
 رشی دیگرآ: 10رس د |نهم  فارسی خوانداریگام به گام اهنمای ر

 1 

 

 

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درسمعنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 پیمانبد  عهد:بد  های آسمان، انتهای دیدکناره افق:

 زال، پدر رستم، جهان پهلوان ایرانیلقب  دستان: پرسشگر پرسان:

 جهت سو: از آالت موسیقییکی  دف:

 نکردنی، غیر قابل باورباور  باور:فوق  ریزده به دریا میکبزرگ رود  ط:ش

 زمین هموار گهواره، مهد: بند طناب، کمند:

 کردن، یورش، حملۀ ناگهانیحمله  هجوم: مشهور آور:نام 

 کننده، چیره، بسیار، افزونغلبه  غالب: بلندیتپه  تل:

 کنندگی، رونق، رواحروایت  روایی: ذهنی، دارای جسم شدنتصویر  تجسم:

 باالی معابد و مساجدرآمدگی ب گنبد: مشهور دار،نام آور:نام 

 جوانمردی، غیرت، رشک مروت، حمیت: ضعیف رنجور، زار:

 خلق و خو روش، مذهب، طریقه، سیرت: کار آزموده خردمند، کاردان:

 وقار سنگین، گران: نوکر، ثابت قدم همراه، :مالزم

 و جنجال زیادجار  غوغا: شغل برکنار کردناز  کردن:عزل 

 ستمکار، بیدادگر ظالم، انصاف:بی نافرمانی، یاغی عاصی، کش:سر
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ یگرآرشی دت شعر ایبامعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪  

 کردخط مرزی را جدا می/ ی خاکی و خونیهاکیسه/ جنگ، جنگی فوق باور بود/ جنگ، جنگی نابرابر بود

های پر از خاک و خون آلود، خط مرزی کشور ن کیسهتحمیلی، جنگی ناعادالنه بود/ جنگ، جنگ غیر قابل باوری بود./ آنگ ج

 کرد.ما را از دشمن جدا و مشخص می

 کردمرزها را جابه جا می/ با هجوم بی امان خود/ دشمنِ بد عهدِ بی انصاف

کرد و گاه عقب های ناگهانی و پی در پی خود / در اثر پیروزی و شکست گاه پیشروی میعهد شکن ظالم / با حملهشمن د

 نشستمی

 موشک و خمپاره و ترکش/ تیرهای وحشی و سرکش/ وزید از هر طرف، هر جامی/  از میان آتش و باروت

  شد.کشنده و خطرناک، موشک، خمپاره و ترکش از همه جا و از میان آتش و گلوله و باروت به سمت ما پرتاب مییرهای ت

مهدد / های خاک و خون خوردهخانه/ ایمان بوداین طرف تنها سالح جنگ، /  های آتشین در راهآن طرف، نصف جهان با تانک

هسدتند و در آماده حمله به ایدران  مجهز مرز، نصف کشورهای جهان با وسایل و ادوات جنگیآن سوی ر دشیران و دلیران بود

/ در خانه هایی که بر اثر جنگ ویدران و  اند و سالح جنگی و مبارزه آنها تنها ایمان به خدا بود.این طرف مردم ایران تنها مانده

 شجاع قرار داشتند.مردان شیر خونین شده بودند 
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در چندان / سدوختهدا میدر دهدان تانک/ دوختچشم در چشم افق می/ در غروب آفتاب خویش/ شهر خونین، شهر خرمشهر

 حالی هراس انگیز

ب بده دور دسدت هدا نگداه م غدروب آفتداده بود در هنگدارمشهر که از شدت خونریزی مجروحان و شهیدان، خونین شخشهر 

 در چنان حال وحشت انگیزی. رفتسوخت و از بین میهای دشمن میهای سوزان و کشنده تانکمیان شعله کرد. درمی

 پیروزای همیشه نامتان / آی! ای مردان نام آور/  زد:شیر مردان را صدا می/ شهر از آن سوی سنگرها

ای مردان نامدار و معروف/ ای کسانی که همیشه  خواند./از آن طرف سنگرها مردان دلیر جنگی را به سوی خویش فرا میشهر 

 .نام و یادتان جاودان و سرافراز است

شک امروز، بخشی از بدون  هامان تنگ خواهد شد.خانه/  گر بماند دشمن، از هر سو/ فصلی از تکرار تاریخ است/ ان امروزمگبی

 تاریخ در حال تکرار شدن است، اگر دشمن در سرزمین و کشور ما باقی بماند، وطن ما کوچک و تنگ خواهد شد.

 رنگ خواهد شد.ارزش و کم نام ما ایرانیان شجاع در دفتر تاریخ بسیار بی کوچک و کم رنگ خواهد شد/ ناممان در دفتر تاریخ

/ از کمند آرزوهدا رسسدت/ کودکی از دامن این موج بیرون جست/ مثل یک موج خروشان شد/ خون میان سنگر آزادگان جوشید

 دست او در دست نارنجک/ شمن بودچشم او در چشم د
یدک و همه خشمگین شدند و مثل موج پر خروشی حرکت کردند. ناگهان  های ایرانیان آزاده به جوش آمدغیرت در رگ نخو

ی کده های پر خروش رزمندگان ایرانی بیرون آمد و خودش را از طناب آرزوهای مادی رها کدرد و در حدالکودک از میان موج

 بود و نارنجکی هم در دستش بود.وخته چشمان دشمن دچشم در 

صد هزاران چشم، قداب عکدک کدودک / کودک تنها، به روی خاکریز آمد/ جنگ، جنگی فوق باور بود/ جنگ، جنگی نابرابر بود

کریز آمدد، ودک تنها)حسین فهمیده( به باالی خداکتحمیلی، جنگی ناعادالنه بود/ جنگ، جنگ غیر قابل باوری بود./نگ ج شد

 صدها نفر چشم به او دوخته بودند.

خط مرزی و حملۀ دشمن گیج و سدرگردان  کیست این کودک؟»/  ها از این و آن پرسان:چشم/ خط دشمن، گیج و سرگردان

 کودک کیست؟  پرسیدند که اینشده بود و با چشمان خود از یکدیگر می

در دلدش  دشدمنان کدوردل، امدا/  یا زمین بازی است اینجدا؟!/ صحنه جانبازی است اینجا؟!/   خواهد از این میدان؟!او چه می

بدر کمدانش تیدر / دیدندددر نگاهش خشم و آتدش را نمی/ دیدندرا نمی« دستان»تیغ آتش خیز / دیدندخورشید ایمان را نمی

 دیدندرا نمی« سیاوش»در رگش خونِ /  دیدندرا نمی« آرش»

ندادان کده دشمنان اما خواهد؟ این جا، میدان جنگ و جان باختن است یا زمین بازی کودکان؟! از این میدان جنگ چه میاو 

دیدندد و در نگداه او خشدم و دیدند شمشیر آتشدین دسدتان پهلدوان را در دسدتش نمیرا در قلب او نمیو معنویت نور ایمان 

دیدند و خدون پداک سدیاوش، پهلدوان او را که مثل کمنان و تیر )آرش( بود، نمیدیدند، نارجنک میان دستان ناراحتی را نمی

 دیدند.جاری بود، نمی اوبا غیرت های گرنامی ایران را که در 

مدن حسدین آی، ای دشدمن! »/ صدایی صاف و روشدن گفدت:با / چشم در چشمان دشمن کرد/ کودک ما بغض خود را خورد

صه ما، حسین فهمیده غم و ناراحتی خود قکودک  «.مثل کوهی آهنینم/ هاتان در کمینمیک تنه با تانک/ کوچک ایران زمینم
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ای دشمن، بدان که من حسین کوچکی »آشکار گفت:  پک با صدایی رسا ورا فرو نشاند و در مقابل دشمن به آنها خیره شد، س

 هم چون کوه مقاوم، محکم و آهنین هستم.م. من های غول پیکر شما هستاز سرزمین ایرانم و به تنهایی در کمین تانک

ناگهان فریاد اهلل  ها افتاد...در دهان تانک/ کودکی از جنک نارنجک/ در میان آتش و باروت، غوغا کرد/ ناگهان تکبیر، پر وا کرد

شجاع که مثدل نارنجدک بدود میدان جنگ، طنین انداز شد و در میان آتش و گلوله غوغا و خروشی به پا کرد. کودکی اکبر در 

 های دشمن انداخت.خودش را در مقابل تانک

هدای چند لحظه بعد، از آن همه تانک های دشتماند روی دست/ خاکسترِ خاموشتسلی از / ها، تنهااز تمام تانک/ ای دیگرلحظه

 ای از خاکستر خاموش در میان دشت باقی ماند.دشمن، تنها تپه

بر فراز گنبددی /  چشم اشک آلوده را وا کرد/ شهر، یکباره به هوش آمد/ زدشظ خرمشهر، کف می/ زدآسمان از شوق، دسف می

حیط از شادی، جشن و سرور به پا کرد، رود خرمشهر از شوق در جوش و خروش بدود و انگدار م پرچم خود را تماشا کرد/ زیبا

های اشکبارش را باز کرد بر بلندای گنبدی زیبدا پدرچم ایدران را بده پک از این واقعه بزرگ به خود آمد چشمزد. شهر کف می

 تماشا نشست.
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 د؟ ردا« حسین فهمیده»دام قسمت از درس، اشاره به شهید ک: 1سوال

 خواهد از این میدان؟!کیست این کودک؟!/ او چه می

دشمن، من حسین کوچک ما بغض خود را خورد/ چشم در چشمان دشمن کرد/ با صدایی صاف و روشن گفت: آی آی کودک 

  ها افتاد.جنک نارنجک/ در دهان تانک زا یکدکوچک ایران زمین هستم، کو

 .دهید توضیح «راه در آتشین هایکتان با جهان، نصف طرف آن» شعر مصراع این دربارة: 2سوال

های بزرگ دنیا و کشورهای جهان همراه و پشتیبان او بودند و این است که ارتش عراق تنها نبود، بلکه نیمی از قدرتنظور م

در مقابل ها و هواپیماهای مجهز. اما میکروبی گرفته تا تانکهای شیمیایی و دادند از سالحور میهر نوع سالحی به این کش

 تکی بود.ایران فقط به نیروهای خودش و امید به خدا م

 دارد؟ وجود (میهن مامِ  با زیستی هم) هفتم درس و درس این بین هایی شباهت چه: 3والس

ورش داشته باشد و دو مربوط به ادبیات پایداری و مربوط به وطن دوستی هستند و این که هرکک باید نگاهی دقیق به کشر ه

ای عاشقانه و هم چون رابطه مادر و فرزندی رابطه ای عاشقانه و پر احساس داشته باشند وزندی رابطههم چون رابطۀ مادر و فر

  پر احساس داشته باشند و برای همدیگر از بذل جان و مال و... دریغ نکنند.

کردید؟ پاسخ به این سوال دشوار است. شاید در کنار رزمندگان با دشمن ما اگر در زمان جنگ بودید چه میش: 4سوال

 رفتم.ه زیر تانک میبستم و برای دفاع از سرزمین عزیزم بفهمیده نارنجک به خود میجنگیدم و شاید هم، مانند شهید می
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ گفت و گو ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

بیرون  دو عزیز، ایرانی و سرافراز بودند، برایر ه .کنید گو و گفت فهمیده حسین و نگیرکما آرش هایشباهت دربارة: 1سوال 

شان بودند، به ما فهماندند که باید از لید از خاک سرزمینشان جان خود را از دست دادند، عاشق سرزمینراندن دشمن پ
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 های ملت دفاع کنیم.سرزمین و آرمان

 .کنید اجرا کالس در نقّالی، صورت به را درس متن گروه، اعضای کمک به: 2سوال

شعر به های جنگ تهیه کنید و همزمان با خواندن از صحنهکار کنید و هر کک کاری را بر عهده بگیرد. تصاویری قسیم ت

 صورت نقالی، تصاویر را نیز نمایش دهید.
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ نوشتن ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .بنویسید را آنها صحیح شکل و بیابید را امالیی نادرست های واژه زیر، های مصراع در: 1سوال 

 اغوغ غوقا  .کرد غوقا باروت، و آتش میان در/  واکرد پر تکبیر ناگهان (الف

 سالحصالح .بود دلیران و شیران مهد/ خورده خون و خاک های خانه/ بود ایمان جنگ، صالح تنها طرف این (ب

 مهجوحجوم .ردکمی جا به جا را مرزها/ خود امان بی حجوم با/ انصاف بی عهد بد دشمن (پ

 (.شود انتخاب مورد دو) .بنویسید بند دو در را آنها چکیدة دارد؟ اشاره داستان کدام به زیر هایبیت از یک هر: 2سوال 

 ردباردآن ب یدددددالزم در پدددمشد   ررس زادسگ اصحاب کهف، آن خچون 

 و تلمیح به داستان قرآنی اصحاب کهف دارد.اشاره 

مپراتوری روم باستان با نام دقیانوس در شهر افسوس در ترکیۀ ای مسیحی بودند که در زمان حکمرانی اکهف عدهاصحاب 

اریان بودند و دین خود را مخفی نگه کردند و همگی جز یکی از آنان که چوپان بود از اشراف و دربامروزی زندگی می

 داشتند.می

سرانجام از جبر روزگار خسته شده و به گفته قرآن بر اساس الهامی که از خداوند دریافت کردند، همراه سگ خود به آنها 

خواب ایشان را در ربود پک حدود سیصد  به غار رسیدنده نام رقیم نزدیک مریوان کنونی رفتند. چون وستایی برغاری در 

به شهر رفتند ن اند. چوبعد از سیصد سال چون برخاستند خود پنداشتند که چند ساعتی بیش نخفتهسال به خواب رفتند و 

ار برای آنها مسجدی به غار بازگشتند و دیگر اثری از آنها یافت نشد و مردم بر فراز غهمه چیز را دگرگون یافتند. سرانجام 

 ساختند.

 هان پیش آن نامداردددشد جه دددسی  ندیارددددم اسفدددر بر چشدددتیبزد 

 دارد. به نبرد اسفندیار و رستماشاره 

یار را بده جانشدینی شداه ایدران قصدد نددارد کده اسدفند نیدز پهلدوان نامددار ایراندی اسدت. اسفندیار، شاهزاده ایرانی و رستم

آن سو هدم دل خوشدی از رسدتم نددارد، بده همدین دلیدل آتدش جندگ بدین ایدن دو پهلدوان ندامی را خود انتخاب کند. از 

تواندد شدود کده اسدفندیار را از پدای درآورد و نده اسدفندیار میجندگ تدن بده تدن نده رسدتم موفدق میکندد. در روشن می

گویدد کده اسدفندیار رویدین تدن اسدت، یعندی رود و سدیمر  میاینکده رسدتم ندزد سدیمر  مدیستم کاری کندد. تدا علیه ر

گویدد کده میجدای بددن او ضدد ضدربه اسدت بده جدز چشدم او. سدیمر  همده کند. هیچ تیری یا شمشیری در وی اثر نمی

زرتشددت پیددامبر ایددران باسددتان، اسددفندیار را در چشددمۀ زندددگی شسددت و شددو داد امددا هنگددام فددرو رفددتن در آب اسددفندیار 

بدر اسداس همدین ضدعف اسدفندیار، در جندگ ها مصدون نماندد. رسدتم و چشدمانش از گزندد آسدیبچشمان خود را بسدت 

 با او، تیر را به چشم اسفندیار زد و او را شکست داد.

 .بنویسید بند دو در زیر، سرودة از را خود دریافت و درک :3سوال 

 گنبدی فراز بر/ واکرد را آلوده اشک چشم/  آمد هوش به یکباره شهر/  زدیم کف خرّمشهر، شطّ/  زدمی دف شوق، از سمانآ»

راندن دشمن از خرمشهر اشاره دارد و از این ین سروده با آهنگی استوار به حماسه بیرون ا «کرد تماشا را خود پرچم/ زیبا
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زد و با این دف زدن رود خرمشهر با شادی وصف ناشدنی کف مهم و باارزش، آسمان به خاطر شوق و عالقه زیاد دف میاتفاق 

از اسارت و بندگی رهایی یافت و چشمان پر از اشک خود را باز کرد و با تالش هوش آمد و زد و خرمشهر یکباره به می

سه رنگ زیبای کشورمان، ایران عزیز، را بر فراز  ند پرچمج( هستسربازان ایرانی که حقیقتاً همچون سربازان امام زمان)ع

 کرد.گنبدی زیبا بر افراشتند و خرمشهر، آن را تماشا می

های ها و تمام پدیدههای سرشار همه مردم ایران به ویژه خرمشهریها و شادیها، استواریها، شجاعتبیان دالوری سرودهاین 

های زیادی همچون آرش کمانگیر برای دفاع از ایران حسین فهمیده و حسین فهمیدهد که در جنگی نابرابر کنآن را بیان می

برای کشورشان فدا کردند تا به پاس این ایثار و فداکاری وجبی از  و ایرانی به پا خواستند و جانانه و عاشقانه جانهای خود را

 خاک ایران به دست دشمن نیفتد.
 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ کایتحمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪  

 . داد وی به خسیک عملی و کرد عسزل شریف، عملی از را کاردانان از یکی اسکندر،

 ی سپرد.یکی از عوامل کار بلد خود را از کار با ارزش و مهم برکنار کرده و کاری کم ارزش و سطح پایین به وسکندر ا

 را؟ خویش عمل بینیمی چگونه: گفت اسکندر درآمد؛ اسکندر بر مرد آن روزی

 بینی؟: کار خود را گونه میگفتآن مرد اسکند را دید. اسکندر وزی ر

 .گردد شریف و بزرگ مرد، به عمل، بلکه گردد، شریف و بزرگ عمل، به مرد نه! باد دراز اتزندگانی: گفت

 یابد.شود و ارزش مییابد، بلکه کار با مرد بزرگ میمیشود و ارزش نبا انجام کار بزرگ نمیعمر شما طوالنی باشد! مرد  گفت:

  .داد و بایدمی سیرتی نیکو هست، که عمل هر در پک

 در هر کاری، باید روش خوب و مناسب و انصاف را به کار گرفت.پک 
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