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 (1933)ویژۀ کنکور  به ترتیبِ حروفِ الفبا، 9و  2، 1فارسی  جامعِنامۀ واژه 

حکمتت: اتاه و    : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِآن سیاه، سخت، سنگین و گرانبهاست.  درختی است که چوبِ :آبنوس

 چاه(

 : خندۀ تو، گنجِ حکمت: مسافر(3)درسِ هفدهمِ فارسی ه رکشیدبَ کشیده،بیرون آخته:

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِزیرِ گردن  چنبرۀ گردن، قوسِ :آخُره

 : یارانِ عاشق، شعرخوانی: صبح بی تو(2)درسِ یازدهمِ فارسی  هفته روزِ آخرین امعه، روزِ آدینه:

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِعقیده آرزو،  :آرمان

 : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  حیا شرم، :رمآزَ

 خوانی: اِرمیا(ن: کباب غاز، روا3)درسِ شانزدهمِ فارسی . آیدمی نظر به طوالنی و بلند آنچه ویژگیِ دراز؛ زمانی :گارآزِ

  خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  آغاز آستان، :آستانه

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  مطلق معنایِ به پوشش :لجُ خانمان؛بی چیز،بی فقیر، از کنایه :لجُآسمان

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی . دهدمی نوزادش به ماده یک که شیری اوّلین آغوز:

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  شدنمتورِّمُ کردن، پیدا گنجایش: کردنآماس تَورّم؛ وَرَم، آماس:

 زمین(دلیران و مردانِ ایران: گُردآفرید، شعرخوانی: 1)درسِ سیزدهمِ فارسی انگ، نبرد، کارزار  آورد:

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  نبردگاه انگ، میدانِ آوردگاه:

 خوانی: ااسوسی که االغ بود(: دماوندیّه، روان3)درسِ پنجمِ فارسی  آویخته آویزان، نگ،آوَ :ندآوَ

 

 حکمت: کوزه( ال، گنجِ: طوطی و بق1ّفارسی  چهاردهمِ درسِ)کامل  مردانِ :اََََبدال

 خوانی: بویِ اویِ مولیان( : کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  کرانگیبی پایندگی، ااودانگی، :تدیّبَاََ

: حملتۀ حیتدری،   2)درسِ چهتاردهمِ فارستی   . استت  منظتور  است   )فقت((  مطلق اینجا در باشد؛ هانقطه او اعضای بر که اسبی اََبْرََش:

 شعرخوانی: وطن(

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  کسی به پیام یا نامه ساندنِر اِبالغ:

 خوانی: آخرین درس(: عشقِ ااودانی، روان3)درسِ هجدهمِ فارسی  .شودمی دیگران ترسِ یا احترام سب ِ که شکوه و بزرگی اُبُّهَت:

: از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمتت: سته مَرکَت ِ    3)درسِ هشتمِ فارسی  زیدنگُاقامت یاای دراً تموقّ اایی، به سفر در روزهدچن فِتوقّ :تراقاُ

 زندگی(

 حکمت: یک گام، فراتر( شکن، گنجِ، دریادالنِ صف1فارسی  دهمِ )درسِدادن دن، پاسخکرپذیرفتن، قبول :کردناجابت

 خاکریز( : آزادی، گنجِ حکمت:3)درسِ سومِ فارسی  بیگانگان انبی،اَ جِ :بجانِاََ

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  دستمزد پاداش، ار،اَ اُجرََت:

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  خارای بیگانه، اََجنََبی:

  : آزادی، گنجِ حکمت: خاکریز(3)درسِ سومِ فارسی  شدنساخته :شدنحداثاِ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  آمد و رفت ف:ختالاِ

   خسرو( :خوانیرواناز آموختن ننگ مدار، : 1فارسی  دومِ )درسِبختی، بدبختی تیره :دباراِ
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 حق( لطفِ: ، ستایش2)فارسی  اقبال متضادِ کردن؛پشت بختی،نگون :اِدبار 

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِند، بسیاردان بافرهنگ، دانشم :ادیب

: مست و هُشیار، شتعرخوانی: در  3)درسِ دومِ فارسی  است یربّمُ و ملّمع معنایِ به درس متنِ در دان،سخن شناس،باد دان،آدابب: ادی

  مکت ِ حقایق(  

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(ی تنها، روان: آغازگر2)درسِ نهمِ فارسی  فرمان ااازه، اِذن:

 خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  همراه با احترام تِمحبّ و عالقه اخالص، خواست، و میل :ارادت

 : خسرو(  خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1)درسِ دومِ فارسی گفتن یا شعر سرودن درنگ، بدونِ اندیشه سخنبی اِرتجاالً:

: گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ 3)درسِ دوازدهمِ فارسی  مملکت درآمدهایِ و داتعایِ :والیت رتفاعِاِ؛ زراعتی هایزمین محصولِ :رتفاعاِ

 حکمت: به اوانمردی کوش(

 خوانی: ااسوسی که االغ بود(: دماوندیّه، روان3)درسِ پنجمِ فارسی  هرآلودقَ و خشمگین :ندرغََاََ

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  ژدِ ه،قلع اََرک:

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  اژدها نقشِ دارای اژدها، هیئت و شکل در اژدهاپیکر:

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  ضحّاک ،اژدها مانندِ اژدهافََش:

: کتاوۀ دادختواه، گتنجِ حکمتت:     2)درسِ دوازدهتمِ فارستی    قتدیم ِ ملل پهلوانانِ و خدایان هایِداستان و هاافسانه سطوره؛اُ امعِ اََساطیر:

 کاردانی(  

   :  3)درسِ هشتتمِ فارستی    امتری ِ وقتو   و ققُّحَتَ از بودن دور و بعید :داشتن بعادستِاِ ؛چیزی شمردنِ بعید دوردانستن، :بعادستِاِ

 از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  شایستگی سزاواری، اِستِحقاق:

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  دادنرهایی اُستن،رهایی اِستِخالص:

 شکن، گنجِ حکمت: یک گام، فراتر(، دریادالنِ صف1)درسِ دهمِ فارسی کردن کردن، خواهشتدرخواس اِستِدعا:

 خوانی: خسرو(  : از آموختن ننگ مدار، روان1)درسِ دومِ فارسی کردن رحم خواستن، طل ِرحم اِسترحام:

 خوانی: میثاقِ دوستی(روان : ذوقِ لطیف،2)درسِ پنجمِ فارسی . خواهد بسیارِ آب بیمار، که مرضی نام اِستِسقا:

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  نظرخواهی مشورت، زنی،یرا :ستشارهاِ

   خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  بوییدن :ستشماماِ

تتر و  : سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمتت: کَتالن  3سِ چهاردهم فارسی )در خدا از چیز هر از سالک نیازیِبی اصطالح، در نیازی؛یب :ستغنااِ

 تر!(اَولی

 : آزادی، گنجِ حکمت: خاکریز(3)درسِ سومِ فارسی  شدن رقَستَمُ اایی، در چیزی یا کسی کردنثابت و برقرار برپایی، :قرارستِاِ

 خوانی: خسرو(  : از آموختن ننگ مدار، روان1)درسِ دومِ فارسی دادن شنیدن، گوش :اِستماع

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  درماندگی ناچاری، :ستیصالاِ

    خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  کریم قرآنِۀ سور هفدهمین یرکردن،سِ ش  در :سرااِ

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1فارسی )درسِ یازدهمِ جِ اسیر، گرفتاران، دستگیرشدگان  اُسَرا:
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طبیعی روزگارِ باستان است و ریشه در باورهتا و   سخنان یا اشخاص و آثاری که مربوط به مواودات یا رویدادهای فوقِ :اُسطوره 

 انِ ایران(خوانی: شیرزن: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِن دارد. هَاعتقاداتِ مردمِ روزگارِ کُ

 پتنجمِ  )درسِطبیعت هستتند.   ناصِرِهای متعدّد که شبیه عَخموهایی مرکّ  از پیچتغییرشکل یافتۀ کلمۀ اسالمی، طرح :سلیمیاِ

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی 

 حکمت: یک گام، فراتر( جِشکن، گن، دریادالنِ صف1فارسی  دهمِ )درسِ پیشوا، سرمشق، نمونۀ پیروی :اُسوه

 خوانی: بینوایان(: عظمتِ نگاه، روان1فارسی  هجدهمِ )درسِشود. هایی که از دور دیده میها، سیاهیجِ شَبَح، کالبدها، سایه :اََشباح

 حکمت: کوزه( : طوطی و بقّال، گنج1ِفارسی  چهاردهمِ )درسِجِ شبه، مانندها، همانندان  :اََشباه

 حقیقتتِ ِ دراکاِ و پروردگتار ِ شناخت راهِ در خدااوِ انسان روحِ کششِ درس، متنِ در ،محبوب دیدارِ به است قل  میلِ :اشتیاق

  نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی  هستی

  شورش است(: غرّشِ شیران، شعرخوانی: باز این چه 1فارسی  نهمِ )درسِتر تر، افراشتهتر، گرانمایهشریف :فاََشرََ

 : غرّشِ شیران، شعرخوانی: باز این چه شورش است(1فارسی  نهمِ )درسِآدمی، انسان  :مخلوقات فِشرََاََ

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن( 2)درسِ هفتمِ فارسی  هاگروه ها،گونه انوا ، نف،صِ امعِ اََصناف:

 یِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(: قاض2)درسِ دومِ فارسی  پزشکان طبی ، امعِ :اََطِبّا

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  ناهنجار و ناخوشایند سخنی یا و رفتار :طواراََ

 تر!(تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3)درسِ چهاردهم فارسی  یاری دادن،یاری :تعانََاِ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  طلبیبهانه عذرخواهی، پوزش، اِعتِذار:

  : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  گردانییرو چیزی، یا کسی از گرداندنروی :عراضاِ

 (: بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن2)درسِ هفتمِ فارسی  گرامیداشت بزرگداشت، اِعزاز:

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  کردن عطا بخشش، واگذاری، اِعطا:

 : غرّشِ شیران، شعرخوانی: باز این چه شورش است(1فارسی  نهمِ )درسِتر، بزرگوارتر بزرگ :معظََاََ

  خوانی: اِرمیا(باب غاز، روان: ک3)درسِ شانزدهمِ فارسی  چیز هر از برگزیده نفیس، ممتاز، برتر، :عالاََ

 خوانی: آخرین درس(: عشقِ ااودانی، روان3)درسِ هجدهمِ فارسی  آن از مردم باخبرساختنِ و چیزی آشکارکردنِ :اِعالن

   خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  رویزیاده درگذشتن، حد از اِفراط:

 : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(  3)درسِ دومِ فارسی . بندندمی ... و االغ و اس  گردنِ و سر به که ریسمانی و تسمه :افسار

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1)درسِ سیزدهمِ فارسی پادشاهی  ، کالهِ)دَ/ دِ( تاج، دیهیم اََفسر:

 : در امواجِ سند، گنجِ حکمت: چو سرو باش آزاد(2)درسِ هشتمِ فارسی   نصَمَ صاح  پادشاهان، کالهِ و تاج اََفسر:

 تر!(تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3)درسِ چهاردهم فارسی  سرمازده منجمد، :افسرده

 : نیایش: لطفِ تو(3)فارسی  حال و ذوقبی ت،معنویّ از بهرهبی افسرده:

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1فارسی  سیزدهمِ )درسِدن، اادو کردن حر کرکردن، سِحیله :افسون

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  خسته مجروح، :اََفگار

 کردگار( ستایش: به نامِ، 1فارسی )، چرخ ک، آسمانلَجِ فَ :فالکاََ

 



5 

 خسرو(     :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  ومِد )درسِ بختی، خوشبختینیک :قبالاِ 

 حق( لطفِ: ، ستایش2)فارسی  آوردنروی بختی،نیک :اِقبال

 خوانی: بینوایان(: عظمتِ نگاه، روان1فارسی  هجدهمِ )درسِکردن کردن، کفایتبسنده :کتفااِ

 ای خدا( : نیایش:1)فارسی کردن داشتن، احترامداشتن، بخششبزرگ :کراماِ

     : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(3)درسِ دومِ فارسی  امری داشتنِ ناخوشایند بودن، ناخوشایند :کراهاِ

 تر!(تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3)درسِ چهاردهم فارسی  هاکناره اطراف، ف،نَکَ جِ :کنافاََ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2ارسی )درسِ پانزدهمِ ف تواّه اِلتفات:

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  آتش شعلۀ و زبانه برافروختگی، اِلتهاب:

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  کردندرخواست اصرار، اِلحاح:

 خسرو(     :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِگردانیدن گردانیدن، واا زمضرورت، ال :لزاماِ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  پیشوا راهنما، اِمام:

 ملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(: ح2)درسِ چهاردهمِ فارسی  کاری دادنِانجام یا امری پذیرفتن از خودداری اِمتناع:

  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  سخنی کردنِقبول یا کاری انجامِ از زدن باز رس خودداری، :متناعاِ

     : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3)درسِ یکمِ فارسی  پشیمانی توبه، خدا، سوی به بازگشت ت:نابَاِ

 خوانی: طرّاران(: خیر و شر، روان1)درسِ شانزدهمِ فارسی کنند. شدۀ گوسفند درست میزرگ که از پوستِ دبّاغیای بکیسه اََنبان:

: شتکرِ نعمتت، گتنجِ    3)درسِ یکتمِ فارستی    شتدن یخودمان نباشد؛ رودربایستی و مالحظه و بیگانگی احساسِ آن، در که حالتی :ساطنبِاِ

 حکمت: گُمان(  

    خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  غمخوار ر،ساگُغم :سارگُوهاند

  : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  فکر اضطراب، ترس، اندوه، مانی،بدگُ :اندیشه

   خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3ی )درسِ شانزدهمِ فارس همراهِ به ضمیمۀ، به :انضمامِ به؛ کردنمیمهضَ :نضماماِ

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  آن شرای(ِ و محی( دیگران، با سازگاری برای آمادگی نرمش، انعطاف:

 : یارانِ عاشق، شعرخوانی: صبح بی تو(2)درسِ یازدهمِ فارسی  نپذیرفتن نکردن، باور :انکار

 خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  نقشه طرح، :نگارهاِ

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن( 2)درسِ هفتمِ فارسی  خداوندی خدایی، اُلوهیَّت:

 خوانی: خسرو(: از آموختن ننگ مدار، روان1)درسِ دومِ فارسی وقت، هنگام  اََوان:

)درسِ چهتاردهم   .(انتد افزوده« تر» آن به گذشته در است؛ تفضیلی صفتِ خود «اَولی» آنکه با) ترشایسته :تریولاََ شایسته؛ :ولیاََ

 تر!(   تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3فارسی 

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(  : کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  سزاوارتر تر،شایسته تر:اََولی

: 3)درسِ هجتدهمِ فارستی    آن دادنِانجتام  بته  ماشتنگُهمّت کاری: ورزیدن در اِهتِمام ماشتن؛گُهمّت سعی، وشش،ک اِهتِمام:

 خوانی: آخرین درس(عشقِ ااودانی، روان

 : سفر به بصره، گنجِ حکمت: شبی در کاروان(1)درسِ سومِ فارسی شایستگی، لیاقت  اََهلیّت:
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 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2همِ فارسی )درسِ پانزد کاهلی سستی، اِهمال: 

 خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  اهورا به منسوب خدایی، ایزدی، :اهورایی

 نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی  چنین این :ایدون که؛ ایدون :ایدونک

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  یدگارآفر خدا، :ایزد

 :تباار  و ایل کنند؛می زندگی چادرنشینی صورتِبه معموالً و دارند مشترک اقتصادِ و فرهنگ که نژادهم مردمِ از گروهی :ایل
   خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  ااداد و نژاد و خانواده

 : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  آسودهدل امن، در :نیمِا

 

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1فارسی  سیزدهمِ )درسِتیزرو، شتابنده  :بادپا

  خوانی: اِرمیا(کباب غاز، روان: 3)درسِ شانزدهمِ فارسی  (است آغازکننده معنیِ به اصل در) آغاز :بادی

 نهمِ )درسِالهی  کوهِسراپردۀ االل و شُ دس:بارگاهِ قُدربار و کاخِ شاهان، اایی که شاهان، دیگران را به حضور پذیرند؛  :بارگاه

 : غرّشِ شیران، شعرخوانی: باز این چه شورش است(1فارسی 

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دهمِدواز )درسِ نیز به همین معنی است. «باره»اس ،  :بارگی

  : 2)درسِ دهتمِ فارستی   ( خصوصتی  پتذیراییِ ) ختاص  بتارِ  مقابتلِ  همگانی؛ یابیِشرف عمومی، پذیراییِ عام: بارِ ت؛خصَرُ ااازه، بار:

 بهمن( 22های امروز، گنجِ حکمت: به یادِ رباعی

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1رسی فا سیزدهمِ )درسِصار قلعه، حِ دیوارِ :باره

 خسرو(       :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1)درس دوم فارسی القصّه، به هر حال، خالصه  :باری

 حکمت: یک گام، فراتر(  شکن، گنجِ، دریادالنِ صف1فارسی  دهمِ )درسِبزرگ  خداوندِ :عالیباری تََ

: کتاوۀ  2)درسِ دوازدهتمِ فارستی    .است بازار اهلِ مقصود درس،ِ متن در باشد؛ دکّان دارای سوی دو از که رپوشیدهس کوچۀ بازارگاه:

 دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(

 : از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(3)درسِ هشتمِ فارسی  (بِرتَمُ و پیوسته وابسته، :بازبسته

  : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  بالیده بلند، :قباسِ

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  گوییبدیهه رتجاالً،اِ بِالبداهه:

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  وس( میان، :وحهحبُبُ

 خوانی: پیرمرد چشم ما بود( : کالس نقّاشی، روان1فارسی  پنجمِ )درسِعادی غیرِ آشفتگی، وضعِ :حرانبُ

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  وارکابوس وار:بَختک

 نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی . است ندکُ حق، سوی به آنها لوکِسُ و یرسِ که کسانی :بدحاالن

 خوانی: خسرو(      : از آموختن ننگ مدار، روان1)درسِ دومِ فارسی بداندیش، بدخواه  دسَگال:بَ

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  بدترکی  دارد؛ نامتناس  و زشت ظاهری آنچه ای کهآن :وارهدقََبَ

  خوانی: اِرمیا(وان: کباب غاز، ر3)درسِ شانزدهمِ فارسی  لطیفه شوخی، :ذلهبَ

  خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  پردازلطیفه شوخ، گو:بَذله

 خوانی: آذرباد(: خوانِ عدل، روان2)درسِ هجدهمِ فارسی  بیابان خشکی، بَرّ:
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 حکمت: مهمانِ ناخوانده( دار، گنجِ: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  ردّپااََثر:  ؛دنبالِ به براََثرِ: 

 خوانی: طرّاران(  : خیر و شر، روان1)درسِ شانزدهمِ فارسی پیِ  به دنبالِ، در بر اََثرِ:

 ها(: چشمه، گنجِ حکمت: خالصۀ دانش1)درسِ یکمِ فارسی شایستگی، لیاقت  برازندگی:

 رخوانی: وطن(: حملۀ حیدری، شع2)درسِ چهاردهمِ فارسی  کردن بلند برافراشتن، برافراختن:

: 3)درسِ شتانزدهمِ فارستی   . داد تغییتر  را تتو   شلیکِ اهتِ توانمی آن کمکِ به و دارد قرار تانک رویِ که چرخانی ۀساز :کرجَبُ

 خوانی: اِرمیا(کباب غاز، روان

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِ: کالس نقّاشی، روان1فارسی  پنجمِ )درسِدر میان قرار دادن  :خوردنبُر

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1فارسی  سیزدهمِ )درسِخروشیدن، برخاستن  :میدنردَبَ

: فصتلِ  3)درسِ دهتمِ فارستی    آخترت  و دنیتا  بتینِ  ۀفاصتل  دوزخ، یا بهشت به رفتن تا مرگ بینِ زمانِ چیز، دو میانِ فاصلِ حدِّ :برزخ

 شکوفایی، گنجِ حکمت: تیرانا!(  

 : خاموشیِ دریا، گنجِ حکمت: تَجَسُّمِ عشق(2)درسِ هفدهمِ فارسی  کشاورز هقان،د برزیگر:

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1فارسی  سیزدهمِ )درسِبرگردانیدن  :گاشتنبَر

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  شدن سوار :برنشستن

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  خیرهخیره قّت،د با بِرّ: و بِرّ

 گداز و سوز در شدن،ناراحت و غمگین :شدنریانبِ مضطرب؛ و ناراحت مجازاً آتش، بر شدهپخته و شدهکباب لغت در :ریانبِ

  : گذر سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  بودن

 شاعر( حکمت: مزارِ دم، گنجِ: سپیده1فارسی  هفدهمِ )درسِباالیین، برتر  :رینبَ

  باران(: در حقیقتِ عشق، شعرخوانی: صبحِ ستاره3)درسِ هفتمِ فارسی  ضیافت ل،حفِمَ :زمبَ

ویند، به همین دلیل، گمی« رّحیمبِسم اهلل الرّحمن ال» سرِ اانور را بریدن، از آنجا که مسلمانان در وقتِ ذبحِ اانور :کردنبِسمِل

 خسرو(      :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِشود. گفته می« کردنبِسمل»کردن به عملِ ذبح

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1فارسی  سیزدهمِ )درسِسزاوار، شایسته، کافی، کامل  :سندهبَ

 : نیایش: ای خدا(1)فارسی کردن، آمادگی فراهم :بسیج

   خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  لیکاهِ بیهودگی، بیکاری،)بَ/ بِ(  :تبطالََ

: ختاکِ  1فارستی   یتازدهمِ  )درسِامهورِ پیشینِ عراق، رهبتری آن را بتر عهتده داشتت.      رئیس حسین،اسی که صدّامحزبی سی :عثبَ

 خوانی: شیرزنانِ ایران(، روانآزادگان

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  فاصله دوری، بُعد:

   خوانی: طرّاران(: خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِعیناً، مانند  :بعینه

 خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  حبوبات عدس، و نخود مانندِ گیاهان بعضیِ خوراکیِ هایِدانه انوا ِ :والتقُبَ

 ختوانی: ااسوستی کته االغ بتود(    : دماوندیّته، روان 3)درسِ پتنجمِ فارستی    کتن  نتابود  :درس متنِ در کن؛ ادا کن، پاره)سَ/ سِ(  :لگسَبُ

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  رقی یب :ضعارِالمُبِ

  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  خوردن تُ:علَّبَ صیغة کردنِصرف بلعیدم؛ ردم،فروبُ عتُ:لَّبَ
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ختوانی: بتویِ   : کتویر، روان 3)درسِ نهمِ فارستی   وحشی ۀپست روید،می ایران کوهستانیِ نقاطِ برخی در که وحشی و خودرو درختی :نبَ 

    اویِ مولیان(

   : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  دختران نت،بِ جِ :ناتبَ

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1)درسِ یازدهمِ فارسی دخترانِ امام خمینی )ره(  بَناتُ الخمینی:

  : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  انگشت سرانگشت، :نانبَ

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِو بار از قبیل نخود و لوبیا و عدس  خوار :نبُنشََ

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  شدنزدهخجلت شدن،شرمنده بورشدن: سرخ؛بور: 

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِسفر به بصره،  :1فارسی  سومِ )درسِتوران هیمه، چهارپایان، سُجِ بَ هایم:بَ

 حکمت: ااه و چاه(   : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِسیّارۀ مریخ  :بهرام

 یوسف فراقِ غمِ در آن در ( ) یعقوب حضرتِ که است ایکلبهِ نام روایات طبقِ انگیز،غم بسیار اایِ ها،غم نۀخا :حزاناالََُبیت

 : آزادی، گنجِ حکمت: خاکریز(3)درسِ سومِ فارسی . است هکردمی گریه ( )

  : آزادی، گنجِ حکمت: خاکریز(3)درسِ سومِ فارسی  مکدهماتَ غم، ۀخان :نزََالحَُبیت

 تو(: آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ 3)درسِ یازدهمِ فارسی  .باشد نگرفته حصار را آن اطرافِ آنچه نرده؛ و حصار بدونِ :فاظحِیب

 باران(: در حقیقتِ عشق، شعرخوانی: صبحِ  ستاره3)درسِ هفتمِ فارسی  پیوستن معشوق به و ستگیخودرَ از حالتِ هوشی،بی :خودیبی

 کند، طترحِ آمیزی میآورد و سپس آن را کامل رنگچین بر کاغذ مینقطهرنگ یا صورتِ کممونه و طرحی که نقّاش بهن :بیرنگ

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِاوّلیّه 

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  شکبی تردید،بی :شُبهَتبی

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِکوچک، نیزار  انگلِ بیشه:

خوانی: آخرین روان: عشقِ ااودانی، 3فارسی  )درسِ هجدهمِ. باشد روییده درخت و خودرو اهانِگی طبیعی طورِبه آن در که زمینی بیشه:

 درس(

 : یارانِ عاشق، شعرخوانی: صبح بی تو(2)درسِ یازدهمِ فارسی  عهد پیمان، بیعت:

 یرمرد چشم ما بود(خوانی: پنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِای دور از مردم نج، گوشهکُ (بی )بِ/ :بیغوله

 نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی  ش  یا غروب هنگامِ فرارسیدنِ :شدنهگابی

 

  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  ورزیدن اصرار ) َ/  ِ( :امری در شدنپاپی

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  کشتزار گلزار، باغ، پالیز:

 متان گُ بایستد، آنجا در کس هر که چنان بچسبانند؛ سقف دیوارِ به دارد، روَّدَمُ سقفِ که ساختمانی در که اشینقّ ۀدپر :پانوراما

   ِ زندگی(: از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرک3َ)درسِ هشتمِ فارسی  .بیندمی خود اطرافِ در را افق که کند

 مت: دیوارِ عدل(کح نخلِ والیت، گنجِ سارِ: در سایه1فارسی  هشتمِ )درسِکفش، پاپوش  :افزارپای

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(  2)درسِ دوازدهمِ فارسی  بیداد حکومتِ کنندگانِتوایه حکومت، دستیارانِ دیو: پایمردانِ

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  تشفاع گری،میانجی خواهشگری، پایمردی:

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِکوب بزرگِ فوالدین، آهن چکشِ :تکپُ
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 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  ترسناک و زشت :تیارهپَ 

 آیتد، یمت  لاوّ لفتظِ  تأکیتدِ  بترای  و استت  معنتی بی اغل  دوم، لفظِ ،آنها در که هاترکی  نو  این به عنی؛میب بیهوده، :الوپَرتپَ

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی . گویندیم «تبا اِ» یا «تباعیاِ  ِکَّرَمُ»

 زمین(انی: دلیران و مردانِ ایران: گُردآفرید، شعرخو1)درسِ سیزدهمِ فارسی آراسته، نیکو، شاد  پدرام:

  نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی  حجاب  ،مرتّ هاینغمه و آهنگ یعنی موسیقیِ اصطالح در :پرده

  نمردی کوش(: گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوا3)درسِ دوازدهمِ فارسی  توانایی قدرت، :مایه پرشکوه؛ مایه،گران :رمایهپُ

 خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  حریر نوعی نگار، و نقش دارای ابریشمی ۀپارچ :پرنیان

 : پروردۀ عشق، گنجِ حکمت: مردانِ واقعی(2)درسِ ششمِ فارسی  یافتهپرورش پرورده:

  خوانی: ااسوسی که االغ بود(روان: دماوندیّه، 3)درسِ پنجمِ فارسی  میراث فکنده،اَپس :فکنداََسپ

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  پا سینۀ پا، روی پای: پشتِ

 : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(3)درسِ یازدهمِ فارسی  سحر هنگامِ زود، صبحِ :پگاه

      خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  ومِد )درسِدرشت و کلفت  ارزش، گلیمِای کماامه :السپَ

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِبها کم بر که درویشان پوشند، نوعی گلیمِتَای پشمینه و سِاامه :السپَ

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  فرزند پسر، پور:

 ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(3)فارسی  رفتن تالش، چیزی، واویاست و آوردن دست به برای مقصدی سوی به حرکت :پوییدن

 (هاخالصۀ دانشحکمت:  گنجِ: چشمه، 1فارسی  یکمِ )درسِزیور  :پیرایه

 

 ردآفریتد، شتعرخوانی: دلیتران و متردانِ     : گ1ُفارستی   ستیزدهمِ  )درسِن کَباشد، پیچ و شِپیچ که در طناب و کمند و زُلف میچرخ و  :تاب

 زمین(ایران

   نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی  پرتو فروغ، :تاب

 بهمن( 22های امروز، گنجِ حکمت: به یادِ : رباعی2)درسِ دهمِ فارسی  نورانی درخشان، تابناک:

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِعربی  تازی: زبانِ عرب، زبانِ :تازی

 : در امواجِ سند، گنجِ حکمت: چو سرو باش آزاد(2)درسِ هشتمِ فارسی  عرب تازی:

  : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  باریک پاهای و کشیده گردنِ با عربی نژادِ از اسبی :تازی

 : در امواجِ سند، گنجِ حکمت: چو سرو باش آزاد(2)درسِ هشتمِ فارسی  زبانانفارسی ویژهبه ترک غیرِ تازی، ترکی، است فظیل تازیک:

 خوانی: طرّاران(  : خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِداخته، برافروخته گُ :تافته

  کمت: گُمان( : شکرِ نعمت، گنجِ ح3)درسِ یکمِ فارسی  زرَ انگور، درختِ :تاک

 حکمت: مزار شاعر( دم، گنجِ: سپیده1فارسی  هفدهمِ )درسِانگور، باغی که در آن تاک کاشته باشند.  باغِ :تاکستان

: ختاکِ  1فارستی   یتازدهمِ  )درسِرساندن به دیگتران بینتد.   تواّهی یا آسی سیبی که شخص به خاطر خطاکاری، بیزیان یا آ :تاوان

 یرزنانِ ایران(خوانی: شآزادگان، روان

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  اندوه اثرپذیری، تََأثُّر:
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 خوانی: طرّاران(  : خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِکردنِ چشم: کور کردن فاسد، خراب؛ تباه :تباه 

   : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3دهمِ فارسی )درسِ دواز حرارت و گرمی حرارت، و گرمی از ناشی اضطرابِ :شپِتََ

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  لرزیدن و رَستن اای از نمودن، اضطراب و قراریبی تپیدن:

: 3)درسِ یکمِ فارسی  رسالت زمانِ دورِ کمالِ و تمامی ۀمای روزگار، گردشِ کمالِ و تمامی ۀمای :زمان دورِ ةمِّتِتََ مانده؛باقی :همِّتِتََ

    شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 

 شدنِخالی ف،وُّصَتَ اصطالحِ در خداوند؛ به برُّقَتَ و دنیوی امورِ از عراضاِ و گناهان ترکِ زیدن؛گُتنهایی معنای به لغت در :جریدتََ

 تر!(تر و اَولیی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن: س3)درسِ چهاردهم فارسی  .خداست از آنچه از سالک قل ِ

 حکمت: یک گام، فراتر( شکن، گنجِ، دریادالنِ صف1فارسی  دهمِ )درسِکردن آشکارشدن، الوه :یلّجَتََ

 ایران( خوانی: شیرزنانِ: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِگری، پدیدارشدن چیزی درخشان مانند نور، روشنی الوه :یلّجَتََ

   یتک  چتارچوبِ  در کته  المللتی بتین  عرصۀ در قدرتمند، دولتی با تعامل در ضعیف غالباً دولتِ یک تِوضعیّ الحِمایگی:تََحتُ

)درسِ  .است شده واگذار قدرتمندِ دولت به امنیّتی و خارای سیاستِ امورِ در دولت آن گیریِتصمیم اختیارِ المللی،بین نامۀموافقت

  خوانی: تا غزلِ بعد ...(آغازگری تنها، روان: 2نهمِ فارسی 

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  هدیه ارمغان، تُحفه:

 ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(3)فارسی  ارمغان هدیه، :حفهتُ

    ن(: شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُما3)درسِ یکمِ فارسی  سرگردانی سرگشتگی، ر:یُّحَتََ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  رهایی تََخََلُّص:

  : از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(3)درسِ هشتمِ فارسی  آوردن خاطر به یادآوری، :داعیتََ

 خوانی: اِرمیا(روان: کباب غاز، 3)درسِ شانزدهمِ فارسی  گرفتنرتبه یافتن، ارتقا :ترفیع

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِخود کاله :رگتََ

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی( 2)درسِ دوازدهمِ فارسی  خودکاله تََرگ:

 حق( نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ: نی3)درسِ ششمِ فارسی  زهر ضدِّ پادزهر،)تَ/ تِ(  :تریاق

  : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(  3)درسِ دومِ فارسی  ریاکاری دورویی، نیرنگ، :زویرتََ

 : سفر به بصره، شبی در کاروان(1فارسی  سومِ )درسِخدا را به پاکی یاد کردن، سبحان اهلل گفتن  تسبیح:

  خوانی: تا غزلِ بعد ...(ان: آغازگری تنها، رو2)درسِ نهمِ فارسی  چیرگی کردن،تصرّف تسخیر:

 خوانی: آخرین درس(: عشقِ ااودانی، روان3)درسِ هجدهمِ فارسی  کردنآرام آرامش، تسکین:

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِیافتن آرامش: الّسَتََ

)درسِ  .شتود متی  گفتته  کسی تهدیدکردنِ و ترساندن قصدِ به الًمعمو و است اعتراض و خشونت خشم، با همراه که سخنی :رشََتََ

 : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(3یازدهمِ فارسی 

 خوانی: میثاقِ دوستی(  : ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  عرفان و طریقت مقابلِ شریعت، تََشََرُّع:

 وی عاشقان، گنجِ حکمت: چنان باش ...(: در ک2)درسِ سومِ فارسی  رفتن انازهِ دنبال تشییع:

  خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  امری تِصحّ به دادنیواهگَ عملی، یا حرف درستیِ تأییدکردنِ :تصدیق

 خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِ نامهواهیگَ :نامهتصدیق
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  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  اختگیس :عینُّصَتََ 

    : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  کردنسالتما کردن،زاری :عرُّضََتََ

  اوانمردی کوش(: گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به 3)درسِ دوازدهمِ فارسی  کردن پیدا دست چیزی به زور به ی،دّعَتَ و ستم: لطاوُتََ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(  : کبوترِ طوق2همیاری )درسِ پانزدهمِ فارسی  تعاون:

 تر(تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3)درسِ چهاردهمِ فارسی رنج و سختی  تََعَب:

 وانی: بویِ اویِ مولیان(خ: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی دادن، بازگویی کردن، شرحبیان تعبیر:

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  کردنااسازی دادن، قرار کردن:تََعبیه

 خوانی: طرّاران(  : خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِکردن، قرار دادن آماده :کردنتعبیه

)درسِ دوازدهتمِ   داریاانت   و حمایتت  به :بصُّعَتََ به امری؛ یا گروه خص،ش به نسبت حد از بیش دشمنیِ یا طرفداری :بصُّعَتََ

  : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش( 3فارسی 

 (هاخالصۀ دانشحکمت:  : چشمه، گنج1ِفارسی  یکمِ )درسِکردن آوردن، درنگبهانه :للُّعَتََ

: آن شت ِ عزیتز،   3)درسِ یتازدهمِ فارستی    کتردن همتال اِ درنتگ،  کتاری،  انجتامِ  با چیزی انداختنِ تعویق به آوردن،دلیل و عذر :للُّعَتََ

 شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(

 است. «های ارتشینشان»درس، مقصود  مطال  و ازئیّات در رساله یا کتاب؛ در متنِ ها و یادداشتِجِ تعلیق، پیوست :تعلیقات
 خسرو(      :خوانیروان: از آموختن ننگ مدار، 1فارسی  دومِ )درسِ

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی . گیرند دست به که سبکی عصای تعلیمی:

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  گردش و سیر تماشا، گذار، و گشت تََفََرُّج:

   خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  تماشاگاه ج،رُّفَتَ اای گردشگاه، :جگاهرُّفََتََ

          و فردشتمردن  کتردن،  ازلتی  خواستتِ  فتدایِ  را ختود  خواستتِ  و ریتدن بُ الیتق عَ از دل کتردن،  حتق  هِمتواّ را خود دلِ :فریدتََ

 از آگتاهی  شد، غرق توحید در که وقتی یعنی د؛رَبَمی کار به معروف در عارف شدنِگم معنیِ در ارعطّ را تفرید خدا؛ دانستنِیگانه

 تر!(تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3)درسِ چهاردهم فارسی  .سپارد فراموشی به و کند گم را گمشدگی این

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  کاری در کردنکوتاهی تفریط:

 خسرو(      :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِ کردنیانبیان، ب :تقریر

 خوانی: شیرزنانِ ایران( : خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِ آمیز دربارۀ یک کتابستودن، نوشتنِ یادداشتی ستایش :تقریظ

    ت، گنجِ حکمت: گُمان(: شکرِ نعم3)درسِ یکمِ فارسی  کردنیکوتاه کوتاهی، گناه، :قصیرتََ

      خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِ گرامیداشت :تکریم

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِبزرگداشت، گرامیداشت  :تکریم

  ار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(د: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  شدن دارعهده تََکََفََُّل:

حکمت: یک گام،  شکن، گنجِ، دریادالنِ صف1فارسی  دهمِ )درسِریا، صمیمی تَکَََلُّف: بیل، بیمُّجَرنج بر خود نهادن، خودنمایی و تَ :فلُّکََتََ

 فراتر(

  خوانی: اِرمیا( ب غاز، روان: کبا3)درسِ شانزدهمِ فارسی  سروصورت ویژههب شخص ظاهرِ طنز، به وپوز،کدَ :وپوزکتََ

 خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِ اندامالغر و باریک :کیدهتََ
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  دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  دویدن تََگ: 

 شعرخوانی: آفتابِ حُسن( : بارانِ محبّت،2)درسِ هفتمِ فارسی  سازینیرنگ و دروغ تََلبیس:

 حکمت: کوزه( : طوطی و بقّال، گنج1ِفارسی  چهاردهمِ )درسِکردن اظهار لطف و مهربانی کردن، نرمی مهربانی، :لََطُّفتََ

   خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  تعبیر نگرش، دریافت، :یقّلََتََ

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2شانزدهمِ فارسی  )درسِ آموختن کردن،شاگردی تََلََمُّذ:

 خوانی: بینوایان(: عظمتِ نگاه، روان1فارسی  هجدهمِ )درسِگذاشتن، ادا کردن فرق: زمایُتََ

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  ثروت توانگری، تََمَکُّن:

 خوانی: بینوایان(: عظمتِ نگاه، روان1فارسی  همِهجد )درسِشدن، دارا شدن مالک :کلُّمَتََ

    خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  گرما ماهِ؛ شمسی سالِ تیرماهِ با مطابق تقریباً رومیان، سالِ از دهم ماهِ :موزتََ

 خوانی: آخرین درس(: عشقِ ااودانی، روان3)درسِ هجدهمِ فارسی  قوی و بزرگ پیکرِ دارایِ تََناور:

: 3)درسِ شتانزدهمِ فارستی    .کنتد  عبور آن از آب تا گذارندمی دیوار میانِ یا خاک زیرِ در که کوتاه سیمانیِ یا سفالین ۀلول: نبوشهتََ

 خوانی: اِرمیا( کباب غاز، روان

 دیوارِ عدل( سارِ نخلِ والیت، گنجِ حکمت:: در سایه1)درسِ هشتمِ فارسی توان، محدود کم مایه:تََنگ

  : خوانِ هشتم، شعرخوانی: ای میهن!(3)درسِ سیزدهمِ فارسی  بافته درهم :تنیده

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  برابری تعادل، تََوازُن:

 نانِ ایران( خوانی: شیرز: خاکِ آزادگان، روان1)درسِ یازدهمِ فارسی « رام» سرکش، متضادِ اس ِ توسن:

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1)درسِ یازدهمِ فارسی سنگینی یا فشار  تحمّلِ توشه و اندوخته، تواناییِ توش:

، 2)فارستی  گردانیتدن  سازگار برسد؛ نتیجه به او خواهشِ تا کند مهیّا بنده، خواهشِ موافقِ را اسباب خداوند، که است آن :توفیق

 حق( فِلط: ستایش

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  فرمان و نامه کردن مُهر فرمان، کردنِ امضا :توقیع

 خوانی: میثاقِ دوستی(  : ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  گفتنشادباش گفتن،بادکمبار تََهنیت:

 ستنگین  مسلستلِ  شتود؛ می تغذیه فشنگ نوارِ ۀوسیل به که دستی سلسلِم از تربزرگ و ترسنگین آتشین، خودکارِ سالحِ :تیربار
  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی 

 حق( لطفِ: ، ستایش2)فارسی  ناراستی بداندیشی، :راییتیره

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِتند و سریع  :تیز

 ها(خالصۀ دانش حکمت: : چشمه، گنج1ِفارسی  یکمِ )درسِتابنده، سریع ش :تیزپا

: از آمتوختن ننتگ متدار،    1فارستی   دومِ )درسِغم، اندیشه، خدمت، تیمار داشتن: غمخواری و محافظت از کسی که بیمار باشد.  :تیمار

 خسرو( :خوانیروان

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  مراقبت مواظبت، تیمار:

 

  : آزادی، گنجِ حکمت: خاکریز(3)درسِ سومِ فارسی  قویۀ اراد دارایِ عزم،ثابت و رأیثابت :قدمثابت

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  اعتمادکردن اطمینان، ثِقََت:
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 ایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(، ست3)فارسی  سپاس ستایش، :ناثََ 

     

      خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِافاکار، ستمکار  :جافی

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  تور و دام جال:

 حکمت: ااه و چاه( جِ: رستم و اشکبوس، گن1فارسی  دوازدهمِ )درسِمقام، دراه  :جاه

 ها(: امال و کمال، شعرخوانی: بوی گل و ریحان1فارسی  هفتمِ )درسِخداوند تعالی است.  (، یکی از صفاتِلَّسَمُ :اربّجَ

  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  پیشانی :بههجِ

 : نیایش: لطفِ تو( 3)فارسی  پیشانی جَبین:

: از پتاریز تتا پتاریس، گتنجِ     3)درسِ هشتتمِ فارستی   . شتود یم کشیده زمین روی مشدُ که یسمّ بسیار زردِ عقربِ نوعی ویژگی :ارهرّجَ

 حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(

  ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(3)فارسی  نیک کارِ پاداشِ :زاجَ

 خوانی: شیرزنانِ ایران(، روان: خاکِ آزادگان1فارسی  یازدهمِ )درسِباکی و گستاخی دلیری، بی :جسارت

   باران(: در حقیقتِ عشق، شعرخوانی: صبحِ ستاره3)درسِ هفتمِ فارسی  روحانی مقابلِ اسم، به منسوب :جسمانی

  : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  اندامشخو :سیمجَ

 ها(خوانی: بوی گل و ریحان: امال و کمال، شعر1فارسی  هفتمِ )درسِوفایی، ستم بی :جفا

 خوانی: طرّاران(  : خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِجِ اُلجُل، زنگ، زنگوله  :جَالجِل

  ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(3)فارسی . دارد اشاره او بریاییکِ مقامِ به که خداوند صفاتِ از کوه،شُ بزرگواری، :جالل

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2مِ فارسی )درسِ هفت است بزرگ جَلَّت:

 : سفر به بصره، گنجِ حکمت: شبی در کاروان(1)درسِ سومِ فارسی بزرگ است شُکوهِ او و فراگیر است لطفِ او.  جَلَّ جَاللُه وَ عَمَّ نََوالُه:

 خوانی: آخرین درس(: عشقِ ااودانی، روان3 )درسِ هجدهمِ فارسی .شود دیده دور از و باشد واضح و درشت که خطّی ویژگیِ جَلی:

 باران(: در حقیقتِ عشق، شعرخوانی: صبحِ ستاره3)درسِ هفتمِ فارسی  دخداون لیِزَاَ زیباییِ زیبایی، :جمال

 : پروردۀ عشق، گنجِ حکمت: مردانِ واقعی(2)درسِ ششمِ فارسی  سراسر همه، جمله:

 : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(3)درسِ یازدهمِ فارسی  سینه ۀقفس الو در دراز و پهن استخوانِ ،)جَ/ جِ( اناغ :جناق

 شکن، گنجِ حکمت: یک گام، فراتر(، دریادالنِ صف1)درسِ دهمِ فارسی جِ اُند، لشکریان، سپاهیان  جُنود:

 غزلِ بعد ...( خوانی: تا: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  شوریدگی شیدایی، شیفتگی، جنون:

 ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(3)فارسی  مرَکَ خاوت،سَ بخشش، :جود

 حکمت: کوزه( : طوطی و بقّال، گنج1ِفارسی  چهاردهمِ )درسِپوش و گدا و درویش )جَ/ جُ/ لَقی( ژنده :جولقی

 ت: مردانِ واقعی(  : پروردۀ عشق، گنجِ حکم2)درسِ ششمِ فارسی  دنیا کنندۀفتح عالم، گیرندۀ جهانگیر:

 : پروردۀ عشق، گنجِ حکمت: مردانِ واقعی(2)درسِ ششمِ فارسی  بردنرنج کوشش، جهد:

 همّت(: حکمت نیکی، گنجِ: 2اوّلِ فارسی  )درسِ یقه گریبان، :جَیب
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)درسِ شانزدهمِ فارستی   .رودمی کار به آنها مانندِ و کیف کفش، لباس، ۀتهی در که رزدارپُ و نرم سطحِ با شدهیاغبّدَ چرمِ نوعی :جیر 

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3

 

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  فرز و تند چابک:

     انِ : گُردآفریتد، شتعرخوانی: دلیتران و مترد    1)درسِ ستیزدهمِ فارستی   کسی که با حیله و تدبیر، کارها را به ستامان کنتد؛ مُتدَبِّر     گر:چاره

 زمین( ایران

 : پروردۀ عشق، گنجِ حکمت: مردانِ واقعی(2)درسِ ششمِ فارسی  اندیشیمصلحت تدبیر، گری:چاره

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  ظهر نزدیکِ چاشت، هنگامِ :چاشتگاه

 حق( لطفِ: ، ستایش2)فارسی  طعم مزه، :چاشنی

  : نیایش: الهی(2)فارسی  فرز و تند چابک، چاالک:

 : خاموشیِ دریا، گنجِ حکمت: تَجَسُّمِ عشق(2)درسِ هفدهمِ فارسی . بگذارند چراغ آن در که ظرفی ای اایی چراغدان:

 را اعداد آن با و اندشده کشیده سیم به که است چوبین هایهرهمُ رشته چند دارای که ایچهارچوبه و وسیله شمارشگر، چُرتکه:

 خوانی: دیدار( : قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  .کنندمی تفریق و امع و بهمحاس

 : از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(3)درسِ هشتمِ فارسی  زود صبحِ آفتاب، طلو ِ :آفتاب چریغِ

: 3)درسِ دهتمِ فارستی    بتودن  متزد  یا پاداش دریافتِ منتظرِ :داشتنچشم کسی؛ یا چیزی از امری عِتوقّ و انتظار :چشمداشت

 فصلِ شکوفایی، گنجِ حکمت: تیرانا!(

  : از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(3)درسِ هشتمِ فارسی  مهم و باارزش ه،تواّ شایانِ :چشمگیر

  خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3فارسی )درسِ شانزدهمِ  فتیلُوپاچُدست رضه،عبی هالو؛ خورد،می فری  زود که آن :نلمَچُ

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی . بندند کمان بر که تابیده رودۀ کمان، زهِ چِلّه:

 بهمن( 22های امروز، گنجِ حکمت: به یادِ : رباعی2)درسِ دهمِ فارسی  حلقه طوق، بند،گردن نبره،چَ چَنبر:

خوانی: تا غتزلِ  : آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  زدن شکل ایدایره بزرگِ یا خُرد هایحلقه زدن،حلقه زدن، نبرچَ زدن:چَنبره

 بعد ...

 همّت(: حکمت نیکی، گنجِ: 2اوّلِ فارسی  )درسِ .دارد تارها و است خمیده آن سرِ که ساز نوعی :چنگ

 

 حکمت: کوزه( : طوطی و بقّال، گنج1ِ فارسی چهاردهمِ )درسِدست ماهر، چیره :حاذق

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  اکرمِ رسول القابِ از یار، دوستدار، حَبیب:

  دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  دانه حَبّه:

  خسرو( :خوانینگ مدار، روان: از آموختن ن1فارسی  دومِ )درسِشرم و حیا  :حُجب

     : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(3)درسِ دومِ فارسی  مجرِمُ و گناهکار برای شرعی مجازاتِ و کیفر :دحَ

 عدل(مت: دیوارِ کح نخلِ والیت، گنجِ سارِ: در سایه1فارسی  هشتمِ )درسِهر خطا که برای آن مجازاتی مقدّر باشد.  :حَد )حَد زدن(

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی ...  و نیزه خنجر، شمشیر، مانند نزا ؛ و ربحَ آلتِ حَرب:

  نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی  همراه همدم، دوست،: حریف
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 شکوهِ چشمانِ تو(: آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: 3)درسِ یازدهمِ فارسی  انگیزغم :زینحَ 

 نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی  طبقِ بر ،ۀانداز ،برابرِ :سبِحَ

   باران(: در حقیقتِ عشق، شعرخوانی: صبحِ ستاره3)درسِ هفتمِ فارسی  زیبایی نیکویی، :سنحُ

 : نیایش: الهی(2)فارسی  قیامت رستاخیز، حَشر:

  : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2سِ دومِ فارسی )در خدمتکاران :حَشََم

 : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش( 3)درسِ دوازدهمِ فارسی  فرمانروا زیردستانِ و خویشان خدمتکاران، :مشََحَ

 خوانی: اِرمیا( وان: کباب غاز، ر3)درسِ شانزدهمِ فارسی  حاضران دارند؛ حضور مجلسی یا اایی در که آنان :ارضّحُ

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  درگاه پیشگاه، آستانه، حضرت:

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِخواری، پستی  :حقارت

 راز( حمت: حقّۀ : مهر و وفا، گنج1ِفارسی  ششمِ )درسِصندوق  ،اعبه :هقّحُ

 خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  اسالمیۀ فلسف ویژهبه فلسفه، :تکمَحِ

 رهتان بُ و دلیل روی از خداوند کارهایِ ۀهم که معنا بدین تعالی؛ خداوند هایِنام از کردار،راست دانایِ چیز، همه به دانا :حکیم

 ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(3سی )فار. دهدمین انجام بیهودهِ کار و است

 حق( لطفِ: ، ستایش2)فارسی  شیرینی :حَالوت

      خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِفلزی، از انسِ حَلَ   ورقۀ نازکِ :حَلََبی

 خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  گلو و حلق :حلقوم

 : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  مطیع و فرمانبردار از کنایه :گوشهبقهحل

     : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3)درسِ یکمِ فارسی  زینت زیور، ه:لیحِ

 حکمتت: متزارِ   دم، گتنجِ : ستپیده 1فارستی   هفدهمِ )درسِرود. ها سخن میها و دالوریری، نوعی از شعر که در آن از انگدلی: حماسه

 شاعر(

: آن شت ِ عزیتز،   3)درسِ یتازدهمِ فارستی    دیگتر  چیتزِ  بترای  چیتزی  قتراردادنِ  محتافظ  :کردنلمایِحَ ؛محافظ نگهدارنده، :لمایِحَ

 شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(

 ت(همّ: حکمت نیکی، گنجِ: 2اوّلِ فارسی  )درسِ مردانگی اوانمردی، غیرت، :حَمیّت

 دهتمِ  )درسِین )بین مکّه و طائف( که میان مسلمانان و کافران پس از فتتح مکّته روی داد.   نَنام نبردی است در منطقۀ حُ :یننََحُ

 حکمت: یک گام، فراتر( شکن، گنجِ، دریادالنِ صف1فارسی 

از پاریز  :3)درسِ هشتمِ فارسی  .است دیگری شخصِ به مال یا پول پرداختِ به ملزَمُ کنندهدریافت آن موا ِ به که اینوشته :والهحَ

 تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(

: آن شت ِ عزیتز،   3)درسِ یتازدهمِ فارستی   . شتود متی  شتخص  نامیِخوش و سربلندی باعثِ که ااتماعی اعتبارِ و ارزش ؛بروآ :تیثیّحِ

 شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(

 

 حکمت: یک گام، فراتر( شکن، گنجِ، دریادالنِ صف1فارسی  دهمِ )درسِآیند. در آن گِرد می درویشان و مرشدان محلّی که :خانقاه

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  بهرهبی ناامید، خایِب:
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 خوانی: طرّاران(  : خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِپلیدی، خُبثِ طینت: بدانسی، بدذاتی  :بثخُ 

 مت: دیوارِ عدل(کح نخلِ والیت، گنجِ سارِ: در سایه1فارسی  هشتمِ )درسِمبارک، خوب و خوش  :خجسته

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  مبارک فرخنده، خجسته:

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  مِدوازده )درسِسازند. ت و محکم که از آن تیر و نیزه میچوبی سخ :نگدَخََ

: گُردآفریتد، شتعرخوانی: دلیتران و متردانِ     1فارستی   سیزدهمِ )درسِدرختی است بسیار سخت که از چوب آن نیزه و تیر سازند.  :نگدَخََ

 زمین(ایران

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  فوتُ دهان، آبِ خََدو:

 : غرّشِ شیران، شعرخوانی: باز این چه شورش است(1فارسی  نهمِ )درسِبهرگی از یاری درماندگی، بی :نذالخِ

  خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  ارزشکم ریزهایِخرده و وسایل اشیا، از ایمجموعه :رتوپِترخِ

  خوانی: اِرمیا(کباب غاز، روان: 3)درسِ شانزدهمِ فارسی  حلقوم گلو، :رهرخِخِ

 : در امواجِ سند، گنجِ حکمت: چو سرو باش آزاد(2)درسِ هشتمِ فارسی  بزرگ سراپردۀ بزرگ، خیمۀ خََرگََه:

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  هاگنجینه خزانه، و خزینه امعِ خََزایِن:

  : گذر سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3سِ دوازدهمِ فارسی )در کردنمجروح کردن،زخمی :ستنخََ

 خوانی: خسرو(: از آموختن ننگ مدار، روان1)درسِ دومِ فارسی خورش و غذای شاهانه  خورش:خُسروانی

)درسِ یتازدهمِ  . شتود متی  سالح ۀلول واردِ آن از پی در پی هاگلوله و شودمی وصل اسلحه به که گلوله مخزنِ فلزیِ ۀاعب :شابخِ

 : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(3فارسی 

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  بد یا باشد نیک خواه ،هاخوی خصلت، امعِ خِصال:

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِدشمن  :صمخََ

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِکردن ندن، وعظخواسخنرانی، خطبه :طابهخََ

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک( 2)درسِ دومِ فارسی  هاقدم ها،گام خُطوه، امعِ :خُطوات

 زمین(یران و مردانِ ایران: گُردآفرید، شعرخوانی: دل1فارسی  سیزدهمِ )درسِسرزمین  :هطّخِ

  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  ذهن پنهانِ ااهایِ در :ذهن فایایِخََ در مخفیگاه؛ ه،فیّخَ جِ :فایاخََ

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِراستین  اانشینِ :دقخََلََفِ صِ

 خوانی: طرّاران(  : خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِی که بزرگی به کسی بخشد. ااامه :خِلعَت

 خوانی: بینوایان(: عظمتِ نگاه، روان1فارسی  هجدهمِ )درسِنام گیاهی است، علف اارو  :نگلََخََ

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  اانشین خلیفه، خََلیفََت:

  : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(  3)درسِ دومِ فارسی  فروشیمِ :ارمّخََ

  خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  آن از ترککوچ و مخُ شکل به ظرفی :مرهخُ

 مت: حقّۀ راز(کح : مهر و وفا، گنج1ِفارسی  ششمِ )درسِخوشا، نیکا  خُنُک:

 ترگشاتن: نامخََنیده کس؛ همه نزدِ در معروف مشهور، پیچد؛ آن مانند و گنبد و کوه دوِ میان در که زیآوا و صدا خََنیده:

 : پروردۀ عشق، گنجِ حکمت: مردانِ واقعی(2)درسِ ششمِ فارسی  گردیدن تررآوازهپُ شدن، مشهورتر
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 وزه(حکمت: ک : طوطی و بقّال، گنج1ِفارسی  چهاردهمِ )درسِکدخدامَنِش  :شوَخواجه 

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  آشپزخوالیگر: 

 خوانی: آذرباد(: خوانِ عدل، روان2)درسِ هجدهمِ فارسی  گسترده و فراخ سفرۀ خوان:

    : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3)درسِ یکمِ فارسی  گشاده و راخفَ سفرۀ سفره، :خوان

 : رستتم و اشتکبوس، گتنجِ   1فارستی   دوازدهمِ )درسِگذارند. انگ با تشریفات نظامی، بر سر می ه سربازان به هنگامفلزی ک کالهِ :خُود

 حکمت: ااه و چاه(

  : گذر سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  خودکاله :ودخُ

      خسرو( :خوانیموختن ننگ مدار، روان: از آ1فارسی  دومِ )درسِخودرأی، خودسر، لجوج  :خودرو

 حکمت: یک گام، فراتر( شکن، گنجِ، دریادالنِ صف1فارسی  دهمِ )درسِای از دریا پست، شاخه زمینِ: خور

: 1فارسی سومِ )درسِدان. کنند و شامل دو ای  است؛ اامهای که معموالً از پشم درست میکیسه کوچک، خوراینِ :کخورجینََ

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِه، سفر به بصر

  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  رفتن بین از و شدنساییده :رفتن خورد

 نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی . اندشادمان حق سوی به سیر از که حق راهِ رهروانِ :حاالنخوش

 : در کوی عاشقان، گنجِ حکمت: چنان باش ...(2)درسِ سومِ فارسی  سیماشخو زیبارو، لِقا:خوش

   خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  صحبتیخوش و عاشرتیمُشخو بودن؛بشرَمَشخو :بیشرََمَشخو

 اقعی(: پروردۀ عشق، گنجِ حکمت: مردانِ و2)درسِ ششمِ فارسی  اقوام خویش، امعِ خویشان:

 حمت: حقّۀ راز( : مهر و وفا، گنج1ِفارسی  ششمِ )درسِشما نباشد.  چشمِ آرزو، فکر، تصوّر چیزی در ذهن، هنگامی که در پیشِ خیال:

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  سریع :خیرخیر

 ها(  دانش: چشمه، گنجِ حکمت: خالصۀ 1)درسِ یکمِ فارسی سرگشته، حیران  خیره:

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1)درسِ سیزدهمِ فارسی متحیّر، سرگشته  خیره:

 : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  لجوج شرم،بی و گستاخ :سرخیره

 خوانی: پیرمرد چشمِ ما بود(نقّاشی، روان: کالسِ 1)درسِ پنجمِ فارسی گروه، دسته  )خَ/ خِ( خیل:

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  چاکران و نوکران گروهِ :خََیلتاش

 

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  پادشاه اقامتِ محلِّ پایتخت، دارالسّلطنه:

     : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(3)درسِ دومِ فارسی  ردگَش  نگهبان، و پاسبان :داروغه

  : فصلِ شکوفایی، گنجِ حکمت: تیرانا!(3)درسِ دهمِ فارسی  عادّاِ :داعیه

 خوانی: خسرو(: از آموختن ننگ مدار، روان1)درسِ دومِ فارسی چیزی  بخش، یک ششمِ دانگ:

 : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت:  گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی . کندمی پرستاری او از یا دهدمی رشی کودک به مادر اای به که زنی :دایه

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِاانور درّنده، مانند شیر و پلنگ و گرگ  :ددَ

 تا غزلِ بعد ...(خوانی: : آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  تدبیر آگاهی، دِرایَت:
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  : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  ضرورت نیاز، :دَربایست 

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ ی)درسدرنگ فوراً، بی :رحالدَ

 خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  اطخیّ :رزیدَ

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک( 2)درسِ دومِ فارسی  سالم درست،تن: دُرُست

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1فارسی  سیزدهمِ )درسِره های آهنی سازند، زِاز حلقهاامۀ انگی که  :دِرع

 حکمت: کاردانی( : کاوۀ دادخواه، گنج2ِ)درسِ دوازدهمِ فارسی  قیرَبِ پرچم، )دَ/ دِ( درَفش:

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  پیروزی نمادِ ساسانی، عهدِ در ایران ملّیِ فشِدرَ کاویان: درَفشِ

 مطلق درس،ِ متن در است؛ بوده دینار از کسری آن ارزشِ و داشته رواج پول عنوانِهب گذشته، در که نقره، سکوکِمَ م،رَدِ :درهم

  : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(  3)درسِ دومِ فارسی  .است نظر موردِ پول فق(()

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1فارسی  سیزدهمِ )درسِقلعه، حصار  :ژدِ

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  خشمگین دُژََم:

 خوانی: طرّاران(  : خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِامه که به دور سر بپیچند، سربند و عَمای ارچهپ :ستاردَ

 : خندۀ تو، گنجِ حکمت: مسافر( 3)درسِ هفدهمِ فارسی  .آید دست به تالش با آنچه حاصلِ پیامد، نتیجه، دَستاوَرد:

 نخلِ والیت، گنجِ حکمت: دیوارِ عدل(  سارِ: در سایه1)درسِ هشتمِ فارسی سرمایه  مایه:دست

 نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی  وزیر ااازه، :دستور

 : گذر سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  مشاور وزیر، :دستور

 ملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(: ح2)درسِ چهاردهمِ فارسی  دادنااازه ت،خصَرُ دَستوری:

 خوانی: طرّاران(  : خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِخَنجر  :شنهدِ

 اثبات به نیاز که است حقیقتی ،معنی .متضادند و متقابل مفهومِ دو عویدَ و معنی چیزی؛ داشتنِ یا خواستن عایِادّ ،عاادّ :عویدَ

 تر!( تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3رسِ چهاردهم فارسی )د .معنی از هیتُ است الفی ،عویدَ و ندارد

 همّت( : حکمت نیکی، گنجِ: 2اوّلِ فارسی  )درسِ تنبل و مکّار اینجا در ناراستی، و مکر :دَغََل

 (شبی در کاروانحکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِدهنده حمام، مشت و مال کشِکیسه لّاک:دَ

 خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  زیبا خوب، پسندیده، :دالویز

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1)درسِ سیزدهمِ فارسی  خروشنده، غرّنده، مهی ، هولناک :ماندَ

   حکمت: آفتابِ امالِ حق( نامه، گنجِ: نی3)درسِ ششمِ فارسی  دردآشنا همراز، مونس، :مسازدَ

 : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(3)درسِ یازدهمِ فارسی  وآمدرفت بدونِ و آرام و خلوت اایِ ویژگیِ :نجدِ

      خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِدان، اوهر مرکّ  وات:دَ

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک( 2)درسِ دومِ فارسی  پاره یک یه،ال یک: والدَ یک پوست؛ و چرم :دَوال

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1فارسی  سیزدهمِ )درسِدودمان، خاندان، طایفه  :دوده

 خوانی: اِرمیا(روان: کباب غاز، 3)درسِ شانزدهمِ فارسی  کوتاه ۀلب با معموالً بزرگ ردِگِ بشقابِ)دَو/ دُو(  :دوری

 : غرّشِ شیران، شعرخوانی: باز این چه شورش است(1فارسی  نهمِ )درسِفرمانروایی  دارایی، زمانِ دولت:
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 همّت(: حکمت نیکی، گنجِ: 2اوّلِ فارسی  )درسِ اندیشهکوتاه و پست طبعِ دارای همّت،کوتاه :هِمّتدون 

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(بوترِ طوق: ک2)درسِ پانزدهمِ فارسی  هوش و زیرکی دَها:

 سارِ نخلِ والیت، گنجِ حکمت: دیوارِ عدل(: در سایه1)درسِ هشتمِ فارسی بخشش  دَهِش:

 : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(3)درسِ یازدهمِ فارسی  نوشته هر ۀممقدّ و آغاز :دیباچه

  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3دهمِ فارسی )درسِ شانز الغر و دراز)دَ/ دِ(  :دیالق

   : سفر به بصره، گنجِ حکمت: شبی در کاروان(1)درسِ سومِ فارسی وام  دِین:

 هادوره در دینار ارزشِ و وزن است؛ پول)فق((  مطلق درس، متنِ در .است داشته رواج گذشته در که طال ۀسکّ پول، واحدِ :دینار

 : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(3)درسِ دومِ فارسی  .است بوده متفاوت مختلف، مناطقِ و

 

 : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(  3)درسِ دومِ فارسی  عظمت و االل صاح ِ خداوندِ پروردگار، خداوند، :اللذوالجَ

 ان(خوانی: بینوای: عظمتِ نگاه، روان1فارسی  هجدهمِ )درسِااندار  :حیاتذی

 : خندۀ تو، گنجِ حکمت: مسافر(3)درسِ هفدهمِ فارسی  ااندار زنده، حیات، دارایِ حیات:ذی

 

 شکن، گنجِ حکمت: یک گام، فراتر(، دریادالنِ صف1)درسِ دهمِ فارسی آماده و مهیّا کردن  و ریس کردن:راست 

 و کبک( : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ2)درسِ دومِ فارسی  صحرا کوه، دامنۀ :راغ

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  تقَفَشَ ،مهربانی رَأفت:

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  دادن مسیر تغییرِ کردن،کج را راه تافتن:راه

 عشق، گنجِ حکمت: مردانِ واقعی(: پروردۀ 2)درسِ ششمِ فارسی  دِرَفش پرچم، یرق،بِ رایَت:

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  پروردگاری خدایی، و الوهیّت رُبوبیّت:

 : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3)درسِ یکمِ فارسی  بهار :بیعرَ

   : خوانِ هشتم، شعرخوانی: ای میهن!(3رسی )درسِ سیزدهمِ فا .خوانندمی رهفاخِمُ برای انگ میدانِ در که شعری :زجَرَ

 ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(3)فارسی  خداوند صفاتِ و هانام از ،مهربان بسیار :رحیم

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  دادنذناِ ااازه، رُخصَت:

 حکمت: مزار شاعر( دم، گنجِ: سپیده1فارسی  هفدهمِ )درسِدیگر پوشند، باالپوش های ای که روی اامه)رِ/ رَ( اامه :ردا

 ، ستایش: به نامِ کردگار(1)فارسی دهنده روزی رَزّاق:

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  انگ میدانِ رزمگاه، مخفّفِ رَزمگََه:

 : غرّشِ شیران، شعرخوانی: باز این چه شورش است(1فارسی  نهمِ )درسِعث مردگان، بَ ستاخیز، برخاستنِر :رستخیز

 بهمن(  22های امروز، گنجِ حکمت: به یادِ : رباعی2)درسِ دهمِ فارسی  یافتننجات شدن، رها رَستن:

 خوانی: آذرباد(: خوانِ عدل، روان2)درسِ هجدهمِ فارسی  شدن رها افتن،ینجات رَستن:

 بهمن( 22های امروز، گنجِ حکمت: به یادِ : رباعی2)درسِ دهمِ فارسی  چکیده و کردهتراوش قطره، رَشحه:

 : در کوی عاشقان، گنجِ حکمت: چنان باش ...(2)درسِ سومِ فارسی است.  بهشت نگهبانِ که ایفرشته نام بهشت، رِضوان:

 



21 

 گام، فراتر( حکمت: یک شکن، گنجِ، دریادالنِ صف1فارسی  دهمِ )درسِ ترس، دلهره، هراس :عبرُ 

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِخوش قد و قامت، زیبا  :عنارَ

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  خواست اراده، و میل)رَ/ رِ(  رغبَت:

 خوانی: دیدار(عینکم، روان: قصّۀ 2)درسِ شانزدهمِ فارسی  واالیی بلندی، اوج، رَفعَت:

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  کوتاه نامۀ قعه،رُ :رُقعَت

 شبی در کاروان( حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِنامه  :قعهرُ

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِگلّه  :مهرَ

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِزیرکانه  :ندانهرِ

 : از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(3)درسِ هشتمِ فارسی  هرم شکلِ به یا گنبدی سقف با بنایی :واقرَ

 : نیایش: لطفِ تو( 3)فارسی  اعتبار ارزش، روایی:

  : یارانِ عاشق، شعرخوانی: صبح بی تو(2)درسِ یازدهمِ فارسی  ملکوتی نوی،مع روح، به منسوب روحانی:

: در حقیقتِ عشتق، شتعرخوانی: صتبحِ    3)درسِ هفتمِ فارسی . باشد اان و روح ۀمقول از آنچه ملکوتی، معنوی، روح، به منسوب :روحانی

 باران(ستاره

 و ررَّقَت مُ رزقِ :روزی وظیفاة  رستد؛ می او به یا آوردیم دست به روزانه کس هر که عاشمَ اهِوَ یا خوراکرِ مقدا زق،رِ :روزی

     : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3)درسِ یکمِ فارسی  نیَّعَمُ

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  گلزار باغ، :روضه

 و مصیبت ذکرِ شود،می خوانده حسین امام سوگواریِ مراسمِ در ویژهبه و (ص) پیغمبر بیتِ اهلِ سوگواریِ مراسمِ در آنچه :روضه

 : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(3)درسِ یازدهمِ فارسی  سرایینوحه

 ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(3)فارسی  چاره امکان،اً مجاز :روی

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(طوق : کبوتر2ِ)درسِ پانزدهمِ فارسی  خوشبو هایگل ریحان، امعِ رَیاحین:

 ها(: امال و کمال، شعرخوانی: بوی گل و ریحان1فارسی  هفتمِ )درسِهر گیاه سبز و خوشبو )رَ/ رِ(  :ریحان

 خوانی: آذرباد(: خوانِ عدل، روان2)درسِ هجدهمِ فارسی  رسخُمَتَ ریشخند:

 

 تر!( تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3)درسِ چهاردهم فارسی  .ندرَبَیم همراه سفر در که آشامیدنی و خوردنی توشه، :زاد

  : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(3)درسِ دومِ فارسی  .ندارد آن قاتِلُّعَتَ و دنیا به میل که نشینگوشه پارسایِ :زاهد

 قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(: 2)درسِ دومِ فارسی  شدنبرطرف شدن، نابود :شدنزایل

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِباال، فوق، مقابلِ پایین  :زَبَر

 حکمت: کوزه( : طوطی و بقّال، گنج1ِفارسی  چهاردهمِ )درسِخوار، ناتوان  :بونزَ

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(ری تنها، روان: آغازگ2)درسِ نهمِ فارسی  درماندگی فرومایگی، زَبونی:

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی . است کاروان زنگِ اصل در رای،دَ پتک؛ ضربۀ دَرای: زخمِ

 : خوانِ هشتم، شعرخوانی: ای میهن!(3)درسِ سیزدهمِ فارسی  .شودمی مرگ موا ِ که زخمی یا رمؤثّ ۀضرب :کاری زخمِ
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 : فصلِ شکوفایی، گنجِ حکمت: تیرانا!( 3)درسِ دهمِ فارسی  زدنضربه ضربه، :خمهزَ 

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  شدهسکّه زرِ زر، خُردۀ و راضهقُ :پاره زرِ

هتای دیگتر       ام انتگ بتر روی لبتاس   آن را به هنگت  فوالدی که های ریزِ  از حلقهای انگی دارای آستین کوتاه و مرکّاامه :رهزِ

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1فارسی  سیزدهمِ )درسِپوشیدند. می

 خوانی: ااسوسی که االغ بود(: دماوندیّه، روان3)درسِ پنجمِ فارسی  کردننگاه چیزی به حرکتبی و ثابت چشمی با :زدنلزُ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  سبز رنگِ به قیمتی سنگ زُمُرُّد:

       : آغتازگری تنهتا،    2)درسِ نهتمِ فارستی    .بستتند متی  شتتر  روی هقاااریّت  و هصتفویّ  زمتانِ  در کته  کوچک انگیِ تو ِ نوعی زَنبورَک:

  خوانی: تا غزلِ بعد ...(روان

 همّت(: حکمت نیکی، گنجِ: 2سی اوّلِ فار )درسِ چانه :زَنََخدان

 خوانی: خسرو(     : از آموختن ننگ مدار، روان1)درسِ دومِ فارسی نگار، سبزرنگ منسوب به زَ زَنگاری:

  : گذر سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  رفتن بین از نابودی، :والزَ

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  همِدوازد )درسِر تَچلّۀ کمان، وَ :هزِ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  .اوشدمی زمینی یا سنگی از که آبی آب:زَه

 : در کوی عاشقان، گنجِ حکمت: چنان باش ...(2)درسِ سومِ فارسی  پرهیزگاری پارسایی، زُهد:

 کردگار( به نامِ: ستایش، 1رسی اف)آفرین  :هیزِ

 

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  هی مَ بزرگ، ژِنده:

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  خشمگین ژیان:

 

 حکمت: ااه و چاه( ، گنجِ: رستم و اشکبوس1فارسی  دوازدهمِ )درسِمچ و آرنج قرار دارد.  آن بخش از دست که میانِ :ساعد

: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیتران  1فارسی  سیزدهمِ )درسِسردار، سپهساالر، آن که دارای شغلی بزرگ و منصبی رفیع باشد، حاکم  :ساالر

 زمین(و مردانِ ایران

    ان(بار: در حقیقتِ عشق، شعرخوانی: صبحِ ستاره3)درسِ هفتمِ فارسی  امکان ر،سَّیَمُ درخور، :سامان

 مت: دیوارِ عدل(کح نخلِ والیت، گنجِ سارِ: در سایه1فارسی  هشتمِ )درسِاایی که سایه دارد : سارسایه

: قاضتیِ بُستت،   2)درسِ دومِ فارستی  «( شتگفتا » معتادلِ  رود؛متی  کتار  بته  شتگفتی  بیانِ برای، )خدا است منزّه و پاک :اهلل سُبحانََ

 شعرخوانی: زاغ و کبک(

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی . دارد کاربرد سریع وفوراً  معنای به اینجا در سَبُک:

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  وقار متضادّ فرومایگی، و حماقت سَری:سَبُک

ستیاوش از   : گتذرِ 3)درسِ دوازدهمِ فارستی   مایعات داشتنِنگه یا لحم برای دیگر انسِ یا سفال از داردسته معموالً ظرفِ کوزه، :بوسَ

  آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِکردن طی :نپَردَسِ

 حکمت: کاردانی( : کاوۀ دادخواه، گنج2ِ)درسِ دوازدهمِ فارسی  گذاشتن پا زیرِ و کردنمالپای سِپَردَن:
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 : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  پیمودن کردن،طی سِپَردَن: 

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  سپاه سردارِ و فرمانده سِپَهبَد:

 یِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(: قاض2)درسِ دومِ فارسی  کردندریافت ستاندن، :سِتََدَن

 بهمن( 22های امروز، گنجِ حکمت: به یادِ : رباعی2)درسِ دهمِ فارسی  عظیم بزرگ، سِتُرگ:

 خوانی: ااسوسی که االغ بود( : دماوندیّه، روان3)درسِ پنجمِ فارسی  خر و رستَاَ اس ، هصّخا چارپا حیواناتِ تور،سُ جِ :تورانسُ

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِ ول، خسته و آزاردرمانده و مَل :توهسُ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  پُررو و گستاخ رُوی:ستیزه

 وانی: آخرین درس(خ: عشقِ ااودانی، روان3درسِ هجدهمِ فارسی ) هاخصلت و هاخُلق خوها، ه،جیّسَ جِ سَجایا:

 : نیایش: ای خدا(1)فارسی بخشش، کَرَم، اوانمردی  :خاسَ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  رئیس سَر:

«        زدنررپَسَت » را کوتتاه  فتوقّت  ایتن  برخیتزد،  دوبتاره  و نشتیند  زمین بر لحظه یک اوج، از مرغی هرگاه کوتاه؛ فِتوقّ :زدنرپَرس

    : از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(3)درسِ هشتمِ فارسی  .گویندمی

 : خندۀ تو، گنجِ حکمت: مسافر(3)درسِ هفدهمِ فارسی  کرانه مرز، :سَرحَد

 شکن، گنجِ حکمت: یک گام، فراتر(  ، دریادالنِ صف1)درسِ دهمِ فارسی سردسته، رئیس  سَردَمدار:

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  هذیان پریشانی، و سرگیجه مغز، ورمِ :مسَرسا

   دیگر هایِقسمت یا هااتاق به آنجا از و شودمی باز آن به ساختمان ورودیِ درِ که هاخانه داخلِ در دارسقف ایهطوَّحَمُ :رارسَسَ

)درسِ  )استت  رستانده  تصوی  به «البی» بیگانه ۀواژ همچنین و« هال» ۀبیگانۀ واژ اای به فرهنگستان را سرسرا امروزه) .روندمی

 خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3شانزدهمِ فارسی 

 : پروردۀ عشق، گنجِ حکمت: مردانِ واقعی(2)درسِ ششمِ فارسی  طبع آفرینش، فطرت، سرشت:

 حکمت: کوزه( : طوطی و بقّال، گنج1ِفارسی  چهاردهمِ )درسِفضلۀ برخی چهارپایان، مانند اس  و ...  سِرگین:

 ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(3)فارسی  خوشحالی شادی، :سرور

 تر!(تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3)درسِ چهاردهم فارسی  آورپیام ۀفرشت آور،پیام :سروش

 خوانی: ااسوسی که االغ بود(: دماوندیّه، روان3سی )درسِ پنجمِ فار ورنگاُ پادشاهی، تختِ :ریرسَ

 ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(3)فارسی  الیق شایسته، سزاوار،)سِ/ سَ(  :سزا

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  غیرت، کاهلبی اراده،بی عنصر،سست امعِ عَناصِر:سست

: دماوندیّه، 3)درسِ پنجمِ فارسی . است مشهور« اکبر عدِسَ» به که است مشتری ارۀسیّ :عدسَ خترِاََ حس،نَ متضادِّ خوشبختی، :عدسَ

 خوانی: ااسوسی که االغ بود(روان

 حکمت: کوزه(    : طوطی و بقّال، گنج1ِفارسی  چهاردهمِ )درسِعقلی، نادانی خردی، کمبی :سَفاهت

  خوانی: ااسوسی که االغ بود(: دماوندیّه، روان3فارسی )درسِ پنجمِ  رشتبدسِ فرومایه، :فلهسِ

 شتکن، گتنجِ  ، دریتادالنِ صتف  1فارستی   دهتمِ  )درسِدیگتر   دادنِ کشتی از سمتی به سمتِای حرکتابزاری در دنبالۀ کشتی بر :کّانسُ

 حکمت: یک گام، فراتر(
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        ؛بیفتتد  زمتین  بته  استت  ممکتن  و بدهتد  ستت د از را ختود  کنتترل  متانع،  بتا  برختورد  اثتر  بتر  کته  انستان  حالتتِ  :ریندَکََسِ 

 خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  آمدن پیش کسی برای ریندَکَسِ حالتِ :خوردنریندَکََسِ

   خوانی: ااسوسی که االغ بود(روان: دماوندیّه، 3)درسِ پنجمِ فارسی  آهستگیبه آرام،آرام :انهلّسَانهلّسَ

 : آزادی، گنجِ حکمت: خاکریز(3)درسِ سومِ فارسی . انگیزدیمرب کاری به را دیگران که آن ک،رِّحَمُ :نبانجُهللسِسِ

 : رستم و اشکبوس، گنجِ حکمت: ااه و چاه(1)درسِ دوازدهمِ فارسی الح افزارِ انگ، مُمالِ سِ سِلیح:

  وش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(: گذر سیا3)درسِ دوازدهمِ فارسی  یاسمن گل، درختِ نوعی :نمَسَ

: 1فارستی   ستیزدهمِ  )درسِ نظر استت.(  به زردی باشد، زرده )در متنِ درس، مطلق )فق(( اس  موردِ اسبی که رنگش مایل :ندمَسَ

 زمین( گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران

 خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3 )درسِ نهمِ فارسی رسانندهزیان و گرم بسیار بادِ :مومسَ

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1فارسی  سیزدهمِ )درسِهر چیز  سرنیزه، تیزیِ :سِنان

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِمغی زردرنگ صَ :سَندروس

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2همِ فارسی )درسِ شانزد بیناییِ توان دید، سو:

)درسِ  .استت  همراه نفخ یا دلسرِ سوزشِ با معموالً که غذا هضمِ در اللختِاِ یا شکالاِ هرگونه دیرهضمی، واری،بدگُ :هاضمهسوءِ

 : از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(3هشتمِ فارسی 

 مت: حقّۀ راز(کح : مهر و وفا، گنج1ِفارسی  شمِش )درسِاندیشه، هوس، عشق  :سودا

 باران(: در حقیقتِ عشق، شعرخوانی: صبحِ ستاره3)درسِ هفتمِ فارسی  دیوانگی خیال، :سودا

 : طوطی و بقّال، گنجِ حکمت: کوزه(1)درسِ چهاردهمِ فارسی خریدار و فروشنده  سوداگر:

 : آفتابِ امالِ حق(نامه، گنجِ حکمت: نی3)درسِ ششمِ فارسی  اشن :سور

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  اشن :سور

 : خوانِ هشتم، شعرخوانی: ای میهن!(3)درسِ سیزدهمِ فارسی  تشدّ و تحدّ تیزی، و تندی)سَ/ سُ(  :تسورَ

 ک گام، فراتر(حکمت: ی شکن، گنجِ، دریادالنِ صف1فارسی  دهمِ )درسِفلزی  دارِسقف ساختمانِ :سوله

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  ترس سَهم:

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  آورترس انگیز،هراس سَهمگین:

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  بزرگی سروری، سیادت:

 : در امواجِ سند، گنجِ حکمت: چو سرو باش آزاد( 2)درسِ هشتمِ فارسی  ایوه سیماب: ای؛ایوه ایوه، رنگِ به گون:سیماب

 : یارانِ عاشق، شعرخوانی: صبح بی تو(2)درسِ یازدهمِ فارسی  نقره یا سیم از شدهساخته سیمین، سیم، به منسوب سیمینه:

  

  خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  اوان برُنا، شاب:

  خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  گمان و شک شائِبه:

 : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(3)درسِ یازدهمِ فارسی  بویایی حسِّ :هشامِّ

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2ی )درسِ نهمِ فارس مشتاق آرزومند، شایِق:
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  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  چوپان)شَ/ شُ(  :شبان 

: آن شت ِ عزیتز، شتعرخوانی: شتکوهِ     3)درسِ یازدهمِ فارستی   چیزی یا کسی از موهوم ۀسای آید،می نظر به سیاهی صورتِبه آنچه :حبَشََ

  چشمانِ تو(

)درسِ  .باشتد  شتده  چیده روییدن از پس بار دو دارد، را آن تقابلیّ که شبدری :دوچین شبدرِ یکساله؛ و علفی گیاهی :ربدَشََ

   خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3نهمِ فارسی 

 مت: حقّۀ راز(کح : مهر و وفا، گنج1ِفارسی  ششمِ )درسِبیدار، راهزن ش  :روشب

 : در کوی عاشقان، گنجِ حکمت: چنان باش ...(2سِ سومِ فارسی )در شبرو شبگََرد:

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  صبح از پیش سحرگاه، :شبگیر

 ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(3)فارسی  همسان ثل،مِ مانند، :بهشِ

  گذر سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش( :3)درسِ دوازدهمِ فارسی  ش  در دشمن ناگهانیِ ۀحمل :شبیخون

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  ندارام و بزرگ :شخیص

  : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  خیمه بان،سایه :شِراع

 ، گنجِ حکمت: مزارِ شاعر(دم: سپیده1)درسِ هفدهمِ فارسی ارامندی، باشرف بودن  شرافت:

 نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی . باشند بریده درازا از که گوشتیرۀ پا :هرحِشََ پاره؛پاره :هرحِشََهرحِشََ

  خوانی: ااسوسی که االغ بود(: دماوندیّه، روان3)درسِ پنجمِ فارسی  بناکضَغَ خشمگین، :هرزِشََ

: آن شت ِ عزیتز،   3)درسِ یتازدهمِ فارستی   . آیتد می واود به اخالقی هایارزش کردنِرعایت از که اعتباری و رمتحُ ی،بزرگوار :فرََشََ

 شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(

: کبتاب غتاز،   3)درسِ شتانزدهمِ فارستی    رستیدن  محترمی شخصِ حضورِ به قدر،عالی و محترم شخصِ نزدِ به آمدن شدن:شََرََفیاب

 رمیا( خوانی: اِروان

 : در کوی عاشقان، گنجِ حکمت: چنان باش ...(  2)درسِ سومِ فارسی  طریقت مقابلِ دین، راهِ آیین، شر ، :شریعت

  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  تمام کامل، طورِ به دانگ:شش

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2فارسی )درسِ پنجمِ  داستان و مَثَل به آمیخته و نمادین شعرِ شعرِتمثیلی:

 خوانی: آذرباد(: خوانِ عدل، روان2)درسِ هجدهمِ فارسی  شادمانی خوشی، شََعَف:

 همّت(: حکمت نیکی، گنجِ: 2اوّلِ فارسی  )درسِ .است گوشتخواران رستۀ ازوِ که سگان تیرۀ از است پستانداری اانورِ :شُغال

 : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3)درسِ یکمِ فارسی  ردیمَپا کننده،شفاعت :فیعشََ

  دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  خجیرنَ ید،صِ شکار؛ به منسوب شکاری:

 ها(: چشمه، گنجِ حکمت: خالصۀ دانش1)درسِ یکمِ فارسی زلف  مِپیچ و خَ شِکن:

 خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  گرفتن نیک فالِ به را چیزی ستگی،جَخُ ت،نَیمَمِ شُگون؛ شُکوم:

  تر!(تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3)درسِ چهاردهم فارسی  نیرومند قوی،)شَ/ شِ(  :رفشگََ

 همّت(: متحک نیکی، گنجِ: 2اوّلِ فارسی  )درسِ افتاده کار از پای و دست :شََل

 خوانی: دیدار( : قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  تالمَمَ سرزنش، سرکوفت، )شَ/ شِ( شماتََت:

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِپولی اندک و ناچیز  :شِندِرغاز
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 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِچرک، آلودگی  :شوخ 

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی . پزندمی سبزی و برنج با که ساده آشِ شوربا:

  خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  شیدایی و عشق شوریدگی:

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِکسی که ظاهری آشفته دارد، عاشق و عارف  شوریده:

 همّت(: حکمت نیکی، گنجِ: 2اوّلِ فارسی  )درسِ حالآشفته :رنگشوریده

 خوانی: طرّاران(  : خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِااه و االل  :شوکت

  جِ حکمت: گُمان(: شکرِ نعمت، گن3)درسِ یکمِ فارسی  خالص عسلِ :قفایِ شهدِ عسل؛ :هدشََ

 خسرو(      :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِای از دستگاه شور ایرانی، گوشه های موسیقییکی از آهنگ :شهناز

)درسِ  .ودرمتی  کتار  به شگفت امری به اشاره برای معموالً ؛(5/ آیۀ ص سورۀ. )عُجابٌ لَشَََیءٌ ذاه انَِّ» آیۀ به اشاره عُجابٌ: یءٌشََ

 خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3شانزدهمِ فارسی 

 تر!(تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3)درسِ چهاردهم فارسی  دلداده عاشق، :شیدا

 باران(: در حقیقتِ عشق، شعرخوانی: صبحِ ستاره3)درسِ هفتمِ فارسی  دیوانگی :شیدایی

  زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1)درسِ سیزدهمِ فارسی ن، دالور شیرافک)اَ/ اُو(  شیراوژََن:

 نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی . برآرند تحنَمِ و مصیبت در که فریاد و زاری ماتم، و ناله :شیون

 خوانی: بویِ اویِ مولیان(روان : کویر،3)درسِ نهمِ فارسی  اس  آوازِ و صدا)شَ/ شِ(  :شیهه

 

 خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِعارف، آگاه  :صاحبدل

  دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  خالص ش،غَبی پاک، صافی:

  پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(: از 3)درسِ هشتمِ فارسی  پگاه دم،سپیده بامداد، :باحصَ

  خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  زیبایی انسان، رنگِ سفیدیِ و روییخوب صَباحَت:

 خوانی: آخرین درس(: عشقِ ااودانی، روان3)درسِ هجدهمِ فارسی  کتاب صَحیفه:

)درسِ  اعتبار و ارزش اًمجاز یابد؛یم اختصاص مجلس بزرگانِ نشستنِ برای که آن مانندِ و اتاق از اایی مجلس، باالیِ فِرَطَ :درصَ

   تر!(تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3چهاردهم فارسی 

 ها(: امال و کمال، شعرخوانی: بوی گل و ریحان1فارسی  هفتمِ )درسِبسیار راستگو  :یقصدّ

   خوانی: طرّاران(: خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِ شبیماری غَ :رعصَ

   خوانی: طرّاران(: خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِمبتال به عارضۀ صر   بیمارانِ :رعیانصَ

  : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  سخت دشوار، :صَعب

    : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3)درسِ یکمِ فارسی  بشر افرادِ از برگزیده برگزیده، :تفوَصَ

  خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  آواز فریاد، و بانگصَفیر: 

  : قاضی بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  بخشش :صِلََت

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  کردناحوالپرسی نانآ از و رفتن خویشاوندان دیدارِ به ارحام:صلة
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    : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(3)درسِ دومِ فارسی  حرفه کار، پیشه، :نعتصَ 

 : در کوی عاشقان، گنجِ حکمت: چنان باش ...(  2)درسِ سومِ فارسی  دلبر بتُ، صَنََم:

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  ستدر و الحصَ صَواب:

 : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(3)درسِ دومِ فارسی  مصلحت پسندیده، درست،: وابصَ

د و مَت وی در آن دَ قیامتت،  استرافیل کته در روزِ   شیپورِ :صوراسرافیلمند تا آواز برآید؛ بوق؛ ن دَشاخ و از آن، که در آ :صور

 : غرّشِ شیران، شعرخوانی: باز این چه شورش است(1فارسی  نهمِ )درسِ مردگان زنده شوند.

)درسِ  نقتاب  است؛ شده تعبیه دهان و چشم برای هاییسوراخ آن در و پوشاندرا می اصلی چهرۀ که مصنوعی ایچهره صورَتََک:

 ار(خوانی: دید: قصّۀ عینکم، روان2شانزدهمِ فارسی 

 مت: دیوارِ عدل(کح نخلِ والیت، گنجِ سارِ: در سایه1فارسی  هشتمِ )درسِهیبت، قدرت، شکوه و االل  :تولََصَ

 

      خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِتباه، تلف  :ضایع

   شتم، شعرخوانی: ای میهن!(: خوانِ ه3)درسِ سیزدهمِ فارسی  شیون بلند، صدایِ با فریاد و ناله :هجِّضََ

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  کوفتن زدن، :ضََرب

خوانی: روان: دماوندیّه، 3پنجمِ فارسی  )درسِ نهادنمرهَمَ زخم، بر چیزی بستنِ :مادکردنضِ نهند؛ اراحت به که دارو م،رهَمَ :مادضِ

  ااسوسی که االغ بود(

    : از آمتوختن ننتگ متدار،    1فارستی   دومِ )درسِهتای دولتتی استت.    درس، مقصود نشتان  و پیوست؛ در متنِه، همراه جِ ضمیم :مایمضََ

 خسرو(       :خوانیروان

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی کوچک  زراعتیِ زمینِ: ضَیعَتک زراعتی؛ زمینِ :ضََیعَت

 

 حکمت: کوزه( : طوطی و بقّال، گنج1ِفارسی  چهاردهمِ )درسِکاسۀ مسی  :طاس

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(  : کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  اویانعی  سرزنشگران، طاعِنان:

 شتده احتداث  طاقِ :ربیضََ طاقِ سازند؛ دیگر اایی یا اطاق روی بر آار با که شکلیقوس سقفِ ب،دَّحَمُ و خمیده سقفِ :طاق

  : از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(3)درسِ هشتمِ فارسی  .سازندمی گچ الطِمَ و آار با را آن که تیرآهن دو ۀدهان بینِ

   : خوانِ هشتم، شعرخوانی: ای میهن!(3)درسِ سیزدهمِ فارسی  همتابی یکتا، فرد، :طاق

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1درسِ یازدهمِ فارسی )کننده سیار سخت و آزاردهنده، کاری خستهب فرسا:طاقت

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(  : آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  تحمّل قابلِغیرِ فرسا،توان فرسا:طاقت

 : غرّشِ شیران، شعرخوانی: باز این چه شورش است(1فارسی  نهمِ )درسِسرنوشت، بخت  :طالع

: 3فارستی  )درسِ هشتمِ  .گذارندمی سر بر را آن بیشتر که اشیا حملِ یا داریهنگ مخصوصِ چوبی، معموالً و بزرگ ردِگِ ینیِس ق:بَطََ

 از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(

      خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِخو، عادت، طبع و سرشت  :طبیعت

 ها(: امال و کمال، شعرخوانی: بوی گل و ریحان1فارسی  هفتمِ )درسِشادی  :بطََرََ

)درسِ دوازدهتمِ   نهادن ظلم بنیانِ شدن، ظلم گسترشِ و پیدایش سب ِ :افکندن ظلم طرحِ نانهادن؛بَ از کنایه :افکندنطرح

   سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش( : گذر3ِفارسی 
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 : آزادی، گنجِ حکمت: خاکریز(3)درسِ سومِ فارسی  ارکن کناره، :فرطََ 

   خوانی: طرّاران(: خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِآور، عجی  شگفت :طُرفه

 یا سؤالی به دادنصریح پاسخِ از کردنخودداری ویژهبه وردن،آبهانه با و قصد روی از کاری انجامِ از کردنخودداری :رفتنفرهطََ

  : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(3)درسِ یازدهمِ فارسی  دیگر موضوعاتِ به موضو  کشاندنِ

 میهمتانِ  استت؛  دیگتری  چیزِ یا کس واودِ به وابسته اایی، در حضورش یا واودش که آن وابسته، یل،فِطُ به منسوب :یلیفِطُ

 ولیان(خوانی: بویِ اویِ م: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  ناخوانده

 خسرو(      :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِ آرامش، سکون و قرار :أنینهمَطُ

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِآرامش و قرار  :أنینهمَطُ

 بّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(: بارانِ مح2)درسِ هفتمِ فارسی  فرمانبری اطاعت، برداری،فرمان طوع:

 : از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(3)درسِ هشتمِ فارسی  )رَ/ رِ( ردا نوعی )طَ/ طِ( :سانطیلََ

 

 نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی  پندار مان،گُ :نظََ

 

 بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک( : قاضی2ِ)درسِ دومِ فارسی  بیماری حادثه، :عارِضه

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی . دهند پس را آن نیاز رفعِ از پس و بگیرند امانت به آنچه عاریه:

   : در کوی عاشقان، گنجِ حکمت: چنان باش ...(2)درسِ سومِ فارسی  راهی رهسپار، عازِم:

: شتکرِ نعمتت، گتنجِ حکمتت:     3)درسِ یکمِ فارسی  .پردازند عبادت به و بمانند مسجد در نیَّعَمُ تیمدّ در که کسانی ف،عاکِ جِ :فانعاکِ

   گُمان( 

 سارِ نخلِ والیت، گنجِ حکمت: دیوارِ عدل(: در سایه1)درسِ هشتمِ فارسی حاکم  عامل:

. استت  انفجتاری  هتای لته تَ کارگذاشتنِ و انفجار ۀوسیلبه نظامی هایهدف نابودکردنِ کارش که نظامی شخصی :تخریب عاملِ

 خوانی: ااسوسی که االغ بود(: دماوندیّه، روان3)درسِ پنجمِ فارسی 

 خوانی: آخرین درس(: عشقِ ااودانی، روان3)درسِ هجدهمِ فارسی  تندی مالمت، سرزنش، عِتاب:

 خوانی: خسرو(گ مدار، روان: از آموختن نن1)درسِ دومِ فارسی کردن گرفتن بر کسی، سرزنشخشم کردن:عِتاب

 گتذرِ : 3)درسِ دوازدهمِ فارستی   ایران پادشاهانِ :مجَعَ لوکِمُ ایران؛ باشند؛ ایرانی ویژههب غیرعرب، آن ساکنانِ که سرزمینی :مجَعَ

 سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(

: از پتاریز تتا پتاریس، گتنجِ حکمتت: سته       3رسِ هشتمِ فارسی )د چیز چند یا دو شدن ترکی یا شدنآمیخته شدن،جینعَ :آمدنجینعَ

  مَرکَ ِ زندگی(

 ها(: امال و کمال، شعرخوانی: بوی گل و ریحان1)درسِ هفتمِ فارسی دشمنی  عَداوَت:

   خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  دادگستری :هدلیّعَ

 حکمت: کوزه( : طوطی و بقّال، گنج1ِفارسی  چهاردهمِ )درسِبرانگیختنِ دعوا و هیاهو، نعره و فریاد اویانه برای فریادِ پرخاش :عَربَده

 : غرّشِ شیران، شعرخوانی: باز این چه شورش است(  1فارسی  نهمِ )درسِپادشاه، سریر، خیمه، سایبان  تختِ :رشعَ

 : حقّۀ راز(متکح : مهر و وفا، گنج1ِفارسی  ششمِ )درسِگذرانی خوش :تشرََعِ
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   : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3)درسِ یکمِ فارسی  شیره ره،فشُاَ آورند؛ دست به دیگر چیزِ یا میوه فشردنِ از که آبی :صارهعُ 

 ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(3)فارسی  لّذُ مقابلِ شدن،یگرام ارامندی، :زّعِ

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک( 2دومِ فارسی )درسِ  ارامند و بزرگ و است عزیز :جَل وَ عزَّ

 : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی . رودیم کار به خداوند نامِ ذکرِ از بعد ،است بلندمرتبه و بزرگ گرامی، :جلَّ وَ عزَّ

  : نیایش: الهی(2)فارسی  معصیت و گناه نافرمانی، عِصیان:

 خوانی: ااسوسی که االغ بود( : دماوندیّه، روان3رسِ پنجمِ فارسی )د شهِدَ بخشش، :طاعَ

  : گذر سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  پارسایی پرهیزکاری، اخالقی، اصولِ رعایتِ :فافعِ

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  بندگردن :عِقد

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  پیچیدگی ره،گِ عُقده:

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی . دارد بسیار آگاهیِ و دانش بشری معارفِ از ایرشته دربارۀ که آن علّامه:

 : خوانِ هشتم، شعرخوانی: ای میهن!(3)درسِ سیزدهمِ فارسی . کرد تکیه) )او آن بر بتوان آنچه دارنده؛نگاه گاه،تکیه :مادعِ

 مت: دیوارِ عدل( کح نخلِ والیت، گنجِ سارِ: در سایه1فارسی  هشتمِ )درسِکردن، آبادانی، ساختمان بناکردن، آباد) َ/  ِ(  :عمارت

 ت: ااه و چاه(حکم : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِافسار، دهانه  :عِنان

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1فارسی  سیزدهمِ )درسِافسار، دهانه  :عِنان

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن( 2)درسِ هفتمِ فارسی  احسان لطف، تواّه، عنایت:

 : نیایش: ای خدا(1)فارسی کردن جِ عنایت، تواّه، حفظ :نایاتعِ

 خوانی: میثاقِ دوستی(  : ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  هزاردستان بلبل، ب:عَندلی

      خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِکار، دشمن و بدخواه ستیزه :عَنود

: 1فارستی   هجتدهمِ  )درسِدهتد.  اندازند که بوی ختوش  رنگ و خوشبو است و آن را در آتش میایدرختی که چوبِ آن قهوه :عود

 خوانی: بینوایان(عظمتِ نگاه، روان

: قصّۀ عیتنکم،  2)درسِ شانزدهمِ فارسی  خالص پاک، قصان،نُبی و کامل عیار:متما ناپاکی؛ و شغَ مقابلِ نجه،سَ خالص، ) َ/  ِ( :عیار

 خوانی: دیدار(روان

   : خوانِ هشتم، شعرخوانی: ای میهن!(3زدهمِ فارسی )درسِ سی عیارمِ سنجش، مبنایِ و ابزار) َ/  ِ(  :عیار

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِزن و فرزندان، زن ) َ/  ِ(  :عیال

 

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِدو کتف  میانِ :بغارِ

 : پروردۀ عشق، گنجِ حکمت: مردانِ واقعی(  2)درسِ ششمِ فارسی  نهایتبی نهایت، حدِّ در :غایتبه نهایت؛ غایت:

 : از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(3)درسِ هشتمِ فارسی  مطلوب کمالِ چیزی، نهایی حدِّ ی:صوالقُتِغایَ

 بینوایان(خوانی: : عظمتِ نگاه، روان1فارسی  هجدهمِ )درسِ نهایی :غایی

 : خندۀ تو، گنجِ حکمت: مسافر(3)درسِ هفدهمِ فارسی  نهایی غایت، به منسوب غایی:

 : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(3)درسِ دومِ فارسی  آن غیرِ و مالی خسارتِ برانِاُ تاوان، :رامتغََ
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 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2فارسی )درسِ دومِ  .کشد غرامت که کسی زده،تاوان )غَ/ غِ( :زدهغرامَت 

 : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  خانمان از دوری غریبی، :تربَغُ

 خوانی: آخرین درس(: عشقِ ااودانی، روان3)درسِ هجدهمِ فارسی  گیاه و درخت کاشتنِ و نشاندن غََرس:

)درسِ . استت  طهوَّحَمُ بر فشرِمُ که سازندیم طهوَّحَمُ یک یا سالن اطرافِ باالیِ که در کوچکی هایاتاق از یک هر باالخانه، :رفهغُ

 خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3نهمِ فارسی 

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  انگ پیکار، غََزا:

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2مِ فارسی )درسِ دو فّارکُ با کردنانگ :غََزو

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  شیر غََضََنفََر:

 ها(خالصۀ دانش حکمت: : چشمه، گنج1ِفارسی  یکمِ )درسِشور و غوغاکنان  :زنغُلغُله

  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3ارسی )درسِ شانزدهمِ ف عاطفی هیجانِ تِشدّ احساسات، و عواطف اوششِ غََلََیان:

 حکمت: یک گام، فراتر( شکن، گنجِ، دریادالنِ صف1فارسی  دهمِ )درسِنیازی توانگری، بی :غََنا

  ها(: امال و کمال، شعرخوانی: بوی گل و ریحان1فارسی  هفتمِ )درسِسرود، نغمه، آوازخوانی، دستگاه موسیقی  :غِنا

  : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  یتوانگر نیازی،بی غََنا:

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  ریوغَ خروش، فریاد، کشیدن،نعره )غَ/ غُ( غو:

 : سفر به بصره، گنجِ حکمت: شبی در کاروان(1)درسِ سومِ فارسی قورباغه  غوک:

 همّت(: حکمت نیکی، گنجِ: 2اوّل فارسی  )درسِ شمچ از نهان پنهان، :غیب

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی   صُّعَتَ بردن،شکرَ ت،میَّحَ غیرت:

 

   : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3)درسِ یکمِ فارسی  واضح آشکار، :شفاحِ

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2سی )درسِ دومِ فار کار از شدنآسوده :شدنفارغ

  : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  پیروز برگزیده، فایِق:

  : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  برتر برگزیده، :قفایِ

 وانی: زاغ و کبک(: قاضیِ بُست، شعرخ2)درسِ دومِ فارسی  ترراحت تر،آسوده :ترفََراخ

   : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3)درسِ یکمِ فارسی  فرشۀ گسترند گستر،شفر :اشرّفََ

  زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1فارسی  سیزدهمِ )درسِآمدن رسیدن، نزدیک :فراز آمدن

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِی فارس پنجمِ )درسِمصر  قدیمِ جِ فرعون، پادشاهانِ :نهراعِفََ

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِآسایش و آرامش، آسودگی  :راغفََ

  : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  آسودگی آسایش، :فََراغ

 خوانی: طرّاران(و شر، روان : خیر1)درسِ شانزدهمِ فارسی سودگی آ فََراغت:

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِدوری، ادایی )فِ/ فَ(  :فراق

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  عینک ( قابframeِ)فریم  فِرام:
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 ها(خالصۀ دانشحکمت:  : چشمه، گنج1ِ فارسی یکمِ )درسِگشایش، گشایش در کار و مشکل  :جرََفََ 

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِگشایش، رهایی  :فََرََج

  خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  خجسته مبارک، فرخنده:

  ز پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(: ا3)درسِ هشتمِ فارسی  منیُخوش ی،پِنیک قدم،خوش :یپِفرخنده

: از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَت ِ  3)درسِ هشتمِ فارسی  کیلومتر شش معادلِاً تقریب مسافت گیریِاندازه واحدِ فرسنگ، :خرسَفََ

  زندگی( 

 باران(: در حقیقتِ عشق، شعرخوانی: صبحِ ستاره3رسی )درسِ هفتمِ فا. است کرده واا  بندگانش بر خداوند آنچه ضروری، الزم، :رضفََ

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  بسیاری فََرط:

  ها(: امال و کمال، شعرخوانی: بوی گل و ریحان1فارسی  هفتمِ )درسِادایی، دوری  :ترقََفُ

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  ددِّجَتِمُ کند،می رفتار اروپاییان آدابِ به که کسی مآب:فرنگی

 خوانی: دیدار( : قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  هااروپایی و هافرنگی شیوۀ به مآبی:فََرََنگی

)درسِ دومِ فارسی  دمتگزارانخ و فرزند و زن مخصوصِ باشد، شده واقع دیگر اتاقی پشتِ که خانه در اتاقی اندرونی، :سرای فرودِ

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک( 2

 کردگار( ستایش: به نامِ، 1فارسی )روشنایی، پرتو  :فروغ

 همّت(: حکمت نیکی، گنجِ: 2اوّلِ فارسی  )درسِ شدن ریِّتحَمُ :فروماندن

: گتذرِ  3)درسِ دوازدهتمِ فارستی    فرهنتگ  یتا  معرفتت  دانتش،  از واالیی سطحِ از برخوردار :فرهیخته بودن،فرهیخته :فرهیختگی

 سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(

  : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  دستگیر یاور، :فریادرس

 بود( خوانی: ااسوسی که االغ: دماوندیّه، روان3)درسِ پنجمِ فارسی  منجمد زده،یخ :ردهسُفِ

ختوانی:  روان: عظمتتِ نگتاه،   1فارستی   هجتدهمِ  )درسِگتردد.  هوا مُشتَعِل می روشن که در مجاورتِ شیمیایی با رنگِ زردِ عنصرِ :رسفُفُ

 بینوایان(

 کردگار( ستایش: به نامِ، 1فارسی )بخشش، کَرَم، نیکویی، دانش  :ضلفََ

 یم(، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گو3)فارسی  مرَکَ بخشش،: ضلفََ

  خوانی: ااسوسی که االغ بود(: دماوندیّه، روان3)درسِ پنجمِ فارسی  فریاد زاری، و ناله :غانفََ

 کتاب از است احکام استنباطِ بر علم این مبنایِ. کندمی بحث شر  احکامِ عملیِ فرو ِ از که است علمی ه،شرعیّ احکامِ علمِ :قهفِ

 خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  .است هاداات محلِّ استنباط، همین سب ِ به و تسنّ و

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1فارسی  سیزدهمِ )درسِگروه، دسته  :فوج

 خسرو(      :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِدهنده سرشار و فراوان، بسیار فیض :یّاضفََ

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  رنگفیروزه فیروزه، رنگِ به :فامفیروزه

 

   خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  زین ۀکوه زین؛ الوی ۀبرآمد قسمتِ قاچ، :قاش

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  .شودمی بسته دکمه با آن الو طرفِ دو که بازالو اامۀ نوعی قََبا:
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)درسِ یکمِ  د.پیوندن هم به کمهدُ با را )الو( پیش طرفِ دو ،پوشیدن از پس و است باز )الو(، پیش سویِ از که ایهاام اامه، :باقََ 

    : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3فارسی 

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن( 2ی )درسِ هفتمِ فارس چیزی هر از مشت یک قََبضه:

)درسِ شتانزدهمِ  . رستد متی  خود مقاصدِ به زور، به توسّل با که کسی کش:قََدّاره کوتاه؛ و پهن شمشیر شبیهِ افزاریانگ قََدّاره:

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2فارسی 

 از این چه شورش است(: غرّشِ شیران، شعرخوانی: ب1)درسِ نهمِ فارسی پاکی  قُدس:

   خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  قداست صفا، پاکی، :دسقُ

 : در کوی عاشقان، گنجِ حکمت: چنان باش ...(2)درسِ سومِ فارسی . گرداند راپاک او عزیزِ روحِ خداوند، العَزیز: رُوحَهُ اهللُ قََدَّسَ

  : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  سیدنفرار نهادن،قدم آمدن، :دومقُ

 خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِخویشی و خویشاوندی )قَ/ قِ(  :قرابت

  : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  واریاَهم شدن،نزدیک قُرب:

    : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3یکمِ فارسی  )درسِ امال صاح  :سیمقََ

  : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  سرنوشت تقدیر، :قضا

 خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  دیگر تکّۀ از بعد ایتکّه أخری: قطعهً بعد

 ها(خالصۀ دانش حکمت: : چشمه، گنج1ِفارسی  کمِی )درسِپَسِ گردن، پشتِ گردن، پشت  :فاقََ

  دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  گردن پشتِ پشت، قََفا:

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  شیطنت برای کردنزدن،کمینکلَکَ کردن: قُال

 خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی . آویزندمی که یچراغچهل یا چراغ :ندیلقََ

  خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  .است گردیدوره هایِنمایش بازیگرِ مقصود ینجا درا قََوّال:

 ت(همّ: حکمت نیکی، گنجِ: 2اوّلِ فارسی  )درسِ غذا خوراک، روزانه، رزقِ :قُوت

 حکمت: کوزه( : طوطی و بقّال، گنج1ِفارسی  چهاردهمِ )درسِخشم، غض   :هرقََ

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِام آمده است. حم کشِسرپرست، در متن، به معنی کیسه :میِّقََ

 

)درسِ هشتمِ فارستی  . دهندمی قرار میز روی هانامه ای وندهپر کاغذ، قراردادنِ برای که روباز فلزیِ یا چوبی ۀاعب ااکاغذی، :کازیه

 : از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(3

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک( 2)درسِ دومِ فارسی  باکفایت کار، دانایِ :کافی

 کردگار( ستایش: به نامِ، 1فارسی ) سقفِ دهان، مجازاً دهان، زبان :کام

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِمجازاً مراد، آرزو، قصد، نیّت  :مکا

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِدستِ افراسیاب یرز یکی از فرماندهانِ :کاموس

  انی: اِرمیا(خو: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  کاه انبارِ کاهدان:

 ها(: امال و کمال، شعرخوانی: بوی گل و ریحان1فارسی  هفتمِ )درسِگران جِ کایِد، حیله :دانکایِ
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   : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  اهان مواوداتِ ۀهم نه،کایِ جِ :ناتکایِ 

 تمامِ یعنی داستان این  در ؛«نبود ذکر قابلِ چیزی» معنی به است سورۀ دهر لِاوّ آیۀ از بخشی شیئاً مذکوراً: یکن لم کأنََ

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی . شد نیستبهسر هاخوراکی

 قترار  متعتدّد  آهنتیِ  هتایِ حلقه یا زنجیر از ایرشته آن طرفِ یک در که آهن انسِ از زورخانه در شکلکمانی ایوسیله کََبّاده:

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  بودن چیزی خواستارِ داشتن، چیزی ادّعایِ را کشیدن: چیزی کََبّادۀ دارد؛

 : در کوی عاشقان، گنجِ حکمت: چنان باش ...(   2)درسِ سومِ فارسی  خداوندی بارگاهِ کبریا:

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن( 2ی )درسِ هفتمِ فارس تعالی خداوند کبریا، به منسوب کبریایی:

 خوانی: آخرین درس(: عشقِ ااودانی، روان3)درسِ هجدهمِ فارسی  خوشنویسی تحریر، نوشتن، کتابت:

  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  تپّه پشته، کُتََل:

    شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(: 3)درسِ یکمِ فارسی  بخشیدن کردن، طاعَ :کردنرامتکََ

  : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  کنار ساحل، :کََران

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(  2)درسِ دومِ فارسی  ناپسندی :کََراهیَّت

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِکرایه  :رایکِ

: گذرِ سیاوش از آتش، گتنجِ حکمتت: بته اتوانمردی     3)درسِ دوازدهمِ فارسی  ستم و ظلم از حاصل اندوهِ :جور تِبَرکُ ؛اندوه غم، :تبَرکُ

  کوش(

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِای از ردۀ الشخورها پرنده :سرکََکََ

 خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی . باشد بور و زرد میانِ آن رنگِ که اسبی :ندرََکُ

 ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(3)فارسی خداوند  صفاتِ و هانام از بخشاینده، بخشنده، بسیار :کریم

 خوانی: دیدار( : قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  چنین چنین، این کََذا:

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1)درسِ یازدهمِ فارسی فی، آن اندازه روزی که انسان را بس باشد. به اندازۀ کا کِفاف:

 خوانی: آخرین درس(: عشقِ ااودانی، روان3)درسِ هجدهمِ فارسی  بسنده کافی، کِفایت:

 : طوطی و بقّال، گنجِ حکمت: کوزه(1)درسِ چهاردهمِ فارسی ل چَمخفّفِ کَ کََل:

 از برگرفته تاشو؛ و ثابت قنداقِ نو  دو و مکانیکی رَوینشانه دستگاهِ دارای خودکار،نیمه و خودکار انوا ِ در سالحی کِالشینکُف:

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی . روسی سازِاسلحه نامِ

های امروز، گنجِ حکمتت: بته   : رباعی2)درسِ دهمِ فارسی  دوک گِردِ یچیدهپ ریسمانِ باشند، کرده گِرد که آن از و ریسمان و نخ کََالف:

 بهمن(   22یادِ 

  : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(3)درسِ یازدهمِ فارسی  آزاردهنده وضعِ در گرفتنرقرا تعلّ به ناراحت و تاببی :کالفه

 تر!(تر و اَولیمرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن: سی 3)درسِ چهاردهم فارسی ر بیشت سنِّ دارایِ :النکََ

: کبتاب غتاز،         3شتانزدهمِ فارستی    )درسِ چیتزی  نتابودکردنِ  یتا  ختوردن  کََنادن:  را چیزی کََلََکِ سفال؛ یا فلز از آتشدانی کََلََک:

 خوانی: اِرمیا(روان

       : دماوندیّته،  3)درسِ پتنجمِ فارستی    تتر بتزرگ  یتا  شتت مُ درشتتیِ  بته  شتده خشک لِگِپاره سنگ، صورتِبه شدهکخش گِلِهپار :لوخکُ

 خوانی: ااسوسی که االغ بود(روان
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 خوانی: پیرمرد چشمِ ما بود(: کالسِ نقّاشی، روان1)درسِ پنجمِ فارسی اس   پایِ برآمدگی پشتِ کُلّه: 

 خوانی: ااسوسی که االغ بود(: دماوندیّه، روان3 )درسِ پنجمِ فارسی. گذارندمی سر بر انگ در که فلزی کالهِ خود،کاله :خودهلََکُ

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی . بندندمی آن با را در و کنندمی نص  در پشتِ که چوبی قفلِ چِفت، کُلون:

: در 3)درسِ هفتتمِ فارستی    خوب یِهاصفت داشتنِ در بودن سرآمد چیز، هر حالتِ و صورت بهترین و ترینکامل بودن،کامل :کمال

   باران(حقیقتِ عشق، شعرخوانی: صبحِ ستاره

    خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  اصفهان استانِ مِمیرُسَ شهرستانِ توابعِ از کنَوَ ۀمنطق در کوهی نامِ :هنماکََ

 زمین(رید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران: گُردآف1فارسی  سیزدهمِ )درسِکمندانداز  :مندافکنک

      خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِمایل به سیاه  سرخِ اس ِ)مَ/ مِ(  :یتکُم

: 2)درسِ شانزدهمِ فارسی  .شود تشکیل ایمسئله ای طرحی دربارۀ مطالعه و تحقیق برای که مجمعی فرانسوی؛ ایکلمه کمیسیون:

 خوانی: دیدار( قصّۀ عینکم، روان

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  هیزم است؛ شده قطع آنبرگِ  و شاخ که درخت شدۀبریده تنۀ کُنده:

 پتنجمِ  سِ)درای فرانستوی(  ل علمی یا سیاسی بحث کنند. )کلمهمجمعی از دانشمندان و یا سیاستمداران که دربارۀ مسائ :رهنگِکُ

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی 

 ها(: امال و کمال، شعرخوانی: بوی گل و ریحان1فارسی  هفتمِ )درسِاندیش نبودن بینی، عاقبتاندک :نظریکوته

 .(خوانی: تا غزلِ بعد ..: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  کم روشناییِ اندک، نور کورسو:

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  رفیع بنایِ هر و قصر کوشک:

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِبزرگ، دُهُل  طبلِ :کوس

 ویِ اویِ مولیان(خوانی: ب: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی . است تیره سرخِ رنگِ به که ستریاَ یا اس  کََهَر:

 : از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(3)درسِ هشتمِ فارسی  کیان ۀسلسل پادشاهانِ از یک هر پادشاه، :یکِ

س، : از پاریز تا پتاری 3)درسِ هشتمِ فارسی  دارا تا بادقُیکِ از ایران داستانیِ پادشاهانِ از هریک ها،یکِ :کیان ؛کیان به منسوب :کیانی

  گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(

 ها(  : امال و کمال، شعرخوانی: بوی گل و ریحان1فارسی  هفتمِ )درسِحیله و فری   :کََید

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  مذه  دین، آیین، کیش:

)درسِ چهتاردهمِ فارستی   . دارد نیز درمانی خاصیّتِ و کند تبدیل طال به را مس توانستمی قدما عقیدۀ به که ایمادّه اکسیر، کیمیا:

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2

   حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِسیّارۀ زُحَل  :کیوان

 

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِنوعی اامۀ انگی، خِفتان  :برگََ

  : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  کردنذوب :گُداختن

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(  : کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  روندهراه ناز با و کنانالوه گُرازان:

 آزاد(: در امواجِ سند، گنجِ حکمت: چو سرو باش 2)درسِ هشتمِ فارسی  عظیم سنگین، گِران:
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: 1فارستی   پنجمِ )درسِبرداری از روی یک تصویر یا طرح گ یا زغال؛ نسخهطرّاحی چیزی به کمک گَرده یا خاکۀ زن :برداریرتهگََ 

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان کالسِ

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِدلیر، پهلوان  :گُرد

 : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(3)درسِ یازدهمِ فارسی  .است گروهان سه شاملِ معموالً که نظامی واحدِ :ردانگُ

 خوانی: پیرمرد چشمِ ما بود(: کالسِ نقّاشی، روان1)درسِ پنجمِ فارسی پشت، باالی کمر  گُرده:

 تر!(تر و اَولیسیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن: سی مرغ و 3)درسِ چهاردهم فارسی  نان نوعی نان، قرصِ :ردهگِ

)درسِ دوازدهتمِ   .بودنتد  ستاخته  فتوالد  از گتاومیش  سرِ شکلِ به که فریدون گُرزِ گاوسر: گرزۀ آهنین؛ عمودِ کوپال، رز،گُ گُرزه:

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(  2فارسی 

 خوانی: ااسوسی که االغ بود( : دماوندیّه، روان3)درسِ پنجمِ فارسی  خطرناک و یسمّ مارِ نوعی ویژگی :رزهگََ

  تر!( تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3)درسِ چهاردهم فارسی  کوشا چاالک، و رونده شتاب به مشتاق، :روگرم

ختوانی:  روان: کتویر،  3فارستی   )درسِ نهمِ سردسیر مقابلِ دارد؛ معتدل هایزمستان و گرم بسیار هایتابستان که ایمنطقه :گرمسیر

   بویِ اویِ مولیان(

      را کسی مالِ :ردنبُ گرو شود؛می داده او به دیهُّعَتَ رساندنِمانجا به در کسی ساختنِمطمئن برای که چیزی یا دارایی :روگِ

: مست و هُشیار، شعرخوانی: 3درسِ دومِ فارسی ) روگِ آوردنِتدسبه و مسابقه در شدنقموفّ ؛داشتننگه خود نزدِ و گرفتن وثیقه عنوانِبه

 در مکت ِ حقایق(

 : پروردۀ عشق، گنجِ حکمت: مردانِ واقعی(2)درسِ ششمِ فارسی  کاریبیهوده کاری:گََزاف

 : سفر به بصره، گنجِ حکمت: شبی در کاروان(1)درسِ سومِ فارسی کسی به اایی  کردن، فرستادنِروانه کردن:گُسیل

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک( 2)درسِ دومِ فارسی  کردنروانه فرستادن، :کردنگُسیل

  : فصلِ شکوفایی، گنجِ حکمت: تیرانا!( 3)درسِ دهمِ فارسی  سخاوت بخشندگی، :دستیهشادگُ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  برگ و پُرشاخ انبوه، گََشن:

 ها(خالصۀ دانشحکمت:  : چشمه، گنج1ِفارسی  یکمِ )درسِسرخ، بیخ بوتۀ گل  بوتۀ گل، گلِ :بُنلگُ

 خوانی: شیرزنانِ ایران( : خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِگلستان، گلزار  :نلشََگُ

 تی(خوانی: میثاقِ دوس: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  فزاراَپای کفش، نوعی گیوه:

 

      خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِناگزیر، ناچار  :الجَرََم

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  کردن باطل دعویِ کردن،خودستایی زدن:الف

 ها(بوی گل و ریحان: امال و کمال، شعرخوانی: 1)درسِ هفتمِ فارسی پستی، فرومایگی  لََئیمی:

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(  2)درسِ دومِ فارسی  اندکی :لََختی

  خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  دلپذیر نرم و گفتارِ غز،نَ و نیکو چیزهای لطیفه، امعِ لََطایف:

 خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3شانزدهمِ فارسی )درسِ  باریک اینکته نیکو، مطل ِ نغز، گفتارِ لطیفه:

 خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِگذرانی بازی، لَهو و لَعِ : خوش :بلََعِ
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: مهر و 1فارسی  ششمِ )درسِسرخ این سنگ، معروف است.  قیمت که در اواهرسازی مصرف دارد. رنگِهای گرانیکی از سنگ :عللََ 

 مت: حقّۀ راز(کح وفا، گنجِ

 خوانی: طرّاران(: خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِسرخ، مانند یاقوت  قیمتی به رنگِ سنگِ :عللََ

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  .پیچند چیزی بر که کاغذی و پارچه لََفاف:

 حکمت: مزار شاعر( دم، گنجِ: سپیده1فارسی  هفدهمِ )درسِس  افسار، دهنۀ ا)لُ/ لِ(  :لگام

    : خسرو(  خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِگویی؟ برای چه کسی می :مَن تََقوللِ

      خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِبازی و سرگرمی، آنچه مردم را مشغول کند.  :هولََ

 

 خوانی: بینوایان(: عظمتِ نگاه، روان1فارسی  هجدهمِ )درسِن طعام باشد. ای که بر آسفره :مائده

 خوانی: خسرو(     : از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِخوگرفته  :ألوفمَ

: از پتاریز تتا   3)درسِ هشتتمِ فارستی    یامتت ق هاینام از یکی قرآن، از ایسوره :غاشیه ؛دوزخ در خطرناک بسیار ماری :غاشیه مارِ

 پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(

 مت: دیوارِ عدل(کح نخلِ والیت، گنجِ سارِ: در سایه1فارسی  هشتمِ )درسِآنچه غیر از خداست، همۀ مخلوقات اهلل؛ مخفّفِ ما سِوَی  :ماسِوا

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3شانزدهمِ فارسی )درسِ  ثمررسیدن به رسیدن، انجام به از کنایه ماسیدن:

   خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  برتر ،واماسِ سو، آن، فراسو :راماوَ

ختوانی: بتویِ   روان : کتویر، 3)درسِ نهمِ فارسی  آنها مانندِ و روح خداوند، مانندِ باشد؛ ماده و طبیعت عالمِ از فراتر آنچه :بیعهالطّءُراماوَ

   اویِ مولیان(

 خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  .است وابسته بدان آنچه به: مایَتََعَلَّقُ

  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  .است چیزی درونِ آنچه مایَحتََوی:

 خوانی: طرّاران(  : خیر و شر، روان1 فارسی شانزدهمِ )درسِسرمایه، دارایی  :مایه

 خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی افتخار، سرافرازی  مباهات:

 خوانی: بینوایان(: عظمتِ نگاه، روان1)درسِ هجدهمِ فارسی ساخته، بناشده  مُبتََنی:

 خوانی: آذرباد(عدل، روان : خوان2ِ)درسِ هجدهمِ فارسی  شدهدادهتغییر دگرگون، مُبَدَّل:

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(  2)درسِ دومِ فارسی  رسانمژده نویددهنده، :مُبَشِّر

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  روشنفکرانه نوگرایانه، )تَ/ تِ( مُتجَدِّدانه:

 خوانی: خسرو(     : از آموختن ننگ مدار، روان1رسی فا دومِ )درسِمعمول، مرسوم )تَ/ تِ(  :لتداوِمُ

 خوانی: بینوایان(: عظمتِ نگاه، روان1فارسی  هجدهمِ )درسِروی هم امع شده، بر هم نشیننده، انبوه )تَ/ تِ(  :متراکِمُ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  شکارگاه مُتََصَیَّد:

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  غیرتمند )تَ/ تِ( ب:مُتعَصِّ

 خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  (است رفته کار به متعلّقات معنی به متن در) هاشعبه ها،شاخه مُتِفََرّعات:

 : در کوی عاشقان، گنجِ حکمت: چنان باش ...(2)درسِ سومِ فارسی  موافق عقیده،هم همسو، مُتََفِّق:
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 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک( 2)درسِ دومِ فارسی  مگراهَ شونده،نزدیک)تَ/ تِ(  :مُتقارِب 

: 3 )درسِ یتازدهمِ فارستی   کردن امری قبولِ به وادار کردن،جابمُ :دکردنتقاعِمُ شده؛عقان جاب،مُ شده،بجامُ)تَ/ تِ(  :دتقاعِمُ

   آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(

 خوانی: اِرمیا(  : کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  .گویدمی سخن که باشد کسی تنها امعی در که آن وحده: مُتکََلِّمِ

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  تابان درخشان،)تَ/ تِ(  :مُتأللئ

 خوانی: آخرین درس(: عشقِ ااودانی، روان3)درسِ هجدهمِ فارسی  پندگرفتن و بردنپی خود عمل زشتیِ به)تَ/ تِ(  :شدننََبّهمُت

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  پی در پی مُتواتِر:

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(  طوق : کبوتر2ِ)درسِ پانزدهمِ فارسی  ستیزه و ادال مُجادله:

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  صِرف مُجَرَّد:

  : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(3)درسِ یازدهمِ فارسی  یافتهمسُّجَتَ درآمده، اسم صورتِبه :مسَّجَمُ

: 3)درسِ شتانزدهمِ فارستی    آرابتزم  شتود؛ می آن حاضرانِ سرگرمیِ یا شادی و مجلس رونقِ سب ِ خود حضورِ با که آن آرا:مجلس

 خوانی: اِرمیا(کباب غاز، روان

  خوانی: خسرو(: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِاصل، ناممکن دروغ، بی :حالمُ

   باران(ق، شعرخوانی: صبحِ ستاره: در حقیقتِ عش3)درسِ هفتمِ فارسی  عاشق یار، دوستدار، :بحِمُ

: 3)درسِ دومِ فارستی . بود شرعی احکامِ اارایِ به رسیدگی و دین احکامِ اارایِ بر نظارت او کارِ که شهر حکومتیِ مأمورِ :بسِحتََمُ

  مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(  

 انی: زاغ و کبک(  : قاضیِ بُست، شعرخو2)درسِ دومِ فارسی  ستورمَ پنهان، :محجوب

 : در کوی عاشقان، گنجِ حکمت: چنان باش ...(2)درسِ سومِ فارسی  حضور محلِّ مَحضََر:

: کتاوۀ  2)درسِ دوازدهتمِ فارستی   . بتود  رستانده  حکومت بزرگانِ امضای به خویش تبرئۀ برای ضحّاک که متنی استشهادنامه، مَحضََر:

 دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(

  : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو( 3)درسِ یازدهمِ فارسی  دادگاه ،دفترخانه :رحضََمَ

 قرارگترفتن  ناخوشتایند  امترِ  مقابلِ در کردن، پیدا گرفتاری گیر کردن: مَحظور در مشکل؛ و گرفتاری مجازاً و مانع مَحظور:

 خوانی: اِرمیا(باب غاز، روان: ک3)درسِ شانزدهمِ فارسی ( است آمده نیز مَحذور صورت به واژه این امالی)

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  وربهره مَحظوظ:

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  کوچک مُحَقَّر:

 واقعی(: پروردۀ عشق، گنجِ حکمت: مردانِ 2)درسِ ششمِ فارسی  هدمَ بندند، شتر بر که جاوهکَ مَحمِل:

 ها(: امال و کمال، شعرخوانی: بوی گل و ریحان1فارسی  هفتمِ )درسِاندوه، ناراحتی  :تحنََمِ

 : غرّشِ شیران، شعرخوانی: باز این چه شورش است(1فارسی  نهمِ )درسِاندوه، غم  :تحنََمِ

 من(هب 22ه یادِ های امروز، گنجِ حکمت: ب: رباعی2)درسِ دهمِ فارسی  حنصَ میدانگاه، پهنه، مُحَوَّطه:

 تر!(تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3)درسِ چهاردهم فارسی  خصومت دشمنی،)صَ/ صِ(  :تخاصمَمُ

  خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  افکندن خطر در خطر، مُخاطِره:

      خسرو( :خوانیوختن ننگ مدار، روان: از آم1فارسی  دومِ )درسِگردیده خوار، زبون :خذولمَ
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)درسِ شتانزدهمِ   .گیترد متی  قترار  آن کنارِ در مزه و چاشنی عنوانِبه یا شودمی اضافه خوردنی مادۀ یک به که چیزهایی مُخََلَّفات: 

 خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3فارسی 

       نقّاشتی،   : کتالسِ 1فارستی   پتنجمِ  )درسِمتتداول شتده استت.    « ریگرفتتا »بزرگ، تنگنا، این واژه به معنتی   بدبختی و غمِ :صهخمَمَ

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِروان

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  بندگردن :مِخنََقه

 خوانی: بینوایان(: عظمتِ نگاه، روان1فارسی  هجدهمِ )درسِانگیز زا و هراسترسناک، وحشت :خوفمَ

 خوانی: آخرین درس(: عشقِ ااودانی، روان3)درسِ هجدهمِ فارسی  ذهن تخیّل، قوّۀ خیال، مُخََیِّله:

 : یارانِ عاشق، شعرخوانی: صبح بی تو(2)درسِ یازدهمِ فارسی  گردیدن و زدن دور اای مَدار:

    حقایق( : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت 3ِ)درسِ دومِ فارسی  یمِ پیوسته، همیشه، :داممُ

   خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  گفتندرس موضعِ کنند؛ تدریس آن در که یمحلّ :سدرَمَ

  خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِاای دفن، گور  :ندفََمَ

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن( 2درسِ هفتمِ فارسی ) تزَّعِ مقابلِ خواری، فرومایگی،)ذَ/ ذِ(  مَذلَّت:

 : خوانِ هشتم، شعرخوانی: ای میهن!(3)درسِ سیزدهمِ فارسی  ردیفهم ف،ترادِمُ :فرادِمُ

   ؛اوستت  ضتمیرِ  بر معالِ احوال، ۀهم در خداوند اینکه بر یقین و حق به بنده هِتواّ کمالِ عرفانی، اصطالحِ در)قَ/ قِ(  :مراقبت

   : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  حق غیرِ به هتواّ از دل داشتنِنگاه

   : خوانِ هشتم، شعرخوانی: ای میهن!(3)درسِ سیزدهمِ فارسی  لرزنده ارتعاش، دارایِ :شعِرتََمُ

 در کوی عاشقان، گنجِ حکمت: چنان باش ...(: 2)درسِ سومِ فارسی  سالک و مُرید متضادِّ پیشوا، راهنما، ارشادکننده، مُرشِد:

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  علفزار چراگاه، زار،سبزه :مَرغزار

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِسوده راحت و آ :هفَّرََمُ

 : از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(3هشتمِ فارسی  )درسِ. شوند سوار آن بر آنچه اس ، :برکََمَ

 شبی در کاروان( حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِ اصالح و رسیدگی)رَ/ رِ(  :ترمَّمَ

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِاوانمردی، مردانگی  :تروَّمُ

 : یارانِ عاشق، شعرخوانی: صبح بی تو( 2)درسِ یازدهمِ فارسی  بخشالتیام گذارند، زخم روی که روییدا هر مَرهم:

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِمُمالِ مزاح، شوخی  :زیحمِ

   : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  زیادی افزونی، :زیدمَ

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  یاوری همیاری، ) َ/  ِ( عدت:مُسا

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  انگاریساده گرفتن،آسان مُسامِحه:

 مَرکَ ِ زندگی(: از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه 3)درسِ هشتمِ فارسی  شتابنده زودگذر، :لعجِستََمُ

 نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی  شدنشیفته و حیران :گشتنقغرََستََمُ شیفته؛ مجذوب، :قغرََستََمُ

      خوانی: خسرو(: از آموختن ننگ مدار، روان1)درسِ دومِ فارسی نیاز بی مُستََغنی:

 نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3ی )درسِ ششمِ فارس دارندهگوش شنونده، :عمِستََمُ
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   نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی  پنهان پوشیده، :ستورمَ 

  خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  مجذوب شیفته، مفتون، مَسحور:

 سرو(     خ :خوانیاز آموختن ننگ مدار، روان: 1فارسی  دومِ )درسِگویی، دلقکی لطیفه :مسخرگی

  خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  خوشی شادی، مَسِرَّت:

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  خشنود شادمان، مَسرور:

      خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ سِ)درآورد؛ مثل شراب آن مستی می چیزی که نوشیدنِ :مُسکِر

  : آزادی، گنجِ حکمت: خاکریز(3)درسِ سومِ فارسی  طریق روش، :کسلََمَ

  : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(3)درسِ یازدهمِ فارسی  اسالم دینِ پیروِ :مسلِمُ

 حکمت: کوزه( : طوطی و بقّال، گنج1ِارسی ف چهاردهمِ )درسِباور کردن  :داشتنمُسَلَّم

   خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  کردنبدرقه کردن،همراهی)یَ/ یِ(  :شایعتمُ

 ابِ حُسن(: بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفت2)درسِ هفتمِ فارسی  افتادن اشتباه به شدن:مُشتََبِه اشتباه؛ دچارِ کننده،اشتباه مُشتََبِه:

: قصّتۀ عیتنکم،   2)درسِ شتانزدهمِ فارستی    کشتور  آن مردمِ نظرِ با حکومت ااراییِ و گذاریقانون هایویهرَ بودنمنطبق مشروعیّت:

 خوانی: دیدار( روان

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  تابان درخشان، مُشََعشََع:

: 2)درسِ دهتمِ فارستی   .دارند نگه آب و ماست آن در و باشند کَنده یکجا و درست را آن که وسفندیگ پوستِ خیک، نبان،اَ مَشک:

 بهمن( 22های امروز، گنجِ حکمت: به یادِ رباعی

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِآشفته و پریشان  :شوَّشََمُ

 حکمت: یک گام، فراتر(  شکن، گنجِ، دریادالنِ صف1فارسی  یدهم )درسِ لیخدای تعا اراده، خواستِ :تشیَّمَ

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  خواست اراده، مَشیَّت:

  تر!(تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3)درسِ چهاردهم فارسی  داشتنصحبتهم نشینی،مه )حَ/ حِ( :صاحبتمُ

 : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(3)درسِ یازدهمِ فارسی  کنندهپافشاری اصرارکننده، :رصِمُ

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِالح انسان باشد. آنچه که سب  خیر و صَ :تحَصلََمَ

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2فارسی  )درسِ شانزدهمِ آمیزمسخره آور،خنده مُضحِک:

  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  اویدن مَضغ:

    : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3)درسِ یکمِ فارسی  .درَبَیم را او فرمانِ دیگری که کسی شده،اطاعت فرمانروا، ع:طامُ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2درسِ پانزدهمِ فارسی ) ریبَفرمان )وَ/ وِ( مُطاوعَت:

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  نوازنده آوازخوان، :مُطرِب

      ار، : از آمتوختن ننتگ متد   1)درسِ دومِ فارستی  مُطرِب؛ کسی که نواختنِ ستاز و خوانتدن را پیشتۀ ختود ستازد.       عمل و شغلِ مُطرِبی:

 خوانی: خسرو(      روان

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  آزاد رهاشده، مُطلََق:

 خوانی: آذرباد(: خوانِ عدل، روان2)درسِ هجدهمِ فارسی  قید و شرطبی مُطلََق:
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  ، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(دار: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  دارطوق مُطََََوَّقه: 

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  پشتیبانی کردن،یاری )هَ/ هِ( :مُظاهرََت

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِداشتن، رفت و آمد تلفَگفت و شنید، اُ :رتعاشِمُ

      خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِجِ معصیت، گناهان  :یعاصمَ

)درسِ یکتمِ  . است ت )شَ/ شِ(مکاشف و مراقبت کارِ همان مقصود درس، متنِ در شرعی، عباداتِ و احکام بادی،عِِ عمالاَ :لتعامِمُ

  : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3فارسی 

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  عبادت محلِّ ه،پرستشگا مَعبَد:

 : آن ش ِ عزیز، شعرخوانی: شکوهِ چشمانِ تو(3)درسِ یازدهمِ فارسی  گذرگاه عبور، محلِّ :رعبَمَ

 خوانی: آذرباد(: خوانِ عدل، روان2)درسِ هجدهمِ فارسی  ارزشمند محترم، مُعتََبَر:

  : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  کنندهفاعترا اقرارکننده، :فرِعتََمُ

  خوانی: ااسوسی که االغ بود(: دماوندیّه، روان3)درسِ پنجمِ فارسی  روسری سرپوش، :رعجَمِ

  ،1فارسی  دهمِ )درسِ کند. شناسانندهشوند، مُعَرّفی میان افرادی را که به مجلس وارد میبزرگ کسی که در مجمعِ :فرِّعَمُ

 شکن، گنج حکمت: یک گام، فراتر(دریادالنِ صف

 ها(خالصۀ دانش حکمت: : چشمه، گنج1ِفارسی  یکمِ )درسِانگ، اای نبرد  میدانِ)رَ/ رِ(  :عرکهمَ

  حکمت: یک گام، فراتر( شکن، گنجِ، دریادالنِ صف1فارسی  دهمِ )درسِانگ  میدانِ)رَ/ رِ(  :عرکهمَ

 خوانی: ااسوسی که االغ بود(: دماوندیّه، روان3)درسِ پنجمِ فارسی  کردندرنگ تأخیرکردن، :کردنلطَّعَمُ بالتکلیف؛ بیکار، :لطَّعَمُ

   خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  شدهآویخته آویزان، :قعَلَّمُ

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِاست.  هایی از بدنش آسی  دیدهکسی که عضو یا اندام :علولمَ

 خوانی: آخرین درس(: عشقِ ااودانی، روان3)درسِ هجدهمِ فارسی  سالخورده مُعَمَّر:

 خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  کج مَعوَج:

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(ترِ طوق: کبو2)درسِ پانزدهمِ فارسی  اریی مَعونََت:

  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  معمول شده، شناخته عهدشده، مَعهود:

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِمقیاس، اندازه  :معیار

: از پتاریز تتا پتاریس، گتنجِ حکمتت: سته       3)درسِ هشتمِ فارسی . گویند را درشِمُ و کامل عارفِ نی،عرفا اتِادبیّ در ؛زرتشتی دانِموبَ :غانمُ

 مَرکَ ِ زندگی(

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  شدهشمردهغنیمت ارزش،با مُغتََنََم:

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِبصره،  : سفر به1فارسی  سومِ )درسِمتعلّق به کشورِ مغرب )مراکش( : غربیمَ

      خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِخورده شکست :غلوبمَ

 ها(خالصۀ دانش حکمت: : چشمه، گنج1ِفارسی  یکمِ )درسِکلید  :فتاحمِ

  ز این چه شورش است( : غرّشِ شیران، شعرخوانی: با1فارسی  نهمِ )درسِافتخار  سربلند، صاح ِ :رمُفتََخََ

 خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِسیم، رشتۀ فلزی دراز و باریک  :فتولمَ
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   : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  افتخار ۀمای بنازند؛ و کنند فخر بدان چه هر ر:فخََمَ 

 خوانی: آذرباد(: خوانِ عدل، روان2همِ فارسی )درسِ هجد آورنشاط بخش،شادی مُفََرِّح:

    : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  انگیزحرَفَ بخش،شادی :حرِّفََمُ

 خوانی: طرّاران(: خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِچیز دست، درویش و بیتهی :سفلِمُ

 تر!(تر و اَولی: سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3هاردهم فارسی )درسِ چ سخنان گفتارها، مقالت، جِ :مقاالت

  خوانی: طرّاران(: خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِاقبال بخت و خوشخوشبخت، نیک :لقبِمُ

 ت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(: بارانِ محب2ّ)درسِ هفتمِ فارسی  .است کرده پیدا منزلت او نزدِ در و شده کسی به نزدیک که آن مُقََرَّب:

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  شدهتعیین معلوم، مُقََرَّر:

  : گذر سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  یافتندوام و ثبات قرارگرفتن، :رشدنرَّقََمُ

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2دومِ فارسی  )درسِ همراه پیوسته، :مَقرون

حکمتت: یتک گتام،     شتکن، گتنجِ  ، دریادالنِ صف1فارسی  دهمِ )درسِخوان قرآن را به آواز خوانَد، قرآن جِ مُقری، کسی که آیاتِ :مُقریان

 فراتر(

 : آذرباد(خوانی: خوانِ عدل، روان2)درسِ هجدهمِ فارسی  شده قید در بسته، گرفتار، مُقََیَّد:

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِکند. دهد یا کرایه میو االغ کرایه میکسی که اس  و شتر  :مُکاری

: شتکرِ نعمتت،   3)درسِ یکتمِ فارستی   . است حقایق به ردنبُیپ عرفانی، اصطالحِ در آشکارساختن، و کردنکشف)شَ/ شِ(  :کاشفتمُ

  گُمان( گنجِ حکمت: 

 : گذر سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  هاحیله مکرها، یدها،کَ کیدت؛مَ یا کیدهمَ جِ :دکایِمَ

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِادا مشو، رها مکن )سَ/ سِ(  :سلگُمَ

    خوانی: طرّاران(: خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِهمراهان  :مانالزِمُ

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِسنجش  هر چیز، معیار، ابزارِ اصلِ :مِالک

 : غرّشِ شیران، شعرخوانی: باز این چه شورش است(1فارسی  نهمِ )درسِاندوه، پژمردگی، افسردگی  :اللمَ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  آمدن ستوه به ماندگی، آزردگی، ت:مَاللََ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  سرزنش مَالمَت:

 خسرو(       :خوانیر، روان: از آموختن ننگ مدا1فارسی  دومِ )درسِشدن شدن، متواّهآگاه :شدنلتََفِتمُ

: غترّشِ شتیران،   1فارستی   نهتمِ  )درسِحق است؛ ابرائیل، اسرافیل، میکائیل، عزرائیتل   حضرتِ ای که نزدیک به آستانِفرشته :مَلََک

 شعرخوانی: باز این چه شورش است(

   : در کوی عاشقان، گنجِ حکمت: چنان باش ...(2)درسِ سومِ فارسی  فرشته مَلََک:

 ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(3)فارسی  خداوند پادشاه، :کلِمَ

  : گذر سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  سلطان پادشاه، :کلِمَ

  حقایق(: مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ 3)درسِ دومِ فارسی  پایتخت لک،المُدارُ :لکمُ دارِ ؛مملکت کشور، سرزمین، :لکمُ

 ها(: امال و کمال، شعرخوانی: بوی گل و ریحان1فارسی  هفتمِ )درسِواالمرتبه  خداوندِ :مَلِک تعالی
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 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن( 2)درسِ هفتمِ فارسی  باال اهانِ غی ، عالمِ مَلََکوت: 

 ( ار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخواندهد: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  آزرده ناتوان، و سست مَلول:

 باران(: در حقیقتِ عشق، شعرخوانی: صبحِ ستاره3)درسِ هفتمِ فارسی  ردنمُ مرگ، :ماتمَ

 خوانی: آذرباد(: خوانِ عدل، روان2)درسِ هجدهمِ فارسی  دهندهیاری مددکننده، مُمِد:

: در کوی عاشتقان، گتنجِ   2)درسِ سومِ فارسی  مراسم و هاآیین آداب،مجازاً  حاایان، عبادتِ ااهای مَنسَک، یا مَنسِک امعِ مَناسِک:

 حکمت: چنان باش ...(

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  دادن اندرز )صَ/ صِ( مُناصحَت:

   خوانی: طرّاران(: خیر و شر، روان1فارسی  شانزدهمِ )درسِمُستَغلّات  مال و ثروت، درآمدِ :نالمَ

   : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3)درسِ یکمِ فارسی  نیکویی کر،شُ سپاس، :تنَّمِ

   « شانتَمَ» نام از برگرفته؛ گیرندمی دست به قلندران و درویشان معموالً و شودمی ساخته داررهگِ چوبِ از که عصا نوعی :شانتََمَ

    : خوانِ هشتم، شعرخوانی: ای میهن!(3فارسی )درسِ سیزدهمِ  (صغیر آسیای در شهری)

 خوانی: خسرو(     : از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِهای کثیف و بدبو آب محلِّ امع شدنِ مَنجَالب:

 خوانی: بینوایان(: عظمتِ نگاه، روان1فارسی  هجدهمِ )درسِویژه، محدود  :رصِمُنحَ

      خسرو( :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِکهنه، فرسوده  :رِسمُندَ

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  عی بی و پاک مُنََزَّه:

  : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  شدههدادنسبت :نسوبمَ

   دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(بوترِ طوق: ک2)درسِ پانزدهمِ فارسی  شدهقطع بریده، مُنقََطِع:

      : خسرو(خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِزشت، ناپسند  :نکََرمُ

 : یارانِ عاشق، شعرخوانی: صبح بی تو(2)درسِ یازدهمِ فارسی  انکارکننده مُنکِر:

  جِ حکمت: گُمان(: شکرِ نعمت، گن3)درسِ یکمِ فارسی  ناپسند زشت، ر:نکََمُ

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِآور، هولناک ناک، ترسترس :هیبمَ

دار، گتنجِ حکمتت:   : کبتوترِ طتوق  2)درسِ پتانزدهمِ فارستی   . ستا واا  شخص بر آن انجامِ که اعمالی و وظایف موا ، امعِ مَواجِب:

  مهمانِ ناخوانده(

  دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  هااای موضع، امعِ مَواضِع:

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  فکرهم همراه، مُوافِق:

  : آزادی، گنجِ حکمت: خاکریز( 3)درسِ سومِ فارسی  همراه و رایهم :قوافِمُ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  کردنپیروی کردن،اریی دوستی، ت:مُواال

  : گذر سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  مشاوراً مجاز زرتشتی، روحانیِ :دموبَ

   : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2فارسی  )درسِ دوازدهمِ زردشتی روحانیِ پیشوایانِ موبَدان:

 خوانی: بینوایان(: عظمتِ نگاه، روان1)درسِ هجدهمِ فارسی  آور، ترسناکوحشت مُوحِش:

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  گرفتندوستی محبّت، دوستی، مَودَّت:
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 خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2درسِ نهمِ فارسی ) نواخوش آهنگ،هم موزون: 

 : پروردۀ عشق، گنجِ حکمت: مردانِ واقعی(2)درسِ ششمِ فارسی  هنگام زمان، موسم:

  : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  زمان هنگام، فصل، :مموسِ

   خوانی: طرّاران(روان: خیر و شر، 1فارسی  شانزدهمِ )درسِاا  :عموضِ

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(  : آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  زمان هنگام، موعد:

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  متین باوقار، مُوَقَّر:

 کبک( : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و2)درسِ دومِ فارسی  استوار تأکیدشده، :مُؤکَّد

      خوانی: خسرو(: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِشیفته، بسیار مشتاق، حریص، آزمند  :عمولََ

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  خطیر و مهم کارهای :مُهمّات

  : دیدار(خوانی: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  سستی اهمال، مُهمَلی:

 خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  آورستر سهمگین، مَهیب:

متا   خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِکند. ها تقسیم میها و باغآب، کسی که آب را به خانه نگهبانِ :میراب

 بود(

 خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2رسِ پنجمِ فارسی )د استوار عهدِ پیمان، و عهد میثاق:

 

  دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  سرزمین ناحیه، ناحیت:

 ها(خالصۀ دانش حکمت: : چشمه، گنج1ِفارسی  یکمِ )درسِنظیر مانند، بیبی :نادره

 خوانی: اِرمیا( : کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  عقل برخالفِ نیست؛ عقل رویِ از آنچه نامعقول:

   : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3)درسِ یکمِ فارسی  شرافت آبرو، :ناموس

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک( 2)درسِ دومِ فارسی  .سازند هیتُمیان درختِ از که کوچک قایقی :ناو

 : خوانِ هشتم، شعرخوانی: ای میهن!(3یزدهمِ فارسی )درسِ س نبرد :رداوَن

   : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  نیستَرُ گیاه، :باتنََ

 : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  رسول آور،مپیا پیغمبر، :بینََ

 خوانی: بینوایان(اه، روان: عظمتِ نگ1فارسی  هجدهمِ )درسِکردن، افشاندن پیشکش :نثار

  خوانی: ااسوسی که االغ بود(: دماوندیّه، روان3)درسِ پنجمِ فارسی  بداختر من،دیُبَ شوم، :حسنََ

 حکمت: کوزه( : طوطی و بقّال، گنج1ِفارسی  چهاردهمِ )درسِف پشیمانی، تأسُّ :ندامت

 زاغ و کبک( : قاضیِ بُست، شعرخوانی:2)درسِ دومِ فارسی  همدم همنشین، :ندیم

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  هوا و آب خوش باصفا، نََزِه:

 حق( لطفِ: ، ستایش2)فارسی  اندوهگین زبون، و خوار :نََژََند

 حکمت: یک گام، فراتر( شکن، گنجِ، دریادالنِ صف1فارسی  دهمِ )درسِفراموشی  :سیاننِ

 : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3)درسِ یکمِ فارسی  خوشبو م:سینََ

   



43 

 خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  سرمستی یفوری،کِ سرخوشی، حالتِ :هئِشنََ 

 زمین(: گُردآفرید، شعرخوانی: دلیران و مردانِ ایران1فارسی  سیزدهمِ )درسِنظر کردن، نگریستن، تماشا کردن  :ظارهنََ

 خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  نگریستن نگاه، کردن، تماشا :ظارهنََ

 باران( : در حقیقتِ عشق، شعرخوانی: صبحِ ستاره3)درسِ هفتمِ فارسی  سرود ترانه، نوا، :نغمه

 ، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(: بارانِ محبّت2)درسِ هفتمِ فارسی  بهاگران و نفیس چیزهای فیسه،نَ امعِ نََفایِس:

 : غرّشِ شیران، شعرخوانی: باز این چه شورش است(1فارسی  نهمِ )درسِاسرافیل در صور  دمیدن با دهان، دَم؛ نفخۀ صور: دمیدنِ :فخنََ

 (حکمت: یک گام، فراتر شکن، گنجِ، دریادالنِ صف1فارسی  دهمِ )درسِزنده  ها، مواوداتِ، مجازاً انسانسفجِ نَ :فوسنُ

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  بلند صدای با زاری و فریاد نََفیر:

    نامه، گنجِ حکمت: آفتابِ امالِ حق(: نی3)درسِ ششمِ فارسی  بلند صدای به زاری و فریاد :فیرنََ

  گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(: گذرِ سیاوش از آتش، 3)درسِ دوازدهمِ فارسی  یافتنشکاه شدن،کم :قصاننُ

 ها(: امال و کمال، شعرخوانی: بوی گل و ریحان1فارسی  هفتمِ )درسِعهد و پیمان  شکستن، شکستنِ :نقض

  خوانی: میثاقِ دوستی(: ذوقِ لطیف، روان2)درسِ پنجمِ فارسی  تشقَّپُرمَ آمیز،فالکت)نَ/ نِ(  بار:نکبَت

  : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2 )درسِ دومِ فارسی هانکته :نُکََت

: گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمتت:  3)درسِ دوازدهمِ فارسی  تعظیم برای کسی مقابلِ در آوردندفرو سر عملِ کردن،تعظیم :ردنبُزنما

 به اوانمردی کوش(

  : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  ظهر نمازِ :پیشین نمازِ

 ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم( 3)فارسی  دهندهننشا کند،می هویدا و آشکار که آن :یندهنما

: 1)درسِ پنجمِ فارستی . کنندیم درست فرش و کاله و اامه آن از و سازندمی مالیده کُرکِ یا پشم از که کُلفُت ایپارچه نمََ(، نََمَد:

 خوانی: میثاقِ دوستی(ذوقِ لطیف، روان

 ها(خالصۀ دانش حکمت: : چشمه، گنج1ِفارسی  یکمِ )درسِش، نو  رو :طمَنََ

  : از پاریز تا پاریس، گنجِ حکمت: سه مَرکَ ِ زندگی(3)درسِ هشتمِ فارسی  شطرنج بساطِ :طمَنََ

 رو( خس :خوانی: از آموختن ننگ مدار، روان1فارسی  دومِ )درسِکرده، آشکار کرده داده، ارائه)نُ/ نِ/ نَ( نشان :نموده

: گذرِ سیاوش از آتش، 3)درسِ دوازدهمِ فارسی  قراردادن تمحبّ موردِ چیزی بخشیدنِ یا آمیزتمحبّ سخنانِ گفتنِ با را کسی :نواختن

  گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(

 مت: حقّۀ راز(کح : مهر و وفا، گنج1ِفارسی  ششمِ )درسِشهد و عسل، خوشگوار  :نوش

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  تندرو اس ِ اس ، نََوَند:

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  هیبت هراس، فریاد، نََهیب:

 : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  قدمشخو :یپِنیک

 شبی در کاروان(حکمت:  گنجِ: سفر به بصره، 1فارسی  سومِ )درسِچهره زیبارو، خوش :منظرنیکو

 : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  کنندهنیکی)دَ/ دِ(  :شدهِینیک

 آستمانِ « پردۀ نیلتوفری »از درس، مقصود  ؛ در متنِ)جَ/ جِ( نیلوفر، الاوردی صفت نسبی، منسوب به نیلوفر، به رنگِ :نیلوفری

 ها(خالصۀ دانش حکمت: : چشمه، گنج1ِفارسی  یکمِ )درسِالاوردی است. 
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 بهمن( 22های امروز، گنجِ حکمت: به یادِ : رباعی2)درسِ دهمِ فارسی  کبود نیل، رنگِ به نیلی: 

 

  خوانی: اِرمیا(وان: کباب غاز، ر3)درسِ شانزدهمِ فارسی  کردنویرَپس کردن،لزُّنَتَ واتََرََقّیدن:

تر و : سی مرغ و سیمرغ، گنجِ حکمت: کَالن3)درسِ چهاردهم فارسی  کاربرد دارد.« بیابان»معنای در اًمجاز درس متنِ در سرزمین، :وادی

 تر!(اَولی

  : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  ستایندگان کنندگان،وصف ف،واصِ جِ :فانواصِ

  : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(  3)درسِ دومِ فارسی  اندرزگو سخنورِ دهنده، ندپ :ظواعِ

خوانی: پیرمترد چشتمِ متا    : کالسِ نقّاشی، روان1)درسِ پنجمِ فارسی ( 33، سورۀ 1صف )آیۀ درصف سوگند به فرشتگانِ والصّافََاتِ صفّا:

 بود(

  : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(  3)درسِ دومِ فارسی  فرمانروا حاکم، :والی

  : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  گناه عذاب، و سختی :وَبال

   خوانی: تا غزلِ بعد ...(: آغازگری تنها، روان2)درسِ نهمِ فارسی  خوشی و شادمانی سرور، وَجد:

 خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  چهره صورت، وَجَنات:

  : مست و هُشیار، شعرخوانی: در مکت ِ حقایق(  3)درسِ دومِ فارسی  واود ذات، :جهوَ

 ها(خالصۀ دانش حکمت: : چشمه، گنج1ِفارسی  یکمِ )درسِ پست، هالکت که، زمینِهلَمَ :رطهوَ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(طوق : کبوتر2ِ)درسِ پانزدهمِ فارسی  دشواری و خطر که،هلَمَ وَرطه:

  : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  برگ :قرَوَ

 : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک( 2)درسِ دومِ فارسی  گناه بارِ اینجا در سنگین، بارِ :وِزر

: بتارانِ محبّتت، شتعرخوانی:    2)درسِ هفتمِ فارسی  .رسندمی قصودم به آن طریقِ از یا مَدَد به که آنچه واسطه، یا وسیطه امعِ وَسائط:

 آفتابِ حُسن( 

 حکمت: یک گام، فراتر( شکن، گنجِ، دریادالنِ صف1فارسی  دهمِ )درسِدودلی  :وسواس

    : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان(3)درسِ یکمِ فارسی  پیامبری نشانِ دارایِ :سیموَ

 ها(: امال و کمال، شعرخوانی: بوی گل و ریحان1فارسی  هفتمِ سِ)درپیوند، پیوستگی  :وُصلََت

   : شکرِ نعمت، گنجِ حکمت: گُمان( 3)درسِ یکمِ فارسی  عاشمَ اهِوَ ری،رَّقَمُ :وظیفه

 : در کوی عاشقان، گنجِ حکمت: چنان باش ...(2)درسِ سومِ فارسی  دادن پند اندرز، وَعظ:

 خوانی: شیرزنانِ ایران(: خاکِ آزادگان، روان1فارسی  یازدهمِ )درسِ حیاییشرمی، بیبی :وِقاحت

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان : کالس1ِفارسی  پنجمِ )درسِچشم  هر فرورفتگیِ اندام چون گودیِ :وَقََب

: 1فارستی   پتنجمِ  )درسِدهنتد.   خدا اختصاص معیّنی در راهِ قف: زمین یا دارایی و مِلکی که برای مقصودِبه وقف، وَ منسوب :قفیوَ

 ما بود( خوانی: پیرمرد چشمِنقّاشی، روان کالسِ

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(: کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  بدگویی سرزنش، وَقیعت:

 دی کوش(: گذر سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمر3)درسِ دوازدهمِ فارسی  سرزمین کشور،)وَ/ وِ(  :توالیَ
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: 2)درسِ نهتمِ فارستی    امتروزی  شهرستتانِ  معادلِ ه،خِطِّ شود؛می اداره والیِ نظر تحتِ که شهرهایی مجموعه والیت؛ امعِ والیات: 

 خوانی: تا غزلِ بعد ...(آغازگری تنها، روان

  نی: اِرمیا(خوا: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  .دهندمی عروسی و مهمانی در که طعامی وَلیمه:

 ، ستایش: مَلِکا، ذکرِ تو گویم(3)فارسی  خیال ر،تصوُّ پندار، :هموَ

: گُردآفریتد، شتعرخوانی: دلیتران و    1فارستی   ستیزدهمِ  )درسِصدا، آواز، ناله  وَیله:کردن؛ زدن، ناله)لَ/ لِ( فریاد زدن، نعره :کردنیلهوَ

 زمین(مردانِ ایران

 

 مت: دیوارِ عدل( کح نخلِ والیت، گنجِ سارِ: در سایه1فارسی  هشتمِ )درسِ مهی  صدا و غوغا، آوازِ :رّاهُ

    : خوانِ هشتم، شعرخوانی: ای میهن!(3)درسِ سیزدهمِ فارسی  (افغانستان در شهری) هرات به منسوب وی،رَهِ :ریوههَ

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  شیر هُژََبر:

 : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  آگاهانه هوشیارانه، ر،هوشیا :شیوارهُ

 خوانی: آذرباد(: خوانِ عدل، روان2)درسِ هجدهمِ فارسی  خروش و اوش شادی، از حاکی صدای و سر )هَ هَ/ هِ هِ( هلهله:

 نختلِ والیتت، گتنجِ    ستارِ : در ستایه 1فارستی   هشتتمِ  )درسِپهلوی  درشت، در زبانِای نسبتاً ای از راستۀ شکاریان، دارای اثّهپرنده :هما

 مت: دیوارِ عدل(کح

 حکمت: ااه و چاه( : رستم و اشکبوس، گنج1ِفارسی  دوازدهمِ )درسِحریف، رقی   :ردماوَهَ

  : قاضیِ بُست، شعرخوانی: زاغ و کبک(2)درسِ دومِ فارسی  بختنیک مبارک، خجسته، :همایون

   خوانی: طرّاران(: خیر و شر، روان1)درسِ شانزدهمِ فارسی بلندنظری، خواست، کوشش  هِمَّت:

: 3)درسِ شانزدهمِ فارستی  . هستند ردیف یک در ااتماعی تِموقعیّ یا و رتبه دراه، نظر از که نفری چند یا دو از یک هر قطار:هم

 خوانی: اِرمیا(کباب غاز، روان

 دار، گنجِ حکمت: مهمانِ ناخوانده(  : کبوترِ طوق2)درسِ پانزدهمِ فارسی  همه همنوعان، ،نمگِهَ امعِ هَمگِنان:

 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(  2)درسِ دوازدهمِ فارسی  علم معرفت، فضیلت، هنر:

 ها(دانش خالصۀ حکمت: : چشمه، گنج1ِفارسی  یکمِ )درسِمردم  غوغا، داد و فریاد، شلوغی، امعیّتِ :نگامههَ

   : نیایش: الهی(2)فارسی  هراس ترس، هول:

   : خوانِ هشتم، شعرخوانی: ای میهن!(3)درسِ سیزدهمِ فارسی  ترسناک انگیز،وحشت :هول

  خوانی: اِرمیا(: کباب غاز، روان3)درسِ شانزدهمِ فارسی  آشکار روشن، هویدا:

 خوانی: شیرزنانِ ایران(آزادگان، روان: خاکِ 1فارسی  یازدهمِ )درسِگروه، دسته، انجمن  :هیئت

 : بارانِ محبّت، شعرخوانی: آفتابِ حُسن(2)درسِ هفتمِ فارسی  مردم از ایدسته ظاهر، شکل، هیئت:

 : گذرِ سیاوش از آتش، گنجِ حکمت: به اوانمردی کوش(3)درسِ دوازدهمِ فارسی  اندامدرشت و هیکلیقو شترِ ویژهبه شتر، :یونهَ

 

   خوانی: بویِ اویِ مولیان(: کویر، روان3)درسِ نهمِ فارسی  شدنغارت: رفتن غمایَ به تاراج؛ ارت،غ :غمایَ

  خوانی: دیدار(: قصّۀ عینکم، روان2)درسِ شانزدهمِ فارسی  بدشکل و درشت ،سِتَبر یُغور:

 ا، ذکرِ تو گویم(، ستایش: مَلِک3)فارسی . باشد شده ثابت و واضح که امری بودن، شک و بههشُیب :یقین
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 : کاوۀ دادخواه، گنجِ حکمت: کاردانی(2)درسِ دوازدهمِ فارسی  ناگهان یکایک: 

 ها( : چشمه، گنجِ حکمت: خالصۀ دانش1)درسِ یکمِ فارسی دادن دادن: تکیهاد؛ یَلهرها، آز یَله:

 : حملۀ حیدری، شعرخوانی: وطن(2)درسِ چهاردهمِ فارسی  دریا یَم:

: قاضتیِ بُستت،   2)درسِ دومِ فارستی   .رونتد متی  آن ماننتد  و آهتو  شکارِ به آن با که پلنگ از ترکوچک شکاری، اانوری ،یوزپلنگ :یوز

 شعرخوانی: زاغ و کبک(

 


