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فصل اوّل
*درس اٍّل:
ظ :13هؼزفٖ دٍ تي اس ضاػزاى سثه تاسگطت (هتي اضافِضذُ در غفحِ دٍم آهذُاست1).

ظ :14تخص هطخعضذُ تِ ػٌَاى ػاهل دٍم اس ػَاهل ت٘ذارٕ خاهؼٔ در ػػز هطزٍط٘ت هؼزفٖ ضذُاست:
 -1تأث٘ز خٌگْإ ًافزخام ا ٗزاى ٍ رٍس ٍ تَخِ هزدم تِ ٍالؼ٘تّا ٍاهىاًات فٌٖ دً٘إ خذٗذ
ظ :17ٍ 16تزت٘ة هؼزفٖ ضاػزاى تغ٘٘ز وزدُاست.
ظ :17ٍ 16در تخص هؼزفٖ ضاػزاى اٗي دٍرُ «،ه٘زسادٓ ػطمٖ» اضافِضذُاست (هتي اضافِضذُ در غفحِ دٍم آهذُاست2).

ظً :20حَٓ چٌ٘ص خَدارسٗاتّٖا تغ٘٘ز وزدُاست.
*درس دٍم:
ظ :23تٌذ چْارم اٗي غفحِ ٍٗزاٗص ضذُاست( .هتي ٍٗزاٗصضذُ در غفحِ دٍم آهذُاست3).

*وارگاُ تحل٘ل فػل:1
ظ :38ضؼز سٗز تِ خَدارسٗاتٖ ضوارٓ  3اضافِ ضذُاست.
ت٘ذارٕ سهاى را تا هي تخَاى تِ فزٗاد ٍ /ر هزد خَاب ٍ خفتٖ»  « /رٍسزتٌِ تِ تال٘ي ،تٌْا هزا رّا وي

هحوذرضا ضف٘ؼٖ وذوٌٖ

فصل دوم:
*درس پٌچن(اخت٘ارات ضاػزٕ)1
ظ:49خولٔ سٗز اس سطز پاٗاًٖ حذف ضذُاست:
در حم٘مت ،ضاػز تزإ ّوساًٖ اٗي ّداّإ ًاّوساى ،اس لاتل٘ت ستاًٖ حذف ّوشُ تْزُ تزدُ است.
*درس ضطن:
ظ ،59تخص هطخع ضذُ تِ سطز پاٗاًٖ اضافِ ضذُاست.
در اٗي ت٘ت « آب ٍ آتص» اس ًظز هؼٌٖ ٍ هفَْم آراٗٔ تضادپذٗذ آٍردُ است.
فصل سوم:
*درس ّطتن:
ظ :81 ٍ 80تزت٘ة لزارگزفتي خَدارسٗاتّٖا  6 ٍ 5تغ٘٘ز وزدُاست.
ظ :85در تَض٘ح اخت٘ار ٍسًٖ « اتذال»  «،تَخِ» سٗز اضافِ ضذُاست:
*تَخِ:
اٗي اخت٘ار ضاػزٕ در دٍ ّدإ هالثل آخز تس٘ار راٗح است ٍ حتٖ در توام هػزاع ّإ ٗه ضؼز هوىي است استفادُ ضَد السم است تذاً٘ن.
در ارواًٖ هاًٌذ (▬«) ▬UU

هفتؼلي » « ،)▬ ▬UU ( ،فؼالتي » « ،)U U ▬ ▬( ٍ ،هستفؼل» وارتزد آى ون است.

ٗؼٌٖ ضاػز هٖ تَاًذ تٌاتِ ضزٍرت تِ خإ ّزٗه اس اٗيّا ( ▬ ▬ ▬ ) « ،هفؼَلي » ت٘اٍرد؛ اها هؼ٘ار تؼ٘٘ي ٍسى ضؼز ّواى دٍّدإ وَتاُ است.
هٖ وَ ش بِ
▬▬ U U

واى دا ًِص
▬ U U
UU

هستفؼلُ

َّز ٍَ رَق نِ
▬U▬U
را تَ ها م
▬U▬U

خا ًٖ
▬▬
دا ًٖ
▬▬

فاػالت

فغ لي

*ظ :87در خَدارسٗاتٖ اٗي غفحِ ،ت٘ت «خاروصْ پ٘زٕ تا دلك درضت  »...حذف ٍ تِ خإ آى ت٘ت سٗز اًتخاب ضذُاست:
« هٖ وَش تِ ّز ٍرق وِ خَاًٖ واى داًص را توام داًٖ »

***
 -1دٍ تي اس ضاػزاى دٍرٓ تاسگطت:
غثإ واضاًٖ :فتحؼلٖ خاى غثإ واضاًٖ ،پزچوذار تاسگطت ادتٖ ٍ ضاخع تزٗي ضاػز اٗي دٍرُ است .غثا در هثٌَٕ ،لػ٘ذُ ٍ غشل
دست داضت ٍ در اٗي لالة ّإ ضؼزٕ ،آثارٕ چَى گلطي غثا (تِ تمل٘ذ اس تَستاى سؼذٕ) ،خذاًٍذًاهِ (حواسِ إ هذّثٖ در ت٘اى
هؼدشات پ٘اهثز ٍ دل٘زٕ ّإ حضزت ػلٖ ) ٍ ...اس خَد تِ ٗادگار گذاضت .ت٘ت سٗز اس سزٍدُّإ اٍست:
تِ ًام خذاًٍذ تٌ٘ص ًگار خزدآفزٗي ،آفزٌٗص ًگار
ًطاط اغفْاًٖ :ه٘زسا ػثذالَّّاب ًطاط در ًظن ٍ ًثز فارسٖ هْارت داضت .هدوَػٔ آثار هٌظَم ٍ هٌثَر اٍ تا ػٌَاى گٌدٌ٘ٔ ًطاط تالٖ
است .ضاػز ّزچٌذ لػاٗذ تلٌذٕ دارد تِ ٍٗژُ اس ًظز غشل سزاٖٗ در ت٘ي ّن رٍسگاراى خَد تا حذٕ ون ًظ٘ز است.
ت٘ت سٗز سزآغاس ٗىٖ اس سزٍدُ ّإ اٍست:
َّإ خَد چَ ًْادم ،رضإ اٍ چَ گشٗذم خْاى ٍ ّزچِ در اٍ ،خش تِ وام خَٗص ًذٗذم
________________________________________________________________________________________
 -2ه٘زسادٓ ػطمٖ:
س٘ذ هحوذرضا ه٘زسادٓ ػطمٖ ،ضاػز ،رٍسًاهِ ًگارً ،واٗطٌاهِ ًَٗس ٍ ًظزِٗ پزداس دٍرٓ هطزٍط٘ت تَد .اٍ در رٍسًاهِ اش « لزى ت٘ستن »
تِ افطاگزٕ اػوال پل٘ذ ٍ هماغذ ضَم رخال خائي سهاى پزداخت .ػطمٖ تِ دل٘ل خسارت ٍ تٖ پزٍاٖٗ در ت٘اى اًذٗطِ ّإ س٘اسٖ،
اختواػٖ ٍ ٍطي پزستاًِ اش ،پ٘ص اس آًىِ تِ اٍج ضىَفاٖٗ تزسذ تِ دست رضاخاى تزٍر ضذ .هْن تزٗي اثز ػطمٖ ًواٗطٌاهِ هٌظَم
« اٗذُ آل » ٗا « سِ تاتلَٕ هزٗن » است.
ت٘ت سٗز اس سزٍدُ ّإ اٍست:
گزاٗي چٌ٘ي تِ خان ٍطي ضة سحز وٌن

خان ٍطي چَ رفت ،چِ خاوٖ تِ سز وٌن؟

___________________________________________________________________________________________
هتي ٍٗزاٗص ضذٓ ظ:23
چاج:97
تٌاتزاٗي ًخستّ ،داّإ ت٘ت را تِ غَرت تىزارٕ ٗا ّوساى ٗهپاِٗإ دستِ تٌذٕ هٖوٌ٘ن؛ در غَرتٖ وِ ًظوٖ ّوساى حاغل ًطذ ،آى را
تا ًظن ّوساى دٍلَختٖ هٖسٌد٘ن؛ ٗؼٌٖ ّداّا را تِ غَرت  4تاٖٗ  3تاٖٗ ٗا  3تاٖٗ  4تاٖٗ تزش هٖسً٘ن .اگز ًظن تزش ّإ آٍاٖٗ ت٘ت ،تا
ّ٘چ ٗه اس اٗي ضَُ٘ ّا هوىي ًثَد ،تا تَخِ تِ درن آٌّگ ٍ هَس٘مٖ ت٘ت ،پاِٗ ّا را تِ غَرت ًظن ًاّوساى هطخّع هٖ وٌ٘ن ٍ ٍسى آى را
تؼ٘٘ي هٖ وٌ٘ن.
چاج:98
تٌاتزاٗي ًخست ،تا تَخِ تِ درن آٌّگ ٍ هَس٘مٖ ت٘ت ،پاِٗ ّا را هطخع ٍ ٍسى ضؼز را تؼ٘٘ي هٖ وٌ٘ن؛ اهّا اگز اس طزٗك حافظٔ ضٌ٘ذارٕ
ًتَاًست٘ن ٍسى ضؼز را هطخع وٌ٘نّ.داّإ ت٘ت را تِ غَرت تىزارٕ ٗا ّوساى ٗه پاِٗ إ دستِ تٌذٕ هٖ وٌ٘ن؛ در غَرتٖ وِ ًظوٖ
ّوساى حاغل ًطذ ،آى را تا ًظن ّوساى دٍلَختٖ هٖ سٌد٘ن؛ ٗؼٌٖ ّداّا را تِ غَرت تاٖٗ  3تاٖٗ ٗا  3تاٖٗ  4تاٖٗ تزش هٖ سً٘ن .اگز ًظن
تزش ّإ آٍاٖٗ ت٘ت ،تا ّ٘چ ٗه اس اٗي ضَُ٘ ّا هوىي ًثَد ،پاِٗ ّا را تا ًظوٖ ًاّوساى خذا هٖ وٌ٘ن ٍ ٍسى ت٘ت را هطخع هٖ ًواٗ٘ن.

تِّْ٘ ضذُ در واًال ادتستاى
https://t.me/adabestan94
تِّْ٘وٌٌذُ :اتزاّ٘ن رهضاًلٖ ت٘ز98

