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 79صفحه  – + عشق به مردم + رفتار بهشتی + گرمای محبت عهد و پیمان
 

 :تاریخ ادبیات#
هصطفی چوزاى:  / 674ی  سیذهحوذحسیي ثْطتی: صفحِ / 677ی  / ویَهزث صبثزی فَهٌی: صفحِ 676ی  هحوذعلی رجبیی: صفحِ

 وتبة درسی 675ی  صفحِ
 

  لغات:_معنای#

/ جذّی: وسی وِ ثِ وبرّبی خَد  ثباًضجبطهٌظّن: هزتّت،  صویوی: ثبهحجت / دلیك: ریشثیي / / افتبدُهتَاضع: فزٍتي،  :عهد و پیمان

)یب پطت  جَدىًحبضز / غیجت:  ًذوزد عول هی: هبًذًذ هی ثٌذ عْذ: پیوبى / پبی آهَختگی: تحصیل ٍ درس خَاًذى / داًص دّذ / اّویّت هی
: جوع / تَصیِ: سفبرش / تىبلیف ، ًیه اًذیطی/ صَالح: درستی داًن ی خَد هی ٍظیفِ: داًن هی )=هسئَل( / هَظّف سز دیگزی حزف سدى(

 تىلیف

س / هطّْز: پبن ٍ همذًخست: اثتذا / ( / هذیز اجزایی وطَر: جوَْر جوَْر آى سهبى )رئیس جوَْر ٍلت: رئیس : رئیسعشق به مردم

 صحي: هیذاى، حیبط / ٍضع: حبلت، ٍضعیّت

عَض ، تعییي ضذُ / هطخصهعیّي: خَران: غذا خَردى / /  ًظن / جلسِ: ًطست ٍ گزدّوبیی : ثِ ّن ریختِ: آضفتِ ٍ ثیرفتار بهشتی

 خَلك ٍ خُ، رفتبری خصلت: ٍیژگیوزد /  ضذ: تغییز ًوی ًوی

: ( / عیتدر اهبى ثَدى: در پٌبُ ثَدى) اهٌیت/ اهبى: ایوي،  ثذٍى ضلَغی، ون رفت ٍ آهذ / جفت: دٍتب / ّجَم: حولِ: : خلَتگرمای محبت

تَجِ، وٌجىبٍی: وٌْسبل: لذیوی / / ضجبّت: ضجیِ ثَدى، ّوبًٌذ ثَدى / وزدى، ضىیجبیی / هَلع: ٌّگبم  صجزاضىبل، ایزاد / تحوّل: 
چیش، هحتبج  تٌب / سی: تالش / سٍسُ: صذای گزي / اصالً: ثِ ّیچ ٍجِ / فمیز )=ًیبسهٌذ(: ًذار، ثیاع تَجِ: ثی ثی / عبثزاى: رّگذراى /گیزی پی

 / غلتیذًذ: سُز خَردًذاًگبر: ثِ ًظز، گَیب  / هىج وزد: تَلف وزد، ایستبد /
 

 ها:_آرایه#

وٌبیِ اس عاللِ ٍ  ٍرسیذ  عطك هی / وٌبیِ اس تذاٍم ارتجبط وزدًذ را لطع ًویی دٍستی  طجیْی / رضتِی ت اضبفِ ی دٍستی  رضتِ
گزهبی هحجت وٌبیِ اس آسیت دیذى /  سیز دست ٍ پب ثوبًین  / + وٌبیِ اس جوعیت فزاٍاى ی تطجیْی اضبفِ هَج جوعیّت هحجت ثسیبر / 

 ِی تطجیْی / ّجَم ثبد  اضبف ضَد  ّبین اس سزهب خطه ًوی تطخیص / دست ی ثبد  در احز سزهب / سٍسُحس ضذى  وٌبیِ اس ثی 
/ ّویي  ی تطجیْی اضبفِ  حبلی ثزق خَش/ ی گزي است( صذایص ضجیِ صذای سٍسُ اًگبر )ثبد ثِ گزي تطجیِ ضذُ وِی استعبری  اضبفِ

 وٌبیِ اس احسبس رضبیت للجی وزد  احسبس اٍ را گزم هی

 
 دستوری:_نکات#

 تزویت ٍصفی هملَة پیزهزد 

 

 :ارزیابی_خود#
 آین ... تب پبیبى صفحِ هي دیز ًوی  77ی  در صفحِ -6
 تز است یب پیزهزد تزدیذ وزد وِ خَد هحتبج -2
 الذام ضْیذ فْویذُ -3
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