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 هشتمدرس:  یدرسنامه

 

 

 

 

 هخامنشی: نام سلسله ای از پادشاهان ایرانی سلسله: زنجیر آب و هوا بوم و بر: سرزمین ،

 فرمانروایی: پادشاهی خیره کننده: جالب بنیان نهاده بود: بنا کرده است

 تاخت و تاز: حمله و هجوم جالل: عظمت و شکوه پهناور: گسترده

اسکندر دیمی در یونان که مقدونیه:نام شهری ق باختر: مغرب سهمگین: ترس آور

 در آن به دنیا آمده است

 لگدکوب: لگدمال هجوم: حمله، تاختن انبوه: بسیار،

 سربه فلک کشیده: بسیار بلند پارس: فارس، ایران هرگز، هرگز: هیچ وقت

 یال: موهای گردن اسب و شیر چابک: تیز پا و سریع، چاالک سردار دالور: فرمانده ی شجاع

 گویی: انگار قراریبی تابی: بی  آشفتگی: شوریدگی

 به پایین غلتانندبغلتانند:  پُرشکوه: چشمگیر ناگوار: ناپسند

 خُرد: کوچک برآمدگی: برجستگی باقوت هر چه تمام تر: باقدرت زیاد

 سپاه عظیم: لشکر بزرگ مانعی: بازدارنده د: به زمین می زدندنقش بر زمین می کردن

غلتیدند:کنایه از کشته برخاک می  غرق اندوه شد: بسیار غمگین شد

 شدن

 اوضاع: شرایط

 برتری، تسلط چیرگی: محاصره:هجوم بردن نواحی: ناحیه ها

 دلیرانه: شجاعانه گلکون: سرخ رنگ، خفت: خواری، کوچکی

 شگفت آور: تعجب آور نبرد:جنگ پیکار کردند: نبرد کردند

راه او را بست: کنایه از مانع رفتن او  یورش: حمله

 شد

 ایستتادگی: مقاومت
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 سهمگین-تاخت و تاز -پهناور -خیره کننده -عظمت-بنیان نهاده بود-سلسله ی هخامنشی-بوم و بر

 -پارس-قطره -سم اسبان-اجازه-به همین سادگی -آهنگ-هجوم -انبوه-مقدونیه -شهرت طلب-باختر

-عقب نشینی-قوّت-درغلتانند-بی تابی-نقطه-چابک-سردار دالور-آریو برزن-گذرگاهی تنگ

نتابانده -فروغ زرین-نواحی -اوضاع -پیغام-غرق اندوه -مانعی -شدتی حیرت آور-تنگه-برآمدگی

 -حلقه -حمله ور -سالح -حتی-خاطره-برگزیدند -گلگون -خواری و خفت-چیرگی-محاصره-بود

 مرزو بوم -محل -تحمیلی -طول -آیندگان -ایستادگی -همگی -متمقاو

 

 اسیر، آزاد امید، نومیدی انبوه، کم باختر، خاور نیرومندترین، ضعیف ترین

 عقب تر، جلوتر زودتر، دیرتر ترسودلیر،  چیرگی، شکست دشمن، دوست

 

 این درس به دالوری های آریوبرزن، قهرمان ملی ایرانیان در زمان اسکندر مقدونی اشاره دارد.شجاعان                باعث

شجاعانه جنگید و تا آخرین لحظه، اجازه نداد که دشمن، خاک میهنش را غارت کند. عاقبت یکی از                         

راه حمله به آریو برزن را به اسکندر نشان داد . آریو برزن و  اسیران جنگی که در سرزمین بیگانه، گرفتار شده بود.

شته شدند. در طول تاریخ، انسان های بزرگی بوده اند جان خود را برای سپاهیانش آن قدر مقاومت کردند که همگی ک

 حفظ ایران عزیز،فدا کرده اند.

 

 

 شدت: شدید، تشدید گذرگاه: گذرنده، گذشتن هجوم: تهاجم،مهاجم سلسله: مسلسل، تسلسل

 محاصره: محصور، حصار اوضاع: وضع، وضعیت غرق غریق،غرقه، مستغرق مانع: موانع، منع، ممنوع

 

 

 

 

هم خانواده کلمات  

پیام 

 درس
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قسمتی( تبدیل می کنیم 2، یعنی جمله را به یک واژه مرکب) گاهی برای ساختن یک واژه مرکب، از یک جمله استفاده می کنیم  

مثال: به کسی که ایران را دوست دارد. می گوییم                             ایران دوست) یک واژه مرکب(   

کسی که خدا را دوست دارد.                  خدا دوست: یعنی                

 

 

           

در به کوروش بزرگ مشهور است.بنیان گذار شاه هخامنشی که اهورا مزدا را می پرستید. آرامگاهش 

قرار دارد. و شیراز( یک کیلومتری جنوب غربی کاخ های پاسارگاد ) منطقه ای بین دو شهر اصفهان  

در آیین زرتشتی به عنوان خالق آسمان ها، موجودات و جهانیان یاد شده است.   

او پس از فتح قرار داشت. سالگی تحت تعلیم ارسطو 16پادشاه مقدونی بوده است. تا 

.سالگی بر اثر بیماری درگذشت 33سال بر ایران حکومت کرد و در  7تخت جمشید،   

ادبیاتتاریخ   

ای زیادی وجود دارد یکی از آن موارد، برنامه ریزی توام با تالش و پشتکار است. هرسیدن به موفقیت راهبرای 

می توانید جزء این دسته از هم  شما اً موفق هیچ گاه نامید نمی شوند و دست از تالش بر نمی دارند. مطمئنانسانهای 

 .است برنامه ریزی داشته باشید و هیچ وقت دست از تالش بر ندارید و بدانید که خواستن، توانستنافراد باشید. پس 


