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 86صفحه  – ای وطن من
 

 :تاریخ ادبیات#
 وتاب درسی 411ّزاتی؛ صفحِ سلواى 

 

  لغات:_معنای#

اًذ / فزٍتي: هتَاضغ /  اًذ: اًتخاب وزدُ ، تشرگَار ٍ تخطٌذُ / تزگشیذُهظلَم: وسی وِ تِ آى ظلن ضذُ تاضذ / ضوایل: چْزُ / دریادل: ضجاع 
: خیلی سیاد / ًیزٍهٌذ: لَی / وٌْسال: پیز / خَف: تزسیذى / ًیایص: ػثادت / هزداى ًیایص: اّل ػثادت / غایت: تی ًْایت / تِ غایت

خزٍضاى / ػاطفِ: هْز ٍ هحثت / خطًَت: ػصثاًیت /  طَفاًی، / هَّاج: هَج دار، ّا ای اس جشیزُ سًجیزُهٌذ: ضجاع / هجوغ الجشایز:  جزأت
ي هاًی: ضثیِ ّستی / ٍسؼت داد: سیاد وزد / پَپه: ّذّذ، پزًذُ ضاًِ تِ سز / هؤدب: تا ادب / رٍیی هیضىَّوٌذ: تاػظوت / ضىیثا: صثَر / 

 تي: آسیة ًاپذیز 
 

  :شعر_معنای# 
 هٌذ ٍ هي تاتوام ٍجَدم تَ را دٍست دارم. ! تَ ّوَارُ سزسثش ٍ جاٍداى ّستی. تَ هظلَهی اها تسیار تَاًا ٍ لذرتای ٍطي

ّایت، تِ اسن ضْیذاًی است وِ ػاضماًِ خَد را  ػظوت ٍ ضجاع ّستی وِ ًام خیاتاى ای تِ سیثایی آفتاب داری ٍ تسیار تا ای ٍطي! تَ چْزُ
 در راُ تَ فذا وزدًذ.

این ٍ تَ هاًٌذ درخت گزدٍی وٌْسالی ّستی ٍ تیطتز اس آى وِ هي اس تزس تثز  وٌار تَ ضاداب ٍ سزفزاس ایستادُ ای لَی ٍ هتَاضغ! ها در
 اّل ػثادت ٍ هثارسُ ّستٌذ. ًگزاى تاضن، تَ ایستادُ ٍ پاتزجا ّستی ٍ فزسًذاى تَ 

ای ٍطي! تَ هادراًی داری وِ تسیار صثَر ّستٌذ ٍ پذراًی وِ تسیار ضجاع ٍ دلیز. تَ را دٍست دارم ّواى طَری وِ ػطك، دریای پان ٍ 
 پٌْاٍر ٍ آفتاب درخطاى تا ػظوت را دٍست دارم.

تْار سیثا، پایذار ٍ هاًذًی ّستی. تَ الیاًَس ٍسیغ ٍ ًٌذ ای وِ سزضار اس سیثایی ٍ خَتی ٍ پاوی ّستٌذ. تَ ّوا ّایی تطىیل ضذُ تَ اس جشیزُ
 تز تاضذ.  ای ضىیثای تا ػظوت! ّیچ جای دًیا ٍجَد ًذارد وِ اس تَ ػاضكای.  ٍ خطن را تا ّن در خَد جای دادُ پاوی ّستی وِ هْزتاًی

 ٍتارُ است. تَ را دٍست دارم...هي تا سهاًی وِ سًذُ ّستن تِ تَ ٍفادارم ٍ هزدى در آغَش تَ، سًذگی ٍ حیات د

ٍطٌن! چمذر ضثیِ الیاًَس، ٍسیغ ٍ تا ػظوت ّستی. ای پْلَاى هتَاضغ! خذا در حك تَ، لطف ٍ هْزتاًی تسیاری وزدُ است. در وَیز 
 را اس تیي تزد.ی دضوٌاى  جا ًثَد. خذا تَد وِ تا طَفاى ضي، ّوِا تِ یاد داری؟ جش خذا ّیچ وس آًی طثس، آى اتفاق تاریخی ر دٍرافتادُ

ًاپذیزی فزٍتي ٍ افتادُ؛ ای وطَری وِ فزٍتي ٍ آسیة ًاپذیزی،  ای ٍطي هي! ای وطَری وِ ّواًٌذ ّذّذ تاادب ّستی ٍ در ػیي آسیة
 ای ٍطي هي...

 

 ها:_آرایه#

ٍطي اًساًی است وِ صَرتی هثل آفتاب درخطاى ٍ ًَراًی   ضؼز سزتاسز تطخیص است تِ خاطز هخاطة لزار دادى ٍطي / آفتاب ضوایل
ٍطي تِ درخت تطثیِ   / تَ آى درخت گزدٍی وٌْسالی+ استؼارُ اس ٍطي وٌایِ اس ضجاع ٍ دلیز   دارد. تطثیِ ٍ استؼارُ اس ٍطي / دریادل
/ در )پارادٍوس( تٌالض   / هزي در وٌار تَ سًذگی است استؼارُ اس ٍطي  / الیاًَس تٌالض   گزدٍ / الیاًَس هَاج ػاطفِ ٍ خطًَت

َرًذ. / ی آهزیىا تِ ایزاى وِ تز اثز طَفاى ضي اس تیي رفتٌذ ٍ ضىست خ ی ضثاًِ تلویح دارد تِ داستاى حولِ   دٍرّای وَیز طثس
 هجاس اس دًیا، جْاى  سهیي

 

 دستوری:_نکات#
 فه اضافِ را:   هي ًگزاى خَف تثز ّستن  هي خَف تثز را ًگزاًن

 

 ًیوایی لالة ضؼز:
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