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 39صفحه  – زیبایی شکفتن
 

 

 لغات:_معنای#

حسزت:  / : تِ صَرت رایح، تِ طَر هؼوَلوَالًؼ/ ه / ضىَفایی: رضذوزدى، تالٌذگیهیل ٍ رغثت  ،ضَق: اضتیاق / رٍسگار دٍرُ: سهاى،
ٍاتستگی: تِ وسی ًیاسهٌذ  / / فزٍد: پستی فزاس: تلٌذی / ، حذٍداًًسثتاً :/ تمزیثاً خا وزدى اًتمال: خاتِ / دریغ، ًاراحتی ٍ اًذٍُ سیادافسَس، 

 لذت تثزین: ویف وٌین/ تی لخَری: ًاراح/ د / ون حَصلگی: تی طالتی یا: خیالؤ/ ر تاتغ دستَر وسی ًثَدى ،/ استمالل: هستمل تَدى تَدى
ًایاب ٍ / ویویا:  ًیىَ/ پسٌذیذُ: هٌاسة،  ّای رفتاری ٍیژگی :/ ضخصیت / سالل: صاف ٍ گَارا تاصفا: پان ٍ سیثا / / خَیثار: خَی وَچه

ٍ تیش / چاالوی: تٌذ  ًصیحت ،/ اًذرس: پٌذ/ سزضار: پُز، هولَ  ّا الیك: )خوغ ػاللِ( دلثستگیػ/  / گًَاگَى: هختلف یاب دست ًیافتٌی، ون
/   ، خَتی اخالق/ آراستگی: پان تَدى ػیة تَدى پاوی، تی/ تویشی:  / تصیزت: تیٌص، آگاّی هل: اًذیطِ وزدى، فىز وزدىأ/ ت یسیزوتَدى، 

 وزدار: ػول/  ّا / تصاٍیز: )خوغ تصَیز( ضىل / دلٌطیي: خَضایٌذ، پسٌذیذُتَاًوٌذی، استؼذاد / هْارت:  ػظوت ىَُ:ضُ
 

 ها:_آرایه#
پز اس راس ٍ رهش آفزیٌص ٍ  وتاب» / وٌایِ اس هؼلَم تَدى ٍ سیاد تَدى / هَج سدى وٌایِ اس خزاب وزدى وزدىرا گل آلَد  چیشی

فزاس ٍ / فزاس ٍ فزٍد: تضاد /  ی تطثیْیِ اضاف  ّای هحثت ضىَفِ/  تطثیِ  «ّا ٍ اًذرسّاست سزضار اس درسّای طثیؼت،  ضگفتی
  ّای سًذگی ٍ ًاخَضی ّا اس خَضی استؼارُفزٍد: 

 

 :دستوری_نکات#
 لَبمتزویة ٍصفی ه پاوذلی

 سادُ ٍ رٍاىًثز:ًَع 

 :ارزیابی_خود#
 اش تاس ضذُ است. آسواى را تِ اًساًی تطثیِ وزدُ است وِ تا آهذى تْار، خَضحال ٍ ضادهاى ضذُ ٍ چْزُ -1
 اًذ. ّای فزاٍاًی را اس دست دادُ اًذ ٍ فزصت چَى لذر دٍراى ًَخَاًی را ًذاًستِ -2
  ّای هختلف سًذگی خزج وٌین. ّا ٍ هْارت ًیزٍی خَاًی را در راُ وسة داًصٍ  ّیداًات خَد را وٌتزل وٌین؛ ضَر ٍ ًطاط ٍ استؼذاد -3
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