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  به نام خدا
  
  
  
 
 

        آب و هواي گرم و مرطوب ويژه مناطق ساحلي شرجي :
   .دادند مي آموزش را دين اصول و قرآن و نوشتن و خواندن آن در قديم در كه اي مدرسه مدرسه، مكتب خانه :

    پر نور پر فروغ :    شجاع و نترس بي باك :  افسر عالي رتبه مقام نظامي ،  : ژنرال
    مردانگي جوانمردي :               بي احترامي بي حرمتي :    شهري در ساحل دريا بندر :

  .است) مغرب نماز وقت از بعد( روزه بازكردن زمان يا غذا خوردن با روزه بازكردنزمان گشادن روزه ،  افطار:
  حمله مي كردند مي تاختند :      ماما  قابله :      كشتي جنگي  جنگي : ناو

  نام روستايي در بوشهر  : دلوار    دروني  اندروني :دشمني ، نفرت                                  كينه :
  .پيچند مي آن در را نوزاد كه اي پارچهقنداق : طمع ، ميل شديد ، زياده خواهي                                 حرص :
  پرچم ق :يرَبِ    .كيلومتر ٦ با برابر تقريباً مسافت، گيري اندازه واحد  فرسخ :

    قايق بزرگ موتوري كه معموال از چوب درست مي شود ،قايق باربريلنج :
  تصرف كردن غير قانوني جايي اشغال :                          ،رزمنده تالشگر خدا راه در جهادكنندهمجاهد: 

  شتابزده ، سراسيمه ، با عجله  دستپاچه :                                            فقر ، تهيدستي تنگدستي :
  اداره كنترل ورود و خروج كاال از كشور گمرك :
  ساختمان دو طبقه قديمي (مربوط به دوران قاجار) در بوشهر . محل اداره شهر بوشهر(دارالحكومه بوشهر) اميريه :

اثر  .فردوسي ابوالقاسم حكيم سرودة فارسي، به ايران تاريخي منظومه ي و منظوم حماسه ي ترين بزرگ شاهنامه :
  .مشهور فردوسي 

 كلمات تازه 
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راي ابيات مثنوي قالبي از شعر است كه دانام اثر معروف موالنا جالل الدين محمد بلخي معروف به مولوي ،  مثنوي :
  .مطالب طوالني كاربرد دارد زيادي بوده و براي سرودن داستان ها و

  
  

  روستاي دلوار در بوشهر                                                      
  
  و نشست و برخاست او با عالمان بزرگ ديني خبر داشتند . روحيه دالوري و شجاعتچون از   

سختي هاي زندگي را در كنار پدرش تجربه كرد و كنار مردان                 
دلوار و هم سن و سال هاي خود اسب سواري و شنا و تير اندازي را ياد گرفت.او با ديدن سختي هاي دريا جواني دلير و بي 

  باك شد.همچنين در مكتب خانه تحصيل علم و اخالق كرد.
حافظ ،شاهنامه و مثنوي مي خواند و به همين دليل  بلي ، چون ايشان                                                                                

  كالمش شنيدني تر و تاثيرگذارتر بود.
ژنرال ،راستي «                                                                                                                                                                

چرا رئيس علي در مكتب طبيعت و در زير خورشيد تابناك و سوزان جنوب ، درس مردانگي و شهامت آموخته است  ولي 
  »و تو در دانشكده اي عالي لندن جز كينه ، حرص ،استعمار و زورگويي چيز ديگري نياموخته ايم ؟من 

  
 
 
  
  
  
 
 
 
 

  دانش آموزان عزيز به اختيار مي توانند درباره هر فردي كه مد نظر آنها است ،فعاليت خود را تكميل و ارائه دهند.
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  : احترام گذاشتن بي حرمتي    : آزادي اسارت     سرافكندگي سرافرازي :    : طلوعغروب 

  : نشست برخاست   : بيروني اندروني     : كم نور  پرفروغ    : ثروتمندي تنگدستي 
  
  

  : سليم ، تسليم سالم      : غرب ، مغرب  غروب      : شغل ، شاغل  ،اشغال  مشغول 
  : اذن ، موذن اذان    : تشكر ، شاكر ، شكور شكر      : سجاد ، سجده ، ساجد سجاده

  : احترام، محترم حرمت      : اسير ، اُسرا اسارت        ،متاثر: اثر ،موثر  تاثير
  : نظم ، منظوم ، ناظم نظام    : مطلب ، طالب ،طلبه مطالب      : كتاب ، كاتب ،مكتوب  مكتب

  
  برقراري ارتباط غير كالميفرمانده انگليسي به نشانه ي تشكر سرش را تكان داد :  -
نشانه تواضع و فروتني فرمانده ايراني در مقابل اسير رئيس علي خود را باالي سر او رساند و جوياي حالش شد:  -

  جنگي
  كنايه از عصباني شدن يك فردخونش به جوش آمد :  -
   كنايه از زورآزمايي كردندست و پنجه نرم كردن :  -
  

  
  
  
  

  
    

  متضاد

  هم خانواده

  اداره آموزش و پرورش منطقه ارشق
  وزشي گروه هاي آم

 بهروز حميدي  ، سرگروه درسي پايه پنجم


