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

 حیلٌ کردن، سحر کردن، جادٍ کردن افسَن: تاج، دیًیو، کالى پادشايی افسر:
 تیزرٍ، شتابندى بادپا: جنگ، نبرد، کارزار آٍرد:
 خرٍشیدن، برخاستن بردنیدن: اسب بارى:
 نتحیر، سرگشتٌ خیرى: آراستٌ، نیکَ، شاد پدرام:
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 اسبی کٌ رنگش نایل بٌ زردی باشد َسهند: دٍدنان، خاندان، طایفٌ دٍدى:
 شیرافکن، دالٍر شیراٍژن: سر نیزى، تیزی ير چیز ِسنان:
 کهند انداز کهند افکن: افسار، ديانٌ ِعنان:

 يَشیار، چابک يژیر: فریاد زدن ٍیلٌ کردن:
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ُگوووووژَدَيو دختووووورِ  شووووود آگووووواى چوووووَ
 

 کووووو گشوووو  انجهوووون، آن سوووواالرِ  کووووٌ 
 

 ينگانی کٌ ُگرد آفرید آگاى شد کٌ سردار آن سپاى اسیر شد، )فرناندى ندارد(
 کنایٌ )کو گشتن: از بین رفتن( آرایه:

 سووووَار ُگووووردی سووووانِ  َبوووور بووووَد زنووووی
 

 نانوووودار انوووودرٍن، جنووووگ بووووٌ يهیشووووٌ 
 

 د یک پًلَان سَارکار کٌ در جنگ کردن نعرٍف ٍ نام آٍر بَد.زنی نانن
 تشبیٌ )زن بٌ پًلَان سَار کار( آرایه:

 «ُگردآفریوووووود» بووووووَد اٍ نووووووام کجووووووا
 

 نآٍریوووووود چنووووووین نووووووادر، ز زنانووووووٌ 
 

 .نام این پًلَان زن، ُگرد آفرید بَد. رٍزگار چنین پًلَان زنی بٌ خَد ندیدى بَد
 ُيجیوووور کووووارِ  ز آنوووود نوووونگش چنووووان

 

 قیووور کوووردارِ  بوووٌ رنگوووش اللوووٌ شووود کوووٌ 
 

 .چنان از اسارت يجیر شرنگین شد کٌ رنگ صَرتش نثل قیر سیاى گش  آن
 یر(قتشبیٌ )رنگ صَرت بٌ نانند  آرایه:

 جنوووووووگ سوووووووَارانِ  ِدرعِ  بپَشوووووووید
 

 درنووووگ جووووای کووووار، آن انوووودر نبووووَد 
 

 .دسَاران جنگی زرى را بر تن کردند، در جنگ با دشهن يیچ تأخیری جایز نبَ
 شوووویر کووووردار بووووٌ دژ از آنوووود فوووورٍد

 

 زیوووور بووووٌ بادپووووایی نیووووان، بوووور کهوووور 
 

 گردآفرید يهچَن شیری از باالی قلعٌ بٌ پایین آند. کهربند خَد را بستٌ ٍ آنادۀ نبرد، بر اسبی چابک سَار شد.
 استعارى )بادپا از اسب( -کنایٌ )کهر بر نیان: آنادى( -تشبیٌ )گرد آفرید بٌ شیر( آرایه:

 گووورد چوووَ آنووود انووودر سوووپاى یشپووو بوووٌ
 

 کووورد ٍیلوووٌ یکوووی خرٍشوووان رعووودِ  چوووَ 
 

 بٌ سرع  بٌ نزد سپاى رف  ٍ يهچَن رعد ٍ برقی خشهگین فریاد زد.
 جناس ناقص )کرد ٍ َگرد( -رید بٌ َگرد ٍ رعد( تشبیٌ )گردآ آرایه:

 آٍران جنووووگ ٍ انوووود کدام ُگووووردان کووووٌ
 

 سووووووووران کووووووووارآزنَدى ٍ دلیووووووووران 
 

 پرستو حتی اگر با شهشیر ستو گردن نرا بزنی. ا را نینن تنًا خداٍند یکت
 (آٍران، دلیران، سران ُگردان، جنگنراعات نظیر )  آرایه:

 بدیوووود را اٍ اٍژن، شوووویر سووووًرا  چووووَ
 

 گزیوووود دنوووودان بووووٌ را لووووب ٍ بخندیوووود 
 

 يایش را بٌ دندان گرف . ينگانی کٌ سًرا  شیرافکن اٍ را دید خندید ٍ با حال  تهسخر لب
 تشبٌ )سًرا  بٌ شیر( آرایه:
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 ُگردآفریووووود پووووویش دنوووووان بیانووووود
 

 بدیوووود، را اٍ افگوووون کهنوووود ُدخوووو ِ  چووووَ 
 

 بوووور بگشوووواد ٍ کوووورد زى بووووٌ را کهووووان
 

 گوووو ر تیوووور  پوووویش را نوووور  َنُبوووود 
 

کرد؛ تیريایی  سًرا  بٌ سرع  بٌ نزد ُگرد آفرید رف . ينگانی کٌ ُگرد آفرید کهند افکن اٍ را دید، کهان را آنادى کرد ٍ شرٍع بٌ تیراندازی
 تَانس  فرار کند. ای از دس  اٍ نهی کٌ يیچ پرندى

 کنایٌ )َنُبد نر  را پیش تیر  گ ر: بسیار در تیراندازی ناير بَد.( آرایه:
 گرفوووو  تیربوووواران بوووور، سووووًرا  بووووٌ

 

 گرفووو  سوووَاران جنوووگ راسووو ، ٍ چووو  
 

 اٍ پرداخ . ُگردآفرید بٌ سه  سًرا  تیراندازی کرد ٍ از ير طرف با تیر بٌ جنگ با
 نجاز )چ  ٍ راس  از يهٌ طرف( -تضاد )چ  ٍ راس ( آرایه:

 ننووووگ آنوووود  ٍ سووووًرا  کوووورد نگووووٌ
 

 جنوووگ بوووٌ آنووود انووودر تیوووز ٍ آشوووف  بووور 
 

 سًرا  بٌ اٍ نگايی کرد ٍ از این کار اٍ احساس ننگ گرد، خشهگین شد ٍ سریع بٌ جنگ با اٍ شتاف .
 جناس ناقص )جنگ ٍ ننگ( آرایه:

 ُگردآفریووووود دیووووود را سوووووًرا  چوووووَ
 

 دنیووود بووور يهوووی آتوووش سوووانِ  بووور کوووٌ 
 

 کوووورد سووووًرا  سووووَی را نیووووزى سوووور
 

 کوووورد تووووا  از ُپوووور را سوووونان ٍ عنووووان 
 

 .گردآفرید ينگانی کٌ دید سًرا  يهچَن آتش، دنندى ٍ خشهگین اس ، نیزۀ خَد را بٌ طرف سًرا  گرف  ٍ آنادى نبرد شد
 -جنواس نواقص )عنوان ٍ سونان( -کنایٌ )نصراع آخر: آنادى جنوگ شودن( -«(س»  ٍاج آرایی )صان -تشبیٌ )سًرا  چَن آتش( آرایه:

 نراعات نظیر )نیزى، سنان(
 پلنوووگ چوووَن شووود ٍ سوووًرا  ف آشوووبر

 

 جنووگ بووٌ بُوود گوور چووارى اٍ خووَاىِ  َبوود چووَ 
 

 گر اس . سًرا  يهچَن پلنگی خشهگین آنادى پیکار شد زیرا دید کٌ دشهن اٍ در جنگ ناير ٍ حیلٌ
 (یٌ: )سًرا  بٌ پلنگتشب آرایه:

 ُگردآفریووووووود کهربنووووووودِ  بووووووور بوووووووزد
 

 یوووددر َبووور یوووک، بوووٌ یوووک بووور ، بووور ِزِرى 
 

 .ا  را بر کهربند اٍ زد ٍ تهام زرى را بر تن ُگرد آفرید پارى کرد نیزى
 آفریوووود ُگوووورد بپیچیوووود زیوووون بوووور چووووَ

 

 برکشووووید نیووووان از تیووووز تیوووو  یکووووی 
 

 .ین بٌ تکان افتاد، بٌ سرع  شهشیر  را از کهر  بیرٍن آٍردينگانی کٌ گردآفرید بر اثر ضربٌ سًرا  بر رٍی ز
 (زین، تی نراعات نظیر ) آرایه:

 کوووورد نوووویو دٍ بووووٌ را اٍ نیووووزى بووووزد
 

 گووورد برخاسووو  ٍ  اسووو بووورِ  از نشسووو  
 

 رف .ای نحکو نیزۀ اٍ را بٌ دٍ قسه  تقسیو کرد. دٍبارى بر اسبش سَار شد ٍ از حرک  اسب گرد ٍ غباری بٌ آسهان  با ضربٌ
 کنایٌ )برخاس  گرد: سرع  حرک  اسب( -(جناس ناقص )کرد، گرد آرایه:

 نبووووووَد بسووووووندى اٍ بووووووا آٍرد بووووووٌ
 

 زٍد برگاشووووووووو  ٍ رٍی ازٍ بپیچیووووووووود 
 

 گرد آفرید در نیدان جنگ تَانایی نقابلٌ با سًرا  را نداش ، از اٍ رٍی برگرداند ٍ بٌ سرع  برگش .
 سوووووُپرد را اژديوووووا عنوووووان، سوووووپًبد،

 

 ببوووورد رٍشوووونایی جًووووان، از خشووووو بووووٌ 
 

 .سًرا  اختیار خَد را بٌ دس  اسبش داد ٍ با خشو خَد يهٌ را ترساند
اغورا  )نصوراع  -کنایٌ )عنان را سپردن: اختیار را بٌ دس  کسی دادن، رٍشنایی از جًان بردن: ترساندن( -(استعارى )اژديا از اسب آرایه:
 دٍم(

 انووودر  تنوووگ بوووٌ خرٍشوووان آنووود چوووَ
 

 سوووور  از ُخووووَد برداشوووو  ٍ بجنبیوووود 
 

 ينگانی کٌ با فریاد بٌ نزدیک گردآفرید رسید، با یک حرک  کالى خَد را از سر اٍ برداش .
 اٍی نووووووَی زرى بنوووووودِ  ز شوووووود ريووووووا

 

 اٍی رٍی شوووود، خَرشووووید چووووَ درفشووووان 
 

 .نَيای گردآفرید از زیر زرى بیرٍن آند ٍ صَرت چَن خَرشید اٍ نهایان شد
 جناس ناقص )نَی ٍ رٍی( -ٌ خَرشید(تشبیٌ )رٍی اٍ ب آرایه:
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 جدیدترین نمونه سواالت امتحانی و کاربرگ های آموزشی 

 

 دخترسوووو  کوووواٍ سووووًرا ، بدانسوووو 
 

 افسرسووووووو  درِ  از اٍ نوووووووَی ٍ سووووووور 
 

 .ديد کٌ اٍ فرد بزرگی اس  سًرا  فًهید کٌ اٍ دختر اس  ٍ ٍضع ظايری اٍ نشان نی
 (نجاز )سر ٍ نَ از ٍجَد اٍ آرایه:

 سوووپاى ایوووران از گفووو : آنووود  شوووگف 
 

 !آٍردگوووواى  بووووٌ آیوووود دختوووور چنووووین 
 

 تعجب کرد ٍ گف  آیا از سپاى ایران باید چنین دختری بٌ نیدان جنگ بیاید 
 (سپاى، آٍردگاىنراعات نظیر )  آرایه:

 نجوووَی ريوووایی نووون کوووز گفووو  بووودٍ
 

 رٍی  نوووواى ای ٍ جووووَیی، جنووووگ چوووورا 
 

 بٌ گرد آفرید گف  کٌ از دس  نن خالص نخَايی شد. زیبارٍیی چَن تَ، چرا باید در نیدان جنگ باشد 
 (تشبیٌ )رٍ بٌ ناى رایه:آ

 گوووَر توووَ سوووانِ  بوووٌ دانوووو بوووٌ نیانووود
 

 نشوووووَر نیوووووابی، ريوووووایی چووووونگو ز 
 

 تَانی فرار کنی، پس فریاد نزن. )تال  بیًَدى نکن( تاکنَن شکاری چَن تَ بٌ دانو نیفتادى اس . از دستانو نهی
 نجاز )چنگ از دس ( -تشبیٌ )تَ نانند گَر( آرایه:

 یووووودآفر ُگووووورد کاٍیخووووو  بدانسووووو 
 

 ندیوووود درنووووان چووووارى از جووووز را آن نوووور 
 

 .ای جز نیرنگ ٍ فریب ندارد گردآفرید فًهید کٌ اسیر شدى ٍ برای ريایی چارى
 دلیوووور ای: »گفوووو  ٍ بنهووووَد رٍی بوووودٍ

 

 شووووویر، کوووووردار بوووووٌ دلیوووووران نیوووووان 
 

 نووووا جنووووگ بوووورین نظووووارى لشووووکر، دٍ
 

 نووووا آينووووگ ٍ شهشوووویر ٍ گوووورز بوووورین 
 

 نوووَی ٍ رٍی چنوووین گشوووایو نووون کنوووَن
 

 گوووَی ٍ گفووو  از ُپووور گوووردد توووَ سوووپاى 
 

 نبووورد دشووو  بوووٌ اٍ دختوووری بوووا کوووٌ
 

 گووورد آٍرد انووودر ابووور بوووٌ سوووان بووودین 
 

 تَسووو  فرنوووان بوووٌ دژ ٍ لشوووکر کنوووَن
 

 «ُجسووو  جنوووگ آشوووتی، ایووون بووور نبایووود 
 

دٍ لشکر بٌ ایون جنوگ ٍ گردآفرید صَرت خَد را بٌ اٍ نشان داد ٍ گف  ای پًلَان ٍ ای کسی کٌ در نیان دلیران نانند شیر يستی. ير 
بوا یوک يایی خَايند زد. کٌ سًرا   کنند. اکنَن اگر نن صَرت ٍ نَيای خَد را نشان ديو سپايیان تَ حرف نبرد تن بٌ تن نا نگاى نی

یون دختر در نیدان جنگید ٍ این چنین تال  بسیار کرد تا اٍ را شکس  ديد. اکنَن يهۀ سپايیان نن نطیع تَ يستند ٍ نباید بعود از ا
 .صلح دٍبارى جنگ کرد

نجواز )دژ از ايول  -کنایٌ )گرد بٌ ابرٍ آٍردن: تال  زیاد کوردن( -جناس ناقص )رٍی ٍ نَی( -تکرار )دلیر( -(تشبیٌ )سًرا  بٌ شیر آرایه:
 کنایٌ )بٌ فرنان بَدن: نطیع بَدن( -تضاد )جنگ ٍ آشتی( -دژ(

 آفریوووووود ُگوووووورد بپیچیوووووود را عنووووووان
 

 دکشووووووی دژ بوووووور سوووووورافراز سووووووهند 
 

 گردآفرید اسب خَد را برگرداند ٍ بٌ سه  دژ حرک  کرد.
 تشخیص )سهند سرافراز( -(کنایٌ )عنان پیچیدن: برگشتن آرایه:

 يوووو بوووٌ اٍ بوووا سوووًرا  ٍ رفووو  يهوووی
 

 گووووووژديو دژ، درگوووووواى بووووووٌ بیانوووووود 
 

 .گردآفرید ٍ سًرا  در کنار يو تا نزدیکی دژ آندند ٍ گژديو نیز تا در درٍازى دژ آند
 ُگردآفریوووووووود بگشوووووووواد ارىبوووووووو درِ 

 

 کشووووید دژ بوووور بسووووتٌ، ٍ خسووووتٌ توووونِ  
 

 .گردآفرید درٍازى قلعٌ را باز کرد ٍ جسو خستٌ ٍ نجرٍح خَد را بٌ داخل قلعٌ کشاند
 نراعات نظیر )دژ ٍ بارى( -(جناس ناقص )بستٌ ٍ خستٌ آرایه:

 شوووووودند غهگووووووین ٍ ببسووووووتند دژ درِ 
 

 شووودند خوووَنین دیووودى ٍ دل غوووو از ُپووور 
 

 .هگین قلعٌ درٍازى را بستند، در حالی کٌ از ناراحتی ٍ اندٍى چشهانشان پر از خَن شدى بَدايالی غ
 نراعات نظیر )دل ٍ دیدى( -(کنایٌ )خَنین شدن دل ٍ دیدى: ناراح  شدن آرایه:
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 يجیووووووووور ٍ آفریووووووووود ُگووووووووورد آزا ز
 

 پیوووووور ٍ بُرنووووووا بَدنوووووود، درد از ُپوووووور 
 

 ژ غهگین ٍ ناراح  بَدند.فرید يهْۀ ايل داز زخهی شدن يجیر ٍ گردآ
 تضاد )برنا ٍ پیر( -نجاز )برنا ٍ پیر از يهۀ نردم( -(آزار، دردنراعات نظیر ) آرایه:

 زن شووووویر نیکووووودل کوووووای: بگفتنووووود
 

 انجهوووون دل تووووَ، از بُوووود غووووو از ُپوووور 
 

 .گفتند ای شیر زن پاک دل، يهۀ ايل دژ بٌ خاطر تَ غهگین ٍ ناراح  بَدند
 نجاز )دل از کل ٍجَد( -(تشبیٌ )زن بٌ شیر آرایه:

 رنووگ ٍ افسووَن يووو ُجسووتی، رزم يووو کووٌ
 

 ننوووووگ دٍدى بووووور توووووَ کوووووار ز نیانووووود 
 

 .دار نخَايد شد تَ برای پیرٍزی، يو جنگیدی ٍ يو دس  بٌ نیرنگ ٍ فریب زدی انا از این شکس ، نام ٍ آٍازى خانَادى تَ لکٌ
 جناس ناقص )رنگ ٍ ننگ( آرایه:

 آفریوووووود ُگوووووورد بسوووووویار، بخندیوووووود
 

 بنگریووووود سوووووپٌ برآنووووود، بوووووارى بوووووٌ 
 

 گردآفرید خندید، آنگاى بٌ باالی قلعٌ آند ٍ سپاى را نگاى کرد.
 زیووون پشووو  بووور دیووود را سوووًرا  چوووَ

 

 چوووین ترکوووانِ  شووواىِ  کوووای گفووو  چنوووین 
 

 بووووازگرد کنووووَن گشووووتی، رنجووووٌ چوووورا
 

 نبوووورد دشوووو  ز يووووو آنوووودن از يووووو 
 

چرا خَد را بٌ زحه  انداختی، اکنَن از نیدان نبورد  .ٍ گف  ای پادشاى ترکان چینينگانی کٌ گردآفرید سًرا  را سَار بر اسب دید بٌ ا
 ات برگرد. بٌ سه  خانٌ

 ُکنووووی فرنووووان کووووٌ آیوووود بًتوووور را تووووَ
 

 ُکنووووووی تووووووَران سووووووَی نووووووانَر، رخ 
 

 تَ بًتر اس  کٌ بٌ حرف نن گَ  کنی ٍ بٌ سه  تَران برگردی.
 (سه  جایی کردن: برگشتنکنایٌ )فرنان کردن: اطاع  کردن، رخ بٌ  آرایه:

 خوووَیش بوووازٍی بوووٌ ایهووون بوووس نباشوووی
 

ٍِ  خوووََرد»   «خوووَیش پًلوووَی ز نوووادان، گوووا
 

 .بیند زیاد بٌ قدرت خَد نطهئن نبا  زیرا انسان نادان يهیشٌ از جانب خَد  آسیب نی
 (ضر  الهثل )نصراع دٍم -کنایٌ )نصراع دٍم: آسیب دیدن از طرف خَد( -(نجاز )بازٍ از قدرت آرایه:

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ زبانی قلمرو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بیابید درس نتن از را زیر کلهات نعنایی نعادل -1
 (قلعٌ، دژ، حصار) بارى (زرى) درع
 .بنَیسید را زیر يای فعل نعنای لغ ، فرينگ کهک بٌ -2

 (ردنبلند کردن، باال ب) برآٍردن ( نعرى کشیدن، فریاد زدن) کردن ٍیلٌ (بیرٍن آٍردن) برکشیدن
 .ديید تَضیح زیر، بی  در ،«بر» نعنایی کاربرد دربارۀ -3

 ُگردآفریووووود کهربنووووودِ  بووووور بوووووزد
 

 ردیوود َبوور یووک، بووٌ یووک بوور ، بوور ِزِرى 
 

 در نصراع اٍل حرف اضافٌ اس .
 در نصراع دٍم بٌ ترتیب در جایگاى حرف اضافٌ بٌ نعنی پًلَ ٍ بٌ عنَان پیشَند فعل بٌ کار رفتٌ اس .

 .بنَیسید را آنًا انرٍزی نعادل ٍ کنید تعیین را زیر يای فعل زنان -4
  دانس  )فًهید( ، ناضی سادى: بدانس . 
 رف  نی ، ناضی استهراری: رف  يهی . 
ل از ای نهَنٌ درس، نتن از -5 َّ  .بنَیسید ٍ بیابید کلهات نَشتاری شکل تح

 برگش  ←برگاش  کهند افکن ←کهند افگن اسب ←اس  
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ قلمرو ادبی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

  اند  جناس آرایۀ بردارندۀ در يا، بی  کدام در قافیٌ ٍاژگان -1
 شوووویر کووووردار بووووٌ دژ از آنوووود فوووورٍد

 

 زیوووور بووووٌ بادپووووایی نیووووان، بوووور کهوووور 
 

 گووورد چوووَ آنووود انووودر سوووپاى پووویش بوووٌ
 

 کووورد ٍیلوووٌ یکوووی خرٍشوووان رعووودِ  چوووَ 
 

 ننووووگ آنوووود  ٍ سووووًرا  کوووورد نگووووٌ
 

 جنوووگ بوووٌ دآنووو انووودر تیوووز ٍ آشوووف  بووور 
 

 اٍی نووووووَی زرى بنوووووودِ  ز شوووووود ريووووووا
 

 اٍی رٍی شوووود، خَرشووووید چووووَ درفشووووان 
 

 رنووگ ٍ افسووَن يووو ُجسووتی، رزم يووو کووٌ
 

 ننوووووگ دٍدى بووووور توووووَ کوووووار ز نیانووووود 
  

 .بیابید خَاندید، کٌ شعری در را اغرا  آرایۀ از ای نهَنٌ -2
 «ُگردآفریوووووود» بووووووَد اٍ نووووووام کجووووووا

 

 نآٍریوووووود چنووووووین نووووووادر، ز زنانووووووٌ 
 

 سوووووُپرد را اژديوووووا عنوووووان، سوووووپًبد،
 

 ببوووورد رٍشوووونایی جًووووان، از خشووووو بووووٌ 
  

 .بنَیسید را زیر کنایی يای عبارت نفًَم -3
 ،(فسار اسبش را ريا کردا) سپرد را اژديا عنان، سپًبد 
 (ٌ سرزنین خَد )تَران( برگردیب) کنی تَران سَی نانَر رخ 
 (درس عجب کردن، نسخرى کردن در اینت) گزید دندان بٌ را لب 
 آن نعادل َنَثل، دٍ ديخدا، حکو ٍ انثال بٌ رجَع با سپس ديید؛ تَضیح آن کاربرد ٍ نعنا دربارى   ٍ بیابید درس نتن از َنَثل یک -4

ٍِ  خََرد .بنَیسید برند کٌ کسی ناخَاستٌ یا نادانستٌ با تکیٌ بر نیرٍ ٍ قدرت خَد،  : این نثل را زنانی بٌ کار نیخَیش پًلَی ز نادان، گا
 بٌ انسان برسد از ناحیٌ خَد  اس .آسیبی  کند. )ير زنینۀ نابَدی خَیش را فرايو نی

 ناس  کٌ بر ناس  ٍ آف  طاٍٍس آند پّر اٍ نعادل این ضر  الهثل يستند.از 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ فکریقلمرو  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 در جنگآفرید ٍ زخهی شدن گردٍ اسارت يجیر )فرناندى دژ( شکس   بَد  چٌ دژ، ساکنان بَدن غهگین ٍ دردنندی دلیل -1
 .بنَیسید رٍان نثر بٌ را زیر بی  نفًَم ٍ نعنا -2

 نبووووَد بسووووندى اٍ بووووا آٍرد بووووٌ
 

 زٍد برگاشووووو  ٍ رٍی ازٍ بپیچیووووود 
 

 آفرید تَان نبارزى با سًرا  را نداش  از اٍ رٍی برگرداند ٍ بٌ سرع  بازگش .گرد 
 اس   کردى ٍصف يایی ٍیژگی چٌ با را ریدُگردآف داستان، این در فردٍسی -3

 گر اندیش ٍ حیلٌ پرس ، چارى نانند، نغرٍر، ٍطن ی ناير ٍ بیجنگاٍر، شجاع سَارکار ٍ کهند انداز  پًلَانی،
 .کنید نقایسٌ «زنان شیر» خَانی رٍان نتن با را درس این -4

ى ایران در برابر يجَم دشهنان ٍ يای نل  آزاد يا ٍ رشادت يا، پًلَانی يا: ير دٍ در قالب داستان بیان شدى ٍ رٍایتی از قًرنانی شباي 
 شان اس . بٌ سرزنین نتجاٍزان
يای جنگ ٍ  از نظر تصَیر صحنٌ -از نظر سبک بیان ٍ لحن )سبک خراسانی ٍ زنان نعیار انرٍز( -يا: از نظر قالب )نثر ٍ نظو( تفاٍت

 يای نبارزى شیَىابزاريا ٍ 
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ درک و دریافت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
نلی: در آن بٌ آدا  ٍ رسَم ٍ اعتقادات زنینٌ  .بنَیسید را خَد دالیل یاف   تَان نی سرٍدى این در را حهاسی شعر يای ٍیژگی کدام -1

 ديد.  نردنش اشارى کردى اس  ٍ فرينگ آنًا را در نبارزى نشان نی
 يراسند. : از پًلَانان ٍ دالٍرانی سخن گفتٌ کٌ سرشتشان با دیگران نتفاٍت اس  ٍ از کسی جز خدا نهیقًرنانیزنینٌ 

 


