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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 سٍرهٌذ قَی پٌجِ: اتحاد خاى:

 کٌذ هزاقثت هی کٌذ: تیواس هی ضیطاًی اّشیوٌی:

 ضکار ًخجیش: تعذاد ضواس:

 پایاى فشجام: در ایٌجا جوع دیَّا دیَاى:

 چطن دیذُ: کَتیذى کَفتي:

 خَفٌاک، تزسٌاک سْوگیي: ضیْیِ کطیذ خشٍضیذ:

 ریسواى کوٌذ: ضوطیز تیغ:

 آتص سزیع ٍ سَساى آرس گطتسة: در ایٌجا کوز هیاى:

 ّیاَّ ّوْوِ: پْلَاى گشد:

 تي ٍ تذى تش: غلثِ کزدى چیشگی:

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ معنی ابيات ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ضذ ّوِ ، چاک چاک  يیٍ تش کٌذ خاک / ص سُوّص صه ذیٍ جَض ذیخشٍض
 کٌذُ ضذ. صیپا زیس يیکِ سه یتِ گًَِ ا ذیکَت يیسن خَد را تز سه َرشیضذ ٍ تِ ًطاًِ  يیٍ خطن گ ذیکط ِْیض رخص
 سٍد، خَى اص تشش  چَى ختیاص تش، سشش/ فشٍ س ٌذاختیت ٍ غیتضد ت
 ضذ. یسز اصدّا را اس تٌص جذا کزد ٍ خَى هاًٌذ رٍد اس تي اصدّا جار رستن

 چَى تاد، خَنِ کوٌذ/ سش جادٍ آٍسد ًاگِ تِ تٌذ ٌذاختیت
 کزد . زیطٌاب حلقِ ضذُ را تا سزعت تِ سوت جادٍگز اًذاخت ٍ اٍ را اس رستن

 کشد نیکشد / دل جادٍاى صٍ پش اص ت نیتِ خٌجش تِ دٍ ً اًصیه

 .ذًذیتزس اریاس اٍ تس گزیکار جادٍگزاى د يیکوز جادٍگز را تا خٌجز ًصف کزد ٍ تا ا رستن

 اسة / تذٍ تاخت هاًٌذ آرس گُطسة  ختیتش اًگ ذشیسستن تذ چَ
 اٍ دٍاًذ.  یاسثص را تا سزعت ّواًٌذ آتص جٌْذُ تِ سَ ذیکِ رستن اٍ را د یٌّگاه

  شی/ سش اص تي تکٌذش تِ کشداس ض شیدل الصیٍ گَش تگشفت ٍ  سش
 تا ضجاعت سزش را اس تٌص جذا کزد . زیرا گزفت ٍ هاًٌذ ض الصیضجاعاًِ سز ٍ گَش ٍ  رستن

 پشستص تجست  یپاک جا یکیسش ٍ تي تطست /   ص،یایتْش ً ص
 کار گطت. يیا یتزا شیپاک ٍ تو ییعثادت سز ٍ تي خَد را ضست ٍ تِ دًثال جا یتزا

 داٍسِ دادگش ! یگفت: کا يیآى پس ًْاد اص تش خاک، سش / چٌ اص
 پزٍردگار عادل  یسزش را تز خاک گذاضت)سجذُ کزد(ٍ گفت ا سپس

 ٍ دستگاُ  یهشا،گُشد یتٌذگاى سا پٌاُ / تَ داد ییّش تذ، تَ ص
 .یٍ ضکَُ ٍ عضوت داد یکِ تِ هي سٍر پْلَاً یٍ تَ ّست یتٌذگاى پٌاُ ّست یتَ تزا یثیٍ آس یتزاتز ّز تذ در
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزيابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ٍقتی کسی کاری را تا سختی ٍ دضَاری سیادی اًجام دّذ   «اس هفت خان گذشتن» ؟منظور اس عبارت سیز چیست: 1سَال 

 .تزًذ رت را تِ کار هیعثا ایي
 -3گذر اس تیاتاى ٍ گزفتار ضذى در آى  -2تا ضیز ًثزد رخص  -1. سستن دس ّفت خاى چِ هشاحلی سا پطت سش گزاضت: ۲سَال 

 . ًثزد تا دیَ سپیذ -7ًثزد تا ارصًگ دیَ  -6ًثزد تا اٍالد دیَ  -5ًثزد تا جادٍگزاى  -4 ًثزد تا اصدّا
 .تِ ًظش ضوا چِ ًیشٍیی تاعث ضذ سستن تتَاًذ ّفت خاى سا تا هَفقیّت پطت سش تگزاسد: ۳سَال 

 تِ اٍ ٍ ًتزسیذى اس هطکالت پیص آهذُ تَکل اعتقاد تِ خذاًٍذ ٍقذرت ٍ 
 

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ کارگاه درس پژوهی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .ذیٍ دس گشٍُ تخَاً ذیاًتخاب کٌ یفشدٍس ی اص ضاٌّاهِ یگشیتا هشاجعِ تِ کتاتخاًِ، داستاى د: 1سَال 
 .ذیکاٍُ ٍ... را اًتخاب کٌ ذىیدادخَاُ، ضَر ی کاٍُ یثایس یّا اس داستاى یکی ذیتَاً یه شیآهَس عش داًص

اش دس گشٍُ تا دٍستاى خَد  دستاسُ ست؟یضوا ک ذگاُیاص د یدٍست داضتٌ تِیّضخص« ّفت خاى»دس داستاى : ۲سَال 

تا اٍ در توام  یتِ رستن ٍ ّوزاّ یتا ٍفادار زایداستاى ّفت خاى است س یدٍست داضتٌ تیرخص ضخص یعٌیرستن  اسة .ذیصحثت کٌ

 .گزدد یرستن تز دضوٌاى ه ی ٍ غلثِ یزگیهزاحل سخت ٍ طاقت فزسا هَجة چ
 تا کلوات دسس ّفت خاى: یتاص: ۳سَال 

آخش ّش کلوِ، ٍاطُ  ی تا ًطاًِ ةیگشٍُ، تِ تشت یاعضا یِ یکلوِ اص دسس اًتخاب کٌذ، تق کیّش گشٍُ،  ی ٌذُیًوا* 

 «« .... َید«« ًثزد «« ساتلستاى «« راس ««  زیًخج«« هاسًذراى««  رستن .ذیهٌاسة تا هتيِ دسس تگَ یا
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ حكايت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ادتاى، ادب آهَخت؟ یتَاى اص ت یتِ ًظش ضوا، چگًَِ ه
 .افتیدست خَاّذ  یطتزیکٌذ تِ ادب ت یرا تطٌاسذ ٍ اس اًجام آى ّا دٍر ٌذیت یکِ ه گزاىیًاپسٌذ د یٍ کارّا ّا یاًساى تذ اگز

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شهياند ستگاهيا ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ذ؟یکشد یچِ ه یهْذ طٌْادیدس تشاتش پ ذ،یتَد ًَسی یاگش ضوا تِ جا: 1سَال 
 ًذارد. یاست ٍ عاقثت خَت یکزدم کِ فزار اس هذرسِ کار ًادرست یه حتیاٍ را ًص کزدم، یرا قثَل ًو یهْذ طٌْادیپ

 ضذ؟ هذسسِ تِ یًَس تشگطت تاعث عاهلی چِ ضوا ًظش تِ :۲سَال 
ی اقَام ایزاًی دارای یک دیي ٍ فزٌّگ تَدُ ٍ ّوِ اّل یک کطَرًذ ٍ تا کوی  یًَس تِ کوک هعلن ٍّوکالسی ّایص فْویذ کِ ّوِ

ٍاقعی ٍی ّای تزک ستاى اٍ دٍست  تَاى ستاى ٍ گَیص سایز اقَام ایزاًی را فزا گزفت. اٍ ّوچٌیي هتَجِ ضذ کِ ّوکالسی تالش هی
 کزد. ّستٌذ ٍ هْذی تا ایٌکِ ّن ستاى اٍ تَد ٍلی اٍ را تِ فزار اس هذرسِ تزغیة ٍ تطَیق هی

 




