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 لغات و امالی سال دهم
 ستایش : به نام کردگار

 امال لغت

 جِ فلک، آسمان، چرخافالک: 

 روزی دهنده رزّاق:

 آفرین زهی:

 روشنایی، پرتو فروغ:

 بخشش، کَرَم، نیکویی، دانش فضل:

 سقف دهان، مجازاً دهان، زبان کام:

  

 -نَظَر -رحمت –فضل  -کردگار

 -فروغ -رخسار -زهی -رزّاق

 عجایب

 

 

 درس اول : چشمه

 امال لغت

 شایستگی، لیاقتبرازندگی: 

 زیور پیرایه:

 بهانه آوردن، درنگ کردن تعلّل:

 شتابنده، سریع تیزپا:

سرگشته، حیران، فرومانده، لجوج،  خیره:

 بیهوده

 پیچ و خم زلف شکن:

 شور و غوغاکنان غُلغله زن:

 گشایش، گشایش در کار و مشکل فرج:

 پَس گردن، پشت گردن، پشت  قفا:

 بوتة گل، گل سرخ، بیخ بوتة گل گلبُن:

 میدان جنگ، جای نبرد معرکه:

 کلید مفتاح:

 نظیرمانند، بیبی نادره:

 روش، نوع نمط:

صفت نسبی، منسوب به نیلوفر،  نیلوفری:

نگ نیلوفر، الجوردی؛ در متن درس، به ر

، آسمان « پردة نیلوفری»مقصود از 

 الجوردی است.

 مهلکه، زمین پست، هالکتورطه: 

غوغا، داد و فریاد، شلوغی،  هنگامه:

 جمعیّت مردم

 رها، آزاد؛ یله دادن: تکیه دادن یله:
 

 -هدف -صدف -تیزپا -زنغلغله

 -گهرتابناک -آغوش -معرکه

 -مبدأ -غرور -نمط -دگیبرازن

 -درزَهره -نعره -نسهمگی -بحر

هوای  -حادثه -ورطه -هنگامه -یَله

 سیراب -خصلت -نفس

 –پیرایه  –لیاقت  –شایستگی 

 –غوغا  –حیران  –تعلل  –زیور 

 رها -هالکت  –مهلکه  –قفا 
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 درس دوم : از آموختن ننگ مدار

 امال لغت

 

: غم ، حمایت و نگاهداشت ،  تیمار

 توجه

غمخواری و محافظت از  داشتن :تیمار 

کسی که بیمار باشد یا به بال و رنجی 

گرفتار شده باشد ؛ پرستاری و خدمت 

 کردن

 : تباه ، تلف ضایع

: ج عامل ، کارگران ؛ در فارسی  عَمَله

امروز کلمه ی عمله ، به صورت مفرد به 

معن یک تن کارگر زیر دست بنا به کار 

 می رود

 

 

 

 : خویشی ، خویشاوندی قرابت

 : بی اصل ، ناممکن ، اندیشه باطل مَحال

 : بی نیاز مستغنی

 : شیفته ، بسیار مشتاق ، آزمند مولع

 : نشان داده ، ارائه کرده ، آشکار کرده نموده
 -اندوهگین -تیمار-مستغنی -میاسا

 -سزا -ضایع -خویش نهاد -مُمال

 -حرمت -قبیله -قرابت -خاصّه

 حذر -رَسته –مولَع 

 

 درس سوم : سفر به بصره

 امال لغت

 با فرهنگ، دانشمند، بسیاردان ادیب:

 شایستگی، لیاقت اَهلیت:

 ج بهیمه، چارپایان، ستوران بهایم:

 جنگل کوچک، نیزار بیشه:

خدا را به پاکی یادکردن، سبحان اهلل  تسبیح:

 گفتن

ای پشمینه و ستبر که درویشان جامهپالس: 

 بهانوعی گلیم کمپوشند، 

 عرب؛ زبان تازی: زبان عربی تازی:

بزرگ است شُکوه او و  جَل جَاللُه وَ عَم نَوالُه:

 فراگیر است لطف او

ای که خورجین کوچک، کیسه خورجینک:

کنند و شامل دو معموالً از پشم درست می

 دان.جیب است؛ جامه

 درنگفوراً ، بی درحال:

 مال دهندهکش حمام، مشت و کیسه دَالک:

 وام دین:

 چهرهزیبارو، خوش نیکومنظر:

 نامه رقعه:

 گله رمه:

 چرک، آلودگی شوخ:

کسی که ظاهری آشفته دارد،  شوریده:

 عاشق و عارف

 قورباغه غوک:

 آسایش و آرامش، آسودگیفراغ: 

 گشایش، رهایی فَرَج:

سرپرست، در متن، به معنی کیسه کش  قَیّم:

 حمّام آمده است.

 کرایه کرای:

روانه کردن، فرستادن کسی  گُسیل کردن:

 به جایی

 اصالح و رسیدگی مَرمَت:

 جوانمردی، مردانگی مروت:

 متعلّق به کشور مغرب )مراکش( مغربی:

-کسی که اسب و شتر و االغ کرایه می مُکاری:

  کند.دهد یا کرایه می

 –عاجز  –برهنگی  –بصره 

پالس  –کُهنه  –مانَنده  –دیوانگان 

  –خورجینکی  –حمّام  –

 –بگذارد  –مَکی د –گرمابه بان 

 –ابوالفتح  –مغربی  –کاری م

 –عذر  –رقعه –مرّمت –وسعت 

  –اهلیت  –قیاس  –قصّور 

 -رمنظنیکو –فاضل  –روز سیوم 

 –دهاد  –قرض  –اعراب  –متدین 

گسیل  –انعام  –حقّ الحق و اهله 

 ––جلّ  و عزّ–فراغ و آسایش –

جل جالله و –عذر  –تازی  –قیّم 

بیشه  –رحیم  -تعالی  –عم نّواله 

 –بهایم  –غوک  –شوریده  –

 -خفته –غفلت  –تسبیح  –مروّت 

 – مدهوش–هوش  –طاقت 

 مردانگی  –اصالح   –آلودگی 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400لغت ، امال ، تاریخ ادبیات کنکور 
 تهیه و تنظیم

 احسان محسنی

 

3 

 

 درس پنجم : کالس نقاشی

 امال لغت

تغییر شکل یافتة کلمة اسالمی،  اسلیمی:

های متعّدد که هایی مرکّب از پیچ و خمطرح

 شبیه عناصر طبیعت هستند.

 چنبرة گردن، قوس زیر گردن اخُره:

 آشفتگی، وضع غیرعادی بُحران:

 در میان قرار گرفتن بُرخوردن:

خوار و بار از قبیل نخود و لوبیا و  بَنشن:

 عدس

ه و طرحی که نقّاش به صورت نقش بیرنگ:

آورد و سپس چین بر کاغذ میرنگ یا نقطهکم

 کند، طرح اولیهمیآن را کامل رنگ آمیزی 

 ای دور از مردمکنج، گوشه بیغوله:

 آرامش یافتن تسال:

 خواری، پستی حقارت:

 سخنرانی، خطبه خواندن، وعظ کردن خطابه:

 جانشین راستین خَلَف ِصدق:

 گروه، دسته خیل:

 خوش قد و قامت، زیبا رعنا:

 زیرکانه رندانه:

 پولی اندک و ناچیز شِندِرغاز:

 آرامش و قرار طمانینه: 

 زن و فرزندان ، زن عیال:

 میان دو کتف غارِب:

 ج فرعون، پادشاهان قدیم مصر فراعنه:

 برآمدگی پشت پای اسب کُله:

مجمعی از دانشمندان و یا  کنگره:

سیاستمداران که دربارة مسائل علمی یا 

 ای فرانسوی(سیاسی بحث کنند )کلمه

ا طرّاحی چیزی به کمک گرده ی برداری:گرته

برداری از روی یک خاکة زنگ یا زغال؛ نسخه

 تصویر یا طرح

 پشت، باالی کمر گُرده:

بدبختی و غم بزرگ، تنگنا، این واژه  مَخمَصه:

 متداول شده است.« گرفتاری»به معنی 

 راحت و آسوده مرفّه:

 آشفته و پریشان مَشَوش:

گفت و شنید، الفت داشتن، رفت و  معاشرت:

 آمد

ها و کسی که آب را به خانه نگهبان آب، میراب:

 کند.ها تقسیم میباغ

سوگند به فرشتگان صف در وَالصافات صفا: 

 (37، سورة1صف )آیة 

 هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم وَقَب:

منسوب به وقف، وقف: زمین یا دارایی  وقفی:

و ملکی که برای مقصود معیّنی در راه خدا 

 اختصاص دهند.
 

 –اسلیمی  –صورتک  –دلخواه 

 –طرّاحی  –بغل  –گوته  –رعنا 

 –هنرور  –خٌلفِ صدق نیاکان 

یال و  –آخُره  –راز  –زندگان 

 –فرازکُلّه  –کتف  –گُرده  –غارب 

 –درماندگی  –سُم  –تمامت 

 –مخمصه  –علف  –گریزی رندانه 

کنگره  –وَقَب  –حقیرت  –رَسته 

 –برپا  عَلَم و –نویسندگان  –

 –سراغ  –عالیه خانم  –خطابه 

 –همسایگانه  –معاشرت  –وقف 

 –سراغ  –غنیمت  –بیغوله 

 –غنیمت  –بیغوله  –همسایگانه 

بحران بلوغ  –اهل و عیال  –سراغ 

 خرجصرف و  –شندرغاز  –مرّفه  –

 –معشیت –پناهگاه  –حقوق  –

 –فراهم  –بُنشن  –تَره بار 

غم غربت  –تسلّا  -ییالق -قندهار

ه طمأنین –سادگی  -اَدا –تالطم  –

  –نالیده  –فراعنه  –

قاطر  –کُلفت  –شستم خبردارشد 

 –سماور  –بیتابی  –جُغد  –

 –قوس  –متعدد  – والصافات صفّا

 زغال  –وعظ  –آشفتگی 
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 درس ششم : مهر و وفا

 امال لغت

 جعبه، صندوق حُقّه:

 خوشا، نیکا خُنُک:

 : ماجرا ، روایت ، سخن حدیث

 اندیشه، هوس، عشقسودا: 

 زندگی ، زیست ، زندگانی کردن: معاش 

: بادی که از طرف شمال شرقی وزد ؛ باد  صبا

 بهاری

 

هم  –زلف  –شبرو  –مهرورزان 

 –عشرت  –عزم صلح  –لعل –اوت 

 –اَسرار حق –حُقّه باز  –غُصه 

تصور  – جُست –سودای  –زینهار 

 –خوش گذرانی  –راهزن  –هوس 

 شهد  –جواهر سازی 

 درس هفتم : جمال و کمال

 امال لغت

مسلّط، یکی از صفات خداوند تعالی  جَبار:

 است.

 وفایی ، ستمبی جفا:

 هرگیاه سبز و خوشبو ریحان:

 : عاشق ، شیفته ، شیدا سودایی

 بسیار راستگو صدیق:

 شادی طَرَب:

 دشمنی عداوت:

 سرود، نغمه، آوازخوانی، دستگاه موسیقی غِنا:

 جدایی، دوری فُرقَت:

 ج کاید، حیله گران کایدان:

اندک بینی، عاقبت اندیش  کوته نظری:

 نبودن

 حیله و فریب کید:

 پستی، فرومایگی لئیمی:

 اندوه، ناراحتی محنت:

 خداوند واالمرتبه مَلِک تعالی:

 شکستن ، شکستن عهد و پیمان نقض:

  پیوند، پیوستگی وٌصلت:

 – معاملت– ها تن حیات – مَثَل

 – آفت – تنمح -  وصلت و فُرقت

 سنح – زلیخا – طرب – بدایت

 – که آن بهر از – سیرت و صورت

 هالک – عنایت – یلئیم - مقابله

– مفتاح – دان غیب – ادتیز –

 نقض – نعره– بّستان – سودایی

 –مسلط  – سهل – حَرَم – پیمان

 فرومایگی -غنا  –عداوت  –ریحان 

 درس هشتم: پاسداری از حقیقت

 امال لغت

 

 : آبگیر ، برکه تاالب

 : تنومند ، فربه ، قوی جثه تناور

: جای پست در زمین یا پایین کوه ،  حضیض

 فرود

 : بلند مرتفع رفیع

 سخره : مسخره کردن ، ریشخند

 شرف : آبرو ، بزرگواری

ضامن : ضمانت کننده ، کفیل ، به عهده 

 گیرنده غرامت

 : حاکم ، والی    عامل

 : قصد ، اراده                         عزم

: بنا کردن ، آباد کردن ،  عمارت کردن

 آبادانی

 : رشک بردن ، حال و روز کسی را آرزو غبطه

 داشتن ، بی آن که خواهان زوال آن باشیم 

 : سپیده صبح ، فجر      فلق

 : اصالت ، پاک منشی ، بزرگواری نجابت

 

 نماز گزار –محراب  –فلق  –شفق 

 غبطه –سُخره  –حضیض  –رفیع 

 –رهگذار  –ضامن  –عزم  –تراز 

 عمارت کردن –عرش 

 خواجه نظام الملک توسی
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 درس نهم: بیداد ظالمان

 امال لغت

 

 : نشانه آیت

 : درماندگی ، بی بهرگی از یاری خذالن

 : دارایی ، زمان فرمانروایی دولت

 : مهربانی ، بخشش رحمت

 : سرنوشت ، بخت طالع

 : مشهور کردن ، سرشناس کردن عَلَم کردن

: مخفف ماسوی اهلل ؛ آنچه غیر از  ماسوا

 خداست ، همه ی مخلوقات

 : غم ، اندوه محنت

 

 : سربلند ، صاحب افتخار مفتخر

: پرنده ای از راسته ی شکاریان ، دارای  هما

جثه ای نسبتا درشت . در زبان پهلوی به 

و به همین دلیل ، نماد  معنی فرخنده است

 سعادت به شمار می آید.

 – حلق – عام و خاص – اَجل آب

– عوعوسگان – شیران غرّش – بقا

 – مسعود – مفتخر – چراغدان

 تیرجور – اختران – تأثیر – طالع

 متحیر – طبع – سپرده – رمه –

 درس دهم: دریادالن صف شکن

 امال لغت

کردن، پاسخ پذیرفتن، قبول اجابت کردن: 

 دادن

 درخواست کردن، خواهش کردن استدعا:

 پیشوا، سرمشق، نمونة پیروی اُسوه:

 خداوند بزرگ باری تعالی:

 آشکارشدن، جلوه کردن تجّلی:

رنج برخود نهادن، خودنمایی و تجمّل،  تکلّف:

 ریا، صمیمی: بیتکلّفبی

 ج جند، لشکریان، سپاهیان جُنود:

نام نبردی است در منطقة حنین )بین  حنین:

مکّه و طائف( که میان مسلمانان و کافران پس 

 از فتح مکّه روی داد.

محلّی که درویشان و مرشدان در آن  خانقاه:

 آیند.گرد می

 ترس، دلهره، هراس رُعب:

 رئیسسردسته،  سردمدار:

ابزاری در دنبالة کشتی برای حرکت  سکان:

 دادن کشتی از سمتی به سمت دیگر

 دار فلزیساختمان سقف سوله:

 نیازیتوانگری، بی نا:غَ

 اراده، خواست خدای تعالی مَشیت:

کسی که در مجمع بزرگان افرادی را  مُعَِرف:

کند، شوند، معرّفی میکه به مجلس وارد می

 شناساننده 

 میدان جنگ معرکه:

ج مُقری، کسی که آیات قرآن را به  مقریان:

 آواز خواند، قرآن خوان

 فراموشی نسیان:

 قلب – مشیّت – حاشیه – غروب

 جلیقه – مسلّح – تازیدن – دشمن

 – ئرزا– انتظار– نخلستان – نجات

 – وسواس – خویش ی گذشته

– لرزیدن– نامه وصیت – محاسبه

– طرز– وارسی– قایق – دار سکّان

 بی – شکستن محض به– ماسک

 – راز – حمل – متواضع - فتکل

– سوله– لبنیات – طلبه – خربزه

 وحشت – رُعب – آغوش – گُردان

 – چنین – تجّلی – الهی قوّه –

 – مرضیّه – توّسل دعای – غوّاص

– همیشگی – فتوحات – طویل

 و جزر – غفلت و نسیان – تحوالت
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 ای از دریازمین پست، شاخه خور:

 آماده و مهیّاکردن راست و ریس کردن:

ها، موجودات ج نَفس، مجازاً انسان نُفوس:

 زنده

 دو دلی وسواس:

 

 – تالفی – نفوس – خور – مد

 – هراس– مجاهدان – معرکه

 – اسوه – جبهه – هدیه – رحمت

 تنها – مردانگی – آستین – تمثیل

 – جهاد – بولدورزچی – گذاشتن

 غَنا – فقر – مظهر – اُنس – تفهیم

 – داران عَلَم – قُرب مراتب –

 – استدعا – طوس شهر – تحوّل

 -مهیا – رفمع – مُقریان – خانقاه

  -هراس –دلهره  –قرآن خوان 

 درس یازدهم: خاک آزادگان

 امال لغت

 ج اسیر، گرفتاران، دستگیرشدگان اُسرا:

سخنان یا اشخاص و آثاری که  اُسطوره:

مربوط به موجودات یا رویدادهای فوق طبیعی 

روزگار باستان است و ریشه در باورها و 

 اعتقادات مردم روزگار کهن دارد.

 آرزو، عقیدهآرمان: 

حزبی سیاسی که صدّام حسین، رئیس  بعث:

جمهور پیشین عراق، رهبری آن را برعهده 

 داشت.

 مام خمینی)ره(دختران ا بناتُ الخمینی:

زیان یا آسیبی که شخص به خاطر  تاوان:

توجّهی یا آسیب رساندن به خطاکاری، بی

 دیگران ببیند.

گری، پدیدارشدن چیزی درخشان جلوه تجّلی:

 مانند نور، روشنی

ستودن، نوشتن یادداشتی ستایش  :تقریظ

 آمیز دربارة یک کتاب

 بزرگداشت، گرامیداشت تکریم:

 اسب سرکش، متضاد ارم توسن:

 باکی و گستاخیدلیری، بی جسارت:

 دشمن خصم:

 باال، فوق، مقابل پایین زَبَر:

 خسته کنندهطاقت فرسا: 

 دوری، جدایی فراق:

 ای از ردة الشخورهاپرنده کَرکس:

به اندازه کافی، آن اندازه روزی که  کِفاف:

 انسان را بس باشد.

 گلستان، گلزار گلشن:

 جای دفن، گور مَدفَن:

آنچه که سبب خیر و صالح اسنان  مصلحت:

 باشد.

هایی از بدنش کسی که عضو یا اندام مَعلول:

 آسیب دیده است.

 مقیاس، اندازه معیار:

 مکن مشو، رها جدا مگسل:

 یار، ابزار سنجشاصل هرچیز، مع مِالک:

 ترسناک، ترس آور، هولناک مَهیب:

 حیاییشرمی، بیبی وقاحت:

 – تسلیم – تجلی – میهن – خصم

 افروزد – افسرده – شعله – سازش

 توحید جام – آزادگان – توسن –

 – عظیم ذخیره – تقریظ – تیغ –

 – اورژانس – فوریت – مجرومان

 – غلغله– شو و شست – قیچی

 – هوایی حمله – زوزه – ازدحام

 رها– جیحتر – اجساد – گورستان

 – متوقف – مهیب – خیز سینه –

 آستر – مقنعه – هکمینگا – قنداق

 نظامی همم های مهره – زیرکانه –

– احمر هالل – الخمینی بُنات –

 مبهم – جرئت – جسارت– غرورت

 – قامت – هجوم – بعثی –

 جبهه – بع بع – فضله – محاسن

 – مطلّع – سراسیمه – همهمه –

  – معیار – تنومه – مصلحت

 کتک – تحمّل – الخمینی حَرَس

 – آستین – ضخیم – خوری

 جسم – قاب – جذّاب – ضربات

 – حَک – لطیف – سوزناک – تیز
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 توشه و اندوخته، توانایی تحمّل سنگینی توش:

 یا فشار

 گروه، دسته، انجمن هیئت:

 

 اُسرا – سرخ صلیب تهئی – تابوت

 – توضیح – پرسی احوال –

  – سراغ – اسطوره – مطمئن

 – معلول– لعنتی – سپارمت می

 – ناسزا – فحش – سالخورده

 – شالّق – آزار و اذیت – ساختگی

 صلیب– قسم – حین – وقاحت

 – ضربان – توان و توش – سرخ

 سهم – طمالمت – سطور و خطوط

  کرکس – گزیده – فرسا طاقت –

 هولناک  –حزب  – ایثار

 درس دوازدهم : رستم و اشکبوس

 امال لغت

درختی است که چوب آن سیاه،  آبنوس:

 سخت، سنگین و گرانبهاست.

 نیز به همین معنی است.« باره»اسب،  بارگی:

 سیارة مریخ بهرام:

 چکش بزرگ فوالدین، آهن کوب پُتک:

 کاله خود ترگ:

 تند و سریع تیز:

 مقام، درجه جاه:

چوبی سخت و محکم که از آن تیر و  خدنگ:

 سازند.نیزه می

که سربازان به هنگام جنگ کاله فلزی  خُود:

 گذارند.یا تشریفات نظامی، برسر می

 جانور درنّده، مانند شیر و پلنگ و گرگ دَد:

 چلّه کمان، وتر زِه:

 : تاوان گرفتن ، جریمه کردن مصادره

 طی کردن ردن:سپَ

 درمانده و مَلول، خسته و آزار سُتوه:

 افزار جنگ، ممال سالح سِلیح:

 صمغی زردرنگ سَندروس:

 افسار، دهانه عِنان:

 مجازاً مراد، آرزو، قصد، نّیت کام:

 یکی از فرماندهان زبردست افراسیابکاموس: 

 طبل بزرگ، دهل کوس:

 سیّارة زُحل کیوان:

 فتاننوعی جامة جنگی، خِ گبر:

 دلیر، پهلوان گُرد:

 ممال مزاح، شوخی مزیح:

 حریف، رقیب هماورد:

 : زیان ، گزند رسیدن مضرت

 

 – تازد می – کیخسرو – انتورانی

 – بهرام – طنزگویی – اشکبوس

 – ایچ – نعل – لعل – ساعد – تیغ

 – رهّام – کوس – گرز – کاموس

 برآهیخت – آبنوس – سپهر – بوق

 طوس فرمانده – یکشان – ستوه –

 به زه– دهبا – کارزار – باده –

 – عنان – هماورد – آزمای رزم

 بارگی بی – ترگ – پُتک – نتهمت

– مزیح – سلیح – یکبارگی –

 – لرزان – برآسایی -  فسوس

 – گزین – خیر خیره – سندروس

 – مَشت – عقاب– نهاده – الماس

 لشکری – آزار مردم – چاه – جاه

 – درنّده ناخن – مسکین ساعد –

چله  –طبل  –دهل  –زحل  -بازو

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 درصد کنکور ( 28)  لغت ، امال ، تاریخ ادبیات 1400کنکور  احسان محسنی

 

8 
 

 –رقیب  –حریف  –وتر  –کمان 

 صمغ -دهانه  –افسار  –خفتان 

 سیزدهم : گردآفریددرس 

 امال لغت

 تاج، دیهیم، کاله پادشاهیافسر: 

 حیله کردن، سحرکردن، جادوکردن افسون:

 جنگ، نبرد، کارزار آورد:

 تیزرو، شتابنده بادپا:

 دیوار قلعه، حصار باره:

 خروشیدن، برخاستن بردمیدن:

 برگردانیدن برگاشتن:

 سزاوار، شایسته، کافی، کامل بسنده:

 اراسته، نیکو، شاد پدرام:

چرخ و پیچ که در طناب و کمند و زُلف  تاب:

، در این بیت به معنی  باشد، پیچ و شکنمی

 شور و هیجان است.

کسی که با حیله و تدبیر، کارها را به  گر:چاره

 سامان کند؛ مدبّر

درختی است بسیار سخت که از خَدنگ: 

 چوب آن نیزه و تیر سازند.

 سرزمین خِطه: 

 متحیّر، سرگشته خیره:

های آهنی جامة جنگی که از حلقه دِرع:

 سازند، زره

 قلعه، حصار دِژ:

 خروشنده، غرّنده، مهیب، هولناکدَمان: 

 دودمان، خاندان، طایفه دوده:

ای جنگی دارای آستین کوتاه و جامهزِره: 

فوالدی که آن را به  های ریزمرکّب از حلقه

                های دیگر   هنگام جنگ بر روی لباس

 پوشیدند.می

سردار، سپهساالر، آن که دارای شغلی  ساالر:

 بزرگ و منصبی رفیع باشد، حاکم

اسبی که رنگش مایل به زردی باشد،  سَمَند:

زرده )در متن درس، مطلق اسب موردنظر 

 است(

 سرنیزه، تیزی هر چیز سنان:

 شیرافکن، دالور شیراوژن:

 افسار، دهانه عنان:

: ترک بند ، تسمه و دوالی که از عقب  فتراک

زین اسب می آویزند و با آن چیزی را به ترک 

 می بندند.

 : چابک ، هوشیار ، نیکو هژیر

 رسیدن، نزدیک آمدن فرازآمدن:

 گروه، دسته فوج:

 کمنداندازکمند افکن: 

 کردن نظرکردن، نگریستن، تماشا نظاره:

فریادزدن، نعره زدن، ناله کردن،  ویله کردن:

 : صدا، آواز، نالهوَیله

 

 

 

 

  

 گژدهم – مرز – حماسه – پهلوان

 – رزمگه – هُجیر – سرسختانه –

 – ویله – درع – قیر – برسان

 گزید – ناوژ – کارآزموده – سران

 – تاب – سنان – عنان – دُخت–

 – تیغ – زره – گر چاره – بدخواه

 – اژدها – سپهبد– آورد به – تیز

 نظاره – فتراک – آوردگاه – افسر

 – دوده – افسون – سهند - گرز –

 – رنجه – چین ترکان شاه -زین

 – پاک پدرام نغز خطّه – هنگامه

 عزم – فراز – هژیر -هنر – تابناک

حیله  –دیهیم  – لحن – نگهبان –

 –زلف  –حصار  –قلعه  –کارزار  –

 –منصب  –نعره  –زره  –حلقه 

 –طایفه  –غرنده  –آستین  –رفیع 

 فراز
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 درس چهاردهم : طوطی و بقال

 امال لغت

 

 مردان کامل اَبدال:

 ج شبه، مانندها، همانندان اَشباه:

رلطف و مهربانی کردن، امهربانی، اظه تلطف:

 نرمی کردن

 ژنده پوش و گدا و درویش جولقی:

 دستماهر، چیره حاذق:

 کدخدامنش وش:خواجه

 خوار، ناتوان زبون:

فضلة برخی چهارپایان، مانند اسب  سرگین:

 و...

 عقلی، نادانیخردی، کمبی سَفاهت:

 خریدار و فروشنده سوداگر:

 کاسة مسی طاس:

فریاد پرخاش جویانه برای برانگیختن  عَربَده:

 دعوا وهیاهو، نعره و فریاد

 خشم، غضب قَهر: 

 مخفف کچل کل:

 باور کردنمُسلم داشتن: 

 پشیمانی، تأسف ندامت:

 –حاذق  –ناطق  –خطاب  –بقالی 

 –فارغ  –خواجه  –صدر دکان 

حیران و  –میغ  –دریغ  –ضرب 

طاس و  –برهنه  –جولقی  –زار 

 –محل  –دلق  –قیاس  –طشت 

اشباه و مانندان  –آبخور  –سرگین 

 –ابله  –استنباط  –ابلیس  –

 سفاهت  –عربده  –تلطف  –سبیل 

 –کوزه  –قهر  –نا کس  –زبون 

جاهل  –غضب  –صفت  –تراویدن 

  –ماهر  –اظهار  –خلق و خو 

 –هیاهو  –فضله  –چیره دست 

 تاسف -نعره 

 درس شانزدهم : خسرو

 امال لغت

درنگ، بدون اندیشه سخن بیارتجاالً: 

 گفتن یا شعر سرودن

رحم خواستن، طلب رحم  اِسترحام:

 کردن 

 شنیدن، گوش دادن استماع:

 بختی، خوشبختینیک اقبال:

 تیره بختی، بدبختی اِدبار:

ضرورت، الزم گردانیدن، واجب  اِلزام:

 گردانیدن

 وقت، هنگام اوان:

 القصّه، به هر حال، خالصه باری:

 بداندیش، بدخواه بَدسَگال:

 گرامیداشت تکریم:

 الغر و باریک اندام تکیده:

 گواهی نامه نامه:تصدیق

 جفاکار، ستمکار جافی:

 : جمع جلجل ، زنگ ، زنگوله جَالجِل

 شرم و حیا حُجب:

 ورقة نازک فلزی، از جنس حَلَب حَلَبی:

خورش و غذای  خسروانی خورش:

 شاهانه

 خودرأی، خودسر، لجوج خودرو:

 بخش، یک ششم چیزی دانگ:

: پارچه ای که به دور سر بپیچند ،  دستار

 سربند و عمامه

 -مبلغ -گرم و رسا -ارتجاالً 

  -احتیاج -نصابُ الصبیان -احسنت

 -معین -عبرت -میرزا مسیح خان

 -بیضی -اشارت -مطابق -معمول

 -برزن -ملتفت -زنگاری -مفتولی

 –عادی  -اوریحم –متداول 

 -درعین حال -استعداد -روزمره

 -حریف -ضربت -خوشمزگی

 -غالب و پیروز -الجرم -صدمت

 -ذولمخ -مغلوب و شکست خورده

  -رهانیدن -رحم -استرحام

 -همگان -بسمل  -حَالل و حَرام

 -آهنین -بدسگال -طعمه -هَلیم
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سرجانور را بریدن، از آنجا  بِسمل کردن:

بِسم »که مسلمانان در وقت ذبح جانور 

گویند، به همین می« اهلل الرحمن الرحیم

« بسمل کردن»دلیل به عمل ذبح کردن 

 شود.گفته می

 : نگاهبانی ، نگاهداری پاس

: پاسبانی کردن ، نگهبانی  پاس داشتن

 کردن

ای کم ارزش، گلیم درشت و جامهپالس: 

 کلفت

ها و یادداشت ج تعلیق، پیوست قات:تعلی

مطالب و جزئیات در رساله یا کتاب: در 

های ارتشی متن درس، مقصود نشان

 است.

 بیان، بیان کردن تقریر:

 خو، عادت، طبع و سرشت طبیعت:

 : شگفت آور ، عجیب طُرفه

 آرامش، سکون و قرار طمأنینه:

خشم گرفتن برکسی،  عِتاب کردن:

 سرزنش کردن

 ستیزه کار، دشمن و بدخواه عنود:

سرشار و فراوان، بسیار فیض  فیاض:

 دهنده

 خویشی و خویشاوندی قرابت:

 اسب سرخ مایل به سیاه کُمیت:

 ناگزیر، ناچار الجَرَم:

 گذرانیبازی، لهو و لعب: خوش لَعب:

 گویی؟برای چه کسی می لمن تَقول:

بازی و سرگرمی، آنچه مردم را  لهو:

 مشغول کند.

 خو گرفته مألوف:

 معمول، مرسوم متداول:

 خوار، زبون گردیده مَخذول:

 لطیفه گویی، دلقکیمسخرگی: 

 

 مرکّب دان، جوهر دوات:

 منسوب به زنگار، سبزرنگ زنگاری:

 های موسیقی ایرانی،یکی از آهنگ شهناز:

 ای از دستگاه شورگوشه

 عارف، آگاه صاحبدل:

ج ضمیمه، همراه و پیوست؛ در  ضمایم:

 های دولتی است.نشانمتن درس، مقصود 

چیزی که نوشیدن آن مستی  مُسکِر:

 آورد؛ مثل شرابمی

 اصل، ناممکندروغ، بی مُحال:

 نیازبی مستغنی:

عمل و شغل مطرب؛ مطرب:  مُطربی:

اندن آواز را کسی که نواختن ساز و خو

 پیشة خود سازد.

 ج معصیت، گناهان مَعاصی:

 شکست خورده مغلوب:

 سیم، رشتة فلزی دراز و باریک مَفتول:

 آگاه شدن، متوجّه شدن ملتفت شدن:

های کثیف محل جمع شدن آب منجالب:

 و بدبو

 کهنه، فرسوده مُندرس:

 زشت، ناپسند مُنکر:

 سپاس ، شکرمنت : 

را پذیرفتن احساس کسی منت داشتن : 

 و سپاس گزار او بودن

 

 

 -طمأنینه -وقار -ورانداز -فرسوده

مسائل  -اساساً -الزام –ابداً  -جوهر

 -توجه -تصدیق نامه -یتکم –

 -صَدَقه -نمازخوان -پناه -نوه

 -عِتاب -ایوان -شهناز -خشت

 -مألوف -طبع -ذوق -طَرَب -اَشتر

ضمایم و  -حیرت -بُتّه -حلبی

 -محتوا -قوّت -مهارت -تعلیقات

 –فیّاض  -محب -رهاورد -مربّاجات

 -تَشَک -مسخرگی -توصیه -اَوان

 -عنودان -حسودان -بازوبند

 -معاصی -لهو و لعب -معشوق

–مکیده  -ایشیره -تریاک

 –ند خزهر–تهِ چاه  –وحشتناک 

آه  –تراویدن  –قریحه  –اع ماست

  رسندم –پالس  –قضا  –

 –عادت  –القصه  –تیره بختی 

 حیا –غمخوار  –طبع و سرشت 

 ناگزیر –آزمند  –حریص 

 –مسخرگی  –خوش گذرانی 

 خوار و زبون –دلقکی 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 1400لغت ، امال ، تاریخ ادبیات کنکور 
 تهیه و تنظیم

 احسان محسنی

 

11 

 

 سپیده دمدرس هفدهم : 

 امال لغت

 باالیین، برتر بَرین:

باغ انگور، باغی که در آن تاک  تاکستان:

 کاشته باشند.

 

دلیری، نوعی از شعر که در آن از  حماسه:

 رود.ها سخن میها و دالوریجنگ

های دیگر پوشند، ای که روی جامهجامه ردا:

 باالپوش

 ارجمندی، باشرف بودن شرافت:

 اسفار، دهنة اسب لگام:
 

 ستاره – صیّاد – خیزند برمی

 – انتظار – شدن زاده – غروب

 – فروزان– خار و گل – پاکیزه

– سقوط – صدر – غنچه – وسهب

 شهر – قبر – زرّین نگاهی – بعِن

 – اسرارآمیز – جذبه – قدس

 زائر – معبد – تاتار – قورم قره

 غرق – فاتح – نامدار

 

 

 

 

 

 نگاه درس هجدهم : عظمت

 امال لغت

  بسنده کردن، کفایت کردن :اِکتفا

 پادشاهان روسیه در گذشتهتزار : 

 فرق گذاشتن ، جداکردن تمایز:

 مالک شدن، داراشدن تملک:

 بانگ زد ، جار زد ، ندا درداد چاووش درداد:

: دایره یا محیط دایره ، دایره از چوب یا  چنبر

 از جنس دیگر

 جاندار ذی حیات:

 نهایی غایی:

عنصر شیمیایی با رنگ زرد روشن که  فسفر:

 گردد.در مجاورت هوا مشتعل می

 ای که برآن طعام باشد.سفره مائده:

 ساخته، بناشده مبتنی:

 ویژه، محدود مُنحصر:

 پیشکش کردن، افشاندن نثار:

 – آفریدگار – معطوف – ئیلناناتا

 – نیلگون – اندرز – فسفر – تصّور

 – غرق – چمنزار – ترک – نسیم

 – تملک – آمادگی – هَوَس رنگ

 – شامگاه – قائل – تصاحبت

 تعیین کردن – نثار – برهنه

 تهیه –تضمین  –وقت گذرانی 

 راهب  –فرزانگی  –عقیده 

 ضبط  –کَرت  –محافظ 

 الطاف –عاجز  –حرمت 

 مگذارما را به ما 
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 نیایش : الهی

 : آبرو ، ارجمندی ، احترام حرمت

 : ناتوان ، درمانده عاجز

 : احسان ، لطف ، مهربانی مرحمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای رنگ و درختی که چوب آن قهوه عود:

اندازند که خوشبو است و آن را در آتش می

 بوی خوش دهد.

: مشاور ، کسی که در کاری با وی  رایزن

 مشورت کنند.

: عابد مسیحی ، ترسای پارسا و گوشه  راهب

 نشین
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 لغت و امالی سال یازدهم
 ستایش : لطف حق

 امال لغت

 ؛ متضادّ اقبالبدبختی ، سیه روزیادبار : 

 خوشبختی ، سعادت اقبال :

آن است که خداوند ، اسباب را موافق توفیق :

خواهش بنده ،مهیّا کند تا خواهش او به 

 نتیجه برسد؛ سازگار گردانیدن

 ، ناراستی بد اندیشی تیره رایی :

 مزه ، طعم چاشنی : 

 شیرینیحالوت : 

 خوارو زبون، اندوهگیننژند : 

 

 – نهاده – گشاده – نژند – حالوت

 – توفیق – اقبال – قرین – وضع

 اندوهگین - رایی تیره

 درس اول : نیکی

 امال لغت

 گریبان، یقهجیب : 

نوعی ساز که سرِ آن خمیده است و  چنگ : 

 تارها دارد.

 غیرت، جوانمردی، مردانگیحمیّت : 

 ناراست ، حیله گردَغَل : 

کوتاه همّت، دارای طبع پست و دون هّمت : 

 کوتاه اندیشه

 چانهزَنخدان : 

جانور پستانداری است از تیرة سگان شغال : 

 که جزو رستة گوشتخواران است.

 دست و پای از کار افتادهشَل :  

 آشفته حال شوریده رنگ :  

، عالمی که  هان، نهان از چشمپنغیب : 

 خداوند ، فرشتگان و ... در آن قرار دارند

 متحیّر شدن فرو ماندن : 

 رزق روزانه ، خوراک، غذا قُوت :  

 

 

 

 

 – زندگانی – صنع – روبهی

 – قوت – شغال – رنگ شوریده

 – تیمار – غیب – زنفدان – یقین

 – سعی – محراب – ضعیف

 – همّت دون – مغز – آسایش

غیرت  – قوّت – حمیّت – همّت

 متحیر –گوشتخوار  –طبع  –دغل 
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 درس دوم : قاضی بست

 امال لغت

 جمع طبیب، پزشکاناطّبا : 

 مجروح، خستهافگار: 

 خدا،آفریدگار ایزد : 

 سوارشدن برنشستن :  

 بی تردید، بی شک بی شبهت :  

مُهر یا امضای پادشاهان و بزرگان در توقیع :  

 ذیل یا بر پشت فرمان یا نامه ؛ 

 : مَهر زدن یا امضا کردن توقیع کردن

 هنگام چاشت، نزدیک ظهر چاشتگاه : 

 خدمتکاران حَشَم :  

 جمع خُطوه، گام ها، قدم ها خُطوات : 

 ، سرسری سریع خیرخیر: 

هر یک از سپاهیانی که از یک  خیلتاش :

 باشند.دسته 

 نیاز، ضرورت دربایست : 

 تندرست،سالم دُرُست : 

چرم و پوست؛ یک دوال: یک الیه،  دوال : 

 یک پاره

 کوه،صحراسبز دامنة  راغ: 

 رقعه ، نامه ی کوتاه ، یادداشتقعت : رُ

 باغ، گلزار روضه : 

 نابود شدن، برطرف شدن زایل شدن : 

 تقدیر، سرنوشتقضا : 

 کارآمد با کفایت ، الیق ،کافی: 

 ساحل، کنارکران : 

 ناپسندیکراهیّت : 

: ساختمانی بلند ، وسیع و زیبا که  کوشک

اغلب در میان باغ قرار گرفته است ؛ قصر ، 

 کاخ

 ذوب کردنگداختن : 

 فرستادن، روانه کردنگسیل کردن : 

 اندکیلَختی : 

 ، سّکه شدهقراضه و خُردة زرِزرِ پاره : 

است خدا ) یرای  پاک و منزّه  سبحان اللّه :

 >>بیان شگفتی به کار می رود؛ معادِل 

 <<شگفتا 

 ستاندن ، دریافت کردنسِتدن : 

تورم سر و مغز و پرده های آن که سرسام : 

 یکی از نشانه های آن ، هذیان بوده است.

 جشنسور: 

 سحرگاه، پیش از صبحشبگیر: 

 سایه بان، خیمهشراع: 

 دشوار ، سختصَعب : 

 ، جایزه ، پاداش: انعام  صِلَت

 زمین زراعتی؛ ضَیعًت : 

 : زمین زراعتی کوچکضَیعَتک

 حادثه، بیماریعارضه : 

 : بیماری علت

 عزیز است و بزرگ و ارجمندعزّوجَل : 

 گردن بندعِقد : 

تاوان زده، کسی که غرامت  غرامت زده :

 کشد ، پشیمان

 جنگ کردن با کافرانغَزو: 

 آسوده شدن از کارفارغ شدن : 

 آسایش، آسودگیفراخ تر : 

اندرونی، اتاقی در خانه که  فرودِ سرای : 

پشت اتاقی دیگر واقع شده باشد، مخصوص 

 زن و فرزند و خدمتگزاران

 به رنگ فیروزه، فیروزه رنگفیروزه فام : 

 پیوسته، همراهمقرون: 

 کارهای مهم و خطیرمهّمات: 

 تأکید شده، استوارمؤکَد : 

کشتی دارای تجهیزات  کشتی ، به ویژهناو : 

 جنگی

 – بازان – هیرمند – تبُس قاضی

 – مطربان – حَشَم – یوزان

 – اعشر – صید – چاشتگاه

 – غریو – هزاهز – غَرقه– قضا از

 – کرانه – سور – ترحم – بگست

 – اَعیان - اضطراب – تباه و تَر

 مقرون – صعب – غزنین – صدقه

 –موکد – توقیع – مستحقان –

 محجوب – سرسام – سوزان – تب

 بونصر – عارضه – متحیّر – اطّبا –

 – خیرخیر – آغاجی – کراهیت –

 – تَر – کتان -بِستَد – تکین علی

 – توزی – زُبَر – بزرگ ایتاس ه

 دُرُست – بوالعاَل – مخنقه – عِقد

 گُسیل – همایون – زایل – علّت –

 مهمّات – قَلم – نشاط – پیغام –

 – رُقعت – خیلتاش – فارغ –

 – غزو – پاره زرِ  – مثقال – بستان

– صدقه – حالل – زرّین – بُتان

 – تر فراخ – ضیعت – شبهت بی

 – باشیم گزارده لختی – تندرستی

 قانع – دربایست – صِلَت – پیغام

 سنت – طریق – وبال و وزر –

 – عمید خواجه – عهده – مصطفی

 – حُکام – توقف – عادات – احوال

 راغف – زاغ– زَر – رُفعت – زیارت

 ده عرضه – عرصه– راغ – رخت –

 – روضه – شاهد – مخزن –

 – متقارب – خطوات – نام فیروزه

 – قاعده – مرغزار – القصّه – رقم

 – غرامت – فرامُش
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 : خدا شما را خیر بسیار دهاد هلل درکما

 رساننوید دهنده، مژده مبشَر : 

 نزدیک به هم ، در کنار هممتقارب: 

 ، پوشیده پنهان، مستورمحجوب : 

 گردن بندمخنقه : 

سبزه زار، زمینی که دارای سبزه و مرغزار: 

 گل های خود رو است

 آوازخوان، نوازندهمطرب : 

 همنشین، همدمندیم: 

 نکته هانُکت: 

 نماز ظهرنماز پیشین: 

 سختی و عذاب،گناهوَبال : 

 ناهبار سنگین، دراینجا گوزر: 

 خجسته، مبارک، فرخندههمایون: 

یوزپلنگ، جانوری شکاری، کوچک تر یوز: 

 ازپلنگ که با آن به شکار آهو و مانند آن 

 می روند

 

 روضه و باغ –ضرورت  –مجروح 

 اندرونی –قایق  –مستور 

 خطیر –تاوان  – خدمتگزار

 یوزپلنگ

 

 درس سوم : در امواج سند

 امال لغت

 

 

 

 

 

 

 پادشاهانتاج و کاله افسر: 

 : اسب باره

 : بارآور ، میوه دار برومند

: در متن درس رود بزرگ مانند رود  دریا

 نیل                               

خرگاه ، خیمه به ویژه خیمه خرگه : 

 بزرگ

به رنگ جیوه، جیوه ای؛ سیماب گون: 

 جیوه سیماب:

 سنگین، عظیمگران: 

: دمار از کسی  دمار از کسی کشیدن

 برآوردن ، کنایه از نابود کردن کسی

 

 

 کوهساران – قرص –ماالن  نهیس

 – خوارزمشاهی – خرگه – زهنی –

 – کتازی و تُرک –دم  دهسپی

 – شفق – سند رود – حونجی

 – اختر – رقص – انبوه – تعافی

 – وطن – مناهری – دیغلت می

 – نمعی رهثم –خّرد  لشکری

 غلت می خورد – آزادگان
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 درس پنجم : آغازگری تنها

 امال لغت

 بیگانه ، خارجی اجنبی: 

 اجازه، زخصتاذن: 

 واگذاری، بخشش، عطا کردناعطا: 

از حد درگذشتن، زیاده روی ، افراط: 

 مقابل تفریط

شعله ور شدن و برافروختن ، التهاب: 

 مجازا ناآرامی ، بی قراری ، اضطراب

موجود خیالی یا سیاهی ای که بر بَختک: 

 روی شخص خوابیده می افتد ، کابوس 

تحت الحمایه بودن ،  تحت الحمایگی: 

تحت المایه ویژگی کشور ، سرزمین یا 

فردی است که معموال به موجب پیمانی با 

یک کشور نیرومند ، تحت حمایت او در 

می آید و در عوض ، امتیازات و اختیاراتی 

حت الحمایگی در مورد به او می دهد. ت

یک کشور یا سرزمین ، یکی از اشکال 

پایتخت، در دوره ی صفوی دارالسّطنه: 

و قاجار ، عنوان بعضی از شهرها که 

 شاهزاده یا ولیعهد در آن اقامت داشت

 آگاهی، دانش ، بینشدرایت: 

 فرومایگی، درماندگیزبونی: 

 نوعی توپ جنگی کوچکزنبورک: 

که در زمان صفویه و  دارای دو چرخ

 قاجاریه روی شتر می بستند.

 آرزومند، مشتاقشایق: 

 صدای بلند و تیزصفیر: 

توان فرسا، سخت و تحمل طاقت فرسا: 

 ناپذیر

 تعصِّب حمیّت ،غیرت: 

 نور اندک، روشنایی کمکورسو: 

 پرستشگاه، محّل عبادتمعبد: 

 معلوم، تعیین شدهمقّرر: 

 غتی – برقی – یرگچی –و کشور  

 قاطر – زنبورک – نعره – غبار –

 – مشتاقانه – طبل – پورشی –

 تپّه -فراز – معبد – تنوره – مصمم

 توده – رصفی – بنهی – ناظران –

 شپی – آز و خشم – بستر –

 – سرمیّ -حصار – نفوذ – یمرگ

 دهقان – صحنه – گران محاصره

 – حماسه – حصار – متجاوز –

 محشر – عرصه – خزان – اداجس

 قفقاز – قلّه – واماندگان –مق ر –

 – صحنه – هستی – محری –

 خود – سرسپردگی – توفندگی

 رود – موعد – خانگی – فروختگی

 – سدوار – ختهافسارگسی – راس

 – غَرَض –السلطنه  بنای

 – مسائل – تاهمی – گردهمایی

 – شجاعانه – جنگاوران – همگان

 علی –خوف  – خفّت – مخلصانه

 – نیتحس – تیرغم  محروم

 – تواقعی – نامه عهد – اعجاب

 بمهی – غالباً – تازگی – منسجم

 موصل – متعلی – معمول – قَرن –

 – مقّوا – اسارت – آمار – منظم –

 – تمحدودی – شویی  رخت

 – شگاهآسای – تذهنی – برگزار

 – وقفه – لوح – خطّاط – غدری
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استعمار و مرحله ای قبل از تبدیل کامل 

 به مستعمره است

 تصّرف کردن جایی معموال با زورتسخیر: 

 کوتاهی کردن درکاریتفریط: 

 تعادل، برابریتوازن: 

 شیفتگی، شیدایی، شوریدگیجنون: 

چنبرزدن، حلقه زدن، به چنبره زدن: 

 خمیده و حلقه وار جمع شدن  صورت

جمع خصلت ، خوی ها، خواه خصال: 

 نیک باشد یا بد

 مانهنگام، زموعد: 

 هنگ، خوش نواهماموزون: 

بلند ، به ویژه برای ترساندن فریادنهیب: 

 یا اخطار کردن

 سروز، شادمانی و خوشیوجد: 

جمع والیت؛ مجموعه والیات: 

    شهرهایی که تحت والی اداره 

 معادل شهرستان امروزی می شود؛ 

 

 

 قربان – مقّرر – ذوق – تمحدودی

 – قانع – افزون – رغبت – صدقه

 بصلی– ههدی – سهم – مفصّل

ها  بعثی – فرصت – نتأمی –سرخ 

 دتأکی – تدارک – یمذهب اداعی –

 ظرافت – طبع – عمق – اغلب –

 – هروحی – موزون –خاص  های

 افراط – منزوی – سماور – اسارت

 – حتوجی – قهسلی – طتفری و

 طاقت – تنبل – عقربه – راحت

 روزهای – بگذرد زمان – فرسا

 اندک بهای –غربت 

 پرورده عشق درس ششم :

 امال لغت

 پرورش یافتهپرورده: 

 همه، سراسرجمله: 

 گیرندة عالم، فتح کنندة دنیاجهانگیر: 

 کوشش، تالش ، سعیجهد: 

 تدبیر، مصلحت اندیشیچاره گری: 

 مشهور ، معروف ، نامدارخنیده : 

 –نام  دهخنی – رجهانگی– تیرا

 – یچارگبی – ساز چاره – یفتگشی

 محراب – گه حاجت– گری چاره

 ملمَح – موسم –و آسمان  نزمی

 – حلقه – مهد – جَهد –

 – مبتال – قتوفی – کاری گزاف

 – بستان – تغای – سرشت – زلف

 بغای – یسّقط سَری
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 مشهورتر شدن، پرآوازه تر گردیدنخنیده نام ترگشتن:  

 جمع خویش، اقوامخویشان: 

 بیرق، پرچم، ِدرَفشرایت: 

 فطرت، آفرینش، طبعسرشت: 

 نهایت ، فرجام ، پایانغایت: 

 ، زیاده روی بیهوده کاریگزاف کاری : 

 کجاوه که برشتر یندد، مهدمحمل : 

 زمان، هنگامموسم : 

 فطرت –طبع  –کجاوه  –نهایت 

 درس هفتم : باران محبّت

 امال لغت

 سزاواری، شایستگیاستحقاق: 

 گونه ها، گروه هاجمع صنف، انواع ، اصناف: 

 بزرگداشت، گرامیداشتاعزاز: 

 خدایی، خداوندیالوهیّت: 

 دوری، فاصلهبُعد : 

 قراردادن، جاسازی کردنتعبیه کردن: 

حقیقت را پنهان کردن ، حیله و تلبیس : 

 مکر به کار بردن ، نیرنگ سازی

 بزرگ است جلّت: 

 آستانه، پیشگاه، درگاهحضرت: 

 جمع خزینه و خزانه، گنجینه هاخزاین: 

 جانشین خلیفه،خلیفت: 

 مهربانی، شفقترأفت: 

 الوهیّت و خدایی، پروردگاریربوبیّت: 

 میل و اراده، خواسترغبت: 

 بی اراده، بی غیرتسست عناصر: 

 شکل، ظاهر، دسته ای از مردمهیئت: 

 فرمان برداری، اطاعت ، فرمانبریطوع : 

 توجّه، لطف، احسانعنایت: 

 بی نیازی، توانگری غَنا:

 چیزی هر یک مشت ازقبضه: 

 نزدیک شدن، هم جواریقرب: 

 منسوب به کبریا، خداوند تعالیکبریایی: 

 قصرو هربنای رفیعکوشک: 

 درخشان، تابانمتأللی ء : 

 فرومایگی، خواری،مقابل عزّتمذلّت: 

 اشتباه کننده، دچار اشتباه؛ مُشتبِه: 

 : به اشتباه افتادنمشتبِه شدن

 رخشان، تاباندمشعشع: 

یه کسی شده و در نزد  که نزدیک آن مقرّب: 

 منزلت پیدا کرده است. او

 عالم غیب، جهان باالملکوت: 

جمع نفیسه، چیزهای نفیس و گران نفایس : 

 بها

جمع وسیطه یا واسطه، آنچه که به وسائط: 

 مَدَد یا از طریق آن به مقصود می رسند.

  

 مشتبه – نطی – طوسای –اصناف 

 هتعبی – معرفت گنج – واسطه –

 – عزّت – حضرت – لجبرئی –

 – تاب – قّرب طاقت – ذوالجالل

 – لاسرافی – قّربت –بّعد  تنهای

 – اجبار – اِکراه – رغبت – طوع

 – جملگی – طائف – قبضه – قهر

 – لذلی خاک – رتحی – تعّجب

 – خواری و مذلت کمال – اعزاز

 – تالوهی الطاف –غنا  رتِحض

 ابد تا ازل – رس – تربوبی حکمت

 – فتنه – بوقلمون – معذور –

 – لّتج حضرت – روح – سرنشتر

 – تعنای – هتعبی – ذرّه –رف تصّ

 گوهر – معکوس – نظر – کهمالئ

 آب – بغی خزئن – سنفای –

 – بغی خزانه – یابد اتحی

 معرفت – امانت – قالی – خازنان

 – خزانگی –استحقاق  – عرضه –

 گِرد – سیپرتلب سابلی – مقرّب
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 – موضع – آفت – آدم قالب

 – زناگری – ناز – شدن متوّسل

 – مشعشع –اک هراسن – مَحرم

 تصنع – شهر – همرهان

 در کوی عاشقاندرس هشتم : 

 امال لغت

 

 

 

همراهی و مشایعت کردن تشییع : 

 جنازه تا گورستان

 زیبارو، خوش سیماخوش لقا: 

بهشت، نام فرشته ای که رضوان : 

 نگهبان بهشت است.

 پرهیزگاریپارسایی، زهد: 

 شبروشبگرد: 

شرع، آیین، راه دین، مقابلِ شریعت: 

 طریقت

 بُت، معشوق زیبارو ) مجازا (صنم: 

 رهسپار، راهیعازم: 

جمعِ مَنسِک یا مَنَسک، اعمال مناسک : 

 عبادی ، آیین های دینی

 اندرز، پند دادنوعظ: 

خداوند، روح قَدَّس اّلله روحه العَزیز: 

 عزیز اورا پاک گرداند.

 بارگاه خداوندیکبریا: 

 همسو، هم عقیده، موافقمتّفق : 

محّل حضور ، مجازا مجلس محضر: 

درس یا مجلسی که در آن ، سخنان 

 قابل استفاده گفته می شود

آن که مراحل سیر و سلوک را مرشد: 

پشت سر گذاشته و سالکان را راهنمایی 

و هدایت می کند ، مراد ، پیر ، مقابل 

 مرید و سالک

 فرشته:  مَلَک

 

 

 
 – هقونی – اقامت – مشهور –ملقّب 

 مغول – یرحم بی – هراس – یبخطی

 – مالقات – رهسپار – مهاجرت –

 سوختگان –ولد  نالدی بهاء – اسرارنامه

 – فضل – تقوا – نواحی – مناسک –

 نالدی عالء – قبادکی – سلجوقی – رتإثی

 -و تاز تاخت - رهسپار– خواهش –

 – خاتون گوهر – دگزی–هجرت 

 – وعظ – پافشاری و اِصرار – سمرقندی

 علوم – طالبان – عازم – شهرحَلَب

 ستدری شغل به – محضر – عتشری

 – شمس – متفّق – زهد – دیگذرانیم

 – فزون – سرزنش – معارف – روسفرسی

 خشم – گداز و پرسوز – اهویه – مالمت

 – پژمردگی – غامپی – تکاپو – غضب و

 – زپاگری صنم – فانحری – غزل – عذر

 – نیزرّ های بهانه – نیریش های ترانه

 – انقالب – احوال – لقا خوش خوب مَه

 همدم – همدل – غوغا – عزم – لتعطی

 صلّاح –و برزن  کوی – زاری – ِافغان –

 – یچلب نیالد حسام –زرکوب  نالدی

 سرآمد – ستوده – جّذاب – رالطی منطق

 یگانگی – سازش و صلح – طلبی صلح –

 فتهشی – ناسزا و طعن – معظی تحمّل –

 – دربغ – تابوت –اشارت  –تابانه  بی –

 مالکری عبد خواجه – نَرُست
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 درس نهم : ذوق لطیف

 امال لغت

اوّلین شیری که یک ماده به نوزادش آغوز:

 می دهد و سرشار از مواد مقوی است

وَرَم، تَوَرم؛ اَماس کردن: گنجایش پیدا آماس: 

 متوّرم شدن کردن،

نام مرضی که بیمار، آب بسیار  استسقا: 

 خواهد.

نرمش، آمادگی برای سازگاری با انعطاف: 

 دیگران محیط و شرایط آن

 ارتجاالً، بدون اندیشه قبلیبالبداهه : 

 شوخ، لطیفه پرداز بذله گو: 

 : در حال حاضر ، در وضعیت مورد نظر به نقد

 باغ، جالیزپالیز: 

 هدیهارمغان، تحفه : 

 شریعت ، مقابل طریقت و عرفانتشرّع : 

 توانگری، ثروتتمکّن : 

شادباش گفتن ، تبریک گفتن ،  تهنیت: 

 تبریک

 تند و فرزچابک : 

: آنچه یا آن که در معرض چیزی  دستخوش

قرار گرفته یا تحت غلبه و سیطره ی آن است 

 ، بازیچه

 زیبایی ، جمالصَباحت: 

 بلبل، هزاردستانعندلیب : 

 مبارک، خجستهفرخنده: 

 بسیاریفرط: 

 با رویه ای دست بافنوعی کفش گیوه: 

نکته های دقیق و جمعِ لطیفه، لطایف: 

 ظریف ، دقایق : سخنان نرم و دل پذیر

پارچه و کاغذی که برچیزی لفاف: 

 پیچند.

 غیرتمندمتعصّب : 

 همیاری، یاوریمساعدت: 

 شادی ، خوشیمسرّت: 

 شادمان، خشنودمسرور: 

 اراده، خواستمشیّت: 

 عهد و پیمان میثاق: 

شوم و ایجاد کننده ی  نکبت بار:

 بدبختی و خواری

پارچه کلفت که از کوبیدن و  نَمَد:

مالیدن پشم یا کرک به دست می آید و 

از آن به عنوان فرش استفاده می کنند 

 – متمکن – یرخوارگشی – یهمگ 

 – گردی جهات از – فلطی ذوق

 – استحکام – مقاومت – کبوده

 منبع – تحفه – عصبی – بحران

 زندگی – یاله ئّتمشی –شائبه  بی

 قناعت – فاجعه – قدر آن –گذرا 

 عاری – بار نکبت – سال کهن –

 – اتمذهبی – مسائل– قصّه –

 داستان و نُقل – ظرافت – عوارض

 غم – فهم – سواد – ابجذُ –

 چهقالی – فصول – کرسی – گسار

 – لتمثی – اندرز – فلطی –

– زناچی فهم حدّ به – انعطاف

 -اضداد – حُفره – آموزگار– بتهی

 – حجره– یدگشوری – تشرع

 فَوران – آماس – ذهن  سراچه

 خُل – جانهی فرط – قوز – لتخی

 – همراهی – وقت خوش –

 و گشت – برخورداری – حوصله

 – سوق –جّع مس سبک – گذار

 ذوق – عضله –آغوز  رشی – لحاظ

 کارآزموده – سکّو – توقّع – ادبی

 – نوردی ره – جرئت – کورمال –

 – استسقا – حرص– تنهاوش

 – تموفقی – شرافتمند – متعصّب

 – صرف – اوقات – حافظه

 لسی – مسرور – راضی – ناناطمی
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 سهل انگاری و بی مسئولیتیسبک سری : 

 انبُرنا، جوشاب : 

به شک و اندازنده درباره ی وجود  شائبه:

چیزی ، و به مجاز ، عیب و بدی یا نقص در 

چیزی ، بی شائبه : بدون آلودگی و با خلوص 

 و صداقت ، پاک ، خالص

 

یا کاله و باالپوش نمدی می سازند ، 

 .باالپوش نمدی

شعرنمادین و آمیخته به شعرتمثیلی: 

 مَثَل و داستان

 عشق و شیداییشوریدگی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوستان – صحرا – وشو شست –

 طراوت – طالیی – یتدس چابک –

 – طراوت – تبسّم – سحرگاهان –

 – حنابسته دستان – سرمست

 – آوازخوان – فراهم – فاتتشری

 – گو بذله – تیو تهن کتبری

 – ادا – فروغ – اُنس – بعندلی

سبز  قبای – کاغذی لفاف – وهگی

 مژه – تقاضا و پوزش – دهقان –

 صراحت – سر  سبکئ – تنومد –

ک مل – شهرت – حهقری و ذوق –

 – یرمعّزامی – بالبداهه –الشعرا 

 سالخورده – صَباحت – طبع قوّت

 – ثاقمی – فروگذاری – نتری

 – قاصد – ضبط – اوراق – قرفی

 – تحمای – زهدوشی– طهارت

 بسل– محبّت – تندباد

 درس دهم : بانگ جرس

 امال لغت

 اجازه ، رخصت.بار: 

: پذیرایی عمومی ، شرفیابی همگانی  بار عام

 ، مقابل بار خاص ) پذیرایی خصوصی (

 اسبباره: 

توشه و هر چیز مورد نیاز ، مایحتاج و برگ: 

 آذوقه

 درخشان ، نورانیتابناک: 

 زنگجَرس : 

 پرچم:  عَلَم

واجب گردانیدن ، آنچه انجام آن : فرض

بر عهده ی کسی نهاده شده باشد ، الزم 

 ، ضروری

 طرف ، جهت ، کنار کران :

نخ و ریسمان و جز آن که گرد : کالن

 کرده باشند ، ریسمان پیچیده گرد دوک

 پهنه ، میدانگاه ، صحن: محوطه

باره  –خاره  –خار  –سد  -جَرَس  

 –برخاست ) بلند شد (  –رحیل  –

 –چاره ساز  –همت  –راهوار 

 –اهریمن  –قبطیان  –فرعونیان 

بتازید  –هامون  –سامری  –آهنگ 
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 تاخت و تازجوالن : 

 آن که پیشاپیش زائران حرکت چاووش : 

می کند و با صدای بلند و به آواز اشعار 

 ی می خواندمذهب

 سنگ خارا ، سنگ خاره: 

 آنچه با شتای اما نرم و روان حرکتراهوار: 

 می کند ، خوش حرکت و تندرو

از جایی به جای دیگر رفتن ، کوچ رحیل: 

 کردن ، سفر کردن

 قطره ، چکهرشحه: 

 رُفتن ، زدودنرُفت: 

حلقه ای فلزی که در دو طرف زین رکاب: 

آن می  اسب آویخته می شود و سوار پا در

 گذارد

انبان ، خیک ، کیسه ای از : مشک

 پوست گوسفند

 به رنگ نیل ، کبوددر:  نیلی

 سرزمین: وادی

دارنده ی بالترین مقام در دین : ولی

 پس از پیغمبر )ص( ، دوست

همراه ، همقدم ، هر یک از دو یا : همپا

چند نفری که با هم کاری انجام می 

 دهند.

 : همگامی ، همراهی همپایی 

 

  

بنهفته  –خفته  –تیغ  –فرض  –

چاووش  –طور سینین  –یاسین  –

 –همپا  –قدس  –راهوار  –عَلَم  –

 –فرات  –ماتم  –داغ  –مقصد 

 –هیءت  –غروب  –رشحه 

بار  –ابدی  –طه محو –شکوهمند 

 –حُلول  –نهضت  –تقدیر  –عام 

تابناک  –هِالل  –سترگ  –سهیم 

آذوقه  –توشه  –شفیع  –ضیاء  –

 –مایحتاج  –تاخت و تاز  –

 –ضروری  –گذاردن ) قرار دادن ( 

 اَنبان –صحن  –پهنه 

 درس یازدهم : یاران عاشق

 امال لغت

 روز جمعه، آخرین روز هفتهاَدینه: 

 باورنکردن، نپذیرفتن ، نفی کردنانکار: 

پیمان، عهد ، پیمان بستن برای بیعت: 

 فرمان برداری و اطاعت از کسی

: حلقه و هر چیز مانند حلقه ، چنبر  چتبر

 نفس : چنبر زدِن مارِ نفس

 : رها شدن ، نجات یافتن رَستن

 

منسوب به روح، معنوی، روحانی: 

 ملکوتی

 سیم، سیمین، منسوب بهسیمینه: 

 ساخته شده از سیم یا نقره اشیای

مسیری معموال دایره ای مدار: 

شکل که در آن چیزی به دور چیز 

 دیگر می چرخد ، مسیر

دارویی که روی زخم  هرمرهم: 

 گذارند، التیام بخش 

 ، ناباور انکارکنندهر: منکِ

 

 

 

  

 

 

 – هاِل – نغمه – رقص –سحرزاد 

 هان– فرط – عاشق مَرهم – زخم

– حتّی– حماسه – آالله – عتبی

عاشقان   هوای – شاوندخوی – جغد

  نهآی – یرگیت -کبوتر چاهی 
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 درس دوازدهم : کاوه دادخواه

 امال لغت
 

درشکل و هیئت اژدها ، اژدهاپیکر: 

 دارای نقش اژدها

جمع اسطوره؛ افسانه ها و اساطیر: 

 داستان های خدایان و پهلوانان ملل قدیم

 پافشاری کردناصرار، الحاح : 

جای خرید و فروش؛ درمتن بازارگاه: 

 درس ، مقصود اهل بازار است.

دستیاران حکومت، توجیه پایمردان دیو: 

 کنندگاِن حکومت بیداد

خواهشگری، میانجی گری، پایمردی: 

 شفاعت

 روی پا، سینة پاپشتِ پای: 

 کاله خود تَرگ: 

 گشت و گداز، تماشا، سیرو گردشتفرّج: 

 فرخنده، مبارکخجسته: 

 آشپزخوالگیر: 

 پرچم، بیرقدرفش: 

درفش ملّی ایران در  درفش کاویان: 

عهد ساسانی، ) کاویان یا کاویانی : 

 منسوب به کاوه (

 ناگهانیکایک: 

، به طور  دیترد یگمان ، ب ی: ب یآور

 قطع                          

 نی:  خشمگدژم

ضربة پتک ؛ درای ، زخمِ درای: 

 زنگ کاروان است.درتصل 

پای مال کردن و زیر پا سپَردن: 

 گذاشتن

 فرمانده و سردار سپاهسپهبَد: 

معنای فوراً و در اینجا به سَبُک: 

 سریع کاربرد دارد.

 ، غریوفریاد ، بانگ و خروشغو:  

 دارای برتری ، مسلط ، چیرهفایق: 

: فریاد خواستن ،  فریاد خواندن

طلب یاری کردن ، دادخواهی 

 کردن

گُرزی که سر آن  گرز گاوسر:

 شبیه سرِ گاو بوده است

: سخنان بی پایه و اساس ،  الف

 دعوی باطل ، ادعا

خودستایی کردن ، الف زدن: 

 باطل کردن ادعای

 ، تنها صِرفمجرّد : 

استشهادنامه، متنی که محضر: 

ضحّاک برای تبرئه خویش به 

 امضای بزرگان رسانده بود.

مجازا روحانی زردشتی ، : موبد

 دانشمند ، دانا

 صدای بلند ، فریادنفیر: 

 اسب تندرونَونَد:

فضیلت، استعداد ، شایستگی ، هنر: 

  لیاقت

 

 –آهنگر  ی کاوه – راساطی – یحماس

 – معّرب – ضّحاک – رینظ بی

 اوستا – مظهر – اژدها –دهاک  اژی 

 – فساد – فتنه – وزاددی – وزهی –

 بوسه – خورش – رخوالگی– رداسم

 کهتران – نتسکی – عالج – کتف –

 – مناهری – تّجسم – مهترزادگان –

-زناگری – ستزی – یرگچی – ثخبی

 پراگنده – فرزانگان – نهان – اریشهر

 – گزند – شد خوار هنر – وانگاندی –

 – سپهبد – سترگ – باگهر – فراز

– بهرما – انزی –دادخواه  ی کاوه

 – وسپردی – ویخد هانگی – محضر

 – بازارگاه – ارزان – برجست

 – ترگ – گرزه – غُو –رخاست گرد ب

 – فکثی – برگستوان – فتراک

 – رشپذی – سوفار – سپر – سوگند

 – زال – هِالل – ُشهره – زورآزمایی

 – قالی – انرحی – تضّرع – الحاح

 مجد – خُلد روضه – حسرت – قفای

 تبرئه -فضیلت  –توجیه  – خوافی
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 حیدریدرس چهاردهم : حمله 

 امال لغت

دارای پوست خال دار یا اسبی که  اَبرَش : 

در رنگ به رنگ ) به ویژه سرخ و سفید ( است. 

 اینجا مطلق اسب منظور است.

سرباز زدن از انجام کاری یا قبول امتناع: 

 کردن سخنی ، خودداری کردن.

 ردگاهمیدان جنگ، نبآوردگاه: 

 برافراشتن، بلند کردنبرافراختن: 

 مذکر پسر، فرزند پور: 

از  لرزیدنو اضطراب نمودن، بی قراریتپیدن: 

 ترس

 )ص(دوستدار، یار، القاب رسول اکرم  حبیب: 

اَلت حرب و نزاع؛ مانند شمشیر،  حرب: 

 خنجر، نیزه و...

 آب دهان، تفو خدو:  

 رخصت، اجازه دادندستوری: 

 مخفّف رزمگاه، میدان جنگرزمگه: 

 

 ، خشمناک خشمگینژیان: 

 ترسسهم:  

 هراس انگیز، ترس آورسهمگین: 

 زدن، کوفتنضرب: 

 پیکار، جنگغزا:  

 شیرغضنفر: 

نوعی جامة جلوباز که دو طرف آن با قبا:  

 دکمه بسته می شود.

 آیین، دین، مذهبکیش:   

ماده ای فرضی که به گمان پیشینیان کیمیا: 

، فلزاتی مانند مس و قلع را به طال و نقره 

 تبدیل می کند.

 پاک و بی عیب منزّه: 

 شیر هژبر:  

 بزرگ، عظیمژنده:   

 

 – رزمگه – ختبرانگی –عمرو 

 هوس – بحبی – همرزم – باستاد

 – دستور – رخصت بهر – طالب –

 بهانه – امتناع – یگآماد – اعالم

 – سهم – صلح – انژی هژبر –

 – کرد عَلَم –اِله  رشی – برافراخت

 – زره – آوردگاه – شاهد – دبخایی

 آداب – ماهر – قبا – لخت لخت

 – وصی – غضنفر – حرب – ضرب

 – خصم – زهرچشم –نهنگ 

 بت – دندتپی – غدری – کوفت

 ژنده – دغلتی – غضنفر – خانه

 – یباذل مشهد – لجبرئی – لفی

 – غزا – دَغَل – منزّه – اخالص

 – وطن – عفو – رانحی – کاهل

 عزّت – هنمی – فرزانگی -گوهرر

 هآغشت – ذرهّ  –

 درس پانزدهم : کبوتر طوق دار

 امال لغت

 رفت و آمداختالف: 

 رهایی جُستن، رهایی دادن استخالص:  

 عذرخواهی، پوزش خواهیاعتذار: 

 توجّهالتفات:  

 راهنما، پیشوا اِمام:  

 شایسته تر، سزاوارتر اولی تر: 

 کوتاهی ، سهل انگاری کردناهمال: 

 به دنبال ؛  براثر: 

 رّدپا: اثر

 رهایی تخّلص: 

 یکدیگر را یاری کردن ، یاری رساندن تعاون: 

 عهده دار شدنتکفّل: 

 صالح و درستصواب: 

 سرزنشگران، عیب جویانطاعنان: 

 گره، پیچیدگی عقده: 

 پشت، پشت گردنقفا:  

 چلوه کنان و با ناز راه روندهگُرازان:  

 انبوه، پُر شاخ و برگگَشتن:   

 شکارگاهمُتَصَیّد : 

 پی درپیمتواتر: 

 جدال و ستیزهمجادله: 

 فرمان بریمطاوعت: 

 رهاشده، آزاد مطلق:

 طوق دارمُطَوَّقه :  

 دمتصی – تناحی –کبوترطوق دار 

 نیاحری – عکس – تره – مرغزار –

 – چراغ – داغ – طاووس – زاغ –

 ادانصی – اختالف – زمرّد – قشقای

 – قصد – عصا – حوالی – متواتر –

 – مطوقه – قوم – نداختبی -حبّه

 – وار غافل – مطاوعت – طاعت

 – اضطراب – ضبط – تگ – گرازان

 – تخلص – استخالص – همگنان

 شرهای –تعامل  – قطری– صواب

 – قفا – سالح – حوادث – فتدبی –

 – دنومی – منقطع – یرو زهستی
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 دویدن تگ:  

 مواظبت، مراقبتتیمار:  

 اطمینان، خاطر جمعی ثَِقت: 

 دام و تور جال: 

 دانه : حَبّه 

 ناامید، بی بهرهخایب: 

 مندیهوش زیرکی ،دَها: 

 دادن راه را کج کردن ، تغییر مسیرراه تافتن: 

 اجازه، اذن دادن رخصت:  

 خوشبو جمعِ ریحان، گیاهانریاحین:  

 سنگ قیمتی به رنگ سبززُمرَد: 

  آبی که از سنگی یا زمینی زهاب ، زه آب:  

 مجازا اشک می جوشد.

 گستاخ و پُرروستیزه روی: 

 رئیسسَر: 

 سروری، بزرگی سیادت: 

 منسوب به شکار؛ صید، نخجیرشکاری: 

 ی غش، خالصپاک، ب صافی:  

  

 

 یاری کردن ، پشتیبانیمظاهرت: 

 ، کمک یاریمعونت:  

 آزردگی، ماندگی، به ستوه آمدنماللت: 

 سرزنشمالمت: 

 سست و ناتوان، آزردهملول: 

 اندرز دادن مناصحت:

 بریده، قطع شدهمنقطع: 

جمع موجب، وظایف و اعمالی که مواجب: 

 است.انجام آن برشخص واجب 

 جمع موضع، جای هامواضع: 

 همراه ، هم فکرموافق:  

با کسی دوستی و پیوستگی داشتن مواالت: 

 ، دوستداری

 دوستی، محبّت، دوستی گرفتنمودّت: 

 :  ناحیه، سرزمینناحیت 

 با صفا ، خوش آب و هوا ، خرمنَزّه:   

 همگان ، همههمگنان : 

 مهلکه، خطرو دشواریورطه:   

 ، عیب جویی بدگویی سرزنش،وقیعت:   

 

 – بتاختند – امام– اشارت – بیخا

 – مشاهدت – احوال – دَها – زِبرا

 مارتی – سوراخ – حادثه – زگاهگری

 – مصلحت حَسَب – فراخور –

 – دگاندی – آب زه – لتعجی

 – یآسمان یضاق – موافق – رخسار

 استری – مالمت – اتالتف – ورطه

 – عتطا – حقوق – تکفّل –

 – معونت – بگزاردند – مناصحت

 – عُقده – اَدا – ادتسی – مظاهرت

 – رخصت – رضمی – زجای – اِهمال

 تواقعی – طاعنان –تر  اولی – فراغ

 مطلق – رغبت – ثقت – مواالت –

 – اعتذار – لسبی – زمرّد –

 قانع – خرسند – تاعتق – تر چشمِ 

 گستاخ -سرزنش  – عوفی –

 

 درس شانزدهم : قصه عینکم

 امال لغت

 رساندن نامه یا پیام به کسی ابالغ: 

 قلعه، دژ ارک:  

 با دقّت، خیره خیره بَرو برَ: 

 سرخ؛ بور:  

 : شرمنده شدن، خجلت زده شدنبورشدن

 اثرپذیری، اندوهتأثر: 

 به شیوة فرنگی ها و اروپایی ها فرنگی ماَبی: 

جنگ افرازی شبیه شمشیر پهن و  قدّاره : 

کوتاه؛ قدّاره کش: کسی که باتوسّل بهذ زور، 

 به مقاصد خود می رسد.

کلکزدن، کمین کردن برای  دن: قُال کر

 شیطنت

 – هنوز – فروغ – حادثه –قدر 

 – یمآب فرنگی – کراوات – یعتعلی

 – واکس – افراط – تّجدد – متمّدن

 – فضعی – متلک – قدّ  – لتحصی

 – بشقاب – ناهار – غالباً – سو کم

 – راهبی و بد – ظرف – آب کوزه

 شلخته– ختهگسی – افسار  - شماتت

 صالًا و ابداً – سرزنش – هپو و هپل –

 – مُهملی– استعداد -رتغی – هبقیّ –
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 عصای سبکی که به دست گیرند. تعلیمی:  

 شاگردی کردن، آموختن تلمّذ: 

واژه ی روسی ، وسیله ای برای  چُرتکه:  

محاسبه ی جمع و تفریق شامل چند رشته 

سیم که در چهار چوبی قرار دارد . در دو 

رشته چهار مهره و در بقیه ده مهره ی 

متحرک که نماینده ی یک تا ده است ، جای 

 دارد.

زه کمان که انتهای تیر در آن قرار  لّه : چ

دارد و با کشیدن و رها کردن آن ، تیر پرتاب 

 می شود

 اوج، بلندی، واالیی رفعت:  

 بینایی دید، توانِسو: 

 سرکوفت، سرزنش، مالمت شماتت:  

 آش ساده که با برنج و سبزی شوربا: 

 می پزند.

چهره ای مصنوعی که چهرة اصلی  صورتک: 

اند و در آن سوراخ هایی برای چشم را می پوش

)فرهنگستان  و دهان تعبیه شده است؛ نقاب

زبان و ادب فارسی ، در حوزه ی هنرهای 

به  "ماسک  "تجسمی ، صورتک را در برابر 

 تصویب رسانده است (

خالص، سنجه، مقابل غش و ناپاکی؛  عیار: 

 : کامل و بی نقصان، پاک، خالصعیار متما

 ( ، قاب عینک frameفریم )  فرام: 

در اینجا مقصود بازیگر نمایش های قوّال: 

 دوره گردی است.

 آن چنانی ، چنانکذا: 

قفل چوبی که پشت در نصب می کنند کلون: 

 و در را با آن می بندند.

واژه ای فرانسوی؛ هیئتی که کمیسیون: 

وظیفه ی بررسی و مطالعه درباره ی موضوعی 

 را بر عهده دارد ، جلسه )مجازاَ(؛ 

 : تشکیل جلسه دادن کمیسیون کردن

 نوگرایانه ، روشنفکرانه متجدّدانه:  

 ، حقیر کوچک محّقر:  

 درخطر افکندنخود را خطر،  مخاطره:  

 آسان گرفتن ، ساده انگاری مسامحه:  

 مفتون، شیفته ، مجذوب مسحور:  

منطبق بودن رویه های قانون  مشروعّیت :  

گذاری و اجرایی حکومت با نظر مردم آن 

 کشور

 خنده آور، مسخره آمیز مُضحک:  

 باارزش، غنیمت شمرده مغتنم:  

 بی کارگی و تنبلیمُهملی:  

 با وقار، متینر:  موقّ 

 سهمگین، ترس آور مهیب: 

 و بدقوارهدرشت  یُغور:  

 – ییراپذی – شاهان – التی – دهاتی

 – سرایی نوحه – ونکازر – مهمان

 یسترودربای – نقّال – اتفاقاً  – روضه

 – زادالمعاد – ناًعی – راست و رک –

 – کهنه – بفچه – همرثی – هتعزی

 – قال – مسی تکه – کذا – فرام

 طالع – مضحک – موصوف – شرارت

 –زده  ذوق –مخلوط  – انبوه –

 – انیقل ین – مطمئن – احساس

 – مختصر – مسلّح – یحلب قوطی

 – ظن سوء – شرارت – سابقه

 – افهقی – مغتنم – هتجزی – کتحری

 تَرَک – بتمصی – قوزباالقوز – غوری

 – غرق –زده  رتحی – سطر – واردی

 ظن – توجه – ابداً – مسحور – لذت

 – اصرار – مسخره – تتفری –

 – صورتک – قوّال – هجهل – انهعامی

 – قهقهه – هِر و هِر – بمهی – زلزله

 و مات – تفوری – توّهم – عصبانی

 – غرق – رهیخ رهخی – مبهوت

 – صادقانه –کور  مهنی – ونیسکمی

 – التفات – صحن – خفّت – رتقصی

 – مخبرالدوله – طلّاب – قبا – فتهشی

 – محّقر – اطحی – طی – آباد شاه

 – پانچهت – لونک – چفت – محافظ

 چرتکه – ونروحانی– حترجی – قلب

 محضر – غتبلی – طهارت – خلوص –

 درز – کش قدّاره – ترعیّ – موّقر –

 جلّه – تلمّذ – محضر – سپهساالر –

– موهبت – بقا – متالشی – کمان

 – ضربه – سلطنت – اضی دسی

 – امت – مطلوب – قاجار – نآستی

 –ورپرست ز – غول – انتخی – ملت

 – اعتراض – اطاعت– استبداد

 – جاهل– تصّور – ضمن – تنومندی

– متّهم – مسامحه – قصد – عذر

 قابل – جدّی مسائل – طبع شوخ
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کسی که به آداب اروپاییان  فرنگی ماَب: 

 رفتار می کند، متجدّد

 کمین .  قُال : 

 : کمین کردن ، در پی فرصت بودن   قال کردن

به شیوة فرنگی ها و اروپایی ها  فرنگی ماَبی: 

) مآب به معنای بازگشت یا جای بازگشت 

 است ، اما در اینجا معنای شباهت را 

 (می رساند 

جنگ افرازی شبیه شمشیر پهن و  قدّاره : 

 کوتاه؛ 

: کسی که با توسّل بهذ زور، به قدّاره کش

 مقاصد خود می رسد

: نوعی نخ که از الیاف کَنَف ساخته  نخ قند

 می شود

: دسته ی هفت صندوقی ،  هفت صندوقی

گروه های نمایشی دوره گردی بوده اند که با 

اجرای نمایش های رو حوضی ، اسباب 

سرگرمی و خنده ی مردم را فراهم می کردند. 

این گروه ها وسایل و ابزار خود را در صندوق 

اده اند. پر جاذبه ترین و کامل هایی می نه

ترین گروه آن هایی بودند که هفت صندوق 

قوال  "داشته اند. به هر یک از بازیگران گروه 

 می گفته اند "قوالک  "یا  "

 
 

 – سلطه – لِه – بهانه – چنته – تأمل

 تن مبارزه – تروحانی – موثر – تأثر

 هدف – ارعی – عطر – امانت – تن به

 – تمشروعیّ – تمشروطیّ – ضربه –

 – ابراز – یقلدر ساطب – مقدّم

 اتنظریّ – طعام – پختگی – حداقّل

 طلّاب – فتشزی – جرئت – حدّت –

 کاَر – ستیبا می –

 هفدهم : خاموشی دریادرس 

 امال لغت

 ، برزگر دهقان، کشاورزبرزیگر:  

جایی یا ظرفی که در آن چراغ چراغدان:  

  بگذارند.

 – چراغدان – گزاری سپاس –شعله 

 فروتنی – اهوهی – ماهی – صبورانه

 – هودهبی – گربرزی – تاج – اروی –

  تنور –رغبت  بی – تهی

 

 درس هجدهم : خوان عدل

 امال لغت

 ، خیابان خشکیبرّ: 

 سفره یا طبقی که در آن غذا می گذاشتند. خوان:

 دگرگون، تغییرداده شده مبدَل:

 شرط و قیدبی مطلق:

 – همگان – عدل خوان –آسوده 

 – بهره – حواس –صدگانه  اَسمای

 – ذات مفرّح – اتحی دمم – غبار

 – معتبر – نزی –رَستن  دهتنی
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 نجات یافتن، رهاشدن رَستن:

 تمسخر ریشخند:

 خوشی، شادمانی شَعَف:

 

 

 

 نیایش: الهی

چابک، تند و  چاالک:

 فرز

 رستاخیز، قیامت حشر:

 

نافرمانی، گناه عصیان: 

 و معصیت

 ترس، هراس:  هول

 

 محترم، ارزشمند معتبر:

 آوربخش، نشاطشادی مُفرح:

 گرفتار، بسته، درقیدشده مقیّد:

 مددکننده، یاری دهنده مُمد:

سر و صدای همراه با  هلهله:

 شادی و شور و شوق ، خروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – دوردست – سزمست – سرخوش

 ماندوزی – بحر و برّ – اختران – فراز

 – آذرباد – زالل – عدم – حصار –

 – آواز – هلهله – یریگماهی – ققای

 –تحّرک  – نطنی– فضا – مرغان

 تنهای – تمحبوبیّ – مطرح – راجع

 فرسنگ – صرف – منظور – عمق –

 – محض – گذر زود – رسرازی –

 – غلبه – لرزش – شعف – حماقت

 اجتماع – دنغلتی – لحظه – محکم

 – مهلت – صخره – تموقعی –

 – طرز – هبقیّ – سّرمی – تمحدودیّ

 – طلبی قدرت – اتیح – تاهمیّ

 – دمقیّ – دودمح – مترسی – جذب

 هوانوردی – باطن – جوهر  - حشره

 – اررزمی –گسلد  می – رزنجی –

 – عزم – ستهشای – انعصی – نهفته

 – هول – حشر – غمناک – مکافات

 فرز –هراس 
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 لغت و امالی سال دوازدهم

 ستایش : ملکا ذکر تو گویم

 امال لغت

حرکت به سوی مقصدی برای به  پوییدن:

وجوی چیزی، تالش، آوردن و جستدست

 رفتن

 هدیه، ارمغانتحفه: 

 ستایش، سپاس ثنا:

 پاداش کار نیکجزا: 

بزرگواری، شکوه، از صفات خداوند که  جالل:

 به مقام کبریایی او اشاره دارد.

 سخاوت، کَرَم بخشش،جود: 

دانا به همه چیز، دانای راست کردار،  حکیم:

های خداوند تعالی؛ بدین معنا که همة از نام

روی دلیل و برهان است و کارهای خداوند از 

 دهد.کار بیهوده انجام نمی

 ها و صفات خداوندبسیار مهربان از نام رحیم:

 مجازاً امکان، چارهروی: 

 شادی، خوشحالی سرور:

 سزاوار، شایسته، الیق سزا:

 مانند، مِثل، همسانشِبه: 

 شدن، مقابل ذُلّ ارجمندی، گرامیعزّ: 

 بخشش، کَرَم فضل:

ها و ده، بخشاینده، از نامبسیار بخشنکریم: 

 صفات خداوند

 پادشاه، خداوندمَلِک: 

کند، نشان آن که آشکار و هویدا می نماینده:

 دهنده 

 پندار، تصوّر، خیال وهم:

شبهه و شک بودن، امری که واضح بی یقین:

  و ثابت شده باشد.

فضل  –سزا  –توحید  –فضل  –ذکر 

شبه  –وهم  –فهم  –وصف  –نا س –

 بکاهی  –جزا  –سرور  –عز  –

 هدیه – رهایی –سنایی  –فزایی 

 الیق –بیهوده  –سخاوت  –ارمغان 

 تصور –هویدا  -ذل و عز –سزاوار 

 ثابت -واضح 

 

 درس اول : شکر نعمت

 امال لغت

روی گرداندن از کسی یا چیزی،  اعراض:

 روی گردانی

 بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی اِنابت:

حالتی که درآن، احساس بیگانگی و  انبساط:

 مالحظه و رودربایستی نباشد؛ خودمانی شدن

 بلند، بالیدهباسق: 

 جِ بنت، دخترانبنات: 

 سرانگشت، انگشت بَنان:

 برگزیده، برتر فایق:

 فرش گستر، گسترندة فرش فرّاش:

ای که از سوی پیش باز است جامه، جامهقبا: 

و پس از پوشیدن دو طرف پیش را با دکمه به 

 هم پیوندند.

 آمدن، قدم نهادن، فرارسیدنقدوم: 

 صاحب جمال قسیم:

 جِ کاینه، همة موجودات جهان کاینات:

 – قربت – طاعت – عزوجل –منت 

 مفرّح – اتحی ممد – نعمت – دمزی

 عذر – رتقصی – عباد – عهده – ذات

 غیدر بی – نعمت خوان – رحمت –

 – فاحش – بندگان – ناموس –

 – صبا باد – حساب – رحمت

 – نبات – ناتب – هدای – نیدزمر
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 درخت انگور، َرز تاک:

تمامی  ماندة ؛ تتمّة دور زمان: مایةباقی تتمّه:

و کمال گردش روزگار، مایة تمامی و کمال 

 دور زمان رسالت

 سرگشتگی، سرگردانی یّر:تح

 زاری کردن، التماس کردن تضرّع:

 گناه، کوتاهی، کوتاهی کردن تقصیر:

 اندامخوشجسیم: 

 زیور، زینت حِلیه:

 سفره، سفرة فراخ و گشادهخوان: 

زنی که به جای مادر به کودک شیر  دایه:

 کند.دهد یا از او پرستاری میمی

 بهار ربیع:

وجه معاش که رزق، مقدار خوراک یا  روزی:

-آورد یا به او میهرکس روزانه به دست می

 رسد؛ وظیفة روزی: رزق مقرّر و معیّن

 شفاعت کننده، پایمرد شفیع:

 عسل؛ شهد فایق: عسل خالص شهد:

 برگزیده، برگزیده از افراد بشر صفوت:

جِ عاکف، کسانی که در مدّتی معیّن  عاکفان:

 در مسجد بمانند و به عبادت پردازند.

گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است؛ عزِّ وَ جَلّ : 

 رود.بعد از ذکر نام خداوند به کار می

آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر  عُصاره:

 به دست آورند؛ افشره، شیره

 آشکار، واضح فاحش:

 عطاکردن، بخشیدنکرامت کردن: 

 در اصطالح عرفانی، کمال توجّه بنده مراقبت:

 به حق و یقین براینکه خداوند در همة احوال،

ه ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل از توجّعاِلم بر 

 به غیرِ حق

 افزونی، زیادی مزید:

فرمانروا، اطاعت شده، کسی که دیگری  مُطاع:

 بَرَد.فرمان او را می

اعمال عبادی، احکام و عبادات  معاملت:

شرعی، در متن درس، مقصود همان کار 

 مراقبت و مکاشفت است.

 اقرارکننده، اعتراف کننده معترف:

هر چه بدان فخر کنند و بنازند؛ مایة  مُفخر:

 افتخار

 انگیزبخش، فرحشادی مفرِّح:

کشف کردن و آشکارساختن، در  مکاشفت:

 اصطالح عرفانی، پی بردن به حقایق است.

 نسبت داده شده منسوب:

 سپاس، ُشکر، نیکویی منّت:

 فصل، هنگام، زمان موسم:

 آبرو، شرافت ناموس:

 گیاه، رُستنی نبات:

 آور، رسولپیغمبر، پیام نبی:

 بوخوشنسیم: 

جِ واصف، وصف کنندگان،  واصفان:

 ستایندگان

 برگورق: 

 دارای نشان پیامبری وسیم:

 مقرّری، وجه معاشوظیفه: 

  

 قدوم – اطفال– قبا – خلعت – مهد

 قیفا – شهد – تاکی عصاره – موسم

 – تو بهر از – غفلت – باسق –

 صفوت – کائنات – سرور – انصاف

 – مسین – مطاع – عشفی – تتمه –

 – دجی – موسی – منسی – مجسی

  – انابت – بحر موج – الخص

 زاری و تضّرع – اعراض – عال و جل

 عاکفان – شرمسار –بنده   زاری –

 هحلی – واصفان – رتقصی – کعبه –

 – انکشتگ – منسوب – رتحی –

 بحر – مراقبت – دل صاحب

 – معاملت – مستغرق – مکاشفت

 مرغ – ههدی تحفه –انبساط  قطری

 – رتحی – طلب – انمدعی – سحر

 حاصل – قصد – بط – نقّاش – بَنان

 معاش  – تشهر – فروگذاشت –

 –ناز  –فرح  –ستاینده  –ورق 

 –مقرر  –فایق  –واضح  –احوال 

 سرکشتگی –زینت  –زیور  –معین 

 رودربایستی –رز 
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 درس دوم : مست و هشیار

 امال لغت

دان، در شناس، سخندان، ادبآداب ادیب:

 معنای معّلم و مربّی است.متن درس به 

گردن  تسمه و ریسمانی که به سر و افسار:

 بندند.میاسب و االغ و ... 

 ناخوشایندبودن، ناخوشایند داشتن امری اکراه:

 نیرنگ، دورویی، ریاکاری تزویر:

کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و حد: 

 مجرم

 فروشمِی خمّار:

 گردپاسبان و نگهبان، شب داروغه:

دِرَم، مسکوک نقره، که در گذشته، به  درهم:

عنوان پول رواج داشته و ارزش آن کسری از 

دینار بوده است؛ در متن درس، مطلق پول 

 مورد نظر است.

واحد پول، سکّة طال که در گذشته رواج  دینار:

داشته است، در متن درس، مطلق پول است؛ 

ها و مناطق مختلف وزن و ارزش دینار در دوره

 تفاوت بوده است.، م

خداوند، پروردگار، خداوند صاحب  ذوالجالل:

 جالل و عظمت

نشین که میل به دنیا و پارسای گوشه زاهد:

 تعلّقات آن ندارد.

 پیشه، کار، حرفه صنعت:

 درست، پسندیده، مصلحت صواب:

 تاوان، جبران خسارت مالی و غیرآن  غرامت:

دارایی یا چیزی که برای مطمئن  گرو:

سی در به انجام رساندن تعهّدی به ساختن ک

 شود؛ او داده می

: مال کسی را به عنوان وثیقه گرو بردن

گرفتن و نزد خود نگه داشتن؛ موفّق شدن در 

 به دست آوردن گرو مسابقه و

مأمور حکومتی شهر که کار او محتسب: 

نظارت بر اجرای احکام دین و رسیدگی به 

 اجرای احکام شرعی بود.

 پیوسته، مِی همیشه، مدام:

 سرزمین، کشور، مملکت؛  مُلک:

 : دارالملک، پایتختدارِ ملک

 پند دهنده، سخنورِ اندرزگو واعظ:

 حاکم، فرمانروا والی:

 ذات، وجودوجه: 

 

 

 
 

 – راهنپی – مست –تسب حم

 – خمّار – قاضی – زانخی و افتان

 – وارهان – خوابگاه – داروغه

 – کاله – عار – تاز بهر غرام

 واعظ – صواب – ارهشی – هودهبی

 راهرو – صاحب – برهنه – رتزوی –

 – زَر– مس – قحقای – راهبر –

بحر  قغری – مرتبه – خور و خواب

 نظر صاحب – نظر –ر منظ –خدا 

تسمه  – وصال هوای –و زبر  ریز –

 –مامور  –ذات  –مسکوک  –

مصلحت  –تاوان  –تعهد  -وثیقه 

پارسا  –زاهد  –حرفه  -صنعت  –

 ذوالجالل -خسارت  -تعلقات  –
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 درس سوم : نیکی

 امال لغت

 جِ اجنبی، بیگانگان اجانب:

 ساخته شدناحداث شدن: 

برپایی، برقرار و ثابت کردن کسی یا استقرار: 

 چیزی در جایی، مستقرشدن

ها، جای بسیار غم خانة غماالحزان: بیت

ای است که انگیز، طبق روایات نام کلبه

السالم در آن در غم فراقِ یعقوب علیهحضرت 

 کرده است.یوسف علیه السالم گریه می

 خانة غم، ماتمکده بیت الحَزَن:

ثابت رأی و ثابت عزم، دارای ارادة  ثابت قدم:

 قوی

محرّک، آن که دیگران را به سلسله جنبان: 

 انگیزد.کاری بر می

 کناره، کنار طرف:

 روش، طریق مسلک:

 مراهرای و ههم موافق:

 
 

 – مسلک – وطن بهر – ریمرغ اس

 – طَرف – قرفی – سحر – همت

 – غرقه –الحَزن  تبی – اجانب

 صاحب – زمانه – اهرمن – مانسلی

 – تحفه – محترم – خرد اهل –

 – موافق – عدل و انصاف – فراغت

  – جنبان سلسله – قدم ثابت

 عصر – زنخدان – قدس رطای

 – نثار – محفل – عارف – مشزوطه

 کلّه – موسوم– تفاعار – زخاکری

 ساجدی –لّه ق – استقرار – قندی

 – احداث – هروحیّ – مسائل –

 – تسلّط – مهندسی – محدود

 رزمنده – باَ تقری – جهاد – تقاطعیّ

 هشد حساب – رتدبی – جداره دو –

 فراق و جدایی

 درس پنجم : دماندویه

 امال لغت

 آونگ، آویزان، آویخته آوند:

 خشمگین و قهرآلود ارغند:

کن، جداکن؛ در متن درس: پاره بگسل:

 نابودکن

 پس افکنده، میراثپس افکند: 

حرکت به با چشمی ثابت و بی زُل زدن:

 چیزی نگاه کردن

جِ ستور، حیوانات چارپا خاصّه  ستوران:

 اسب، استر و خر

 تخت پادشاهی، اورنگ سریر:

 خوشبختی، متضاد نحس،  سعد:

مشتری است که به  سیّارة اختر سعد:

 مشهور است.« سعداکبر»

مرهم، دارو که به جراحت نهند؛  ضماد:

بستن چیزی بر زخم، مرهم  ضمادکردن:

 نهادن

شخصی نظامی که کارش عامل تخریب: 

نفجار و های نظامی به وسیلة انابودکردن هدف

 های انفجاری است.کارگذاشتن تله

 بخشش، دهشعطا: 

 زده، منجمدیخفسرده: 

 ناله و زاری، فریاد فغان:

پاره گل خشک شده به صورت سنگ،  کلوخ:

پاره گل خشک شده به درشتی مُشت یا 

 تربزرگ

 چهرِ  – خود کُلَه – یتگی – دیسپ

 – وارهی – هبنهفت – بند دل

 – سپهر – نحس – ستوران

 ضربت – روزگار – آوند – اخترسعد

 – خرسند – ضربت – روزگار –

 خامش – فساد – کافور – فسرده

 – ارغند – معجر – سوزد – نمنشی

 سفله –ظلم  بنای – بگسل – رتزوی

 – شغال – عطا – رسری – بِستان –

 – مرج و هرج – هفرومای – محتاج

 – سستی – مطبوعات – متّاکی

 جاسوس – راز – رتأثی – خواه وطن
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 فرومایه، بدسرشت سفله:

 آرام آرام، به آهستگی سلّانه سلّانه:

 خشمگین، غضبناک شرزه:

ر بخود، کاله فلزی که در جنگ کاله خود:کُلَه

 گذارند.سر می

 سّمی و خطرناکویژگی نوعی مار گرزه: 

 سرپوش، روسریمعجر: 

 بیکار، بالتکلیف؛  معطل:

 : تأخیرکردن، درنگ کردنمعطّل کردن

 شوم، بدُیمن، بداخترنحس: 

 

 بقری عن – یگذار نمی – االغ –

 – جرئت – بتخری – یمقدی –

 – مواضع – زل – معطّل – رتاًباالغی

 سلّانه – افسار – صدّام – یگر لهحی

 اوضاع – پوزه – خار و علف – سلّانه

 زور – دهان – حّلم – خطرناک –

 نعل – جفتک  -عرعر – زادآدمی –

 حدس – عَرَق – فحری – هوس –

 – اطلّاعات – اضافی – متوّجه –

 – یبعث راسی – تلفات – فروماندن

 گرزه -زل زدن  –نحس  – لد تهِ

  نامهدرس ششم: نی

 امال لغت

میل قلب است به دیدار محبوب؛ در  اشتیاق:

متن درس، کشش روحِ انسان خداجو در راه 

 شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی

 چنینایدون که؛ ایدون: این ایدونک:

کسانی که سیر و سلوک آنها به بدحاالن: 

 است.سوی حق، کُند 

 فرارسیدن هنگام غروب یا شب گاه شدن:بی

در اصطالح موسیقی یعنی آهنگ و  پرده:

 های مرتّب، حجابنغمه

 فروغ، پرتو تاب:

 پادزهر، ضّدزهر تریاق:

 دوست، همدم، همراه حریف:

 برابر، اندازه، بر طبق حسب:

رهروان راه حق که از سیر به  حاالن:خوش

 اند.سوی حق شادمان

 اجازه، وزیر دستور:

 مونس، همراز، دردآشنا دمساز:

 جشن سور:

 پاره؛ پاره شرحه شرحه:

 : پارة گوشتی که از درازا بریده باشند.شرحه

ناله و ماتم، زاری و فریاد که در  شیون:

 مصیبت و محنت برآرند.

 گمان، پندار ظن:

 مجذوب، شیفته؛  مستغرق:

 حیران و شیفته شدن مستغرق گشتن؛

 دارندهه، گوششنوند مستمع:

 پوشیده، پنهانمستور: 

 فریاد و زاری به صدای بلند نفیر:

 

  

 – هشرحشرحه  –ر نفی –نیستان 

جهت  –جمعیت  –وصل  –اشتیاق 

دستور  –اَسرار  –ت نجس –ظن  –

دمساز  –تریاق  –زهر  –حریف  –

مشتری  –هوش  –قصّه  –حدیث  –

 –مور  –پخته  –سوز  –بی گاه  –

 –مستمع  –معکوس  –رهنمون 

 –مَحرم  –آشفتگی  –زلف  –غنچه 

 –قرب  –تجّلی  –کاه  –حسب 

 –مستغرق  – گزید –حضرت 

 سلوک  –عرضه  –طلبد  –حاجت 

 ماتم –فروغ  –حجاب  –نغمه 

 فریاد و زاری –محنت 
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 درس هفتم: در حقیقت عشق

 امال لغت

 محفل، ضیافت بزم:

و  هوشی، حالت از خودرستگیبی خودی:بی

 به معشوق پیوستن

 منسوب به جسم، مقابل روحانیجسمانی: 

 زیبایی، زیبایی ازلی خداوند جمال:

 نیکویی، زیباییحُسن: 

منسوب به روح، معنوی، ملکوتی،  روحانی:

 آنچه از مقولة روح و جان باشد.

 درخور، میسّر، امکان سامان:

 خیال، دیوانگی سودا:

 دیوانگی شیدایی:

آنچه خداوند بر الزم، ضروری،  فرض:

 بندگانش واجب کرده است.

ترین و بهترین کامل بودن، کامل کمال:

صورت و حالت هرچیز، سرآمد بودن در 

 های خوبداشتن صفت

 دوستدار، یار، عشاق محب:

 مرگ، مُردن مَمات:

  نوا، ترانه، سرود نغمه:

 وصول – مطلوب – روحانی –حُسن 

 – محبت – مأوا – عشق واسط –

 نردبان – معرفت – خاص – تغای

 – سامان – رَخت – تَرک – قَدَم –

 – سودا – ممات – اتحی – فرض

فزون ا – یوانگدی – ارزد – یکرزی

 قتحقی – فرق – قوت – یرا بی –

و  چپی – زلف – قالی – زناگری –

 – انکوهسار – ختبرانگی –تاب 

 نغمه – ادگارانی – فرصت – زمگری

 میسر -ترانه  – هزمان – محبت

 درس هشتم: از پاریز تا پاریس

 امال لغت

توقّف چند روزه در سفر به جایی،  اتراق:

 موقّتاً در جایی اقامت گزیدن

دوردانستن، بعیدشمردن چیزی؛  استبعاد:

: بعید و دوربودن از تحقّق و استبعاد داشتن

 وقع امری

 وابسته، پیوسته و مرتبط بازبسته:

پردة نقّاشی که در ساختمانی که  پانوراما:

سقف مدوّر دارد، به دیوار سقف بچسبانند؛ 

چنان که هرکس در آنجا بایستد، گمان کند 

 بیند.که افق را در اطراف خود می

 یادآوری، به خاطر آوردن تداعی:

ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سّمی  جرّاره:

 شود.که دُمش روی زمین کشیده می

 طلوع آفتاب، صبح زود چریغ آفتاب:

 شایان توجّه، با ارزش و مهم چشمگیر:

ای که به موجب آن دریافت نوشته حواله:

کننده ملزم به پرداخت پول یا مال به شخص 

 دیگری است.

خمیده و محدّب، سقف قوسی سقف  طاق:

شکل که با آجر بر روی اطاق یا جایی دیگر 

سازند؛ طاق ضربی: طاق احداث شده بین 

دهانة دوتیرآهن که آن را با آجر و مالط گچ 

 سازند.می

سینی گرد بزرگ و معموالً چوبی،  طَبَق:

داری یا حمل اشیا که بیشتر آن مخصوص نگه

 گذارند.را بر سر می

 ی ردانوع طیلسان:

عجین شدن، آمیخته شدن یا  عجین آمدن:

 ترکیب شدن دو یا چند چیز

حّد نهایی چیزی، کماِل  غایت القصوی:

 مطلوب

 یمنپی، خوشقدم، نیکخوش پی:فرخنده

گیری مسافت فرسنگ، واحد اندازه فرسخ:

 تقریباً معادل شش کیلومتر

جاکاغذی، جعبة چوبی یا فلزی روباز  کازیه:

ها روی دادن کاغذ، پرونده یا نامهکه برای قرار 

 دهند.میز قرار می

 گزارری – رجانسی – فرسخ – زیپار

 – اتراق – قنات –آفتاب  غچری –

 اعتبار – مراجعه – دانشسرا – فراهم

 – محصّل – هتهّی – تداعی –

 هکازی – دهاتی – حواله – خطرناک

  – استبعاد – رتحری – اعضا –

 – توّقف – غرق –القصوا  تغای

 – آتن – لسانطی –وصله   - نواحی

 عقرب – یأر – دموکراسی – مهد

 فراز – قطور – همارغاشی – جرّاره –

 – ریتی رود – فرات – کرانه –

 – ینموسولی – رومی امپراطور

 – مستعجل – حبشه – صباحی

 – ضربی طاق – هاضمهسوء

 غتی – فانضعی – ووساک – اعتصاب

 رمغانپی – قطری – نآیی– تهی –

 – بروکسل – فرخنده – خضر –

ناپلئون  – واترلو – تپّه – نازی سپاه
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 بنایی با سقف گنبدی یا به شکل هرم رواق:

توقّف کوتاه؛ هرگاه مرغی از اوج،  سرپرزدن:

یک لحظه بر زمین نشیند و دوباره برخیزد، 

 گویند.می« سرپَرزدن»این توقّف کوتاه را 

بدگواری، دیرهضمی، هرگونه  سوء هاضمه:

اشکال یا اختالل در هضم غذا که معموالً با 

 سوزش سرِدل یا نفخ همراه است.

 بامداد، سپیده دم، پگاه صباح:

 پادشاه، هریک از پادشاهان سلسلة کیان کِی:

 منسوب به کیان؛  کیانی:

ها، هریک از پادشاهان داستانی : کیکیان

 قباد تا داراایران از کی

ماری بسیار خطرناک در دوزخ؛  مارغاشیه:

های ای از قرآن، یکی از نام: سورهغاشیه

 قیامت

 زودگذر، شتابنده مستعجل:

موبدانِ زرتشتی؛ در ادبیات عرفانی،  مغان:

 عارف کامل و مرشد را گویند.

 اسب، آنچه برآن سوار شوند. مَرکب:

  بساط شطرنج نَمَط:

 – پانوراما – محوّطه – طَبَق –

 – بارندگی – وحشت – توپخانه

 دهات – فاتحه – ایکتوروی – فتعری

 – رواق – نَمَط – طاق – دوگل –

 مابراهی – ردلپذی – طاقه – زممی

 زود گذر – صاخال – طاعت –ادهم 

 مالط –مغان  –هضم غذا  –بساط 

 شطرنج –هرم  –ملزم  –محدب 

 صباح -منسوب 

 درس نهم: کویر

 امال لغت

 آستان، آغازآستانه: 

 کرانگیجاودانگی، پایندگی، بی ابدیت:

میل و خواست، اخالص، عالقه و  ارادت:

 محبّت همراه با احترام

 بوییدن استشمام:

در شب سِیرکردن، هفدهمین سورة  اسرا:

 قرآن کریم

 گسار، غمخوارغم گسار:اندوه

 طرح، نقشه انگاره:

 ایزدی، خدایی، منسوب به اهورا اهورایی:

نژاد که فرهنگ و گروهی از مردم هم ایل:

معمواًل به صورت اقتصاد مشترک دارند و 

 کنند؛ چادرنشینی زندگی می

 خانواده و نژاد و اجداد ایل و تبار:

منسوب به طفیل، وابسته، آن که  طفیلی:

وجودش یا حضورش در جایی، وابسته به 

وجود کس یا چیز دیگری است؛ میهمان 

 ناخوانده

 دادگستری عدلیّه:

های کوچکی که باالخانه، هریک از اتاق غرفه:

سازند در باالی اطراف سالن یا یک محوّطه می

 که مشرف بر محوّطه است.

علم احکام شرعیه، علمی است که از  فقه:

کند. مبنای فروغ عملی احکام شرع بحث می

این علم بر استنباط احکام است از کتاب و 

سنّت و به سبب همین استنباط، محلّ اجتهاد 

 است.

قاچ، قسمت برآمدة جلوی زین؛ کوهة قاش: 

 زین

 – ارگ – رسرازی – سوزان –تموز 

 – دراز – باغستان – نانمزی

 – فقه – هقبی – مُهر – عتمشای

  – غرفه – یغن و رفقی – تقوا

 -اسرار هادی ملّا – بغای و حاضر

 –صبرانه  بی – منقلب – اتیح

 ماوراء – گستر – زندان غربت

 – زهسنگری – مذهب – عهبیطال

 – زاسرارآمی – الهام – عطر – یوح

 – مهتاب – نخلستان – اممشاست

 – نراستی –آلود  هگری – بغی

 –روشن غروب  هسای – عهشی

 – تفرجّگاه – گلّه – اهوهی – دهقان

 تأللوء – معّلق – نظاره – گردشگاه

 – لوکس – تابدیّ – لقندی –

 لذّت – تلّقی – کهکشان – آسفالت
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 بیکاری، بیهودگی، کاهلی بطالت:

درختی خودرو و وحشی که در برخی  بَن:

 روید، پستة وحشینقاط کوهستانی ایران می

پارچة ابریشمی دارای نقش و نگار،  پرنیان:

 نوعی حریر

 ن، بازگوییبیان کردن، شرح داد تعبیر:

 گردشگاه، جای تفرّج، تماشاگاه تفرّجگاه:

 دریافت، نگرش، تعبیر تلقی:

ماه دهم از سال رویمان، تقریباً مطابق  تموز:

 با تیرماه سال شمسی؛ ماهِ گرما

 فلسفه، به ویژه فلسفة اسالمی حکمت:

 پسندیده، خوب، زیبا دالویز:

 باد بسیار گرم و زیان رساننده سَموم:

ساله؛ شبدر ی علفی و یکگیاه شبدر:

دوچین: شبدری که قابلیت آن را دارد، دو بار 

 پس از روییدن چیده شده باشد.

 صدا و آواز اسب شیهه:

 : پاکی، صفا، قداستقدس

 آویزند.چراغ یا چهل چراغی که می قندیل:

نام کوهی در منطقه ونک از توابع  کمانه:

 شهرستان سمیرم استان اصفهان

اسب یا استری که به رنگ سرخ تیره  کَهَر:

 است.

 اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد. کُرَند:

های بسیار ای که تابستانمنطقه گرمسیر:

های معتدل دارد؛ مقابل گرم و رمستان

 سردسیر

 سو، ماسوا، برترفراسو، آن ماورا:

آنچه فراتر از عالم طبیعت و  ماوراء الطبیعه:

 مده باشد؛ مانند خداوند، روح و مانند آنها

 زیافتخار، سرافرا مباهات:

محّلی که در آن تدریس کنند؛ موضع  مدرس:

 درس گفتن

 همراهی کردن، بدرقه کردن مشایعت:

 آویزان، آویخته شده معّلق:

 حالت سرخوشی، کیفوری، سرمستی نشئه:

 تماشاکردن، نگاه نگریستن نظاره:

 غارت، تاراج؛  یغما:

 : غارت شدنرفتن به یغما

 
 

 محروم – قدس – تابدی – نشئه –

 – سموم – راز – چغندر – حلقه –

  – شاندی مصلحت – ییاهورا

 – نشئه – گردشگاه– گذار و گشت

 رهتکبی – اذان – کاسه – اسرا

 – ههشی – تفنگ – تقام –االحرام 

 بساط – گردان دوره – نزی – قاش

 غمای – دتبعی – مزه – لای – حلوا

 منقل – زغال – بلوط – بتمصی –

 محصور – اتاقک –تنفس  – آفت –

و برق  قزر – اطحی – فرسا جان –

 – غصّه – مأمور – همدم –

 قشقایی – حصر و حدّ  – سرگردانی

 امزای –قاب -قتصدی – بستگی دل–

 – شوکت – مباهات – محلّه –

 – مرتفع – انتظار – زالل – متعزی

 تاز و تاخت – کُرَند – کَهَر – آغوش

 – سخاوت – معطّر – زدالوی –

 – قدر گران – عتطبی –اهب مو

 ترقّی – سمحبو – تنگ – بطالت

 – ساوه – دادگستری – رفاقت –

 – ترقّی – جو و پرس – دزفول

 – محاسبه – عاقبت – هعدلی

 بساط – یلطفی – زتی – نشاهی

 –و تبار  لای – اختراع – هتهوی

 و آرام – شآسای – حرمت – القیی

 زلبری – اندوهگسار – غمخوار – قرار

 های قلّه – مدهوش – نعطرآگی –

 موضع  –تاراج  –غارت  – کمانه

 طفیل –زین  –فراسو 
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 درس دهم : فصل شکوفایی

 امال لغت

حدّ فاصل میان دو چیز، زمان بین برزخ: 

مرگ تا رفتن به بهشت یا دوزخ، فاصلة بین 

 دنیا و آخرت 

 

انتظار و توقّع امری از چیزی یا  چشمداشت:

 کسی؛ 

: منتظر دریافت پاداش یا مزد داشتنچشم

 بودن 

 ادّعا داعیه:

 ضربه، ضربه زدن زخمه:

 بخشندگی، سخاوت دستی:گشاده

  

 – غبار – غرق –دار  نهآیی –برزخ 

تاب و  بی – منسی – زبرخی – انتظار

 هداعی – راناتی – نیغم – تبه –قرار 

 دستی گشاده – سراپا – سراسر –

 – ردلپذی – زپالی – گزاری سپاس –

 – فرسودگان – زبانمی – تگانسخ

 راثمی – کرامت – زخمه – نوازشگر

 – گوهر – زرافشانی – ثارای –

 تب – رهنمون –سعادت  – آزادگی

 مزد -منتظر  –توقع 

 درس یازدهم: آن شب عزیز

 امال لغت

بدون حصار و نرده؛ آنچه اطراف حفاظ: بی

 آن را حصار نگرفته باشد.

سخنی که همراه با خشم، خشونت و  تشر:

اعتراض است و معموالً به قصد ترساندن و 

 شود.تهدیدکردن کسی گفته می

 صبح زود، هنگام سحر پگاه:

عذر و دلیل آوردن، به تعویق انداختن  تعلّل:

 چیزی یا انجام کاری، درنگ، اهمال کردن

جناغ، استخوان پهن و دراز در جلو  جناق:

 قفسه سینه

 انگیزغم حزین:

 نگه دارنده، محافظ؛  حمایل:

: محافظ قراردادن چیزی برای حمایل کردن

 چیز دیگر

آنچه در مراسم سوگواری اهل بیت  روضه:

پیغمبر صل اهلل علیه و آل و سلم. و به ویژه در 

مراسم سوگواری امام حسین علیه السالم 

 سراییشود؛ ذکر مصیبت و نوحهخوانده می

 حسّ بویایی شامّه:

آید، به صورت سیاهی به نظر میآنچه  شَبَح:

 سایة موهوم از کسی یا چیزی

بزرگواری، حرمت و اعتباری که از  شرف:

-های اخالقی به وجود میرعایت کردن ارزش

 آید.

خودداری کردن از انجام کاری از  طفره رفتن:

روی قصد و با بهانه آوردن، به ویژه خودداری 

کردن از پاسخ صریح دادن به سؤالی یا 

 دن موضوع  به موضوعات دیگرکشان

 – ثلث – مُصِر – هبقیّ  – یعصبان

 – خاکی تلّ – احتمال – حقوق

 – فرق – لصایخ – کُلت – هچفی

 – مطمئن – طمسلّ – موحّدی

 – صلوات – طنز – غامپی – جذب

 شامّه – حمله – عرض – آغوش

 – اصرار – طفره – بغری – قوی

 – متقاعد – عاقبت – التماس

 – همراهی – پراکنده – مقدّمات

 – شَبَح – متعلی – غیدر – بتعقی

 – تپّه – سنگر – فاصله – مراقب

 – فلطی – زمزمه – یبان دهدی

 – توپ – یدرسدی – دتأیی – سبک

 – جثّه – عمق – رهتی – فراهم
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آبرو؛ ارزش و اعتبار اجتماعی که  حیثیت:

 شود.نامی شخص میباعث سربلندی و خوش

جعبة فلزی مخزن گلوله که به  خشاب:

 درپی از آنها پیشود و گلولهاسلحه وصل می

 شود.وارد لولة سالح می

ویژگی جای خلوت و آرام و بدون رفت  دنج:

 وآمد

 آغاز و مقدّمة هر نوشته دیباچه:

 

ر دتاب و ناراحت به علّت قرارگرفتن بی کالفه:

 وضع آزاردهنده

واحد نظامی که معمواًل شامل سه  گُردان:

 گروهان است.

مُجاب شده، مجاب، قانع شده؛  متقاعد:

؛ مجاب کردن، وادار به قبول متقاعدکردن

 امری کردن

 به صورت جسم درآمده، تجسم یافته مجسّم:

 دفترخانه، دادگاه ضر:مح

 پیرو دین اسالم مُسلِم:

 اصرارکننده، پافشاری کننده مُصِر:

  محل عبور، گذرگاه مَعبَر:

 لحن – نحزی – همسطح – سجده

 -انتها – برافروختن –

 لتحوی – سنگر – برانداز – اطراف

 چرت – فرصت – ناً یقی – موضع –

 – دیزبرخی – زمزهم – رخوابسی –

 – بمهی – معرکه – تفنگ – لیتما

 زری خاک – محوّطه – مَعبَر – هضم

 – حفاظ – دوشکا – ربارتی –

 – بعجی – ذّله – رمق – دهخوابی

 – بانهغری – انهدام – ذوق

 تعلل – رمق – جناق – اشترجگرخر

 – نشهادتی – تَشر – موظّف –

 – قطری – موثر – قاب – هوشبی

 – زلف – وصف– تیثحی– سرافراز

 – شامگاه – خاطر – ورزی – باچهدی

 شرمندگی – حُسن –مالحظه  بی

 – اسارت – محضر – شاهد –

 – زلبری – مسلم – اقاشتی – اشارت

 هقتلگا – روضه

 دوازدهم: گذر سیاوش از آتش درس

 امال لغت

 شرم، حیا آزرم:

 های زراعتی؛ محصول زمین ارتفاع:

 : عایدات و درآمدهای مملکتارتفاع والیت

 بدگمانی، اندوه، ترس، اضطراب، فکر  اندیشه:

 آسودهدر امن، دل ایمن:

در لغت کباب شده و پخته شده  بریان:

برآتش، مجازاً ناراحت و مضطرب؛ بریان شدن: 

 غمگین و ناراحت شدن، در سوز و گدازبودن

 مایه، پرشکوه؛ گران پُرمایه:

 : قدرت، تواناییمایه

اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و  تازی:

 پاهای باریک

 حملة ناگهانی دشمن در شب شبیخون:

 نهادن؛  کنایه از بنا افکندن:طرح 

: سبب پیدایش و گسترش طرح ظلم افکندن

 ظلم شدن، بنیان ظلم نهادن

سرزمینی که ساکنان آن غیرعرب، به  عجم:

 ویژه ایرانی باشند؛ ایران؛ 

 پادشاهان ایران  ملوک عجم:

رعایت اصول اخالقی ، پرهیزکاری، عفاف: 

 پارسایی

 غریبی، دوری از خانمان غربت:

فرهیخته بودن، فرهیخته،  فرهیختگی:

برخوردار از سطح واالیی از دانش، معرفت یا 

 فرهنگ

 –سر  رهخی – کاووس – اوشیس

 – بزم – رزم – یختگفرهی – زابل

 – عفاف – احی – مآزر – سودابه

 سبو – سپهبد – متهّم –سپارد  نمی

 – جهاندار – هاماوران – گزند –

 – گُسل دل – بسپرم – رسوا

 –تطاول – زمهی – ونهی – ساروان

 نزریّ – سراسر – زبانه – فروز آتش

 پراگنده – لنع – تازی – وارهشی –

 غو – تپش – دهش – رها – بها –

 – پوزش – هامون – سمن – قبا –
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اضطراب ناشی از گرمی و حرارت،  تپش:

 گرمی و حرارت

ستم و تعدّی، به زور به چیزی دست  تطاول:

 پیدا کردن

طرفداری یا دشمنی بیش از حد  تعصّب:

 نسبت به شخص، گروه یا امری؛ 

 داری: به حمایت و جانببه تعصّب

خدمتکاران، خویشان و زیردستاِن  حَشَم:

 فرمانروا

 کنایه از فرمانبردار و مطیع حلقه به گوش:

 زخمی کردن، مجروح کردنخَستن: 

 کاله خودخُود: 

 شرم، لجوجگستاخ و بی سر:خیره

 وزیر، مشاور دستور:

 نابودی، از بین رفتن زوال:

دار از سفال یا کوزه، ظرف معموالً دسته سبو:

 جنس دیگر برای حمل یا نگه داشتن مایعات

 طی کردن، پیمودن سپردن:

 نوعی درخت گل، یاسمنسمن: 

 یاور، دستگیر فریادرس:

 غم، اندوه؛  کُربت:

 : اندوه حاصل از ظلم و ستمکُربت جور

 قرارگرفتن، ثبات و دوام یافتن مقررشدن:

ِج مکیده یا مکیدت: کیدها، مکرها،  مکاید:

 هاحیله

 پادشاه، سلطان مَلِک:

 روحانی زرتشتی، مجازًا مشاور موبد:

 شدن، کاهش یافتنکم نقصان:

تعظیم کردن، عمل سر  بردن: نماز

 فرودآوردن در مقابل کسی برای تعظیم

کسی را با گفتن سخنان محبّت آمیز نواختن: 

 یا بخشیدن چیزی مورد محبت قراردادن

 قدمخوش پی:نیک

 نیکی کننده دهش:نیکی

 کشور، سرزمین والیت:

 هوشیار، هوشیارانه، آگاهانه هشیوار:

شتر، به ویژه شتر قوی هیکل و درشت  هیون:

  اندام

 –بدالن صاح – خونشبی – تنگ

 خرق – رصدخانه – مراغه – خسرو

 – آزادگان – ضربت – گذر – عادت

=  نهنگ – زگری – مجروح – غتی

 – تاذیّ – ترعیّ – اولتط – عَجَم

 – ارتفاع – غربت – کُربَت – دمکای

 – تهی – خزانه – نقصان – توالی

 – عهد – ضحّاک– زوال – بتمصی

 – تتقوی – تعصّب –مقرّر – حَشَم

 سلطان – شهیپ – طرح

 

 درس سیزدهم: خوان هشتم

 امال لغت

 درهم یافته تنیده:

شعری که در میدان جنگ برای  رَجَز:

 خوانند.مفاخره می

ضربة مؤثّر یا زخمی که موجب  کاری:زخم

 شود.مرگ می

 تندی و تیزی، حدّت و شدّت سورت:

 ار و مبنای سنجش، معیارابز عیار:

 ردیفمترادف، هم مرادف:

 دارای ارتعاش، لرزنده مرتعش:

دار ساخته نوعی عصا که از چوب گره مَنتشا:

شود و معموالً درویشان و قلندران به دست می

 سوز – سورت – هان –خوان هشتم 

 – خانه قهوه – رهتی – وحشتناک –

 غامپی – نآتشی – نقّال – همگنان

 – دستی چوب – سکوت – نای –

 صحنه – مست – ثحدی – منتشا

 – وههری – ساالر ماخ – صدف –

 محض – شعر – مِهر – ارعی – مات

 – سهراب – سخی – یبخت رهتی –
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 ناله و فریاد با صدای بلند، شیون ضجّه:

 همتافرد، یکتا، بی طاق:

رآن بدارنده؛ آنچه بتوان گاه، نگاهتکیهعماد: 

 )او( تکیه کرد.

)شهری در « منتشا»گیرند؛ برگرفته از نام می

 آسیای صغیر(

 نبردناورد: 

هروی، منسوب به هرات)شهری در  هریوه:

 افغانستان(

 وحشت انگیز، ترسناک هول:
 

 – لحن – مرتعش – هماوا – تابوت

 زال – عرصه – هتکی – عماد – رَجَز

 – تهمتن – بهر – صلح – خواه –

 رتمندغی– پهناور – سجستانی گرد

 خوان هفت پهلوان – سِنان – زهر –

 هوش – حس – رتزوی – طعمه –

 – طفلک – همتا – طاق – اعتنا –

 – ضجّه – چاهسار – شغاد – هسای

 شخوی خمّ  شصت کمند – زبانمی

 – زلبری – دهیتن – رقابت – شوق –

 – تأمل – سجود – ارهشی – حالت

 امحتو – مثلث

 مرغ و سیمرغدرس چهاردهم: سی

 امال لغت

نیازِی سالک نیازی، در اصطالح، بیبی استغنا:

 از هر چیز جز خدا

 یاری دادن، یاری اعانت:

 منجمد، سرمازده افسرده:

 هاجِ کَنَف، اطراف، کناره اکناف:

 شایسته؛  اولی:

خود صفت « اولی»تر )با آنکه شایسته تر:اولی

-افزوده« تر»تفصیلی است؛ در گذشته به آن 

 اند.(

در لغت به معنای تنهایی گزیدن،  تجرید:

ترک گناهان و اعراض از امور دنیوی و تقرّب 

به خداوند؛ در اصطالح تصوّف، خالی شدن 

 قلب سالک از آنچه جز خداست.

 رنج و سختی تَعَب:

دل خود را متوجّه حق کردن، دل از  تفرید:

عالیق بریدن و خواست خود را فدای خواست 

نه دانستن خدا؛ ازلی کردن، فردشمردن و یگا

تفرید را عطار در معنی گم شدن عارف در 

ادّعا، ادّعای خواستن یا داشتن چیزی؛  دعوی:

معنی و دعوی دو مفهوم متقابل و متضادند. 

از به اثبات ندارد و ، حقیقتی است که نیمعنی

 الفی است تهی از معنی. دعوی

توشه، خوردنی و آشامیدنی که در سفر  زاد:

 بَرَند.همراه می

 پیام آور، فرشتة پیام آور سروش:

 قوی، نیرومند شگرف:

 عاشق، دلداده شیدا:

طرف باالی مجلس، جایی از اتاق و  صدر:

مانند آن که برای نشستن بزرگان مجلس 

 د؛ مجازاً ارزش و اعتباریاباختصاص می

 دارای سنّ بیشتر کالن:

مشتاق، به شتاب رونده و چاالک،  گرم رو:

 کوشا

 قرص نان، نوعی نانگرده: 

 دشمنی، خصومت مخاصمت:

 صحبت داشتننشینی، همهم مصاحبت:

 – ماقلی – ارشهری – مرغان –مجمع 

 – اطراف – ام گشته – افسر – هدهد

 – پرندگان – آگاه – یتگی – اکناف

 – ذرّه –همتا  – انآشی – قاف کوه

 خطرات – یجملگ – مهروزی – شکوه

 – هموار – پوزش – تحمّل – هراس –

 – طاووس – زوال – صاحب – محبوب

 – ورمعذ – صفا – گلزار – آرزو – عذر

 – طلب – بهانه – باخته دل – نهااش

 دراز – قضا – قرعه – رهنمون – راهبر

 – فرسنگ – جرئت – هراسناک –

– سرکش– سوزنده – غرق – تَعُب

 – قدر –صفت  عالی – معرفت – بتابد

 – دعوی – استغنا – صدر – قتحقی

 – دتفری – دتوحی – افسرده – معنا

 – حسرت – دائم – رتحی – تجرید
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برد؛ یعنی وقتی که در معروف به کار می

توحید غرق شد، آگاهی از این گمشدگی را 

 گم کند و به فراموشی سپارد.

 جِ مقالت، گفتارها، سخنان مقاالت:

سرزمین، در متن درس مجازاً در وادی: 

 دارد.کاربرد « بیابان»معنای 

 

 شتوح – هسای –ر فق –ر تحیّ – رانحی

 – همّت – زاری – منزل– ننخستی –

 سروش – همگی – خستگی – روزگار

 طرب – قبا – محو – شادمانی– یبغی

 قدس باغ – ارمعی – طبق – دتجدی –

 – فراز – مجاز – وصلت – گاه جلوه –

 – رازی نجم – نسخه – خار و گل

 توشه و زاد – وجه – اشتر – مصاحبت

 – قرار – االمرآخر – مخاصمت –

 تاعان – حاضر – موضع

 درس شانزدهم: کباب غاز

 امال لغت

زمانی دراز؛ ویژگی آنچه بلند و طوالنی آزگار: 

 آید.به نظر می

-چیز، بیکنایه از فقیر، بی آسمان جُل:

 خانمان؛ 

 : پوشش به معنای مطلقجُل

 زنی، مشورت، نظرخواهیرای استشاره:

 ناچاری، درماندگی استیصال:

 رفتار و یا سخنی ناخوشایند و ناهنجار اطوار:

 برتر، ممتاز، نفیس، برگزیده از هر چیز اعال:

خودداری، سرباز زدن از انجام کاری  امتناع:

 یا قبول کردن سخنی

ضمیمه کردن؛ به انضمام: به  انضمام:

 ضمیمة، به همراه

آغاز )در اصل به معنِی آغازکننده بادی: 

 است(

 ساختگی تصنّعی:

دک و پوز: به طنز، ظاهر شخص  تک و پوز:

 صورت و به ویژه سر

لولة سفالین یا سیمانی کوتاه که در  تنبوشه:

 گذارند تا آب از آنزیر خاک یا میان دیوار می

 عبر کند.

تر و سالح خودکار آتشین، سنگین تیربار:

تر از مسلسِل دستی که به وسیلة نوار بزرگ

 شود؛ مسلسِل سنگینفشنگ تغذیه می

 پیشانی جبهه:

نوعی چرم دبّاغی شده با سطح نرم و  جیر:

پرزدار که در تهیّة لباس، کفش، کیف و مانند 

 رود.آنها به کار می

-خورد، هالو؛ بیآن که زودفریب می چلمن:

 عُرضه، دست و پاچلفتی

 –رقبه –ترفیع  –موقع  –کباب غاز 

 –ه مولی–مدار قرار و  –هم قطار 

 –عیال  –فوراً –عزّت  –صحیح 

–ظرف و کارد  –عروسی  –تازگی 

خرت و پرت  –ابداً  –بودجه  –مالیّه 

 –آزگار  –سماق  –نقداً  –مابقی  –

 –اوقات  تلخ  –عاریه –صابون 

–موافقت  –چاره  –شکوم  –محال 

 –اعال  –ود معه –غاز  –پذیرایی 

تخت  –مخلفّات  –کباب بره ممتاز 

الت و  –دیالق  –بی نظیر  –خواب 

زیارت  –بدریخت و بد قواره  –ت لو

صله  –غول  –مشعوف  –مسرور  –

تک و  –واترقیّده  –لهذا  –ارحام 

 –تصور  –ه شست –گریه  –پوز 

عجاب  –ورانداز  –هندوانه  –رأس 

سربه  –آبرو  –عقلت  –هراسان  –
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 میان، وسط بحبوحه:

آن که یا آنچه ظاهری زشت و  بدقواره:

 نامتناسب دارد؛ بدترکیب

 شوخی، لطیفه بذله:

سازة چرخانی که روی تانک قرار  برجک:

توان جهت شلیک توپ دارد و به کمک آن می

 را تغییر داد.

های خوراکی بعضی گیاهان انواع دانه بقُوالت:

 مانند نخود و عدس، حبوبات

 رقیببی ض:بالمعار

فروبُردم، بلعیدم؛ صرف کردنِ صیغة  بَلعت:

 بلعت: خوردن

 در امری اصرار ورزیدن پاپی شدن:

 زشت و ترسناک پتیاره:

معنی؛ به این نوع بیهوده، بی پرت وپال:

معنی ها که در آنها لفظ دوم، اغلب بیترکیب

مرکّب »آید، است و برای تأکید لفظ اوّل می

 گویند.می« اتباع»یا « اِتباعی

 ارتقایافتن، رتبه گرفتن ترفیع:

تأیید کردن درستی حرف یا عملی،  تصدیق:

 گواهی دادن به صحّت امری

آنان که در جایی یا مجلسی حضور  حضّار:

 دارند؛ حاضران

 حلق و گلو حلقوم:

ای از اشیا، وسایل و مجموعه خرت و پرت:

 خرده ریزهای کم ارزش

 گلو، حلقوم خرخره:

 ساییده شدن و از بین رفتن خوردرفتن:

 تر از آنظرفی به شکل ُخم و کوچک خمره:

جِ خفیه، مخفیگاه؛ در خفایای ذهن؛  یا:خفا

 در جاهای پنهان ذهن

خوش مشرب بودن؛ خوش  خوش مشربی:

 معاشرتی وخوش صحبتی

 خیّاط درزی:

 بشقاب گردِ بزرگ معموالً با لبة کوتاه دوری:

 دراز و الغر دیالق:

ها دار در داخل خانهای سقفمحوّطه سرسرا:

و از  شودکه در ورودی ساختمان به آن باز می

روند. های دیگر میها یا قسمتآنجا به اتاق

)امروزه سرسرا را فرهنگستان به جای واژة 

« البی»و همچنین واژه بیگانة « هال»بیگانة 

 به تصویب رسانده است(

حالت انسان که بر اثر برخورد با  سکندری:

مانع، کنترل خود را از دست بدهد و ممکن 

ن: حالت است به زمین بیفتد؛ سکندری خورد

 آمدنسکندری برای کسی پیش

 چوپان شبان:

 بزرگ و ارجمندشخیص: 

آمدن به نزد شخص محترم و  شرفیاب شدن:

 قدر، به حضور شخص محترمی رسیدنعالی

 به طور کامل، تمام شش دانگ:

تنة بریده شدة درخت که شاخ و برگ کُنده: 

 هیزمآن قطع شده است؛ 

 ای باریکگفتار نغز، مطلب نیکو، نکته لطیفه:

کنایه از به انجام رسیدن، به ثمر  ماسیدن:

 رسیدن

 –استشاره  –منطقی  –حقّا  –مُهر 

الج ح –ملتفت  –کودن  –منحصر 

 –سرخ و سیاه  –مبلغ  –معهود  –

 –دکان  –منصرف  –قید  –حلقوم 

 –قدغن  –بیب ط –استیصال 

 –پرت و پال  –تشریف  –قنداق 

 –مخیّله  –زوایا  –قول  –اسکناس 

ضعیف  –سرسری  -دقیق –نشخوار 

مهارت  –گِره  –دماغ  –شبستان  –

 –پهلو  –تعارف  –وَجَنات  –احد  –

 –گز  –شغل  –احوال  –مخمل 

کج و  –قدّ دراز  –وغات س –باقلوا 

 –غیر مترقبّه  –جویده  –معوج 

 –پهلو  –مهلت  –سپاسگزاری 

 –کاه  –صرف  –عاجزانه  –استدعا 

 –بستری  –دلی از عزا  –اصرار 

 –پوزقند  –اِبا و امتناع  –متعارف 

 –صیغه  –حلقه  –تخلُف  –آراستن 

 –کراوات  –تام  -اهتمام – بلعت

مست  –طاووس  –بزاق  –پوتین 

 –جامه  –قالب بدن  –تعجب  –وار 

 – متانت –ت قام –درزی ازل 

 –وقار  –برگزار  –ی تعارفات معمول

 –مقررّه  –معّرفی  –الیق  –فاضل 

 –آسوده  –معهود  –قلباً مسرور 

 –جایز  –تصور  –تفکر  –محتاج 

متکلم   –لطیفه  –بذله  –رافی ح

 –امامزاده  –بالمعارض –وحده 

 –منچستر  –عظیم عبدال –حضرت 

بلعیدن  –تنبوشه  – حنجره –لعنت 

مرحبا  –فغان  –قصیده  –قلنبه  –

 -حضّار -مکرّر –فضل  –ادعّا  –

حقیقتاً  -جبهه –وظ محظ –کبّاده 

 –زواید  –تحقیر  –تخلص  –
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شَگون؛ میمنت، خجستگی، چیزی را  شکوم:

 به فال نیک گرفتن

لََشیء اِنَّ هذا »اشاره به آیة شیء عُجاب: 

( ؛ معموالً برای اشاره 5عُجابٌ. )سورة ص/ آیة

 رود.به امری شگفت به کار می

به دیدار خویشاوندان رفتن و از  صلة ارحام:

 آنان احوالپرسی کردن

آنچه به امانت بگیرند و پس از رفع نیاز  عاریه:

 آن را پس دهند.

ای از معارف بشری آن که دربارة رشته عالمه:

 سیار دارد.دانش و آگاهی ب

جوشش عواطف و احساسات، شدت  غلیان:

 هیجان عاطفی

 ای بعداز تکّة دیگرتکّه قطعة بعدآخری:

 انبارِ کاه کاهدان:

بخشی از آیة اول  کان لم یکی شیئاً مذکوراً:

چیزی قابل ذکر »سورة دهر است به معنی 

ها ؛ در این داستان یعنی تمام خوراکی« نبود

 سر به نیست شد.

ای کمانی شکل در زورخانه از سیلهو کباده:

ای از جنس آهن که در یک طرف آن رشته

های آهنی متعدّد قرار دارد؛ کبّادة زنجیر یا حلقه

چیزی را کشیدن: ادّعای چیزی داشتن، 

 خواستار چیزی بودن

 پشته، تپّهکتل: 

سالحی در انواع خودکار و نیمه  کالشینکف:

خودکار، دارای دستگاه نشانه روی مکانیکی و 

 آنچه بدان وابسته است. ما یتعلق به:

 آنچه درون چیزی است. مایحتوی:

ها )در متن به ها، شعبهشاخه متفرّعات:

 معنی متعلّقات به کار رقته است(

ا کسی آن که در جمعی تنهمتکلم وحده: 

 گوید.باشد که سخن می

آن که با حضور خود سبب رونق  مجلس آرا:

-مجلس و شادی یا سرگرمی حاضران آن می

 شود؛ بزم آرا

مانع و مجازاً گرفتاری و مشکل؛ در  محظور:

محظورگیر کردن: گرفتاری پیداکردن، در 

مقابل امر ناخوشایند قرارگرفتن )امالی این 

 است( واژه به صورت محذور نیز آمده

 وربهره محظوظ:

چیزهایی که به یک مادّة خوردنی  مخلفات:

شود یا به عنوان چاشنی و مزه در اضافه می

 گیرد.کنار آن قرار می

 جویدن مضغ: 

 عهدشده، شناخته شده، معمول معهود:

 کج معوج:

آنچه از روی عقل نیست؛ برخالف نامعقول: 

 عقل

 تنزّل کردن، پس روی کردن واترقیدن:

 صورت، چهره وجنات:

-طعامی که در مهمانی و عروسی می ولیمه:

 دهند.

 – مرحوم -اصرار –متروک 

–استعمال  –مألوف  –پیشاوری 

 –اثنا  –سزاوار  –تصدیق  -حضّار

 -هم قطار –عمارت  –سرسرا 

 –اعتنا  –کاینات –احیاناً  –احتمال 

به  –برشته  –غازفربه  –دن تپی

ظور مح –مائده  –خرخره  –محض 

 –توطئه  –شخیص  –تظاهرات  –

حفظ  –محض  –غل ب -می ماسد 

 –ضمناً  –قصّاب  –ساطور  –ظاهر 

بی حیا  –الاقل  –تعارف  -یک ریز

میزبان  –منحصراً  –رغان آلوی ب –

قحطی زدگان  –مختصر  –محض  –

مراحل  –گردنه  –کتل  –حلقوم  –

 –تحلیل  –هضم  –بلع  –مضغ  –

حبوبات  –تحوالت  –گوشت خوار 

–لَخت لَخت  –گلگون  –لیسیده  –

 –ماعت ج –بعد اخری قطعه 

 –منظره  –گورستان  –کرکس 

 –خنده زورکی –تحویل  –هولناک 

–ساختگی  –دگویی خوشام

 –بی ثباتی  -زوال – بحبوحه

 –وقاحت  –پتیاره  –شقاوت 

 –طنین انداز  –جَستم  –بدقواره 

 –حلقوم  –مایتعلق به  –معّیت 

از ن –ورزید  –صندوقچه  –بلعیده 

هویدا  –و اطوار  ادا –نثار  –شستت 

بهانه  –تقصیر  –هق هق کنان  –

 –احوال  –خمره روغن  –تراشی 

 –قشر  –حیاط  –غلیان  –تسکین 

فضل  –تأسف  –مزاحم  –تصنعی 
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دو نوع قنداق ثابت و تاشو؛ برگرفته از نام 

 اسلحه ساز روسی.

ا آتشدانی از فلز یا سفال؛ کَلَک چیزی رکلک: 

 کندن: خوردن یا نابودکردن چیزی

ر هریک از دو یا چند نفری که از نظ قطار:هم

درجه، رتبه و یا موقعیت اجتماعی در یک 

 ردیف هستند.

 روشن، آشکار هویدا:
 

 –ات متفرع –کلّیه  –نودوز  –

تیر  –چالق  –مایحتوی  –ام مانض

ارمیا  – گِله –گلّه  –ترفیع رتبه  –

 –دفعه  –موقع  –توّجه  –تانک  –

 –ن مطمئ –منظور  –علّامه 

 –هیکل  –مسلسل  –شینکف کال

موتور  –بیهوده  –کُنده  –قیافه 

 –حواس  –احتماالً  –دیزلی 

قوم  –وهم  –آرپی جی  –مهندس 

 –مقابله  –تفنگ  –واقعیت  –

محکم  –تعقیب  –مسلِح –سکندر 

 –مبهم  –تیره و تار  –آغوش  –

 –کوته دیدگی  –زانو  –مرتعش 

 –خیزد 
 

 درس هفدهم: خندة تو

 امال لغت

 بیرون کشیده، برکشیدهخته: آ

نتیجه، پیامد، حاصل آنچه با تالش  دستاورد:

 به دست آید.

 دارای حیات، زنده، جاندار ذی حیات:

 مرز، کرانه سرحد:

 منسوب به غایت، نهایی غایی:

 

  آخته – رهایی – دگرگونی –سوسن 

 انتظار – بهاران – برفرازد – آلوده کف

 – سو – سزاوار – دستاورد – زهجزی–

 ستارگان – تبسّم – غم –و تاب  چپی

 – اکتفا – غایی – درخشندگی –

 اتیح ذی – خلفت – ستبای – رهگذر

 – آسا عقاب –حّد و کران  بی – هاو –

 وتندر

 درس هجدهم: عشق جاودانی

 امال لغت

بزرگی و شکوه که سبب احترام یا ابهت: 

 شود.ترس دیگران می

ساختن  خبر آشکارکردن چیزی و با اعالن:

 مردم از آن

ویژگی خطی که درشت و واضح باشد و  جلی:

 از دور دیده شود.

 هاها و خصلتجِ سجیه، خوها، خُلق :سجایا

 کتاب صحیفه:

 سرزنش، مالمت، تندی عتاب:

 ارزشمند – اسجای – مترسی – لهیمخ

 – غبار –معشوق  – تالوت – ذکر –

 – زناگری – تاهمی – حراج

 – فهحیص – موضوع – سالخوردگی

 – عجب – مضمون – فهصحی – ظاهر

 – مقاومت – وسوسه – قواعد – عتاب
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کوشش، سعی، همّت گماشتن،  اهتمام:

اهتمام ورزیدن در کاری: همّت گماشتن به 

 انجام دادن آن

زمینی که در آن به طور طبیعی  بیشه:

 گیاهان خودرو و درخت روییده باشد.

 آرامش، آرام کردن تسکین:

 دارای پیکر بزرگ و قوی تناور:

 نشاندن و کاشتن درخت و گیاهغَرس: 

 نوشتن، تحریر، خوشنویسی کتابت:

 کافی، بسندهکفایت: 

به زشتی عمل خود پی بردن و متنبّه شدن: 

 پندگرفتن

 خیال، قوّة تخیّل، ذهن مخیّله:

 سالخورده معمّر:

 

 لطف تو نیایش :

 ذوق و حالبهره از معنویت، بیبیافسرده: 

 پیشانی جبین:

 ارزش، اعتبار روایی:

 

 

 

 – متوقف – شرتمن – اعالن – جماعت

 همواره –و برزن  کوی – غلغله– شتاب

  – نظر – مِهر – رتأخی – همهمه –

 معمول – نتسکی – مکتنی –حضور 

 – ابهّت – بازرس – زیجوا عتوزی –

 – بستر – کهنه – مأمور – دهکده

 – رتحی غرق – احوال – خطوط

 – قناعت – دقت – نواحی – کرسی

 متأثر – کُهن – چهبازی – تلف – تأسف

 رضمی – صفحه – ضربات – هاتیبتن –

– ظهلح – تاسف – اانته – محو –

 راضی – مستغرق – قدر – گزار خدمت

 – تکفای – سرزنش – جرئت –رسا  –

 مستقل – مالمت – افسوس – متنبه

 رخصت – هوس– مستقل – اهتمام –

 – وداع – مهتور و مغلوب – حفظ –

 – اهتزاز – کتابت – رتحری – معرفت

 – فرسوده – اوضاع – ثابت – ترنّم

 خونسردی – قّوت – کاه جان – عَرش

 – جانهی  -بستر – نکعی –معمّر  –

 – پورشی – غادری – بیغر حالتی

 ضبغ - مهابت – نطنی
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 های امالیی ) کلمات هم آوا و شبیه ( مشابه

 ا -ع –ء 

 نکنوا ه،کنند بشتا: عاجل . آجل : آینده1

 رتصو ر،خسار: ارعِذ  ارشلو ،لنگ: اِزار. 2

 نشانه ،پرچم: عَلَم  سخنی و نجر: لَماَ. 3

 نادا: علیم  کنادرد: لیما. 4

 نساختما: رتعِما ییوافرمانر: رتمااِ. 5

 قدیم در دانمر سلبا از بخشی: عَبا  پرهیز: بااِ. 6

 شتافتن: عَجَل                                     مهلت گ،مر نماز: جَلاَ. 7

 خلع ری،برکنا: لعَز  نماز زغاآ: اَزَل. 8

 دبعاا از یکی: ضعر  مینز: ارض. 9

 نجور درد: عَنا  فظر ء :نااِ. 10

 گرفتن ازهندا ،سنجش رمعیا: رعیا  میرو تقویم در ربها مسو هما: ریاا. 11

 فعل و رکا: عَمَل آرزو                                                     : مَلاَ. 12

 یبرتر: عتابر نشد تبرئه: ئتابر. 13

 وزتجا: یتعدّ  دنکر ادا: دّیتأ. 14

 یگیردیا: تعلُّم  یمنددرد: تألُّم. 15

 نبرکند ری،برکنا: خلع  خالی: خأل. 16

 عرفانی قصر و موسیقی نشنید مجلس: عسَما  نسماآ: ءسَما. 17

 ورزیکشا مینز: ضیعت جِ: عضیا  شنیرو: ءضیا. 18

 مختر و مبتکر ه،کنند اعبدا: عمُبدِ  زغاآ: أمَبدَ. 19 
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 همعصر: مُعاصر  رثاآ: مَآثر. 20

 دباآ: رمعمو  هشد مرا: رمأمو. 21

 رییا: مَعونت ندگیز هزینه: نتومَؤ. 22

 هشد عایتر: مَرعی  ننمایا: مَرئی. 23

 یبلند: فعتر  مهربانی: فترأ. 24

 

 

 ط -ت 

 سرشتها ،طبع. اَطباع: ج پیروان :. اتباع25

 دنکر پچا/  سرشت و ذات: طَبع  ویپیر: تَبَع. 26

 سلبا حاشیة/  طبقه و عنو: ازطر  جخروخلد فختالا/  بنّایی در اربزا: ازتر. 27

 کوهی منا: رطو  چهرپا نوعی دام، نوعی: رتو. 28

 گل: طین  نجیرا: تین. 29

 سطرها: رسطو  پارچها: رستو. 30

 دمنفر و تک/  شکل قوسی سقف:  قطا  ختدر نوعی: قتا. 31

 سرشت و ذات: تفِطر  ضعف و سستی: تفَتر. 32

 هشد طاعتا: عمُطا  کاال: عمَتا. 33

 خوشایند: عمطبو  هشد تبعیت: عمتبو. 34

 شدید و اوانفر رانبا و دبا: نطوفا  انغرّ و هشندوخر: نتوفا. 35
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 ح -هـ 

 مانند و مثل: شِبه جِ: هشبااَ . اَشباح : جِ  شَبَح: سایه 36

 یادر: بحر  هبهر: بهر. 37

 زمر تعیین: تحدید  دادن بیم ن،ترساند: تهدید. 38

 چشمان بهشتیر: سیهحو  شیدرخو: رهو. 39

 نامیخو شتر ایبر نشتربا که آوازی: یحُد  یتاهد: ی. هُد40

 ریهوشیا: صحو  موشیافر ،خطا: سهو. 41

 سایه: شَبَح  مانند: شِبه. 42

 .مینشینند آن در و دمیبند شتر بر که زهایسا: مَحمِل  معنی بی و دهبیهو سخن: مُهمَل. 43

 ها ناحیه: حیانو  نهیها: هیانو. 44

 مانع: حایل  کترسنا: هایل. 45

 سنگ: حَجَر  انهجر و ییاجد: هِجر. 46

 لیاحو و نمواپیر/  رتقد و ونیر: لحو  ستپاچگید/  ستر: لهو. 47

 . ستروا و زمجا نچهآ: حمبا جِ: تمُباحا  دنکر رفتخاا ن،یدزنا: تمباها. 48

 مندآز: صحِر   ننگهبا ،نگهبانی: سحَرَ  یدزا یشاخهها نبرید: سهَرَ. 49

 

 غ -ق 

 دنکر لغو: ءلغااِ تلقین ،موختن. اِلقاء: منتقل کردن، آ50

 رکنا: بغل  ربا هتر و یسبز: بَقَل. 51 

 کسی بینی نمالید کخا به ،میل فخال بر: غمرَ  نوشته د،عد: قَمرَ. 52

 جوشش: نغَلَیا  تخانیاد لستعماا اربزا: نقِلیا. 53

 هاییر و گیدسوآ: اغفَر  انهجر و ییاجد: اقفِر. 54
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 جنگجو: زیغا  هکنند حکم داور،: قاضی. 55

 هچیر: غالب  شکل: قالب. 56

 نیزنگ و خیانت: رغَد ارزش/  ازهندا/  رقدوقضا: رقَدَ. 57

 بگیرآ: غدیر  نااتو: قدیر. 58

 پیچیدگی ،هنذ از دنبو دور: بتاغَر  یندوخویشا ،یکیدنز: بتاقِر. 59

 بد نیت: ضغرَ  وام: ضقر. 60

 اگمر: یغو  مندونیر: یقو. 61

 تغال کشت مینز: تمستغال  مستقل رموا: تمستقال. 62

 ردهخو شکست: بمغلو  هشد نگرگود: بمقلو. 63

 بیگانه: غریب  یکدنز: قریب. 64

 رکشو منا: لپرتغا  هایمیو منا: لپرتقا. 65

 

 ص -ث  –س 
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 تمرین

 انتخاب نمایید.کلمه ی مناسب را 

 

  ییوافرمانر -دنکر دباآ دن،کر بنا ن،ساختما  رتماا -رتعما

 .ننمایند غبتر وی رت(ماا -رت)عما به و نکنند توال وبد و نشناسند را او مر مشا هلا تا دبو آن ادشمر و

 

 ییدارا ،عتیزرا مینز ،ضیعت. ج -رنو  عضیا -ضیا

 .ندا هنرسید لستقالا جهدر به او انندزفر و ستا هماند ربسیا ع(ضیا -)ضیا او از و یافت نفرما ممقد نفال: گفتند را او
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  نجر و درد -پرچم ،نشانه  لما -علم

 .چشانید معصیت وتحال که نچنا بچشاند طاعت لم(ا -)علم را تن

 

  تهمت و عیب از پاکی اری،بیز -لکما و یبرتر ئتابر - عتابر

 ینا که صناعت اتمعجز و ئت(ابر -عتا)بر تیاآ در و ،بگشاید خویش لجما از حسد بنقا فنصاا ورتضر نچو ماا

 ذکر و اظهار بعضی ازان مشتمل است تأملی بسزا رود.بر  بکتا

 

  هیندآ -لحا نماز ن،کنوا ن،شتابا  جلآ -عاجل

 .ستا انمنددخر رای فخال جل(آ -)عاجلِ  محنت تشویش به جلی(آ -)عاجلی

 

  ننمایا -هشد عایتر  مرئی - مرعی

 .وممحر نعمت اتلذ از باشد یشیدرو منزلت به ارد،نامرئی(گذ -)نامرعی کمساا به را قحقو ضعامو گرا و

 

  آرزو ،میدا -دارکر و رفتار ملا -عمل

 «.مل(ا -)عمل بر متاومد و ستا مل(ا -)عمل »کوتاهی :گفت ف؛تصوّ از پرسیدند و

 

  رییا -هزینه  معونت -نتومؤ 

 ندانتو صخال آن از من معونت( -نتو)مؤ بی و ستا هماند بال عین در که نیست گربه صلح از تر فقامو تدبیر هیچ امر

 .یافت
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  همعصر -هپسندید یهارکا ،نیکو رثاآ  معاصر -مآثر

 بی و یعضا را آن و ردبنگا دل صحیفه بر نیشاا معاصر( -)مآثر و مساعی و دارد چشم پیش نیکو ران،خدمتکا بقاسو

 .نددانگر تثمر

 

 

  هشد دباآ -ریکا به همرشدا  رمعمو -رمأمو

 به ر(معمو -رلش )مأمواحوا و ملل نمیا رندا هانباز همه به دهستو ،ستا دهبو وی یکی طریقت ینا رانمشهو از و

 .صخالا و قصد

 

  شتافتن -مهلت گ،مر نماز  عجل -جلا

 .دنمیر خشکی در عجل( -جل)ا بی ماهی و دنگیر ماهی جلهد در روزی بی دصیا

 

  دداریخو -بلند و دگشا ایجامه  باا -عبا

 .گذشت هداخو نپایا بی و دراز شک بی او اقفر یةدبا و ،ستا ضفر من بر ملک عتومطا: گفت و دنمو با(ا - )عبا هفنز

 

  ابتدا بی نماز -دنکر ربرکنا  ازل -لعز

 ...صخالا و توکل صدّیق آن ازل(، -ل)عز حکمِ ممحتر آن ،عمل و علم محتشم آن

 

 

  نوشته از خط یک -پوشش سطر -ستر 

 .ددگر بمحجو خلق از او سطر( -)ستر در و دبو ظمحفو او قبضه در تا
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  پارچها -سطرها  رستو -رسطو

 .مبر خانه به جمله و مگیر اکر ربسیا ر(ستو -ر)سطو و آرم حاضر چند دوریمز که یکتردنز آن ابصو به

 

  ختدر نوعی -دمنفر و تک ،طاقچه ، قوسی سقف قتا -قطا

 تاقی( -)طاقی وانبرا جفت به ،عالم در که کس آن تویی عالم در نیست جفتش که ییوبرا ق(تا -قطا داری ) تو

 

  هشد ویپیر - هشد پچا ،یندآشخو ! بیمعنی - ویپیر  عمتبو -عمطبو

 ضایع و ع(متبو -ع)مطبو سنت اهو مطابعت( -)متابعت و ،مظفر باطل و ممنهز حق و رمهجو و دودمر ستیرا

 دخر محکاا ننیدداگر

 طریق مشروع.

 

  سرشتها ،طبعها -وانپیر وی،پیر  عطباا - عتباا 

 تدبیر و سترا رای اهو طاعت و نفس ع(طباا -عتبا)ا که ،نشناسم ورمعذ او کشتن در را دخو نفرمایم متما تفحص تا

 را بپوشاند. ستدر

 

 سرشت و ذات ویپیر  هشد طاعتا -منفعت و دسو ،کاال                                                         عمطا -عمتا

 .دبو خالی ادمر از طبعش( -)تبعش که دبو آن فقیر د،بو خالی زاد و ع(مطا -ع)متا از ستشد که دبو آن نه فقیر

 

 خانه صحن -ندگانیز  طحیا -تحیا

 و دتسعا و ط(حیا -ت)حیا و جلا و رزق و خلق از -ازل در دکر قسمت نچهآ تعالی حق که نددا می که آن از

 .نباشد آن جز -وتشقا
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  بهشتی ییباز زن -شیدرخو  رحو -رهو

 رمهو نه رمحو نه حقیقت از لیکو  راشکاآ ر(حو -ر)هو چو و ننها رم(حو -رم)هو چو

 

  مانند ،قیمتی سنگ نوعی -سایه ،کالبد ،تن  شبه -شبح

 .جهیو هیچ به یافت اننتو در را او و نیست شبه( -)شبح را او که ستا ینداوخد او

 

 هشد نهی رموا -مناطق ،ناحیهها  هیانو -حیانو

 .رمشکو همیشه دخو دةپراسر رندا و دبو هی(انو -حیا)نو و مراوا کَنَف رندا هبند

 

  هبهر ای،بر -یادر  بهر - بحر

 .کملو طاعت بهر( -)بحر از عیتر نه ندا عیتر سپا بهر از کملو که انبد

 

  هکننداجد و مانع ن،مواپیر -کترسنا اس،هر حایل( -)هایل لحو -لهو 

 قبض ایبر دنکر دراز ستد که سانترآ حریص بر عنتفاا بهر سفر مشقت و حضر نتومؤ و خطر و ل(حو -ل)هو اعنوا و

 ل برسخی!ما

 

  هشد هار ده،بیهو و بیمعنی مکال -بندند شتر بر که وهکجا  مهمل -محمل

 بر را دخو ارحجو ندداگر مسلّط و ،بطالت به خویش رگاروز اردگذ مهمل( -)محمل که ستا کسی آن نمغبو: گفت و

 .هالکت

 

  دادن بیم ن،ترسانید -دنکر تعیین را یچیز زمرو حد  تهدید- تحدید

 .نی تهدید( -)تحدید و تبعیض وی رندا کالمش. نی دمتجد وی رندا شبصر و سمع. نی صالبت وی رندا تشرقد
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  هامهر -اریگز حج سلبا ،هامحر  امهرا - امحرا

 خدمت ام(هرا -امحر)ا نناز لبیک شناسمی عوضی را شیرین نجا گرا ،ستا دهبو او هگا در من لقباا کعبه عمر همه

 .گیرمی

 

  نو هما -جایز روا،  لهال -لحال

 .دنها جبین بر ل(هال -ل)حال داغِ را شب دل نگیز حبشی لبال ،صنعت ستد به که صانعی

 

  نااتو -بتاال ،بگیرآ  قدیر -غدیر

 .ستا بصیر و سمیع. ستا قدیر( -)غدیر و مرید. ستا حیمر و رؤوف. ستا علیم و حیّ

 

  ودوری ییاجد -ریکا از نشد هار ،گیدسوآ  اقفر -اغفر

 به هم انیگرد و هدد ستد به ینا از دتعبا اق(فر -اغ)فر که زمبسا مقامی تو ایبر رندا شهر به بینی مصلحت گرا

 س شما مستفیذ گردند.نفاا برکت

 

  خیانت ،حیلهو مکر -یقو ارزش، ازه،ندا رغد-رقد

 بال منجنیق در را نستادو و رانیا ندداگر سبک او دل در را عهد نقض و نماید تحریض ر(غد -ر)قد بر را ملک هرکه و

 .دهنها

 

 یکیدنز -طنو از دوری ن،شد دور  قربت -غربت

 ایکبر فعتر و نمحققا قربت( -)غربت تا هدد اریدد نیشاا ارسرا به تسریر صحت و اجمز العتدا و طبع لطافت و

 ...و ببینند نیشاا
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  فهد ،قصد -بدهی  ضغر -ضقر

 -ض)قر لحصو از پس و نددانگر فایت حاجت قتو به شمند مصالحت فرصت که رای شنرو منددخر مَثَل ستا ینا

 .نباشد غافل طحتیاا و محز جانب تعاامر از ض(غر

 

  پیکر ،شکل -یچیز بیشتر قسمت ،مسلطو هچیر قالب-غالب

 ستشد از دام و مدآ قالب( -)غالب او بر ماهی شتاند آن حفظ طاقت. دفتاا رندا دام به یقو ماهی را ضعیف دیصیا

 و برفت. دبور در

 

 نفکندا کسی هنذ به را مطلبی -دنکر باطل دن،کر لغو لقاا -لغاا 

 کند لقا(ا -لغا)ا حجتی تا هایهرز کو را عقل  عشق هشا دل رکشو در میکند هداخو چه هر

 

  داشپا -ستدر و سترا  ابثو-ابصو

 .بشناسی اب(ثو -اب)صو جهو و کنی کامل ندیشةا تبصیر سر از که ستا آن مصلحت

 

  قچا -نبهااگر  سمین -ثمین

 .سر بر یمصر کالهی و یرز در زیتا مرکبی و بر در سمین( -)ثمین خلعتی. سمین( -)ثمین میدد را بلهیا

 

  گماشتن دن،کر نصب -شتندا نسبت  بنتصاا -بنتساا

 شتهانگهدزبا ب(نتصاا -بنتسا)ا از امر بکتساا ءسو: گفت ؟کیستی تو: گفتند. ستاخو یچیز هیوگر از ایبیاعرا

 .ستا

 

  یتیزو یتند ،ثرا تشدّ -ظاهر ،شکل  رتسو - رتصو

 .باشد متعلّق مملکت رموا تمعظما به نیشاا همت غالب که دبو باید رحذ بر نشاهادپا رت(سو -رت)صو و تحد از
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  دنکر ریپافشا -نهفتن ،هاراز  ارصرا -ارسرا

 منا معز تثبا را آن و ننماید ار(صرا -ارسرابرخطا) و دود ابصو هپنا در که باید دشو محیط عاقل به ادثحو ههرگا و

 .نکند

 

  ریبیگا ،تمسخر -سختو رگبز سنگ  هسخر - هصخر

 .باشد تر یکدنز بال دام به کند بیش پرهیز منددخر هرچند و ستا تقدیر ة(سخر - ة)صخر تدبیرها همه که ندا گفتهو

 

  جنگ اربزا -نشد نیک ،ستیدر  حسال -حصال

 .باشد ستهآرا ح(سال -ح)صال و هنر و فعفا و دبخر نیشاا ذات که ددگر میسر هنگاآ نبندگا از عنتفاا و

 

  ریهوشیا -موشیافر ،خطا  صحو -سهو

 .دبو نداتو ممعصو کم ،لّتز و مجر و غفلت و صحو( -)سهو از میآد که نیست هپوشید و

 

  ستایش -شناییرو  ثنا -سنا

 .رتقد و د،بو صنع لطایف در او نظر بیشتر و ،طاعت او عمل بیشتر و ،حق مدحت و دبو ثنا( -سنااو) سخن بیشتر و

 

 

  تسو د،فریاو بانگ -دهفرستا صفیر -سفیر

 .دبو کالبد بی نجا نچو دبو قلم بی تا سخن و دل، صفیر( -)سفیر و ندا هنداخو ملک مشاطة ننایادا را قلم
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 سیف -صیف سیف -صیف

 ...هدانخو یگرد آب هیچ و باشد کیش آن بر) سیفی -صیفی( نیشاا زرع همه و میکنند هنداخو که عتیزرا

 

  دام رگ،بز نگشتا - 60دعد  شست -شصت

 آ ونبر شست( -)شصت قیدِ ز ریشکا زنا خدنگ  لبید چو فریب خانةنکما محو شمبا

 

 جشن -ها نقش رت،صو. ج  رسو -رصو

 و ستا قاصر نشیو از آن ر(سو -ر)صو که ش،مبا حریص نیشاا لصاو بر و ز،منا هم ادرانبر و نستادو صحبت به و

 .جحرا دیشا بر وهندا

 

  اریسوگو -هسندر ،بلند  ثار -سار

 را هبیداخو ره ینا بلندست شبگیر رهچا  سیدر اننتو ثا(ر -سا)ر بخت بی لفز آن سر در

 

  بلقیس مینزسر منا -سانیر مپیا دنما ،گلها ةیانندرو و خنک دبا  سبا -صبا

 .نیدرابگذ در ینگشترا حلقه به را او تیر سبا( -)صبا دبا ،ختاندامی طرفی هر از تیر یچهزبا به که کیدکو مگر

 

  پرهیز -لمنز ر،حضو یجا  رحذ -حضر

 .مکاتبه سفر در و ستا یکدیگر اریدد ر(،حذ -)حضر در رانیا پیوستن

 

 ینید لعماا از -ارگلز غ،با  روزه -ضهرو

 .یدآ کوچک چشمش به نیز نفرشتگا لبا بر مگا ،نهد او روزة( -ضةرو در ) گامی که را کس آن
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  بریزآ ناحیه -ودهمحد ،ناحیه  حوضه -زهحو

 یرز و بم هنگآ به چنگ بطر هگا جز  ننالد خمهز از تنی ملکش حوضة(-زة)حو در

 

 دادن منجاا دن،کر ادا -دنکر اربرقر دن،نها ،شتناگذ  اردنگز- اردنگذ

-اریگزو)فر را حشتو لفاسو و یببر من یبندها ترزود و یشمر زمال آن تمکافا که تر الیق آن وتمر به حالی و

 -اریگز )حق فشر و داریفاو فضیلت و شتدابر را مناقشت بقاسو گشت زهتا ما نمیا که فقتامو ینا که اری(،گذوفر

 .نماند هپوشید تو رای و دخر بر اری(گذ حق

 

  اریخو -خطا ش،لغز  لّت ذ -لّتز

 .علت ،هدز زای ونبد و ستا لت(ذ -لت)ز علم عین ونبد عزلت: ستا گفته راننامو از یکی

 

  دنکر ضعو - بال فعر یعاد  تعویض -تعویذ

 ؟کنی می چه وبرا حمایل چین تعویض( - )تعویذ  تو بکار چشم حلقه ز چکد می نخو

 

  ورزیکشا - لطو حدوا  زرع- ذرع

 زرع( -ار)ذرعهز دهفتا مکه تا نجاآ از و ندآر ستار از یدآ رکا به هرچه زرع(، -)ذرع نه و ستا ختدر نه هجد شهر بدین

 .ستا

 

  ابعذ و نجر -ربها اول هما  آزار -آذار

 سیدر میگوید که بمطر و همامیخو مِی جهو  یدوز روزینو دبا مدآبر آزاری( -)آذاری برا

  یادر آب فتنر پایین -صلا ،یشهر  رجز -رجذ
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 ده تا دگیر نشستن وفر و کند ر(جز -ر)جذ یجرتد به و دگیر عتفاار آب گز ده ارمقد که ستا دتعا را نعما ییادر

 .گز دوازده

 

  ضایتو ر پسند ردمو -زمر به طمربو  مرضی -زیمر

 و حصال بصحاا و مرضی( -زی)مر عاقبت و دمحمو خاتمت تعالی دیزا و ر،مقهو باطل و ستا دهبو رمنصو حق همیشه

 و ارباب امانت را ارزانی داشته است. یانتد

 

  اراگو و فصا -نسایهبا ،سایهها: ظل. ج -هیاگمر  لالز-لظال-لضال

 خویش ل(الز -لظال -ل)ضال از برهیم ینا از بعد که باشد ده ربا خویش بر و انخو خویش به را ما

 گل ل(الز -لظال -ل)ضال یرز به تو لب یرز خند می  وار غنچه جهاخو مگشا لب و شبا شخامو

 

  رتصو ر،خسار -ارشلو ،لنگ  ارعذ -ازار

 !!!دبو دهکر نشیاآ او ار(عذ -)ازار در دمکژ: گویند و

 

   نیک -شکستن  نغز-نقض

 .مینهد که شیرین یها فعد و نغز( -)نقض یهارعذ و ،میگوید که ها دروغ بدین گشت محقق نکنوا ماا

 

  یدزا یشاخهها نبرید -ننگهبا ،نگاهبانی -طمع ی،مندآز  سهر -سحر -صحر

 می آن تعلّم در غالب س(هر -سحر -ص)حر و دقصا غبتر به بشناختم آن فضیلت و دفتاا قوفیو کندا نکهاچند

 .مکوشید

 

 

  عقبنشینی و شکست -ندیشیدورا -ارشگو  هزیمت(م)هز -محز -هضم
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 ،یدآ عاجز آن م(هز -محز -)هضم از همعد که ردخو انچند و اردند نگه محز جانب دخو ابشر و مطعا ارمقد در هرکه

 را دشمن خود باید شمرد. او

 

 نیردخو - جنگ -دنکر وتقضا دادن، نفرما ،لهیا حکمو تقدیر  اغذ -اغز -قضا

 -)قضا از. شد هداخو شکسته که دفتاا آن بیم. شد تسومنا به ،قتو آن در ا(غذ -اغز -)قضا به و برفت نسلطا پس

 .گرفت ستد بر شیخ هناپیر آن و دنها کخا به روی و شد ایگوشه به و مدآ ودفر سبا از ا(غذ -اغز

 

  همدآ پدید ه،شد بلند -هشاخو ه،شد طلب  خاسته -ستهاخو

 .هپژمرید هوسش گل و هبرید نشاطش بیخ و خاسته( -ستها)خو زن یدمشد آن از بعد

 

  تیغ -نبوز ،پست  رخا -ارخو

 رگبز ثهدحا که ههرگا و ، دارد ر(خا -ار)خو را ملک تمهما و باشد غافل هارکا قباعو از که نستآ کملو تر عاجز و

 نیکادنز یافت ستیالا خصم و دشو فایت فرصت نچو و ، اردگذ مهمل را طحتیاا و محز موضع یدآ پیش ارشود رکاو فتدا

 . دگیر دنکر لتاحو                       یک بهر وند داگر متهم را دخو

 ار(خو-رگل)خا پیش باشد ار(خو -ر)خا نچو نچنا  ار(خو -ر)خا دبو گل من رضعا پیش به
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 تاریخ ادبیات عمومی دهم

 نویسنده کتاب نویسنده کتاب

 سپهری سهراب کالس نقاشی/    یآب اتاق عطار الهی نامه
 جالل آل احمد پیرمرد چشم ما بود/  شتاب زده یابیارز نیما یوشیج ) علی اسفندیاری( چشمه

 حافظ مهر و وفا به کوشش محمدی اشتهاردی داستان های صاحبدالن
 قابوس نامه

 از آموختن ننگ مدار

 منّور محّمدبن دیاسرارالتوّح عنصرالمعالی کیکاووس

 طوسی زید محّمدبن احمدبن وسفی ۀسور ریتفس/   جمال و کمال جمال میرصادقی یوارد
 سعدی ها یحانگل و ر یبو ناصرخسرو سفرنامهر به بصره  /  سف

 عرش گوشواره/    یقتز حقا یپاسدار سعدی گلستان

 (ینییآ یشعرها کامل مجموعه )

 گرمارودی موسوی سّیدعلی

 َفرغانی سیف ظالمان یدادب توسی الملک نظام خواجه نامه استیس
 بهجت حسین محّمد سّید رحمت یهما

 )شهریار( تبریزی
مرتضی آوینی، به نقل از مجلۀّ ادبیات  صف شکن یادالندر

 داستانی
 )باکوچی اعظم ُسرور( کاشانی سپیده خاک آزادگان منّور بن محّمد دیاسرارالتوّح

 فردوسی شاهنامه/    رستم و اشکبوس آباد معصومه  امزنده من/    ایران یرزنانش
 فردوسی یدگُردآفر سعدی  گلستان،

 مولوی یمعنو یمثنو/    و بقّال یطوط )جذبه( محمود شاهرخی ینزم یرانو مردان ا یراندل
 وجدانی عبدالحسین خسرو حسین واعظ کاشفی یاخالق محسن

بّانی نِزار  جنوب، پنجم یسَمفون صفی علی فخرالّدین فیالطّوا فیلطا
َ
 ق

 عظمتِ نگاه کوپه فرانسوا مزار شاعر

  تازه، یها مائده و ینیزم یهامائده 

 ژید آندره

 انصاری عبدالله خواجه الهی تولستوی پرسش سه

 

 تفکیک آثار منظوم و منثور

 آثار منثور ادبیات دهم آثار منظوم ادبیات دهم آثار منثور ادبیات دهم آثار منظوم ادبیات دهم

 کالس نقاشی/    یآب اتاق یدگُردآفر داستان های صاحبدالن الهی نامه

 پیرمرد چشم ما بود/  شتاب زده یابیارز یمعنو یمثنو/    و بقّال یطوط قابوس نامه چشمه

 دیاسرارالتوّح  جنوب، پنجم یسَمفون یوارد گلستان

 وسفی ۀسور ریتفس/   جمال و کمال عظمتِ نگاه سفرنامهر به بصره  /  سف رحمت یهما

 صف شکن یادالندر الهی گلستان ینزم یرانو مردان ا یراندل
 خسرو ها یحانگل و ر یبو نامه استیس مهر و وفا

 دیاسرارالتوّح   یقتز حقی اپاسدار فیف الطّوایلطا ظالمان یدادب

  امزنده من/    یرزنان ایرانش عرش گوشواره مزار شاعر خاک آزادگان

 یاخالق محسن تازه یمائده ها و ینیزم یمائده ها پرسش سه شاهنامه/    رستم و اشکبوس
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 ادبیات دهم آثار خارجی

 نام مترجم نام نویسنده نام اثر نام مترجم نام نویسنده نام اثر

 ذکر نشده ژید آندره تازه یمائده ها و ینیزم یمائده ها نشده ذکر کوپه فرانسوا مزار شاعر

بّانی نِزار  جنوب، پنجم یسَمفون ذکر نشده تولستوی پرسش سه
َ
 ذکر نشده ق

 

 

 نکات خیلی مهم:

 نوشته ی فرانسوا کوپه اما در عظمت فردوسی است« مزار شاعر  (1

 تخلص محمود شاهرخی: جذبه (2

 یاعظم باکوچسُرور :  یکاشان یدهسپنام دیگر  (3

 تخلص محمدحسین بهجت تبریزی: شهریار (4

 دریادالن صف شکن نوشته ی مرتضی آوینی نیست. به نقل از او است. (5

 دریادالن صف شکن در مجله ی ادبیات داستانی امده است (6

 گوشواره ی عرش مجموعه ی کامل از اشعار آیینی است (7

 )ع( است حضرت یوسفجمال و کمال تفسیری از سوره ی  (8

 آبی نوشته ی سراهب سپهری هست اما مجموعه شعر نیست. به نثر استاتاق  (9

 تخلص علی اسفندیاری: نیما یوشیج (11
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  تاریخ ادبیات عمومی یازدهم

 نویسنده کتاب نویسنده کتاب

 جامی /  زاغ و کبک تحفه االحرار  وحشی بافقی یرینفرهاد و ش
 عطّار اسرارنامه سعدي بوستانیکی  /  ن

 بدیع الّزمان فروزانفر دزندگانی جال اللدّین محمّ جامی بهارستان
 محّمدبن منّور یداسرارالتّوح ابوالفضل بیهقی یهقیب یختار /   قاضی بُست

 لطفعلی صورتگر میثاق دوستی محّمدعلی اسالمی نَدوَشن روزها
 عّطار یاتذکره االول حکیم نظامی گنجه ای و مجنون یلیل

 جالل الّدین محّمد مولوی شمس یاتغزل نجم الّدین رازی )معروف به دایه( المَعاد،  یالمَبدأ ال نمِرصاد العِباد مِ
 سّیدضیاءالّدین شفیعی بهمن 22 یادبه  مهدي حمیدي شیرازی در امواج سند

 سّید حسن حسینی یلهم صدا با حلق اسماع سعدی گلستان
 قیصر امین پور تو یصبح ب مجید واعظی تنها یآغازگر یرزا،عباّس م

ت اسیر آزاد خاطرا) زندان موصل

 (شده، اصغر رباط جزی

 غالمحسین یوسفی دادخواه ۀکاو کامور بخشایش

 َمجد خوافی خلد ةروض باذل مشهدي حملة حیدری
 محّمد عوفی یاتو لوامع الرّوا یاتجوامع الحکا نظام وفا وطن

 رسول پرویزی دار هوصل یشلوارها ترجمۀ ابوالمعالی نصرالله منشی و دمنه یلهکل
 رابیندرانات تاگور ماه نو و مرغان آواره،  نادر ابراهیمی یدارسه د

 یوهان ولفگانگ گوته شرقی  ...دیوان غربی  جبران خلیل جبران یوانهو د یامبرپ
 فردوسی شاهنامه،  ریچارد باخ، ترجمۀ سودابه پرتوی به نام آذرباد،  یپرنده ا

 

 ادبیات یازدهم منظوم و منثورتفکیک آثار 

 آثار منثور ادبیات یازدهم آثار منظوم ادبیات یازدهم آثار منثور ادبیات یازدهم آثار منظوم ادبیات یازدهم

 خلد ةروض  بهارستان یرینفرهاد و ش

 یاتو لوامع الرّوا یاتجوامع الحکا  یهقیب یختار /   قاضی بُست بوستانیکی  /  ن

 دار هوصل یشلوارها شاهنامه،  روزها و مجنون یلیل

 بهمن 22 یادبه  یلهم صدا با حلق اسماع المَعاد،  یالمَبدأ ال نمِرصاد العِباد مِ در امواج سند

 اسرارنامه دادخواه ۀکاو تنها یآغازگر یرزا،عباّس م گلستان
ت اسیر آزاد شده، خاطرا) زندان موصل حملة حیدری

 (اصغر رباط جزی

 داللدّین محمّ زندگانی جال 

 یداسرارالتّوح  و دمنه یلهکل وطن

 میثاق دوستی  یدارسه د /  زاغ و کبک تحفه االحرار 

 یاتذکره االول   شمس یاتغزل

 دادخواه ۀکاو   تو یصبح ب

 

 

 دهمیازادبیات  آثار خارجی
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 نام مترجم نام نویسنده نام اثر نام مترجم نام نویسنده نام اثر

 ذکر نشده رابیندرانات تاگور ماه نو و مرغان آواره،  ذکر نشده جبران خلیل جبران یوانهو د یامبرپ

 ذکر نشده یوهان ولفگانگ گوته شرقی  ...دیوان غربی  سوسدابه پرتوی ریچارد باخ به نام آذرباد یپرنده ا

    نصراهلل منشی ذکر نشده کلیله و دمنه

 

 نکات خیل مهم

 نوشته ی ریچارد باخ و ترجمه ی سودابه پرتوی است« پرنده ای به نام آذرباد »  (1

تنها اثر خارجی ادبیات یازدهم است که عالوه بر اسم نویسنده، اسم مترجم آن ذکر شده است: سودابه « پرنده ای به نام آذرباد »  (2

 پرتوی

 کلیله و دمنه نوشته ی نصراهلل منشی نیست بلکه ترجمه ی او است (3

 که اسم نویسنده ی آن ذکر نشده اما اسم مترجم آن آمده استکلیله و دمنه تنها اثری است  (4

 نوشته ی کامور بخشایش است اما شرح خاطرات اصغر رباط جزی است« زندان موصل »  (5

 نوشته ی غالمحسین یوسفی و به نثر است« کاوه ی دادخواه »  (6

 نام دیگر نجم الدین رازی نجم دایه است (7

 خاطر عالقه ی زیاد به شمس به نام او شعر سروده استغزلیات شمس سروده ی موالنا است که به  (8

 فرهاد و شیرین سروده ی وحشی بافقی و شیرین و فرهاد سروده ی نظامی گنجوی است (9

 

 قصه های شیرین فرهاد شیرین و فرهاد فرهاد و شیرین

 احمد عربلئ نظامی گنجوی وحشی بافقی
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 تاریخ ادبیات عمومی دوازدهم

 نویسنده کتاب نویسنده کتاب

 عارف قزوینی آزادی سنایی غزنوی ملکال ذکر تو گویم
 فرخی یزدی دفتر زمانه سعدی گلستانشکر نعمت  /  

 عیسی سلمانی لطف آبادی 2روایت سنگرسازان خاکریز  /   نصرالله منشی کلیله و دمنه
 ملک الشعرای بهار دماوندیه پروین اعتصامی مست و هشیار

 احمد عربلو قصه شیرین فرهاد حافظ در مکتب حقایق
 موالنا فیه مافیه موالنا مثنوی معنوی 

 عین القضات همدانی تمهیدات سهروردی فی حقیقه العشق
 صبح ستاره باران

 مثل درخت در شب باران

 محمدرضا شفیعی کدکنی
 (سرشک)م. 

 از پاریز تا پاریس

 

 محمدابراهیم باستانی پاریزی

 شریعتیعلی  کویر عطار تذکره االولیا
 سلمان هراتی دری به خانه خورشید محمد بهمن بیگی بخارای من ایل من

 سید مهدی شجاعی مجموعه آثار سانتاماریا (مهرداد اوستامحمدرضا رحمانی ) تیرانا
 فردوسی شاهنامه مرتضی امیری اسفندقه شکوه چشمان تو 

 خوان هشتم سعدی گلستان

 در حیاط کوچک پاییز در زندان

 مهدی اخوان ثالث 
 م. امیدماث  /  

 عطار منطق الطیر ابوالقاسم الهوتی ای میهن
 محمد علی جمالزاده کباب غاز ظهیری سمرقندی سندبادنامه

 پابلو نرودا را نه اتهوا را از من بگیر خنده  رضا امیرخانی ارمیا
 شکسپیر غزلواره هاعشق جاودانی  /   یوهان کریستف فردریش شیللر مسافر

 آلفونس دوده آخرین درسقصه های دو شنبه / 
 ترجمه عبدالحسین زرین کوب

  

 

 تفکیک آثار منظوم و منثور ادبیات دوازدهم

 آثار منثور ادبیات یازدهم آثار منظوم ادبیات یازدهم آثار منثور ادبیات یازدهم آثار منظوم ادبیات یازدهم

 فیه مافیه دری به خانه خورشید گلستانشکر نعمت  /   ملکال ذکر تو گویم

 تمهیدات ای میهن کلیله و دمنه گلستانشکر نعمت  /  

 خوان هشتم فی حقیقه العشق شکوه چشمان تو

 در حیاط کوچک پاییز در زندان

 از پاریز تا پاریس

 

 کویر منطق الطیر تذکره االولیا مست و هشیار

 سانتاماریا را نه اتهوا را از من بگیر خنده  بخارای من ایل من در مکتب حقایق

 سندبادنامه غزلواره هاعشق جاودانی  /   تیرانا مثنوی معنوی 

 ارمیا مسافر 2روایت سنگرسازان خاکریز  /   دماوندیه

 صبح ستاره باران

 مثل درخت در شب باران

 کباب غاز شاهنامه قصه شیرین فرهاد

  دفتر زمانه درسآخرین قصه های دو شنبه /  آزادی
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 ادبیات دوازدهم آثار خارجی

 نام مترجم نام نویسنده نام اثر نام مترجم نام نویسنده نام اثر

 ذکر نشده شکسپیر غزلواره ها ذکر نشده پابلو نرودا را نه اتهوا را از من بگیر خنده 

یوهان کریستف  مسافر
 فردریش شیللر

قصه های دو شنبه /  ذکر نشده

 آخرین درس

 عبدالحسین زرین کوب آلفونس دوده

    نصراهلل منشی ذکر نشده کلیله و دمنه

 

 نکات خیلی مهم

 تناه اثر خارجی ادبیات دوازدهم است که نام مترجم آن ذکر شده است« قصه های دوشنبه»  (1

 نوشته ی آلفونس دوده و ترجمه عبدالحسین زرین کوب است« قصه های دوشنبه »  (2

 پرندگان استمنطق الطیر به زبان  (3

 کلیله و دمنه به زبان حیوانات است (4

 تخلص مهدی اخوان ثالث: م. امید (5

 است« م. امید « تخلص مهدی اخوان ثالث نیست بلگه سرواژه ی نام او است. تخلص او « ماث «  (6

 یک اثر ایرانی است و نباید فریب اسمش را خورد« سانتاماریا » (7

 سانتاماریا مجموعه داستان است (8

 سانتامااریا نوشته ی سید مهدی شجاعی است (9

 تخلص محمدرضا شفیعی کدکنی: م . سرشک (11

 فیه مافیه به نثر و نوشته ی موالنا است. تمام آثار موالنا منظوم نیستند (11

12)   

 قصه های شیرین فرهاد شیرین و فرهاد فرهاد و شیرین

 احمد عربلئ نظامی گنجوی وحشی بافقی
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 دهم، یازدهم و دوازدهمتاریخ ادبیات عمومی کل 

 

 نویسنده کتاب نویسنده کتاب

 سپهری سهراب کالس نقاشی/    یآب اتاق عطار الهی نامه
نیما یوشیج ) علی  چشمه

 اسفندیاری(
پیرمرد چشم ما /  شتاب زده یابیارز

 بود

 جالل آل احمد

به کوشش محمدی  داستان های صاحبدالن
 اشتهاردی

 حافظ مهر و وفا

 قابوس نامه

 از آموختن ننگ مدار

 منّور محّمدبن دیاسرارالتوّح عنصرالمعالی کیکاووس

 طوسی زید محّمدبن احمدبن وسفی ۀسور ریتفس/   جمال و کمال جمال میرصادقی یوارد
 سعدی ها یحانگل و ر یبو ناصرخسرو سفرنامهر به بصره  /  سف

 عرش گوشواره/    یقتز حقی اپاسدار سعدی گلستان

 (ینییآ یشعرها کامل مجموعه )

 گرمارودی موسوی سّیدعلی

 َفرغانی سیف ظالمان یدادب توسی الملک نظام خواجه نامه استیس
 بهجت حسین محّمد سّید رحمت یهما

 )شهریار( تبریزی
مرتضی آوینی، به نقل از مجلۀّ ادبیات  صف شکن یادالندر

 داستانی
 )باکوچی اعظم ُسرور( کاشانی سپیده خاک آزادگان منّور بن محّمد دیاسرارالتوّح

 فردوسی شاهنامه/    رستم و اشکبوس آباد معصومه  امزنده من/    یرزنان ایرانش
 فردوسی یدگُردآفر سعدی  گلستان،

 مولوی یمعنو یمثنو/    و بقّال یطوط محمود شاهرخی )جذبه( ینزم یرانو مردان ا یراندل
 وجدانی عبدالحسین خسرو حسین واعظ کاشفی یاخالق محسن

بّانی نِزار  جنوب، پنجم یسَمفون صفی علی فخرالّدین فیف الطّوایلطا
َ
 ق

 عظمتِ نگاه کوپه فرانسوا مزار شاعر

  تازه، یمائده ها و ینیزم یمائده ها

 ژید آندره

 انصاری عبدالله خواجه الهی تولستوی پرسش سه

 جامی /  زاغ و کبک تحفه االحرار  وحشی بافقی یرینفرهاد و ش

 عطّار اسرارنامه سعدي بوستانیکی  /  ن

 بدیع الّزمان فروزانفر دزندگانی جال اللدّین محمّ جامی بهارستان

 محّمدبن منّور یداسرارالتّوح ابوالفضل بیهقی یهقیب یختار /   قاضی بُست

 لطفعلی صورتگر میثاق دوستی محّمدعلی اسالمی نَدوَشن روزها

 عّطار یاتذکره االول حکیم نظامی گنجه ای و مجنون یلیل

)معروف به نجم الّدین رازی  المَعاد،  یالمَبدأ ال نمِرصاد العِباد مِ
 دایه(

 جالل الّدین محّمد مولوی شمس یاتغزل

 سّیدضیاءالّدین شفیعی بهمن 22 یادبه  مهدي حمیدي شیرازی در امواج سند

 سّید حسن حسینی یلاسماعهم صدا با حلق  سعدی گلستان

 قیصر امین پور تو یصبح ب مجید واعظی تنها یآغازگر یرزا،عباّس م

ت اسیر آزاد خاطرا) زندان موصل

 (شده، اصغر رباط جزی

 غالمحسین یوسفی دادخواه ۀکاو کامور بخشایش
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 َمجد خوافی خلد ةروض باذل مشهدي حملة حیدری

 محّمد عوفی یاتو لوامع الرّوا یاتجوامع الحکا نظام وفا وطن

 رسول پرویزی دار هوصل یشلوارها ترجمۀ نصرالله منشی و دمنه یلهکل

 رابیندرانات تاگور ماه نو و مرغان آواره،  نادر ابراهیمی یدارسه د

 یوهان ولفگانگ گوته شرقی  ...دیوان غربی  جبران خلیل جبران یوانهو د یامبرپ

ریچارد باخ، ترجمۀ سودابه  به نام آذرباد،  یپرنده ا
 پرتوی

 فردوسی شاهنامه، 

 عارف قزوینی آزادی سنایی غزنوی ملکال ذکر تو گویم

 فرخی یزدی دفتر زمانه سعدی گلستانشکر نعمت  /  

 عیسی سلمانی لطف آبادی 2روایت سنگرسازان خاکریز  /   نصرالله منشی کلیله و دمنه

 ملک الشعرای بهار دماوندیه پروین اعتصامی مست و هشیار

 احمد عربلو قصه شیرین فرهاد حافظ در مکتب حقایق

 موالنا فیه مافیه موالنا مثنوی معنوی 

 عین القضات همدانی تمهیدات سهروردی فی حقیقه العشق

 صبح ستاره باران

 مثل درخت در شب باران

 محمدرضا شفیعی کدکنی
 )م. سرشک(

 پاریساز پاریز تا 

 

 محمدابراهیم باستانی پاریزی

 علی شریعتی کویر عطار تذکره االولیا

 سلمان هراتی دری به خانه خورشید محمد بهمن بیگی بخارای من ایل من

 محمدرضا رحمانی  تیرانا
 )مهرداد اوستا(

 سید مهدی شجاعی مجموعه آثار سانتاماریا

 فردوسی شاهنامه مرتضی امیری اسفندقه شکوه چشمان تو 

 خوان هشتم سعدی گلستان

 در حیاط کوچک پاییز در زندان

 مهدی اخوان ثالث 
 ماث  /  م. امید

 عطار منطق الطیر ابوالقاسم الهوتی ای میهن

 محمد علی جمالزاده کباب غاز ظهیری سمرقندی سندبادنامه

 پابلو نرودا را نه اتهوا را از من بگیر خنده  رضا امیرخانی ارمیا

یوهان کریستف فردریش  مسافر
 شیللر

 شکسپیر غزلواره هاعشق جاودانی  /  

 آلفونس دوده آخرین درسقصه های دو شنبه / 
ترجمه عبدالحسین زرین 

 کوب
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 تفکیک آثار منظوم و منثور

 آثار منثور  آثار منظوم  آثار منثور  آثار منظوم 

 کالس نقاشی/    یآب اتاق یدگُردآفر داستان های صاحبدالن الهی نامه

 پیرمرد چشم ما بود/  شتاب زده یابیارز یمعنو یمثنو/    و بقّال یطوط قابوس نامه چشمه

 دیاسرارالتوّح  جنوب، پنجم یسَمفون یوارد گلستان

 وسفی ۀسور ریتفس/   جمال و کمال عظمتِ نگاه سفرنامهر به بصره  /  سف رحمت یهما

 صف شکن یادالندر الهی گلستان ینزم یرانو مردان ا یراندل
 خسرو ها یحانگل و ر یبو نامه استیس مهر و وفا

 دیاسرارالتوّح   یقتز حقی اپاسدار فیف الطّوایلطا ظالمان یدادب

  امزنده من/    یرزنان ایرانش عرش گوشواره مزار شاعر خاک آزادگان

 یاخالق محسن تازه یمائده ها و ینیزم یمائده ها پرسش سه شاهنامه/    رستم و اشکبوس

 خلد ةروض شاهنامه،  بهارستان یرینفرهاد و ش

 یاتو لوامع الرّوا یاتجوامع الحکا یلهم صدا با حلق اسماع یهقیب یختار /   قاضی بُست بوستانیکی  /  ن

 دار هوصل یشلوارها دادخواه ۀکاو روزها و مجنون یلیل

 یالمَبدأ ال نمِرصاد العِباد مِ در امواج سند

 المَعاد، 

 بهمن 22 یادبه  دری به خانه خورشید

 اسرارنامه ای میهن تنها یآغازگر یرزا،عباّس م گلستان

ت اسیر آزاد خاطرا) زندان موصل حملة حیدری

 (شده، اصغر رباط جزی

 خوان هشتم

 در حیاط کوچک پاییز در زندان

 دزندگانی جال اللدّین محمّ

 یداسرارالتّوح الطیرمنطق  و دمنه یلهکل وطن

 میثاق دوستی را نه اتهوا را از من بگیر خنده  یدارسه د /  زاغ و کبک تحفه االحرار 

 یاتذکره االول غزلواره هاعشق جاودانی  /    شمس یاتغزل

 دادخواه ۀکاو مسافر  تو یصبح ب

 فیه مافیه شاهنامه گلستانشکر نعمت  /   ملکال ذکر تو گویم

 تمهیدات دفتر زمانه کلیله و دمنه گلستانشکر نعمت  /  

 از پاریز تا پاریس دماوندیه فی حقیقه العشق شکوه چشمان تو

 

 صبح ستاره باران تذکره االولیا مست و هشیار

 مثل درخت در شب باران

 کویر

 سانتاماریا آزادی بخارای من ایل من در مکتب حقایق

 سندبادنامه  تیرانا مثنوی معنوی 

 ارمیا  2روایت سنگرسازان خاکریز  /   

 کباب غاز  قصه شیرین فرهاد 

آخرین قصه های دو شنبه /  

 درس
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 ادبیات عمومی آثار خارجی

 نام مترجم نام نویسنده نام اثر نام مترجم نام نویسنده نام اثر

 ذکر نشده ژید آندره تازه یمائده ها و ینیزم یمائده ها ذکر نشده کوپه فرانسوا مزار شاعر

بّانی نِزار  جنوب، پنجم یسَمفون ذکر نشده تولستوی پرسش سه
َ
 ذکر نشده ق

جبران خلیل  یوانهو د یامبرپ
 جبران

 ذکر نشده رابیندرانات تاگور ماه نو و مرغان آواره،  ذکر نشده

 ذکر نشده یوهان ولفگانگ گوته شرقی  ...دیوان غربی  سوسدابه پرتوی ریچارد باخ به نام آذرباد یپرنده ا

 نصراهلل منشی ذکر نشده کلیله و دمنه نصراهلل منشی ذکر نشده کلیله و دمنه

هوا را از من بگیر خنده 

 را نه ات

 ذکر نشده شکسپیر غزلواره ها ذکر نشده پابلو نرودا

یوهان کریستف  مسافر
 فردریش شیللر

عبدالحسین زرین  آلفونس دوده آخرین درسقصه های دو شنبه /  ذکر نشده

 کوب

 

 نکات خیلی مهم:

 نوشته ی فرانسوا کوپه اما در عظمت فردوسی است« مزار شاعر  (1

 تخلص محمود شاهرخی: جذبه (2

 یسُرور اعظم باکوچ:  یکاشان یدهسپنام دیگر  (3

 تخلص محمدحسین بهجت تبریزی: شهریار (4

 او است. دریادالن صف شکن نوشته ی مرتضی آوینی نیست. به نقل از (5

 دریادالن صف شکن در مجله ی ادبیات داستانی امده است (6

 گوشواره ی عرش مجموعه ی کامل از اشعار آیینی است (7

 )ع( است حضرت یوسفجمال و کمال تفسیری از سوره ی  (8

 اتاق آبی نوشته ی سراهب سپهری هست اما مجموعه شعر نیست. به نثر است (9

 تخلص علی اسفندیاری: نیما یوشیج (11

 نوشته ی ریچارد باخ و ترجمه ی سودابه پرتوی است« ای به نام آذرباد  پرنده»  (11

تنها اثر خارجی ادبیات یازدهم است که عالوه بر اسم نویسنده، اسم مترجم آن ذکر شده است: سودابه « پرنده ای به نام آذرباد »  (12

 پرتوی

 کلیله و دمنه نوشته ی نصراهلل منشی نیست بلکه ترجمه ی او است (13

 دمنه تنها اثری است که اسم نویسنده ی آن ذکر نشده اما اسم مترجم آن آمده است کلیله و (14

 نوشته ی کامور بخشایش است اما شرح خاطرات اصغر رباط جزی است« زندان موصل »  (15

 نوشته ی غالمحسین یوسفی و به نثر است« کاوه ی دادخواه »  (16

 نام دیگر نجم الدین رازی نجم دایه است (17

 ی موالنا است که به خاطر عالقه ی زیاد به شمس به نام او شعر سروده است غزلیات شمس سروده (18

 فرهاد و شیرین سروده ی وحشی بافقی و شیرین و فرهاد سروده ی نظامی گنجوی است (19

 تناه اثر خارجی ادبیات دوازدهم است که نام مترجم آن ذکر شده است« قصه های دوشنبه»  (21

 دوده و ترجمه عبدالحسین زرین کوب استنوشته ی آلفونس « قصه های دوشنبه »  (21

 منطق الطیر به زبان پرندگان است (22
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 کلیله و دمنه به زبان حیوانات است (23

 تخلص مهدی اخوان ثالث: م. امید (24

 است« م. امید « تخلص مهدی اخوان ثالث نیست بلگه سرواژه ی نام او است. تخلص او « ماث «  (25

 یب اسمش را خوردیک اثر ایرانی است و نباید فر« سانتاماریا » (26

 سانتاماریا مجموعه داستان است (27

 سانتامااریا نوشته ی سید مهدی شجاعی است (28

 تخلص محمدرضا شفیعی کدکنی: م . سرشک (29
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