












 عهد و پیمان

 .ضْیذ رجایی، هعلوی هتَاضع ٍ صویوی ٍ در وارش تسیار دلیك ٍ هٌظن ٍ جذی تَد

داًص آهَساى دٍستص داضتٌذ؛ ّواى گًَِ وِ ٍلتی رئیس جوَْر ّن ضذ هزدم اٍ را دٍست  

 .داضتٌذ

رفتار اٍ تا داًص آهَساى  . اٍ سًگ تفزیح هیاى داًص آهَساى هی رفت ٍ تا آًاى گفت ٍ گَ هی وزد

ضْیذ رجایی تِ هعلوی  . چٌاى تَد وِ تعذ اس داًص آهَختگی، رضتِ ی دٍستی را لطع ًوی وزدًذ

 .  عطك هی ٍرسیذ

 مترادف 

 گرم و دوستی عمیق  فروتن 
 مراعات النظیر

 سوم شخص مفرد به همان شکل سوم شخص جمع

 نمی بریدند اضافه تشبیهی  کسب علم و دانش

 عالقه داشت 



در آغاس سال تحصیلی تا ضاگزداًص عْذ ٍ پیواًی داضت وِ تا آخز سال، ّن خَد ٍّن ضاگزداًص  

 :تِ ضاگزداًص هی گفت. در حذ تَاى تِ آًْا پای تٌذ هی هاًذًذ

 .هي دیز ًوی آین، ضوا ّن ًیاییذ

 .هي غیثت ًوی وٌن، ضوا ّن غیثت ًىٌیذ

 .هي تِ ضوا درٍغ ًوی گَین، ضوا ّن تِ هي درٍغ ًگَییذ

 مترادف کسب علم  شروع 

 مقید نیرو

 دوم شخص جمع اول شخص مفرد



هي  . هي تِ ّز لَلی وِ تِ ضوا تذّن ٍفا هی وٌن، ضوا ّن تِ ّز لَلی وِ تِ هي هی دّیذ، ٍفا وٌیذ

خَدم را هَظف هی داًن وِ تزای خیز ٍ صالح ضوا تالش وٌن، ضوا ّن خَدتاى را هَظف تذاًیذ وِ 

 .تِ تَصیِ ّای هي عول وٌیذ ٍ تىالیف تعییي ضذُ را تِ اًجام تزساًیذ

جمعدوم شخص  گفته و سخن  

وظیفه ، وظایف:هم خانواده   مترادف 

 دوم شخص جمع مشخص شده جمع تکلیف دوم شخص جمع سفارش



 عشق به مردم

ّوزاُ ضْیذ رجایی رئیس جوَْر ٍلت، تِ لن   1360در یىی اس جوعِ ّای اردیثْطت هاُ سال 

 .دم در صحي اس اتَهثیل پیادُ ضذین( س)ًخست تزای سیارت حزم هطْز حضزت هعصَهِ . رفتین

تاسُ اس در داخل ضذُ تَدین وِ یه تارُ هَج جوعیت، رجایی را اس جا وٌذ ٍ تزد ٍ تزد ٍ ها تِ دًثال  

 .اٍ، ًشدیه تَد سیز دست ٍ پا تواًین

 هم خانواده ریاست رئوس

 فضای بیرونی ، حیاط پاک هم خانواده طاهر مطهر ابتدا

 اضافه تشبیهی یک دفعه 

 اول شخص جمع



اگز ایي ٍضع اداهِ پیذا وٌذ،  : )تِ اٍ گفتین. ٍلتی رجایی تِ داخل هاضیي آهذ، عزق وزدُ ٍ خستِ تَد

 :  ّواى طَر وِ ًفس ًفس هی سد، گفت(. دست ٍ پای سالن تزایتاى تالی ًخَاّذ هاًذ

 (.تی دست ّن هی ضَد سًذگی وزد ٍلی تی هزدم ًوی ضَد)

 اول شخص جمع سوم شخص مفرد

 تضمین  قید حالت  فعل مستقل



 رفتار بهشتی

 .سز ساعت تِ جلسِ هی آهذ. ضْیذ رجایی، فزد تسیار هٌظوی تَد ٍ تزًاهِ ّایص تِ ّن ریختِ ًثَد

 .تزًاهِ ی ٍرسش، خَران، هطالعِ ٍ خَاب اٍ ساعت دلیك ٍ هعیٌی داضت ٍ دلیمِ ای عَض ًوی ضذ

هي ایي ًظن را اس آلای  : )ٍلتی اس پیذایص ایي خصلت در ایطاى اس اٍ سَال هی ضذ، هی گفت

 (.تْطتی، یاد گزفتِ ام

 

 با نظم و ترتیب

 با نظم و ترتیب

 ویژگی ایجاد شدن



 گرمای محبت

هصطفی چوزاى هثل ّز رٍس اس خاًِ تیزٍى آهذُ . تاد سزدی هی ٍسیذ. وَچِ خلَت تز اس ّویطِ تَد

َّا سزدتز اس رٍسّای پیص تَد اها هصطفی هجثَر تَد، راُ خاًِ تا هذرسِ را  . تَد تا تِ هذرسِ تزٍد

دستص تِ سىِ ّای پَل، . تزای آًىِ گزم ضَد، دست ّایص را داخل جیثص فزٍ تزد. پیادُ تزٍد

سىِ ّا را داخل  . هذت ّا تَد پَل ّایص را تزای خزیذ یه جفت دستىص جوع هی وزد. خَرد

 .جیثص تىاى داد

 ترکیب اضافی

 مسند نهاد

اجبار جبر:هم خانواده   حرف اضافه 



ایي فىز تِ (. فىز هی وٌن اهزٍس تتَاًن دستىطی را وِ هیخَاّن تخزم: )لثخٌذی سد ٍ تا خَدش گفت

 .سزعتص افشٍد تا سٍدتز تِ هذرسِ تزسذ

.  خیاتاى سزدتز اس وَچِ تَد ٍ تاد تا سزعت تیطتزی هی ٍسیذ. اس وَچِ گذضت ٍ ٍارد خیاتاى ضذ

دست ّایص را اس جیة تیزٍى آٍرد؛  . هصطفی خَدش را وٌار دیَار وطاًذ تا اس ّجَم تاد در اهاى تاضذ

 .حاال سزهای ووتزی تِ صَرتص هی خَرد. یمِ ی لثاسص را تاالتز وطیذ؛ ووی احساس گزها وزد

مهاجم،تهاجم:هم خانواده.حمله  

 اول شخص مفرد

امنیت، مآمن:هم خانواده  



اهزٍس خیلی سزد است اها عیثی ًذارد، تحول . )تعذ دست ّایص را دٍتارُ داخل جیة ّایص فزٍ تزد

آى ٍلت، هَلعی وِ تِ هذرسِ هی رٍم، دست ّاین اس سزها  . فزدا حتوا دستىص هی خزم. هی وٌن

 .(خطه ًوی ضَد

 

عیوب ، معایب: هم خانواده   

 اول شخص مفرد قید تاکید



چٌذ لذهی وِ جلَتز رفت، ًاگْاى صذایی  . سزها تیطتز ضذُ تَد ٍ راُ، طَالًی تز تِ ًظز هی آهذ

ووی دٍرتز،  . ایستاد ٍ تِ اطزافص ًگاُ وزد. ضٌیذ، صذا آرام ٍ ضعیف ٍ تیطتز تِ ًالِ ضثاّت داضت 

 پیزهزدی تِ درخت وْي سالی تىیِ دادُ تَد ٍ در حالی وِ دستاًص را تِ طزف هزدم دراس وزدُ تَد، 

 .اس آًْا ووه هی خَاست

 صفت تفضیلی

 مثل و مانند

 ترکیب وصفی

 صفت تفضیلی

 قدیمی



ّز چِ جلَتز هی رفت، صذای  . هصطفی سزها را فزاهَش وزد ٍ تا وٌجىاٍی تِ طزف پیز هزد رفت

دست ّایص در آى َّای سزد پاییشی سزخ ضذُ . پیز هزد حال خَتی ًذاضت. اٍ را تْتز هی ضٌیذ

پیزهزد ووه هی خَاست اها عاتزاى تی تَجِ تِ اٍ، در حالی وِ سعی هی  . تَد ٍ حزوتی ًوی وزد

وزدى سٍدتز خَد را تِ جای گزهی تزساًٌذ، اس وٌارش هی گذضتٌذ صذای پیزهزد در هیاى سٍسُ ی 

 .تاد، گن ضذُ تَد

 ترکیب وصفی مقلوب جستجوکردن

عبور.معابر :هم خانواده.رهگذران   



 :تا خَدش گفت. اصالً فىز ًوی وزد وسی فمیزتز اسخَد اٍ ّن پیذا ضَد.   هصطفی ًاراحت ضذ

احساس وزد صذای تِ . تعذ دستص را در جیة وزد(. حتوا خیلی ًیاسهٌذ است وِ گذایی هی وٌذ)

هصطفی، ایي وار را  : )اًگار وسی تِ اٍ هی گفت. ووی هىث وزد. ّن خَردى سىِ ّا را هی ضٌَد

فىزش را تىي، اگز دستىص تخزی، دیگز هجثَر ًیستی  . خَدت تیطتز تِ ایي پَل ًیاس داری. ًىي

 (.دست ّایت را را تِ ّن توالی تا گزم ضًَذ

 قید تاکید فعل اسنادی نهاد مسند

 قید تاکید

درنگ. صبر   



اگز هي تِ ایي  ! ًِ: ) لثخٌذی سد ٍ گفت. وسی را ًذیذ. هصطفی تزگطت ٍ تِ پطت سزش ًگاُ وزد

 (.پیزهزد ووه وٌن، خذا ّن تِ هي ووه خَاّذ وزد

پیزهزد تِ اٍ ًگاُ  . سپس دست ّایص را وِ هطت ضذُ تَد، تیزٍى آٍردٍ تِ طزف پیزهزد، دراس وزد

ٍلتی هطت هصطفی تاس ضذ، سىِ ّا  . هصطفی دستاًص را تاالی دست ّای پیزهزد گزفت. وزد

 .لثخٌذ ضادی، رٍی لة ّای پیزهزد ًطست. غلتیذًذ ٍ داخل دست پیزهزد لزار گزفتٌذ

 فعل مستقل

 شبه جمله

 فعل غیر ربطی متمم حرف اضافه نهاد غل خوردند



سپس تی آًىِ چیشی تگَیذ یاهٌتظز  . هصطفی هی تَاًست تزق خَضحالی را در چْزُ ی اٍ تثیٌذ

تاد سزد پاییشی ّوچٌاى در وَچِ هی ٍسیذ اها  . ضٌیذى چیشی ضَد، تِ طزف هذرسِ تِ راُ افتاد

 .اٍ خَضحال تَد ٍ ّویي احساس، اٍ را گزم هی وزد. هصطفی دیگز سزدش ًثَد

 کنایه از خوشحالی خیلی زیاد


