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 57 صفحه –+ دونامه  قلم سحرآمیز
 

 :تاریخ ادبیات#
/  731ی  / جوبل الذیي اسذآثبدی: صفحِ 731ی  حبفظ: صفحِ/  743ی  / کوبل الذیي ثْساد: صفحِ 731ی  : صفحِصفَی ضبُ اسوبعیل

 کتبة درسی 747ی  هیرزای ضیرازی: صفحِ
 

  لغات:_معنای#

تَدُ: اًجَُ، اًجبضتِ / ثبریکِ:  خَرد / هی لغسیذ: سُر : فرهبًذُ / هییذ: ختن ضذ، پبیبى یبفت / سرداردلیراًِ: ضجبعبًِ / اًجبه: قلن سحرآهیز

ای ثِ ًبم ضبًِ یِ سر / صجب: ثبد خٌک صجحگبّی کِ از سوت ضوبل  کرد / ّذّذ: پرًذُ پرتَ، اضعِ / اٍج گرفتِ ثَد: ثِ سوت ثبال پرٍاز هی
ی  کي / حیف: افسَس، هبیِ/ ثٌگر: ًگبُ  ی آى ثِ ًبم ثِلقیس، هطَْر ثَد. کِ هلکِسجب: ًبم سرزهیٌی در عرثستبى قذین  ٍزد. / ضرق هی

/ زهسهِ: ًغوِ، سرٍد جب: از ایي جب / آضیبى: خبًِ  / زیي گلذاى،  ذاى : هحل ریختي خبکافسَس / طبیر: پرًذُ، پرٍاز کٌٌذُ / خبکپطیوبًی ٍ 
 بى کٌٌذُضک، دره، فریجٌذُ / طجیت: پسییٍجبدخَاًذى زیر لت / زهسهِ کرد: زیر لت خَاًذ / گطَد: ثبز کرد / سحرآهیس: 

ای صحجت کردى /  ثیذادگری: ظلن ٍ ستن کردى / پرضَر: ثبًطبط / آهَخت: یبد گرفت / سخٌراًی: ثرای عذُدرازی /  : استعوبر: دستدوناهه

کٌٌذ /  جتْذی کِ در احکبم دیي از اٍ تقلیذ هیاًذیطوٌذاى: هتفکراى / ًیرًگ: هکر ٍ حیلِ / دریبفت: هتَجِ ضذ، فْویذ / هرجع تقلیذ: ه
/  ٌذِتحرین: حرام اعالم کردى، هٌع کردى / فتَا: حکن ضرعی عبلن دیي / الیَم: اهرٍز / استعوبل: ثِ کبر ثردى، استفبدُ کردى / درحکنِ: ّوبً

 ی ضَم د / تٌگٌب: سختی / تَطئِ: دسیسِ، ًقطِهحبرثِ: دضوٌی، جٌگ / صَلََاتُ اهلل ٍَ سَالهُُِ عَلَیِ: صلَات خذا ٍ سالهص ثر اٍ ثب
 

 :شعر_معنای# 

 فرستن. فرستن. ثجیي کِ تَ را ثِ چِ راُ دٍری هی بًٌذ ّذّذ ثِ سرزهیي سجب هیا هگبّی، تَ رجحًسین صای  :هعنی بیت اول

 فرستن.  ای هثل تَ در ایي دًیبی غن اًگیس اسیر ثوبًذ. پس تَ را از ایٌجب ثِ هٌسل ٍفبداری هی جبی افسَس است کِ پرًذُ :هعنی بیت دوم
 

 :عبارت_معنای#
کِ صلَات خذا ٍ   -ی هْرثبى. )از( اهرٍز، هصرف کردى تَتَى ٍ تٌجبکَ، ّوبًٌذ جٌگیذى ثب اهبم زهبى  : ثِ ًبم خذاًٍذ ثخطٌذُفتَاهعٌی 

 است. -سالهص ثر اٍ ثبد 
 

 ها:_آرایه#

اضبفِ تطجیْی / ثیت اٍل تلویح دارد ثِ  جٌبس ًبقص اختالفی / ّذّذ صجب   ایْبم: هجرٍح، غوگیي / صجب ، سجب   زخوی سردار 
  تطجیِ / خبکذاى غن   طبیری چَ تَ در خبکذاى  ثیت دٍم : رسبًی /  ًوبد پیبم صجب  ثبدی سجب /  داستبى حضرت سلیوبى ٍ ثلقیس هلکِ

اثر  ایْبم:  درد را فراهَش کردم  دردهي  )تٌبست( / هراعبت ًظیر بیر ، آضتیبى  طتطجیْی /   ی اضبفِ  استعبرُ از دًیب / آضیبى ٍفب  
 جراحت، اًذٍُ ضکست

 ًطست، دائن درحبل فعبلیت ثَد  کٌبیِ از ایٌکِ ثیکبر ًوی رار ًذاضت آرام ٍ ق

 

 دستوری:_نکات#
 ًقص هسٌذ دارد.  حیف تَ: هفعَل /   فرستن تَ را هی هیفرستوت 

  
 غسل قبلت ضعر:
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