
 معنی لغات تک بیت اول کتاب

 نکو:خوب         سردفتر:شروع کننده          دیوان ها:کتابهای شعر        وی:مخفف وای

آرایش        عنوان:سر آغاز کتاب یا نوشته-طلعت:درخشش            زینت ده:زیبایی  

 

 معنی لغات شعر خدایی که جان آفرید

کننده          کریم:بخشنده       خطا بخش:بخشنده گناه هااندر:در           دستگیر:یاری   

 پوزش پذیر:عذر پذیر     پرستار امرش:فرمان بردار حکم یا دستور     بنی آدم:فرزندان آدم

د:می گذاردهمرغ:هر پرنده که بال وپرومنقار دارد        مور:مورچه         برن  

گلستان:باغ و بوستان              تاج:کاله طالیی پادشاهان          بخت:شانس  

 خلیل:لغب حضرت ابراهیم به معنی دوست               آتش:منظور دوزخ

ه:پیشگاه            لطف:مهربانی         نهاده:کنار گذاشته             متفق:هم فکر ادرگ  

داوندفرو مانده:حیرت زده           کنه:اصل وحقیقت هر چیزی       ماهیتش: ذات خ  

 بشر:انسان               ماورا:پشت سر      جالل: بزرگی         بصر:چشم 

انتها          جمالش:زیبایی اش        تامل:فکر کردن-منتها:پایان  

 آیینه دل:دل به آیینه تشبیه شده است البته دلی که از نور خداوندی پر باشد 

حاصل کنی:  کسب می کنی  صفا: خوشی       به تدریج : کم کم             

 محال: غیر ممکن       راه صفا:راه رسیدن به پاکی         بر پی : به دنبال

 مصطفی:از نام های پیامبر به معنای برگذیده

 

1معنی لغات تک بیت اول فصل    

آگاهی زیاد –بصیرت  -چشم دل: بینش  



 معنی لغات درس اول

الماس:گوهری سفید و شفاف و گران قیمت  قصر:کاخ         خشت:آجر خام             

که برای ساخت اشیا زینت  کرگدن-گراز-بنای بلند          عاج:دندان فیل-قصر-برج:کاخ  

 استفاده می شود      بلور:شیشه       غرور:خود بزرگ بینی      برق: درخشش

صدا-پولک:دایره های کوچک که زنان به لباس خود میدوزند       طنین:آواز  

غوغا کننده     از خدا : درباره خدا     خطا :اشتباه-نعره:فریاد        توفنده:غرنده  

اندیشه         دلگیر:غم انگیز-فکر-نیت:قصد       خاطر:آنچه دردل میگذرد  

فند می بافند      بوریا: حصیرسگلیم: نوعی فرش که از موی بز و گو  

  

 معنی لغات حکایت به خدا چه بگویم

 غالم:خدمتکار        ارباب:صاحب مالک        انبوه: تعداد زیاد

: گوسفندان متعلق به من نیست       خداوندش:صاحب گوسفندانتگوسفندان از آن من نیس  

 

 معنی لغات درس دوم   خوب جهان را ببین

بر  تعجب -پی ببری:آگاه شوی         دالیلی روشن:دالیلی واضح           شگفتی:اعجاب  

 انگیز

 بی همتا : بی مثل و مانند    اسرار :راز ها        حکیمانه از روی حکمت و دانایی

می گشاید : روشن میکند     ناتوان: عاجز    دیده ها:چشم ها       بر میگزید: انتخاب می 

م بدن      حدقه:کاسه چش –تن –کند         پر تو:فروغ و روشنی نور       اندام:قد و قامت 

برازنده        دندان پیشین: دندان جلو       -موافق–هنگ امردمک       مناسب :هم–

بدن     بنگر:نگاه کن     -تن –دفع:از بین بردن        متحد: یکی شدن       جثه:هیکل 

ن    میکوشند:تالش میکنند  امک-محل -عظمت:بزرگی      درک: فهم   جایگاه :جا  



 

باال برده -مثل       گشوده:باز کرده     برافراشته:بلند کرده-نان:ماننداندیشه:فکر        چو  

فراهم آمده:جمع شده         همانند سازی:یکی کنی       نقش ونگار:شکل های رنگین و 

پاک-:پیدا کند           زر: طال       ناب :خالصگوناگون       خزان :پاییز     بازیابد  

شکار ساختن      فراز:باال         یال:موی گردن    کاکل:موی سر آ -جلوه: خود نشان دادن

ترک   -موی پیشانی          پنداری: به نظرت میرسد            شکاف:چاک–  

  

 معنی لغات شعر صورتگر ماهر 

به درستی       پدیدار:آشکار        نقش و نگار:شکل ها –راستی را:به راستی 

گوناگون         حیران:سر گردان       کز:که از        تاریک:تیره      وتصویرهای  

بیرون می :چطور         برآید-نژند:سرد: بی روح           چون:چگونه  

می روید   –ید آ  

   موفق      چون:چرا      کاین:که این   -نیکو        کامکار:خوشبخت-نغز:خوب

شادی       بدین سان:بدین -:رعد و برق      شوق :نشاطتماثیل:شکل وتصویر ها       برق

گونه          هجر:دوری             صورتگر:نقاش         صورت:نقش      صفحه 

 هستی:جهان        غیر:دیگران

 

 معنی لغات تک بیت اول فصل دوم

نسر به هم آورده: جمع شده         غنچه :گل شکفته نشده         اجتماع:جمع شد  

 

 معنی لغات درس سوم 

قدیمی       -هوشمند:باهوش      دلبندم: عزیزم       بس :بسیار        کهن:کهنه  

 دیری :زمانی طوالنی       درازنای:طول      لیک:اما           بر میکشد:باالتر میرود



انگی:داناییزهمواره همیشه        سپند:فرشته ی        فر:شکوه      فروغ :روشنی      فر  

 

داد:عدل    فرهیختگی:علم و ادب آموختن          پیوسته:همیشه         مردی:مردانگی     

گرانبها   -بی شرم       ارجمند:با ارزش-تیره رای:بداندیش         خیره روی:بی حیا  

 به پاس:به حرمت     می ستانید: تحسین میکنند        بدین سان:بدین گونه

خرد:عقل         فرهنگ:علم و دانش و معرفت       روان:جاری       ارمغان:هدیه  

 ستایش:خوبی ونیکویی کسی یا چیزی را گفتن    خامه ی دشمن:  قلم دشمن

زشتی ها -ناپاکی             پلشتی :پلیدی ها-پیراسته :زیبا شده        آالیش :آلودگی  

ددی:درندگی        می ستانید:خوبیهایش را کاستی:کم بود          ناراستی:نادرستی       

خواستگاه:محل        می گویند          واال:بلند مرتبه            سرفرود آورد:تسلیم شود 

دارای اندیشه روشن  بخردان و دانایان:مترادف دهم       روشن رایان:آنکه    تن   خاسبر

یالن:پهلوانان      پردل:شجاع  است          کانون :مرکز        گرد:پهلوان       

نامدار:مشهور       مینازیم:افتخار میکنیم        همگان:همه کسان        برمی 

 افرازیم:باالتر می بریم     بی گمانم:بدون شک هستم    بن جان:ته دل        تبار:نژاد

وز نکند      انس:آنکه از حد خود تجانش خویشتننجیب       تابناک:روش      -نژاده:اصیل  

 نستوه:خستگی ناپذیر       بازآورده:برگردانده       به خود بشناسانند:تا خودشان را بشناسند 

الیق      نهاده شده است:گذاشته شده است-بدان سان:به آن گونه       سزاوار:شایسته  

-ر:استوارنده:کافی     ستبر:محکم      ستوابسخرد میکند و درهم میشکنند:مترادف هم      

درهر حال       دل بدان خواهد باخت:عاشق ایران خواهد شد-محکم      هرآیینه:به هر حال  

کوشش       باز نمانده:جانمانده    -بهروزی:خوشبختی     تکاپور:تالش  

خودداری نکند        برآمده:به وجود آمده         خیرگی:حیرتدریغ نورزنده:  

ناختن      خواهی زددود:پاک خواهی کردناخویشتن شناسی:خویشتن را نش  



آگاه باش       خوار مدار:حقیرمکن         برهان:رها کن-هان و هان:به هوش باش  

 بیشه:جنگل کوچک       بپوی:دویدن رفتن             سپاسبگزار:سپاس گزاری کن   

 برگزید:انتخاب کرد            بی گزند:بدون آسیب 

 

دلی و اتحاد معنی لغات حکایت هم  

حاکم         پند:نصیحت           تیر دان: جای تیر        ایشان:آنها –فرمان روا:پادشاه   

 افزود:اضافه کرد       بیش:بیشتر           زور آزمایان:کسانی که زورشان آزمایش میشد

پناهبان:پشت و تیدر ماندند:ناتوان شدند          یاور :یاری دهنده         پش  

سلطه پیدا کردن          ظفرمند:پیروز         به سر برید:زندگی کنید-چیره :مسلط  

 

 درس چهارم

س که جوان نمی داند و پیر نمیتواند:جوان غافل است وافس  دانشمند  حکیم :شخص دانا و 

یه عمرش را قاز ب عمر خود به خوبی استفاده نمی کند و شخص پیر نیز توان استفادهواز 

کیفیت        ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه -عبارت:جمله     وضع:حالت      ندارد 

است:هیچگاه برای انجام کار دیر نیست و هر لحظه میتوان اقدام کردو کار را هر زمان 

 شروع کنی مثل این است که پیش از آن شروع کرده ای     آه:افسوس    مبادا:نباشد که

نفع        تصور:گمان     می اندیشید:فکر میکنیدگذر:گذشتن       بهره:سود   

قسمت      اعتبار :منزلت       درخیال کسی نمیگنجد:کسی فکر این را هم -نصیب:بهره

 نمیکند          آرمانی:ایده آل     منطلقی:عقالنی درست     سرشار :پر اصول:ریشه ها

رنج-سختی     زنگی یک سفر است:تشبیه زندگی به سفر       فراز:بلندی  

خوشی         بیاموزیم:یاد بگیریم       ابزار:وسایل-آسانی -یرنشیب:سرازی  

مه شعبان یلمومنین که شب نرای از یاران امیخعدعای کمیل:دعای منسوب به کمیل بن زیاد ن  



 

وجمعه ها خواندهمیشود و موضوع آن بهترین روش برای تربیت فرد و جامعه است       

منظم         پرمشقت:پر از سختی   استعداد:توانایی ذهنی وفطری        -آراسته:مرتب

امتحان شده         تدبیر:اندیشه کردن در عاقبت کار–سنجیده:آزموده   

چیرگی:تسلط         هیجانات: آشفتگی ها     مناسبت های     –موقعیت های:زمان های   

ابتکار  -آفرینشگر        نوآوری:عمل نو-نفرت :بیزاری        خالق:سازنده

ترقی-پیشرفتشادابی       شکوفایی:-رویارویی:مقابله        طراوت:تازگی  

 

3معنی لغات تک بیت اول فصل   

افسانه:داستان های غیر واقعی     روز مهر گردون:مهر و محبت ناپایدار روزگار    ده  

:غنیمت بدانارفریب         به جای: در حق       فرصت شم-جادو-افسون:سحر  

 

 معنی لغات درس شش

وجو میکنم       جست-زین:از این        سعادت:خوشبختی        جویم:می جویم

 گویم:میگویم

هنگام سحرمی باش:باش >فعل امری<     وز:و از         سحر گاهان:  

بپرهیز:دوری کن         به جان:از ته دل و جان        نگر:نگاه کن     چشم ادب:باچشم 

نافرمانی نکن       چون:وقتی که    این دو:پدر -همراه ادب       مپیچ سر را:سرپیچی نکن

اه باشید         ضرر:زیان     نیک:خوبومادر          خرسند:راضی         زنهار: آگ  

بستر          اندر این باب:در این مورد       کان:که آن-جامعه خواب:رخت خواب  

کارهای خود      چه برده ای سود:چه بهره ای بردی      -کرده خود:اعمال خود  

 ز عمر خویش مشمار:از عمر خود به حساب نیاور

 



 

 معنی لغات درس هفتم

-مرشد      عارفان:دانشمندان-مراد-شیخ:پیرنقل کرده اند        -آورده اند:حکایت کرده اند

شاگردان        از پی:به دنبال       احوال:اوضاع-خداشناسان        مریدان:پیروان  

-طلب کنید:صدا کنید        مرا با او کار است:من کاری با او دارم      ارشاد:راهنمایی

طعام:غذا        درهر صورت -هدایت کردن به راه راست        باری:به هر حال  

 بسم هللا:به نام خدا     ازپیش خود می خورم:از جلوی خودم غدا بر میدارم ومیخورم

:به دنبال او راه افتادبرخاست:بلند شد         خلق:مردم        یا:ای       در پی او روان شد  

ویم:حرف به قدر میگویم:به اندازه الزم صحبت میکنم          بی موقع و بی حساب نمی گ

نمی گویم و اول روی آنها فکر میکنم     به قدر فهم مستمعان می گویم: های نابجاو نسنجیده  

روش       -به اندازه قدرت درک شنوندگان سخن میگویم         آداب :رسم  

 بیان کرد:توضیح داد           دامن بخش پایین لباس         ازبهر خدا: به خاطر خدا

معترف:اعتراف کننده      فرع:آنچه کم اهمیت است یا در مرتبه دوم      دعوی:ادعای     

 اهمیت قرار میگیرد           به جای آور:انجام دهی        تاریکی دل:گمراهی     نیت:قصد

دشمنی       ذکر:یاد          حق:خدا–رضای خدا:خشنودی خدا        بغض:کینه   

خاص          پیوسته:همیشه       زیست:زندگیدستاورد:رسیدن به هدف در یک عمل   

دگرگون:متحول       چرتکه:وسیله ای که در روزگار قدیم برای شمارش اعداد از آن 

پیک      اسطرالب:ابزاریکه در قدیم برای تعیین موقعیت -استفاده میشد       چاپار:نامه بر

فناوری:علم و آگاهی به صنایع و ستاره ها استفاده میشد         کارآیی:اثر بخشی        

آداب-قاعده     سنت:آیین-حرفه ها        تار پود:اساس وپایه هر چیز        هنجار:روش  

محافظت شده  منطقه-خرید و فروش        حریم:اطراف-داوستد:معامالت  

احترام     پاس میدارند:رعایت میکنند -تزمیزان       حرمت:ع-اندازه-معیار:وسیله سنجش  



حصار:دیوار    فن:آگاهی های مربوط به صنعت یاعلم     نابجا: بیمورد      هویت:نام 

زندگی اجتماع-ونشان    شکوه:بزرگی     رهاورد:ارمغان         تمدن:فرهنگ  

 مظاهر:جلوه ها         روح انگیز: شادی آور     جلوه جمال:تابش زیبایی 

اسیری-غفلت :فراموشی    اسارت:گرفتاری ترین مرتبه چیزی    باال-کمال:کامل شدن  

همهمه        کاربران اینترنت:استفاده کننده از اینترنت-بی هیا هو:بی صدا     غوغا:آشوب  

 فضایل انسانی:ارزشهای اخالقی         آراسته:زینت داده شده        بیانگر:بازگو کننده

التزام-پایبندی:در قید و بند چیزی بودن  

 

حکایت خود شناسیمعنی لغات   

اج    وزارت:وزیری     بامداد:صبح زود      بر خاستی:بلند می شدنس-جوالهه:بافنده  

ساعتی:یک ساعت         آنجا بودی:آنجا میماند     در آنجا شدی:به آنجا وارد میشوی  

 برون آمدی:بیرون می آمد        امیر را خاطر به آن شد:امیر به فکرش افتاد

دنبال     چنان که جوالهگان را باشد:آنگونه که الزمه شغل بافندگان استاز پس:به   

ابتدای خویش:گذشته خود      به غلط نیفتم:اشتباه     دولت:خوشبختی      مراهست:دارم

 نکنم

 

 معنی لغات درس هشتم

ننده دلق:لباس فقیرانه         درشت:ضخیم       پشته ای خوار:دسته تیغ     فرازنده:بر پا ک

گریبان-افسرده       جیب:یقه-چرخ:آسمان          نوازنده:نوازشگر           نژند:غمگین   

 عزیزی:مهربانی           دولت:خوشبختی     رخ:صورت         بنهادی:گذاشتی   

 حد:اندازه         ثنا:شکر گزاری          گوهر:سنگ قیمتی        عطا: بخشش

ردن           رخش :اسب رستم       پندار:گمان     راند:حرکت دادسوراخ ک-سفتن:شکافتن  



ت:سربلندیزبدین گونه    ع-خرف:کم عقل        خموش:ساکت باش        زین:این طور  

 خواری :پستی        به :بهتر       نیم:نیستم        بالین نه:محتاج         چاشت:صبحانه

کرد      افتادگی ام:ناتوانیمنساخت: محتاج نگرفتار  خوار:ذلیل      خس:آدم پست        

 آزادی:رهایی

 

4معنی لغات تک بی اول فصل  

طال کاری شده-به بهتر     سرای: خانه         زرنگار:   دارای نقش هایی از طال  

 

 معنی لغت درس نهم 

 سر شناس:معروف        قصیده:نوعی قالب شعری        غزل:نوعی قالب شعری

سرزنده         عالم:جهان  -توقف      خرم:شاداب-مکث:درنگ  

تعالی        ساقی:کسی که نوشیدنی به  دحالوت:شیرینی       زهر:سم          شاهد:خداون

خداوند          ارادت:از روی میل واشتیاق         لهجه:طرز سخن گفتن و -دیگری میدهد

اندازه معمولی        پی برد:فهمید       تلفظ         فوق العاده:بیشتر ازحدو   

 فلسفه:دانشی که موضوع آن هستی و وجود است      حکمت:دانش ومعرفت     

 علوم قرآنی:مجموعه دانش های مرتبط با قران       مردان نامی:مردان معروف

ناقص وناتمامطی میکرد:تند وبدون توقف میرفت            دست و پا شکسته: فسیک ن  

ارف :احترام و سپاسگزاری بیش از حد         خیره شد:با دقت نگاه کردتع  

ید:پشیمان شد که جواب سوال را بگوید   زتاسف بار:همراه با غم و اندوه          لب گ  

نا آرام         انیس:یار   مونس همدم-لیاقت:شایستگی        رمیده:آشفته  

به دهان محمد تقی نگاه می کردندهمه چشم ها به دهان او خیره شده بود:همه   



وجد:خوشی بسیار         هلهله:فریاد شادی            پشتکار:پایداری در پیش بردن و اتمام 

کاری       صدر اعظم:نخست وزیری      ذکاوت:تیز هوشی     بر سر زبان ها:کنایه از 

بسیار-سخت:خیلی       این که بین مردم گسترش پیدا کرده         خرافات:سخنان بیهوده    

 از قضا :اتفاقا             طفلش:کودکش          نزد:پیش          اندوه:غم و غصه

 صدای رسا:صدای بلند          خطاب:رویارویی سخن گفتن      مسئول:پاسخ گو

ن ویروس یا میکروب ضعیف شده آبله به بدن برای  جلو گیری از ردآبله کوبی:داخل ک

به آنمیتال شدن   

 معنی لغات درس دهم 

سلیم پادشاه عثمانی که شاه ن طاسل جنگ چالداران : جنگ بین شاه اسماعیل صفوی  

دلیرانه:شجاعانه          سرداران :فرماندهان       اسماعیل شکست خورد .  

 می لغزید :سر می خورد      توده ای آهکی :آهکی که روی هم جمع وانباشته شده است 

فضا :در این درس منظور محیط غاز است.               مرغ: پرنده                           

                                                                                                         

                                         

بود: در آن تصویر پرواز پرنده روبه سقف غار بود روبه سقف غار اوج گرفته   

هدهد: پرنده شانه به سر ، مرغ سلیمان       صبا: باد صبحگاهی    ()روبه بلندی بود   

صبا  نسیم صبا به هدهد تشبیه شد .  سبا : نام شهری در یمن که ملکه ان زنی  هدهد  

 مشبه به مشبه  

با:نماد پیام رسانی عاشق به معشوق     بنگر : نگاه کن یس بود .           باد صقبه نام بل  

 حیف :ستم،ظلم          طایر:پرنده         خاکدان غم: زمین غم آلود 

 زمزمه کرد: آرام زیر لب خواند         گشود :باز کرد        سحر آمیز :جادو کنند ه

شو ر: کسی که شوق وهیجان طبیب:درمان کننده           بیدادگری : ظلم             پر   



 بسیار دارد.              اندیشمندان : آنان که اهل فکر واندیشه هستند ،دانشمندان 

 نیرنگ : حیله             دریافت: فهمید            تحریم : حرام دانستن 

 فتوا:دستور دینی          الیوم : امروز ،هم اکنون         استعمال : استفاده 

به : جنگ           تنگنا : سختی ، دشواری          توطئه: نقشه کشیدن برای محار  

 نابودی کسی یا چیزی   

 معنی لغات حکایت نام خوش بو 

 عارفان: خداشناسان                    بسم هللا : به نام خدا          می نهادند : می گذاشتند 

: خوشبو     اندر:در     شکاف : درز ،سوراخ بر گرفت : برداشت                 معٌطر   

نهاد :گذاشت                   رهگذران : عابران پیاده              امان :ایمن شدن            

                

 شبی به خواب دید: شبی در خواب دید .                   ندایی : صدایی 

ادی: احترام گذاشتی                         گرامی :عزیز نه حرمت  

 

 معنی لغات درس یازدهم 

 شکوهمند : باشکوه ،با عظمت       فرهنگ: مجموعه آداب وسنن        جسم : تن ،بدن 

 پرورش یافته: رشد کرده،تربیت شده     پاره ای : تکه ای          پیکره: بدن 

گزند : آسیب           ایمان : اعتقاد ،عقیده  ستم ها : ظلم ها            

 اراده: نیرویی که شخصی را برای رسیدن به هدف وادار به انجام عمل می کند ، تصمیم 

: محکم، پابر جا      لحظه های تلخ و شیرین : منظور شکست ها و پیروزی ها  تواراس  

ها: بیشتر می ها ،پر رویی ها  دالوران: افراد شجاع         دل:درون             گستاخی  

 تحمیلی : مجبوری         خیل : گروه     عظیم : بزرگ   جان بر کفان : کسانی که 



 برای رسیدن به هدف حتی از جان خود می گذرند    پهنه خدایی : سرزمینی که مردمان 

ر : غیر قابل نفوذ باخدایی دارد .   بنیان: پایه ، اساسی         سدّی :مانعی        نفوذ پذی  

 پایدار : استوار         هجوم : حمله ناگمانی                    حامیان : طرفداران 

 سرافراز :سر بلند             رنگ نباخت : نترسید      جنب و جوش : فعالیت بسیار ، 

مت هیجان         پا بر جا : استوار ، محکم            پایداری :ایستادگی ، مقاو  

 پاسداری : نگه داری ، محافظت                آزاده : رها ، آنکه بنده نباشد 

 دل زنده: آگاه ، هوشیار          دوران : دوره ،زمانه       تازش : حمله ،تاخت و تاز 

 لطف : بخشش               حماسه : دلیری ،شجاعت           شگفت انگیز : تعجب آور 

ردند، شکل دادند                 هّمت و تالش : مترادف هم آفریدند: ایجاد ک  

 سر بلند : عالی مرتبه         رشید : دلیر     تخصّص : در کاری یا امری مهارت داشتن

 تعّهد :پیمان ،عهده داری          در امیخت : امیخته شد          حافظ : حفظ کننده 

بیانگر : نشان دهنده، بیان کننده     سرزمین آسمانی : منظور ایران            

 سر زنده : شادمان ، با نشاط       پاک آیین : دارای شیوه و روش پاک ، دارای دین پاک

 قلل: قله های         مایه : باعث    عّزت : سر بلندی    نسل : مردمی که در یک زمان 

شکوه : عظمت ، بزرگی     زندگی می کنند .     سیما: چهره     زیور: آرایش ،زیبایی    

 خاّلقیّت و نوآوری : مترادف هم           می آرایند: زیباتر می کنند 

 عرصه ها و میدان ها : مترادف هم          سر فرازی : سر بلندی ، سر افرازی 

اوا :پناهگاهمآزاد منشی: آزادگی ، جوانمردی   بر خواهند افراشت :باال خواهند برد       

 مسکن :خانه ،منزل ،جایگاه           مهر: محبت            نبود: نباشد 

 اهریمن : شیطان                ناموس : خانواده            خاندان : خانواده: طایفه 

 حّب وطن : دوست داشتن وطن 



  5معنی لغات تکابیت اول فصل 

 رشته های : تاروپود        دام : تله                       اهریمن : شیطان ، منشا ء بدی 

 گسست : پاره کرد ، نابود کرد 

 معنی لغات درس دوازدهم 

 اخالص :پاکدلی        شیر حق : منظور حضرت علی )ع(       منزه  :  پاک وبی عیب 

دست یافت : پیروز شد    خدو : آب دهان   دغل : مکر و نیرنگ          غزا : جنگ     

 نبی : پیامبر        ولی : مردان راه خدا          در زمان : فوراً    غزایش : جنگش 

 کاهلی : سستی          حیران :متعجب         نمود : آشکا ر شدن ، نمایان شدن 

مشیر کشیدنعضو:بخشش بی محل:نابجا،نا مناسب  تیغ تیز افراشتی :کنایه از ش  

 ازچه:به چه دلیل     افگندی: پایین انداختی     مرا بگذاشتی :مرارها کردی

جسم و نتیغ:شمشیر   ازپی:به خاطر،در راه        حق:خدا        نه مامورتنم:به فرما  

 تن خود عمل نمی کنم.        شیر حقّم: تشبیه حضرت علی )ع( به شیر      هوا:هوس 

ار        گواه : شاهد         خشم: عصبا نیت       شهوت: هوس فعل : اعمال  و رفت  

 آر : حرص و طمع       برد: می برد         نبود : نباشد       نهان کردن : پنهان کردن 

 سزا : شایسته ، سزاوار 

 

 معنی لغات حکایت خودشناسی  

درم : سکه طال            آورده اند :نقل کرده اند،گفته اند        درمی چند : چند درهم  

 آستین : از شانه تا مچ پیراهن     عقیدشش : اعتقادش ،باورش      خلل:آسیب ، نقص 

 یکی او را گفت : یکی به او گفت   خز:نوعی پارچه ابریشمی یا پشمی  می شوم : میروم 

دزدان شا هللا : اگر خدا بخواهد    حاجت: نیاز ،ضرورت     زر : درهم     طرار:   



 به وی باز خورد : با او روبه رو شد    حیلت : فریب،نیرنگ     واقف :آگاه ،خبر دار 

 خجل وار: خجالت زده       به اتفاق :تصادفا     به او باز خورد : با او روبه رو شد 

 

  13معنی لغات درس 

وص معاصر : سده اخیر      جلوه : آشکار بودن ،نمایان بودن          ویژه :مخص  

 فرو پاشی: نابودی ،سر نگونی     نظام: حکومت     رهایی وآزادی : مترادف هم

 شکل گیری :تشکیل :به وجود آمدن       شور انگیر : پرشور ، پر هیجان  

سته : مهم،چشمگیر  خدا محوری : اصل قرار دادن جپایه و اساس: ریشه،بنیان          بر

 خداوند در همه امور 

رهبری ومدیریت جامع اسالمی توسط شخصی که کارشناسان در امور والیت فقیه :   

ال ،پیوستگی ، هماهنگی تصی است.   ایمان واعتقاد: مترادف هم    پیوند: اسدینی وسیا  

 دل سپاری :عالقه مندی دلدادگی       توحید : خدا را یگانه دانستن ،یکتا پرستی 

 دو گانگی از میان بر خواست : اختالف کنار گذاشته شد    وحدت کلمه: یکی بودن هدف 

 پیشوایی : رهبری      بنیان گذار : موسس     فرزانه : عالم ،حکیم ،دانشمند 

الیم:اموزش ها         استقالل:اداره کشور بدون مداخله کشور های بیگانهعت  

صل،درون       زایا:زایندهقیام:به پا خواستن     باطن:حقیقت،ا  

 پاینده:پایدار ،برقرار            ابزارها:وسایل          انسجام:هماهنگ،متعدد شدن

 اقوام:ملت های            نماینده:نشان دهنده   نظم:شعر     نثر :نوشته ای که شعر نباشد

عادتآیینه فرهنگ: نشان دهنده فرهنگ    چهره : روی ،شکل        منش:خوی ،  

 واقعه:رویداد        عظیم:بزرگ       بنیاد:پایه،اساس    معیار:وسیله سخبیدن 

 دگر گون شد : تغییر یافت           جلوه گر : آشکار ،ظاهر       واژه ها :کلمه ها



 ترکیب : ترکیب چند کلمه      ایثار :از خود گذشتن، فداکاری       شرافت:بزرگواری 

تعّهد :عهدهداری      ستم ستیزی :مباره زه با ظلم و ستم امت:بخشندگی     رک  

 رزمندگی : جنگ در راه دفاع از وطن    بسیج:امادگی، تدارک      والیت :رهبری 

 حماسه:شجاعت،دلیری        رشادت:شجاعت ،دلیری       نگرش : دید 

لت: برتری زاد      فضیآزاد اندیشی:فکر وعقیده آرواج وگسترش : مترادف هم        

 همدلی :همفکری      صفا:صمیمیت،خوشی       روحیّه :مجموع حاالت روانی یک فرد  

 جوانمردی :مردانگی        پدیدار گشت :آشکار شد  بر پایه:بنابر   انقالب : دگر گونی    

 محتوا : محتوای هر چیز، اصل هر چیز     شور : هیجان،شوق   رادمردی : جوانمردی

 در آن موج می زند:کنایه از اینکه در ان فراوان است گنجینه : جای نگهداری زر و سیم 

 آرمان: هدف ، امید ،آرزو 

  14معنی لغات درس 

 تف :گرمی،حرارت             کام:دهان               سخنور :منظور خود شاعر 

ت:مرکب یک سر :تمام،کالً       دود دل : غم واندوه دل            دوا  

 خامه :قلم                     سوز : غم بسیار              رقم کرد : نوشت 

             

رو:شاه،منظور امام حسین)ع(خسدشت بال : سرزمین پر از رنج)کربال(             

 یاور :کمک    دیده تر :چشم گریان       بحر بال:در یای بال ،بالهای بسیار 

    مشبه به  مشبه  

فتد :بیفتد        برون: بیرون     آل نبی :اهل بیت پیامبر ،خاندان پیامبر        بر:بیابان     

 بر :سینه               آل احمد : خاندان حضرت محمد )ص (          عطشان : تشنه لب

تشخیص دارد : کنار رود فرات  طنسل حیدر : فرزندان علی )ع(                    لب ش  



    

لب کوثر : تشخیص دارد        صف محشر : قیامت             کوثر :نام سفره در بهشت  

کلک:قلم             فدایی : نام شاعر         رقم :نوشتن                مکّرر :پی در پی 

  6معنی لغات تک بیت اول فصل 

 می پراکند : پخش می کند 

 معنی لغات درس شانزدهم 

 پدرش : پدر خود     چونان : مثل،مانند    بیمناک : ترسیده    آشیان :النه 

 دوزخ آسمان : منظور بمب هایی که جنگنده های اسرائیلی برسر مردم فلسطین 

 می ریزد  و ان ها که در باال در پروازند : منظور هواپیما های جنگنده اسرائیلی است 

چی بی  رتیرگی : ظلم و ستم   صیادی سنگدل : شکاتوفان : توفان گلوله، گلوله باران     

 رحم )اسرائیلی ها (               چهراش روشن است ، چونان خورشید 

                                                        مشبه       وجه شبه                    ادات   مشبه به 

 قلبش سرخ و روشن است، چونان سیب               شکارش : منظور محمد 

ور دیگر      بی غلط :بدون اشتباه    سر کشی: نافرمانی ، اطاعت نکردن جدیگر گونه:  

 شکارش می کنم : او را میکشم   بعثت پیامبر : برانگیخته شدن پیامبر از طرف خدا بر 

:نام درختی در اسمان هفتم که  هیمردم. صعود کن : به اوج اسمان برو      سدرة المنت

دنیا را خیره کردند : مردم دنیا را به تعجب واداشتندرفت   الترپیامبر در شب معراج از ان هم با  

 مشعل ها: چراغدان ها                     بشارت:مژده،خبر 

 ایستادگی :مقاومت                          خروشیدند:فریاد زنان قیام کردند

ی که در قبال کارهای لشگریان : سربازان    خیانت ها:خیانتکار      مزدوری ها: کسان  

 ناشایست مزد می گیرند.         قدر:اندازه                 درنگ:صبر

ویرانتان : نابودتان د  کودکان سنگ :کودکان فلسطینی که با سنگ در مقا بل شما می جنگن  



 حماسه می آفریند:دلیری و قهرمانی ایجاد می کنند   بتازید : به دشمنان حمله ببرید 

ثابت قدم ،پا برجا   گسترده نبردهاتان:میدان مبارزه تان    پیش بروید:جلو برویداستوار :  

 چیدن:برداشتن              مهیّا:آماده         زیتون:نماد صلح است وهمچنین نماد مقاومت 

می شوند:میوه می دهند    قدس :مسجد بیت المقدس که اولین رمردم فلسطین          بارو  

 قبله مسلمانان بود        رخساره : صورت      پر فروغ :پر نور      تابان :درخشان 

 معنی لغات درس هفدهم 

زندگانی :تشبیه بلیغ اسنافی  کشتی روزگار دریایی است:تشبیه بلیغ اسنادی        

مشبه به                                                                                                        مشبه     

ب دریا آساحل مقصود:تشبیه بلیغ اصنافی         مقصود:هدف       جزر: پایین رفتن   

 مشبه به   مشبه 

  امدن اب دریا     مسلّماً :حتماً       غنیمت بشمارید :باارزش بدانید مد:باال

ا:بسیارند       اشخاص :افرادی که          غفلت :بی خبری بس  

برخیزید :بلند شوید               اعماق:ته،پایین ترین قسمت     

 بیم مدارید :ترسی نداشته باشید       تاب وتحّمل :مترادف هم   گویا:مثل اینکه،انگار که

 خاطر :ذهن         فرط:زیاده روی از کاری ،گذشتن از حد   غرور :خود بزرگ بینی 

را است و ابر ،نا پایدار و گذ گمان :فکر ،خیال      روزگار چون با د  

                             مشبه      اداث      مشبه به            وجه شبه

 

 تکلیف فارسی هشتم

 درس اول 

فعل بنویسید وبن مضارع آنها را بنویسید. 10  



پیدا کرده و بنویسید. 1لغت مهم به همراه معنی آنها از درس  5  

بیت یا مصراع مهم از شعر اول کتاب یا درس اول پیدا کنید و همراه با معنی آن بنویسید.3  

 درس دوم 

مثال بزنید وارکان آنها راهم مشخص کنید.3از هر نوع تشبیه   

پیدا کنید و بنویسید. 2لغت مهم به همراه معنی آنها ازدرس  10  

بیت مهم از شعر درس دوم پیدا کنید و همراه با معنی آن بنویسید.2  

 درس سوم

جمله بنویسید که واج آرایی داشته باشند.3بیت و 3  

پیدا کنید و بنویسید.3همراه معنی آنها از درس لغت مهم به 10  

 درس چهارم

جمله بنویسید که مفعول و متمم داشته باشند و مفعول و متمم آنها را مشخص کنید.6  

پیدا کنید و بنویسید. 4لغت مهم به همراه معنی آنها از درس 5  

 درس ششم

وضیح دهید که چه نصیحتی به ما یک شعر از بوستان یا مثنوی موالنا بنویسید که تعلیمی باشد و ت

 میکند.

پیدا کنید وبنویسید. 6لغت مهم به همراه معنی آنها از درس  5  

پیدا کنید و به همراه معنی آن بنویسید. 6بیت مهم از درس  1  

 درس هفتم



کلمه یا بیشتر ساخته شده باشد بنویسید وهسته آنها را مشخص کنید. 3گروه اسمی که از  6  

پیدا کنید و بنویسید. 7همراه معنی آنها از درس لغت مهم به  10  

 درس هشتم

ی پیدا کنید وبنویسید و ظامیک شعر که در قالب مثنوی باشد از دیوان فردوسی یا سعدی یا مولوی یا ن

 قافیه های آن را مشخص کنید.

پیدا کنید وبنویسید. 8لغت مهم به همراه معنی آنها ازدرس 5  

ید وبه همراه معنی آنها بنویسید.پیدا کن 8بیت مهم از درس  2  

 درس نهم

گروه اسمی بنویسید که صفت بیانی داشته باشد و صفت بیانی و هسته آن را مشخص کنید. 6  

پیدا کنید و به همراه معنی آن  9بیت مهم از درس  1پیدا کنید و بنویسید.             9لغت مهم ازدرس5

 بنویسید.

 درس دهم

داشته باشد و جناس های آن را مشخص کنید .بیت بنویسید که جناس  10  

پیدا کنید و به همراه معنی آن بنویسید. 10لغت مهم از درس  10  

 درس یازدهم

گروه اسمی بنویسید که صفت اشاره و هسته داشته باشد و صفت اشاره و هسته آن رامشخص کنید.5  

شمارشی و هسته آن را مشخص گروه اسمی بنویسید که صفت شمارشی وهسته داشته باشد و صفت 5

 کنید.

پیدا کنید و به همراه معنی آنها بنویسید. 11لغت مهم از درس 10  



 درس دوازدهم 

گروه اسمی بنویسید که صفت پرسشی و هسته داشته باشد و صفت پرسشی و هسته آن را مشخص  5

 کنید.

هسته آن را هم مشخص گروه اسمی بنویسید که صفت تعجبی و هسته داشته باشد و صفت پرسشی و  5

 کنید.

به همراه معنی آن پیدا کنید و بنویسید. 12لغت مهم ازدرس  5  

به همراه معنی آن پیدا کنید و بنویسید. 12بیت مهم از درس 3  

 درس سیزدهم

بیت بنویسید که کنایه داشته باشد و معنای کنایی آن را بنویسید. 3  

نایی آن را بنویسید.جمله بنویسید که کنایه داشته باشد و معنای ک3  

پیدا کنید و بنویسید. 13لغت مهم به همراه معنی آن از درس  10  

 درس چهاردهم 

عه و یک شعر در قالب مثنوی بنویسید و ردیف و قافیه هایش را مشخص کنید.قطیک شعر در قالب   

پیدا کنید و بنویسید. 14لغت مهم از درس  5  

دا کنید وبنویسید.به همراه معنی آن پی14بیت مهم از درس  3  

 تکلیف درس شانز دهم

گروه اسمی بنویسید که صفت مبهم و هسته داشته باشد و صفت مبهم و هسته آن را مشخص کنید. 5  

پیدا کنید وبنویسید. 16بیت مهم از درس  3پیدا کنید و بنویسید.             16لغت مهم از درس  5  

 تکلیف درس هفدهم 



مله انگلیسی بنویسید وفاعل و فعل آنها را مشخص کنید.ج5جمله فارسی 5جمله عربی 5  

پیدا کنید و بنویسید. 17کلمه مهم به همراه معنی آنها از درس  8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | | جزوه های هشتم  | گام به گام رایگان هشتم  | | نمونه سواالت هشتم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.
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