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 114صفحه  – کودکان سنگ
 

 :تاریخ ادبیات#
 کتاب درسی 140/ عبدالرضا رضایی نیا: صفحه  143نزار قبانی: صفحه 

 

  لغات:_معنای#

به تعهدات /  زدند / خیانت: عهدشکنی، پشت کردن/ ایستادگی: مقاومت / خروشیدند: فریاد  ، خبر خوشمشعل: چراغ / بشارت: مژده
 غزّه: شهری کوچک در فلسطین / بیاموزید:ها / فلسطینیمنظور کودکان سنگ: ر / مزدوری: خدمت در برابر پول / درنگ: مکث، صب

 / پیش بروید: به جلو حرکت کنید یاد بدهید / حماسه: دلیری، شجاعت / بتازید: حمله کنید / استوار: پابرجا / گستره: پهنه، وسعت }دراینجا{
/ نمایان: آشکار / رخساره: چهره /  های آسمان، کرانه: دور دستآید / افقمی: به دنیا شودمحصول داشتن / زاده میمهیّا: آماده / بارور:  /

                                               نور و روشناییفروغ: 
 

 :شعر_معنای#
 ب ساختند.ر و متعجّسنگ بود، مردم جهان را متحیّ شانی دفاعبا آنکه تنها وسیله
کردند و فریاد زدند تا قدر مقاومت ، در راه آزادی درخشیدند و مانند بشارت، خبر خوش رهایی را نوید دادند. آنهای فروزان]آنان[ مانند چراغ

 به شهادت رسیدند.
ی اسرائیلی! اگر تاریخ نویسان، ظلم و ستم شما را ننویسند، به زودی، کودکان فلسطینی که افسوس، ای سربازان خیانت کار و دست نشانده
 سنگ در دست دارند،شما را از بین خواهند برد. 

ی ها( حمله کنید و در این راه، پایدار و محکم باشید و در پهنهتوان به دشمن )اسرائیلیمیای دانش آموزان غزه، به ما یاد بدهید که چگونه 
 تان پیشروی کنید.نبردهای

 ی آزادی و رهایی کنید.درود بر شما باد ای دوستان کوچک فلسطین! خودتان را آماده
شود. در زندگی دیگری به دور از هر نوع ظلم و ستم، آشکار میآید و های بهره بردن از صلح و آزادی، سرزمین دیگری به وجود میدر لحظه

 شود. ی صلح و آزادی، بسیار درخشان و نورانی میی قدس و فلسطین)مردم فلسطین( در سایهاین حال، چهره
 

 ها:_آرایه#

تاریخ درنگ  تشبیه / ان بشارت تشبیه / چون چونان مشعل کنایه از جلب توجه، تعجب کردند /  مجاز از دنیا / خیره کردن  دنیا 
 تشخیص ی فلسطین تشخیص / رخساره ی قدس / چهره + نماد صلح نماد کشور فلسطین تشخیص / زیتون  کند 

 

 :ارزیابی_خود#
دشمنان خود  هایکنند و تسلیم خواستهها مبارزه میخواهی اسرائیلیبا ظلم و زیادهترین شرایط، با کمترین امکانات و در سخت -3

 شوند.نمی
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