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 120صفحه  – امام خمینی )ره(
 

 :تاریخ ادبیات#
 کتاب درسی 173 یامام خمینی: صفحه

 

  لغات:_معنای#

سالم اهلل علیها: عالَم: دنیا، جهان / دیده، ظلم شده / دار آزادی / مظلوم: ستمخواه: دوست/ آزادی دادن تغییر، کردن : دگرگونکردن عوض
/ خان:  دست نشانده، آدم اجیر شده با پول/ مزدوران:  ، پرافتخار/ سرفراز: سربلند سوار: سوارکاردرود خدا بر او باد / شلّیک: صدای گلوله / 

خواندن، یاد گرفتن / تحصیل: درس /بدین گونه: اینطور  /دالور: دلیر، شجاع  / از روی نامردیلقب مالکان زمین / ناجوان مردانه: 
برگزید:  / ی علمیّه: مرکز آموزش علوم دینی/ حوزه یک بار خواندن از ابتدا تا انتهای قرآن: پایان، قرآن / ختم مدرسه در قدیم خانه:مکتب

زبانی، دلنشینی کالم / / خوش بیانی: گرم افتاده/ فروتن: متواضع،  تشکیل داد / عالِم: دانشمند، : به وجود آوردکرد سیسأت /انتخاب کرد 
عُلما:  دگرگون کرد: تغییر داد / / باورها / اعتقاد: ویژگی جمع خصوصیه، / خصوصیّات: / صاحب: دارا داشتنیدوستی چهرهجذّاب: سیمای 

 نهضت: جُنبش، حرکت /مرجع تقلید بودن / اطاعت: پیروی  ،دینی مرجعیّت: رهبریروحانیون: جمع روحانی / دانشمندان / جمع عالِم، 
/ طرز: شیوه، روش  به جای دور فرستادنتبعید: دور کردن،  /پیمایی تظاهرات: راهحمایت: طرفداری /  / ، شکایت/ اعتراض: مخالفت مردمی

اچار ناگزیر: ن / منوع: منع شده: بلند کرده / مهبرافراشت /زورگو و ستمگر  لیف: نوشتن / استعمارگر: کشورأمرموز: نامعلوم، مُبهم، مشکوک / ت /
آموزگار: معلّم، آموزنده / فرمان: دستور / بانگ: صدا، فریاد / ی اعتراض / به نشانه کشیدن رکار / اعتصاب: دست از کارفعّال: کوشا، پُ /

گذاری: به وجود آوردن، پایه // واژگون: سرنگون  حکومت پادشاهی: شاهنشاهی / نظام کسی رفتن استقبال: پیشوازگریخت: فرار کرد / 
 بها: با ارزشباقی مانده / گراناث: خبر / میر/ غافل: بی اندازیراه

 

 ها:_آرایه#

پرچم مبارزه /  رفت نینابود شد، از بکنایه از    از پا درآمد کنایه از کشته شدن /   برخاک افتاد /بودن متحّد  کنایه از بودن  صدایک
 پرچم را برافراشته نگاه داشت /  اقترانیی اضافه  کنایه از ادامه دادن مبارزه / گوش جهانیان ی استعاری / جهانیان اضافه  مجاز

کنایه از اینکه فوت  حس آمیزی / به خدا پیوست  مجاز از تمام وجود / شبی تلخ  جان و دل  از مردم جهان / مردم از جان و دل 
 تشبیه جمهوری اسالمی به جان شد، از دنیا رفت / مانند جان 

 

 :ارزیابی_خود#
 ، پاراگراف دوم115ی صفحه -1
رای براندازی حکومت پادشاهی آموز، چه دانشجو و... گوش به فرمان امام خمینی )ره( بی مردم، چه مردم عادی، چه دانشچرا که همه -2

 کردند.تالش می
گاه سالی خویش را حفظ کرد و هنچنان افتاده و فروتن بود. هیچبری، خصوصیات دوران جوانی و میانامام خمینی )ره( در زمان ره -3

  داشتند.از جان و دل دوست می، او را از یاد خدا و محبت مردم غافل نساخت. مردم نیز او را قدرت

 
 ساده و رواننوع نثر: 
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 126صفحه  – مرخّصی
 

 :تاریخ ادبیات#
 کتاب درسی 177 یصفحهمحمدرضا کاتب: 

 

  لغات:_معنای#

بسا: جنگ / وِل: آزاد، رها / چه خط اولبا دشمن، جبهه: محلّ نبرد آقایم: منظور پدرم /  /کار از  استراحتگُردان: واحد نظامی / مرخّصی: 
/  سئولیت نرفتنمزیر بار / طَفره رفتن:  دادمکردم: تغییر می}در اینجا{ حقوق پایان کار / عوض میتسویه: مساوی کردن، بسیار، فراوان / 

پاورچین پاورچین: آرام آرام  /ان: مغازه دکّ /خدا شکراعزام: فرستادن، روانه کردن / الحمداهلل: پادگان: سربازخانه /  باالخره: عاقبت، سرانجام /
سوا: جدا /  / یک عالمه: بسیار زیاد / فخر فروشی: خودنمایی کردن، سوءِ ظن: بد گمانی / پز دادن / کَلَک: حقه، فریب / جورواجور: مختلف /

پلی / پُل صراط:  آموزش دیده، سرباز نیروی ضربتیچریک: یک پارچه: سرتاسر / / ژیان: خشمگین /  دربکُلون: قفل چوبی  / سفت: محکم
دیوار  یلبه چینه: / کَرَم: بخشش / دخالت: فضولی افتند. /های خوب در جهنم نمیا انسانکنند امّبور عکه همه باید از آن  روز قیامت که در

از ح: جمع روح / رفتگان: مردگان، اموات / دهی / اروازنی: فریب میبدبخت: بیچاره و گرفتار / گول می / طلب بخششعذرخواهی: گلی / 
/ گوش تا گوش: پشت  هوش شدنبی :رعد: تُندر / غَش کردن /ناراحتی  بُغض: گرفتگی گلو از / جانب من: از طرف من / فامیل: اقوام

از غذا کم و کسر نگذار: رد / روضه: ذکر مصیبت / از سرگرفت: شروع ک هجوم بیاورند: حمله کنند / تقصیر: کوتاهی / / هم، کنار همسر
 : فشار دادن و به سمت جلو راندنهُل دادن محو: ناپدید / / ی مکانی، حیاطمحدودهمحوّطه: فضا،  / خوب و کامل بخور غذایت را

 

 ها:_آرایه#

کنایه از  رفته بودم و سریع بودن / عزا گتند کنایه از +  تشبیه مثل باد گذشت ام مرخصی /کنایه از لذت نبردن  به کامم تلخ کنند 
اغراق و بزرگنمایی / مِن و مِن  یک عالمه  کنایه از تعجب ناگهانی / جا خوردم کنایه از دستپاچگی /  هول بودم اضطراب و دلهره / 

 امتشبیه مادر به شیر / ننه مثل شیر ژیان /  نبودن اوضاع کنایه از نامناسب  پس است هوا/  کنایه از تعلّل و کندی در صحبت کردم 
کنایه از  ی آدم کنایه از توجه زیاد به فرزندان / مثل بچه اند هایشان را الی پنبه خواباندهبچهتشبیه /  یک پارچه چریک شده بود 

کنایه از آگاهی زیاد / گوشش بدهکار  گوشش پُر بود /  پیگیری جدی و مداومکنایه از  ات را بچسبند وضعیت و حالت عادی / یقه
 و بدی کسی خطاگذشتن از  کنایه از  حالل کردنکنایه از مشغول کاری کردن /  کنایه از توجه نکردن / سرش را گرم کردم  نیست 

تضاد /جوش آورد  خیالم شو / بدی و خوبی ایه از مراببخش، بیکن کنایه از نفرین کردن / از سرم بگذر  کنم شیرم را حرامت می /
 / دهدمیبوی شیر  تدهان کنایه از عصبانی شد   ی خون کرد م راجگر / بودنو کم سن و سال  از بچّه و طعنه کنایه  کنایه از
نفس راحتی  کنایه از تحقیق و بررسی / کشیدم اقدام سریع / سرک میکنایه از +  تشبیه / مثل رعد پریدن  شدید یغصهو  یحتنارا

اغراق و بزرگنمایی /  کنایه از انجام شدن کار / یک ایل آدم  خیال / خَرَم از روی پل گذشت کنایه از آرامش و آسودگی  کشیدم 
کنایه از نگاه اخم آلود /  چپ چپ  نگاه کردن /کنایه از گریه  نگیر غوره  آب کنایه از جرئت بخشیدن، تهییج کردن / شیرش کردی 

جان  کشید بادِ گرم، دست خود را به صورتم می /کنایه از باخبر شدن و پی بردن  کنایه از اثرپذیری / بو برده بود  دلش آب میشد 
 بخشی

 

 :دریافت_و_درک#

 را بدانیم. هابرای سربلندی کشور انجام شده و قدر آنهایی ی دفاع از کشور باشیم؛ این را بدانیم چه دالوریباید همیشه آماده -1
 ها و اهداف، و تالش برای رشد و پیشرفت میهنحفظ آنچه تا امروز به دست آمده، حرکت در مسیر آرمان -2

 
 ساده و رواننوع نثر: 
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