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 درس هشتم

 دریا قُلی                                               

      روان  نوع نثر: ساده و

 ها ها، به ترتیب سطرها و بیتمعنی واژه

 غافلگیرکننده: غیرمنتظره بودن و ناگهانی بودن کاری هدف: مقصود، منظور

 ای است. بهمن شیر: نام رودخانه به هنگام: به موقع 

 محاصره: اطراف کسی یا جایی را احاطه کردن مختصر، اندکمحدود: ناچیز و کم، 

 انگار: گویا، به نظر  جوامع: جمع جامعه، کشور، مملکت

 جوانمردی: سخاوت، بخشندگی ارج: ارزش

 تر دوچرخه را به حرکت در بیاور. رکاب بزن: سریع دالور مرد: مرد شجاع و دلیر

 سرزمیندیار: خانه،  کماندار ایرانی: آرش کمانگیر

 همّت: قصد، اراده و عزم قوی دلیرانه: شجاعانه

کند، الکن: کسی که زبانش به هنگام صحبت، گیر می گیرد. ی کمان: نخ کمان که تیر در آن قرار میچِلّه

 الل

 تکلیف: موقعیّت، وضعیّت پاسداری: محافظت کردن

-گلوله که با توپ قابل حمل، پرتاب می خمپاره: نوعی شمار: پهلوانان مشهور بسیار زیادآوران بینام

 شود. 

 کنندگانمدافعان: جمع مدافع، دفاع مانع سقوط: جلوی دشمن را گرفتن تا شهرها را تصرّف نکند. 

 مزار: قبر، گور، آرامگاه شود. های اتومبیل فروخته میفروشی: مکانی که پارهاوراق

 شک: یقیناً، حتماًبی حاشیه: کناره

 ناگوار: تلخ، ناخوشایند وهای ارتش عراق در زمان صدامبعثی: نیر

 مقابله: مبارزه کردن

 ناکام: کسی که به آرزوی خود نرسیده باشد. 

 ها، از دست دادن افرادتلفات: نابود شده

 

  



 هامعنی بیت

 چشم انتظار همّت تو، دین و میهن است  : دریاقلی! رکاب بزن، یا علی بگو1بیت 

تو ی قوی دریاقلی! یا علی بگو و به سرعت حرکت کن، زیرا دین اسالم و سرزمین ایران منتظرِ قصد و ارادهمعنی: 

 هستند که کاری بکنی. 

ی مرکّب / ی دستوری: دریا قلی! منادا )حرف ندا حذف شده است( / بزن و بگو: فعل امر / چشم انتظار: واژهنکته

 الیههمّتِ تو: مضاف و مضاف

ای: چشم انتظار بودن: کنایه از منتظر بودن / دین و میهن، چشم انتظار هستند: جان بخشی  آرایه هاینکته

 نمایی(. )آدم

 ی ادبی: یا علی گفتن: کنایه از کمک خواستن و تصمیم گرفتن برای کار مهم نکته

 میدان جنگ تن به تن و تانک با تن است   های شهر: فردا اگر درنگ کنی، کوچه2بیت 

برند و های شهر، مردم را از بین میهای دشمن در کوچهمعنی: اگر تأخیر بکنی و وقت را هدر بدهی، فردا تانک

 های تن به تن خواهد شد. شهر، محلّ جنگ

 های تو، روشن است تکلیف شهر خاطره   : از راه اگر بمانی و روشن شود هوا 3بیت 

ی خودت آگاه خواهی بود عیّت شهر پُر از خاطرهروشن شود، از وض مه بدهی و هوامعنی: اگر نتوانی به راهت ادا

 که چگونه از بین خواهد رفت. 

 نکته: روشن بودن تکلیف چیزی: موقعیّت و وضعیت آن، مشخّص و آشکار است. 

 تاریخ در تلفّظِ نام تو الکن است   : دریاقلی! به وسعت دریاست نام تو 4بیت 

تواند تو را با آن همه بزرگی، ستایش و دریا وسیع و با عظمت است، تاریخ هم نمی معنی: دریاقلی! نام تو مانند

 وصف کند. 

 ای: تاریخ الکن است؛ تشخیص / نام تو مانند دریا وسیع است: تشبیه های آرایهنکته

 پیام درس

نستند و جان خود داهای پهلوانانی نام برده شد که همواره سرزمین خودشان را مهم میدر این درس از دالوری

 کردند. را برای پاسداری از وطنشان، فدا می



 پهلوانانی چون آرش کمانگیر و دریاقُلی سورانی که خود را فدا کردند تا مردم سرزمینشان زنده و پایدار بمانند. 

 تاریخ ادبیّات

 هـ . ش(  1324 – 1359دریاقُلی سورانی )

ی پلید آنان ی نقشهی دشمن بعثی به ایران، متوجّهجریان حمله شهید دریاقلی، یکی از دلیرمردانی بود که در

ی دشمن را به پایگاه نیروهای برای حمله به ایران شد. وی با شجاعت و فداکاری خویش، خبر حمله و نقشه

ارتش و سپاه رساند و با این عمل به موقع، سبب ناکامی نیروهای عراقی در تصرّف آبادان گردید. عزم و دلیری 

 ی مانع سقوط آبادان شد. و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخوان و بیندیش 

 تُندگویان 

 نوع نثر: ساده و روان

 ها، به ترتیب سطرهامعنی واژه

مناطق: جمع منطقه، بخشی از یک سرزمین مانند شهرها و 

 روستاها 

 جُرم: گناه

 انتشار: منتشر کردن، چاپ کردن نیروها: سربازان و سپاهیان 

ای معموالً سیاسی یا مذهبی برای اعالمیّه: برگی شامل نوشته شدن، گرفتاریاسارت: اسیر 

 پخش عمومی، آگهی 

تبعید: کسی را از وطن خود به جای دیگر فرستادن، دور کردن،  محیط: فضا، گرداگرد

 راندن

 تحقّق: انجام، اجرا، به حقیقت پیوستن محبّت: عشق

 خاسته: ایستاده، آماده برای قیام و مبارزهبه پا  خاندان: خانواده، تبار، دودمان

 صحنه: میدان، پهنه زینت: زیبایی، آرایش، زیور

پاالیشگاه: محلّی برای صاف و پاالیش کردن موادّی مثل نفت  تحصیل: یادگیری، به دست آوردن

 خام 

 انتقال: جابجایی، نقل مکان کردن  شناس، سختگیرجدّی: کوشا، وظیفه

 تالوت: خواندن، قرائت کردن ، کوشاساعی: سعی کننده

 خبر، فراموشکارغافل: بی کردکرد، فراهم میکرد: آماده میتأمین می

 رحمی رحمانه: با سنگ دلی و بیبی اقدامات: جمع اقدام، دست زدن به کارها 

 دژخیمان: دشمنان ریزی، تشکیلتأسیس: ایجاد، پی

 تحمیلی: کسی را به پذیرش چیزی وادار بکنند، وادار شده کنند. میهیئت: گروهی که در ایّام محرّم عزاداری 

 ها جلسات: نشست

 هاها، راستیحقایق: جمع حقیقت، حقیقت

 

 

 



مُبادله: رد و بدل کردن، چیزی را دادن و چیزی را 

 گرفتن

های اختصاص یافته به ها و آزادیی حقحقوق بشر: مجموعه

های ی قدرتباید از جانب ِ همهعنوانِ حقّ طبیعی انسان که 

 سیاسی، محترم شمرده شود. 

 سرشار: پُر، انباشته استقبال: پیشواز

 وار، دور از وطن و تنها بودنغریبانه: غریب ایثار: از خودگذشتگی، کسی را بر خود برتری دادن

 خاموش: ساکت استقامت: پایداری و مقاومت

جنگی ایرانی آزاد آزادگان: در این درس به معنی اسیران 

در اصل، « آزاده»ی شده پس از جنگ ایران و عراق. واژه

 به معنی آزاد، وارسته، نجیب

 یوسف گم گشته: در اینجا، منظور مهندس تُندگویان، است. 

جهانی )جهان(: در این شعر به معنی بسیار زیاد، مفهوم  مدّعیان: ادّعا کنندگان

 دهد. بزرگی می

بند: طناب، زنجیر، ریسمان. در این شعر به معنی زندان 

 است. 

 

 پیام داستان

خود را در راهِ سربلندی های ایرانیانی اشاره شده است که با دلیری، جان در این درس به عظمت و دالوری

کوشش کنیم تا ی ما آموختند که با تمام وجود در راهِ بزرگی ایران، تالش و اند و به همهفدا کرده سرزمینشان

های بزرگی بود که در برابر همچون گذشته، سرافراز و سربلند بدرخشد. مهندس تُندگویان هم از جمله انسان

 ان عراقی تا آخرین نفس، مبارزه کرد و در راه وطنش به شهادت رسید. روحش شاد! ندشم

 هم خانواده : 

 : منتظر                      قدرت : قادر                    حد : حدود                  معروف : معرف انتظار 

 جمع : جوامع                       وسعت : وسیع               نقل : منتقل                 مانع : موانع 

 نفوذ : نافذ                          دفاع : مدافع                  هدف : اهداف 

 مخالف : 

 مهاجم : مدافع                  مستقل : وابسته               خوشایند : ناگوار                  صعود : سقوط 




