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 دریا قلی : هشتم درس 
 واژه نامه 

 غیر منتظره بودن و ناگهانی بودن کار : غافلگیر کننده منظور –قصود م : هدف 

 . نام رودخانه ای است  : بهمنشیر به موقع  : به هنگام 

 اطراف کسی یا چیزی را احاطه کردن : محاصره  اندک –ناچیز و کم ، مختصر  : محدود 

 مانند جانوران درنده و رحشی  : وحشیانه  مملکت  –کشور  –جمع جامعه  :جوامع 

 به نظر  –گویا  : انگار  ارزش : ارج 

 سخاوت و بخشندگی  : جوانمردی  مرد شجاع و دلیر :دالور مرد 

 سریع تر دوچرخه را به حرکت در بیاور  : رکاب بزن  آرش کمانگیر  : کماندار ایرانی

 سرزمین  –انه خ : دیار  شجاعانه : دلیرانه

 اراده و عزم قوی  –قصد  : همّت  .نخ کمان که تیر در آن قرار دارد  : چله ی کمان

 مبارزه کردن  : مقابله  محافظت کردن : پاسداری 

 وضعیت  –موقعیت  : تکلیف پهلوانان مشهور بسیار زیاد : نام آوران بیشمار 

جلوی دشمن را گرفتن تا شهرها را  :مانع سقوط 

 .رف نکند تص

اوراق 

 : فروشی

 . مکانی که پاره های اتومبیل فروخته می شود

کسی که زبانش به هنگام صحبت گیر  : الکن 

 . می کند
نوعی گلوله که با توپ قابل حمل پرتاب می  : خمپاره 

 . شود 

 دفاع کنندگان  –جمع مدافع  :مدافعان  نیروهای ارتش عراق در زمان صدام : بعثی

 .کسی که به آرزوی خود نرسیده باشد  : ناکام  کناره : حاشیه 

 آرامگاه  –گور  –قبر  : مزار  از دست دادن افراد  –نابود شده ها  : تلفات
 

 . رکاب بزن ، یا علی بگو         چشم انتظار همت تو ، دین و میهن است ! دریا قلی 

  و دصق رظتنم مالسا نیمزرس و مالسا نید اریز ، نک تکرح تعرس هب و وگب یلع ای ! یلق ایرد             

  . ینکب یراک هک دنتسه وت یوق ی هدارا

 ( تسا هدش فذح ادن فرح) ادانم : یلق ایرد  

 هیلا فاضم و فاضم : وت تمه  /      بکرم هملک : راظتنا مشچ      /     رما لعف : وگب و نزب  

 تسا ندوب رظتنم زا هیانک ندوب راظتنا مشچ .  

 دنتسه راظتنا مشچ نهیم و نید  (ییامن مدآ) ایشا هب یشخب ناج   

 مهم راک یارب نتفرگ میمصت و نتساوخ کمک : نتفگ یلع ای  

 ستا نت اب کنات و نت هب نت گنج نادیم                       رهش یاه هچوک ، ینک گنرد رگا ادرف
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  نیب زا ار مدرم رهش یاه هچوک رد نمشد یاه کنات ادرف ، یهدب رده ار تقو و ینکب ریخات رگا           

  . دش دهاوخ نت هب نت یاه گنج لحم رهش و درنب یم

 ! تسا نشور ، وت یاه هرطاخ رهش فیلکت                         اوه دوش نشور و ینامب رگا هار زا

 هاگآ تدوخ ی هرطاخ زا رپ رهش تیعضو زا ، دوش نشور اوه و یهدب همادا تهار هب یناوتن رگا 

 . تفر دهاوخ نیب زا هنوگچ هک دوب یهاوخ

 ندوب راکشآ و صخشم ، نآ تیعضو و تیعقوم : یزیچ فیلکت ندوب نشور   

  تسا نکلا وت مان ظفلت رد خیرات               وت مان تس ایرد تعسو هب ! یلق ایرد

 یگرزب همه نآ اب ار وت دناوت یمن مه خیرات . تسا تمظع اب و عیسو ایرد دننام وت مان ! یلق ایرد ، 

  . دنک فصو و شیاتس

 تسا عیسو ایرد دننام وت مان  هیبشت    

 تسا نکلا خیرات     صیخشت 

 نشانه گذاری 
منظور از نشانه های نگارشی به کار بردن عالمت ها و نشانه هایی است که خواندن و در نتیجه ؛ درک معنی 

 .و مفهوم متن را آسان می کند 

 :اربرد عبارتند از چند نمونه از نشانه های پر ک

 . عالمت توقف یا ایستادن در خواندن را نشان می دهد و در پایان جمله ها می آید  :  ).(  نقطه .1

 (خبری. )ابن سینا ، یکی از دانشمندان بزرگ ایران است 

  نکته 
 . نقطه در پایان همه ی جمله ها به جز جمله های پرسشی و تعجبی می آید 

  نکته 
 .گاهی نقطه پس از حروفی قرار می گیرد که به عنوان عالمت اختصاری کلمه های مختلف به کار می روند 

 ( نیما یوشیج)یوشیج  . ن (         قبل از میالد مسیح)م . ق (        هجری قمری)ق . هـ 

 

کردن کلمه یا نشانه ای است که میان عبارت ها یا جمله ها و برای جدا ( : ،)ویرگول یا درنگ نما  .2

 : مانند . به ار می رود ... عبارت توضیحی یا برای جدا کردن اسم های اشخاص و 

 .ما ، در راه حق ، قدم بر می داریم  بین دو کلمه می آید 

 .از راه دوری آمده بود ، از آن سوی بیابانها  میان عبارت ها و جمله ها 
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 .و حافظ از شاعران توانای شعر فارسی هستند  فردوسی ، سعدی برای جدا کردن اسم های اشخاص 

 خدایا ، چنان کن سرانجام کار  پس از منادا می آید 

 .آسمان ، آبی دیده می شود  بین دو کلمه می آید که ممکن است با کسره اضافه خوانده شوند 

 

معرفی  پیش از نقل قول ، هنگام توضیح دادن ، شمردن اجزای یک چیز و هنگام): ( : دو نقطه  .3

 : مانند . کردن کلمه به کار می رود 

 «دنیا گذرگاه است نه قرارگاه»: می فرمایند ( ع)حضرت علی  قبل از نقل قول 

 دسته ی حیوانات ، گله ی گاو و گوسفند : رَمه  هنگام توضیح دادن کلمه 

 ... و  گلستان ، بوستان ، غزلیات: آثار سعدی عبارتند از  هنگام شمردن اجزای یک چیز 

 

در پایان جمله های پرسشی یا برای نشان دادن شک و تردید یا ریشخند ( : ؟)عالمت سوال  .4

 : مانند . به کار می رود ( مسخره کردن)

 که بر او هیزم است یا دفتر ؟ در پایان جمله پرسشی 

 . است ( ؟)او بسیار دانشمند  برای ریشخند 

 . گذشت ( ؟)هفتاد و پنج میلیون جمعیت ایران از مرز  برای شک و تردید 

 

در پایان جمله های تعجبی و جمله هایی که یکی از حالت های )!( : نشانه ی بیان عاطفه یا تعجب  .5

 .به کار می رود ... عاطفی مثل آفرین ، تاکید ، افسوس ، آرزو ، دعا ، ندا و 

 : مانند 

 .رکاب بزن ، یا علی بگو ! دریا قلی 

 . اد رفت که عمر بر ب! افسوس 

 

این نشانه در بیشتر موارد برای نشان دادن آغاز و پایان سخن کسی به جز نویسنده ( : »     «)گیومه  .6

است که در بین نوشته ی وی آمده یا برای مشخص کردن و برجسته نشان دادن کلمه یا اصطالحی 

 : مانند . خاص به کار می رود 

 چ«زگهواره تا گور دانش بجوی»: یند می فرما( ص)پیامبر  نقل شدن سخنی از کسی 

 . است « آداب صحبت »باب هشتم گلستان سعدی در  ... ذکر عنوان مقاله ها ، اشعار ، روزنامه ها و 

 

آرایه های ادبی ، دستور زبان  برای نشان دادن جمالت و کلمات حذف شده ...( : )سه نقطه  .7

 . دهند مجموعه ی ادبیات فارسی را تشکیل می ... فارسی و 

 ...خدای نکرده ... شما ... شما  برای سخن ناتمام 
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 . توضیحات اضافه ای که جزو متن نیست ، درون کمانک می آید ) )     ( ( : کمانک  .8

 

برای جدا کردن جمله هایی که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظر می ( : ؛)نقطه ویرگول  .9

 .بستگی معنایی دارند رسند ؛ ولی در عبارت طوالنی با یکدیگر 

 ...برای نگارش گزارش خوب باید فکر کرد ؛ منابع را جمع آوری کرد ؛ فهرست ها را تنظیم کرد و : مثال 

  نکته 
اگر در یک متن پس از اتمام جمله ای ، جمله ی دیگر نوشته شود که در توضیح بیشتر جمله ی اول باشد از 

از واژه هایی « ؛»بین دو جمله و پس از عالمت شود و معموالً  این عالمت پس از جمله ی اول استفاده می

 . استفاده می شود ...( یعنی ، مانند ، اما ، مثالً و )مانند 

 .اسیران جنگی به میهن بازگشتند ؛ اما از تندگویان دالور خبری نبود : مثال 

 

 


