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فـهرســــت  مطالـــــب 
 فارسی، نگارش و امالی نهـم 

شماره صفحه فهرست مطالــــــب

27خالصه درس  ها

6 آزمون نوبت اول )1( 

7 آزمون نوبت اول )2( 

8 آزمون نوبت اول )3( 

9 آزمون نوبت اول )4( 

10 آزمون نوبت دوم )1( 

11 آزمون نوبت دوم )2( 

12 آزمون نوبت دوم )3( 

13 آزمون نوبت دوم )4( 

14 آزمون نوبت دوم )5( 

15 آزمون نوبت دوم )6( 

16 آزمون نوبت دوم )7( 

17 آزمون نوبت دوم )8( 

18 آزمون نوبت دوم )9( 

19 آزمون نوبت دوم )10( 

20 پاسخنامه تشریحی

38 نگارش

5 فارســـی

46 امال

54 واژگان مهم درس به درس
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مزآآآ ــ ) لـــــــــ زوــــزـ

نهم فارسـی 

معنی اشعار و عبارات زیر را بنویسید. 1
الف( نیابد بدو نیز، اندیشه راه // که او برتر از نام و از جایگاه 

ب( در موسم کهنسالی و فرتوتی، کار ایام جوانی پیشه کرده ای. 
ج( سخن ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز کن. 

د( دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت // دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور 
 

معنی کلمات مشخص شده را بنویسید.  2
ب( نه همه مستمعی فهم کند این اسرار  الف( ز دانش دل پیر برنا بود  

د( پایش از آن پویه درآمد ز دست  ج( میغ و باران و قوس و قزح  
 

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  3
الف( منظور از »خود شکن آیینه شکستن خطاست.« چیست؟

ب( »همی دانه و خوشه، خروار شد.« یادآور چه ضرب المثلی است؟ 
ج( در عبارت »گوهر تن از گوهر اصل بهتر ُبود.« منظور از »گوهر تن« و »گوهر اصل« چیست ؟

د( مفهوم کنایی »انگشت به دهان گذاشتن« را بنویسید. 
 

به سؤاالت دانش های زبانی و ادبی زیر پاسخ دهید. 4
الف( تفاوت »زبان« و »ادبیات« را بنویسید. 

ب( در کلمات »این آیات« و »کتاب گلستان« نوع وابسته ها را مشخص کنید.  
ج( صفت های سنجشی را نام ببرید. 

د( »تخلّص« را تعریف کنید. 
 

به سؤاالت خودارزیابی  زیر پاسخ دهید.  5
الف( چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند؟ 

ب( یک زندگی موفق دارای چه ویژگی هایی است؟ 
ج( ویژگی های مشترک آیینه و دوست را بیان کنید. )ذکر دو مورد( 

 
نام نویسندۀ کتاب های زیر را بنویسید.  6

الف( سه روز برای دیدن
ب( اسرار التوحید 
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مزآآآ ــ ) لـــــــــ زوــــزـ

معنی اشعار و عبارات زیر را بنویسید. 1
الف( ندانی که ایران، نشست من است // جهان سر به سر زیر دست من است 

ب( و اندک اندک کار من باال گرفت و ترقی کرد تا جملۀ خراسان را به فرمان خویش درآوردم. 
ج( پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدم طعن نکند.  

د( با بدان کم نشین که صحبت بد // گرچه پاکی تو را پلید کند 
 

معنی کلمات مشخص شده را بنویسید.  2
ب( عقل، حیران شود از خوشۀ زرین عنب الف( خداوند کیوان و گردان سپهر 

د( در بسته تا به کی، در َمحَبس تنی؟  ج( سریر ملک وی هیچ خبر ندارد.  
 

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  3
الف( منظور از »بیننده« در مصراع »نبینی مرنجان دو بیننده را« چیست؟  

ب( مفهوم مصراع »نعمتت بار خدایا ز عدد بیرون است.« چیست؟ 
ج( مفهوم »هر که با بدان نشیند، اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند، به طریقت ایشان متهم گردد.« به چه نکته ای اشاره دارد؟ 

د( دو مشخصۀ برجسته، در نگاه و نگرش حافظ را بنویسید. 
 

به سؤاالت دانش های زبانی و ادبی زیر پاسخ دهید. 4
الف( آرایه های بیت »کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند // نه همه مستمعی فهم کند این اسرار« را بیابید. 

ب( مضارع اخباری و مضارع مستمر فعل »خواهم رفت« را بنویسید. 
ج( چه آرایه هایی در بیت »همی خواهم از کردگار جهان // شناسندۀ آشکار و نهان« است؟ 

د( در گروه اسمی »در همین دنیا، پاداش خود را می گیرند.« نوع وابسته ها را بنویسید. 
 

به سؤاالت خودارزیابی  زیر پاسخ دهید.  5
الف( یک جامعۀ همدل چه ویژگی هایی دارد؟ 

ب( انسان عاقل در برابر حوادث و مشکالت زندگی، چگونه باید رفتار کند؟ 
ج( هنگام سخن گفتن به چه ویژگی هایی باید توجه کرد؟ 

 
نام نویسندۀ کتاب های زیر را بنویسید.  6

الف( اخالق ناصری
ب( قابوس نامه
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پاسخ آزمون نوبت اّول )1( فاریس هنم

1 
الف(  اندیشه و عقل انسان، خدا را نمی تواند به طور کامل بشناسد؛ زیرا 

او بلند مرتبه است. 
ب( در هنگام )زمان( پیری و ناتوانی، کار جوانان را انجام می دهی. 

ج( تا از تو سوال نكردند حرفی نزن و از سخن بیهوده گفتن خودداری کن. 
د( اگر اتفاقات روزگار مطابق خواسته های ما نبود، غصه نخور زیرا همیشه 

این طور نیست. 
2 

  الف( جوان  ب( شنونده 
ج( ابر  د( دویدن 

3 
 الف(  خود را اصالح کن نه این که از دیگران عیب جویی کنی. 

ب( قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. 
ج( گوهر تن: هنر و فضیلت / گوهر اصل: نژاد و نسب 

د( تعجب کردن 
4 

 الف(  زبان: رساندن پیام
ادبیات: رساندن پیام به صورت دلنشین با استفاده از آرایه های ادبی 

ب( این آیات: »این« صفت اشاره / کتاب گلستان: »گلستان« مضاف الیه 
ج( صفت تر )تفضیلی( و صفت ترین )صفت عالی( 

»تخلّص«  بیاورد  را  خود  مستعار  نام  خود  شعر  پایان  در  شاعر  هرگاه   د( 
می گویند. 

5   
رفتار  مادرانه  باشندگانش،  و  هم پیوندانش  همۀ  برای  میهن  زیرا  الف( 

می کند و آن ها را بزرگ می کند و پرورش می دهد. 
ب( زندگی سرشار از راست گویی، قناعت، علم دوستی، بردباری و دوراندیشی

را هم  نشان می دهند، عیب ها  ما  به  را  ج( آن ها همان قدر که خوبی ها 
بدون صدا به ما می گویند. 

6 
الف( هلن ِکلِر

ب( محمدبن منّور

پاسخ آزمون نوبت اّول )2( فاریس هنم

1 
الف( مگر نمی دانی که ایران، محل زندگی من است و تمام جهان تحت 

فرمان من است. 
ب( و کم کم در کارم پیشرفت کردم تا این که همه خراسان را تحت کنترل 

خود درآوردم. 

ج( پس باید طوری پاسخ خود را بگوید که شخص اولی که جواب نادرست 
داده است را سرزنش و حقیر نكند. 

د( با انسان های بد کم تر هم نشینی کن زیرا هم نشینی با آن ها تو را آلوده 
می کند.

2 
ب( انگور الف( آسمان 
د( زندان  ج( تخت 

3 
 الف( دو چشم 

ب( نعمت های خداوند قابل شمارش نیست. 
ج( تأثیر هم نشین بد بر انسان خوب 

2- طنز ظریف و کارساز  د(1- انتقادی بودن 
4 

الف( مراعات نظیر )کوه، دریا، درختان( - تشخیص )تسبیح گفتن خداوند 
از زبان کوه، دریا، درختان( 

ب( مضارع اخباری: می روم - مضارع مستمر: دارم می روم.
ج( تضاد: آشكار و نهان - جناس و قافیه: جهان و نهان 

د( وابستۀ پیشین: همین = صفت اشاره - وابستۀ پسین: خود = مضاف الیه 
5 

الف( وحدت همه اقوام و زبان ها - همه برابر و یكسان اند. 
ب( اگر دچار سختی شود باید تحمل کند و به خداوند توکل کند و امید 

داشته باشد. 
ج( راست گو باشد و بین حرف دیگران بیهوده صحبت نكند. 

6 
الف( خواجه نصیرالدین طوسی  ب( عنصرالمعالی کیكاووس

پاسخ آزمون نوبت اّول )3( فاریس هنم

1 
الف( چرا این همه زیاده خواهی و میل بیهوده داری؟ درختی را که تو امروز 

می نشانی، فردا نمی توانی میوۀ آن را بخوری.
ب( با آگاهی با خودت بیندیش )خود را اصالح کن( تا در آیینۀ وجودت 

آلودگی نباشد. 
ج( تالش کن هرچند که از اصل و نژاد اصیلی باشی. 

د( اگر همه بمیریم و جان خود را فدای کشور کنیم خیلی بهتر است از 
آن که کشور را تقدیم دشمن کنیم. 

2 
الف(  محل زندگی جانوران وحشی

ب(گستردگی و پهنا 
ج( آگاه 

د( گیاه  خاردار که میوه ای شبیه باقال دارد، بوتۀ  خار 
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نهم فارسـی 

3 
ب( گناه نكن الف(  با او دوست شو 

د(آمادۀ بندگی کردن  ج( دروغ گو، گناهكار 
4 

الف(  تضاد: خواب و بیدار
مراعات نظیر: نرگس، بنفشه - تشبیه انسان به بنفشه 

ب( پرسش انكاری 
ج( غنی: اغنیا       مغتنم: غنیمت 

د( مضارع التزامی: بیایید  - بن مضارع: آ 
5 

الف(  راستی کردن، درست کار بودن 
را  نیک بختی  و  خوب  راه  و  هستند  شكوفایی  برای  خوبی  همراهان  ب( 

نشان می دهند. 
ج( با عدالت رفتار کردن، کم سخن، بردبار، دوراندیش و ... بودن

6 
ب( نظامی گنجه ای الف(  نظامی عروضی 

پاسخ آزمون نوبت اّول )4( فاریس هنم

1 
الف(  تا قیامت اگر همۀ مردم در مورد لطف و رحمت خداوند بگویند و 

شكر کنند حتی یک نعمت را به طور کامل شكر نخواهند کرد. 
ب( وقتی که آن پسر راه افتاد و دوید، زمین خورد. 

 ج( بزرگی در عقل و دانش است نه در اصل و نسب. 
د( اگر وارد خانه ای شوی که داخل آن را با گچ و مجسمه درست کرده 

باشند، روزگاری طوالنی، در مورد آن صحبت می کنی.
2 

    الف(  ساکنان،  حاضران
ب( جوان

ج( مقدار بار یک خر معادل 300 کیلوگرم
د( در امری اندیشیدن، به عمق و ژرفای چیزی پی بردن 

3 
الف(  گناهكار

ب( خود را اصالح کن.
ج( مانند مرد با مرگ روبه رو شو. 

د( برای به دست آوردن موفقیت با مشكالت روبه رو شو. 
4 

الف(  نهاد: زندگانی / مفعول: ذوق 
ب( 1- کدام: صفت پرسشی، مستمع: هسته، آگاه: هسته / 2- چه: صفت 

تعجبی، شگفت انگیزی:  صفت بیانی 
ج( مضارع مستمر: دارند می دوند ـ مضارع التزامی: بدوند

5 
الف(  زندگی است که سرشار از علم دوستی، قناعت، دوراندیشی، کم سخنی باشد. 

ب( امیدوار بودن و غصه نخوردن 
ج( وحدت و اتّحاد 

6 
ب( قیصر امین پور  الف(  نیما یوشیج 

پاسخ آزمون نوبت دوم )1( فاریس هنم

1 
الف(  شیطان جرأت ندارد که به اطراف او نزدیک شود. 

فرشتگان  که  چنان  داشت،  خواهی  بلندی  جایگاه  فردا  نخور  غصه  ب( 
آسمان به تو افتخار کنند. 

ج( هم نشینت باید از تو بهتر باشد تا عقل و دین تو را زیاد کند.
د( وقتی که بین دو نفر گفت وگویی است، بدون اجازه وارد گفت وگو نشود. 
ه ( نام تو باعث رشد و تازگی طبیعت است و به همین دلیل برگ و باران 

)طبیعت( تو را می شناسد. 
2 

ب( تپه الف(  اعتراض کردن 
د( باهوشی  ج( فریاد بلند و گریۀ بلند  

ه ( به سوی 
و( گیاه خاردار که میوه ای شبیه باقال دارد. 

3 
الف(  خداوند با چشم دیده نمی شود. 

ب( دعا کردن 
ج( شخصیت، قهرمان داستان

4 
الف(  دام و مقام 

ب( ماضی نقلی: دیده ام، ماضی استمراری: می دیدم 
ج( هرگاه شاعر یا نویسنده در اثرش از آیات، روایات، احادیث، رویداد 
می گویند.   »تلمیح«  کند،  زیباتر  را  آن  تا  کند  استفاده   ... و   تاریخی 

2- خوشحال  د(1- خوب 
5 

الف(  زیرا معتقد بود که کارفرما برای ستارگان فایده ندارد و آن ها هم 
برای کارفرما فایده ای ندارند. 

ارباب  کدامتان  کند  آشكار  تا  می شود  باعث  زیرا  است؛  بدی  ارباب  ب( 
دیگری است و خدمتگزار خوبی است؛ زیرا باعث می شود تا امكانات بیشتری 

داشته باشید. 
ج( در گفتن زیاده روی نكنیم، وسط حرف کسی نپریم. 

6 
الف(  محّمد دهریزی
ب( عطار نیشابوری 
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د تسا خدیدنییدخ هیینهرهمهیشنیرفآدرس  ور

نهم فارسـی 

  لغات مهم  مال و معنا

 آسمان سپهر

 روشن کننده فروزنده

 خورشیدِمهر

 چشم دو بیننده

 کنایه از آماده بودن میان بستن

 جوان ُبرنا

 شب و روز لیل و نهار

 آگاهی تنبیه

 شنوندهمتسمع

 نادانی جهالت

 بی خبری غفلت

 جمع لون، رنگارنگ، رنگ ها الوان

 طالیی به رنگ طال زّرین

 انگور ِعنَب

 ناتوان عاجز

 ظرف ُحّقه

 سنگ قیمتی متمایل به قرمزی و سرخی یاقوت

 غیرقابل شمارش بودن نعمت نعمت ز عدد بیرون بودن

 بخشش، نعمت ها اِنعام

 چهارپایان، حیوانات اَنعام

 سبحان الله گفتن تسبیح

 الاله اال الله گفتن  تهلیل

 لگام افسار

 توقفدرنگ

 زبان: رساندِن پیام به مخاطب - ادبیات: رساندن همان پیام به صورت دلنشین با استفاده از آرایه های ادبیتعاریف

  آر یه های  دیب

 مراعات نظیر: آن است که در سخن اموری را بیاورند که در معنی با یكدیگر متناسب باشند. مانند: کوه و دریا و درختان همه در تسبیح اند، ابر و 

باد و مه و خورشید و فلک در کارند. 
 تشبیه: مانند کردن چیزی به چیزی دیگر. ارکان آن: 1- مشبه 2- مشبهٌ به 3- وجه شبه 4- ادات تشبیه

 جان بخشی: وقتی که به یک شیء صفات و افعال انسان، نسبت دهیم؛ مانند: گل گفت. شكوفه خندید.

  اتریخ  دبیات

 محمدبن منور: اسرارالتوحید که موضوع آن شرح احوال ابوسعید ابی الخیر است. 
سعدی شیرازی: »بوستان«، »گلستان« و »کلیات« از آثار اوست.

 فردوسی: »شاهنامه« از آثار اوست.

د درس  ور

تسا خدیدنییدخ هیینهرهمهیشنیرفآ
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یلا تیقخ ینصیدیاجعدرس دود

  لغات مهم  مال و معنا

 آفرینش صنع

 جمع نبات، گیاهان نباتات

 خشكی و دریا بّر و بحر

 ابر میغ

 رنگین کمان قُوس قُزح

 پهن شده، گستردن بساط

 وسیع، گسترده فراخ

 نوعی پارچۀ ابریشمی دیبا

 چراغدان قندیل

 خانه آشیان

 کوچک مختصر

 پادشاه َمِلک

 زیبایی جمال

 تخت سریر

 پادشاهی ُملک

 سرگردان متحّیر

 بیهوش مدهوش

 گوشه نشین منزوی

 زندان َمحَبس

 دایره ای شكل منحنی

 زندانی حبس

 آزاد شومواَرَهم

 دستور

وابسته های اسم

وابسته های پیشین  

صفت پرسشی: چه، کدام، چند با عالمت »؟«
صفت تعجبی: چه، عجب با عالمت »!«

صفت اشاره: همان، همین، آن، این

صفت شمارشی    1- ترتیبی: اولین، دومین، سومین
                      2- اصلی: یک، دو، سه و ...

صفت مبهم: فالن، چند، هر، هیچ و ...

وابسته های پسین 

مضاف الیه: اسم + اسم مانند: میز کالس
صفت سنجشی )تفضیلی، عالی(     تر: تفضیلی
                                        ترین: عالی

ـُ م(: نهم، هشتم )کالس نهم( صفت شمارشی: با پسوند )

  اتریخ  دبیات

 امام محمد غزالی: »کیمیای سعادت«، »احیاء علوم الدین« و »نصحیة الملوک« از آثار اوست.

علی اسفندیاری: معروف به »نیما یوشیج« از آثار او: »افسانه«، »ای شب«، »قّصۀ رنگ پریده«

درس دود

یلا تیقخ ینصیدیاجع

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



نــگارش

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



www.gajmarket.com

39

www.gajmarket.com

39

آزمــــــــون نوبت اول )1(

يكی از موضوعات زير را به دلخواه انتخاب كنيد و با رعايت موارد زير، انشايی بنويسيد.

رعايت طبقه بندی ذهنی و نوشته )مقدمه، بدنه، نتيجه گيری(، پيراسته نويسی )رعايت عالئم نگارشی، امالی صحيح واژگان، درست نويسی، خط خوش(، 

بهره گيری مناسب از شيوه های پرورش فكر، استفاده از زبان ادبی و فضای طنز و كاربرد واژگانی )مترادف، متضاد، شبكه معنايی، گسترش واژه و تنوع افعال(. 

1- قرآن

2- صدای آواز پرندگان

3- موش و گربه
موضوع: 

آزمــــــــون نوبت اول )2(

يكی از موضوعات زير را به دلخواه انتخاب كنيد و با رعايت موارد زير، انشايی بنويسيد.

رعايت طبقه بندی ذهنی و نوشته )مقدمه، بدنه، نتيجه گيری(، پيراسته نويسی )رعايت عالئم نگارشی، امالی صحيح واژگان، درست نويسی، خط خوش(، 

بهره گيری مناسب از شيوه های پرورش فكر، استفاده از زبان ادبی و فضای طنز و كاربرد واژگانی )مترادف، متضاد، شبكه معنايی، گسترش واژه و تنوع افعال(. 
1- آدم فضايی

2- صدای رعد و برق شب

3- روز و شب
موضوع: 
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آزمــــــــون نوبت اول )1(

 امالی تقریری

عنب زّرین  خوهش  از  شود  حیران  اانرعقل،  یاقوت  حقه  از  شود  عازج  فهم، 

دست ز  ردآدم  پوهی  آن  از  شکستاپیش  پشتش  ُمهرۀ  و  دل  ِمهر 
و َمثَل تو، چون مورچه ای است که در قصر ملکی سوراخی دارد؛ جز غذای خویش و یاران خویش چیزی نمی بیند و از جمال صورت قصر 

و بسیاری غالمان و سریر ملک وی، هیچ خبر ندارد. 
به بیان دیگر تنهایی یکی از سنگین ترین مصائب است. ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی. 

در محاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوض ننماید و اگر از او پوشیده دارند، استراق سمع نکند و تا او را با خود در آن مشارکت 
ندهند، مداخلت نکند. 

این هم زیستی و همدلی اقوام ایرانی، پشتوانه ای بسیار شکوهمند برای وطن است و سّدی استوار به بلندای ارادۀ پوالدین ایرانیان، پدید 
می آورد و میهن را در آوردگاه ها، از گزند دشمنان و اهرمن خویان می رهاند. 

نوجوانی، تولد دوباره انسان است. در این مرحلۀ پر تب و تاب، نوجوان، افزون بر رابطه با خود نیازمند رابطه ای دیگر نیز هست؛ نیازمند 
دو چشم دیگر که نوجوان را ببیند و به او بگوید: کیست و چگونه است: از همین جاست که دوستی و پیوند با دیگران آغاز می شود.

ء

آزمــــــــون نوبت اول )2(

 امالی تقریری

نهار و  لیل  نکند  تفاوت  هک  بهاربادمادی  تماشای  و  صحرا  دامن  بود  خوش 

خلوتی کنج  رد  منزوی  چند  تنی؟ات  حَبس 
مَ

رد  کی،  هب  ات  بسته  رد 

اگر خواهی به درجۀ مورچه قناعت کنی، می باش و اگر نه، راهت داده اند تا در بُستان معرفت حق تعالی، تماشا کنی و بیرون آیی؛ چشم 
باز کن تا عجایب بینی که مدهوش و متحیّر شوی. 

هرکه با بدان نشیند، اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند، به طریقت ایشان متهم گردد. من احتماالً حساس و دقیق بودم که به چنین 
پاسخی اعتنا نکردم؛ تا این که مدت ها پیش، متقاعد شدم که افراد نابینا، کم می بینند. 

داعیه ای در باطن من پدید آمد که به هیچ وجه در آن حالت که اندر بودم، راضی نتوانستم بود. 
یکی از جلوه های مهربانی و همدلی را در رفتار شوق انگیز رهبر نظام اسالمی با خانوادۀ شهدای اقلیّت های مذهبی می بینیم. 

آدمی باید که بسیار نگوید و سخن دیگری به سخن خود قطع نکند. اگر سؤال از جماعتی کنند که او داخل آن جماعت بود، بر ایشان 
سبقت ننماید و اگر کسی به جواب مشغول شود؛ او بر بهتر جوابی از آن قادر بَود، صبر کند تا آن سخن، تمام شود، پس جواب خود 

بگوید بر وجهی که در متقدم طعن نکند.
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نهم امال 

آزمــــــــون نوبت اول )3(

 امالی تقریری

تسـبیح اند
ارسارکوه و ردیا و ردختان، همه رد  این  کنند  فهم  مستمعی، 

همه  هن 
سپهر رگدان  و  کیوان  مهرخداوند  و  انهید  و  ماه  رفوزندۀ 

در زمین، نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده و از زیر سنگ های سخت، آب های لطیف روان 
کرده، تا بر روی زمین می رود و به تدریج بیرون می آید. 

در موسم کهنسالی و فرتوتی، کار ایام جوانی پیشه کرده ای. وقت آن است که دست از این میل و آرزو برداری و درخت اعمال 
نیک در بهشت بنشانی، چه جای این حرص و هوس باطل است؟ 

تنها یک ناشنوا، قدر شنیدن را می داند و یک نابینا موهبت های متعّددی را که در بینایی نهفته است، درک می کند. 
ایران ما با همۀ فراخنای فرهنگی و گستردگی جغرافیایی و گوناگونی گویش ها و رنگارنگی لهجه ها، به گلستانی می ماند که در دل و دامان 

خود، عزیزکانی را بی توّجه به رنگ و چهره، نوا و ناله می پروراند. 
هر روز بر شکوه و شوکت و لشکر من افزوده می گشت و اندک اندک کار من باال گرفت و ترّقی کرد تا جملۀ خراسان را به فرمان 

خویش درآوردم.
اگر در خانه ای شوی که به نقش و گچ، کنده کرده باشند، روزگاری دراز، صفت آن گویی و تعجب کنی و همیشه در خانۀ خدایی، هیچ 

تعّجب نکنی!
آزمــــــــون نوبت اول )4(

 امالی تقریری

رکم- بداد  َرستنم-اپسخ  فکر  منحنیرد  روی،  زین  نشسته ام  خلوت 

رخید؟ خواهی  هک  از  بفروختی،  نیستچو  بازار  هب  جوانی  متاع 
ولکن سقفی بی ستون و این، عجب تر است که چراغ وی ماه است و شعلۀ وی آفتاب و قندیل های وی ستارگان و تو از عجایب 

این غافل؛ که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر و در وی نمی گنجد. 
بدان که مردم بی هنر، مادام بی سود باشد، چون مغیالن که تن دارد و سایه ندارد، نه خود را سود کند و نه غیر خود را؛ جهد کن که اگرچه 

اصیل و گوهری باشی، گوهر تن نیز داری. 
طنز ظریف و کارساز؛ برای آن که انتقادش به طعن و لعن و هجو، شباهت نیابد، انتقادها را با طنز می آمیزد و آن را دلپذیر می کند. 

اگر به گلستانی درآیید، نمونۀ این گونه گونی و یگانگی را به چشم می بینید و به عقل درمی یابید که به قد و قامت و رنگ و رخسار، اگرچه 
بسیارند اما رگ و ریشۀ همه در یک خاک نهاده شده است. و از یک آبشخور، مایه ور و سیراب می شوند. 

دارایی ام بفروختم و اسب خریدم و از وطن خویش رحلت کردم به دولت صفاریان پیوستم. 
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میددرس هفمت
ُ
پرتو ا

 حافظ - عواطف - مشّخصه - تباهی - جسورانه - طنز ظريف - دلپذير - كارساز - طعن و لعن و هجو - انتقاد - تحويل - كنعان - احزان - ِبه - 
 سامان - دائماً - هان - واقف - سرِّ غيب - ِنه ای - اَر - توفان - شوق - كعبه - خار مغيالن - مقصد - بس - بعيد - فقر - خلوت - وردت - 

دعا - حوادث - غواص - گرانمايه - تخلّص - هما - عزيز مصر - به رغم - غيور - قعر چاه 

55

عجایب صنع حق تعالیدرس دوم

 عجايب صنع حق تعالی - توصيف طبيعت - جزئيات - تشبيه - تشخيص - عنصر تخيل - توجه - لحن توصيفی - مفهوم - دقت - هدف - شرح - 
خصوصّيات - نهرها - نباتات - بّر و بحر - ميغ و ابر - تگرگ - رعد و برق - قوس و قزح - عالمات - آيات - بساط - حشرات زمين - غذای 
خويش - تعّجب - شعله - قنديل - مختصر - نمی گنجد - قصر َمِلک - صورت - سرير ُملک - قناعت - ُبستان - معرفت - مدهوش - متحّير - 

محّمد غزالی - پيله - خويشتن - فروتنی - منزوی - محبس - رستن - ُمنحنی - پروانگان - قفس - حبس - وارهم - بهر پريدنی 

به نام خداوند جان و خرد / آفرینش همه تنبیه خداوند دل استدرس اول

انديشه برنگذرد - ناهيد و مهر - بينندگان - ليل و نهار - دامن صحرا - تنبيه - اقرار - نقِش عجب- تسبيح - مستمع - اَسرار - فهم - مرغان 
سحر - خواب جهالت - خفته - سر غفلت - حيف باشد - ميوۀ الوان - حيران - خوشۀ زرين عنب - عاجز - حّقۀ ياقوت - تقدير عزيز - ُمسّخر 
كند - ِانعام - شكرگزار - سعادت - قصايد - آرايه - جّذابيت - مراعات نظير - عبرت آموزی - اَنعام و چارپايان - مقصد - عناصر زيبايی - افسار 

اسب - معرفت - اسرارالتوحيد 

هم نشیندرس چهارم

مسئله - خرسندی - مصاحبت - صفای درون - يار غايب - ذوق - شبكۀ ارتباطی - مصائب - جامۀ گوسفندان - می گريز - تأثيرگذاری - صلّی اهلل - 
آيين - سنايی غزنوی - طبيعت - طريقت - مّتهم - اصحاب كهف - نوح - عامل مهم - ثابت - تحت تأثير - همدم - نيكوخصال - شخصّيت متعالی 
 انسان - بيفزايد - معاشرت - تفضيلی - باطن - غيب - اشتياق - اغلب - حواس - المسه - مزۀ غذا - لقمه - عظمت و شكوه - ارتباط متعدد - 
لّذت بخش - موهبت - نهفته - قابلّيت های مقدس - قدر دان - اعتنا - متقاعد - صرفاً - طريق - پوستۀ زبر - فوق العاده - معجزه - خوشايند - 
 مهّيج - گذر فصل - پايان ناپذير - مشتاق - تأسف - معرفت - سطح - ارزيابی- جّذاب - منظرۀ تماشايی - تصاوير - بی اهمّيت - لبريز - تجّسم - 

ظلمت - تصّور - كهن - متمركز 

مثل آیینه، کار و شایستگیدرس سوم

 غنيمت - مطالعه - تعليمی - اندرز - لحن متناسب - فضا - روحيه - خيرخواهی - تأثير - زنهار - لحن دستوری - مرحلۀ پر تب و تاب - رابطه - 
ارتباط - زباِن نقد - بی هياهو - فرصت - خودپسندی- متاع - حاجت - عار - سعی - بصيرت - زنگار - دريغا - پروين اعتصامی - قصد - 

ضرب المثل - مساعی - حّجت - مبصر - مغتنم - موسم - فرتوتی - حرص - هوس - سعدالدين وراوينی 

آداب زندگانیدرس شمش

 فاقد - مغيالن - جهد و تالش - اصيل - صحبت - خبره - خاّصه - تهمت زده - طالب - قانع - عنصرالمعالی - قابوس نامه - قطع جماعت - سبقت - 
قادر - بر وجهی - متقّدم - طعن - محاورات - حضور - خوض - استراق سمع - خواجه نصيرالدين توسی - التزامی - مضارع - مصلحت - نظامی 
عروضی - مقاله - حنظلۀ بادغيسی - مهتری - ِعز - جاه - داعيه - باطن - وجه - راضی نبودن - رحلت - دولت صفاريان - شوكت - شكوه - ترقّی 
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نهم امال 

آشنای غریبان، میالد گلدرس سیزدهم

 عواطف - نظم و نثر - لطيف - احساسات - رخصت - طراوت - فصل غريبی - قيصر امين پور - شوق انگيز - نشاط - خّرم - گلزار - عيش - 
سلطان - امر و نهی - منجی - َمِهل - هين
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راز موفقیتدرس هنم

 راز موفقّيت - توس - نصيرالّدين - لوح - محضر - مطالعه - تحقيق - بحث - مناظره - مسئله - حل كردن - دلخواه - اطراف - مغز - نهفته - 
حاسب - طنين - روح - عالقه - عشق - فروزان - فراست - زيركی - هوش - حمزه - می گذرانی - آثار - رخسار - گفت وگو - باغچه - نقره فام 
- سيمگون - غرق - فضا - آزرده - مشتاقانه - لحظات - رمق - فقيه - اندوه - مقطع - تمنّا - تعّرض - جاهل - درگذرم - از جای برخاست - 

خويش - مهد - لحد - مقايسه - هّمت 

هم زیستی با مام میهندرس هشمت

 لحن ميهنی - حرارت - غيرت - برانگيزاننده - عاطفه - ميهن - مهر - آوند - همتا - هم زيستی - زاد و بود - لهجه - گويش -  يگانگی - رخسار - 
 مايه ور - ستد و داد - بيگانه - دفاع مقّدس - مسيحی - زردشتی - نهان - جلوه - شوق انگيز - اقلّيت های مذهبی - وابستگان - فرق - 
پشتوانه - سّدی استوار - اهرمن - صحنه - رزم - می غّرند - يزدان - هراس - دريغ - دوسويه - عنصر معنايی - خواجگان سفله - تواضع - 
 ِمهان - ِكهان - نيرزد - همزادگان - ِمهردل - ُمهره - حادثه - نفس - نهضت - شرمسار - عاقبت - صورت - نهان - نهند - تهمت - واقعه - 

زی - مخزن االسرار 

زن پارسادرس یازدهم

رابعه َعَدوّيه - عارف - عطار نيشابوری - تذكرة االوليا - نقل - جامه - عيال - مخلوق - برخاست و بلند شد - عليه الصالة و الّسالم - سّيده - 
 اّمت - شفاعت - بصره - قحطی - عظيم - ِااّل رضای تو - متفرق - ظالم - خواجه - مشّقت - جاهيت - مقّربان - موافقت - استی - برخاست - 
صومعه - زهره - ابليس - طرار - قافله - ملحق - عاشورا - مقاومت - محفوظ - فرصت پايان ناپذير - صلح - سقف - بی وقفه - حيات معمول 
شهر - متوقف - بازنايستاده - نظاره - ققنوس وار - شقايق - مظهر استقامت - اشغال متجاوزان - مدافعان ناگزير - شّط خرمشهر - قامت استوار - 

َمقر - اصحاب - يزيد - تداعی - منتهی - قرارگاه عّشاق - استقرار - حسرت - معارج - منظر - فراز - معراج - وضو - سالله 

پیام آور رحمتدرس دوازدهم

سعادت - طنين - مشتاق - تازگی - متعال - سيما - غنيمت - تعالی - قهر - شايسته - پذيرفته نمی شود - رهايی - خطبه - وصايا - بعيد - التزامی 
- سيرت - سلمان - رعايا - حقير - توبره - بهر تو - دفع - عهده حفظ رعّيت - روضه خلد 

آرشی دیگردرس دهم

 متنوع - تأثيرگذاری - فوق - خط مرزی - بدعهد - بی انصاف - هجوم - باروت - تركش - سالح - مهد - هراس انگيز - آزادگان - قاب عكس - 
صحنۀ جانبازی - تيغ آتش خيز - بغض - صاف - غوغا - تل - شّط خرمشهر - فراز - تلميح - عزل - خسيس - نيكوسيرت - نيک رايان 
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