
 

 

  09 صفحه – شیر حق
 

 :ادبیات_تاریخ#
 کتاب دسسی 141ی  / هثٌَی هؼٌَی: غفحِ 140ی  / حویذ سثضٍاسی: غفحِ 143هَلَی: غفحِ 

 

  لغات:_معنای#

 غادق: ساستگَ / کارب: دسٍؽ گَ / دام: تٌذ، تلِ / اّشیوي: ضیطاى / گسست: تاص کشد، اص تیي تشد
ػیة / دَؿل: هکش ٍ ًاساستی، فشیثکاسی /  ی پان داضتي، پاکی ًیت / داى: تذاى / هٌضُّ : پان، تی سیا تَدى، ػمیذُ آهَص: تیاهَص / اخالظ: تی

ذ / خَذٍ: آب دّاى / ًثی: پیاهثش، جٌگ تا کفاس / پْلَاًی: ًیشٍهٌذ ٍ ضجاع / دست یافت: چیشُ ضذ / تشآٍسد: تلٌذ کشد / ضتافت: دٍیؿضٍُ، ؿضا: 
سسَل / دس صهاى: تالفاغلِ، ّواى لحظِ / کاّلی: کَتاّی، سُستی / حیشاى: هتؼجة / هثاسص: جٌگجَ / ػفَ: تخطص / سحن: هْشتاًی، 

 اص پی: تشای /شدی / ٌذی: اًذاختی / هشا تگزاضتی: سّاین کگهَلغ / تیؾ: ضوطیش / افشاضتی: تلٌذ کشدی / اف جا، تی هحل: ًاتِ تخطص / تی
ّای ًفساًی / فؼل: کاس، ػول / گَا: گَاُ / ضَْت: َّای ًفساًی، هیل ضذیذ تِ اًجام  َّا: َّس، خَاستِ هأهَس: اهش ضذُ، دستَس گشفتِ /

  / ًْاى: پٌْاى / سضا: ضایستِ / دسآهذ: ظاّش ضذ، آهذ کاسی / آص: حشظ ٍ طوغ

 

 :شعر_معنای#

ٍ پایِ ٍ  تشداص تیي سا ٍ ػظوت دسٍؿیي حکَهت پْلَی  کشدظاّش  سا تاصگطت اهام خویٌی )سُ( تِ ایشاى، حمیمت :تک بیت ابتدای فصل

 .ًوَداساس ضیطاى ًاتَد 

 سیایی سا اص ػلی )ع( یادتگیش ٍ ضیش حك )حضشت ػلی)ع(( سا اص هکش ٍ حیلِ پان تذاى.  پاکی ًیت ٍ تی :عنی بیت اولم

اٍ سا ی اٍ حشکت کشد تا تا ضتاب تِ سَدس جٌگ تش پْلَاًی اص سپاُ دضوي پیشٍص ضذ ٍ سشیغ ضوطیش خَد سا تیشٍى آٍسد ٍ  :معنی بیت دوم

 )هٌظَس اص پْلَاى ّواى ػوشٍتي ػثذٍد است(  .تکطذ

 . آب دّاى سیخت، ی پیاهثشاى ٍ تضسگاى )اٍلیا( است کِ افتخاس ّوِحضشت ػلی )ع(  غَستآى پْلَاى، تش  :معنی بیت سوم

 )ٍ چٌذ لذهی ساُ سفت( ، ضوطیش خَد سا تش صهیي اًذاخت ٍ اص جٌگیذى تا آى پْلَاى، دست کطیذ.ػلی )ع( تالفاغلِ :معنی بیت چهارم

 هَلغ ػلی )ع( تؼجة کشد.  آى هثاسص اص تخطص ٍ گزضتِ تی :معنی بیت پنجم

 سا اًذاختی ٍ هشا سّا کشدی؟ آىچشا  ،تلٌذ کشدیضوطیش تیضت سا تشای کطتي هي تَ کِ گفت:   آى پْلَاى ]ػوشٍ[ :معنی بیت ششم

 ی خذاًٍذ ّستن ٍ هطیغ اهش جسن خَدم ًیستن.  جٌگن. تٌذُ گفت هي تشای خَضٌَدی خذاًٍذ هی :معنی بیت هفتم

 ّای خَدم ًیستن.  ش هیل ٍ خَاستِهي )ػلی)ع(( ضیش خذاًٍذ ّستن ٍ ضی :معنی بیت هشتم

 تشد.  داسی ًثاضذ، اص تیي هی خطن ٍ ضَْت ٍ حشظ، کسی سا کِ اّل ًواص ٍ دیي :معنی بیت نهم

 ّای ؿیشخالػاًِ ٍ ؿیش خذایی تِ هیاى آهذ ضایستِ دیذم کِ ضوطیش سا پٌْاى کٌن ٍ تِ سٍیت، ضوطیش ًکطن. ٍلتی اًذیطِ :معنی بیت دهم
 
 

 ها:_آرایه#

ّا سا  استؼاسُ اص حکَهت پْلَی / سضتِ تضاد / اّشیوي  کٌایِ اص تاصگطت اهام خویٌی )سُ( تِ هیْي / غادق ٍ کارب  غثح سادُ 
 کٌایِ اص ًاتَد کشد، اص تیي تشد گسست 

تیت تش ٍی /  هسلط ضذىٍ کٌایِ اص ؿلثِ   دست یافتتش اٍ هشاػات ًظیش /  / ؿضا ٍ ضوطیش  )ع( استؼاسُ اص حضشت ػلی ضیش حك 
هي کٌت هَالُ فْزا ػلی هَالُ؛ ّش »ٍاج آسایی / تلویح تِ حذیث پیاهثش داسد   «ی»جٌاس ًالع اختالفی / تکشاس   ػلی ، ٍلی :سَم

   تیت ضطن: تیؾ، تیض کٌایِ اص اداهِ ًذادى ٍ تَلف جٌگ / وطیش اًذاختي ض« / ٍ ّستن، پس ػلی )ًیض( ٍلی اٍستکس هي ٍلی ا
جٌاس   َّا ، گَاکٌایِ اص جٌگیذى /  کطتي / تیت ّفتن: تیؾ صدى  جٌگ ٍ کٌایِ اص لػذ  ًالع اختالفی / تیؾ تیض افشاضتی جٌاس
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خطن ٍ ضَْت تطثیْی /  ی اضافِ  تادِ آص، تادِ ضَْت، / تادِ خطن )تٌاسة( هشاػات ًظیش  / تیت ًْن: خطن ، ضَْت ، آصًالع اختالفی 
 کٌایِ اص هػشف ضذى اص جٌگ  تیت دّن:  ًْاى کشدى تیؾتٌاسة /  ٍ آص 

 
 
 

 دستوری:_نکات#
)ضوطیش تیض سا تشای کطتي  هفؼَل  تیؾ تیض/ هتون  « ش» اٍ: ًْاد ؛ ؿضایص = ؿضا تا اٍ  کشد اٍ اًذس ؿضایص کاّلی  تیت چْاسم: 
 هسٌذ   ی حك ٍ هاهَس تي تیت ّفتن: تٌذُ / هي تشداضتی(

 

 ی:زیابرا_خود#
 ًیت خیشپاکی  –اخالظ  –د( گیش ضیشحك )کسی کِ ضجاػتص سا دس ساُ سضای خذا تِ کاس هی -1
 تیت ّطتن )فؼل هي تش دیي هي تاضذ گَا( -2
 اگش کسی اّل ًواص تاضذ، خطن، ضَْت ٍ طوغ تش اٍ ؿلثِ ًخَاّذ کشد. -3
 

 هثٌَی لالة ضؼش:

 

 

 

 

 

 


