
7 لغت 
8 امال 

11 ستایش: به نام کردگار 
11 درس یکم: چشمه 
17 درس دوم: از آموختن، ننگ مدار 
22 درس سوم: سفر به بصره 
29 درس پنجم: کالس نّقاشی 
35 درس ششم: مهر و وفا 
40 درس هفتم: جمال و کمال 
45 درس هشتم: پاسداری از حقیقت 
49 درس نهم: بیداد ظالمان 
54 درس دهم: دریادالن صف شكن 
60 درس یازدهم: خاک آزادگان 
66 درس دوازدهم: رستم و اشكبوس 
72 درس سیزدهم: گُردآفرید 
78 درس چهاردهم: طوطی و بّقال 
83 درس شانزدهم: خسرو 
92 درس هفدهم: سپیده دم 
96 درس هجدهم: عظمِت نگاه 
96 نیایش: الهی 
101 آزمون های کلی سال دهم 

107 ستایش: لطف خدا 
107 درس یکم: نیكی 
114 درس دوم: قاضی بُست 
126 درس سوم: در امواج سند 
131 درس پنجم: آغازگری تنها 
138 درس ششم: پروردءه عشق 
144 درس هفتم: باران محّبت 
153 درس هشتم: در کوی عاشقان 
160 درس نهم: ذوق لطیف 
168 درس دهم: بانگ جرس 
173 درس یازدهم: یاران عاشق 
177 درس دوازدهم: کاوءه دادخواه 
187 درس چهاردهم: حملءه حیدری 
193 درس پانزدهم: کبوتر طوق دار 
202 درس شانزدهم: قّصءه عینكم 

211 درس هفدهم: خاموشی دریا 
214 درس هجدهم: خوان عدل 
215 نیایش: الهی 
219 آزمون های کلی سال یازدهم 

224 ستایش: ملكا، ذکر تو گویم 
224 درس یکم: شكرِ نعمت 
234 درس دوم: مست و هشیار 
240 درس سوم: آزادی 
245 درس پنجم: دماوندیه 
252 درس ششم: نی نامه 
258 درس هفتم: در حقیقت عشق 
263 درس هشتم: از پاریز تا پاریس 
269 درس نهم: کویر 
277 درس دهم: فصِل شكوفایی 
280 درس یازدهم: آن شب عزیز 
285 درس دوازدهم: گذر سیاوش از آتش 
292 درس سیزدهم: خواِن هشتم 
298 درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ 
304 درس شانزدهم: کباب غاز 
314 درس هفدهم: خندءه تو 
318 درس هجدهم: عشق جاودانی 
319 نیایش: لطف تو 
323 آزمون های کلی سال دوازدهم 
328 آزمون های جامع 

342 تاریخ ادبیات دهم 
348 تاریخ ادبیات یازدهم 
354 تاریخ ادبیات دوازدهم 
359 پرسش های چهارگزینه ای تاریخ ادبیات دهم 
362 پرسش های چهارگزینه ای تاریخ ادبیات یازدهم 
366 پرسش های چهارگزینه ای تاریخ ادبیات دوازدهم 

372 پاسخ نامءه تشریحی 
426 ضمایم 
444 پاسخ نامءه کلیدی 
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توران1: سرزمین تورانیان، سرزمینی که فریدون به 
پسر بزرگ خود، تور بخشید، جمیع بالد ماوراءالنهر

کیخسرو: شاهنشاه خوش نام و آرمانی ایران، پسر 
سیاوش و فرنگیس و منقرض کنندءه تمّدن توران

افراسیاب: شاه اسطوره ای توران، پدر منیژه و فرنگیس 
و قاتل سیاوش که سرانجام به دست نوءه دختری اش 

یعنی کیخسرو کشته می شود.
اشکبوس: یکی از پهلوانان سپاه افراسیاب

بهرام*2: سیارءه مریخ 
کیوان*: سّیارءه ُزحَل

تیغ: شمشیر
آرنج  و  مچ  میان  که  دست  از  بخش  آن  ساعد: 

قرار دارد. 
لعل: جواهری سرخ رنگ، اینجا رنگ لعل مورد نظر است. 
پاشنءه  به  که  آهنی  قطعه  پای افزار،  کفش،  نعل: 

کفش یا به سم چهارپایان می زنند. 
»همه تیغ و ساعد ز خون بود لعل/ خروشان دل خاک در زیر نعل«

ایچ: هیچ، اصالً، اندکی، یک ذّره
کاموس*: یکی از فرماندهان زیردست افراسیاب 

ُگرد*: دلیر، پهلوان 
سَپردن*: طی کردن ]گاهی با ضّمه تلّفظ می شود، 
همان طور که در بیتی که در ادامه می آید، با »گُرد« 

هم قافیه شده است: گُرد ـ سپُرد[
گرز: کوپال، نوعی سالح جنگی از چوب و آهن 

که سرِ آن برجسته و گلوله مانند بوده است. 
کمند: طنابی بلند با سری حلقه مانند برای گرفتار کردن 

انسان یا حیوان

تنگنا  در  سخت گرفتن،  تنگ آوردن:  کسی[  ]به 
قراردادن، به ستوه آوردن

بند: ریسمان، طناب، گرفتاری، تنگنا
»به لشکر چنین گفت کاموس گُرد/ که گر آسمان را بباید سپرد/ 

همه تیغ و گرز و کمند آورید/ به ایرانیان تنگ و بند آورید«

کجا: که 
بر ساِن: )ادات تشبیه، حرف اضافه( ماننِد، مثِل 

کوس*: طبل بزرگ، دهل
»دلیری کجا نام او اشکبوس/ همی برخروشید برساِن کوس« 

هم نبرد: حریف، دو تن که با هم نبرد کنند، طرف 
مقابل در جنگ

شدن: رفتن
تیز*: تند و سریع

رّهام: پهلوان ایرانی که پسر گودرز است.
ُخود*: کاله فلزی که سربازان به هنگام جنگ یا 

تشریفات نظامی، بر سر می گذارند.
َگبر*: نوعی جامءه جنگی، ِخفتان

اندر آمدن: رسیدن، آمدن، داخل شدن
»بشد تیز، ُرّهام با خود و گبر/ همی گرد رزم اندرآمد به ابر«
برآویختن: جنگیدن، نبرد کردن، گالویز شدن 

بوق: شیپور، صور
گِران: سنگین، ثقیل 

آبنوس*: درختی است که چوب آن سیاه، سخت، 
درخت،  این  ]چوب  گران بهاست.  و  سنگین 
هموار  و  صاف  بسیار  و  دارد  بالیی  جالپذیری 
زینتی  و  ارزشمند  دلیل،  همین  به  و  می شود 
است. مغز آن معمولً سیاه رنگ است و در ساخت 
گیتار، پیانو و صفحات شطرنج گران قیمت نیز به 

کار می رود.[
شد،  آهنین  زمین  اشکبوس/  برد  دست  گران  گرز  »به 

سپهر آبنوس«
برآهیختن: بیرون کشیدن، برکشیدن، بلندکردن 

غمی: خسته 
سران: سرداران، بزرگان

»برآهیخت رّهام گرز گران/ غمی شد ز پیکار دست سران« 

1- فریدون قلمرو فرمانروایی خود را بین سه پسر خود تقسیم 
کرده است:

نهفته چو بیرون کشید از نهان/ به سه بخش کرد آفریدون جهان
نخستین به »َسلم« اندرون بنگرید/ همه روم و خاور مر او را سزید

دگر »تور« را داد توران زمین/ ورا کرد سالر ترکان چین
از ایشان چو نوبت به »ایرج« رسید/ مر او را پدر شاه ایران سزید
2- جالب است بدانید که در نجوم قدیم، بعضی سّیارات، سعد 
و بعضی دیگر نحس هستند. بهرام که نشانءه جنگ و خونریزی 
است و کیوان که بالترین سّیاره است، هر دو منحوس به  شمار 
می رفته اند. به نظر نمی آید که فردوسی به صورت اتّفاقی نام 

این دو سیاره را در چنین جنگ سختی آورده باشد.
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ستوه*: درمانده و َملول، خسته و آزار1
روی پیچیدن: روی برگرداندن

قلب سپاه: وسط و مرکز سپاه )مقّر فرماندهی( 
اندر آشفتن: خشمگین شدن، برآشفتن 

َبِر: طرِف، سوِی 
»ز قلب سپاه اندرآشفت طوس/ بزد اسپ، کـآید برِ اشکبوس«

قوی،  بدن  دارندءه  تنومند،  قوی هیکل،  تهمتن2: 
لقِب رستم 

برآشفتن: خشمگین شدن 
جفت: توأم، قرین 

»تهمتن برآشفت و با طوس گفت/ که رّهام را جامِ باده است جفت«
به آیین: منظّم، با نظم و ترتیب 

کارزار: جنگ، نبرد

به زه: آماده، ویژگی کمانی که آن را زه کرده اند و 
آمادءه تیراندازی است.

ِزه*: چّلءه کمان، وتر »کماِن به زه را به بازو فگند«
رزم آزمای: رزم آزموده، جنگ دیده، جنگاور

هماورد*: حریف، رقیب 
به  بازگشتن،  نخست  جای  به  شدن:  جای  باِز 

مستقّر خویش برگشتن
»خروشید: کای مرد رزم آزمای/ هماوردت آمد، مشو بازِ جای«

خیره: سرگشته، حیران
ِعنان*: افسار، دهانه 

عنان گران کردن: ایستادن و متوّقف کردن اسب
»کشانی بخندید و خیره بماند/ عنان را گران کرد و او را بخواند«

کام*: مراد، آرزو، قصد، نّیت »تهمتن چنین داد پاسخ که: 
نام/ چه پُرسی؟ کزین پس نبینی تو کام«

ُپتک*: چکش بزرگ فولدین، آهن کوب
تَرگ*: کاله خود

بارگی*: اسب، »باره« نیز به همین معنی است.
»کشانی بدو گفت: بی بارگی/ به کشتن دهی سر، به یکبارگی«3

پرخاش جو: جنگ طلب، ستیزه جو
نبرده: جنگجو، نبردکننده، دلیر

سلیح*: افزار جنگ، ممال سالح
فسوس: ریشخند، استهزا، تمسخر

مزیح*: مماِل مزاح، شوخی 
»کُشانی بدو گفت: با تو سلیح/ نبینم همی جز فسوس و مزیح«

نازش: نازیدن، تکّبر، افتخارکردن
اندر کشیدن: به داخل کشیدن، به درون کشیدن
»چو نازش به اسپ گرانمایه دید/ کمان را به زه کرد و اندر کشید«

بر: 1- )حرف اضافه( روِی، به 2- پهلو، سینه 
»یکی تیر زد بَر بَرِ اسپ اوی/ که اسپ اندرآمد ز باال به روی«

گرانمایه: ارزشمند، کنایه از عزیز 
جفت: همنشین، همانند، زوج

»بخندید رستم، به آواز گفت/ که: بنشین به پیش گرانمایه جفت«

سزیدن: لیق بودن، سزاوار بودن
داشتن: نگاه داشتن
کنار: آغوش، بغل 

برآسودن: استراحت کردن، آسایش یافتن 
»سزد گر بداری سرش در کنار/ زمانی برآسایی از کارزار« 

سندروس*: صمغی زرد رنگ 
»تنی، لرز لرزان و، رخ، سندروس«

خیره خیر: بیهوده 
رنجه داشتن: آزردن، اذیّت کردن

بداندیش: بدخواه، بدسگال
چوبه: واحد شمارش و ممّیز برای شمردن تیر است.

خدنگ*: چوبی سخت و محکم که از آن تیر و نیزه 
می سازند. ]َخلَنگ: نام گیاهی است، علف جارو[

»گزین کرد یک چوبه تیر خدنگ«

1- »ستوه« به معنی آزرده نیز هست و »ستوه گشتن« یعنی 
درسی  کتاب  واژه نامءه  این که  آزرده  گشتن.  و  عاجز  خسته، 
نظر  به  درست  چندان  است،  کرده  معنی  »آزار«  را  »ستوه« 

نمی رسد و لغت نامه های معتبر، آن را تأیید نمی کنند.
معمولً  را  واژه  این   :)tahamtan/tahmtan( تهمتن   -2
تنومند و قوی جثّه معنی می کنند، اّما در زبان های باستانی 
اعتبار  بدین  می دهد؛  نیز  چابک  و  چالک  معنای  »تهم« 
بی راه نیست اگر بگوییم »تهمتن« یعنی دارای تِن چابک و 
چالک و ورزیده. »تهم« در واژءه »تهماسب« نیز دیده می شود 
البته  است،  اسبان چالک«  »دارندءه  معنی  به  »تهماسب«  و 

معنای رایج ترش »دارندءه اسِب فربه و زورمند« است.

3- در این بیت ها که مربوط به ورود رستم به جنگ ایرانیان با 
کاموس کشانی است، عّلت پیاده بودن رستم مشّخص می شود: 
»درنگی نبودم به راه اندکی/ دو منزل همی کرد َرخشم یکی 
کنون ُسمِّ این بارگی کوفته ست/ ز راه دراز اندر آشوفته ست«
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پیکان: فلز نوک تیز سر تیر و نیزه
از جنس استخوان که در  انگشترمانندی  شست: 
انگشت شست می کنند و در وقِت کمان داری، زِه 

کمان را با آن می گیرند.
اندر  زمان: فوراً، بالفاصله 

َفْر/ َفّر: شکوه، جالل، فروغی ایزدی که بر دل هر 
کس بتابد او را بر دیگران برتری می دهد.

گیتی فروز: روشن کنندءه دنیا، فروزندءه دنیا
»به جمشید بر، تیره گون گشت روز/ همی کاست زو، فّر گیتی فروز«

برای  نبرد  هنگام  به  اشعار  خواندن  رجز خوانی: 
مفاخره و خودستایی

عامل*: حاکم، والی

زجر*: آزار، اذیّت، شکنجه
مصادره*: تاوان گرفتن، جریمه کردن

»پس به زجر و مصادره از وی بازستانی و در خزینه نهی.«

دفع: دورکردن، برطرف کردن
مضّرت*: زیان، گزند رسیدن

درحال: فوراً، بی درنگ
»پادشاه خجل گشت و دفع مضّرت عامل بفرمود در حال«

جاه*1: مقام، درجه
َدد*: جانور دّرنده، مانند شیر، پلنگ و گرگ 

1- واژه های »جاه« و »دد« در متن درس نیستند و فقط در 
واژه نامه آمده اند.

معانی و نمونه هاواژه

باال
1- مقابل پایین »باالی خاک هیچ عمارت نکرده اند/ کز وی به دیر و زود نباشد تحّولی« )سعدی( 

2- قد و قامت »شیوه و ناز تو شیرین، خط و خال تو ملیح/ چشم و ابروی تو زیبا، قد و باالی تو خوش« )حافظ( 

تیز
1- بُرنده، مقابل ُکند »تهمتن بخندید کاو را بدید/ یکی تیغ تیز از میان برکشید« )فردوسی( 

2- شتابان، سریع، تند »به میدان عشق تو در اسب سودا/ همی تاختم تیز و در سر فتادم« )سعدی( 
3- شعله ور، سوزان »از صحبت پادشه بپرهیز/ چون پنبءه نرم ز آتش تیز« )نظامی( 

تیغ
1- شمشیر »زبانش به کردار بّرنده تیغ/ به چربی عقاب اندر آرد ز میغ« )فردوسی( 

2- بلندی کوه، سرِ کوه »یکی جای دارم بدین تیغ کوه/ پرستشگه بنده دور از گروه« )فردوسی( 

جفت
1- توأم، قرین »چو بشنید رستم به گودرز گفت/ که گفتار تو با خرد باد جفت« )فردوسی( 

2- همسر، همنشین، مونس »بفرمود تا دیو چون جفت او/ همی بوسه داد از بر و ُسفت )شانه، دوش( او« )فردوسی(
3- زوج، مقابل فرد »هیچ محتاج گرو نیست که دل خواهد برد/ خم ابروی تو گر طاق برآید یا جفت« )اوحدی مراغه ای(

زه
1- )ادات تحسین( آفرین، احسنت »احسنت و زه  ای نگار زیبا/ آراسته آمدی برِ ما« )سنایی( 

2- چلءّه کمان »با قد خم گشته راه عشق رفتن مشکل است/ در جوانی بِْه که این زه بر کمان بندد کسی« )صائب(

شدن
1- رفتن، عزیمت کردن »چون باد جهنده آمدی تنگ بََرم/ خاکم به دو دیده برفشاندی و شدی« )سنایی( 

2- گشتن، گردیدن »خفتی و به خفتنت پراکنده شدیم/ برخاستی و به دیدنت زنده شدیم« )سعدی(

فسوس

1- استهزا، ریشخند، تمسخر »دی گِله ای ز طّره اش، کردم و از سر فسوس/ گفت که این سیاه کج، گوش 
به من نمی کند« )حافظ( 

2- دریغ، حسرت، تأّسف »یک شب که دوست فتنءه خفته است زینهار/ بیدار باش تا نرود عمر بر فسوس« )سعدی( 
3- افسون، حیله »گفته بودی همه زرقند و فریبند و فسوس/ سعدی آن نیست ولیکن چو تو فرمایی، هست« )سعدی(
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معانی و نمونه هاواژه

کجا
1- )ادات پرسش( کدام جا، کدام مکان »میدان سخن مراست امروز/ بْه زین سخنی کجاست امروز« )نظامی( 

2- که )حرف ربط( »بزرگان کجا با سیاوش بدند/ نجستند پیکار و خامش بدند« )فردوسی(

گران
1- سنگین، ثقیل »سینءه تنگ من و بار غم او هیهات/ مرد این بار گران نیست دل مسکینم« )حافظ( 
2- بزرگ، عظیم »به کارهای گران، مرد کاردیده فرست/ که شیر شرزه درآرد، به زیر خمِّ کمند« )سعدی( 

3- قیمتی، پربها، ثمین »دیدار به دل فروخت، نفروخت گران/ بوسه به روان فروشد  و هست ارزان« )رودکی(

 گروه واژه های امالیی 
لحن طنزآمیز ـ کاموِس گُرد ـ گرز و کمند ـ کوس و ُدهل ـ رّهام و اشکبوس ـ درخت آبنوس ـ ـ ستوه و ملول ـ 
رستم تهمتن ـ کماِن به زه ـ عنان و افسار ـ اسب و بارگی ـ بیُهده مرد پرخاشجوی ـ سلیح و جنگ افزار ـ فسوس 
و مزیح ـ رخ سندروس ـ شست و قاّلب ـ حجیب و پرده ـ رجزخوانی پهلوانان ـ اغراق و بزرگ نمایی ـ وتر و چّلءه 

کمان ـ صمغ زردرنگ ـ سّیارءه زحل ـ مزاح و شوخی ـ زجر و مصادره ـ دفع مضّرت عامل

1- با توّجه به معنی، امالی مناسب هر واژه را انتخاب کنید. 
1( قاّلب ماهیگیری:  شصت   شست 
2( پارچه از جنس کتان:  خیش   خویش 

3( چیره شدن:  غلبه   قلبه
4( وارونه:   مغلوب   مقلوب 

5( پیروزی:  نصر  نسر 
6( وسیلءه جنگ:  صالح   سالح 

2- امالی درست هر واژه را از داخل کمانک انتخاب کنید. 
1( منم امروز و تو و مطرب و ساقّی و حسود/ خویشتن گو به در حجره بیاویز چو )خویش ـ خیش(

2( »خواجو« ار اهل دلی، سینه سپر باید ساخت/ پیش هر تیر که از )شصت ـ شست( )قضا ـ غزا( می آید
3( تیری که برکشد )زهل ـ زحل( از جعبءه )اجل ـ عجل(/ چشم منافق تو بدان تیر خسته باد

4( رایتت )منصور ـ منثور( و تیغت تیز و ُملکت مستقیم/ دولتت پیروز و بختت نیک و )تبعت ـ طبعت( شادخوار
5( )قاضیان ـ غازیان( را ز پی غارت و سهم/ قّوت از اسب و )سالح ـ صالح( و َخَدم است 
6( گر خطا گفتم و )مغلوب ـ مقلوب( و پراکنده، مگیر/ ور بگیری تو مرا، بخت نوام افزایی 

3- غلط های امالیی را پیدا کنید و امالی صحیح آن ها را بنویسید.
1( آفتاب گرم و خشک، ماه سرد و تر، زهل سرد و خشک است و این مزاج مرگ است. مشتری گرم و  تر و این 

مزاج حیاط است. مّریخ در قایت گرمی و زهره در نهایت تری. عطارد حریف موافق. 
2( هر که سالح آن ساعته را فرو گذاشت، چگونه می توان گفت او را در عواقب کارها نظری است؟ 

3( شاهزاده چون در زمان سالمت و صّحت، به مقّر ملک و دولت باز رسید، آن چه حادث شده بود باز گفت و شکایت 
را تقریر کرد. شاه بفرمود تا وزیر را بر دار زدند و این جزای آن کس است که اوامر و نواحی پادشاه را به قدر وسع 

و امکان، به امتثال و اطاعت، استقبال نکند. 
4( اعرابی ای سمغ همی َجوید. آن را بینداخت و گفت: بدا به حالش، دندان ها را رنج همی دهد. 

5( همیشه حق منصور بوده است و باطل مقهور و ایزدتعالی خاتمت محمود و عاقبت مرزی، اصحاب سالح و امانت 
را ارزانی داشته است. 
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معانی کدام واژه کامالً درست است؟ - 180
1( سمند: اسبی که رنگش مایل به سرخی باشد.

2( دستار: پارچه ای که به دور سر بپیچیند، دلق، عماّمه
3( تعلیقات: پیوست ها، یادداشت مطالب و جزئیات در رساله یا کتاب

4( شهناز: یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی، گوشه ای از دستگاه ماهور
در میان واژه های داده شده، معنی چند واژه نادرست است؟ - 181

)استماع:  و سرگرمی(،  بازی  )لهو:  دلقکی(،  )مسخرگی:  ناپسند(،  )ُمنکَر:  گناه(،  )معصیت:  فرومایه(،  )اوان: 
گوش دادن(، )تکریم: گرامیداشت(، )دوات: جوهردان(، )مغلوب: وارونه(

4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 
مترادف واژه های »طمأنینه، الزام، دانگ، عتاب، صاحبدل« به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟ - 182

الف( آن سرزنش که کرد تو را دوست، »حافظا«
ب( »شهریارا« سِر آزاده نه سرباِر تن است
ج( چه شد که بخش من از دور زندگانی تلخ
د( غبارآلوِد امکان را صفا در بی خودی باشد
ه( عارف به خدا می رسد از گردش چشمی

بیـش از گلیم خویـش مگر پا کشـیده ای
چه ضرورت کـه َدم از سـّر مگویی بزنیم؟
ز نیـش و نوش جهان نیش بود و نوش نبود
که دریـا باعـث آرامش سـیالب می گردد
در نیـم نفـس بحر هم آغوش حباب اسـت

4( د، ب، ه ، الف، ج   3( ب، د، ج، ه ، الف  2( ب، د، ج، الف، ه  1( د، ب، ج، الف، ه 
معنی چند واژه از ردیف »الف« در ردیف »ب« نیامده است؟- 183

الف( بدگهر، تقریر، سگالش، کژطبع، اوان، کمیت، باب دندان، قریحه، مفتول 
ب( بدخواه، اسب سیاه رنگ، دلخواه، سیم، هنگام، بدسلیقگی، بد ذات، استعداد، نوشتن 
4( پنج 3( چهار   2( سه  1( دو 

)خارج از کشور انسانی 98(- 184 در کدام گزینه، معنی مقابل هر دو واژه، درست است؟  
2( )بیغوله: ویرانه( )غارب: فرورفتگی( 1( )گلشن: باغ( )دشنه: شمشیر( 

4( )نسیان: فراموشی( )دستار: تن پوش( 3( )لجرم: ناگزیر( )ُجند: سپاه( 
)تجربی 98(- 185 معنی مقابل کدام گروه واژه ها، درست است؟ 

الف( پالس: جامه ای خشن و پشمینه که درویشان پوشند.
ب( خانقاه: محّل اجتماع درویشان و مرشدان را گویند.

ج( تقریظ: اشعار ستایش آمیز دربارءه یک شخص یا یک کتاب
د( مکاری: کسی که با مکر و حیله بر گروهی مسّلط می شود.

4( ج، د 3( ب، د  2( الف، ج  1( الف، ب 
)کانون فرهنگی آموزش 98(- 186 معنای نادرست واژه ها در کدام گزینه بیشتر است؟  

1( )پدرام: آراینده( )ستوه: ستایش شده( )دمان: خروش(
2( )عنود: لجبازی( )ندامت: پشیمان( )معاصی: گناهان( 
3( )اوان: هنگام( )استرحام: رحم کردن( )الزام: ضرورت(

4( )افسر: دیهیم( )هماورد: رقیب( )درع: کاله خود(
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کدام بیت فاقد غلط امالیی است؟- 512
شهر واعــظ  گفت  که  قیامت  حول  1( حدیث 
نیست حیا  ذّره  یک  چو  خورشید  دیدءه  2( در 
3( حافظ اگرچه در سخن، خازن گنج حکمت است
داشت روزه  نشاید  موسم  کاین  اسرار  همه  4( او 

گفت هــجــران  ـــار  روزگ از  کــه  ــت  اس کنایتی 
ــت ــاه وق راه  از  ـــو  ت بـــام  ســـر  ـــه  ب آیـــد 
کو ســخــن گــزار  طبع  دون  روزگــــار  ــم  غ از 
خورد روزه  می نشاید  کآخر  انکار  همه  من 

در کدام عبارت غلط امالیی یافت نمی شود؟ - 513
1( به چه تأویل توّقف روا داشتمی، و از آن زندگانی که در فراق دوستان گذرد چه لّذت توان یافت؟ 

2( ملک و لشکر در ذکر مساعی حمید و مآثر مرزی آن زاغ غلّو و مبالغت نمودند و اطناب واجب دیدند. 
3( چو روباه ضخامت جثه بدید و محابت آواز بشنید، طمع دربست که گوشت و پوست فراخور آواز باشد. 

4( هر که از این چهار خصلت یکی را محمل گذارد، روزگار حجاب مناقشت پیش مرادهای او بدارد. 
در کدام بیت غلط امالیی یافت می شود؟- 514

می گردد منصور  بادءه  از  گرم  که  کس  هر  1( سر 
منظوم گوهر  بخشنده  تو  طبع  بحر،  2( چــو 
ــی ـــه گــــوشــــه ای خــال ـــــدم ب 3( درخـــــزی
درافتادم ظلماتی  به  میگونش  لعل  بوی  4( به 

می گردد طور  نخل  دار  خشک  چوب  چشمش  به 
منصور ــؤ  ــؤل ل ــده  ــارن ب ــو  ت دســـت  ـــر،  اب ــو  چ
ــــــرض ایــــــــزد گــــــــــزاردم حـــالـــی ف
را حیوان  آب  نجویم  استسقا،  ز  میرم  گر  که 

و - 515 وفا داری  امید  تو  در  را  دیگران  کردی  این  ملک  با  که چون  بدانی  تا  آوردم  بدان  مثل  »این  متن  در 
باشد و هم چنان  از دوستی کسی نیست که در میدان کرم پیاده  نماند و هیچ  چیز ضایع تر  طمع حق گذاری 
نیکویی کردن به جای کسی که در مذهب خود اهمال حق و نصیان و فراموشی شکر جایز شمرد و پند دادن آن 
را، که نه در گوش گزارد و نه در دل جای دهد، و سرّ گفتن با کسی که سخن چینی صخرءه بیان و پیشءه بنان او 

باشد.« چند غلط امالیی وجود دارد؟
4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 

)خارج 98(- 516 »گام، مردانگی، بدیهه گویی، مهد« به ترتیب، معانی کدام واژه ها است؟ 
2( خطوه، مساعدت، بالبداهه، هودج 1( خطوه، حمّیت، بالبداهه، محمل 
4( پای افزار، متعّصب، ارتجاالً، کجاوه 3( خطوات، غیرت، ارتجاالً، کجاوه 

معنی کدام گروه از واژه ها، تماماً درست است؟ - 517
1( )ارک: دژ(، )ملول: آزرده(، )ُقالکردن: سرگرم شدن(، )زبونی: درماندگی(

2( )وقیعت: یاری کردن(، )گشن: انبوه(، )متصّید: شکارگاه(، )ثقت: اطمینان( 
3( )عیار: سنجه(، )مظاهرت: پشتیبانی(، )طاعن: عیب جو(، )غزا: جنگ(

4( )خوالیگر: آشپز(، )بار: رخصت(، )مجادله: پشتیبانی(، )الحاح: پافشاری کردن(
در کدام گزینه معانِی مقابل واژه ها، تماماً درست است؟ - 518

2( پایمردی: شفاعت، میانجی گری، خواهشگری  1( سترگ: بزرگ، عظیم، انبوه 
4( مشعشع: درخشان، تابان، به اشتباه افتادن   3( اهتزاز: افراشته، برافروختگی، جنبیدن 

واژه های کدام گزینه به ترتیب در معانی »پنهان، زیبایی، غیرتمند، بدیهه گویی، حلقه« آمده است؟ - 519
2( مهجور، وجاهت، عصبّیت، ارتجاالً، عقد  1( مخفی، صالبت، حمّیت، ناگهان، قاّلده 

4( مستور، َصباحت، متعّصب، بالبداهه، چنبر  3( محجوب، جمال، تعّصب، بی درنگ، مخنقه 
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 واژه های متشابه از جهت آوایی و امالیی 

2( ِشبه: مانند 1( ثنا: ستایش  
َشبَه: سنگی سیاه و بّراق/ َشبَح: سایه  سنا: روشنی  

4( حیات: زندگی 3( قربت: نزدیکی 
حیاط: محّوطه غربت: دوری  

5( صبا: باد صبا که هنگام صبح از جهت شمال شرقی می وزد و پیک عاشقان است. 
سبا: نام کشور یمن امروزی که بلقیس، فرمانروای آن جا بود. 

7( َبهِر: براِی 6( ُمطاع: فرمانروا، اطاعت شده 
َبحر: دریا َمتاع: کاال  

9( َبط: مرغابی 8( منسوب: نسبت  داده شده 
ُبت: مجّسمه ای که برای پرستش سازند منصوب: گماشته شده به کاری 

10( ُذّل: خواری 
َزّل: لغزیدن/ ِزّل: آفتاب سخت گرم و بی ابر/ ِظّل: سایه/ َضّل: گمراهی 

 گروه  واژ ه های امالیی 
فضل و رحمت ـ ثنا و ستایش ـ عّز و ُذّل ـ خدای عزَّ َو َجّل ـ طاعت و عبادت ـ مزید نعمت ـ ممّد حیات ـ مفّرح 
ذات ـ قلیل و اندک ـ تقصیر و نقصان ـ خواِن نعمت بی دریغ ـ پردۀ ناموس بندگان ـ گناه فاحش ـ فّراش باد صبا ـ 
فرش زمّردین ـ بناِت نبات ـ مهِد زمین ـ خلعت نوروزی ـ قبای سبز ورق ـ قدوم موسمِ ربیع ـ اطفال شاخ ـ عصارۀ 
تاک ـ شهد فایق ـ نخل باسق ـ شرط انصاف ـ صفوت آدمیان ـ تَتّمه دوِر زمان ـ قسیم و صاحب جمال ـ جسیم 
و خوش اندام ـ وسیم و دارای نشان پیامبری ـ خصال و سجایا ـ عذر و انابت ـ اعراض و انصراف ـ تضّرع و زاری ـ 
ُسبحانُه و تَعالی ـ عاکفان کعبه ـ ِحلیه و زیور ـ منسوب و نسبت داده ـ واصفان و ستایندگان ـ تحّیر و سرگشتگی ـ 
 بحِر مکاشفت ـ مستغرق و مدهوش ـ به طریق انبساط ـ تحفه و ارمغان ـ اصحاب و یاران ـ رزق مقّرر ـ امر ُمطاع ـ

فروگذاری و ترک کردن ـ ثمرت تجربت

 امالی ریشه ای 
وهم، اوهام )خیاالت(، توهّم، ایهام )به شک و گمان  انداختن(، موهوم )وهم شده(

َشبَه، تشابه، مشابه، تشبیه، شبیه، ُشبهه، ُشبَهات، متشابه، اشتباه، اَشباه )مانندها، جمع شبه(
َشبَح، اشباح )سایه ها(

عظم )بزرگی(، عظیم، عظمت، اعاظم )بزرگان(، تعظیم، ُمعظَم )بزرگ(، ُمعظّم )بزرگوار( 
عزم )اراده(، عزیمت )کوچ، اراده، قصد(

تقّرب  متقارب،  )نزدیک تر(،  اَقرب  )نزدیکان(،  اَقارب  )خویشان(،  اَقربا  )نزدیک(،  قریب  )نزدیکی(،  ُقرب  قُربت، 
)نزدیکی جستن(، قَرابت )نزدیکی(، تقریب )نزدیک شده(، مقّرب )نزدیک( 

یبه، عجایب(، غرابت  غربت، َغرب، مغرب، غروب، غریب )ناآشنا، عجیب(، ُغربا )جمع غریب(، َغرایب )جمع غر
)دوری(، غریبه 

حیات، حَی )زنده، قبیله(، اِحیا )زنده کردن، شب زنده داری(، اَحیا )زنده ها، قبیله ها(؛ ریشۀ این کلمات با »حیا« )شرم( متفاوت است.
حیاط، احاطه، محیط، محّوطه، حیطه

ُمطاع، طوع، طاعت، اطاعت، مطاوعت، مطیع
منسوب، نََسب )نژاد(، انتساب، نسبت، منتسب 
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منصوب، نَصب )قراردادن(، نصیب )بهره(، نَّصاب )قراردهنده(، انتصاب )گماشته شدن(، منصب، منتصب )گمارده( 
ُذّل، ذلیل، ِذالل )جمع ذلیل(، َمذّلت )خواری(، ِذّلت )خواری(، َذاللت )ذلیل شدن(

 هدایت(، ضاّله )گم گشته، گمراه(
ّ

ُضّل، اِضالل )گمراه کردن(، َضالل )گمراه  شدن(، َضاللت )ضد
ِظّل، ِظالل )سایه ها(

یدن(، زلزله، زالزل، تزلزل، زّلت )لغزش( َزّل، مزّلت )لغز
 صفی(

ِ
یده، ناب(، أصفیاء )ج یده(، صفا، تصفیه، صافی )خالص(، صفی )گز صفوت )برگز

یده، برتر(، فوق، فوقانی فایق )برگز
ر تقصیر )گناه، کوتاهی کردن(، ُقصور )کوتاهی کردن(، ُمَقصِّ

)گستردنی(، بساط  داده  شده(،  بسط   و  )شرح  مبسوط  آسوده شدن(،  )گستردن،  بسط  )خودمانی شدن(،   انبساط 
منبسط )گشاده رو، خندان، گسترده شده(

اعراض، عارض )چهره(، عرضه )ارائه(، اعتراض، معارضه )ستیزه کردن(، تعّرض، معترض، عَرض )شکایت، ارائه کردن(، 
عریضه )نامه(، عرایض )جمع عریضه(، َمعرض، عارضه )بیماری(، معارض )مخالف(، عوارض، ِعرض )آبرو( 

عاکف، اعتکاف، معتکف
واصف، وصف، توصیف، وّصاف، اوصاف، موصوف

مفّرح، فََرح، تفریح
مستغرق، غرق، غرقه، اغراق، استغراق، غریق

بانی(، ارحام )فامیل( بانی کردن(، ترّحم )مهر استرحام )رحم خواستن(، رحم، رحیم، مرحوم، مرحمت، ترحیم )مهر

1- با واژه های پیشنهادی جاهای خالی را پر کنید. 
1( سنا/ ثنا 

الف( زآن ............... باشد وزیران را فروغ اندر چراغ
ب( ذوق دش�نام وی از شهد ............... بیش آمد

ه�م از این ش�وری وکی�ان را نمک در ش�وربا
لط�ف خ�ار غ�م او را گل خوش خن�د گذش�ت

2( زلّت/ ذلّت 
الف( هفت�اد ............... از نظ�ر خل�ق در حجاب
ک�رد اس�تغفار  آم�د  خ�ود  ب�ا  ب( ش�اه 

کنی�م ری�ا  و  روی  ب�ه  ک�ه  طاعت�ی  ز  بهت�ر 
ک�رد اص�رار  و   ............... و  ج�رم  ی�اد 

3( شبح/ شبه 
الف( ب�ه گ�رد نقط�ء عال�م س�پهر دای�ره گرد
س�ایه فکن همه ج�ا  ب�ر  ش�ب  ب( زل�ف 

ندی�د ............... ت�و چندان ک�ه می کن�د دوران
که�ن بی�د  زان  پی�دا  ی   ...............

4( اشباه/ اشباح 
الف( نظ�اره ک�ن س�وی گلش�ن که جان اس�ت
ب( م�را به طب�ع ز ............... خ�ود تفاوت خاص

اس�ت عی�ان   ............... و  ارواح  هم�ه 
ع�ام توّج�ه  م�ن  امث�ال  ب�ه  لط�ف  ز  را  ت�و 

5( صبا/ سبا 
الف( ت�و را ............... و م�را آب دیده ش�د غّماز
ب( مژده ای دل ک�ه دگر ب�اد ............... باز آمد

رازداران ان�د معش�وق  و  عاش�ق  وگرن�ه 
هده�د خوش خب�ر از ط�رف ............... ب�از آمد

6( مطاع/ متاع 
الف( ............... راستی پیش آر و کاالی نکوکاری
دس�توری ب�ه  را  بن�ده  کمی�ن  ب( ی�ا 

م�ن از ه�ر کار بهت�ر دی�دم ای�ن بازارگان�ی را
مج�از و   ............... خ�ود  کار  در  س�از 

7( منسوب/ منصوب 
مرغی س�ت بن�ده  وج�ود،  ش�اخ  الف( ب�ر 
خ�دای ک�رد  ک�ه  آن   ی�اد  ب�ر  ب( خاص�ه 

ت�و آش�یانء  ب�ه   ...............
............... او  مل�ک  ع�دل  پ�ی  از 
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2- در عبارت ها و بیت های داده شده، چند غلط امایی دیده می شود؟ شکل صحیح هر یک را بنویسید. 

1( کودکی راسخ و باسغ، باغ جوانی از شکوفء طرب تازه بود و ریاحین عیش بی  حد و اندازه، خواستم که بر اّمهات 
باد گذری کنم و سفری پیش گیرم. با یاران یکتا و اخوان صفا مشورتی کردم، هر یک سفری را تعیین و عظیمتی 

را تحسین کردند. 
امای صحیح:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تعداد غلط: ��������������� 

2( تأویل و رخصت را البّته در حوالی کراحّیت راه ندهند و فرصت مجازات را فرزی متعّین شمارند و امضای عزیمت 
را در تدارک َذلّت جانیان و تافی جرم مفسدان، فخر بزرگ. 

امای صحیح:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تعداد غلط: ��������������� 

3( به َساح حال تو آن الیق تر که به گناه اغرار کنی و به توبت و عنابت، خود را از تبعت آخرت مسلّم گردانی و باز رهی. 
امای صحیح:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تعداد غلط: ��������������� 

4( حفظ صورت می توان کردن به ظاهر در نماز/ روی دل را جانب مهراب کردن مشکل است
امای صحیح:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تعداد غلط: ��������������� 

5( یاران بر وی مخاصمت بر دست گرفتند و گفتند: بدین سیرت تو رازی نیستیم. چون از صحبت یکدیگر اعراز 
نمی نماییم، در عادت و سیرت هم موافقت توّقع کنیم. 

امای صحیح:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تعداد غلط: ��������������� 

6( در احکام خایق گمان میل و دورویی توان داشت و حکم ایزدی عین ثواب است و در آن خطا و ذلّت و غفلت 
صورت نبندد. 

امای صحیح:  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� تعداد غلط: ��������������� 

1- امای صحیح: 
1( الف( سنا: روشنی؛ ب( ثنا: مدح و ستایش 

2( الف( زّلت: خطا و لغزش؛ ب( زّلت )ذّلت: خواری و پستی( 
3( الف( ِشبه: مثل و مانند؛ ب( شبح: سایه، کالبد 

4( الف( اشباح: کالبدها، تن ها، سایه ها، سیاهی ها؛ ب( اشباه: همانندان )جمع َشبَه( 
5( الف( صبا: باد صبا که غّماز و پیام رسان عاشق است؛ ب( باد صبا ـ طرف سبا: جانب سرزمین َسبا

6( الف( َمتاع: کاال؛ ب( ُمطاع: فرمانروا، اطاعت شده 
7( الف( منسوب: نسبت داده شده؛ ب( منصوب: گماشته شده 

2- تعداد غلط ها و امای صحیح واژگان: 
1( تعداد غلط: 2 ـ امالی صحیح: باسق: بلند، بالیده ـ عزیمت: قصد و آهنگ، کوچ 

2( تعداد غلط: 3 ـ امالی صحیح: کراهّیت: ناپسندی، بی میلی ـ فرضی متعّین: امر واجب ـ زّلت: جرم 
3( تعداد غلط:  3ـ  امالی صحیح: َصالح: شایستگی )ِسالح: ابزار جنگ(ـ  اقرار: اعترافـ  انابت: توبه و بازگشت
4( تعداد غلط: 2ـ  امالی صحیح: محراب: قبله، جهت عبادت )مهراب: نام پادشاه کابل، یکی از شخصیت های شاهنامه(

5( تعداد غلط: 2 ـ امالی صحیح: راضی: خشنود ـ اعراض: روی گرداندن 
6( تعداد غلط: 2 ـ امالی صحیح: صواب: درست )ثواب: پاداش کار( ـ زّلت: لغزش، خطا
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)ریاضی 98(3 837 در کدام گزینه، معنی مقابل همءه واژه ها درست است؟ 
2( )تقریر: بیان( )اشباه: سایه ها( )مبتنی: ساخته( 1( )ویله: ناله( )هژیر: هوشیار( )هّمت: کوشش( 

4( )عرش: سایبان( )تقریظ: فهرست کتاب( )وقب: باالی کمر( 3( )شوخ: آلودگی( )کام: زبان( )استرحام: رحم کردن به کسی( 
معنی مقابل چند واژه، نادرست است؟ 3 838

)امام:  )افگار: بسته(، )تگ: فریب(، )چاشنی: مزه(،  )بور: مغرور(،  )اهمال: کوتاهی(، )تعاون: یاری رساندن(، 
راهنما(، )َحَشم: خدمتکاران(، )دژم: پشیمان(، )خدو: بزاق(، )خوالیگر: آشپز(، )َرشحه: قطره( 

4( پنج  3( چهار   2( سه   1( دو  
معنی کدام گروه از واژه ها، تماماً درست است؟ 3 839

1( )انگاره: نقشه(، )آزرم: زمانی دراز(، )باسق: بلند( 
2( )اندوه گسار: غم گسار(، )بزم: محفل(، )بَن: پستءه وحشی(

3( )اعانت: یاری(، )بحبوحه: وسط(، )بَنان: دختران(
4( )استغنا: نیازمندی(، )استشمام: بوییدن(، )استیصال: درماندگی( 

در کدام گزینه معانی مقابل واژه، تماماً درست است؟ 3 840
2( ارتجاالً: شعرسرودن، بی درنگ، بدون اندیشه  1( اَشَرف: شریف، گرانمایه، افراشته  

4( اِلزام: ضرورت، الزم گردانیدن، واجب گردانیدن  3( توش: توشه، اندوخته، سنگینی و فشار  
معنی واژه های »رایت، رفعت، صافی، غو« به ترتیب کدام است؟ 3 841

2( بیرق، واالیی، بی غش، غریو 1( پرچم، نامءه کوتاه، پاک، فریاد  
4( َعلَم، اوج، خلوص، نعره  3( درفش، بلندی، بی گناه، خروش  

مترادف واژه های »جود، خوشحال، پیام آور، مونس، الیق« به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟ 3 842
الف( رنگین سخن ز بخشش خلق است بی نیاز
ب( به دام زلف تو دل مبتالی خویش�تن است
ج( شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست
د( زد غوطه به خون، بر لب هر کس زدم انگشت
ه( به ج�ز ثن�ای جالل�ش مس�از ورد ضمی�ر

ب�رآورد  زر  ده�ن  ز  بی طل�ب  غنچ�ه  ای�ن 
بکُش به غمزه که اینش سزای خویشتن است 
و افغان ز نظربازان برخاس�ت چو او بنشس�ت 
ن�دارد  مس�رور  خاط�ر  ی�ک  غمک�ده  ای�ن 
که هس�ت گ�وش دلش مح�رم پیام س�روش

4( الف، د، ه ، ج، ب  3( د، الف، ه ، ب، ج   2( د، الف، ج، ب، ه   1( الف، د، ج، ه ، ب  
معنی چند واژه از ردیف »الف« در ردیف »ب« نیامده است؟ 3 843

الف( تقریر، تنگ  مایه، جولقی، تعّلل، خذالن، خلنگ، دوات، خور، ُرقعه 
ب( محدود، درمانده، علف جارو، نامه، نوشتن، زنگوله، ساحل دریا، مرکّب دان، بهانه آوردن 

4( پنج  3( چهار   2( سه   1( دو  
معنی واژءه »بار« در کدام بیت، با معنی این واژه در عبارت »امیر بار نتوانست داد و محجوب گشت از 3 844

مردمان، مگر از اطّبا.« یکسان است؟ 
دل سوز  به  تا  خود  سوی  کرم  از  ده  1( بارم 
بگذری م��اه  ای  نظر  در  که  نوبتم  2( ه��ر 
تیغ و  گ��رز  همه  ب��ارش  3( درخ��ت��ی س��ت، 
کشید نتوانست  ام��ان��ت  ب��ار  4( آس��م��ان 

بارمت دی��ده  از  گهر  دم  ب��ه  دم  پ��ای  در 
ن��ک��وت��ری  نخستین  ب���ار  ز  دوم،  ب���ار 
میغ  ز  ب�����ارد  س��ن��گ  اگ����ر  ن��ت��رس��د 
ق��رع��ءه ک���ار ب��ه ن���ام م���ِن دی��وان��ه زدن��د 
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سپیددژ: در مرزتورانوایران قرار دارد.
ُهجیر: فرمانده دژ1 

گردآفرید: پهلوان شیرزن حماسءه مّلی ایران، دختر ُگژَدَهم است.
ُگژَدَهم: پهلوان ایرانی سالخورده که بر سپیددژ فرمان می راند. )فرمانروای دژ(

 در نبرد میان سهراب و ُهجیر، فرماندهدژ، سهراب بر او پیروز می شود. 
 سهراب، نخست می خواهد ُهجیر را بکشد، اما او را اسیر کرده، راهی سپاه خود می کند.

 آگاهی از اسارت هجیر، دژنشینان را سراسیمه می سازد، اما گردآفرید این واقعه را مایءه ننگ می داند و 
برمی آشوبد و خود به نبرد سهراب می رود. 

شاهنامه، حکیم ابوالقاسم فردوسی )رستم و اشکبوس، گردآفرید(
گلستان، سعدی )گنج حکمت: عامل و رعّیت( 

امثالوحکم، علی اکبر دهخدا 
 شعر »دلیرانومردانایرانزمین« سرودءه محمود شاهرخی )جذبه( 

تعریف ادبیات داستانی: آثاری که با بهره گیری از عناصر روایت، شخصّیت، لحن، زمان، مکان و زاویءهدید

و ... پدید می آیند. )مواردی که در این تعریف پررنگ شده اند،عناصرداستان هستند.(
قلمرو ادبیات داستانی: ادبیات داستانی همءه آثار روایی را در بر می گیرد؛ هراثرروایتیخّلقانه، در قلمرو 

ادبیات داستانی، جای می گیرد. 
انواع یا قالب های ادبیات داستانی: قّصه، داستان، داستان کوتاه و رمان. 

و  فکری خویش  و جهت گیری های  آرزوها  تفّکرات،  آن،  به کمک  نویسنده  که  است  ظرفی  داستان   
مفاهیم خاص را در آن می گنجاند.

مثنویمعنوی، موالنا )طوطی و بّقال، دفتر اّول(
اخلقمحسنی، حسین واعظ کاشفی )گنج حکمت: ای رفیق!(

داستان»خسرو«،نوشتءه عبدالحسین وجدانی
نصابالّصبیان، )در متن »خسرو« به این کتاب اشاره شده است(: کتابی منظوم است اثر ابونصر فراهی که 

به صورت شعر، معنی بعضی از واژه های  عربی را آموزش می دهد.
لطایفالّطوایف، فخرالّدین علی صفی )روان خوانی: طّراران(

 در ادبیاتجهان، با متن ها و شاعران و نویسندگانی آشنا می شویم که جغرافیایفرهنگیخارجازایران 
را تصویر می کنند. 

سمفونیپنجمجنوب، نِزار قّبانی )1998-1923 م(. )سپیده دم(
 متن »مزارشاعر« از فرانسوا کوپه

مائدههایزمینیومائدههایتازه، آندره ژید. )عظمت نگاه(
سهپرسش، تولستوی

1- کتاب درسی فارسی )1( هم هُجیر و هم گُژدهم را فرمانده دژ معرفی کرده است. طبق شاهنامءه فردوسی گُژدهم فرمانده 
دژ و هُجیر نگهبان دژ بوده است.
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 جدول )1(، آثار + پدیدآورندگان + نظم و نثر 

نظـم/نثـرپـدیـدآورنـدهنــاماثـــر

منثورسهراب سپهریاتاق آبی
منثورحسین واعظ کاشفیاخالق محسنی

منثورمحّمد بن منّوراسرارالّتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر
منظومعطّار نیشابوریالهی نامه

فرهنگ منثورعلی اکبر دهخداامثال و حکم
منثوراحمد بن محّمد بن زید طوسیتفسیر سورءه یوسف )ع(

منثورعبدالحسین وجدانیخسرو
منثوربه کوشش محّمدی اشتهاردیداستان های صاحبدالن

منثورمرتضی آوینیدریادالن صف شکن
منثورجمال میرصادقیدیوار

و سفرنامه ناصرخسرو، شاعر  ابومعین  حکیم 
منثورنویسندءه قرن 5

منظوم1نزار قّبانی )1998 � 1923 م(سمفونی پنجم جنوب
منثورتولستویسه پرسش
منثورخواجه نظام الملک توسیسیاست نامه

منظومحکیم ابوالقاسم فردوسیشاهنامه
منظومنیما یوشیج )علی اسفندیاری(شعر »آی آدم ها«

منثورعنصرالمعالی کیکاووسقابوس نامه
نثر آمیخته به نظم2سعدیگلستان

منظومسّید علی موسوی گرمارودیگوشوارءه عرش، مجموعءه کامل شعرهای آیینی
منثورفخرالّدین علی صفیلطایف الطوایف

منثورآندره ژیدمائده های زمینی و مائده های تازه

محّمد مثنوی معنوی  جالل الّدین  یا  )مولوی  موالنا 
منظومبلخی(

منثورفرانسوا کوپهمزار شاعر
منثورمعصومه آبادمن زنده ام

1- منظور ما از اثر »منظوم«، به صورت کّلی »شعر« است. می دانیم که بسیاری از شعرهای ادبیات معاصر و ترجمءه شعرهای 
ادبیات جهان، به نظم نیست و اصطالح »شعر منثور« مناسب این آثار است.

2- براساس کتاب درسی، هر متن منثوری را که در البه الی آن شعری آمده باشد، »نثر آمیخته به نظم« به شمار آورده ایم.
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موضوع آثار »مائده های زمینی و مائده های تازه، کلیله و دمنه، سیاست نامه، قابوس نامه« به  ترتیب به کدام نوع 4 963
ادبی مربوط است؟ 

1( ادبیات تعلیمی � ادبیات داستانی � ادبیات غنایی � ادبیات سفر و زندگی
2( ادبیات غنایی � ادبیات تعلیمی � ادبیات داستانی � ادبیات غنایی

3( ادبیات غنایی � ادبیات تعلیمی � ادبیات تعلیمی � ادبیات تعلیمی
4( ادبیات داستانی � ادبیات غنایی � ادبیات تعلیمی � ادبیات تعلیمی

 توضیح کدام نوع از انواع ادبی، در گزینه های زیر کامالً درست است؟ 4 964
1( حماسه روایتی است تخّیلی از داستان یک مّلت که با قهرمانی ها، جنگاوری ها و رخدادهای خالف عادت و 

شگفت رخ می دهد. 
2( آثار ادبیات انقالب اسالمی، تصویری از تحّوالت فکری � فرهنگی جامعءه ایران اسالمی را در دهءه اخیر به دست می دهد.
3( آثاری که با بهره گیری از عنصر روایت، شخصّیت، لحن، زمان، مکان و زاویءه دید و ... پدید می آیند، ادبیات 

داستانی محسوب می شوند. 
4( ادبیات تعلیمی بازگو کردن موضوع و مفهومی رفتاری، اخالقی یا مسئله ای اجتماعی و پندآموز به شیوءه طنز است.

با توّجه به متن زیر مرجع ضمیر »او« و »من« چه کسانی هستند؟ این متن در کدام کتاب آمده است؟ 4 965
»بار اّول که پیرمرد را دیدم در کنگرءه نویسندگانی بود که خانءه فرهنگ شوروی در تهران َعلَم کرده بود. دیگر 
شعرا کاری به کار او نداشتند. من هم که شاعر نبودم، و عالوه بر آن، جوانکی بودم و توی جماعت، بُر خورده بودم.« 

2( جالل آل احمد، نیما یوشیج، ارزیابی شتابزده  1( نیما یوشیج، جالل آل احمد، ارزیابی شتابزده  
4( جالل آل احمد، سهراب سپهری، اتاق آبی  3( نیما یوشیج، سهراب سپهری، اتاق آبی  

 سرایندگان »گوشوارءه عرش، الهی نامه و سمفونی پنجم جنوب« به ترتیب چه کسانی هستند؟ 4 966
2( موسوی گرمارودی، عطّار نیشابوری، نزار قّبانی  1( علی اکبر دهخدا، سنایی غزنوی، آندره ژید 

4( موسوی گرمارودی، حسین واعظ کاشفی، نزار قبّانی  3( علی اسفندیاری، نظامی گنجه ای، آندره ژید 

 انتساب چند اثر، به نویسنده یا سرایندءه آن نادرست است؟ 4 967
آواره:  مرغان  و  نو  )ماه  واعظی(  مجید  تنها:  آغازگری  )عّباس میرزا،  باخ(  ریچارد  آذرباد:  نام  به  )پرنده ای 
جبران خلیل جبران( )زندان موصل: اصغر رباط جزی( )حملءه حیدری: باذل مشهدی( )پیامبر و دیوانه: تاگور( 

)الهی نامه: سنایی( )دیوان غربی � شرقی: گوته( )زندگانی بهاءالّدین ولد بلخی: بدیع الّزمان فروزانفر( 
4( پنج  3( چهار  2( سه   1( دو 

 موضوع و نوع ادبی آثار زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 4 968
»بوستان سعدی � تحفة االحرار � روزها � غزلّیات شمس«

1( ادبیات غنایی � ادبیات غنایی � ادبیات داستانی � ادبیات داستانی
2( ادبیات تعلیمی � ادبیات داستانی � ادبیات غنایی � ادبیات تعلیمی

3( ادبیات تعلیمی � ادبیات تعلیمی � ادبیات سفر و زندگی � ادبیات غنایی
4( ادبیات غنایی � ادبیات سفر و زندگی � ادبیات سفر و زندگی � ادبیات غنایی

)سراسری تجربی   98(4 969 آثار منسوب به چند نویسنده یا شاعر درست است؟ 
)تحفةاالحرار: جامی( )روزها: اسالمی ندوشن( )مرصاد العباد: نجم دایه( )جوامع الحکایات و لوامع الّروایات: نصراللّه 

منشی( )فرهاد و شیرین: نظامی(، )هم صدا با حلق اسماعیل: نادر ابراهیمی( )حملءه حیدری: باذل مشهدی(
4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 
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)خارج از کشور 98، غیر از رشته انسانی(4 970 کدام آثار »همگی«، »نثر آمیخته به نظم« است؟ 
1( اسرارالّتوحید، روضءه خلد، منطق الطّیر، فیه ما فیه

2( مرصادالعباد، روضءه خلد، کلیله و دمنه، جوامع الحکایات
3( بهارستان جامی، تاریخ بیهقی، قصءه شیریِن فرهاد، تمهیدات

4( گلستان سعدی، تذکرة االولیا، حملءه حیدری، قصص االنبیا
 از میان آثار زیر، چند اثر »منثور« است؟ 4 971

)اسرارنامه(  مجنون(  و  )لیلی  )مرصاد العباد(  )تحفة االحرار(  )منطق الطّیر(  )بهارستان(  شیرین(  و  )فرهاد 
)اسرارالّتوحید( )حملءه حیدری( 

4( سه  3( شش   2( پنج   1( چهار  
ابیات زیر می تواند متعلق به حوزءه ادبیات ............... باشد.4 972

»س��ح��ر دی����دم درخ����ت ارغ��وان��ی
گفتم: آهسته  ارغ����وان  گ��وش  ب��ه 

خسته جانی ب��ام  ب��ه  س��ر  کشیده 
دی��گ��ران��ی« فکر  ک��ه  خ��وش  ب��ه��ارت 

4( غنایی 3( تعلیمی  2( عرفانی  1( زندگی نامه 
عبارت زیر را کدام گزینه به درستی پر می کند؟ 4 973

»جالل الدین در ............... با ............... مالقات کرد و کتاب ............... او را هدیه گرفت.«
2( بلخ، عطّار، مصیبت نامه 1( نیشابور، عطّار، اسرارنامه   

4( نیشابور، بهاء  ولد، اسرارنامه 3( بلخ، مولوی، مختارنامه  
مؤلّفان آثار »پرنده ای به نام آذرباد، پیامبر و دیوانه، ماه نو و مرغان آواره، دیوان غربی � شرقی« به  ترتیب 4 974

در کدام گزینه به  درستی ذکر شده اند؟ 
1( ریچارد باخ � جبران خلیل جبران � رابیندرانات تاگور � یوهان ولفگانگ گوته 
2( رابیندرانات تاگور � ریچارد باخ � یوهان ولفگانگ گوته � جبران خلیل جبران 
3( یوهان ولفگانگ گوته � جبران خلیل جبران � رابیندرانات تاگور � ریچارد باخ 
4( ریچارد باخ � رابیندرانات تاگور � جبران خلیل جبران � یوهان ولفگانگ گوته 

مطالب تمام گزینه ها به  استثنای گزینءه ............... صحیح است. 4 975
1( شمس الّدین تبریزی، اهل تبریز، برای کسب علوم و معارف بسیار مسافرت می کرد و از مشایخ فراوانی بهره برد. 
در  بود،  معروف  پرنده  به شمس  معنا،  عالم  در  پرواز  و  البته جست و جو  و  سفر  و  سیر  دلیل  به  که   2( شمس 

26 جمادی اآلخر سال 647 قمری به قونیه وارد شد. 
3( موالنا، با همءه علم و استادی خویش، در حدود سی و هشت سالگی، خدمت شمس زانو زد و نوآموز گشت. 

4( موالنا، چنان در معارف شمس تبریزی غرق شده بود که مریدان خود را از یاد برد و خشم و غضب مریدان را 
نسبت به شمس برانگیخت.

در کدام مجموعه، به  ترتیب دو اثر منظوم از »عطّار نیشابوری« و دو اثر از »جامی« معّرفی شده است؟ 4 976
1( تذکرة االولیا، اسرارنامه، تحفة االحرار، بهارستان 
2( الهی نامه، منطق الطّیر، بهارستان، تحفة االحرار 

3( تحفة االحرار، تذکرة االولیا، روضءه خلد، اسرارنامه
4( بهارستان، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، مرصاد العباد 

ابیات زیر، از محمّدرضا شفیعی کدکنی است. او از کدام شاعر کالسیک ایران، مصراعی را تضمین کرده است؟ 4 977
»بیداری زمان را با من بخوان به فریاد/ ور مرد خواب و خفتی/ رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن« 

4( مولوی  3( حافظ  2( عطّار   1( سعدی 

ء
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تابناک: روشن، نورانی، رخشنده ـ خجلی: شرم، حیا، شرمندگی ـ سهمگن: سهمگین، - 1 گزینءه »4« 
خوفناک، ترس آورـ  برازندگی: شایستگی، لیاقت  

معنی درست: پیرایه: زیور- 2 گزینءه »1« 
َیله: آزاد، رهاـ  فلک: آسمان، سپهر، گردونـ  برازندگی: شایستگی، لیاقتـ  فرج: گشایش، - 3 گزینءه »3«	

گشایش در کار و مشکل
الف(	پیرایه: زیور؛ ب(	معرکه: میدان جنگ، جای نبرد؛ ج(	فضل: بخشش، َکَرم، نیکویی؛- 4  گزینءه »1« 

د(	گلبن: بوتءه گل، گل سرخ، بیخ بوتءه گل؛ ه(	فروغ: روشنایی، پرتو 
فضل: دانش، َکَرم، بخشش، نیکویی- 5 گزینءه »2« 
معنی »دمیدن« در متن سؤال: روییدن، سبز شدن )»گهر« در بیت سؤال استعارءه مصّرحه - 6 گزینءه »2« 

از گل ها و گیاهان است(؛ در سایر ابیات: الف( فوت کردن، پُف کردن؛ ج( خواندن دعا و افسون؛ د( پراکنده شدن بوی 
خوش، منتشر شدن

معنی »خیره« در متن سؤال و ابیات »الف« و »د«: بیهوده، بی سبب؛ - 7 گزینءه »3« 
در سایر ابیات: ب( سرکش، لجوج، گستاخ؛ ج و ه( حیران، متحّیر، مبهوت

الف(	نمط: روش، نوع؛ ب(	تیزپا: شتابنده، سریع؛ ج(	َورطه: مهلکه، زمین پست، هالکت؛- 8  گزینءه »2«	
د(	َیله: رها، آزاد؛ ه(	هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی، جمعّیت مردم 

معنی »َبر« در متن سؤال و مصراع دوم بیت گزینه )3(: طرف، سو، جانب؛- 9 گزینءه »3« 
در سایر گزینه ها:  آغوش، بغل  سینه  ثمره، میوه

امالی درست: ِانذار: تَهدید و ترسانیدن )َانظار: جمع نظر، دیده ها( - 10 گزینءه »1« 
امالیی:- 11 مهّم  واژگان  دریا(.  )بحر:  بهرِ  ب(  نژاده؛  صاحب	َنَسب:  الف(  درست:  امالی   گزینءه »4« 

الف( قوی حال، جرئت، َحَسب: فضیلت اکتسابی؛ ب( شهوت، حاَلل؛ ج( حرص، منسوب؛ د( نَظَر، منقطع  
امالی درست: الف( طَْبع: ذات )تَبَع: تابع(؛ ب( فِراقت: فِراِق تو )نه َفراغت: آسودگی(؛- 12  گزینءه »2« 

ج( زجر: شکنجه، آزار و اذیت )َضجر: بی قراری و تنگدلی( 
امالی درست: 1( َزهره و جرئت/ جرأت 2( حقارت و خواری 3( مهلکه و ورطه - 13 گزینءه »1« 
الف(	ُمحال: دروغ، بی اصل، ناممکن؛ ب(	مولع: شیفته، بسیار مشتاق، حریص، آزمند؛- 14  گزینءه »4«	

ج(	ضایع: تباه، تلف؛ د( نهاد: سرشت، طبیعت
نمط: روش، نوعـ  َورطه: مهلکه، زمین پست، هالکتـ  خیره: سرگشته، حیران، فرومانده، - 15 گزینءه »2«	

لجوج، بیهودهـ  ُمحال: اندیشءه باطل، بی اصل، ناممکنـ  مولع: شیفته، بسیار مشتاق، آزمند  
معنی درست: مفتاح: کلید- 16 گزینءه »1« 
معانی درست:  مستغنی: بی نیاز، توانگر )استغنا: توانگری(  شکن: پیچ و خم زلف - 17 گزینءه »2« 

 زهره	دریدن: ترساندن 
معنی »داد« در متن سؤال و بیت دوم: عدل و انصاف؛ در سایر ابیات:  و  فریاد- 18  گزینءه »2« 

 فعل از مصدر »دادن«
در بیت  »ننگ« به معنی بی آبرویی است. در سایر ابیات در معنی »آبرو« به کار رفته است.- 19 گزینءه »4« 
در  »تیمار« در معنی غم و رنج و اندوه است: از شدت غم و رنج، بیمار هستم.- 20 گزینءه »4« 
تیمار: غم، حمایت و نگاهداشتـ  عمله: ج عامل، کارگران؛ در فارسی امروز به صورت مفرد، به - 21 گزینءه »3«	

معنی یک تَن کارگر زیردست بّنا به کار می رود.ـ  بسزا: الیق، شایسته، سزاوارـ  َرستن: نجات یافتن، آزاد شدن، رها شدن
معنی درست: نموده: نشان داده )نه نشان دادن( - 22 گزینءه »2« 
امالی درست:  بغض و کینه  حوض و باغچه  سفت و محکم- 23 گزینءه »2« 
َزهر- 24 ُغّصه،  واژه های مهّم:  ضمین   بنده(؛  َاَبد: همیشه )َعْبد:  امالی درست:   گزینءه »4« 

 طَبْع، ُغّصه 

ء
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آُخره*: چنبرۀ گردن، قوس زیر گردن
َبنان*: سرانگشت، انگشت 

به  شخص  ظاهر  طنز،  به  دک و پوز؛  وپوز*:  تک
ویژه سر  و  صورت

جبهه*: پیشانی
جبین*: پیشانی 

جلوی  در  دراز  و  پهن  استخوان  جناغ،  جناق*: 
قفسءه سینه  

حلقوم*: حلق و گلو 
خرخره*: گلو، حلقوم 

رخسار: چهره، عارض، عذار 
َزَنخدان*: چانه 

آرنج  و  مچ  میان  که  از دست  بخش  آن  ساعد*: 
قرار دارد. 

صدر: سینه 
غاِرب*: میان دو کتف

قفا*: پِس گردن، پشت گردن، پشت
کام*: سقف دهان، مجازاً دهان، زبان 

کُلّه*: برآمدگی پشت پای اسب
کنار: آغوش، بغل 

ُگرده*: پشت، باالی کمر
مشام: بینی، حس بویایی 

میان: کمر  
نای: حنجره، گلو 

وجنه: رخسار
َوقَب*: هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم

 وابسته به بدن 
آماس*: َوَرم، تَوّرم

استشمام*: بوییدن 
تناور*: دارای پیکر بزرگ و قوی  

تکیده*: الغر و باریک اندام
جسیم*: خوش اندام 

خدو*: آب دهان، بزاق
ُخطوات*: جمع ُخطوه، گام ها، قدم ها 

خوشلقا*: زیبارو، خوش سیما

دیالق*: دراز و الغر
رعنا*: خوش  قد و قامت، زیبا 

سو*: دید، توان بینایی
شاّمه*: حّس بویایی  
ِشَکن*: پیچ و خم زلف 

َصباحت*: زیبایی، جمال
فربه: چاق، سمین 

َکل*: مخّفف کچل  
کمر: کمربند  

 پوشاک و مرتبط با پوشاک 
بوقلمون: نوعی دیبای رومی که رنگ آن هر لحظه 

تغییر می کند، هر چیز رنگارنگ، گوناگون.
پرنیان*: پارچءه ابریشمی دارای نقش و نگار، نوعی حریر

درویشان  که  ستبر  و  پشمینه  جامه ای  پالس*: 
پوشند، نوعی گلیم درشت و کلفت و کم بها.
تعلیمی*: عصای سبکی که به دست گیرند. 

که  کتانی  نازک  پارچءه  توز،  به  منسوب  توزی: 
نخست در شهر توز می بافته اند.

ُجل*: پوشش به  معنای مطلق )آسمانُجل*: کنایه 
از فقیر، بی چیز، بی خانمان(

جیب*: گریبان، یقه 
جیر*: نوعی چرم دبّاغی شده با سطح نرم و پرزدار 
که در تهّیءه لباس، کفش، کیف و مانند آن ها به 

کار می رود. 
که  کیسه ای  کوچک،  خورجین  خورجینک*: 
معموالً از پشم درست می کنند و شامل دو جیب 

است، جامه دان.
بپیچند، سربند  دستار*: پارچه ای که به دور سر 

و عّمامه.
پوشند،  دیگر  جامه های  روی  که  جامه ای  ردا*: 

باالپوش.
طیلسان*: نوعی ردا  

ِعقد*: گردن بند
است  باز  پیش  سوی  از  که  جامه ای  جامه،  قبا*: 
و پس از پوشیدن، دو طرف پیش را با دکمه به 

هم پیوندند.

 بدن 
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کّتان: گیاهی است که از ساقه های الیاف آن در 
نّساجی استفاده می کنند. 

گیوه*: نوعی کفش، پای افزار
لفاف*: پارچه و کاغذی که بر چیزی پیچند.

ُلنگ: ازار، جامءه حّمام، پارچه ای که بر کمر بندند. 
مخنَقه*:گردن بند

معجر*: سرپوش، روسری 
ساخته  گره دار  چوب  از  که  عصا  نوعی  َمنتشا*: 
به دست  قلندران  و  درویشان  معموالً  و  می شود 
در  )شهری  »منتشا«  نام  از  برگرفته  می گیرند؛ 

آسیای صغیر( 
نََمد*: پارچءه کلفت که از کوبیدن و مالیدن پشم یا 
کرک به دست می آید و از آن به عنوان فرش استفاده 
می کنند یا کاله و باالپوش می سازند؛ باالپوش نمدی

 پوشاک جنگ 
برگستوان: پوشش جنگاوران قدیم هنگام جنگ، 

پوشش اسبان و فیل ها هنگام جنگ 
تَرگ*: کاله خود

ُخود*: کاله فلزی که سربازان به هنگام جنگ یا 
تشریفات نظامی، بر سر می گذارند.  

ِدرع*: جامءه جنگی که از حلقه های آهنی سازند، زره.
ِزِره*: جامه ای جنگی دارای آستین کوتاه و مرکب 
از حلقه  های ریز فوالدی که آن را به هنگام جنگ 

بر روی لباس های دیگر می پوشیدند.
بر  در جنگ  که  فلزی  کلَهخود*: کاله خود، کاله 

سر می گذارند.  
َگبر*: نوعی جامءه جنگی، ِخفتان

 خوراک 
آغوز*: اّولین شیری که یک ماده به نوزادش می دهد.

ُبنشن*: خواربار از قبیل نخود، لوبیا و عدس
چاشنی*: مزه، طعم

خسروانیخورش*: خورش و غذای شاهانه
شوربا*: آش ساده که با برنج و سبزی می پزند.

شهد*: عسل
شهدفایق*: عسل خالص 

قوت*: رزق روزانه، خوراک، غذا 
کاچی: غذایی شبیه حلوا که از شکر و آرد و روغن 

درست کنند.

گِرده*: قرص نان، نوعی نان 
مائده*: سفره ای که بر آن طعام باشد. 

و  پوست کنده  گندم  از  که  لذیذ  غذایی  هلیم: 
و  بوده  هالم  کلمه،  این  اصل  می پزند.  گوشت 
ممال شده است و نوشتن آن به صورت »حلیم« 

نیز متداول است. 
ولیمه*: طعامی که در مهمانی و عروسی می دهند.

 جانوران 
َاْبَرش*: اسبی که دارای پوست خال دار یا رنگ به 

رنگ )به ویژه سرخ و سفید( است.
اژیدهاک: اژدها 

اسد: شیر 
بارگی*: اسب
باره*: اسب 

باز: پرنده ای شکاری که آن را برای شکار پرندگان 
تربیت می کردند.    

بط: مرغابی
بوم: جغد 

بهایم*: جمِع بهیمه، چارپایان، ستوران
و  کشیده  گردن  با  عربی  نژاد  از  اسبی  تازی*: 

پاهای باریک 
توسن*: اسب سرکش، متضاد رام

چلچله: پرستو 
َدد*: جانور دّرنده، مانند شیر و پلنگ و گرگ    

ستوران*: جمِع ستور، حیوانات چهارپا خاّصه اسب، 
استر و خر )استر: قاطر(

باشد،  زردی  به  مایل  رنگش  که  اسبی  َسَمند*: 
زرده، مطلق اسب. 

ُشغال*: جانوِر پستانداری است از تیرۀ سگان که 
جزء رستءه گوشت خواران است. 

عندلیب*: بلبل، هزاردستان
غضنفر*: شیر

غوک*: قورباغه
کبک: پرنده ای است وحشی با دم کوتاه و پرهایی 

به رنگ خاکی که زیبایی راه رفتنش َمثَل است. 
کبک دری: کبک دّره ای که از کبک های معمولی 

بزرگ تر است. 
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َجالِجل:جمِعُجلُجل،زنگها
ِجنان:جمِعجّنت
ُجنود:جمِعُجند
الحان:جمِعلحن

َحَرس:جمِعحارس،نگهبانان
حّضار:جمِعحاضر

خزاين:جمِع خزینهوخزانه
خصال:جمِع خصلت

خاصان، خاّصه، جمِع خواص:
ویژگیها

خیول:جمِعخیل،لشکرها
ُدجي:جمِعُدجّیه،تاریکیها

ُدَول:جمِعدولت
دهور:جمِعدهر،روزگاران

ديون:جمِعَدین،وامها
رياحین:جمِعریحان
سجايا:جمِعسجیه
سطور:جمِعسطر

سماوات:جمِعسما
ِسَیر:جمِعسیرت

سیوف:جمِعسیف،شمشیرها
شیوخ:جمِعشیخ

ِصبیان:جمِعصبی،کودکان

ُصَور:جمِعصورت
ضمايم:جمِعضمیمه
طبايع:جمِعطبیعت
طاُّلب:جمِعطالب
طوايف:جمِعطایفه

عّمال:جمِععامِل،کارگزاران
عوارض:جمِععارضه،حوادث

عوام:جمِععاّمه
عهود:جمِعَعهد

غنايم:جمِعغنیمت
فتوح:جمِعفتح

فراعنه:جمِعفرعون
ذوقها، قریحه، جمِع قرايح:

سلیقهها
قوا:جمِعقوه

کاينات:جمِعکاینه،موجودات
کِرام:جمِعکریم

لطايف:جمِعلطیفه
لوامع:جمِعالمعهوالمع،درخششها

ِمحن:جمِعمحنت
مراتب:جمِعمرتبه

معارف:جمِعمعرفت
َمعاصی:جمِعمعصیت،گناهان

معالی:جمِعَمعال،صفاتواال

مفاتیح:جمِعمفتاح،کلیدها

گفتهها، مقالت، جمِع مقاالت:

نوشتهها
مکیدت، یا مکیده جمِع مکايد:

حیلهها
مالئکه/ مالئک:جمِعَملَک

ملوک:جمِعَملِک،شاهان

ممالک:جمِعمملکت

مناسک:جمِعَمنِسکوَمنَسک،

رسمها
مناظر:جمِعمنظر

مواهب:جمِعموهبت،نعمتها

نَِعم:جمِعنعمت

نفايس:جمِعنفیسه،اجناسنفیس

نفوس:جمِعنَْفْس

نُکت:جمِعنکته

چهرهها، وجنه، جمِع َوَجنات:

رخساره
وسائط:جمِعوسیطهوواسطه

َاَبد
َعْبد

زمانبینهایت،همیشه
بنده

آری
عاری

بله
برهنه،فاقد

اجل
َعَجل

زمانمرگ
سریع،شتافتن

آلی

عالی

منسوببهآلت،هرجسمیکه
دارایاعضاوآالتمتعددباشد.

شریف،سرافراز،بلند
َاَرش
َعرش

واحداندازهگیری
تختپادشاه/ملکوت

تأجیل
تعجیل

مهلتدادن،مقابلتعجیل
شتابکردن

ِازا
َعزا

مقابل،برابر
ماتم

تأّمل
تعّمل

اندیشیدن
بهعملپرداختن
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