی خشهگین آنادى پیکار شد زیرا دید کٌ دشهن اٍ در جنگ ناير ٍ حیلٌ
 (یٌ: )سًرا  بٌ پلنگتشب آرایه:

 ُگردآفریووووووود کهربنووووووودِ  بووووووور بوووووووزد
 

 یوووددر َبووور یوووک، بوووٌ یوووک بووور ، بووور ِزِرى 
 

 .ا  را بر کهربند اٍ زد ٍ تهام زرى را بر تن ُگرد آفرید پارى کرد نیزى
 آفریوووود ُگوووورد بپیچیوووود زیوووون بوووور چووووَ

 

 برکشووووید نیووووان از تیووووز تیوووو  یکووووی 
 

 .ین بٌ تکان افتاد، بٌ سرع  شهشیر  را از کهر  بیرٍن آٍردينگانی کٌ گردآفرید بر اثر ضربٌ سًرا  بر رٍی ز
 (زین، تی نراعات نظیر ) آرایه:

 کوووورد نوووویو دٍ بووووٌ را اٍ نیووووزى بووووزد
 

 گووورد برخاسووو  ٍ  اسووو بووورِ  از نشسووو  
 

 رف .ای نحکو نیزۀ اٍ را بٌ دٍ قسه  تقسیو کرد. دٍبارى بر اسبش سَار شد ٍ از حرک  اسب گرد ٍ غباری بٌ آسهان  با ضربٌ
 کنایٌ )برخاس  گرد: سرع  حرک  اسب( -(جناس ناقص )کرد، گرد آرایه:

 نبووووووَد بسووووووندى اٍ بووووووا آٍرد بووووووٌ
 

 زٍد برگاشووووووووو  ٍ رٍی ازٍ بپیچیووووووووود 
 

 گرد آفرید در نیدان جنگ تَانایی نقابلٌ با سًرا  را نداش ، از اٍ رٍی برگرداند ٍ بٌ سرع  برگش .
 سوووووُپرد را اژديوووووا عنوووووان، سوووووپًبد،

 

 ببوووورد رٍشوووونایی جًووووان، از خشووووو بووووٌ 
 

 .سًرا  اختیار خَد را بٌ دس  اسبش داد ٍ با خشو خَد يهٌ را ترساند
اغورا  )نصوراع  -کنایٌ )عنان را سپردن: اختیار را بٌ دس  کسی دادن، رٍشنایی از جًان بردن: ترساندن( -(استعارى )اژديا از اسب آرایه:
 دٍم(

 انووودر  تنوووگ بوووٌ خرٍشوووان آنووود چوووَ
 

 سوووور  از ُخووووَد برداشوووو  ٍ بجنبیوووود 
 

 ينگانی کٌ با فریاد بٌ نزدیک گردآفرید رسید، با یک حرک  کالى خَد را از سر اٍ برداش .
 اٍی نووووووَی زرى بنوووووودِ  ز شوووووود ريووووووا

 

 اٍی رٍی شوووود، خَرشووووید چووووَ درفشووووان 
 

 .نَيای گردآفرید از زیر زرى بیرٍن آند ٍ صَرت چَن خَرشید اٍ نهایان شد
 جناس ناقص )نَی ٍ رٍی( -ٌ خَرشید(تشبیٌ )رٍی اٍ ب آرایه:
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 جدیدترین نمونه سواالت امتحانی و کاربرگ های آموزشی 

 

 دخترسوووو  کوووواٍ سووووًرا ، بدانسوووو 
 

 افسرسووووووو  درِ  از اٍ نوووووووَی ٍ سووووووور 
 

 .ديد کٌ اٍ فرد بزرگی اس  سًرا  فًهید کٌ اٍ دختر اس  ٍ ٍضع ظايری اٍ نشان نی
 (نجاز )سر ٍ نَ از ٍجَد اٍ آرایه:

 سوووپاى ایوووران از گفووو : آنووود  شوووگف 
 

 !آٍردگوووواى  بووووٌ آیوووود دختوووور چنووووین 
 

 تعجب کرد ٍ گف  آیا از سپاى ایران باید چنین دختری بٌ نیدان جنگ بیاید 
 (سپاى، آٍردگاىنراعات نظیر )  آرایه:

 نجوووَی ريوووایی نووون کوووز گفووو  بووودٍ
 

 رٍی  نوووواى ای ٍ جووووَیی، جنووووگ چوووورا 
 

 بٌ گرد آفرید گف  کٌ از دس  نن خالص نخَايی شد. زیبارٍیی چَن تَ، چرا باید در نیدان جنگ باشد 
 (تشبیٌ )رٍ بٌ ناى رایه:آ

 گوووَر توووَ سوووانِ  بوووٌ دانوووو بوووٌ نیانووود
 

 نشوووووَر نیوووووابی، ريوووووایی چووووونگو ز 
 

 تَانی فرار کنی، پس فریاد نزن. )تال  بیًَدى نکن( تاکنَن شکاری چَن تَ بٌ دانو نیفتادى اس . از دستانو نهی
 نجاز )چنگ از دس ( -تشبیٌ )تَ نانند گَر( آرایه:

 یووووودآفر ُگووووورد کاٍیخووووو  بدانسووووو 
 

 ندیوووود درنووووان چووووارى از جووووز را آن نوووور 
 

 .ای جز نیرنگ ٍ فریب ندارد گردآفرید فًهید کٌ اسیر شدى ٍ برای ريایی چارى
 دلیوووور ای: »گفوووو  ٍ بنهووووَد رٍی بوووودٍ

 

 شووووویر، کوووووردار بوووووٌ دلیوووووران نیوووووان 
 

 نووووا جنووووگ بوووورین نظووووارى لشووووکر، دٍ
 

 نووووا آينووووگ ٍ شهشوووویر ٍ گوووورز بوووورین 
 

 نوووَی ٍ رٍی چنوووین گشوووایو نووون کنوووَن
 

 گوووَی ٍ گفووو  از ُپووور گوووردد توووَ سوووپاى 
 

 نبووورد دشووو  بوووٌ اٍ دختوووری بوووا کوووٌ
 

 گووورد آٍرد انووودر ابووور بوووٌ سوووان بووودین 
 

 تَسووو  فرنوووان بوووٌ دژ ٍ لشوووکر کنوووَن
 

 «ُجسووو  جنوووگ آشوووتی، ایووون بووور نبایووود 
 

دٍ لشکر بٌ ایون جنوگ ٍ گردآفرید صَرت خَد را بٌ اٍ نشان داد ٍ گف  ای پًلَان ٍ ای کسی کٌ در نیان دلیران نانند شیر يستی. ير 
بوا یوک يایی خَايند زد. کٌ سًرا   کنند. اکنَن اگر نن صَرت ٍ نَيای خَد را نشان ديو سپايیان تَ حرف نبرد تن بٌ تن نا نگاى نی

یون دختر در نیدان جنگید ٍ این چنین تال  بسیار کرد تا اٍ را شکس  ديد. اکنَن يهۀ سپايیان نن نطیع تَ يستند ٍ نباید بعود از ا
 .صلح دٍبارى جنگ کرد

نجواز )دژ از ايول  -کنایٌ )گرد بٌ ابرٍ آٍردن: تال  زیاد کوردن( -جناس ناقص )رٍی ٍ نَی( -تکرار )دلیر( -(تشبیٌ )سًرا  بٌ شیر آرایه:
 کنایٌ )بٌ فرنان بَدن: نطیع بَدن( -تضاد )جنگ ٍ آشتی( -دژ(

 آفریوووووود ُگوووووورد بپیچیوووووود را عنووووووان
 

 دکشووووووی دژ بوووووور سوووووورافراز سووووووهند 
 

 گردآفرید اسب خَد را برگرداند ٍ بٌ سه  دژ حرک  کرد.
 تشخیص )سهند سرافراز( -(کنایٌ )عنان پیچیدن: برگشتن آرایه:

 يوووو بوووٌ اٍ بوووا سوووًرا  ٍ رفووو  يهوووی
 

 گووووووژديو دژ، درگوووووواى بووووووٌ بیانوووووود 
 

 .گردآفرید ٍ سًرا  در کنار يو تا نزدیکی دژ آندند ٍ گژديو نیز تا در درٍازى دژ آند
 ُگردآفریوووووووود بگشوووووووواد ارىبوووووووو درِ 

 

 کشووووید دژ بوووور بسووووتٌ، ٍ خسووووتٌ توووونِ  
 

 .گردآفرید درٍازى قلعٌ را باز کرد ٍ جسو خستٌ ٍ نجرٍح خَد را بٌ داخل قلعٌ کشاند
 نراعات نظیر )دژ ٍ بارى( -(جناس ناقص )بستٌ ٍ خستٌ آرایه:

 شوووووودند غهگووووووین ٍ ببسووووووتند دژ درِ 
 

 شووودند خوووَنین دیووودى ٍ دل غوووو از ُپووور 
 

 .هگین قلعٌ درٍازى را بستند، در حالی کٌ از ناراحتی ٍ اندٍى چشهانشان پر از خَن شدى بَدايالی غ
 نراعات نظیر )دل ٍ دیدى( -(کنایٌ )خَنین شدن دل ٍ دیدى: ناراح  شدن آرایه:
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 يجیووووووووور ٍ آفریووووووووود ُگووووووووورد آزا ز
 

 پیوووووور ٍ بُرنووووووا بَدنوووووود، درد از ُپوووووور 
 

 ژ غهگین ٍ ناراح  بَدند.فرید يهْۀ ايل داز زخهی شدن يجیر ٍ گردآ
 تضاد )برنا ٍ پیر( -نجاز )برنا ٍ پیر از يهۀ نردم( -(آزار، دردنراعات نظیر ) آرایه:

 زن شووووویر نیکووووودل کوووووای: بگفتنووووود
 

 انجهوووون دل تووووَ، از بُوووود غووووو از ُپوووور 
 

 .گفتند ای شیر زن پاک دل، يهۀ ايل دژ بٌ خاطر تَ غهگین ٍ ناراح  بَدند
 نجاز )دل از کل ٍجَد( -(تشبیٌ )زن بٌ شیر آرایه:

 رنووگ ٍ افسووَن يووو ُجسووتی، رزم يووو کووٌ
 

 ننوووووگ دٍدى بووووور توووووَ کوووووار ز نیانووووود 
 

 .دار نخَايد شد تَ برای پیرٍزی، يو جنگیدی ٍ يو دس  بٌ نیرنگ ٍ فریب زدی انا از این شکس ، نام ٍ آٍازى خانَادى تَ لکٌ
 جناس ناقص )رنگ ٍ ننگ( آرایه:

 آفریوووووود ُگوووووورد بسوووووویار، بخندیوووووود
 

 بنگریووووود سوووووپٌ برآنووووود، بوووووارى بوووووٌ 
 

 گردآفرید خندید، آنگاى بٌ باالی قلعٌ آند ٍ سپاى را نگاى کرد.
 زیووون پشووو  بووور دیووود را سوووًرا  چوووَ

 

 چوووین ترکوووانِ  شووواىِ  کوووای گفووو  چنوووین 
 

 بووووازگرد کنووووَن گشووووتی، رنجووووٌ چوووورا
 

 نبوووورد دشوووو  ز يووووو آنوووودن از يووووو 
 

چرا خَد را بٌ زحه  انداختی، اکنَن از نیدان نبورد  .ٍ گف  ای پادشاى ترکان چینينگانی کٌ گردآفرید سًرا  را سَار بر اسب دید بٌ ا
 ات برگرد. بٌ سه  خانٌ

 ُکنووووی فرنووووان کووووٌ آیوووود بًتوووور را تووووَ
 

 ُکنووووووی تووووووَران سووووووَی نووووووانَر، رخ 
 

 تَ بًتر اس  کٌ بٌ حرف نن گَ  کنی ٍ بٌ سه  تَران برگردی.
 (سه  جایی کردن: برگشتنکنایٌ )فرنان کردن: اطاع  کردن، رخ بٌ  آرایه:

 خوووَیش بوووازٍی بوووٌ ایهووون بوووس نباشوووی
 

ٍِ  خوووََرد»   «خوووَیش پًلوووَی ز نوووادان، گوووا
 

 .بیند زیاد بٌ قدرت خَد نطهئن نبا  زیرا انسان نادان يهیشٌ از جانب خَد  آسیب نی
 (ضر  الهثل )نصراع دٍم -کنایٌ )نصراع دٍم: آسیب دیدن از طرف خَد( -(نجاز )بازٍ از قدرت آرایه:

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بیابید درس نتن از را زیر کلهات نعنایی نعادل -1
 (قلعٌ، دژ، حصار) بارى (زرى) درع
 .بنَیسید را زیر يای فعل نعنای لغ ، فرينگ کهک بٌ -2

 (ردنبلند کردن، باال ب) برآٍردن ( نعرى کشیدن، فریاد زدن) کردن ٍیلٌ (بیرٍن آٍردن) برکشیدن
 .ديید تَضیح زیر، بی  در ،«بر» نعنایی کاربرد دربارۀ -3

 ُگردآفریووووود کهربنووووودِ  بووووور بوووووزد
 

 ردیوود َبوور یووک، بووٌ یووک بوور ، بوور ِزِرى 
 

 در نصراع اٍل حرف اضافٌ اس .
 در نصراع دٍم بٌ ترتیب در جایگاى حرف اضافٌ بٌ نعنی پًلَ ٍ بٌ عنَان پیشَند فعل بٌ کار رفتٌ اس .

 .بنَیسید را آنًا انرٍزی نعادل ٍ کنید تعیین را زیر يای فعل زنان -4
  دانس  )فًهید( ، ناضی سادى: بدانس . 
 رف  نی ، ناضی استهراری: رف  يهی . 
ل از ای نهَنٌ درس، نتن از -5 َّ  .بنَیسید ٍ بیابید کلهات نَشتاری شکل تح

 برگش  ←برگاش  کهند افکن ←کهند افگن اسب ←اس  
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

اند  جناس آرایۀ بردارندۀ در يا، بی  کدام در قافیٌ ٍاژگان -1
زیوووور بووووٌ بادپووووایی نیووووان، بوووور کهوووورشوووویر کووووردار بووووٌ دژ از آنوووود فوووورٍد

کووورد ٍیلوووٌ یکوووی خرٍشوووان رعووودِ  چوووَگووورد چوووَ آنووود انووودر سوووپاى پووویش بوووٌ
جنوووگ بوووٌ دآنووو انووودر تیوووز ٍ آشوووف  بووورننووووگ آنوووود  ٍ سووووًرا  کوووورد نگووووٌ
اٍی رٍی شوووود، خَرشووووید چووووَ درفشوووواناٍی نووووووَی زرى بنوووووودِ  ز شوووووود ريووووووا

ننوووووگ دٍدى بووووور توووووَ کوووووار ز نیانووووودرنووگ ٍ افسووَن يووو ُجسووتی، رزم يووو کووٌ
.بیابید خَاندید، کٌ شعری در را اغرا  آرایۀ از ای نهَنٌ -2

نآٍریوووووود چنووووووین نووووووادر، ز زنانووووووٌ  «ُگردآفریوووووود» بووووووَد اٍ نووووووام کجووووووا
ببوووورد رٍشوووونایی جًووووان، از خشووووو بووووٌسوووووُپرد را اژديوووووا عنوووووان، سوووووپًبد،

.بنَیسید را زیر کنایی يای عبارت نفًَم -3
 ،(فسار اسبش را ريا کردا) سپرد را اژديا عنان، سپًبد
 (ٌ سرزنین خَد )تَران( برگردیب) کنی تَران سَی نانَر رخ
 (درس عجب کردن، نسخرى کردن در اینت) گزید دندان بٌ را لب
آن نعادل َنَثل، دٍ ديخدا، حکو ٍ انثال بٌ رجَع با سپس ديید؛ تَضیح آن کاربرد ٍ نعنا دربارى   ٍ بیابید درس نتن از َنَثل یک -4

ٍِ  خََرد .بنَیسید برند کٌ کسی ناخَاستٌ یا نادانستٌ با تکیٌ بر نیرٍ ٍ قدرت خَد،  : این نثل را زنانی بٌ کار نیخَیش پًلَی ز نادان، گا
 بٌ انسان برسد از ناحیٌ خَد  اس .آسیبی  کند. )ير زنینۀ نابَدی خَیش را فرايو نی

 ناس  کٌ بر ناس  ٍ آف  طاٍٍس آند پّر اٍ نعادل این ضر  الهثل يستند.از 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

در جنگآفرید ٍ زخهی شدن گردٍ اسارت يجیر )فرناندى دژ( شکس   بَد  چٌ دژ، ساکنان بَدن غهگین ٍ دردنندی دلیل -1
.بنَیسید رٍان نثر بٌ را زیر بی  نفًَم ٍ نعنا -2

زٍد برگاشووووو  ٍ رٍی ازٍ بپیچیووووود  نبووووَد بسووووندى اٍ بووووا آٍرد بووووٌ
آفرید تَان نبارزى با سًرا  را نداش  از اٍ رٍی برگرداند ٍ بٌ سرع  بازگش .گرد 
اس   کردى ٍصف يایی ٍیژگی چٌ با را ریدُگردآف داستان، این در فردٍسی -3

 گر اندیش ٍ حیلٌ پرس ، چارى نانند، نغرٍر، ٍطن ی ناير ٍ بیجنگاٍر، شجاع سَارکار ٍ کهند انداز  پًلَانی،
 .کنید نقایسٌ «زنان شیر» خَانی رٍان نتن با را درس این -4

ى ایران در برابر يجَم دشهنان ٍيای نل  آزاد يا ٍ رشادت يا، پًلَانی يا: ير دٍ در قالب داستان بیان شدى ٍ رٍایتی از قًرنانی شباي 
 شان اس . بٌ سرزنین نتجاٍزان
يای جنگ ٍ از نظر تصَیر صحنٌ -از نظر سبک بیان ٍ لحن )سبک خراسانی ٍ زنان نعیار انرٍز( -يا: از نظر قالب )نثر ٍ نظو( تفاٍت

 يای نبارزى شیَىابزاريا ٍ 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درک و دریافت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

نلی: در آن بٌ آدا  ٍ رسَم ٍ اعتقاداتزنینٌ  .بنَیسید را خَد دالیل یاف   تَان نی سرٍدى این در را حهاسی شعر يای ٍیژگی کدام -1
ديد.  نردنش اشارى کردى اس  ٍ فرينگ آنًا را در نبارزى نشان نی

يراسند. : از پًلَانان ٍ دالٍرانی سخن گفتٌ کٌ سرشتشان با دیگران نتفاٍت اس  ٍ از کسی جز خدا نهیقًرنانیزنینٌ 
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 نردان کانل َابدال: سرچشهٌ آبخَر:

 ژندى پَش، گدا جَلقی: نًربانی تلَطف:

 کدخدا ننش ٍش: خَاجٌ ناير حاذق:

 کو عقلی، نادانیخردی،  بی َسفايت: خَار، ناتَان زبَن:

 کاسٌ نسی طاس: نشتری سَداگر:

 خشو، غضب َقًر: جَیانٌ فریاد پرخاش َعربدى:

 پشیهانی، تأسف ندانت: باٍر داشتن ُنسلو داشتن:

 چًارپایان فضلۀ سرگین: کرد شَخی نی نکتٌ گفتی:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ای طوووووووَطی را ٍی ٍ بقوووووووالی بوووووووَد
 

 ای طوووَطی گَیوووا سووو   نوووَایی، خوووَش 
 

 .ای کٌ خَش آٍاز ٍ خَش آب ٍ رنگ ٍ زی ا بَد نرد بقالی یک طَطی داشت، طَطی
 دکوووووان نگً وووووان بوووووَدی دکوووووان در

 

 سووووَداگران يهووووٌ بووووا گفتووووی نکتووووٌ 
 

 .کرد يا شَخی نی نگً ان دکان بَد ٍ با يهۀ نشتری
 (کنایٌ )نکتٌ گفتن: شَخی کردن آرایه:

 بُووووودی نووووواط  آدنوووووی، خطووووواب   در
 

 بووووودی حووووواذق طَطیوووووان نوووووَای در 
 

 يا حاضر جَاب ٍ در يو آٍازی با طَطیان ناير بَد. در سخن گفتن با انسان
 نَازنٌ آرایه:

 گریخوووت سوووَیی دکوووان صووودر از َجسوووت
 

 بریخوووووت را ُگووووول رٍغووووون يای شیشووووٌ 
 

 .يای رٍغن گل را ریخت از باالی دکان بٌ سهت دیگری پرٍاز کرد ٍ شیشٌ
 ()گریخت، بریختجناس ناقص  آرایه:

 اش خَاجوووووٌ بیانووووود خانوووووٌ سوووووَی از
 

 ٍش خَاجوووٌ فوووار ، بنشسوووت دکوووان بووور 
 

 .ٍار در دکان نشست صاحب نغازى از سهت خانٌ بٌ طرف نغازى رفت ٍ با خیالی آسَدى ٍ خَاجٌ
 (تش یٌ )صاحب نغازى بٌ خَاجٌ آرایه:

 چووورب جانوووٌ ٍ دکوووان رٍغووون ُپووور دیووود
 

 ضوورب ز کوول طووَطی گشووت زد، سوورش بوور 
 

 ای بٌ سر اٍ زد کٌ با آن ضربٌ طَطی کچل شد. يایش چرب گشتٌ. ضربٌ دید نغازى پر از رٍغن شدى ٍ ل اس
 جناس ناقص )چرب ٍ ضرب( آرایه:

 کووووورد کَتووووواى سوووووخن چنووووودی رٍزک
 

 کوووووورد آى نوووووودانت از بّقووووووال نوووووورد 
 

 کشید. طَطی چند رٍزی سخن نگفت ٍ نرد بقال از رٍی پشیهانی آى حسرت نی
 کنایٌ )سخن کَتاى کردن: حرف ن دن( آرایه:

 دریووو  ای: »گفوووت نی ٍ کنووود نی بووور ریووش
 

 نیووووو  زیووووور شووووود نعهوووووتو کافتووووواب 
 

ای کٌ باعث رزق ٍ رٍزی دکوان نون  )از سخن گفتن افتاد(. طَطی .کٌ آن طَطی زی ایو از بین رفت« افسَس»گفت:  زد ٍ نی خَد را نی
 بَد.

 کنایٌ )آفتاب زیر ابر رفتن: از بین رفتن( -استعارى )آفتاب از طَطی( -کنایٌ )ریش کندن: ناراحت شدن( آرایه:
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 زنوووان آن بوووَدی بشکسوووتٌ نووون دسوووت
 

 «زبوووان خوووَش آن بووور نووون زدم چوووَن 
 

 .شکست ای کاش آن زنان کٌ نن بر سر طَطی خَش آٍازم زدم، دستو نی
 زبان(نراعات نظیر )دست، سر،  -(کنایٌ )راضی بَدن بٌ دست شکستن: پشیهانی آرایه:

 را درٍیوووووش يووووور داد نوووووی يا يدیوووووٌ
 

 را خووووَیش نوووور  نطوووو  بیابوووود تووووا 
 

 اش دٍبارى سخن بگَید. داد تا شاید طَطی بٌ درٍیشان ٍ فقیران صدقٌ نی
 زار ٍ حیوووران شوووب سوووٌ ٍ رٍز سوووٌ بعووود

 

 نَنیوووودٍار، بُوووود بنشسووووتٌ دکووووان بوووور 
 

 بَد.بعد از سٌ ش انٌ رٍز سرگردانی ٍ سرگشتگی، نا انید در دکان نشستٌ 
 تضاد )رٍز ٍ شب( آرایه:

 شوووگفت، گوووَن يووور را نووور  آن نهوووَد نی
 

 گفوووت بوووٌ اٍ آیووود کانووودر باشووود کوووٌ توووا 
 

 .اش سخن بگَید آٍرد( تا شاید طَطی کرد )شکلک در نی برای آن پرندى کاريای عجی ی نی
 جناس ناقص )شگفت، گفت( -(کنایٌ )نصراع اٍل: شکلک در آٍردن آرایه:

 گذشوووووت نی برينوووووٌ سووووور ای جوووووَلقی
 

 طشووت ٍ طوواس ُپشووت چووَ نووَ، بووی سوور بووا 
 

 نَ بَد. کرد در حالی کٌ سرش يهچَن کاسۀ نسی صاف ٍ بی نرد فقیری سر برينٌ )بدٍن کالى( از آنجا ع َر نی
 تش یٌ )سر بی نَ بٌ طاس ٍ طشت( آرایه:

 زنووووان در آنوووود گفووووت انوووودر طووووَطی
 

 !فوووالن يوووی،: کوووٌ زد درٍیوووش بووور بانوووگ 
 

 آنیختووووی  کووووالن بووووا َکوووول، ای چووووٌ از
 

 !ریختووووی  رٍغوووون شیشووووٌ از نگوووور تووووَ 
 

ای یا نٌ، تَ نی  نانند نون  طَطی فَرًا بٌ سخن آند ٍ با صدای بلند بٌ آن نرد گدا گفت: چرا کچل يستی  آیا با کچالن رفت ٍ آند کردى
 ای  يای رٍغن گل را ریختٌ شیشٌ
 (تکرار )کل آرایه:

 را خلووووو  آنووووود خنووووودى قیاسوووووش از
 

 را دلوو  صوواحب پنداشووت خووَد چووَ کوواٍ 
 

 از این نقایسٌ طَطی نردم خندیدند، زیرا اٍ آن نرد گدا را نثل خَد تصَر کردى بَد.
 نگیوووور خووووَد از قیوووواس را پاکووووان کووووار

 

 شووویر ٍ شووویر ن شوووتن در باشووود چوووٌ گووور 
 

اگرچٌ در نَشتن یکسان يستند، انا در کار ٍ عهل نردان ح  را با کار ٍ عهل خَدت نقایسٌ نکن. دٍ کلهۀ شیر )جانَر( ٍ شیر )خَردنی( 
 نعنی بسیار نتفاٍتند.

 جناس تام )شیر ٍ شیر( آرایه:
 شووود گهوووراى سووو ب زیووون عوووالو جهلوووٌ

 

 شووود آگووواى حووو ، ابووودال   ز کسوووی کوووو 
 

 ب رد. آنًا پیاند ٍ کهتر کسی تَانستٌ نردان ح  را بشناسد ٍ بٌ نرت ۀ  يای نادرستی بٌ گهرايی افتادى نردم جًان بٌ س ب چنین قیاس
 نجاز )عالو از نردم عالو( آرایه:

 نحووول از خَردنووود زن وووَر گوووَن دٍ يووور
 

 عسوول دیگوور زیوون ٍ نوویش آن از شوود لیووک 
 

 عسل( از یک نحل غذا خَرند انا آن غذا برای یکی بٌ زير ت دیل شدى ٍ برای دیگری بٌ عسل. ير دٍ نَع زبنَر )زن َر عسل ٍ بی
 آب ٍ خَردنووود گیوووا آيوووَ گوووَن دٍ يووور

 

 نوواب نشووک زان، ٍ، شوود سوورگین یکووی زیوون 
 

 ير دٍ نَع آيَ از یک جا آب ٍ گیاى خَردند، انا یکی فضلٌ پس داد ٍ دیگری نشک خالص.
 تضاد )سرگین، نشک( -جناس ناقص )آب، ناب( آرایه:

 آبخووووَر یووووک از خَرنوووود نووووی دٍ يوووور
 

 شووووکر از پوووور آن ٍ، خووووالی یکووووی ایوووون 
 

 .انا یکی از آنًا تَ خالی درآند ٍ دیگری پر از شکر شددٍ نی از یک سرچشهٌ آب خَردند 
 تضاد )پر ٍ خالی( آرایه:

 بوووین اشووو اى چنوووین ایووون يووو اران صووود
 

 بوووووین راى سوووووالٌ يفتووووواد فرقشوووووان 
 

 در این دنیا ي اران ش ايت این چنینی ٍجَد دارد، انا در باطن تفاٍت آنًا بسیار است.
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 يسووووت رٍی آدم ابلوووویس بسووووی چووووَن
 

 دسوووت داد نشووواید دسوووتی يووور بوووٌ پوووس 
 

 يای انسان نهای زیادی ٍجَد دارد، پس ن اید بٌ ير کس دست دٍستی داد. چَن شیطان
 «(س»ٍاج آرایی )صانت  -جناس ناقص )يست ٍ دست( -کنایٌ )دست ندادن: دٍست نشدن( آرایه:

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بیابید درس نتن از را زیر ٍاژگان نعنایی نعادل -1
 (نی ) ابر  (فار ) آسَدى 
 (حاذق) دست چیرى  (َابدال) کانل نردان 
 .کنید انتخاب کهانک از را درست انالی -2
 (صدر -سدر )دکان   (غیاث -قیاس) ٍ سنجش 
 .ديید تَضیح زیر بیت در «را» کلهۀ کاربرد دربارۀ -3

 را درٍیوووووش يووووور داد نوووووی يا يدیوووووٌ
 

 را خووووَیش نوووور  نطوووو  بیابوووود تووووا 
 

 ٍ در نصراع دٍم نشانٌ نفعَل است.« بٌ»در نصراع اٍل در جایگاى حرف اضافٌ بٌ کار رفتٌ بٌ نعنی 
ل دربارۀ -4 َّ   .ديید تَضیح «سَداگران» کلهۀ نعنایی تح

شَد کٌ در کار  کسانی اطالق نیرٍد ٍ بٌ  رفتٌ است، انا انرٍزى در نعنی بٌ کار نی بٌ کار نی« تاجر ٍ بازرگان»سَداگر در گذشتٌ بٌ نعنای 
 يستند.« نَاد نخدر ٍ قاچاق»
 .بنَیسید باشند، دارا را پسَند این کٌ دیگر ٍاژۀ دٍ نعناست  چٌ بٌ «ٍش خَاجٌ» کلهۀ در «ٍش» پسَند -5

 ٍش یعنی نانند خَاجٌ ٍش بٌ نعنای ش ايت است ٍ خَاجٌ
 نًَش، پریَش

 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بنَیسید را آنًا نفًَم ٍ بیابید يشتو بیت در را يا کنایٌ -1
 ریش بر کندن )ناراحت بَدن(، آفتاب زیر نی  رفتن )نابَد شدن، از بین رفتن(

 .ديید تَضیح شدى، گرفتٌ کار بٌ تهثیل با را درس این نحتَای ارت اط -2
يای سطحی ٍ غیر ننطقی بٌ نتایج نادرست رسید، از تهثیل بًرى  داٍرینَلَی برای بیان رٍشن این نطلب کٌ ن اید با نقایسۀ نابجا ٍ 

 بردى است.
  .بیابید جناس انَاع برای يایی نهَنٌ درس، نتن از -3

 آب ٍ ناب -جناس نايهسان )ناقص(: دل  ٍ خل 
 جناس يهسان )تام(: شیر ٍ شیر

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

  دارد  تأکید نفًَنی چٌ بر زیر، بیت -1
 آبخووووَر یووووک از خَرنوووود نووووی دٍ يوووور

 

 شووووکر از پوووور آن ٍ، خووووالی یکووووی ایوووون 
 

اینکٌ ظاير یکسان داشتن ٍ از یک نندی نا از آن بستگی دارد. ٍ  ٌ چگَنگی بًرىاین کٌ حقیقت یکی است ٍلی درک ٍ برداشت از آن، ب
ی، بسیار با يو نتفاٍت آبشخَر تغذیٌ کردن دلیل بر آن نیست کٌ باطن يو یکی باشد؛ زیرا نَارد زیادی يست کٌ با ٍجَد تشابٌ ظاير 

 ٍ حتی ضد یکدیگرند.
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 دارد  نی برحذر چی ی چٌ از را آدنی زیر، بیت در نَلَی -2
 يسووووت رٍی آدم ابلوووویس بسووووی چووووَن

 

 دسوووت داد نشووواید دسوووتی يووور بوووٌ پوووس 
 

 ٌ آنًابا افراد ناشایست ٍ اعتهاد کردن بدٍستی از 
 .بسنجید «بّقال ٍ طَطی» داستان با را آن ٍ بنَیسید زیر شعر از را خَد استن اط -3

 اسوووت یافتوووٌ تفووواٍت جوووا زیووون نعرفوووت
 

 اسووت یافتووٌ بووت آن ٍ نحووراب یکووی ایوون 
 

 نعرفووووووت آفتوووووواب بتابوووووود چووووووَن
 

 صووووووفت عووووووالی رى   ایوووووون سوووووو ًر   از 
 

 خوووَیش قووودر بووور شوووَد بینوووا یکوووی يووور
 

 خووووَیش صووودر حقیقووووت در یابووود بووواز 
 

يا نع َد ٍ خدایشان نتفاٍت است، این است کٌ بٌ درک  اینکٌ انسانعلت  ٍ تع یر ير کس از حقیقت، بٌ اندازۀ درک اٍست.رداشت ب
ت برسند، ير کس بٌ جا ٍ نَقعیت خَیش پی بردى ٍ از يا بٌ شناخت ٍ نعرفت درس اند. اگر انسان درست ٍ نعرفت کانل دست نیافتٌ

داستان طَطی ٍ بقال نی  اگر طَطی بٌ َق حقیقی را بشناسد. در تَاند نع َد ٍ نعش نیشَد. آنگاى  حقیقت حال خَیش آگاى نی
 کرد. آٍر نطرح نهی نقایسۀ خندىیافت، آن  نعرفت دست نی
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 بر افرٍختٌ گداختٌ، افتٌ:ت بزرگ از پَست دباغی شدى گَسفند کیسٌ َانبان:

 بد ذاتی دجنسی،ب :طینت ُخبث زنگَلٌ زنگ، َجالِجل:

 خنجر ِدشنٌ: ٍ عهاّنٌسربند  دستار:

 ٍ جاللجاى  شَکت: ٍ جاللجاى  شَکت:

 آٍر، عجیب شگفت ُطرفٌ: نبتال بٌ عارضٌ صرعبیهاران  :َصرعیان

 آسَدگی فراغت: خَی سرشت، طینت:

 چیز دست، درٍیش ٍ بیتًی  ُنفلس: دارایی سرنایٌ، ایٌ:ن

 يهرايان ُنالزنان: بخت بخت، نیک خَش ُنقبل:

 غذا سفرى، خَان: درخشان آبدار:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 گشااااااد آبااااادار لعااااال آن حاااااالی
 

 نًااااااد آبااااادار ریاااااگ آن پااااایش 
 

 .آن نرٍارید با ارزش را در نقابل شر خسیس گذاشتَرًا ف
 (، با ارزش، صاحب آبجناس تام )آبدار -نراعات نظیر )لعل ٍ ریگ( -(ستعارى )ریگ آبدار: شرا آرایه:

 دریاااااب تشاااانگی ز ُنااااردم گفاااات
 

 آب لختاااای بااااٌ بکااااش را آتشااااو 
 

 .از تشنگی نردم بٌ فریادم برس ٍ آتش درٍنو را با نقداری آب خانَش کنفت گ
 استعارى )آتش از تشنگی( -اغراق )نصراع اٍل( -نراعات نظیر )تشنگی ٍ آب( -ضاد )آب ٍ آتش(ت آرایه:

 نااااَش چااااَ زاللِ  آن از آب شااااربتی
 

 فااارٍش یاااا بااابخش يّهااات باااٌ یاااا 
 

 .فرٍشاز آن آب گَارای شیرینت را یا از رٍی جَانهردی ببخش یا بقداری ن
 «(ش»ٍاج آرایی )صانت  -(شبیٌ )آب بٌ نَشت آرایه:

 بیاااار دشااانٌ ٍ تیااا  برخیاااز گفااات
 

 بیااااار تشاااانٌ سااااَی آب شااااربتی 
 

 .برخیز ٍ شهشیر ٍ خنجرت را بیاٍر ٍ در عَض نقداری آب برای تشنٌ بیارفت گ
ٌ( -(ی  ٍ دشنٌتنراعات نظیر ) آرایه:  نجاز )تشنٌ از خیر( -جناس ناقص )تشنٌ ٍ دشن

 بااااارکش نااااان آتشاااااین دیاااااد 
 

 َخاااَش آبااای باااٌ بُکاااش را آتشاااو ٍ 
 

 آتشین نرا بیرٍن بیاٍر ٍ آتش درٍنو را با نقداری از آن آب گَارا خانَش کن.شهان چ
 نجاز )آتش( -تضاد )آب ٍ آتش( -تکرار )آتش( -غراق )دیدى آتشین(ا آرایه:

 بازگشااااد دشااانٌ دیاااد، آن کاااٌ شااار
 

 باااد چااَ رفاات تشاانٌ خااا  آن پاایش 
 

 کٌ این آنادگی خیر را دید، خنجرش را بیرٍن آٍرد ٍ بٌ سرعت بٌ نزد خیر رفت.ر ش
 تشبیٌ )شر بٌ باد( -ستعارى )خا  تشنٌ: خیر(ا -نایٌ )دشنٌ بازگشان، آنادى ضربٌ زدن(ک آرایه:

 تیااااا  زد اٍ چشاااااو دٍ چااااارا  در
 

 دریاااا  چاااارا  کشااااتن ناناااادش 
 

 .ز کَر کردن خیر يیچ افسَسی نخَردرا در چشهان اٍ فرٍ کرد ٍ انجرش خ
 ی  در چشو زدن: کَر کردن(کنایٌ )ت -تکرار )چرا ( -استعارى )چرا  در نصراع دٍم از چشو( -یٌ )چشو بٌ چرا (شبت آرایه:

 تبااااى باااَد کاااردى چاااَ تشااانٌ چشاااو
 

 راى يّهااااااتِ  کاااااارد نااااااادادى آب 
 

 .کٌ چشهان خیر را کَر کرد، بدٍن اینکٌ بٌ اٍ آبی بديد بٌ راى خَدش ادانٌ دادنگانی ي
 کنایٌ )يهت راى: بٌ نسیر خَد ادانٌ دادن( -جاز )تشنٌ: خیر(ن آرایه:
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 برداشااات گاااَيرش ٍ رخااات ٍ جاناااٌ
 

 بگذاشاااات ُتًاااای را دیاااادى بی نااااردِ  
 

 .چیز ريا کرد بی ٍ نرٍاریديای اٍ را برداشت ٍ نرد کَر را تنًا ٍباس ل
 (انٌ، رخت، گَير: يهٌ چیزجنجاز )  -(انٌ ٍ رخت ج) نراعات نظیر آرایه:

 ُدرساات گشاات رفتااٌ، دساات از چشااو
 

 نخساات بااَد کااٌ چنااان ِبعینااٌ شااد 
 

 .کَر شدى سالو ٍ درست نانند رٍز اٍلش شدشهان چ
 (نایٌ )درست شدن: بنیا شدنک آرایه:

 ناااارا عزیااااز، دختاااار یکاااای جااااز
 

 نااارا چیاااز يسااات بسااایار ٍ نیسااات 
 

 .گفت نن بٌ غیر از این دختر عزیز کسی را ندارم، انا ثرٍت زیادی دارمپان َچ
 (ضاد )نیست ٍ يستت آرایه:

 ناااا دختااار ٍ ناااا باااٌ دل نًااای گااار
 

 ناااا بااارِ  عزیزتااار جاااان از يساااتی 
 

 .، حتی از جان يو در نزد نا عزیز تر خَايی بَدنند شدی بٌ نا ٍ دخترنان عالقٌگر ا 
 (نند شدن نایٌ )دل نًادن: عالقٌک آرایه:

 آزادی بااااٌ دختااااری چنااااین باااار
 

 داناااااادی باااااٌ کااااانو اختیاااااارت 
 

 .گزینو بٌ عنَان داناد خَدم بر نی ٍجَد چنین دختری، تَ را آزادانٌا ب
 شاااااتر ٍ گَسااااافند ز دارم آنچاااااٌ ٍ

 

 پاااار َگااااردی نایااااٌ ز تااااا ديهاااات 
 

 ديو تا ثرٍتهند شَی. آنچٌ از گَسفند ٍ شتر دارم آنقدر بٌ تَ نی ٍ
 نیاز شدن( کنایٌ )پر نایٌ شدن: ثرٍتهند شدن، بی -(جاز )گَسفند ٍ شتر: دارایی ٍ ثرٍتن آرایه:

 باااااردى ُگًااااار تشااااان  آن نااااانو
 

 ناااردى تاااَ بخااات زنااادى نااان بخااات 
 

 ای يستو کٌ نرٍاریديایو را بردی انا بخت با نن یار بَد ٍ با تَ یار نبَد.  آن تشنٌن ن
 جناس ناقص )بردى، نردى( -نجاز )تشنٌ: خیر( -تضاد )نردى ٍ زندى( -کرار )بخت(ت آرایه:

 نکشااات خااادای ٍ ُکشاااتی نااارا تاااَ
 

 پشااات گیااارد خااادای کاااز آن ُنقِبااال 
 

 .آن کسی است کٌ خدا پشت ٍ پنايش باشدنرا کشتی، انا خدا نرا زندى نگٌ داشت. خَشبخت َ ت
 کنایٌ )پشت گرفتن: یاری گرفتن( -تن(ضاد )کشتن ٍ نکشت آرایه:

 داد پنااااايی خاااادا چااااَن دٍلااااتو
 

 داد شااااايی تخاااات ٍ تاااااج ایاااانکو 
 

 .زیرا خدا بٌ نن پناى داد ٍ اکنَن يو نرا بٌ پادشايی رساندى است َشبختو،خ
 نراعات نظیر )تاج ٍ تخت( -(نایٌ )تاج دادن: پادشاى کردنک آرایه:

 کاااردم باااد چاااٌ اگااار نًاااار ز: »گفااات
 

 «کااردم َخااَد کااٌ نبااین ناان بااد در 
 

 . کردم خَد نفس بٌ را يا بدی این زیرا نیاٍر نظر در نرا يای بدی انا کردم بدی تَ بٌ چٌ اگر :گفت شر
 اناادیش خیاار اساات خیاار اگاار: »گفاات

 

 «پاایش نیایااد شااّرت جااز شااری تااَ 
 

 . آید نهی دست بٌ چیزیٍ بدی  شرارت جز تَ از ٍ يستی شر نیز تَ است خَايی خیر انسان خیر اگر: گفتچَپان 
 ضاد )خیر ٍ شر(ت آرایه:

 گًااار دٍ آن یافااات ٍ ُجسااات تااانش در
 

 کهااااار نیاااااان در کاااااردى تعبیاااااٌ 
 

 . بَد دادى جای کهرش نیان در را يا آن .کرد پیدا را گَير ٍ کرد جٍَ جست را بدنش
 (ن ٍ کهرتنراعات نظیر ) آرایه:

 فاااااراز خیااااار پااااایش آٍرد آناااااد
 

 بااااز آناااد گاااَير باااٌ گاااَير گفااات 
 

 .گشتبر  است گَير نانند کٌ انسانی بٌ ياگَير اینک گفت  ٍ گذاشت نقابلش در ٍ آٍرد در را ياگَير نردپیر
 تکرار )گَير( -استعارى )گَير دٍم: خیر( -(جناس تام )گَير: نرٍارید، خیر آرایه:
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

.کنید بررسی نعنایی نظر از را «يهت» ٍ «آبدار» يای ٍاژى زیر، ابیات در -1
 نًااااااد آبااااادار ریاااااگ آن پااااایش  گشاااااد آباااادار لعاااال آن حااااالی

آبدار دٍم: صاحب آب )جناس تام دارد( اٍل: با ارزشبدار آ

 فااارٍش یاااا بااابخش يّهااات باااٌ یاااا  ناااَش چاااَ زاللِ  آن از آب شاااربتی
 راى يّهااااااتِ  کاااااارد نااااااادادى آب  تباااى بااَد کااردى چااَ تشاانٌ چشااو

 

است.« تصهیو ٍ قصد»ٍ در بیت دٍم بٌ نفًَم « جَانهردی» بیت اٍل بٌ نعنایٍ يهت جناس تام دارند. در هت ي

.بیابید درس نتن از را زیر يای ٍاژى نتضادّ  -2
(فلسنُ ) غنی  (قبلنُ ) بدبخت (د ُگًریب) پاکی

بٌ «گزاردن» انا است؛ «کردن تأسیس ٍ کردن ٍضع» نعنای بٌ نجازاً  ٍ دارد کاربرد «دادن قرار» حقیقی نعنای در «گذاشتن» کله  -3
 .است «کردن اجرا ٍ کردن ادا آٍردن، جا بٌ» نعنای
 .کنید اصالح تَضیح، این پای  بر را زیر يای جهلٌ
 ارذبنیانگ .کرد نعّرفی را گذاری سیاست شَرای اعضای نؤّسسٌ، بنیانگزار
 ارزخدنتگ .کنند نی سپاسگزاری اٍ از ٍ نًند نی ارج را ندرسٌ خدنتگذار زحهات آنَزان دانش
  ارانزکارگ .است کارگذاران يه  برای عادالنٌ حکَنت یک اصلی يای پیام بردارند  در ،(ع) علی انام نان
.ديید پاسخ يا پرسش بٌ زیر، عبارت بٌ تَّجٌ با -4

 .خَاند نی را خدا ٍ نالد نی تشنگی ٍ درد از ٍ است افتادى خا  بر کٌ نابینا دید را جَانی ،ناگًان
  .بنَیسید را شدى نشّخص يای ٍاژى دستَری نقش (الف

 خا : نتهو جَانی: نفعَل قید ناگًان:
 .کنید نعّین را يا فعل از یک ير نَع ٍ زنان (ب

نضارع اخباری خَاند: نی  نضارع اخباری نالد: نی ناضی نقلی افتادى است: ناضی سادى دید:

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

.بنَیسید را خَد دلیل است؟ شدى سرٍدى قالبی چٌ در درس ابیات -1
زیرا ير بیت قافی  جداگانٌ دارد. نثتنَی:

.کنید بررسی ادبی يای آرایٌ نظر از را زیر بیت -2
ناااردى تاااَ بخااات زنااادى نااان بخااات  باااااردى ُگًااااار تشااااان  آن نااااانو

تکرار )بخت( -کنایٌ )زندى یا نردى بَدن بخت( -تضاد )زندى ٍ نردى( -)نردى ٍ بردى(ناقص جناس 
.بنَیسید را آنًا از  نقصَد ٍ بیابید را يا ىاستعار زیر، ابیات در -3

َخاااَش آبااای باااٌ بُکاااش را آتشاااو ٍ  باااارکش ناااان آتشااااین دیااااد  الف(
بٌ را ذکر کردى است. د؛ تشنگی زیاد را بٌ آتش نانند کردى ٍ فقط نشبٌاستعارى از تشنگی زیا تش:آ

دریاااا  چاااارا  کشااااتن ناناااادش  تیاااا  زد اٍ چشااااو دٍ چاااارا  در ب(
دٍم: استعارى از چشهان خیر؛ چشو را در بینایی ٍ سَ داشتن بٌ چرا  تشبیٌ کردى ٍ نشبٌ را حذف کردى است.را  چ

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 کرد؟ طلب را يایش چشو «خیر» از «شر» چرا -1
دلیل بدجنسی ٍ اینکٌ بتَاند جَايرات اٍ را بدزدد.بٌ 
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 چیست؟ دٍم ٍ اٍل گَير از نقصَد ،«باز آند گَير بٌ گَير گفت/  فراز خیر پیش آٍرد آند» بیت در -2
 گَير دٍم: خیر )صاحب نرٍارید( اٍل: نرٍاریدگَير 

 است؟( 26 آی  عهران، آل سَر ) «تَشاء َنن ُتذلّ  ٍ تَشاء َنن ُتِعزّ » شریف  آی  نفًَم برای نناسبی نصداق درس، قسهت کدام -3
 نکشااات خااادای ٍ ُکشاااتی نااارا تاااَ

 

 پشااات گیااارد خااادای کاااز آن ُنقِبااال 
 

 داد پنااااايی خاااادا چااااَن دٍلااااتو
 

 داد شااااايی تخاااات ٍ تاااااج ایاااانکو 
  

 دارند؟ نناسبت درس نتن از بخش کدام با زیر، يای َنَثل از یک ير -4
  . ناست بر کٌ ناست از 

 کاااردم باااد چاااٌ اگااار نًاااار ز: »گفااات
 

 «کااردم َخااَد کااٌ نبااین ناان بااد در 
 

 .اٍست در کٌ تراٍد برٍن يهان کَزى از 

 اناادیش خیاار اساات خیاار اگاار: »گفاات
 

 «پاایش نیایااد شااّرت جااز شااری تااَ 
  

 .کنید نقایسٌ (ع) یَسف حضرت ناجرای با را شرّ  ٍ خیر داستان -5
يای نیک ٍ درستکار ختو  دٍ داستان، شرح برخَرد نیکی ٍ بدی ٍ نیز پاکی ٍ بد ذاتی است کٌ در نًایت بٌ پیرٍزی ٍ سربلندی انسانر ي

 .شَد نی
 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درک و دریافت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 شد؟ دچار سرنَشتی چنین بٌ قّصٌ، اصلی شخصیت چرا شها، نظر بٌ -1

 لَحی بیش از حد دلیل سادى بٌ
 .ديید تَضیح داستان بیان ٍ لحن دربار  -2
تَاند رسهی، غیر رسهی، صهیهانٌ، جدی ٍ طنز  نیشناسیو. لحن  يا را از طریق لحن آنان نی ایجاد فضا در کالم است. شخصیت« لحن»

يای آن را  انٍ راٍی با استفادى از این لحن، سادگی ٍ دين بین بَدن انسان را نقد کردى ٍ زی گَنٌ است در این درس طنزٍارى باشد. لحن 
 نشان دادى است.
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 باغ انگَر تاکستان: باّیین، برتر َبرین:

 گذشتٌ، کًنٌ، قدیو دیرین: دلیری حهاسٌ:

 نام یک ننطقٌ در لبنان صدر: باّ پَش ردا:

 افسار، دينۀ اسب لگام: با شرف بَدنارجهندی،  شرافت:

 آبی نیلگَن: نیدان جنگ نعرکٌ:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ عبارات مهممعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ای کٌ ردای حسین را بر دٍش / ٍ خَرشید کربْ را در بر داری.
 ای. ای ٍ حضرت ابَالفضل را در آغَشت گرفتٌ ای کسی کٌ لباس حسین را بر دٍش انداختٌ

 ای. کٌ فداکاری پیشٌ کردی / ای انقْب زنین کٌ با انقْب آسهان برین پیَند خَردىسرخ گل ای 
ای انسان عاشقی کٌ فداکاری کردی. ای کسی کٌ انقْب تَ در زنین با انقْب آسهان باّ پیَندى خَردى است. )انقْب تَ خٓدایی بَٓدى 

 است.(
 کرانت انسان بَدن دفاع کرد. اش / از شرافت خاک ٍ ، با سینٌ«ش»رٍستایی کٌ با صدر 

 ای در لبنان( ٍ با تهام ٍجَد از کشَر ٍ نانَس خَد دفاع کرد. رٍستایی کٌ با صدر )ننطقٌ
زار شًريایی کٌ طاعَن ٍ غبار بر آنًا چیرى است / در شًريای نرگ کٌ باران از باریدن بر آنًا بیهناک است جز تَ، کسٓی  سرٍرم! در شَرى

 ی نا نخل ٍ عنب ٍ تاکستان بکارد.نهاندى است. در زندگ
آقای نن! در شًريایی کٌ بیهاری ٍ غبار نرگ بر آن نستَلی شدى ٍ باران يو جرئت باریدن ندارد، جز تَ کسی نیست کٌ زندگی نا را آباد 

 کند.
 پس دريای انید ٍ رٍشنایی را بٌ رٍی نا بگشای!

 پس انید ٍ پیرٍزی را بٌ نا نشان بدى.
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .کنید تَّجٌ زیر، يای نهَنٌ بٌ -1
 (يهبستگی) تناسب پایۀ بر  (ترادف) نعنایی يو پایۀ بر 

           

    

             

      

  

 
 کنید کانل را زیر نهَداريای شدى، دادى يای نهَنٌ پایۀ بر اکنَن. 

 ترادف ب(  تناسب الف(
                   

    

           

    
 .نهایید نشخص را یک ير يستۀ سپس کنید؛ جدا را اضافی ٍ ٍصفی يای ترکیب زیر، نَارد نیان از -2

 حهاسٌ برترین دریا، نايی نیلگَن، نتنی آزادگان، َسرٍر غرٍب، ستارۀ
 حهاسٌنیلگَن ، برترین  نتنیترکیب ٍصفی: 
 دریا نايیآزادگان،  سرٍر، غرٍب ستارۀ ترکیب اضافی:
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 .بنَیسید را شدى نشّخص اجزای دستَری نقش زیر، نصراع در -3
 «بگشای نا رٍی بٌ را رٍشنایی ٍ انید يایدر ،پس»
 الیٌ نضاف      لنعطَف بٌ نفعَ    نفعَل  قید  

 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .کنید بررسی «تشبیٌ ٍ کنایٌ تشخیص،» يای آرایٌ بٌ تَّجٌ با را زیر يای نصراع -1
 ُتشخیص )ای لبنان( -)لبنان بٌ سبزى(تشبیٌ   رٍزگاران دفتر از آندى بر سبزى چَن ا 
 ُکند.( ای کٌ نقاٍنت نی )کشتییص شخت !اید کردى پیشٌ نقاٍنت کٌ صّیادی يای کشتی ا 
 تشخیص )شًری کٌ طاعَن دارد( -نایٌ )نرگ يهٌ جا را فرا گرفتٌ است(ک. است چیرى آنًا بر غبار ٍ طاعَن کٌ شًريایِ زار ىشَر در 
 (: لبنانتشخیص )دستان تَ -زدن بر شهشیر( کنایٌ )بَسٌ تَست دستان بر کٌ شهشیری بر زنیو بَسٌ بگذار 
 .بنَیسید را آن نفًَم آید؟ نی شهار بٌ «َنجاز» شدى، نشّخص ٍاژۀ کدام -2
 «فرٍزان ،ستارى چَن اُ/ درد ٍ خار رٍُ بر دیرین نسافر ای»

 نجاز از رنج ٍ سختی خار:
 است؟ بردى کار بٌ نهادین نفايیو کدام در را «يا فصل» ٍ «يا باران» شاعر، -3
 يا: نهاد زنان ٍ تاریخ فصل نهاد آزادی ٍ طراٍت اران:ب

 .بیابید نظیر نراعات نهَنٌ دٍ درس، نتن از -4
 بکارد تاکستانٍ  عنبٍ  نخلتَ کسی نهاندى است کٌ در زندگی نا جز 
 نانیدم پرستَخانٌ دارد / تَ را  يا غنچٌنانیو کٌ در  نی عطريا / تَ را  فصليا ٍ  بارانسرٍر ای 

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بنَیسید زیر سرٍدۀ از را خَد دریافت -1
 .«ای خَردى پیَند/ بَرین آسهان   انقْب با کٌ زنین انقْب ای/ ............/  نانیدم جنَب را تَ»

 داند. قیام نردم لبنان علیٌ ظلو، یک انقاب خدایی ٍ آسهانی نیشاعر 
 چیست؟ زیر سرٍدۀ پایانی نصراع دٍ نًایی پیام -2
 «رٍیند نی شًیدان انگشتان از کٌ/ چیند نی را يایی گل ٍ/ نشیند نی نًدی انتظار بٌ/ يا شن رٍی شب، ير نریو ٍ»

 )فرانَش نکردن یاد شًیدان( آٍرد کٌ از خَن شًیدان بٌ ٍجَد آندى است. عشقی را بٌ دست نینریو 
 :زیر سرٍدۀ در -3
 «خیزند نی بر پیانبران ٍ/ رٍید نی گندم يای خَشٌ/ خاکت کز سرزنینی ای»
 بنانل است؟ خطاب نَرد سرزنین کدام( الف 
 سَم بٌ بعثت نصرع دٍم بر انید بٌ آیندى ٍ زندگی دٍبارى تاکید دارد. نصراع  چیست؟ سَم ٍ دٍم يای نصراع از شاعر نقصَد( ب

  اشارى دارد. لبنانپیانبران از سرزنین 
 .بیابید شدى نشّخص قسهت نعنایی   نعادل را نصراعی درس، نتن از -4
  «نانیدم شًادت اشتیاق در پیکری ٍ/ شدن زادى انتظار در دنی سپیدى را تَ»
 رٍیند چیند / کٌ از انگشتان شًیدان نی يایی را نی گلٍ 
 دارد؟ تأکید ای نکتٌ چٌ بر شعرش از بخش این در قّبانی -5
 ....«. برداری در را کربْ خَرشید ٍ/ داری دٍش بر حسین ردای کٌ ای»

 شًادت طلبانٌ ٍ شیعی نردم لبنانفرينگ 
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 نام گیايی است َخَلنگ: بسندى کردن، کفایت کردن اِکتفا:

 نًایی غایی: جاندار حیات: ذی

 ترسناک، ٍحشتناک َنخَف: ساختٌ، بنا شدى نبتنی:

 پیشکش کردن، افشاندن نثار: آٍر، ترسناک ٍحشت نَحش:

 خَردنی، غذا نائدى: صبح زٍد پگاى:

 فرق گذاشتن تهایز: نحدٍد ننحصر:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم عبارتمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ای نشان ديندۀ اٍ نیست. ای نشانۀ خداٍند است انا يیچ آفریدى ير آفریدى
 ای تَانایی شناخت خداٍند را ندارد. خداٍند است انا يیچ آفریدىير نخلَقی پدیدار کنندى زیبایی 

 کنی. ای کاش عظهت در نگاى تَ باشد ٍ نٌ در چیزی کٌ بدان نگاى نی
 کنی. ای کاش دیدگاى تَ ٍ رٍح تَ بزرگ باشد نٌ اشیایی کٌ بٌ آنًا نگاى نی

 تا آنجا کٌ نهکن است بار بشر را بٌ دٍش گرفتن.
 .ٍ تَانایی يست بٌ يهنَع کهک کردنتا آنجا کٌ انکان 

 تَانستو بٌ چشهانو بینشی تازى ببخشو. شد اگر نی چٌ نی
 تَانستو دیدگايی نَ ٍ تازى نسبت بٌ دنیا بٌ دست آٍرم. چٌ خَب بَد اگر نی

 سازد. ير نخلَقی نشانی از يدایت ٍ يیچ نخلَقی اٍ را يَیدا نهی
 انا يیچ نخلَقی تَانایی شناخت خداٍند را ندارد. يای خداست ير نخلَقی پدیدار کنندۀ زیبایی

 سَزانند ٍلی تابندگی نا از يهین است. درست است کٌ اعهال نا، نا را نی
 درست است کٌ رفتار ٍ کردار نا سبب سَختن ٍ از بین رفتن ناست ٍلی ارزش ٍ اعتبار نا از يهین سَختن ٍ گداختن است.

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بنَیسید را یک ير نعنای است؛ غیرتکراری ٍ جدید شها برای درس، نتن در کلهات، کدام -1
 در اختیار داشتن تهلک: یک شخصیت خیالی برای نَیسندى است. ناتانائیل:
 فایدى ناکارآند: بی  نالکیت تصاحب:

 ُگسَترى: عرصٌ ٍ نیدان  ى: صبحگاىپگابانداد 
 .ببرید کار بٌ ندا نشانۀ سٌ آن، در ٍ بنَیسید بند یک -2

 نیو ٍ شکر نعهت بٌ جای آٍریو. چنان کن کٌ قدر نعهت بدا آنش. خدایا آٍرم ٍ تَ نیز پنايو بخ بٌ درگاى تَ پناى نیرٍردگارا پ
 يای گناى آلَدى شَد. ذار دانان ٍجَدم بٌ پلیدیخالق يستی نگای 

 .بنَیسید را شدى نشّخص يای ٍاژى دستَری نقش زیر جهلۀ در -3
 «گفت خَايو سخن انتظار از تَ با ،ناتانائیل»
 نفعَلنتهو نتهو        ننادا    
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

  .کنید بررسی ادبی يای آرایٌ نظر از را زیر عبارت -1
 .بَدند شبنو در غرق چهنزاريا. باختند نی رنگ یک، یک يا ستارى. لرزید نی دم سپیدى انتظار در کٌ ام دیدى را آسهان

 شیدن آسهان ٍ لرزیدن(تشخیص )انتظار ک چهنزار ٍ شبنو( -نظیر )آسهان ٍ ستارىنراعات 
 اغراق )چهنزاريا غرق در شبنو بَدند( )رنگ باختن کنایٌ از ناپدید شدن(کنایٌ 

 .ببرید کار بٌ بند، یک در را آن ٍ بسازید نعنایی شبکۀ یک «شکَفایی» کلهۀ کهک بٌ -2
 بًار، گل، درختان شکَفایی،پایٌ تناسب: بر 
جانی دٍبارى  گَید. طبیعت يا از آندن فصلی نَ سخن نی شَند ٍ آرام آرام شکَفایی گل فصل بًار، درختان از خَاب زنستاین بیدار نیدر 
 خَانند. گیرد ٍ پرندگان ترانۀ شادی نی نی
 پایٌ يو نعنایی: شکَفایی، رٍنق، رشد، پیشرفتبر 
 است.جانعٌ کشَر ٍ شکَفایی اقتصاد داخلی رٍنق بازار ساز  زنینٌاقتصادی ٍ  پیشرفتٍ رشد یکی از عَانل اصلی  کاالی ایرانیرید خ

 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ار بشر را بٌ دٍش گرفتن، تأکید نَیسندى بر تّعًد ٍ نسئَلیت پذیری ب .ديید تَضیح آن دربارۀ چیست؟ نَیسندى اندرز نیکَترین -1
  يا نسبت بٌ یکدیگر است. نانسا

 داشت ٍ يهراى با اشتیاق باشد. انتظار باید پاک، عاشقانٌ، بدٍن چشو دارد؟ دیدگايی چٌ «انتظار» دربارۀ نَیسندى -2
 دارد؟ نعنایی تناسب درس، ازنتن بخش کدام با زیر، نَارد از یک ير -3
 ٌاٍسههت از خههّرم جًههان کههٌ آنههو از خههّرم جًههان بهه 

 

 اٍسههت از عههالو يهههٌ کههٌ عههالو يهههٌ بههر عاشههقو 
 

 درنگ نخَاستٌ باشو تهانی نًرم را نثارش کنو. کٌ بی ما ىزیبایی لطیفی را در این جًان ندیدرگز ي

 تههَ از دل بههَی نیایههد خههانی، تهها کههٌ دل ای بسههَز 
 

 آنههد عههَد بههَی را کسههی آتههش، بههی کههٌ دیههدی کجهها 
 

آٍرد ٍ اگر جان نا ارزشی داشتٌ  ان شکَى ٍ درخشش بٌ ارنغان نیانا برایه دنسَزان است کٌ نا را نینا ٍابستٌ بٌ ناست. درست عهال ا
 .يای دیگر سَختٌ است باشد، برای این است کٌ سخت تر از برخی جان

 حضههههَر طالههههب شههههَم کههههٌ ای نکههههردى غیبههههت 
 

 را تههههَ کههههنو يَیههههدا کههههٌ ای نگشههههتٌ پنًههههان 
 

 يست، در ير جا کٌ بٌ تصَر درآید ٍ نایافتنی است. در يهٌ جادا خ
ٌُ  ال» شریفۀ آیۀ نفًَم بٌ درس، عبارت کدام -4 ََ  ٍ االبصار ُتدرک  دارد؟ اشارى «االبصار ُیدِرکُ  ُي
يا را درک  یابند ٍلی اٍ دیدى يا اٍ را در نهی ای نشان ديندۀ اٍ نیست. )نعنی آیٌ: دیدى ای نشانۀ خداٍند است انا يیچ آفریدى آفریدىر ي

 کند.( نی
 .کنید نقایسٌ سپًری سًراب از زیر سرٍدۀ با را.« باشد تَ نگاى در عظهت کاش ای» جهلۀ -5
 .«دید باید دیگر جَر شست، باید را يا چشو»
 کنند. دٍ عبارت، انسان را بٌ نگايی دقیق ٍ زیبایی شناسانٌ ٍ درک درست از جًان يستی، دعَت نیر ي
 .ديید تَضیح دارد؟، تأکید چیزی چٌ بر نَیسندى زیر، عبارت در -6

 ير نن، چشو بٌ کند حس را نرنی این ام برينٌ پايای خَايو نی نیست؛ کافی است، نرم يا ساحل شن کٌ این «خَاندن» نن برای
 .است بیًَدى نباشد، احساس بر نبتنی کٌ شناختی

 يای جًان نٌ فقط تئَری ٍ خَاندن آن چیز. عینی ٍ حسی از پدیدىجربۀ ت
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درک و دریافت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 چرا؟ گرفت؟ قرار شها تَّجٌ نَرد بیشتر داستان، شخصّیت کدام -1
ٍ ظلهی کٌ اٍ از خانَادۀ تناردیٌ در آن شب ترسناک آٍرد. ستو  ای را بٌ درد نی ایی این دختر دل ير انسان آزادىٍ تنًنظلَنیت  َزت.ک

طرف دیگر بیان گیرای نَیسندى دربارۀ حاالت این دختر سبب جلب تَجٌ بٌ شخصیت اٍ سازد. از  بیند ير دل نازکی را آزردى نی نی
 عبارتی نَیسندى تَانستٌ است در این قسهت، قًرنان خَد را خَب پرٍرش ٍ نشان ديد.شَد. بٌ  نی

 .کنید نشّخص داستان در را جّذاب ٍ گیرا فضاسازی از نهَنٌ دٍ -2
رسید کٌ ننتظر است تا کسی بٌ  نظر نیکَچٌ پیش رٍیش باز بَد ٍ سلط در دستش قرار داشت. بٌ حرکت ناندى بَد. دِر  بیَزت ک

 کهکش آند.
ای با  کٌ چَن اٍ را دید ایستاد، لحظٌ رٍ شد این يهٌ با زنی رٍبٌکس در راى نبَد. با شد. يیچ  تر نی رفت، تاریکی غلیظ چٌ بیشتر نیير 

 رٍد؟ نگاى دنبالش کرد ٍ زیر لب گفت: این بچٌ این ٍقت شب کجا نی
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