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

 دشهن خصو: حتراما :کریوت

 گلزار گلستان، گلشن: آشکار رٍشن، تجّلی:

 آرام نا سرکش، تَسن: دفن، قبرنحل  َندَفن:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 نمن دشمهن نن، خاک ِکشی َگر خَن، بٌ
 

 نممن گلشممن از ُگممل انممدر ُگممل بجَشممد 
 

 .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:

 بممدٍزی تیممرم بممٌ بسممَزی، گممر تممنو
 

 نممن تممن از سممر خصممو، ای سممازی جممدا 
 

 .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:

 ُربممممایی قلممممبو ز تممممَانی، نی کجمممما
 

 نممن  نممیًن ٍ نممن نیممان عشمم  تممَ 
 

 قلبو بگیری.تَانی عش  نیان نن ٍ نیًنو را از  نهیرگز ي
 شممممًاد  آرنممممانو ام ایرانممممی نممممن

 

 نممن کنممدن جممان اسممت، يسممتی تجّلممیِ  
 

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

 گمممردد افسمممردى شمممعلٌ، ایمممن نپنمممدار
 

 نممن َنممدَفن از افممرٍزد نممن از بعممد کممٌ 
 

 ٍ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:

 خمَايش ٍ تکریو نٌ سازش، ٍ تسلیو نٌ
 

 نممن سممن تممَ تممَ، نیرنمم  بممٌ بتممازد 
 

 ، 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:

 جَشممان دریممای اسممت، خلمم  رٍدِ  کنممَن
 

 نممن خممرنن شممد خشممو خَشممۀ يهممٌ 
 

 .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

 آزادگممممممانو خمممممماِک  از آزادى نممممممن
 

 نمممن دانمممن پمممرٍرد نی صمممبر، گمممل 
 

 .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:

 ننَشمممو يرگمممز تَحیمممد، جمممامِ  از جمممز
 

 نممن گممردن سممتو تیمم  بممٌ گممر زنممی 
 

 پرستو حتی اگر با شهشیر ستو گردن نرا بزنی. نًا خداٍند یکتا را نیتن ن
 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 



 

 3  11 درس پژوهی متن کارگاه پاسخ و مهم لغات معنی |پایه دهم  فارسیگام به گام 

 

  
  

 

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

 گمممردد افسمممردى شمممعلٌ، ایمممن نپنمممدار
 

 نممن َنممدَفن از افممرٍزد نممن از بعممد کممٌ 
  

 نقصَد از نصراع دٍم بیت زیر چیست  -4
 آزادگممممممانو خمممممماِک  از آزادى نممممممن

 

 نمممن دانمممن پمممرٍرد نی صمممبر، گمممل 
 

 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

يا ٍ پیگیری ايداف نقدس آنان، احترام بٌ شرف ٍ آزادگی ٍ عز  ٍ  اریيا ٍ فداک فشانی کاريایی نانند یادآٍری ٍ بزرگداشت جان
 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
 


