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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 
 
 


