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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

 


