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 63صفحه  – آقا مهدی
 

  :تاریخ ادبیات#

 کتاب درسی 146سرگذشت شهید باکری: صفحه  / 138: صفحه باکریشهید مهدی 

 

 لغات:_معنای#
انواع  مهمات: مجموعه وسایل جنگی ازای مصنوعی برای پناه گرفتن رزمندگان / خاکریز: تپه / انداز: نوعی سالح جنگی شبیه توپخمپاره 

آمیخته صدای آب /  ،نام آوا شلپ شلپ:درخشان /  اق:های گلوله / برّ، باقی ماندهسرب و باروتغالف فشنگ بی اسلحه و ابزار جنگ / پوکه:
توجه باشد / غالف: اعتنا و بیشود که کسی نسبت به امری بیانگار نه انگار: هنگامی گفته میبغل دستی: کناری / /  قاطی شده بودبود: 

از سه دسته و کوچکتر از گردان است / گردان: واحد نظامی که  متشکل وشش یا جلد شمشیر و سرنیزه / گروهان: واحد نظامی که معموالًپ
/ پوتین: کفش نظامی / لهجه: تلفّظ  است نفر هزاردوازده حدود در آن افراد عدۀ که ارتش از قسمتی وهان است / لشکر:گرمعموال شامل سه 

  ویخته: آویزانثار: جمع اثر / آزیاد / آ : خیلی حسابی  خونشان را ریخته بود متفاوت یک زبان / حسابی

 

 ها:_آرایه#

ها ورشید از پشت کوهختشخیص /  کردند:ن را برای سال نو آماده میاستعاره از باران جمع شده بر روی زمین / ابرها خودشا ی شکسته:آیینه
انداز، خاکریز، مهمات، های آهنی، توپ، خمپارهح، کالهسال / کنجکاویکرد، میفضولی کنایه از  :کشید/ سرک می تشخیص کشید:سرک می

وچکی لنگان لنگان از راه گردباد ک تناسب / هفت سین، سمنو، سماق: کنایه از شادی حقیقی / ا از ته دل بود:هخنده پوکه، سنگر: تناسب /
سیمینوف به تشخیص /  الف خود برگشتند:ها به غسرنیزه تشخیص / های هفت سین یکی یکی غیبشان زد:نتشخیص / سی :و... رسیدمی

کوتاه و بلند: تضاد / یک صدا:  شروع و تمام: تضاد / قد کوتاه و ریش بلند  عید شروع نشده تمام شد  سنگر تیربار رفت: تشخیص /
دادی بمب را مثل تعتشبیه /  ی بزرگ:واپیمایی شبیه یک هندوانهه کنایه از متحد و همه با هم / همه جای ایران سرای من است: تضمین /

مداد رنگی  تشبیه / مداد رنگی سرخ حسابی خونشان را ریخته بود  های شطرنج:ربازهای دشمن مثل مهرهس /تشبیه  رغ:یک شانه تخم م
 شد: کنایه از نگاه عمیقبه آنها خیره میمجاز از کسی که با مداد رنگی سرخ این نقاشی را کشیده است /  سرخ:

 

 :دستوری_نکات#
 ک: تصغیر / جنگ یعنی این: شبه جمله ی لفظی / پسرکی بسیجی ها را شُل کردند: حذف فعل به قرینهسرها را خم )کردند( و بند پوتین

 

 :اندیشیدن_برای_فرصتی#
 ها حضور داشتند و به شهادت رسیدند.کردند. بعضی هم در جبههروحیه میدادند و برایشان دعا میهایشان به رزمندگان با نامه -1

 

 ساده و رواننوع نثر: #
 

 مدرس: حسین رضائیان                   (farsitadris@هشتم                       فارسی تدریس: کانال تدریس ادبیات و زبان فارسی )جزوه ادبیات فارسی 

 


