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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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 چیسممت  تممى نمما  کممه: خنممدان گفممت بممدو
 

 گریسممت  خىاهممد کممه را سممرت  بممی تمم    
 

 .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:

 نممما  کمممه پاسممم  داد چنمممی  تهممممت 
 

 کمما  تممى نبینممی پممس کممزی  ُپرسممی چممه 
 

 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 ممممرگ   نممما ، ممممادر ممممرا
 

 کمممرد تمممى َتمممرگ   ُپتممم  ممممرا زمانمممه 
 

 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:

 بمممارگی بمممی: گفمممت بمممدو شمممانیکُ 
 

 یکبممارگی بممه سممر، دهممی کشممت  بممه 
 

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

 :بمممدوی پاسممم  داد چنمممی  تهممممت 
 

 پرخاشممممجىی مممممرد   بیُهممممده ای کممممه 
 

 آورد جنممممگ کممممه ندیممممدی پیمممماده،
 

 آورد  سمممنگ زیمممر کشمممان، سمممر سمممر 
 

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:
 پلنممگ و نهنممگ و شممیر تممى، شممهر   بممه

 

 جنممگ  بممه سممه هممر آینممد، انممدر سممىار 
 

 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:

 سمممىار َنَبمممرده ای را، تمممى اکنمممىن همممم
 

 کمممممممارزار بیامىزممممممممت پیممممممماده 
 

 ای مرد جنگجىی سىاره، شیىۀ پیاده جنگیدن را به تى خىاهم آمىخت.کنىن ا 
 طممممىس فرسممممتاد، زان مممممرا پیمممماده

 

 اشمممکبىس از بسمممتانم اسممم  تممما کمممه 
 

 به ای  دلیل مرا پیاده به میدان فرستاده است تا از اشکبىس ، اسب بگیر .ىس ط
 مممم  همچمممى شمممىد، پیممماده ُکشمممانی

 

 انجممممم  شممممىند خنممممدان روی، دو ز 
 

 ا  کنند( همچىن م  از اسب پیاده شىد تا همگان به او بخندند )مسخرهشکبىس ا
 کنایه )خندان شدن: مسخره کردن( آرایه:

 سممىار پانصممد تممى چممىن از بممه پیمماده،
 

 کممارزار شممش گممرد ایمم  و روز بممدی  
 

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

 سممملیح تمممى بممما: گفمممت بمممدو ُکشمممانی
 

 ممممزیح و فسمممىس جمممز هممممی نبیمممنم 
 

 .بینم به رستم گفت: م  در تى سالحی جز افسىس و مسخرگی نمیشکبىس ا
 کمممان و تیممر کممه رسممتم گفممت بممدو

 

 زمممان آری سممر اکنممىن، هممم تمما ببممی  
 

 .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:

 دیممد گرانمایممه اسمم  بممه نمماز  چممى
 

 کشمممید انمممدر و کمممرد زه بمممه را کممممان 
 

 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
 


