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الفبا،9و1،2فارسیجامعِنامۀواژه حروفِ ترتیبِ کنکوربه (1933)ویژۀ

چوبِ:آبنوس که است دوازدهمِدرختی )درسِ گرانبهاست. و سنگین سخت، سیاه، گنج1ِفارسی آن اشکبوس، و رستم و  : اتاه حکمتت:

چاه(

بَ بیرونکشیده، فارسیهرکشید آخته: هفدهمِ مسافر(3)درسِ حکمت: گنجِ تو، خندۀ :

قوسِ:آخُره گردن، پنجمِچنبرۀ )درسِ گردن کالس1ِفارسی زیرِ روان: چشمِنقّاشی، پیرمرد بود(خوانی: ما

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

یازدهمِآرزو،:آرمان )درسِ روان1فارسی عقیده آزادگان، خاکِ ایران(: شیرزنانِ خوانی:

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

فارسی.آیدمینظربهطوالنی وبلندآنچهویژگیِدراز؛زمانی:گارآزِ شانزدهمِ روا3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(ن: خوانی:

فارسیآغازآستان،:آستانه نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

فارسیمطلقمعنایِبهپوشش :لجُخانمان؛بیچیز،بیفقیر،ازکنایه :لجُآسمان شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

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

تَورّم؛ وَرَم، فارسیشدنمتورِّمُکردن،پیداگنجایش:کردنآماسآماس: پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوستی(: میثاقِ خوانی:

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

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

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

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

فارسیکرانگیبیپایندگی،ااودانگی،:تدیّبَاََ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

در باشد؛ نقطهها او اعضای بر که اسبی فارستی  .استت منظتور است  )فقت(( مطلقاینجااََبْرََش: چهتاردهمِ حیتدری،  2)درسِ حملتۀ :

وطن( شعرخوانی:

دیدار(  روانخوانی: عینکم، قصّۀ :2 فارسی شانزدهمِ )درسِ کسی به پیام یا نامه رساندنِ اِبالغ:

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

فارسیزیدنگُاقامتیاایدراًتموقّاایی،بهسفردرروزهدچنفِتوقّ :تراقاُ هشتمِ مَرکَت ِ   3)درسِ سته حکمتت: گنجِ پاریس، تا پاریز از :

زندگی(

قبول:کردناجابت پاسخکرپذیرفتن، دهمِدن، )درسِ صف1فارسی دادن دریادالنِ گنجِ، فراتر(شکن، گام، یک حکمت:

فارسیبیگانگانانبی،اَجِ:بجانِاََ سومِ حکمت:3)درسِ گنجِ آزادی، خاکریز(:

 

 

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

)... بعد غزلِ تا روانخوانی: تنها، آغازگری :2 فارسی نهمِ )درسِ خارای بیگانه، اََجنََبی:

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

فارسیآمد ورفتف:ختالاِ پانزدهمِ طوق2)درسِ کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

دومِتیره:دباراِ )درسِ بدبختی مدار،:1فارسی بختی، ننگ آموختن خسرو(:خوانیرواناز
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ستایش2)فارسیاقبالمتضادِکردن؛پشتبختی،نگون:اِدبار حق(لطفِ:،

دانشم:ادیب سومِبافرهنگ، )درسِ بسیاردان بصره،1فارسی ند، به سفر کاروان(حکمت:گنجِ: در شبی

فارسیاستیربّمُ و ملّمعمعنایِبهدرسمتنِدردان،سخنشناس،باددان،آدابب:ادی دومِ در 3)درسِ شتعرخوانی: هُشیار، و مست :

حقایق( مکت ِ

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

احترامتِمحبّ وعالقهاخالص،خواست، ومیل :ارادت با فارسیهمراه نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

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

فارسیمملکتدرآمدهایِ وداتعایِ:والیترتفاعِاِ؛زراعتیهایزمینمحصولِ:رتفاعاِ دوازدهمِ گنج3ِ)درسِ آتش، از سیاوش گذرِ :

کوش( اوانمردی به حکمت:

فارسیهرآلودقَ وخشمگین:ندرغََاََ پنجمِ روان3)درسِ دماوندیّه، بود(: االغ که ااسوسی خوانی:

 

نقشِ دارای اژدها، هیئت و شکل در اژدهاپیکر:

دیدار( روانخوانی: عینکم، قصّۀ :2 فارسی شانزدهمِ )درسِ دِژ قلعه، اََرک:

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

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

ِ ملل پهلوانانِ و خدایان داستانهایِ و افسانهها اُسطوره؛ امعِ فارستی  قتدیم   اََساطیر: دوازدهتمِ حکمتت:    2)درسِ گتنجِ دادختواه، کتاوۀ :

کاردانی( 

ِ  وققُّحَتَازبودندور وبعید:داشتنبعادستِاِ ؛چیزیشمردنِبعیددوردانستن،:بعادستِاِ فارستی  امتری وقتو  هشتتمِ :3)درسِ

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

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

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ رهاییدادن رهاییاُستن، طوق  اِستِخالص: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

خواهشتدرخواساِستِدعا: فارسیکردنکردن، دهمِ صف1)درسِ دریادالنِ فراتر(، گام، یک حکمت: گنجِ شکن،

رحمکردن طل ِ رحمخواستن، فارسی  اِسترحام: دومِ روان1)درسِ مدار، ننگ آموختن از خسرو(: خوانی:

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

فارسینظرخواهیمشورت،زنی،یرا :ستشارهاِ شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

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

فارسی)درخداازچیزهرازسالکنیازیِبیاصطالح،درنیازی؛یب:ستغنااِ چهاردهم کَتالن  3سِ حکمتت: گنجِ سیمرغ، و مرغ سی و : تتر

تر!(اَولی

فارسیشدن رقَستَمُاایی،درچیزییاکسیکردنثابت وبرقراربرپایی،:قرارستِاِ سومِ خاکریز(3)درسِ حکمت: گنجِ آزادی، :

گوشاِستماع: فارسیدادنشنیدن، دومِ روان1)درسِ مدار، ننگ آموختن از خسرو(: خوانی:

اِرمیا(ناچاری، :ستیصالاِ روانخوانی: غاز، کباب :3 فارسی شانزدهمِ )درسِ درماندگی

فارسیکریمقرآنِۀسورهفدهمینیرکردن،سِش در:سرااِ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ   خوانی:

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

کُ روزگارِ مردمِ یازدهمِهَاعتقاداتِ )درسِ دارد. روان1فارسی ن آزادگان، خاکِ شیرزن: ایران(خوانی: انِ

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

کالس1ِفارسی روان: چشمِنقّاشی، پیرمرد بود(خوانی: ما

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

سایه:اََشباح کالبدها، شَبَح، سیاهیجِ میها، دیده دور از که هجدهمِهایی )درسِ روان1فارسی شود. نگاه، عظمتِ بینوایان(: خوانی:

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

حقیقتتِ ِدراکاِ وپروردگتار ِشناختراهِدرخدااوِانسانروحِکششِدرس،متنِدر ،محبوبدیدارِبهاستقل میلِ:اشتیاق

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

گرانمایهشریف:فاََشرََ افراشتهتر، چه1فارسینهمِ)درسِترتر، این باز شعرخوانی: شیران، غرّشِ است(:  شورش

نهمِ:مخلوقاتفِشرََاََ )درسِ انسان است(1فارسی آدمی، شورش چه این باز شعرخوانی: شیران، غرّشِ :

گروهها گونهها، انوا ، صِنف، امعِ فارسیاََصناف: هفتمِ حُسن(2)درسِ آفتابِ شعرخوانی: محبّت، بارانِ :

فارسیپزشکانطبی ،امعِ:اََطِبّا دومِ قاض2)درسِ کبک(: و زاغ شعرخوانی: بُست، یِ

فارسیناهنجار وناخوشایندسخنییا ورفتار:طواراََ شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

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

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ بهانهطلبی عذرخواهی، پوزش، طوق اِعتِذار: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

فارسیگردانییروچیزی،یاکسیازگرداندنروی:عراضاِ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

حُسن(  آفتابِ شعرخوانی: محبّت، بارانِ :2 فارسی هفتمِ )درسِ گرامیداشت بزرگداشت، اِعزاز:

ا بخشش، واگذاری، فارسیکردنعط اِعطا: نهمِ روان2)درسِ تنها، آغازگری :)... بعد غزلِ تا خوانی:

نهمِبزرگ:معظََاََ )درسِ بزرگوارتر است(1فارسی تر، شورش چه این باز شعرخوانی: شیران، غرّشِ :

فارسیچیزهرازبرگزیدهنفیس،ممتاز،برتر، :عالاََ شانزدهمِ ک3)درسِ روان: غاز، اِرمیا(باب خوانی:

فارسیآنازمردمباخبرساختنِ وچیزیآشکارکردنِ :اِعالن هجدهمِ روان3)درسِ ااودانی، عشقِ درس(: آخرین خوانی:

زیادهروی درگذشتن، حد از فارسیاِفراط: نهمِ روان2)درسِ تنها، آغازگری :)... بعد غزلِ تا خوانی:

فارسی.بندندمی ...واالغ واس گردنِ وسربهکهریسمانی وتسمه :افسار دومِ حقایق( 3)درسِ مکت ِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست :

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

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

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

حال و بیذوق معنویّت، از بیبهره تو(3)فارسیافسرده: لطفِ نیایش: :

سِحیله:افسون کرکردن، سیزدهمِحر )درسِ کردن اادو ایران1فارسی دن، مردانِ و دلیران شعرخوانی: گُردآفرید، زمین(:

فارسیخستهمجروح،:اََفگار دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

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



5 

خوشبختینیک:قبالاِ روان1فارسیومِد)درسِبختی، مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

ستایش2)فارسیآوردنرویبختی،نیک:اِقبال حق(لطفِ:،

کفایتبسنده:کتفااِ هجدهمِکردن، )درسِ روان1فارسی کردن نگاه، عظمتِ بینوایان(: خوانی:

بخششبزرگ:کراماِ احترامداشتن، نیایش:1)فارسیکردنداشتن، خدا(: ای

امریناخوشایندبودن،ناخوشایند :کراهاِ فارسیداشتنِ دومِ حقایق(3)درسِ مکت ِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست : 

فارسیهاکنارهاطراف،ف،نَکَجِ :کنافاََ چهاردهم کَالن3)درسِ حکمت: گنجِ سیمرغ، و مرغ سی اَولی: و تر!(تر

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

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

درخواستکردن اصرار، فارسیاِلحاح: دوازدهمِ کاردانی(2)درسِ حکمت: گنجِ دادخواه، کاوۀ :

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

فارسیپیشواراهنما،اِمام: پانزدهمِ طوق2)درسِ کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

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

فارسیسخنیکردنِقبولیاکاریانجامِاززدنباز رسخودداری،:متناعاِ شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(:  خوانی:

فارسیپشیمانیتوبه،خدا،سویبهبازگشتت:نابَاِ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :    

میکنند. درست گوسفند دبّاغیشدۀ پوستِ از که بزرگ کیسهای فارسی اََنبان: شانزدهمِ روان1)درسِ شر، و خیر طرّاران(: خوانی:

فارستی  شتدن یخودماننباشد؛رودربایستی ومالحظه وبیگانگیاحساسِآن،درکهحالتی:ساطنبِاِ یکتمِ گتنجِ   3)درسِ نعمتت، شتکرِ :

گُمان(  حکمت:

فارسیغمخوارر،ساگُغم:سارگُوهاند نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ   خوانی:

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

فارسهمراهِبهضمیمۀ،به :انضمامِبه؛کردنمیمهضَ :نضماماِ شانزدهمِ روان3ی)درسِ غاز، کباب اِرمیا(:   خوانی:

) دیگران، با سازگاری برای آمادگی نرمش، فارسیآنشرای(ِ ومحیانعطاف: پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوستی(: میثاقِ خوانی:

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

فارسینقشهطرح، :نگارهاِ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

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

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

چهتاردهم .(انتد افزوده«تر»آنبهگذشتهدراست؛تفضیلیصفتِخود«اَولی»آنکهبا)ترشایسته :تریولاََشایسته؛ :ولیاََ )درسِ

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

فارسیسزاوارترتر،شایستهتر:اََولی پانزدهمِ طوق2)درسِ کبوترِ ناخوانده( : مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

همّتگُماشتن؛ سعی، کوشش، دراِهتِماماِهتِمام: همّتگُماشتنورزیدن فارستی  آندادنِانجتام بتهکاری: هجتدهمِ :3)درسِ

روان ااودانی، درس(عشقِ آخرین خوانی:

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

فارسیاهورابهمنسوبخدایی،ایزدی،:اهورایی نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

فارسیچنیناین :ایدونکه؛ایدون :ایدونک ششمِ نی3)درسِ حق(: امالِ آفتابِ حکمت: گنجِ نامه،

فارسییدگارآفرخدا،:ایزد دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

 :تباار  وایلکنند؛میزندگیچادرنشینیصورتِبهمعموالً ودارندمشترکاقتصادِ وفرهنگکهنژادهممردمِازگروهی:ایل
فارسیااداد ونژاد وخانواده نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ  خوانی:

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

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

فارسی(استآغازکنندهمعنیِبهاصلدر)آغاز :بادی شانزدهمِ روان:3)درسِ غاز، اِرمیا(کباب  خوانی:

پذیرند؛:بارگاه حضور به را دیگران شاهان، که اایی شاهان، کاخِ و قُدربار نهمِبارگاهِ )درسِ الهی شُکوهِ و االل سراپردۀ    دس:

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

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

فارستی  (خصوصتی پتذیراییِ )ختاص بتارِ مقابتلِ همگانی؛یابیِشرفعمومی،پذیراییِعام:بارِت؛خصَرُااازه،بار: دهتمِ :2)درسِ

یادِرباعی به حکمت: گنجِ امروز، بهمن(22های

حِدیوارِ:باره ایران1رسیفاسیزدهمِ)درسِصارقلعه، مردانِ و دلیران شعرخوانی: گُردآفرید، زمین(:

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

تََ دهمِخداوندِ:عالیباری )درسِ صف1فارسی بزرگ دریادالنِ گنجِ، فراتر(شکن، گام، یک حکمت:

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

کاردانی( حکمت: گنجِ دادخواه،

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

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

بدیههگویی اِرتجاالً، فارسیبِالبداهه: پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوستی(: میثاقِ خوانی:

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

وضعِ:حرانبُ پنجمِغیرِآشفتگی، )درسِ روان1فارسی عادی نقّاشی، کالس بود(: ما چشم پیرمرد خوانی:

فارسیوارکابوسوار:بَختک نهمِ روان2)درسِ تنها، آغازگری :)... بعد غزلِ تا خوانی:

فارسی.استندکُحق،سویبهآنهالوکِسُ ویرسِکهکسانی:بدحاالن ششمِ نی3)درسِ حق(: امالِ آفتابِ حکمت: گنجِ نامه،

روانبَ مدار، ننگ آموختن از :1 فارسی دومِ )درسِ بدخواه بداندیش، خسرو(  دسَگال: خوانی:

فارسیبدترکی دارد؛نامتناس  وزشتظاهریآنچه ایکهآن :وارهدقََبَ شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

فارسیلطیفهشوخی،:ذلهبَ شانزدهمِ ر3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(وان: خوانی:

فارسیپردازلطیفهشوخ،گو:بَذله پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوستی(: میثاقِ خوانی:

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

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

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

د برافراشتن، فارسیکردنبلنبرافراختن: چهاردهمِ شع2)درسِ حیدری، حملۀ وطن(: رخوانی:

فارستی  .دادتغییتر راتتو  شلیکِاهتِتوانمیآنکمکِبه وداردقرارتانکرویِکهچرخانی ۀساز :کرجَبُ شتانزدهمِ :3)درسِ

روان غاز، اِرمیا(کباب خوانی:

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

ایرانزمین(:میدنردَبَ مردانِ و دلیران شعرخوانی: گُردآفرید، :1 فارسی سیزدهمِ )درسِ برخاستن   خروشیدن،

فارستی  آخترت  ودنیتا بتینِ  ۀفاصتل دوزخ،یابهشتبهرفتنتامرگبینِزمانِچیز،دومیانِفاصلِحدِّ:برزخ دهتمِ فصتلِ 3)درسِ :

تیرانا!(  حکمت: گنجِ شکوفایی،

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

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

فارسیشدنسوار:برنشستن دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

فارسیخیرهخیرهقّت،دبابِرّ: وبِرّ شانزدهمِ روان2)درسِ عینکم، قصّۀ دیدار(: خوانی:

گداز وسوزدرشدن،ناراحت وغمگین:شدنریانبِمضطرب؛ وناراحتمجازاًآتش،برشدهپخته وشدهکبابلغتدر:ریانبِ

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

شاعر(:رینبَ مزارِ حکمت: گنجِ سپیدهدم، :1 فارسی هفدهمِ )درسِ برتر     باالیین،

فارسیضیافتل،حفِمَ:زمبَ هفتمِ ستاره3)درسِ صبحِ شعرخوانی: عشق، حقیقتِ در باران(:

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

ذبح عملِ می«کردنبِسمل»کردنبه دومِگفته )درسِ روان1فارسی شود. مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

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

آمادگیفراهم:بسیج خدا(1)فارسیکردن، ای نیایش: :

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

سی:عثبَ صدّامحزبی که )درسِ    رئیسحسین،اسی داشتت. عهتده بتر را آن رهبتری عراق، پیشینِ ختاکِ 1فارستی یتازدهمِ امهورِ :

روانآزادگان ایران(، شیرزنانِ خوانی:

فارسیفاصلهدوری،بُعد: هفتمِ حُسن(2)درسِ آفتابِ شعرخوانی: محبّت، بارانِ :

طرّاران(:بعینه روانخوانی: شر، و خیر :1 فارسی شانزدهمِ )درسِ مانند   عیناً،

فارسیحبوباتعدس، ونخودمانندِگیاهانبعضیِخوراکیِهایِدانهانوا ِ :والتقُبَ شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

سِ( :لگسَبُ فارستی  کتن نتابود  :درسمتنِدرکن؛اداکن،پاره)سَ/ پتنجمِ روان 3)درسِ دماوندیّته، بتود(    : االغ کته ااسوستی ختوانی:

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

فارسیخوردنتُ:علَّبَصیغةکردنِصرفبلعیدم؛ردم،فروبُعتُ:لَّبَ شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:
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فارستی وحشی ۀپستروید،میایرانکوهستانیِنقاطِبرخیدرکهوحشی وخودرودرختی :نبَ نهمِ روان 3)درسِ کتویر، بتویِ  : ختوانی:

مولیان(   اویِ

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

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

فارسیانگشتسرانگشت، :نانبَ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

پنجمِخوار:نبُنشََ )درسِ عدس و لوبیا و نخود قبیل از بار کالس1ِفارسی و روان: چشمِنقّاشی، پیرمرد بود(خوانی: ما

خجلتزدهشدنسرخ؛بور: شرمندهشدن، فارسی بورشدن: شانزدهمِ روان2)درسِ عینکم، قصّۀ دیدار(: خوانی:

سومِبَ )درسِ سُتوران چهارپایان، بَهیمه، جِ بصره،:1فارسی  هایم: به کاروان(حکمت:گنجِسفر در شبی

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

یوسففراقِغمِدرآندر ( )یعقوبحضرتِکهاستایکلبهِنامروایاتطبقِانگیز،غمبسیاراایِها،غمنۀخا:حزاناالََُبیت

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

فارسیمکدهماتَغم، ۀخان:نزََالحَُبیت سومِ خاکریز(3)درسِ حکمت: گنجِ آزادی، :

فارسی .باشدنگرفتهحصارراآناطرافِآنچهنرده؛ وحصاربدونِ:فاظحِیب یازدهمِ چشمان3ِ)درسِ شکوهِ شعرخوانی: عزیز، ش ِ آن تو(:

فارسیپیوستنمعشوقبه وستگیخودرَازحالتِهوشی،بی :خودیبی هفتمِ ستاره3)درسِ صبحِ شعرخوانی: عشق، حقیقتِ در باران(:

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

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

فارسیشکبیتردید،بی:شُبهَتبی دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

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

هجدهمِ )درسِ باشد. روییده درخت و خودرو گیاهانِ طبیعی بهطورِ آن در که زمینی ااودانی،3فارسی بیشه: عشقِ آخرینروان: خوانی:

درس(

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

گوشهکُ(بی)بِ/:بیغوله پنجمِنج، )درسِ مردم از دور کالس1ِفارسی ای روان: پنقّاشی، بود(خوانی: ما چشم یرمرد

فارسیش یاغروبهنگامِفرارسیدنِ :شدنهگابی ششمِ نی3)درسِ حق(: امالِ آفتابِ حکمت: گنجِ نامه،

فارسیورزیدناصرار) َ/ ِ(:امریدرشدنپاپی شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

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

متان گُبایستد،آنجادرکسهرکهچنانبچسبانند؛سقفدیوارِبهدارد، روَّدَمُسقفِکهساختمانیدرکهاشینقّ ۀدپر :پانوراما

فارسی.بیندمیخوداطرافِدرراافقکهکند هشتمِ مَرک3َ)درسِ سه حکمت: گنجِ پاریس، تا پاریز از زندگی(: ِ 

هشتمِ:افزارپای )درسِ پاپوش سایه1فارسی کفش، در گنجِسارِ: والیت، عدل(کحنخلِ دیوارِ مت:

فارسیبیدادحکومتِکنندگانِتوایهحکومت،دستیارانِدیو:پایمردانِ دوازدهمِ کاردانی( 2)درسِ حکمت: گنجِ دادخواه، کاوۀ :

میانجیگری، خواهشگری، فارسیتشفاع پایمردی: دوازدهمِ کاردانی(2)درسِ حکمت: گنجِ دادخواه، کاوۀ :

آهنچکشِ:تکپُ فوالدین، دوازدهمِبزرگِ )درسِ گنج1ِفارسی کوب اشکبوس، و رستم چاه(: و ااه حکمت:
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فارسیترسناک وزشت:تیارهپَ شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

آیتد، یمت  لاوّلفتظِ تأکیتدِ بترای  واستت معنتی بیاغل دوم،لفظِ ،آنهادرکههاترکی نو اینبهعنی؛میببیهوده، :الوپَرتپَ

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

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

فارسیحجاب ،مرتّهاینغمه وآهنگیعنیموسیقیِاصطالحدر:پرده ششمِ نی3)درسِ حق(: امالِ آفتابِ حکمت: گنجِ نامه،

فارسیتواناییقدرت،:مایهپرشکوه؛مایه،گران:رمایهپُ دوازدهمِ اوا3)درسِ به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذرِ کوش(: نمردی

فارسیحریرنوعینگار، ونقشدارایابریشمی ۀپارچ :پرنیان نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

فارسییافتهپرورشپرورده: ششمِ واقعی(2)درسِ مردانِ حکمت: گنجِ عشق، پروردۀ :

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

فارسیپاسینۀپا،رویپای:پشتِ دوازدهمِ کاردانی(2)درسِ حکمت: گنجِ دادخواه، کاوۀ :

فارسیسحرهنگامِزود،صبحِ:پگاه یازدهمِ تو(3)درسِ چشمانِ شکوهِ شعرخوانی: عزیز، ش ِ آن :

کماامه:السپَ گلیمِای دومِارزش، )درسِ کلفت و روان1فارسی درشت مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

سِاامه:السپَ و پشمینه گلیمِتَای نوعی پوشند، درویشان که بصره،1فارسیسومِ)درسِبهاکمبر به سفر کاروان(حکمت:گنجِ: در شبی

فارسیفرزندپسر،پور: چهاردهمِ وطن(2)درسِ شعرخوانی: حیدری، حملۀ :

گویم(3)فارسیرفتنتالش،چیزی،واویاست وآوردندستبهبرایمقصدیسویبهحرکت :پوییدن تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

چشمه،1فارسییکمِ)درسِزیور:پیرایه دانشحکمت:گنجِ: (هاخالصۀ

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

زمین(ایران

فارسیپرتوفروغ، :تاب ششمِ نی3)درسِ حق(: امالِ آفتابِ حکمت: گنجِ   نامه،

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

زبانِ:تازی زبانِعرب، سومِتازی: )درسِ بصره،1فارسی عربی به سفر کاروان(حکمت:گنجِ: در شبی

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

فارسیباریکپاهای وکشیدهگردنِباعربینژادِازاسبی:تازی دوازدهمِ کوش(3)درسِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذرِ :

فارسیزبانان بهویژه ترک غیرِ تازی، ترکی، است لفظی فارسی تازیک: هشتمِ آزاد(2)درسِ باش سرو چو حکمت: گنجِ سند، امواجِ در :

شانزدهمِگُ:تافته )درسِ برافروخته روان1فارسی داخته، شر، و خیر طرّاران(: خوانی:

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

هفدهمِباغِ:تاکستان )درسِ باشند. کاشته تاک آن در که باغی سپیده1فارسی انگور، گنجِ: شاعر(دم، مزار حکمت:

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

روان شآزادگان، ایران(خوانی: یرزنانِ

فارسیاندوهاثرپذیری،تََأثُّر: شانزدهمِ روان2)درسِ عینکم، قصّۀ دیدار(: خوانی:
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تباه:تباه خراب؛ شانزدهمِفاسد، )درسِ کردن کور چشم: روان1فارسی کردنِ شر، و خیر طرّاران(: خوانی:

دوازحرارت وگرمیحرارت، وگرمیازناشیاضطرابِ:شپِتََ فارسی)درسِ کوش(3دهمِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذرِ : 

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

فارسیرسالتزمانِدورِکمالِ وتمامی ۀمایروزگار،گردشِکمالِ وتمامی ۀمای :زماندورِ ةمِّتِتََمانده؛باقی:همِّتِتََ یکمِ :3)درسِ

گُمان( حکمت: گنجِ نعمت،     شکرِ

شدنِخالیف،وُّصَتَاصطالحِدرخداوند؛بهبرُّقَتَ ودنیویامورِازعراضاِ وگناهانترکِزیدن؛گُتنهاییمعنایبهلغتدر:جریدتََ

فارسیخداست.ازآنچهازسالکقل ِ چهاردهم س3)درسِ کَالن: حکمت: گنجِ سیمرغ، و مرغ اَولیی و تر!(تر

الوه:یلّجَتََ دهمِآشکارشدن، )درسِ صف1فارسی کردن دریادالنِ گنجِ، فراتر(شکن، گام، یک حکمت:

یازدهمِالوه:یلّجَتََ )درسِ روشنی نور، مانند درخشان چیزی پدیدارشدن روان1فارسی گری، آزادگان، خاکِ شیرزنانِ: ایران(خوانی:

عرصۀتََحتُ در قدرتمند، دولتی با تعامل در ضعیف غالباً دولتِ یک وضعیّتِ یتک چتارچوبِ درکته المللتی بتین  الحِمایگی:

)درسِ.استشدهواگذارقدرتمندِدولتبهامنیّتیوخارایسیاستِامورِدردولتآنگیریِتصمیماختیارِالمللی،بیننامۀموافقت

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

دوستی( میثاقِ روانخوانی: لطیف، ذوقِ :2 فارسی پنجمِ )درسِ هدیه ارمغان،  تُحفه:

گویم(3)فارسیارمغانهدیه،:حفهتُ تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

فارسیسرگردانیسرگشتگی،ر:یُّحَتََ یکمِ گُما3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ     ن(:

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

فارسیآوردنخاطربهیادآوری،:داعیتََ هشتمِ زندگی(3)درسِ مَرکَ ِ سه حکمت: گنجِ پاریس، تا پاریز از :

فارسیگرفتنرتبهیافتن،ارتقا :ترفیع شانزدهمِ غاز،3)درسِ کباب اِرمیا(روان: خوانی:

دوازدهمِکاله:رگتََ )درسِ گنج1ِفارسی خود اشکبوس، و رستم چاه(: و ااه حکمت:

کالهخود فارسیتََرگ: دوازدهمِ کاردانی(2)درسِ حکمت: گنجِ دادخواه، کاوۀ :

تِ(:تریاق فارسیزهرضدِّپادزهر،)تَ/ ششمِ نی3)درسِ امالِ: آفتابِ حکمت: گنجِ حق(نامه،

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

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

چیرگی تصرّفکردن، فارسیتسخیر: نهمِ رو2)درسِ تنها، آغازگری ...(ان: بعد غزلِ تا  خوانی:

آرامکردن آرامش، فارسیتسکین: هجدهمِ روان3)درسِ ااودانی، عشقِ درس(: آخرین خوانی:

پنجمِآرامش:الّسَتََ )درسِ کالس1ِفارسی یافتن روان: چشمِنقّاشی، پیرمرد بود(خوانی: ما

)درسِ .شتود متی گفتته کسیتهدیدکردنِ وترساندنقصدِبهالًمعمو واستاعتراض وخشونتخشم،باهمراهکهسخنی:رشََتََ

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

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

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

فارسیامریتِصحّبهدادنیواهگَعملی،یاحرفدرستیِتأییدکردنِ :تصدیق شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

روان1فارسیدومِ)درسِنامهواهیگَ:نامهتصدیق مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:
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فارسیاختگیس:عینُّصَتََ شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(:  خوانی:

فارسیکردنسالتماکردن،زاری:عرُّضََتََ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

فارسیکردنپیدادستچیزیبهزوربهی،دّعَتَ وستم:لطاوُتََ دوازدهمِ به3)درسِ حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذرِ کوش(: اوانمردی

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

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

بازگویی شرحدادن، بیانکردن، فارسی تعبیر: نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(خ: اویِ بویِ وانی:

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

شانزدهمِآماده:کردنتعبیه )درسِ دادن قرار روان1فارسی کردن، شر، و خیر طرّاران(: خوانی:

دوازدهتمِ داریاانت   وحمایتت به:بصُّعَتََبهامری؛یاگروهخص،شبهنسبتحدازبیشدشمنیِیاطرفداری:بصُّعَتََ )درسِ

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

درنگبهانه:للُّعَتََ یکمِآوردن، )درسِ گنج1ِفارسی کردن چشمه، دانشحکمت:: (هاخالصۀ

فارستی  کتردن همتال اِدرنتگ، کتاری، انجتامِ باچیزیانداختنِتعویقبهآوردن،دلیل وعذر:للُّعَتََ یتازدهمِ عزیتز،  3)درسِ شت ِ آن :

تو( چشمانِ شکوهِ شعرخوانی:

پیوست:تعلیقات تعلیق، یادداشتِجِ و متنِها در کتاب؛ یا رساله در ازئیّات و مقصودمطال  ارتشینشان»درس، است.«های
مدار،1فارسیدومِ)درسِ ننگ آموختن از خسرو(:خوانیروان:

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

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

فارسیتماشاگاهج،رُّفَتَاایگردشگاه،:جگاهرُّفََتََ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ  خوانی:

 وفردشتمردن کتردن، ازلتی خواستتِ فتدایِ راختود خواستتِ  وریتدن بُالیتق عَازدلکتردن، حتق هِمتواّراخوددلِ:فریدتََ

ازآگتاهی شد،غرقتوحیددرکهوقتییعنید؛رَبَمیکاربهمعروفدرعارفشدنِگممعنیِدرارعطّراتفریدخدا؛دانستنِیگانه

فارسی .سپاردفراموشیبه وکندگمراگمشدگیاین چهاردهم کَالن3)درسِ حکمت: گنجِ سیمرغ، و مرغ سی اَولی: و تر!(تر

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

ب:تقریر روان1فارسیدومِ)درسِکردنیانبیان، مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

ستایش:تقریظ یادداشتی نوشتنِ کتابستودن، یک دربارۀ روان1فارسییازدهمِ)درسِآمیز آزادگان، خاکِ ایران(: شیرزنانِ خوانی:

فارسیکردنیکوتاهکوتاهی،گناه، :قصیرتََ یکمِ نعم3)درسِ شکرِ گُمان(: حکمت: گنجِ    ت،

روان1فارسیدومِ)درسِگرامیداشت:تکریم مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

ایران(:تکریم شیرزنانِ روانخوانی: آزادگان، خاکِ :1 فارسی یازدهمِ )درسِ گرامیداشت   بزرگداشت،

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ شدن عهدهدار طوق  تََکََفََُّل: کبوترِ ناخوانده(د: مهمانِ حکمت: گنجِ   ار،

تَ:فلُّکََتََ و خودنمایی نهادن، خود بر بیمُّجَرنج بیل، دهمِتَکَََلُّف: )درسِ صمیمی صف1فارسی ریا، دریادالنِ گنجِ، گام،شکن، یک حکمت:

فراتر(

فارسیسروصورتویژههبشخصظاهرِطنز،بهوپوز،کدَ :وپوزکتََ شانزدهمِ کبا3)درسِ روان: غاز، اِرمیا(ب خوانی:

باریک:کیدهتََ و روان1فارسیدومِ)درسِاندامالغر مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:
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فارسیدویدنتََگ: پانزدهمِ طوق2)درسِ کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ  دار،

نیرنگسازی و دروغ فارسیتََلبیس: هفتمِ محبّت،2)درسِ بارانِ حُسن(: آفتابِ شعرخوانی:

نرمیمهربانی،:لََطُّفتََ کردن، مهربانی و لطف چهاردهمِاظهار )درسِ گنج1ِفارسی کردن بقّال، و طوطی کوزه(: حکمت:

فارسیتعبیرنگرش،دریافت،:یقّلََتََ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ  خوانی:

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

هجدهمِفرق:زمایُتََ )درسِ کردن ادا روان1فارسی گذاشتن، نگاه، عظمتِ بینوایان(: خوانی:

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

دمالک:کلُّمَتََ )درسِ شدن دارا روان1فارسیهمِهجشدن، نگاه، عظمتِ بینوایان(: خوانی:

فارسیگرماماهِ؛شمسیسالِتیرماهِبامطابقتقریباًرومیان،سالِازدهمماهِ:موزتََ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ   خوانی:

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

فارستی  .کنتد عبورآنازآبتاگذارندمیدیوارمیانِیاخاکزیرِدرکهکوتاهسیمانیِیاسفالین ۀلول:نبوشهتََ شتانزدهمِ :3)درسِ

روان غاز، اِرمیا(کباب خوانی:

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

فارسیبافتهدرهم :تنیده سیزدهمِ میهن!(3)درسِ ای شعرخوانی: هشتم، خوانِ :

برابری تعادل، فارسیتََوازُن: نهمِ روان2)درسِ تنها، آغازگری :)... بعد غزلِ تا خوانی:

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

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

،2)فارستی گردانیتدن سازگاربرسد؛نتیجهبهاوخواهشِتاکندمهیّابنده،خواهشِموافقِرااسبابخداوند،کهاستآن:توفیق

حق(فِلط:ستایش

فارسیفرمانونامهکردنمُهرفرمان،کردنِامضا:توقیع دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

مبارکبادگفتن، فارسیگفتنشادباشتََهنیت: پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوستی( : میثاقِ خوانی:

ستنگین مسلستلِ شتود؛ میتغذیهفشنگنوارِ ۀوسیلبهکهدستیسلسلِمازتربزرگ وترسنگینآتشین،خودکارِسالحِ:تیربار
فارسی شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

ستایش2)فارسیناراستیبداندیشی،:راییتیره حق(لطفِ:،

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

یکمِش:تیزپا )درسِ سریع گنج1ِفارسی تابنده، چشمه، دانشحکمت:: ها(خالصۀ

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

خسرو(:خوانیروان

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

فارسیقویۀاراددارایِعزم،ثابت ورأیثابت:قدمثابت سومِ خاکریز(3)درسِ حکمت: گنجِ آزادی، :

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ اعتمادکردن اطمینان، طوق ثِقََت: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،
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ست3)فارسیسپاسستایش،:ناثََ گویم(، تو ذکرِ مَلِکا، ایش:

ی:جافی روان مدار، ننگ آموختن از :1 فارسی دومِ )درسِ ستمکار خسرو(:خوان  افاکار،

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

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

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

اِرمیا(:بههجِ روانخوانی: غاز، کباب :3 فارسی شانزدهمِ )درسِ پیشانی

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

فارستی  .شتود یمکشیدهزمینرویمشدُکهیسمّبسیارزردِعقربِنوعیویژگی:ارهرّجَ هشتتمِ گتنجِ    3)درسِ پتاریس، تتا پتاریز از :

زندگی( مَرکَ ِ سه حکمت:

گویم(3)فارسینیککارِپاداشِ :زاجَ تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

بی:جسارت یازدهمِدلیری، )درسِ گستاخی و آزادگان1فارسی باکی خاکِ روان: ایران(، شیرزنانِ خوانی:

فارسیروحانیمقابلِاسم،بهمنسوب:جسمانی هفتمِ ستاره3)درسِ صبحِ شعرخوانی: عشق، حقیقتِ در   باران(:

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

هفتمِبی:جفا )درسِ ستم شعر1فارسی وفایی، کمال، و امال ریحان: و گل بوی ها(خوانی:

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

گویم(3)فارسی.دارداشارهاوبریاییکِمقامِبهکهخداوندصفاتِازکوه،شُبزرگواری، :جالل تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

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

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

و درشت که خطّی ویژگیِ فارسی.شوددیدهدوراز وباشدواضحجَلی: هجدهمِ روان3)درسِ ااودانی، عشقِ درس(: آخرین خوانی:

فارسی دخداونلیِزَاَزیباییِزیبایی،:جمال هفتمِ ستاره3)درسِ صبحِ شعرخوانی: عشق، حقیقتِ در باران(:

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

جِ(اناغ:جناق فارسیسینهۀقفسالودردراز وپهناستخوانِ ،)جَ/ یازدهمِ تو(3)درسِ چشمانِ شکوهِ شعرخوانی: عزیز، ش ِ آن :

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

روان تنها، آغازگری :2 فارسی نهمِ )درسِ شوریدگی شیدایی، شیفتگی، تا جنون: ...(خوانی: بعد غزلِ

گویم(3)فارسیمرَکَخاوت،سَبخشش،:جود تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

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

ح عالم، گیرندۀ فارسیدنیاکنندۀفتجهانگیر: ششمِ حکم2)درسِ گنجِ عشق، پروردۀ واقعی( : مردانِ ت:

ج کوشش، فارسیبردنرن جهد: ششمِ واقعی(2)درسِ مردانِ حکمت: گنجِ عشق، پروردۀ :

فارسی)درسِیقهگریبان،:جَیب گنجِ:2اوّلِ همّت(:حکمتنیکی،
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فارستی .رودمیکاربهآنهامانندِ وکیفکفش،لباس، ۀتهیدرکهرزدارپُ ونرمسطحِباشدهیاغبّدَچرمِنوعی :جیر شانزدهمِ )درسِ

روان3 غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

د فارسیفرز وتنچابک: پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوستی(: میثاقِ خوانی:

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

زمین(ایران

مصلحتاندیشیچاره تدبیر، فارسیگری: ششمِ واقعی(2)درسِ مردانِ حکمت: گنجِ عشق، پروردۀ :

فارسیظهرنزدیکِچاشت،هنگامِ:چاشتگاه دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

ستایش2)فارسیطعممزه،:چاشنی حق(لطفِ:،

د چابک، الهی(2)فارسیفرز وتن چاالک: نیایش: :

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

د دارای که چهارچوبهای و وسیله شمارشگر، رااعدادآنبا واندشدهکشیدهسیمبهکهاستچوبینهایهرهمُرشتهچنچُرتکه:

فارسی.کنندمیتفریقوامع وبهمحاس شانزدهمِ روان2)درسِ عینکم، قصّۀ دیدار(: خوانی:

فارسیزودصبحِآفتاب،طلو ِ:آفتابچریغِ هشتمِ زندگی(3)درسِ مَرکَ ِ سه حکمت: گنجِ پاریس، تا پاریز از :

فارستی  بتودن متزد یاپاداشدریافتِمنتظرِ:داشتنچشمکسی؛یاچیزیازامریعِتوقّ وانتظار:چشمداشت دهتمِ :3)درسِ

تیرانا!( حکمت: گنجِ شکوفایی، فصلِ

فارسیمهم وباارزشه،تواّشایانِ:چشمگیر هشتمِ زندگی(3)درسِ مَرکَ ِ سه حکمت: گنجِ پاریس، تا پاریز از :

شانزدهمِفتیلُوپاچُدسترضه،عبیهالو؛خورد،میفری زودکهآن :نلمَچُ روان3فارسی)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

فارسی.بندندکمانبرکهتابیدهرودۀکمان،زهِچِلّه: شانزدهمِ روان2)درسِ عینکم، قصّۀ دیدار(: خوانی:

حلقه طوق، گردنبند، چَنبره، فارسیچَنبر: دهمِ رباعی2)درسِ یادِ: به حکمت: گنجِ امروز، بهمن(22های

زدنچَنبره شکل دایرهای بزرگِ یا خُرد حلقههای حلقهزدن، زدن، چَنبر فارسی زدن: نهمِ روان2)درسِ تنها، آغازگری غتزلِ : تا خوانی:

... بعد

فارسی)درسِ.داردتارهاواستخمیدهآنسرِکهسازنوعی:چنگ گنجِ:2اوّلِ همّت(:حکمتنیکی،

چیره:حاذق یماهر، چهاردهمِ )درسِ گنج1ِفارس دست بقّال، و طوطی کوزه(: حکمت:

ِاکرم رسول القابِ از یار، دوستدار، فارسیحَبیب: چهاردهمِ وطن(2)درسِ شعرخوانی: حیدری، حملۀ :

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

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

فارسیمجرِمُ وگناهکاربرایشرعیمجازاتِ وکیفر :دحَ دومِ حقایق(3)درسِ مکت ِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست :  

زدن( )حَد هشتمِ:حَد )درسِ باشد. مقدّر مجازاتی آن برای که خطا سایه1فارسی هر در گنجِسارِ: والیت، دیوارِکحنخلِ عدل(مت:

نزا ؛ و حَرب آلتِ فارسی...ونیزهخنجر،شمشیر،مانندحَرب: چهاردهمِ وطن(2)درسِ شعرخوانی: حیدری، حملۀ :

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

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

فارسیزیبایینیکویی، :سنحُ هفتمِ ستاره3)درسِ صبحِ شعرخوانی: عشق، حقیقتِ در   باران(:

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

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

فارسیفرمانروازیردستانِ وخویشانخدمتکاران،:مشََحَ دوازدهمِ کوش(3)درسِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذرِ :

فارسیحاضراندارند؛حضورمجلسییاااییدرکهآنان :ارضّحُ شانزدهمِ ر3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(وان: خوانی:

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

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

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

فارسیاسالمیۀفلسفویژهبهفلسفه،:تکمَحِ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

رهتان بُ ودلیلرویازخداوندکارهایِ ۀهمکهمعنابدینتعالی؛خداوندهایِنامازکردار،راستدانایِچیز،همهبهدانا:حکیم

گویم(3سی)فار.دهدمینانجامبیهودهِکار واست تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

ستایش2)فارسیشیرینی:حَالوت حق(لطفِ:،

نازکِ:حَلََبی دومِورقۀ )درسِ حَلَ  انسِ از روان1فارسی فلزی، مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

فارسیگلو وحلق:حلقوم شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

فارسیمطیع وفرمانبردارازکنایه :گوشهبقهحل دوازدهمِ کوش(3)درسِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذرِ :

فارسیزینتزیور،ه:لیحِ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :     

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

شاعر(

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

تو( چشمانِ شکوهِ شعرخوانی:

فارسی)درسِمردانگیاوانمردی،غیرت،:حَمیّت گنجِ:2اوّلِ ت(همّ:حکمتنیکی،

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

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

فارسی.استدیگریشخصِبهمالیاپولپرداختِبه ملزَمُکنندهدریافتآنموا ِبهکهاینوشته:والهحَ هشتمِ پاریز:3)درسِ از

زندگی( مَرکَ ِ سه حکمت: گنجِ پاریس، تا

فارستی  .شتود متی شتخص نامیِخوش وسربلندیباعثِکهااتماعیاعتبارِ وارزش ؛بروآ:تیثیّحِ یتازدهمِ عزیتز،  3)درسِ شت ِ آن :

تو( چشمانِ شکوهِ شعرخوانی:

که:خانقاه مرشدانمحلّی و میدرویشان گِرد آن دهمِدر )درسِ صف1فارسی آیند. دریادالنِ گنجِ، فراتر(شکن، گام، یک حکمت:

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ بیبهره ناامید، طوق خایِب: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،
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شانزدهمِ:بثخُ )درسِ بدذاتی بدانسی، طینت: خُبثِ روان1فارسی پلیدی، شر، و خیر طرّاران(: خوانی:

هشتمِ:خجسته )درسِ خوش و خوب سایه1فارسی مبارک، در گنجِسارِ: والیت، عدل(کحنخلِ دیوارِ مت:

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

سخ:نگدَخََ میچوبی نیزه و تیر آن از که محکم و )درسِت گنج1ِفارسیمِدوازدهسازند. اشکبوس، و رستم چاه(: و ااه حکمت:

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

زمین(ایران

تُفو دهان، آبِ فارسیخََدو: چهاردهمِ وطن(2)درسِ شعرخوانی: حیدری، حملۀ :

بی:نذالخِ نهمِدرماندگی، )درسِ یاری از است(1فارسی بهرگی شورش چه این باز شعرخوانی: شیران، غرّشِ :

فارسیارزشکمریزهایِخرده ووسایلاشیا،ازایمجموعه :رتوپِترخِ شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

فارسیحلقومگلو،:رهرخِخِ شانزدهمِ روان:3)درسِ غاز، اِرمیا(کباب خوانی:

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

گنجینهها خزانه، و خزینه امعِ فارسیخََزایِن: هفتمِ حُسن(2)درسِ آفتابِ شعرخوانی: محبّت، بارانِ :

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

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

یتازدهمِ .شتود متی سالح ۀلولواردِآنازپیدرپیهاگلوله وشودمیوصلاسلحهبهکهگلولهمخزنِفلزیِ ۀاعب:شابخِ )درسِ

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

  )... بعد غزلِ تا روانخوانی: تنها، آغازگری :2 فارسی نهمِ )درسِ بد یا باشد نیک خواه خویها، خصلت، امعِ خِصال:

ایران(:صمخََ شیرزنانِ روانخوانی: آزادگان، خاکِ :1 فارسی یازدهمِ )درسِ   دشمن

خطبه:طابهخََ وعظخواسخنرانی، پنجمِندن، )درسِ کالس1ِفارسی کردن روان: چشمِنقّاشی، پیرمرد بود(خوانی: ما

فارسیهاقدمها،گامخُطوه،امعِ:خُطوات دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

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

فارسیذهنپنهانِااهایِدر:ذهنفایایِخََدرمخفیگاه؛ه،فیّخَجِ:فایاخََ شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(:  خوانی:

صِ بود(اانشینِ:دقخََلََفِ ما چشمِ پیرمرد روانخوانی: نقّاشی، کالسِ :1 فارسی پنجمِ )درسِ     راستین

شانزدهمِااامه:خِلعَت )درسِ بخشد. کسی به بزرگی که روان1فارسی ی شر، و خیر طرّاران(: خوانی:

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

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

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

فارسیآنازترککوچ و مخُشکلبهظرفی :مرهخُ شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

    

و کوه ِدو میان در که آوازی و صدا خََنیده:

راز( حقّۀ حکمت: گنجِ وفا، و مهر :1 فارسی ششمِ )درسِ نیکا خوشا، خُنُک:

ترگشاتن: نامخََنیدهکس؛همهنزدِدرمعروفمشهور،پیچد؛آنمانندوگنبد
فارسیگردیدنتررآوازهپُشدن،مشهورتر ششمِ واقعی(2)درسِ مردانِ حکمت: گنجِ عشق، پروردۀ :
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چهاردهمِ:شوَخواجه )درسِ گنج1ِفارسی کدخدامَنِش بقّال، و طوطی ک: وزه(حکمت:

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

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

فارسیگشاده وراخفَسفرۀسفره، :خوان یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :    

ککالهِ:خُود هنگامفلزی به سربازان میه سر بر نظامی، تشریفات با دوازدهمِانگ )درسِ گتنجِ   1فارستی  گذارند. اشتکبوس، و رستتم :

چاه( و ااه حکمت:

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

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

شاخهزمینِ:خور دهمِپست، )درسِ دریا از صف1فارسی ای دریادالنِ گنجِ، فراتر(شکن، گام، یک حکمت:

میکیسهکوچک،خوراینِ:کخورجینََ درست پشم از معموالً که اامهای است؛ ای  دو شامل و :1فارسیسومِ)درسِدان.کنند

بصر به کاروان(حکمت:گنجِه،سفر در شبی

فارسیرفتنبیناز وشدنساییده :رفتنخورد شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

فارسی.اندشادمانحقسویبهسیرازکهحقراهِرهروانِ:حاالنخوش ششمِ نی3)درسِ حق(: امالِ آفتابِ حکمت: گنجِ نامه،

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

فارسیصحبتیخوش وعاشرتیمُشخوبودن؛بشرَمَشخو :بیشرََمَشخو شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(:   خوانی:

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

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

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

حیران سرگشته، فارسی خیره: یکمِ خالصۀ1)درسِ حکمت: گنجِ چشمه، ها( دانش:

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

فارسیلجوجشرم،بی وگستاخ:سرخیره دوازدهمِ کوش(3)درسِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذرِ :

دسته گروه، خِ( )خَ/ فارسی  خیل: پنجمِ کالس1ِ)درسِ روان: بود(نقّاشی، ما چشمِ پیرمرد خوانی:

فارسیچاکرانونوکرانگروهِ:خََیلتاش دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

 )... بعد غزلِ تا روانخوانی: تنها، آغازگری :2 فارسی نهمِ )درسِ پادشاه اقامتِ محلِّ پایتخت، دارالسّلطنه:

فارسیردگَش نگهبان، وپاسبان :داروغه دومِ حقایق(3)درسِ مکت ِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست :  

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

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

فارسی.کندمیپرستاریاوازیادهدمی رشیکودکبهمادراایبهکهزنی:دایه یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

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

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

بی:رحالدَ سومِفوراً، )درسی بصره،1فارسی درنگ به سفر کاروان(حکمت:گنجِ: در شبی

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

فارسیسالمدرست،تن:دُرُست دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

که:دِرع انگی حلقهاامۀ زِاز سازند، آهنی ایران1فارسیسیزدهمِ)درسِرههای مردانِ و دلیران شعرخوانی: گُردآفرید، زمین(:

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

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

مطلقدرس،ِمتندراست؛بودهدینارازکسریآنارزشِ وداشتهرواجپولعنوانِهبگذشته،درکهنقره،سکوکِمَم،رَدِ:درهم

فارسی .استنظرموردِپولفق(() دومِ حقایق(3)درسِ مکت ِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست :

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

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

عَمایارچهپ:ستاردَ و سربند بپیچند، سر دور به روان1فارسیشانزدهمِ)درسِامهکه شر، و خیر طرّاران(: خوانی:

ش با آنچه حاصلِ پیامد، نتیجه، فارسی.آیددستبهتال دَستاوَرد: هفدهمِ مسافر(3)درسِ حکمت: گنجِ تو، خندۀ :

سایهسارِدست در :1 فارسی هشتمِ )درسِ سرمایه عدل( مایه: دیوارِ حکمت: گنجِ والیت، نخلِ

فارسیوزیرااازه، :دستور ششمِ نی3)درسِ حق(: امالِ آفتابِ حکمت: گنجِ نامه،

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

ااازهدادن رُخصَت، فارسی دَستوری: چهاردهمِ ح2)درسِ وطن(: شعرخوانی: حیدری، ملۀ

روان:شنهدِ شر، و خیر :1 فارسی شانزدهمِ )درسِ طرّاران(  خَنجر خوانی:

اثباتبهنیازکهاستحقیقتی ،معنی .متضادند ومتقابلمفهومِدوعویدَ ومعنیچیزی؛داشتنِیاخواستنعایِادّ ،عاادّ :عویدَ

فارسی)د.معنیازهیتُاستالفی ،عویدَ وندارد چهاردهم کَالن3رسِ حکمت: گنجِ سیمرغ، و مرغ سی اَولی: و تر!(تر

فارسی)درسِتنبلومکّاراینجادرناراستی،ومکر:دَغََل گنجِ:2اوّلِ همّت(:حکمتنیکی،

مالکشِکیسهلّاک:دَ و مشت سومِحمام، )درسِ بصره،1فارسی دهنده به سفر کاروانحکمت:گنجِ: در (شبی

اپسندیده،:دالویز فارسیزیبخوب، نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

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

فارسیدردآشناهمراز،مونس، :مسازدَ ششمِ نی3)درسِ گنجِ: حق(نامه، امالِ آفتابِ   حکمت:

فارسیوآمدرفتبدونِ وآرام وخلوتاایِویژگیِ:نجدِ یازدهمِ تو(3)درسِ چشمانِ شکوهِ شعرخوانی: عزیز، ش ِ آن :

دومِمرکّ وات:دَ )درسِ اوهر روان1فارسی دان، مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

فارسیپارهیکیه،الیک:والدَیکپوست؛وچرم:دَوال دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

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

دُو( :دوری فارسیکوتاه ۀلببامعموالًبزرگردِگِبشقابِ)دَو/ شانزدهمِ غاز،3)درسِ کباب اِرمیا(روان: خوانی:

نهمِ )درسِ فرمانروایی زمانِ دارایی، است(1فارسی   دولت: شورش چه این باز شعرخوانی: شیران، غرّشِ :
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فارسی)درسِاندیشهکوتاهوپستطبعِدارایهمّت،کوتاه:هِمّتدون گنجِ:2اوّلِ همّت(:حکمتنیکی،

فارسیهوش وزیرکیدَها: پانزدهمِ ک2)درسِ طوق: ناخوانده(بوترِ مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

عدل(  دیوارِ حکمت: گنجِ والیت، نخلِ سایهسارِ در :1 فارسی هشتمِ )درسِ بخشش دَهِش:

فارسینوشتههر ۀممقدّ وآغاز:دیباچه یازدهمِ تو(3)درسِ چشمانِ شکوهِ شعرخوانی: عزیز، ش ِ آن :

دِ(:دیالق شانزالغر ودراز)دَ/ فارسی)درسِ روان3دهمِ غاز، کباب اِرمیا(:  خوانی:

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

هادورهدردینارارزشِ ووزناست؛پول)فق((مطلقدرس،متنِدر .استداشتهرواجگذشتهدرکهطال ۀسکّپول،واحدِ:دینار

فارسی.استبودهمتفاوتمختلف،مناطقِ و دومِ حقایق(3)درسِ مکت ِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست :

فارسیعظمت وااللصاح ِخداوندِپروردگار،خداوند،:اللذوالجَ دومِ حقایق(3)درسِ مکت ِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست :

بینوایان(:حیاتذی روانخوانی: نگاه، عظمتِ :1 فارسی هجدهمِ )درسِ   ااندار

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

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

فارسیصحراکوه،دامنۀ:راغ دومِ زاغ2)درسِ شعرخوانی: بُست، قاضیِ کبک(: و

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

دادنراه مسیر تغییرِ کجکردن، را راه فارسیتافتن: پانزدهمِ طوق2)درسِ کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

دِرَفش پرچم، بِیرق، فارسی رایَت: ششمِ پروردۀ2)درسِ واقعی(: مردانِ حکمت: گنجِ عشق،

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

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

فا.خوانندمیرهفاخِمُبرایانگمیدانِدرکهشعری:زجَرَ سیزدهمِ میهن!(3رسی)درسِ ای شعرخوانی: هشتم، خوانِ :  

گویم(3)فارسیخداوندصفاتِ وهاناماز ،مهربانبسیار:رحیم تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ اِذندادن ااازه، طوق رُخصَت: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

اامه:ردا رَ( اامه)رِ/ روی که هفدهمِهایای )درسِ باالپوش پوشند، سپیده1فارسی دیگر گنجِ: شاعر(دم، مزار حکمت:

روزیدهنده کردگار(1)فارسی رَزّاق: نامِ به ستایش: ،

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

برخاستنِر:رستخیز بَستاخیز، است(1فارسینهمِ)درسِعثمردگان، شورش چه این باز شعرخوانی: شیران، غرّشِ :

ا فارسییافتننجاتشدن،رهرَستن: دهمِ رباعی2)درسِ یادِ: به حکمت: گنجِ امروز، بهمن(22های

ا نجاتیافتن، فارسیشدنرهرَستن: هجدهمِ روان2)درسِ عدل، خوانِ آذرباد(: خوانی:

قطره، فارسیچکیده وکردهتراوشرَشحه: دهمِ رباعی2)درسِ یادِ: به حکمت: گنجِ امروز، بهمن(22های

است. بهشت نگهبانِ که فرشتهای نام بهشت، فارسی رِضوان: سومِ ...(2)درسِ باش چنان حکمت: گنجِ عاشقان، کوی در :
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دهمِ:عبرُ )درسِ هراس دلهره، صف1فارسی  ترس، دریادالنِ گنجِ، یکشکن، فراتر(حکمت: گام،

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

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

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

فارسیکوتاهنامۀقعه،رُ:رُقعَت دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

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

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

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

فارسیهرمشکلِبهیاگنبدیسقفبابنایی :واقرَ هشتمِ زندگی(3)درسِ مَرکَ ِ سه حکمت: گنجِ پاریس، تا پاریز از :

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

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

فارسی.باشداان وروح ۀمقولازآنچهملکوتی،معنوی،روح،بهمنسوب :روحانی هفتمِ صتبحِ   3)درسِ شتعرخوانی: عشتق، حقیقتِ در :

باران(ستاره

 و ررَّقَت مُرزقِ :روزیوظیفاةرستد؛  میاوبهیاآوردیمدستبهروزانهکسهرکهعاشمَاهِوَیاخوراکرِمقدازق،رِ:روزی

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

فارسیگلزارباغ،:روضه دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

 ومصیبتذکرِشود،میخواندهحسینامامسوگواریِمراسمِدرویژهبه و (ص)پیغمبربیتِاهلِسوگواریِمراسمِدرآنچه:روضه

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

گویم(3)فارسیچارهامکان،اًمجاز:روی تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

ق کبوترِ :2 فارسی پانزدهمِ )درسِ خوشبو گلهای ریحان، امعِ ناخوانده(طو رَیاحین: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

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

آذرباد( روانخوانی: عدل، خوانِ :2 فارسی هجدهمِ )درسِ تَمَسخُر  ریشخند:

فارسی.ندرَبَیمهمراهسفردرکهآشامیدنی وخوردنیتوشه، :زاد چهاردهم کَالن3)درسِ حکمت: گنجِ سیمرغ، و مرغ سی اَولی: و تر!(تر

فارسی.نداردآنقاتِلُّعَتَ ودنیابهمیلکهنشینگوشهپارسایِ:زاهد دومِ حقایق(3)درسِ مکت ِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست :

فارسیشدنبرطرفشدن،نابود:شدنزایل دومِ کبک(:2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ

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

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

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

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

فارسی .شودمیمرگموا ِکهزخمییا رمؤثّ ۀضرب:کاریزخمِ سیزدهمِ میهن!(3)درسِ ای شعرخوانی: هشتم، خوانِ :
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فارسیزدنضربهضربه،:خمهزَ دهمِ تیرانا!(3)درسِ حکمت: گنجِ شکوفایی، فصلِ :

فارسیشدهسکّهزرِزر،خُردۀوراضهقُ:پارهزرِ دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

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

ایرانزمین(می مردانِ و دلیران شعرخوانی: گُردآفرید، :1 فارسی سیزدهمِ )درسِ   پوشیدند.

فارسیکردننگاهچیزیبهحرکتبی وثابتچشمیبا:زدنلزُ پنجمِ روان3)درسِ دماوندیّه، بود(: االغ که ااسوسی خوانی:

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

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

...(روان بعد غزلِ تا خوانی:

فار)درسِچانه:زَنََخدان گنجِ:2سیاوّلِ همّت(:حکمتنیکی،

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

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

وَ:هزِ کمان، گنج1ِفارسیهمِدوازد)درسِرتَچلّۀ اشکبوس، و رستم چاه(: و ااه حکمت:

فارسی.اوشدمیزمینییاسنگیازکهآبیآب:زَه پانزدهمِ طوق2)درسِ کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

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

)فا:هیزِ نامِ:ستایش،1رسیآفرین کردگار(به

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

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

میانِ:ساعد که دست از بخش دوازدهمِآن )درسِ دارد. قرار آرنج و اشکبوس1فارسی مچ و رستم گنجِ: چاه(، و ااه حکمت:

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

ایران مردانِ زمین(و

فارسیامکانر،سَّیَمُدرخور،:سامان هفتمِ ستاره3)درسِ صبحِ شعرخوانی: عشق، حقیقتِ در    ان(بار:

هشتمِ:سارسایه )درسِ دارد سایه که سایه1فارسی اایی در گنجِسارِ: والیت، عدل(کحنخلِ دیوارِ مت:

)خدااستمنزّهوپاک:اهللسُبحانََ فارستی «(شتگفتا »معتادلِ رود؛متی کتار بته شتگفتی بیانِبرای، دومِ بُستت،  2)درسِ قاضتیِ :

کبک( و زاغ شعرخوانی:

در فارسی.داردکاربردسریع وفوراًمعنایبهاینجاسَبُک: دوازدهمِ کاردانی(2)درسِ حکمت: گنجِ دادخواه، کاوۀ :

وقارسَبُک متضادّ فرومایگی، و حماقت فارسیسَری: پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوستی(: میثاقِ خوانی:

فارستی مایعاتداشتنِنگهیالحمبرایدیگرانسِیاسفالازداردستهمعموالًظرفِکوزه،:بوسَ دوازدهمِ گتذرِ 3)درسِ از : ستیاوش

کوش( اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش،

دوازدهمِطی:نپَردَسِ )درسِ گنج1ِفارسی کردن اشکبوس، و رستم چاه(: و ااه حکمت:

کاردانی( حکمت: گنجِ دادخواه، کاوۀ :2 فارسی دوازدهمِ )درسِ گذاشتن پا زیرِ و پایمالکردن   سِپَردَن:
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پیمودن طیکردن، فارسیسِپَردَن: دوازدهمِ کوش(3)درسِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذرِ :

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

فارسیکردندریافتستاندن،:سِتََدَن دومِ قاض2)درسِ کبک(: و زاغ شعرخوانی: بُست، یِ

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

فارسیخر و رستَاَاس ، هصّخاچارپاحیواناتِتور،سُجِ:تورانسُ پنجمِ روان3)درسِ دماوندیّه، بود(: االغ که ااسوسی خوانی:

مَل:توهسُ و آزاردرمانده و خسته گنج1ِفارسیدوازدهمِ)درسِول، اشکبوس، و رستم چاه(: و ااه حکمت:

2ستیزه فارسی پانزدهمِ )درسِ پُررو و گستاخ طوق  رُوی: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

درس(  آخرین روانخوانی: ااودانی، عشقِ :3 فارسی هجدهمِ )درسِ خصلتها و خُلقها خوها، سَجیّه، جِ سَجایا:

اوانمردی:خاسَ کَرَم، خدا(1)فارسیبخشش، ای نیایش: :

فارسیرئیسسَر: پانزدهمِ طوق2)درسِ کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

«زدنررپَسَت »راکوتتاه فتوقّت ایتن برخیتزد، دوبتاره  ونشتیند زمینبرلحظهیکاوج،ازمرغیهرگاهکوتاه؛فِتوقّ:زدنرپَرس

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

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

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

فارسیهذیانپریشانی،وسرگیجهمغز،ورمِ:مسَرسا دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

دیگرهایِقسمتیاهااتاقبهآنجااز وشودمیبازآنبهساختمانورودیِدرِکههاخانهداخلِدردارسقفایهطوَّحَمُ :رارسَسَ

)درسِ)استت رستانده تصوی به «البی»بیگانه ۀواژهمچنین و«هال» ۀبیگانۀواژاایبهفرهنگستانراسرسراامروزه).روندمی

فارسی روان3شانزدهمِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

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

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

گویم(3)فارسیخوشحالیشادی،:سرور تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

فارسیآورپیام ۀفرشتآور،پیام:سروش چهاردهم کَالن3)درسِ حکمت: گنجِ سیمرغ، و مرغ سی اَولی: و تر!(تر

فارورنگاُپادشاهی،تختِ:ریرسَ پنجمِ روان3سی)درسِ دماوندیّه، بود(: االغ که ااسوسی خوانی:

سَ(:سزا گویم(3)فارسیالیقشایسته،سزاوار،)سِ/ تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

کاهلسست بیغیرت، بیاراده، سستعنصر، امعِ فارسیعَناصِر: هفتمِ حُسن(2)درسِ آفتابِ شعرخوانی: محبّت، بارانِ :

فارسی.استمشهور«اکبرعدِسَ»بهکهاستمشتریارۀسیّ :عدسَخترِاََحس،نَمتضادِّخوشبختی،:عدسَ پنجمِ دماوندیّه،3)درسِ :

بود(روان االغ که ااسوسی خوانی:

کمبی:سَفاهت چهاردهمِخردی، )درسِ نادانی گنج1ِفارسی عقلی، بقّال، و طوطی کوزه( : حکمت:

پنجمِرشتبدسِفرومایه،:فلهسِ روان3فارسی)درسِ دماوندیّه، بود(: االغ که ااسوسی خوانی:

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

فراتر( گام، یک حکمت:
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 ؛بیفتتد زمتین بته استت ممکتن  وبدهتد ستت دازراختود کنتترل متانع، بتا برختورد اثتر بتر کته انستان حالتتِ :ریندَکََسِ

فارسیآمدنپیشکسیبرایریندَکَسِحالتِ:خوردنریندَکََسِ شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

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

فارسی.انگیزدیمربکاریبهرادیگرانکهآنک،رِّحَمُ:نبانجُهللسِسِ سومِ خاکریز(3)درسِ حکمت: گنجِ آزادی، :

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

فارسییاسمنگل،درختِنوعی :نمَسَ دوازدهمِ سیا3)درسِ گذر کوش(: اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از وش

مایل:ندمَسَ رنگش که موردِاسبی اس  )فق(( مطلق درس، متنِ )در زرده باشد، زردی استت.( به :1فارستی ستیزدهمِ )درسِنظر

ایران مردانِ و دلیران شعرخوانی: زمین(گُردآفرید،

فارسیرسانندهزیان وگرمبسیاربادِ:مومسَ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

تیزیِ:سِنان سیزدهمِسرنیزه، )درسِ چیز ایران1فارسی هر مردانِ و دلیران شعرخوانی: گُردآفرید، زمین(:

دوازدهمِصَ:سَندروس )درسِ زردرنگ گنج1ِفارسی مغی اشکبوس، و رستم چاه(: و ااه حکمت:

شانزدبیناییِتواندید،سو: فارسی)درسِ روان2همِ عینکم، قصّۀ دیدار(: خوانی:

)درسِ.استت همراهنفخیادلسرِسوزشِبامعموالًکهغذاهضمِدراللختِاِیاشکالاِهرگونهدیرهضمی،واری،بدگُ:هاضمهسوءِ

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

ششمِ:سودا )درسِ عشق هوس، گنج1ِفارسی اندیشه، وفا، و مهر راز(کح: حقّۀ مت:

فارسیدیوانگیخیال،:سودا هفتمِ ستاره3)درسِ صبحِ شعرخوانی: عشق، حقیقتِ در باران(:

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

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

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

سُ(:تسورَ فارسیتشدّ وتحدّتیزی، وتندی)سَ/ سیزدهمِ میهن!(3)درسِ ای شعرخوانی: هشتم، خوانِ :

دهمِدارِسقفساختمانِ:سوله )درسِ صف1فارسی فلزی دریادالنِ گنجِ، یشکن، فراتر(حکمت: گام، ک

س فارسیترسَهم: چهاردهمِ وطن(2)درسِ شعرخوانی: حیدری، حملۀ :

س فارسیآورترسانگیز،هراسَهمگین: چهاردهمِ وطن(2)درسِ شعرخوانی: حیدری، حملۀ :

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

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

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

 

دوستی(   میثاقِ روانخوانی: لطیف، ذوقِ :2 فارسی پنجمِ )درسِ اوان برُنا، شاب:

دوستی( میثاقِ روانخوانی: لطیف، ذوقِ :2 فارسی پنجمِ )درسِ گمان و شک   شائِبه:

فارسیبویاییحسِّ:هشامِّ یازدهمِ تو(3)درسِ چشمانِ شکوهِ شعرخوانی: عزیز، ش ِ آن :

)... بعد غزلِ تا روانخوانی: تنها، آغازگری :2 فارسی نهمِ )درسِ مشتاق آرزومند،  شایِق:
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شُ( :شبان فارسیچوپان)شَ/ شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(:  خوانی:

فارستی چیزییاکسیازموهوم ۀسایآید،مینظربهسیاهیصورتِبهآنچه :حبَشََ یازدهمِ شتکوهِ    3)درسِ شتعرخوانی: عزیتز، شت ِ آن :

تو( چشمانِ

)درسِ.باشتد شتده چیدهروییدنازپسباردودارد،راآنتقابلیّکهشبدری :دوچینشبدرِیکساله؛ وعلفیگیاهی :ربدَشََ

فارسی روان3نهمِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ  خوانی:

ششمِش :روشب )درسِ راهزن گنج1ِفارسی بیدار، وفا، و مهر راز(کح: حقّۀ مت:

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

فارسیصبحازپیشسحرگاه،:شبگیر دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

گویم(3)فارسیهمسانثل،مِمانند،:بهشِ تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

فارسیش دردشمنناگهانیِ ۀحمل :شبیخون دوازدهمِ کوش(:3)درسِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش  گذر

فارسیندارام وبزرگ :شخیص شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

فارسیخیمهبان،سایه:شِراع دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

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

فارسی.باشندبریدهدرازاازکهگوشتیرۀپا :هرحِشََپاره؛پاره :هرحِشََهرحِشََ ششمِ نی3)درسِ حق(: امالِ آفتابِ حکمت: گنجِ نامه،

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

فارستی  .آیتد میواودبهاخالقیهایارزشکردنِرعایتازکهاعتباری ورمتحُی،بزرگوار :فرََشََ یتازدهمِ عزیتز،  3)درسِ شت ِ آن :

تو( چشمانِ شکوهِ شعرخوانی:

محترمیشََرََفیاب شخصِ حضورِ به عالیقدر، و محترم شخصِ نزدِ به آمدن فارستی  رستیدن  شدن: شتانزدهمِ غتاز،  3)درسِ کبتاب :

اِروان رمیا(خوانی:

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

اِرمیا( شش روانخوانی: غاز، کباب :3 فارسی شانزدهمِ )درسِ تمام کامل، طورِ به دانگ:

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

آذرباد(   روانخوانی: عدل، خوانِ :2 فارسی هجدهمِ )درسِ شادمانی خوشی، شََعَف:

فارسی)درسِ.استگوشتخوارانرستۀازوِکهسگانتیرۀازاستپستانداریاانورِ:شُغال گنجِ:2اوّلِ همّت(:حکمتنیکی،

فارسیردیمَپاکننده،شفاعت:فیعشََ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ نَخجیر صِید، شکار؛ به منسوب طوق شکاری: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ  دار،

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

گرفتن نیک فالِ به را چیزی خُجَستگی، مِیمَنَت، شُگون؛ فارسی شُکوم: شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

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

فارسی)درسِافتادهکارازپایودست:شََل گنجِ:2اوّلِ همّت(:متحکنیکی،

روان عینکم، قصّۀ :2 فارسی شانزدهمِ )درسِ مَالمَت سرزنش، سرکوفت، شِ( )شَ/ دیدار(  شماتََت: خوانی:

پنجمِ:شِندِرغاز )درسِ ناچیز و اندک کالس1ِفارسی پولی روان: چشمِنقّاشی، پیرمرد بود(خوانی: ما



25 

سومِ:شوخ )درسِ آلودگی بصره،1فارسی چرک، به سفر کاروان(حکمت:گنجِ: در شبی

ج با که ساده آشِ فارسی.پزندمیسبزی وبرنشوربا: شانزدهمِ روان2)درسِ عینکم، قصّۀ دیدار(: خوانی:

دوستی(  میثاقِ روانخوانی: لطیف، ذوقِ :2 فارسی پنجمِ )درسِ شیدایی و عشق شوریدگی:

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

فارسی)درسِحالآشفته:رنگشوریده گنجِ:2اوّلِ همّت(:حکمتنیکی،

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

فارسیخالصعسلِ :قفایِشهدِعسل؛:هدشََ یکمِ گن3)درسِ نعمت، شکرِ گُمان(: حکمت:   جِ

آهنگ:شهناز از موسیقییکی گوشههای دومِایرانی، )درسِ شور دستگاه از روان1فارسی ای مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

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

فارسی روان3شانزدهمِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

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

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

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

فارسی.برآرندتحنَمِ ومصیبتدرکهفریاد وزاریماتم، وناله :شیون ششمِ نی3)درسِ حق(: امالِ آفتابِ حکمت: گنجِ نامه،

شِ(:شیهه فارسیاس آوازِ وصدا)شَ/ نهمِ کویر،3)درسِ مولیان(روان: اویِ بویِ خوانی:

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

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ خالص بیغَش، پاک، طوق صافی: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ  دار،

فارسیپگاهدم،سپیدهبامداد،:باحصَ هشتمِ از3)درسِ زندگی(: مَرکَ ِ سه حکمت: گنجِ پاریس، تا پاریز

زیبایی انسان، رنگِ سفیدیِ و خوبرویی فارسیصَباحَت: پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوستی(: میثاقِ   خوانی:

درس(  آخرین روانخوانی: ااودانی، عشقِ :3 فارسی هجدهمِ )درسِ کتاب صَحیفه:

)درسِاعتبار وارزشاًمجازیابد؛یماختصاصمجلسبزرگانِنشستنِبرایکهآنمانندِ واتاقازااییمجلس،باالیِفِرَطَ :درصَ

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

ریحانها(:یقصدّ و گل بوی شعرخوانی: کمال، و امال :1 فارسی هفتمِ )درسِ راستگو   بسیار

غَ:رعصَ روان1فارسیشانزدهمِ)درسِشبیماری شر، و خیر طرّاران(: خوانی:

شانزدهمِبیمارانِ:رعیانصَ )درسِ صر  عارضۀ به روان1فارسی مبتال شر، و خیر طرّاران(: خوانی:

فارسیسختدشوار،:صَعب دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ : 

فارسیبشرافرادِازبرگزیدهبرگزیده، :تفوَصَ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :  

آواز فریاد، و بانگ فارسیصَفیر: نهمِ روان2)درسِ تنها، آغازگری :)... بعد غزلِ تا   خوانی:

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

خویشاوندانصلة دیدارِ به فارسیکردناحوالپرسینانآاز ورفتنارحام: شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:
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فارسیحرفهکار،پیشه،:نعتصَ دومِ حقایق(3)درسِ مکت ِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست :

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

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ درست و صَالح طوق صَواب: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

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

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

شوند. زنده است(1فارسینهمِ)درسِمردگان شورش چه این باز شعرخوانی: شیران، غرّشِ :

می را اصلی چهرۀ که مصنوعی چهرهای )درسِنقتاب است؛شدهتعبیهدهان وچشمبرایهاییسوراخآندر وپوشاندصورَتََک:

فارسی روان2شانزدهمِ عینکم، قصّۀ دید: ار(خوانی:

هشتمِ:تولََصَ )درسِ االل و شکوه قدرت، سایه1فارسی هیبت، در گنجِسارِ: والیت، عدل(کحنخلِ دیوارِ مت:

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

فارسیشیونبلند،صدایِبافریاد وناله:هجِّضََ سیزدهمِ ه3)درسِ خوانِ میهن!(: ای شعرخوانی:   شتم،

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

فارسی)درسِنهادنمرهَمَزخم،برچیزیبستنِ :مادکردنضِنهند؛اراحتبهکهداروم،رهَمَ:مادضِ دماوندیّه،3پنجمِ خوانی:روان:

بود( االغ که ااسوسی

ضمیم:مایمضََ همراهجِ متنِه، در پیوست؛ نشتان و مقصود دومِ   درس، )درسِ استت. دولتتی متدار،   1فارستی  هتای ننتگ آمتوختن از :

خسرو( :خوانیروان

فارسیکوچکزراعتیِزمینِ:ضَیعَتکزراعتی؛زمینِ:ضََیعَت دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

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

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ عی اویان سرزنشگران، طوق طاعِنان: کبوترِ ناخوانده( : مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

شتده احتداث طاقِ:ربیضََطاقِسازند؛دیگراایییااطاقرویبرآارباکهشکلیقوسسقفِب،دَّحَمُ وخمیدهسقفِ :طاق

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

فارسیهمتابییکتا،فرد،:طاق سیزدهمِ میهن!(3)درسِ ای شعرخوانی: هشتم، خوانِ :  

)طاقت خستهکننده کاری آزاردهنده، و سخت بسیار فارسی فرسا: یازدهمِ روان1درسِ آزادگان، خاکِ ایران(: شیرزنانِ خوانی:

تحمّلطاقت غیرِقابلِ توانفرسا، فارسیفرسا: نهمِ روان2)درسِ تنها، آغازگری : )... بعد غزلِ تا خوانی:

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

هشتمِ .گذارندمیسربرراآنبیشترکهاشیاحملِیاداریهنگمخصوصِچوبی،معموالً وبزرگردِگِینیِسق:بَطََ :3فارستی )درسِ

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

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

ریحانها(:بطََرََ و گل بوی شعرخوانی: کمال، و امال :1 فارسی هفتمِ )درسِ   شادی

دوازدهتمِ نهادنظلمبنیانِشدن،ظلمگسترشِ وپیدایشسب ِ:افکندنظلمطرحِنانهادن؛بَازکنایه:افکندنطرح )درسِ

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

شانزدهمِشگفت:طُرفه )درسِ عجی  روان1فارسی آور، شر، و خیر طرّاران(: خوانی:

یاسؤالیبهدادنصریحپاسخِازکردنخودداریویژهبهوردن،آبهانهبا وقصدرویازکاریانجامِازکردنخودداری :رفتنفرهطََ

فارسیدیگرموضوعاتِبهموضو کشاندنِ یازدهمِ تو(3)درسِ چشمانِ شکوهِ شعرخوانی: عزیز، ش ِ آن :

میهمتانِ استت؛ دیگتری چیزِیاکسواودِبهوابستهاایی،درحضورشیاواودشکهآنوابسته،یل،فِطُبهمنسوب:یلیفِطُ

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

قرار:أنینهمَطُ و سکون روان1فارسیدومِ)درسِآرامش، مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

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

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

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

فارسیپندارمان،گُ:نظََ ششمِ نی3)درسِ حق(: امالِ آفتابِ حکمت: گنجِ نامه،

فارسیبیماریحادثه،:عارِضه دومِ قاضی2ِ)درسِ کبک(: و زاغ شعرخوانی: بُست،

امانت به آنچه فارسی.دهندپسراآننیازرفعِازپس وبگیرندعاریه: شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

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

فارسی.پردازندعبادتبه وبمانندمسجددرنیَّعَمُتیمدّدرکهکسانیف،عاکِجِ:فانعاکِ یکمِ حکمتت:    3)درسِ گتنجِ نعمتت، شتکرِ :

  گُمان(

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

.استت انفجتاری هتای لته تَکارگذاشتنِ وانفجار ۀوسیلبهنظامیهایهدفنابودکردنِکارشکهنظامیشخصی :تخریبعاملِ

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

درس(  آخرین روانخوانی: ااودانی، عشقِ :3 فارسی هجدهمِ )درسِ تندی مالمت، سرزنش، عِتاب:

سرزنشکردنعِتاب کسی، بر خشمگرفتن فارسی کردن: دومِ نن1)درسِ آموختن از روان: مدار، خسرو(گ خوانی:

فارستی ایرانپادشاهانِ:مجَعَلوکِمُایران؛باشند؛ایرانیویژههبغیرعرب،آنساکنانِکهسرزمینی :مجَعَ دوازدهمِ گتذرِ :3)درسِ

کوش( اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش

فارسی)دچیزچندیادوشدن ترکییاشدنآمیختهشدن،جینعَ:آمدنجینعَ هشتمِ سته      3رسِ حکمتت: گتنجِ پتاریس، تتا پتاریز از :

زندگی( مَرکَ ِ

ریحانها(  و گل بوی شعرخوانی: کمال، و امال :1 فارسی هفتمِ )درسِ دشمنی عَداوَت:

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

پرخاش:عَربَده برایفریادِ چهاردهمِاویانه )درسِ فریاد و نعره هیاهو، و دعوا گنج1ِفارسی برانگیختنِ بقّال، و طوطی کوزه(: حکمت:

نهمِتختِ:رشعَ )درسِ سایبان خیمه، سریر، است(1فارسی پادشاه، شورش چه این باز شعرخوانی: شیران، غرّشِ :

راز(خوش:تشرََعِ حقّۀ حکمت: گنجِ وفا، و مهر :1 فارسی ششمِ )درسِ    گذرانی
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فارسیشیرهره،فشُاَآورند؛دستبهدیگرچیزِیامیوهفشردنِازکهآبی :صارهعُ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :  

گویم(3)فارسیلّذُمقابلِشدن،یگرامارامندی،:زّعِ تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

فارسی)درسِارامندوبزرگواستعزیز:جَلوَعزَّ کبک(2دومِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

فارسی.رودیمکاربهخداوندنامِذکرِازبعد ،استبلندمرتبه وبزرگگرامی،:جلَّوَعزَّ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

معصیت و گناه نافرمانی، الهی(2)فارسیعِصیان: نیایش: :

فارسی)دشهِدَبخشش، :طاعَ پنجمِ روان3رسِ دماوندیّه، بود(: االغ که ااسوسی خوانی:

فارسیپارساییپرهیزکاری،اخالقی،اصولِرعایتِ :فافعِ دوازدهمِ کوش(3)درسِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذر :

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

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ پیچیدگی گِره، طوق عُقده: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

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

فارسی.کردتکیه))اوآنبربتوانآنچهدارنده؛نگاهگاه،تکیه:مادعِ سیزدهمِ میهن!(3)درسِ ای شعرخوانی: هشتم، خوانِ :

آباد) َ/ ِ(:عمارت هشتمِبناکردن، )درسِ ساختمان آبادانی، سایه1فارسی کردن، در گنجِسارِ: والیت، عدل(کحنخلِ دیوارِ مت:

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

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

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

حفظ:نایاتعِ تواّه، عنایت، خدا(1)فارسیکردنجِ ای نیایش: :

فارسیهزاردستانبلبل،ب:عَندلی پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوستی( : میثاقِ خوانی:

دومِستیزه:عَنود )درسِ بدخواه و دشمن روان1فارسی کار، مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

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

روان نگاه، بینوایان(عظمتِ خوانی:

خالصمتماناپاکی؛ وشغَمقابلِنجه،سَخالص،) َ/ ِ(:عیار پاک، بینُقصان، و کامل فارسیعیار: شانزدهمِ عیتنکم، 2)درسِ قصّۀ :

دیدار(روان خوانی:

سیعیارمِسنجش،مبنایِ وابزار) َ/ ِ(:عیار فارسی)درسِ میهن!(3زدهمِ ای شعرخوانی: هشتم، خوانِ : 

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

پنجمِمیانِ:بغارِ )درسِ کتف کالس1ِفارسی دو روان: چشمِنقّاشی، پیرمرد بود(خوانی: ما

نهایت؛ فارسینهایتبینهایت،حدِّدر:غایتبهغایت: ششمِ واقعی( 2)درسِ مردانِ حکمت: گنجِ عشق، پروردۀ :

فارسیمطلوبکمالِچیزی،نهاییحدِّی:صوالقُتِغایَ هشتمِ زندگی(3)درسِ مَرکَ ِ سه حکمت: گنجِ پاریس، تا پاریز از :

روان1فارسیهجدهمِ)درسِنهایی:غایی نگاه، عظمتِ بینوایان(خوانی::

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

فارسیآنغیرِ ومالیخسارتِبرانِاُتاوان، :رامتغََ دومِ حقایق(3)درسِ مکت ِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست :
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غِ(:زدهغرامَت دومِ.کشدغرامتکهکسیزده،تاوان)غَ/ کبک(2فارسی)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

فارسیخانمانازدوریغریبی،:تربَغُ دوازدهمِ کوش(3)درسِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذرِ :

درس(  آخرین روانخوانی: ااودانی، عشقِ :3 فارسی هجدهمِ )درسِ گیاه و درخت کاشتنِ و نشاندن غََرس:

درکوچکیهایاتاقازیکهرباالخانه،:رفهغُ )درسِ.استت طهوَّحَمُبرفشرِمُکهسازندیمطهوَّحَمُیکیاسالناطرافِباالیِکه

فارسی روان3نهمِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

فارسیانگپیکار،غََزا: چهاردهمِ وطن(2)درسِ شعرخوانی: حیدری، حملۀ :

دوفّارکُباکردنانگ:غََزو فارسی)درسِ کبک(2مِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

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

یکمِ:زنغُلغُله )درسِ غوغاکنان و گنج1ِفارسی شور چشمه، دانشحکمت:: ها(خالصۀ

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

بی:غََنا دهمِتوانگری، )درسِ صف1فارسی نیازی دریادالنِ گنجِ، فراتر(شکن، گام، یک حکمت:

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

فارسییتوانگرنیازی،بیغََنا: هفتمِ حُسن(2)درسِ آفتابِ شعرخوانی: محبّت، بارانِ :  

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

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

فارسی)درسِشمچازنهانپنهان،:غیب گنجِ:2اوّل همّت(:حکمتنیکی،

تَعَصُّ رَشکبردن، حَمیَّت، فارسی  غیرت: نهمِ روان2)درسِ تنها، آغازگری :)... بعد غزلِ تا خوانی:

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

فارکارازشدنآسوده:شدنفارغ دومِ کبک(2سی)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

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

فارسیبرتربرگزیده،:قفایِ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

فارسیترراحتتر،آسوده:ترفََراخ دومِ شعرخ2)درسِ بُست، قاضیِ کبک(: و زاغ وانی:

فارسیفرشۀگسترندگستر،شفر:اشرّفََ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :  

آمدن نزدیک:فراز سیزدهمِرسیدن، )درسِ ایران1فارسی آمدن مردانِ و دلیران شعرخوانی: گُردآفرید،  زمین(:

پادشاهانِ:نهراعِفََ فرعون، بود(قدیمِجِ ما چشمِ پیرمرد روانخوانی: نقّاشی، کالسِ :1 فارسی پنجمِ )درسِ     مصر

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

فارسیآسودگیآسایش،:فََراغ دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

طرّاران(   روانخوانی: شر، و خیر :1 فارسی شانزدهمِ )درسِ آسودگی فََراغت:

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

دیدار( روانخوانی: عینکم، قصّۀ :2 فارسی شانزدهمِ )درسِ عینک قابِ )frame( فریم  فِرام:
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ی:جرََفََ یکمِ )درسِ مشکل و کار در گشایش گنج1ِفارس گشایش، چشمه، دانشحکمت:: ها(خالصۀ

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

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

فارسیمنیُخوشی،پِنیکقدم،خوش:یپِفرخنده هشتمِ ا3)درسِ زندگی(: مَرکَ ِ سه حکمت: گنجِ پاریس، تا پاریز ز

فارسیکیلومترششمعادلِاًتقریبمسافتگیریِاندازهواحدِفرسنگ،:خرسَفََ هشتمِ مَرکَت ِ 3)درسِ سه حکمت: گنجِ پاریس، تا پاریز از :

زندگی(

فا.استکردهواا بندگانشبرخداوندآنچهضروری،الزم، :رضفََ هفتمِ ستاره3رسی)درسِ صبحِ شعرخوانی: عشق، حقیقتِ در باران(:

دوستی(   میثاقِ روانخوانی: لطیف، ذوقِ :2 فارسی پنجمِ )درسِ بسیاری فََرط:

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

مُتِجَدِّدفرنگی میکند، رفتار اروپاییان آدابِ به که کسی فارسی مآب: شانزدهمِ روان2)درسِ عینکم، قصّۀ دیدار(: خوانی:

روانفََرََنگی عینکم، قصّۀ :2 فارسی شانزدهمِ )درسِ اروپاییها و فرنگیها شیوۀ به دیدار(  مآبی: خوانی:

فارسیدمتگزارانخوفرزندوزنمخصوصِباشد،شدهواقعدیگراتاقیپشتِکهخانهدراتاقیاندرونی،:سرایفرودِ دومِ )درسِ

کبک(2 و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

):فروغ پرتو نامِ،1فارسیروشنایی، به کردگار(ستایش:

فارسی)درسِشدنریِّتحَمُ:فروماندن گنجِ:2اوّلِ همّت(:حکمتنیکی،

فارستی  فرهنتگ یتا معرفتت دانتش، ازواالییسطحِازبرخوردار:فرهیختهبودن،فرهیخته:فرهیختگی دوازدهتمِ گتذرِ 3)درسِ :

کوش( اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش

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

فارسیمنجمدزده،یخ:ردهسُفِ پنجمِ روان3)درسِ دماوندیّه، االغ: که ااسوسی بود(خوانی:

زردِعنصرِ:رسفُفُ رنگِ با مجاورتِشیمیایی در که میروشن مُشتَعِل )درسِ هوا نگتاه،  1فارستی هجتدهمِ گتردد. عظمتتِ ختوانی: روان:

بینوایان(

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

گو3)فارسیمرَکَبخشش،:ضلفََ تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: یم(،

فارسیفریادزاری، وناله:غانفََ پنجمِ روان3)درسِ دماوندیّه، بود(: االغ که ااسوسی خوانی:

کتابازاستاحکاماستنباطِبرعلماینمبنایِ.کندمیبحثشر احکامِعملیِفرو ِازکهاستعلمیه،شرعیّاحکامِعلمِ:قهفِ

فارسی.استهادااتمحلِّاستنباط،همینسب ِبه وتسنّ و نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

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

فیض:یّاضفََ بسیار فراوان، و دومِسرشار )درسِ روان1فارسی دهنده مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

فارسیرنگفیروزهفیروزه،رنگِبه:فامفیروزه دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

فارسیزین ۀکوهزین؛الوی ۀبرآمدقسمتِقاچ، :قاش نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ   خوانی:

فارسی.شودمیبستهدکمهباآنالوطرفِدوکهبازالواامۀنوعیقََبا: چهاردهمِ وطن(2)درسِ شعرخوانی: حیدری، حملۀ :
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یکمِد.پیوندنهمبهکمهدُبارا)الو(پیشطرفِدو ،پوشیدنازپس واستباز)الو(،پیشسویِازکهایهااماامه،:باقََ )درسِ

گُمان(3فارسی حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :   

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

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

روان2فارسی عینکم، قصّۀ دیدار(: خوانی:

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

فارسیقداستصفا،پاکی،:دسقُ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ   خوانی:

راپاکرُوحَهُاهللُقََدَّسَ او عزیزِ روحِ خداوند، فارسی.گرداند العَزیز: سومِ ...(2)درسِ باش چنان حکمت: گنجِ عاشقان، کوی در :

فارسیسیدنفرارنهادن،قدمآمدن،:دومقُ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

قِ(:قرابت دومِ)قَ/ )درسِ خویشاوندی و روان1فارسی خویشی مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

هماَواری نزدیکشدن، فارسیقُرب: هفتمِ حُسن(2)درسِ آفتابِ شعرخوانی: محبّت، بارانِ : 

فارسی)درسِامالصاح :سیمقََ گُمان(3یکمِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :  

فارسیسرنوشتتقدیر،:قضا دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ : 

بعد دقطعهً تکّهای فارسیدیگرتکّۀازبع أخری: شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

یکمِ:فاقََ )درسِ پشت گردن، پشتِ گردن، گنج1ِفارسی پَسِ چشمه، دانشحکمت:: ها(خالصۀ

فارسیگردنپشتِپشت،قََفا: پانزدهمِ طوق2)درسِ کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ   دار،

شیطنتقُال برای کَلَکزدن،کمینکردن فارسیکردن: شانزدهمِ روان2)درسِ عینکم، قصّۀ دیدار(: خوانی:

فارسی.آویزندمیکهیچراغچهلیاچراغ:ندیلقََ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

درا فارسی.استگردیدورههایِنمایشبازیگرِمقصودینجاقََوّال: شانزدهمِ روان2)درسِ عینکم، قصّۀ دیدار(:  خوانی:

فارسی)درسِغذاخوراک،روزانه،رزقِ:قُوت گنجِ:2اوّلِ ت(همّ:حکمتنیکی،

کوزه(:هرقََ حکمت: گنجِ بقّال، و طوطی :1 فارسی چهاردهمِ )درسِ غض     خشم،

کیسه:میِّقََ معنی به متن، در سومِحمکشِسرپرست، )درسِ است. آمده بصره،1فارسی ام به سفر کاروان(حکمت:گنجِ: در شبی

فارستی .دهندمیقرارمیزرویهانامه ایوندهپرکاغذ،قراردادنِبرایکهروبازفلزیِیاچوبی ۀاعبااکاغذی،:کازیه هشتمِ )درسِ

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

فارسیباکفایتکار،دانایِ:کافی دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

زبان:کام دهان، مجازاً دهان، نامِ،1فارسی)سقفِ به کردگار(ستایش:

دوازدهمِ:مکا )درسِ نیّت قصد، آرزو، مراد، گنج1ِفارسی مجازاً اشکبوس، و رستم چاه(: و ااه حکمت:

فرماندهانِ:کاموس از دوازدهمِیرزیکی )درسِ افراسیاب گنج1ِفارسی دستِ اشکبوس، و رستم چاه(: و ااه حکمت:

اِرمیا(  روانخوانی: غاز، کباب :3 فارسی شانزدهمِ )درسِ کاه انبارِ کاهدان:

حیله:دانکایِ کایِد، هفتمِجِ )درسِ ریحان1فارسی گران و گل بوی شعرخوانی: کمال، و امال ها(:



32 

فارسیاهانمواوداتِ ۀهمنه،کایِجِ :ناتکایِ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :  

تمامِیکنلمکأنََ یعنی داستان این در نبود«؛ ذکر قابلِ »چیزی معنی به است دهر سورۀ اوّلِ آیۀ از بخشی مذکوراً:  شیئاً

فارسی.شدنیستبهسرهاخوراکی شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

حلقه یا زنجیر از رشتهای آن طرفِ یک در که آهن انسِ از زورخانه در کمانیشکل وسیلهای قترار متعتدّد آهنتیِ هتایِ   کََبّاده:

اِرمیا(چیزیکََبّادۀدارد؛ روانخوانی: غاز، کباب :3 فارسی شانزدهمِ )درسِ بودن چیزی خواستارِ داشتن، چیزی ادّعایِ کشیدن:  را

خداوندی بارگاهِ فارسی  کبریا: سومِ ...( 2)درسِ باش چنان حکمت: گنجِ عاشقان، کوی در :

کبریا، به منسوب فارستعالیخداوند کبریایی: هفتمِ 2ی)درسِ

 

 

حُسن( آفتابِ شعرخوانی: محبّت، بارانِ :

درس( آخرین روانخوانی: ااودانی، عشقِ :3 فارسی هجدهمِ )درسِ خوشنویسی تحریر، نوشتن، کتابت:

اِرمیا( روانخوانی: غاز، کباب :3 فارسی شانزدهمِ )درسِ تپّه پشته، کُتََل:

فارسیبخشیدنکردن،طاعَ:کردنرامتکََ یکمِ گُمان(:3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت،    شکرِ

فارسیکنارساحل،:کََران دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ : 

فارسیناپسندی:کََراهیَّت دومِ کبک( 2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

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

فارسیستم وظلمازحاصلاندوهِ :جورتِبَرکُ ؛اندوهغم، :تبَرکُ دوازدهمِ اتوانمردی    3)درسِ بته حکمتت: گتنجِ آتش، از سیاوش گذرِ :

کوش(

یازدهمِپرنده:سرکََکََ )درسِ الشخورها ردۀ از روان1فارسی ای آزادگان، خاکِ ایران(: شیرزنانِ خوانی:

فارسی.باشدبور وزردمیانِآنرنگِکهاسبی:ندرََکُ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

گویم(3)فارسیخداوندصفاتِ وهانامازبخشاینده،بخشنده،بسیار :کریم تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

فارسیچنینچنین،اینکََذا: شانزدهمِ روان2)درسِ عینکم، قصّۀ دیدار(: خوانی:

کاکِفاف: اندازۀ باشد.به بس را انسان که روزی اندازه آن فارسیفی، یازدهمِ روان1)درسِ آزادگان، خاکِ ایران(: شیرزنانِ خوانی:

درس(  آخرین روانخوانی: ااودانی، عشقِ :3 فارسی هجدهمِ )درسِ بسنده کافی، کِفایت:

کَکََل: فارسیلچَمخفّفِ چهاردهمِ کوزه(1)درسِ حکمت: گنجِ بقّال، و طوطی :

از برگرفته تاشو؛ و ثابت قنداقِ نو  دو و مکانیکی نشانهرَوی دستگاهِ دارای نیمهخودکار، و خودکار انوا ِ در سالحی   کِالشینکُف:

فارسی.روسیسازِاسلحهنامِ شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

دوک گِردِ پیچیده ریسمانِ باشند، کرده گِرد که آن از و ریسمان و نخ فارسی کََالف: دهمِ رباعی2)درسِ بته  : حکمتت: گنجِ امروز، های

بهمن( 22یادِ

فارسیآزاردهندهوضعِدرگرفتنرقراتعلّبهناراحت وتاببی :کالفه یازدهمِ تو(3)درسِ چشمانِ شکوهِ شعرخوانی: عزیز، ش ِ آن :

فارسیربیشتسنِّدارایِ:النکََ چهاردهم سی3)درسِ کَالن: حکمت: گنجِ سیمرغ، و اَولیمرغ و تر!(تر

سفال؛ یا فلز از آتشدانی فارستی  )درسِچیتزی نتابودکردنِ یتا ختوردن کََنادن: راچیزیکََلََکِکََلََک: غتاز،  3شتانزدهمِ کبتاب :

اِرمیا(روان خوانی:

فارستی  تتر بتزرگ یتا شتت مُدرشتتیِ بته شتده خشکلِگِپارهسنگ،صورتِبهشدهکخشگِلِهپار:لوخکُ پتنجمِ دماوندیّته، 3)درسِ :

بود(روان االغ که ااسوسی خوانی:
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پشتِکُلّه: فارسیاس پایِبرآمدگی پنجمِ روان1)درسِ نقّاشی، کالسِ بود(: ما چشمِ پیرمرد خوانی:

فارسی.گذارندمیسربرانگدرکهفلزیکالهِخود،کاله:خودهلََکُ پنجمِ روان3)درسِ دماوندیّه، بود(: االغ که ااسوسی خوانی:

د می نص  در پشتِ که چوبی قفلِ چِفت، فارسی.بندندمیآنبارادر وکننکُلون: شانزدهمِ روان2)درسِ عینکم، قصّۀ دیدار(: خوانی:

فارستی  خوبیِهاصفتداشتنِدربودنسرآمدچیز،هرحالتِ وصورتبهترین وترینکاملبودن،کامل :کمال هفتتمِ در3)درسِ :

ستاره صبحِ شعرخوانی: عشق،   باران(حقیقتِ

فارسیاصفهاناستانِمِمیرُسَشهرستانِتوابعِازکنَوَ ۀمنطقدرکوهینامِ :هنماکََ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ   خوانی:

1:مندافکنک فارسی سیزدهمِ )درسِ گُردآف  کمندانداز ایران: مردانِ و دلیران شعرخوانی: زمین(رید،

مِ(:یتکُم دومِسرخِاس ِ)مَ/ )درسِ سیاه به روان1فارسی مایل مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

شود. تشکیل مسئلهای یا طرحی دربارۀ مطالعه و تحقیق برای که مجمعی فرانسوی؛ کلمهای فارسی   کمیسیون: شانزدهمِ :2)درسِ

روان عینکم، دیدار(قصّۀ خوانی:

هیزم است؛ شده قطع آن برگِ و شاخ که درخت بریدهشدۀ تنۀ فارسی کُنده: شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

مسائ:رهنگِکُ دربارۀ که سیاستمداران یا و دانشمندان از )کلمهمجمعی کنند. بحث سیاسی یا علمی )درسِ ل فرانستوی( پتنجمِ ای

کالس1ِفارسی روان: چشمِنقّاشی، پیرمرد بود(خوانی: ما

عاقبتاندک:نظریکوته هفتمِبینی، )درسِ نبودن ریحان1فارسی اندیش و گل بوی شعرخوانی: کمال، و امال ها(:

کم روشناییِ اندک، نور فارسیکورسو: نهمِ روان2)درسِ تنها، آغازگری :.. بعد غزلِ تا .(خوانی:

رفیع بنایِ هر و قصر فارسیکوشک: هفتمِ حُسن(2)درسِ آفتابِ شعرخوانی: محبّت، بارانِ :

دوازدهمِطبلِ:کوس )درسِ دُهُل گنج1ِفارسی بزرگ، اشکبوس، و رستم چاه(: و ااه حکمت:

فارسی.استتیرهسرخِرنگِبهکهستریاَیااس کََهَر: نهمِ روان3)درسِ کویر، ب: مولیان(خوانی: اویِ ویِ

فارسیکیان ۀسلسلپادشاهانِازیکهرپادشاه، :یکِ هشتمِ زندگی(3)درسِ مَرکَ ِ سه حکمت: گنجِ پاریس، تا پاریز از :

فارسیداراتابادقُیکِازایرانداستانیِپادشاهانِازهریکها،یکِ:کیان ؛کیانبهمنسوب:کیانی هشتمِ پتاری 3)درسِ تا پاریز از س،:

زندگی( مَرکَ ِ سه حکمت: گنجِ

هفتمِ:کََید )درسِ فری  و ریحان1فارسی حیله و گل بوی شعرخوانی: کمال، و امال ها( :

وطن(  شعرخوانی: حیدری، حملۀ :2 فارسی چهاردهمِ )درسِ مذه  دین، آیین، کیش:

عقیدۀ به که مادّهای اکسیر، فارستی  .داردنیزدرمانیخاصیّتِ وکندتبدیلطالبهرامستوانستمیقدماکیمیا: چهتاردهمِ )درسِ

وطن(2 شعرخوانی: حیدری، حملۀ :

چاه(:کیوان و ااه حکمت: گنجِ اشکبوس، و رستم :1 فارسی دوازدهمِ )درسِ زُحَل    سیّارۀ

دوازدهمِ:برگََ )درسِ خِفتان انگی، اامۀ گنج1ِفارسی نوعی اشکبوس، و رستم چاه(: و ااه حکمت:

فارسیکردنذوب:گُداختن دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ : 

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ راهرونده ناز با و الوهکنان طوق گُرازان: کبوترِ ناخوانده( : مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

آزاد( باش سرو چو حکمت: گنجِ سند، امواجِ در :2 فارسی هشتمِ )درسِ عظیم سنگین،  گِران:
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زن:برداریرتهگََ خاکۀ یا گَرده کمک به چیزی نسخهطرّاحی زغال؛ یا پنجمِگ )درسِ طرح یا تصویر یک روی از :1فارستی  برداری

روانکالسِ چشمِنقّاشی، پیرمرد بود(خوانی: ما

دوازدهمِ:گُرد )درسِ پهلوان گنج1ِفارسی دلیر، اشکبوس، و رستم چاه(: و ااه حکمت:

فارسی.استگروهانسهشاملِمعموالًکهنظامیواحدِ:ردانگُ یازدهمِ تو(3)درسِ چشمانِ شکوهِ شعرخوانی: عزیز، ش ِ آن :

کمر باالی پشت، فارسی گُرده: پنجمِ روان1)درسِ نقّاشی، کالسِ بود(: ما چشمِ پیرمرد خوانی:

فارسیناننوعینان،قرصِ :ردهگِ چهاردهم و3)درسِ مرغ سی کَالن: حکمت: گنجِ اَولیسیمرغ، و تر!(تر

آهنین؛ عمودِ کوپال، گُرز، سرِگرزۀ گُرزه: شکلِ به که فریدون گُرزِ دوازدهتمِ .بودنتد ستاخته فتوالد ازگتاومیش  گاوسر: )درسِ

کاردانی( 2فارسی حکمت: گنجِ دادخواه، کاوۀ :

فارسیخطرناک ویسمّمارِنوعیویژگی:رزهگََ پنجمِ روان3)درسِ دماوندیّه، بود(: االغ که ااسوسی خوانی:

فارسیکوشاچاالک، وروندهشتاببهمشتاق،:روگرم چهاردهم کَالن3)درسِ حکمت: گنجِ سیمرغ، و مرغ سی اَولی: و تر!(تر

نهمِسردسیرمقابلِدارد؛معتدلهایزمستان وگرمبسیارهایتابستانکهایمنطقه:گرمسیر کتویر، 3فارستی )درسِ ختوانی: روان:

مولیان( اویِ   بویِ

راکسیمالِ :ردنبُگروشود؛میدادهاوبهدیهُّعَتَرساندنِمانجابهدرکسیساختنِمطمئنبرایکهچیزییادارایی:روگِ

فارسی)روگِآوردنِتدسبه ومسابقهدرشدنقموفّ ؛داشتننگهخودنزدِ وگرفتنوثیقهعنوانِبه دومِ شعرخوانی:3درسِ هُشیار، و مست :

حقایق( مکت ِ در

بیهودهکاریگََزاف فارسیکاری: ششمِ واقعی(2)درسِ مردانِ حکمت: گنجِ عشق، پروردۀ :

ااییگُسیل به کسی فرستادنِ روانهکردن، فارسی  کردن: سومِ کاروان(1)درسِ در شبی حکمت: گنجِ بصره، به سفر :

فارسیکردنروانهفرستادن،:کردنگُسیل دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

فارسیسخاوتبخشندگی،:دستیهشادگُ دهمِ تیرانا!(3)درسِ حکمت: گنجِ شکوفایی، فصلِ :

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ برگ و پُرشاخ انبوه، طوق گََشن: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

گلِ:بُنلگُ گل، یکمِبوتۀ )درسِ گل بوتۀ بیخ گنج1ِفارسی سرخ، چشمه، دانشحکمت:: ها(خالصۀ

روان:نلشََگُ آزادگان، خاکِ :1 فارسی یازدهمِ )درسِ گلزار ایران(  گلستان، شیرزنانِ خوانی:

پایاَفزار کفش، نوعی فارسیگیوه: پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوس: میثاقِ تی(خوانی:

ی:الجَرََم روان مدار، ننگ آموختن از :1 فارسی دومِ )درسِ ناچار خسرو(:خوان  ناگزیر،

کردنالف باطل دعویِ خودستاییکردن، فارسی زدن: دوازدهمِ کاردانی(2)درسِ حکمت: گنجِ دادخواه، کاوۀ :

فرومایگی پستی، فارسی لََئیمی: هفتمِ شعرخوانی:1)درسِ کمال، و امال ریحان: و گل ها(بوی

فارسیاندکی:لََختی دومِ کبک( 2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

دلپذیر و نرم گفتارِ نَغز، و نیکو چیزهای لطیفه، امعِ فارسیلََطایف: پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوستی(: میثاقِ خوانی:

باریک نکتهای نیکو، مطل ِ نغز، گفتارِ فارسی)درسِلطیفه: روان3شانزدهمِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

خوش:بلََعِ لَعِ : و لَهو دومِبازی، )درسِ روان1فارسی گذرانی مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:
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سنگ:عللََ از گرانیکی رنگِهای دارد. مصرف اواهرسازی در که ششمِقیمت )درسِ است. معروف سنگ، این و1فارسی سرخ مهر :

گنجِ راز(کحوفا، حقّۀ مت:

رنگِسنگِ:عللََ به شانزدهمِقیمتی )درسِ یاقوت مانند روان1فارسی سرخ، شر، و خیر طرّاران(: خوانی:

چیزی بر که کاغذی و پارچه فارسی.پیچندلََفاف: پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوستی(: میثاقِ خوانی:

لِ(:لگام ا)لُ/ دهنۀ سپیده1فارسیهفدهمِ)درسِس افسار، گنجِ: شاعر(دم، مزار حکمت:

تََقوللِ می:مَن کسی چه دومِبرای )درسِ روان1فارسی گویی؟ مدار، ننگ آموختن از خسرو(خوانی: :

دومِ:هولََ )درسِ کند. مشغول را مردم آنچه سرگرمی، و روان1فارسی بازی مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

آسفره:مائده بر که هجدهمِای )درسِ باشد. طعام روان1فارسی ن نگاه، عظمتِ بینوایان(: خوانی:

دومِ:ألوفمَ )درسِ روان1فارسی خوگرفته مدار، ننگ آموختن از خسرو(: خوانی:

فارستی  یامتت قهاینامازیکیقرآن،ازایسوره :غاشیه ؛دوزخدرخطرناکبسیارماری:غاشیهمارِ هشتتمِ تتا  3)درسِ پتاریز از :

زندگی( مَرکَ ِ سه حکمت: گنجِ پاریس،

سِوَی:ماسِوا ما هشتمِاهلل؛مخفّفِ )درسِ مخلوقات همۀ خداست، از غیر سایه1فارسی آنچه در گنجِسارِ: والیت، عدل(کحنخلِ دیوارِ مت:

ثمررسیدن به رسیدن، انجام به از کنایه فارسی)درسِماسیدن: روان3شانزدهمِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

فارسیبرتر ،واماسِسو،آن،فراسو:راماوَ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

فارسیآنهامانندِ وروحخداوند،مانندِباشد؛ماده وطبیعتعالمِازفراترآنچه:بیعهالطّءُراماوَ نهمِ کتویر، 3)درسِ بتویِ  روان: ختوانی:

مولیان(  اویِ

فارسی.استوابستهبدانآنچهبه:مایَتََعَلَّقُ شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

است. چیزی درونِ آنچه فارسیمایَحتََوی: شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(:   خوانی:

شانزدهمِ:مایه )درسِ دارایی روان1فارسی سرمایه، شر، و خیر طرّاران(: خوانی:

سرافرازی افتخار، فارسی مباهات: نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

بینوایان(  روانخوانی: نگاه، عظمتِ :1 فارسی هجدهمِ )درسِ بناشده ساخته، مُبتََنی:

تغییردادهشده دگرگون، فارسیمُبَدَّل: هجدهمِ خوان2ِ)درسِ روان: آذرباد(عدل، خوانی:

فارسیرسانمژدهنویددهنده،:مُبَشِّر دومِ کبک( 2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

روشنفکرانه نوگرایانه، تِ( )تَ/ فارسی مُتجَدِّدانه: شانزدهمِ روان2)درسِ عینکم، قصّۀ دیدار(: خوانی:

تِ(:لتداوِمُ فا)تَ/ دومِ )درسِ مرسوم روان1رسی  معمول، مدار، ننگ آموختن از خسرو(: خوانی:

تِ(:متراکِمُ هجدهمِ)تَ/ )درسِ انبوه نشیننده، هم بر شده، امع هم روان1فارسی روی نگاه، عظمتِ بینوایان(: خوانی:

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ شکارگاه طوق  مُتَََصیَّد: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

تِ(ب:مُتعَصِّ فارسیغیرتمند)تَ/ پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوستی(: میثاقِ خوانی:

است( رفته کار به متعلّقات معنی به متن )در شعبهها شاخهها، فارسی  مُتِفََرّعات: شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

موافق همعقیده، همسو، فارسی مُتََفِّق: سومِ ...(2)درسِ باش چنان حکمت: گنجِ عاشقان، کوی در :

t.me/free_azmon
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تِ(:مُتقارِب فارسیمگراهَشونده،نزدیک)تَ/ دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

تِ(:دتقاعِمُ فارستی  کردنامریقبولِبهوادارکردن،جابمُ :دکردنتقاعِمُشده؛عقانجاب،مُشده،بجامُ)تَ/ یتازدهمِ :3)درسِ

تو( چشمانِ شکوهِ شعرخوانی: عزیز، ش ِ  آن

امُتکََلِّمِ امعی در که آن فارسی.گویدمیسخنکهباشدکسیتنهوحده: شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

تِ(:مُتأللئ فارسیتاباندرخشان،)تَ/ هفتمِ حُسن(2)درسِ آفتابِ شعرخوانی: محبّت، بارانِ :

تِ(:شدننََبّهمُت فارسیپندگرفتن وبردنپیخودعملزشتیِبه)تَ/ هجدهمِ روان3)درسِ ااودانی، عشقِ درس(: آخرین خوانی:

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ پی در پی طوق  مُتواتِر: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

ق کبوترِ :2 فارسی پانزدهمِ )درسِ ستیزه و ادال ناخوانده( طو مُجادله: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

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

فارسییافتهمسُّجَتَدرآمده،اسمصورتِبه :مسَّجَمُ یازدهمِ تو(3)درسِ چشمانِ شکوهِ شعرخوانی: عزیز، ش ِ آن :

فارستی  آرابتزم شتود؛ میآنحاضرانِسرگرمیِیاشادیومجلسرونقِسب ِخودحضورِباکهآنآرا:مجلس شتانزدهمِ :3)درسِ

روان غاز، اِرمیا(کباب خوانی:

بی:حالمُ دومِدروغ، )درسِ ناممکن روان1فارسی اصل، مدار، ننگ آموختن از خسرو(:  خوانی:

فارسیعاشقیار،دوستدار، :بحِمُ هفتمِ عش3)درسِ حقیقتِ در ستاره: صبحِ شعرخوانی:   باران(ق،

فارستی .بودشرعیاحکامِاارایِبهرسیدگی ودیناحکامِاارایِبرنظارتاوکارِکهشهرحکومتیِمأمورِ :بسِحتََمُ دومِ :3)درسِ

حقایق( مکت ِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست

فارسیستورمَپنهان،:محجوب دومِ شعرخو2)درسِ بُست، قاضیِ کبک( : و زاغ انی:

حضور محلِّ فارسی مَحضََر: سومِ ...(2)درسِ باش چنان حکمت: گنجِ عاشقان، کوی در :

حکومت بزرگانِ امضای به خویش تبرئۀ برای ضحّاک که متنی استشهادنامه، فارستی  .بتود رستانده  مَحضََر: دوازدهتمِ کتاوۀ 2)درسِ :

کاردانی( حکمت: گنجِ دادخواه،

فارسیدادگاه ،دفترخانه :رحضََمَ یازدهمِ تو(3)درسِ چشمانِ شکوهِ شعرخوانی: عزیز، ش ِ آن :

مشکل؛ و گرفتاری مجازاً و مانع مقابلِمَحظوردرمَحظور: در کردن، پیدا گرفتاری کردن: قرارگترفتن ناخوشتایند امترِ گیر

است(صورتبهواژهاینامالی) آمده نیز فارسی مَحذور شانزدهمِ ک3)درسِ روان: غاز، اِرمیا(باب خوانی:

 

  

اِرمیا( روانخوانی: غاز، کباب :3 فارسی شانزدهمِ )درسِ بهرهور مَحظوظ:

دیدار( روانخوانی: عینکم، قصّۀ :2 فارسی شانزدهمِ )درسِ کوچک مُحَقَّر:

مَهد بندند، شتر بر که کَجاوه فارسی مَحمِل: ششمِ مردان2ِ)درسِ حکمت: گنجِ عشق، پروردۀ واقعی(:

هفتمِ:تحنََمِ )درسِ ناراحتی ریحان1فارسی اندوه، و گل بوی شعرخوانی: کمال، و امال ها(:

نهمِ:تحنََمِ )درسِ غم است(1فارسی اندوه، شورش چه این باز شعرخوانی: شیران، غرّشِ :

2 فارسی دهمِ )درسِ صَحن میدانگاه، پهنه، رباعی  مُحَوَّطه: ب: حکمت: گنجِ امروز، یادِهای من(هب22ه

صِ(:تخاصمَمُ فارسیخصومتدشمنی،)صَ/ چهاردهم کَالن3)درسِ حکمت: گنجِ سیمرغ، و مرغ سی اَولی: و تر!(تر

دیدار(    روانخوانی: عینکم، قصّۀ :2 فارسی شانزدهمِ )درسِ افکندن خطر در خطر، مُخاطِره:

زبون:خذولمَ دومِخوار، )درسِ آم1فارسی گردیده از روان: مدار، ننگ خسرو(:خوانیوختن
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آن کنارِ در مزه و چاشنی بهعنوانِ یا میشود اضافه خوردنی مادۀ یک به که چیزهایی شتانزدهمِ .گیترد متی قترار   مُخََلَّفات: )درسِ

روان3فارسی غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

غمِ:صهخمَمَ و معنتی بدبختی به واژه این تنگنا، )درسِ   «ریگرفتتا »بزرگ، استت. شتده کتالسِ 1فارستی پتنجمِ متتداول نقّاشتی، :

چشمِروان پیرمرد بود(خوانی: ما

فارسیبندگردن:مِخنََقه دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

وحشت:خوفمَ هراسترسناک، و هجدهمِزا )درسِ روان1فارسی انگیز نگاه، عظمتِ بینوایان(: خوانی:

درس(   آخرین روانخوانی: ااودانی، عشقِ :3 فارسی هجدهمِ )درسِ ذهن تخیّل، قوّۀ خیال، مُخََیِّله:

گردیدن و زدن دور اای فارسیمَدار: یازدهمِ تو(2)درسِ بی صبح شعرخوانی: عاشق، یارانِ :

فارسییمِپیوسته،همیشه،:داممُ دومِ مکت 3ِ)درسِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست حقایق(:

فارسیگفتندرسموضعِکنند؛تدریسآندرکهیمحلّ:سدرَمَ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ   خوانی:

یازدهمِ:ندفََمَ )درسِ گور دفن، روان1فارسی اای آزادگان، خاکِ ایران(: شیرزنانِ  خوانی:

( عِزَّت مقابلِ خواری، فرومایگی، ذِ( )ذَ/ فارسی مَذلَّت: هفتمِ حُسن(2درسِ آفتابِ شعرخوانی: محبّت، بارانِ :

فارسیردیفهمف،ترادِمُ:فرادِمُ سیزدهمِ میهن!(3)درسِ ای شعرخوانی: هشتم، خوانِ :

قِ( :مراقبت ؛اوستت ضتمیرِ بر معالِاحوال، ۀهمدرخداونداینکهبریقین وحقبهبندههِتواّکمالِعرفانی،اصطالحِدر)قَ/

فارسیحقغیرِبه هتواّازدلداشتنِنگاه یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :  

فارسیلرزندهارتعاش،دارایِ :شعِرتََمُ سیزدهمِ میهن!(3)درسِ ای شعرخوانی: هشتم، خوانِ :  

متضادِّ پیشوا، راهنما، ارشادکننده، فارسیسالکومُریدمُرشِد: سومِ ...(:2)درسِ باش چنان حکمت: گنجِ عاشقان، کوی در

فارسیعلفزارچراگاه،زار،سبزه:مَرغزار دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

آ:هفَّرََمُ و پنجمِراحت )درسِ کالس1ِفارسی سوده روان: چشمِنقّاشی، پیرمرد بود(خوانی: ما

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

رِ(:ترمَّمَ سومِ)رَ/ )درسِ رسیدگی و بصره،1فارسی  اصالح به سفر کاروان(حکمت:گنجِ: در شبی

سومِ:تروَّمُ )درسِ مردانگی بصره،1فارسی اوانمردی، به سفر کاروان(حکمت:گنجِ: در شبی

التیامبخش گذارند، زخم روی که دارویی هر فارسیمَرهم: یازدهمِ تو(2)درسِ بی صبح شعرخوانی: عاشق، یارانِ :

دوازدهمِ:زیحمِ )درسِ شوخی مزاح، گنج1ِفارسی مُمالِ اشکبوس، و رستم چاه(: و ااه حکمت:

فارسیزیادیافزونی، :زیدمَ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :  

یاوریمُسا همیاری، )ِ /َ ( فارسی عدت: پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوستی(: میثاقِ خوانی:

دیدار(  روانخوانی: عینکم، قصّۀ :2 فارسی شانزدهمِ )درسِ سادهانگاری آسانگرفتن، مُسامِحه:

فارسیشتابندهزودگذر، :لعجِستََمُ هشتمِ سه3)درسِ حکمت: گنجِ پاریس، تا پاریز از زندگی(: مَرکَ ِ

فارسیشدنشیفته وحیران:گشتنقغرََستََمُشیفته؛مجذوب،:قغرََستََمُ ششمِ نی3)درسِ حق(: امالِ آفتابِ حکمت: گنجِ نامه،

خسرو(       روانخوانی: مدار، ننگ آموختن از :1 فارسی دومِ )درسِ بینیاز مُستََغنی:

فارسدارندهگوششنونده،:عمِستََمُ ششمِ نی3ی)درسِ حق(: امالِ آفتابِ حکمت: گنجِ نامه،
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فارسیپنهانپوشیده،:ستورمَ ششمِ نی3)درسِ حق(: امالِ آفتابِ حکمت: گنجِ  نامه،

مجذوب شیفته، مفتون، فارسی مَسحور: شانزدهمِ روان2)درسِ عینکم، قصّۀ دیدار(:  خوانی:

دومِلطیفه:مسخرگی )درسِ دلقکی روان:1فارسی گویی، مدار، ننگ آموختن سرو(خ:خوانیاز

 

 

دوستی( میثاقِ روانخوانی: لطیف، ذوقِ :2 فارسی پنجمِ )درسِ خوشی شادی، مَسِرَّت:

دوستی( میثاقِ روانخوانی: لطیف، ذوقِ :2 فارسی پنجمِ )درسِ خشنود شادمان، مَسرور:

نوشیدنِ:مُسکِر که میچیزی مستی دومِآن )درسِ شراب مثل روان1فارسی آورد؛ مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

فارسیطریقروش، :کسلََمَ سومِ خاکریز(3)درسِ حکمت: گنجِ آزادی، :

فارسیاسالمدینِپیروِ:مسلِمُ یازدهمِ تو(3)درسِ چشمانِ شکوهِ شعرخوانی: عزیز، ش ِ آن :

ف:داشتنمُسَلَّم چهاردهمِ )درسِ کردن گنج1ِارسی  باور بقّال، و طوطی کوزه(: حکمت:

یِ(:شایعتمُ فارسیکردنبدرقهکردن،همراهی)یَ/ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ   خوانی:

اشتباه؛ دچارِ اشتباهکننده، افتادنمُشتََبِهمُشتََبِه: اشتباه به فارسی شدن: هفتمِ آفت2)درسِ شعرخوانی: محبّت، بارانِ حُسن(: ابِ

آن مردمِ نظرِ با حکومت ااراییِ و قانونگذاری رَویههای منطبقبودن فارستی  کشتور  مشروعیّت: شتانزدهمِ عیتنکم،  2)درسِ قصّتۀ :

دیدار(روان خوانی:

تابان درخشان، فارسیمُشََعشََع: هفتمِ حُسن(2)درسِ آفتابِ شعرخوانی: محبّت، بارانِ :

و درست را آن که گوسفندی پوستِ خیک، اَنبان، فارستی  .دارندنگهآب وماستآندر وباشندکَندهیکجا  مَشک: دهتمِ :2)درسِ

یادِرباعی به حکمت: گنجِ امروز، بهمن(22های

پنجمِ:شوَّشََمُ )درسِ پریشان و کالس1ِفارسی آشفته روان: چشمِنقّاشی، پیرمرد بود(خوانی: ما

خواستِ:تشیَّمَ تعااراده، صف1فارسییدهم)درسِلیخدای دریادالنِ گنجِ، فراتر(شکن، گام، یک حکمت:

خواست اراده، فارسیمَشیَّت: پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوستی(: میثاقِ خوانی:

حِ(:صاحبتمُ فارسیداشتنصحبتهمنشینی،مه)حَ/ چهاردهم کَالن3)درسِ حکمت: گنجِ سیمرغ، و مرغ سی اَولی: و  تر!(تر

فارسیکنندهپافشاریاصرارکننده، :رصِمُ یازدهمِ تو(3)درسِ چشمانِ شکوهِ شعرخوانی: عزیز، ش ِ آن :

صَ:تحَصلََمَ و خیر سب  که یازدهمِآنچه )درسِ باشد. انسان روان1فارسی الح آزادگان، خاکِ ایران(: شیرزنانِ خوانی:

شانزدهمِ )درسِ مسخرهآمیز خندهآور، روان2فارسی مُضحِک: عینکم، قصّۀ دیدار(: خوانی:

اِرمیا(   روانخوانی: غاز، کباب :3 فارسی شانزدهمِ )درسِ اویدن مَضغ:

فارسی.درَبَیمرااوفرمانِدیگریکهکسیشده،اطاعتفرمانروا،ع:طامُ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :  

( فرمانبَری وِ( )وَ/ فارسی  مُطاوعَت: پانزدهمِ طوق2درسِ کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

فارسینوازندهآوازخوان،:مُطرِب دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

شغلِ و عمل ستازد.      مُطرِبی: ختود پیشتۀ را خوانتدن و ستاز نواختنِ که کسی فارستی مُطرِب؛ دومِ متد   1)درسِ ننتگ آمتوختن از ار،:

خسرو( روان خوانی:

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ آزاد رهاشده، طوق مُطلََق: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

د و بیشرط فارسیقیمُطلََق: هجدهمِ روان2)درسِ عدل، خوانِ آذرباد(: خوانی:
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2 فارسی پانزدهمِ )درسِ طوقدار طوق مُطََََوَّقه: کبوترِ ناخوانده(دار: مهمانِ حکمت: گنجِ ، 

هِ(:مُظاهرََت فارسیپشتیبانیکردن،یاری)هَ/ پانزدهمِ طوق2)درسِ کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

اُ:رتعاشِمُ شنید، و پنجمِتلفَگفت )درسِ آمد و رفت کالس1ِفارسی داشتن، روان: چشمِنقّاشی، پیرمرد بود(خوانی: ما

دومِ:یعاصمَ )درسِ گناهان معصیت، روان1فارسی جِ مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

شِ(مکاشف ومراقبتکارِهمانمقصوددرس،متنِدرشرعی،عباداتِ واحکامبادی،عِِعمالاَ :لتعامِمُ )شَ/ یکتمِ .استت )درسِ

گُمان(3فارسی حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

فارسیعبادتمحلِّه،پرستشگامَعبَد: نهمِ روان2)درسِ تنها، آغازگری :)... بعد غزلِ تا خوانی:

فارسیگذرگاهعبور،محلِّ:رعبَمَ یازدهمِ تو(3)درسِ چشمانِ شکوهِ شعرخوانی: عزیز، ش ِ آن :

محترم، فارسیارزشمندمُعتََبَر: هجدهمِ روان2)درسِ عدل، خوانِ آذرباد(: خوانی:

فارسیکنندهفاعترااقرارکننده، :فرِعتََمُ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

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

مجمعِ:فرِّعَمُ در که میبزرگکسی وارد مجلس به که را افرادی میان مُعَرّفی شناسانندهشوند، ،1فارسیدهمِ)درسِکند.

صف فراتر(دریادالنِ گام، یک حکمت: گنج شکن،

رِ(:عرکهمَ یکمِمیدانِ)رَ/ )درسِ نبرد اای گنج1ِفارسی انگ، چشمه، دانشحکمت:: ها(خالصۀ

رِ(:عرکهمَ دهمِمیدانِ)رَ/ )درسِ صف1فارسی انگ دریادالنِ گنجِ، فراتر(شکن، گام، یک  حکمت:

فارسیکردندرنگتأخیرکردن،:کردنلطَّعَمُبالتکلیف؛بیکار،:لطَّعَمُ پنجمِ روان3)درسِ دماوندیّه، بود(: االغ که ااسوسی خوانی:

فارسیشدهآویختهآویزان، :قعَلَّمُ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ   خوانی:

اندام:علولمَ یا عضو که دیدهکسی آسی  بدنش از یازدهمِهایی )درسِ روان1فارسی است. آزادگان، خاکِ ایران(: شیرزنانِ خوانی:

درس(   آخرین روانخوانی: ااودانی، عشقِ :3 فارسی هجدهمِ )درسِ سالخورده مُعَمَّر:

روان غاز، کباب :3 فارسی شانزدهمِ )درسِ کج اِرمیا( مَعوَج: خوانی:

کبو :2 فارسی پانزدهمِ )درسِ یاری طوق مَعونََت: ناخوانده(ترِ مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

اِرمیا(  روانخوانی: غاز، کباب :3 فارسی شانزدهمِ )درسِ معمول شده، شناخته عهدشده، مَعهود:

ایران(:معیار شیرزنانِ روانخوانی: آزادگان، خاکِ :1 فارسی یازدهمِ )درسِ اندازه   مقیاس،

فارسی.گویندرا درشِمُ وکاملعارفِنی،عرفااتِادبیّدر ؛زرتشتیدانِموبَ:غانمُ هشتمِ سته      3)درسِ حکمتت: گتنجِ پتاریس، تتا پتاریز از :

زندگی( مَرکَ ِ

دیدار(  روانخوانی: عینکم، قصّۀ :2 فارسی شانزدهمِ )درسِ غنیمتشمردهشده باارزش، مُغتََنََم:

سومِ:غربیمَ )درسِ )مراکش( مغرب کشورِ به به1فارسی متعلّق سفر کاروان(حکمت:گنجِبصره،: در شبی

یشکست:غلوبمَ روان مدار، ننگ آموختن از :1 فارسی دومِ )درسِ خسرو(:خوان  خورده

گنجِ:فتاحمِ چشمه، :1 فارسی یکمِ )درسِ دانشحکمت:  کلید ها(خالصۀ

صاح ِ:رمُفتََخََ نهمِسربلند، )درسِ با1فارسی افتخار شعرخوانی: شیران، غرّشِ است(: شورش چه این ز

دومِ:فتولمَ )درسِ باریک و دراز فلزی رشتۀ روان1فارسی سیم، مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:
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فارسیافتخار ۀمایبنازند؛ وکنندفخربدانچههرر:فخََمَ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :  

نشاطآور شادیبخش، هجد مُفََرِّح: فارسی)درسِ روان2همِ عدل، خوانِ آذرباد(: خوانی:

فارسیانگیزحرَفَبخش،شادی:حرِّفََمُ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :  

بیتهی:سفلِمُ و درویش روان1فارسیشانزدهمِ)درسِچیزدست، شر، و خیر طرّاران(: خوانی:

چسخنانگفتارها،مقالت،جِ:مقاالت فارسی)درسِ کَالن3هاردهم حکمت: گنجِ سیمرغ، و مرغ سی اَولی: و تر!(تر

نیک:لقبِمُ خوشخوشبخت، و شانزدهمِبخت )درسِ روان1فارسی اقبال شر، و خیر طرّاران(:  خوانی:

است. کرده پیدا منزلت او نزدِ در و شده کسی به نزدیک که آن فارسی مُقََرَّب: هفتمِ محب2ّ)درسِ بارانِ حُسن(: آفتابِ شعرخوانی: ت،

تعیینشده معلوم، فارسیمُقََرَّر: نهمِ روان2)درسِ تنها، آغازگری :)... بعد غزلِ تا خوانی:

فارسییافتندوام وثباتقرارگرفتن، :رشدنرَّقََمُ دوازدهمِ کوش(3)درسِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذر :

فارسی)درسِهمراهپیوسته،:مَقرون کبک(2دومِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

آیاتِ:مُقریان که کسی مُقری، قرآنجِ خوانَد، آواز به را صفقرآن دریادالنِ ،1 فارسی دهمِ )درسِ گتنجِ    خوان گتام،   شتکن، یتک حکمتت:

فراتر(

د در بسته، گرفتار، فارسیشدهقی مُقََیَّد: هجدهمِ روان2)درسِ عدل، خوانِ آذرباد(خوانی: :

شتر:مُکاری و اس  که میکسی کرایه االغ میو کرایه یا سومِدهد )درسِ بصره،1فارسی کند. به سفر کاروان(حکمت:گنجِ: در شبی

شِ(:کاشفتمُ فارستی  .استحقایقبهردنبُیپعرفانی،اصطالحِدرآشکارساختن، وکردنکشف)شَ/ یکتمِ نعمتت،  3)درسِ شتکرِ :

حکمت: گُمان(گنجِ

فارسیهاحیلهمکرها،یدها،کَکیدت؛مَیاکیدهمَجِ:دکایِمَ دوازدهمِ کوش(3)درسِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذر :

سِ(:سلگُمَ یازدهمِ)سَ/ )درسِ مکن رها مشو، روان1فارسی ادا آزادگان، خاکِ ایران(: شیرزنانِ خوانی:

طرّاران(:مانالزِمُ روانخوانی: شر، و خیر :1 فارسی شانزدهمِ )درسِ   همراهان

ابزارِاصلِ:مِالک معیار، چیز، یازدهمِهر )درسِ روان1فارسی سنجش آزادگان، خاکِ ایران(: شیرزنانِ خوانی:

نهمِ:اللمَ )درسِ افسردگی پژمردگی، است(1فارسی اندوه، شورش چه این باز شعرخوانی: شیران، غرّشِ :

فارسیآمدنستوهبهماندگی،آزردگی،ت:مَاللََ پانزدهمِ طوق2)درسِ کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ سرزنش طوق مَالمَت: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

متواّهآگاه:شدنلتََفِتمُ دومِشدن، )درسِ مدا1فارسی شدن ننگ آموختن از روان: خسرو( :خوانیر،

آستانِفرشته:مَلََک به نزدیک که )درسِ حضرتِای عزرائیتل میکائیل، اسرافیل، ابرائیل، است؛ شتیران،  1فارستی نهتمِحق غترّشِ :

است( شورش چه این باز شعرخوانی:

فرشته فارسی مَلََک: سومِ ...(2)درسِ باش چنان حکمت: گنجِ عاشقان، کوی در :

گویم(3)فارسیخداوندپادشاه،:کلِمَ تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

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

فارسیپایتختلک،المُدارُ :لکمُدارِ ؛مملکتکشور،سرزمین، :لکمُ دومِ مکت 3ِ)درسِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست حقایق(:

تعالی هفتمِخداوندِ:مَلِک )درسِ ریحان1فارسی واالمرتبه و گل بوی شعرخوانی: کمال، و امال ها(:
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2 فارسی هفتمِ )درسِ باال اهانِ غی ، عالمِ حُسن(  مَلََکوت: آفتابِ شعرخوانی: محبّت، بارانِ :

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ آزرده ناتوان، و سست طوق مَلول: کبوترِ ناخواندهد: مهمانِ حکمت: گنجِ (ار،

فارسیردنمُمرگ، :ماتمَ هفتمِ ستاره3)درسِ صبحِ شعرخوانی: عشق، حقیقتِ در باران(:

یاریدهنده مددکننده، فارسیمُمِد: هجدهمِ روان2)درسِ عدل، خوانِ آذرباد(: خوانی:

مراسم و آیینها آداب، مجازاً حاایان، عبادتِ ااهای مَنسَک، یا مَنسِک امعِ فارسی  مَناسِک: سومِ گتنجِ  2)درسِ عاشتقان، کوی در :

)... باش چنان حکمت:

دادن اندرز صِ( )صَ/ فارسی  مُناصحَت: پانزدهمِ طوق2)درسِ کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

درآمدِ:نالمَ ثروت، و شانزدهمِمال )درسِ روان1فارسی مُستَغلّات شر، و خیر طرّاران(: خوانی:

فارسینیکوییکر،شُسپاس،:تنَّمِ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :   

«شانتَمَ»نامازبرگرفته؛گیرندمیدستبهقلندران ودرویشانمعموالً وشودمیساختهداررهگِچوبِازکهعصانوعی:شانتََمَ

سیزدهمِ(صغیرآسیایدرشهری) میهن!(3فارسی)درسِ ای شعرخوانی: هشتم، خوانِ :  

دومِ )درسِ بدبو و کثیف آبهای شدنِ امع محلِّ روان1فارسی   مَنجَالب: مدار، ننگ آموختن از خسرو(: خوانی:

هجدهمِ:رصِمُنحَ )درسِ محدود روان1فارسی ویژه، نگاه، عظمتِ بینوایان(: خوانی:

دومِ:رِسمُندَ )درسِ فرسوده روان1فارسی کهنه، مدار، ننگ آموختن از خسرو(:خوانی:

وطن(  شعرخوانی: حیدری، حملۀ :2 فارسی چهاردهمِ )درسِ بیعی  و پاک مُنََزَّه:

فارسیشدههدادنسبت :نسوبمَ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

ک 2 فارسی پانزدهمِ )درسِ قطعشده بریده، طوق: مُنقََطِع: ناخوانده(بوترِ مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

ی:نکََرمُ روان مدار، ننگ آموختن از :1 فارسی دومِ )درسِ ناپسند خسرو(خوان  زشت، :

تو(  بی صبح شعرخوانی: عاشق، یارانِ :2 فارسی یازدهمِ )درسِ انکارکننده مُنکِر:

گُمان(زشت،ر:نکََمُ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :3 فارسی یکمِ )درسِ ناپسند

ترسترس:هیبمَ یازدهمِناک، )درسِ هولناک روان1فارسی آور، آزادگان، خاکِ ایران(: شیرزنانِ خوانی:

است. واا  شخص بر آن انجامِ که اعمالی و وظایف موا ، امعِ فارستی   مَواجِب: پتانزدهمِ طتوق  2)درسِ کبتوترِ حکمتت:  : گتنجِ دار،

ناخوانده( مهمانِ

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ اایها موضع، امعِ طوق مَواضِع: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ   دار،

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ همفکر همراه، طوق مُوافِق: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

فارسیهمراه ورایهم:قوافِمُ سومِ خاکریز(3)درسِ حکمت: گنجِ آزادی، :

فارسیکردنپیرویکردن،ارییدوستی،ت:مُواال پانزدهمِ طوق2)درسِ کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

فارسیمشاوراًمجاززرتشتی،روحانیِ :دموبَ دوازدهمِ کوش(3)درسِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذر : 

کاردانی(      حکمت: گنجِ دادخواه، کاوۀ :2 فارسی دوازدهمِ )درسِ زردشتی روحانیِ پیشوایانِ موبَدان:

ترسناک وحشتآور، فارسی مُوحِش: هجدهمِ روان1)درسِ نگاه، عظمتِ بینوایان(: خوانی:

دوستیگرفتن محبّت، دوستی، فارسیمَودَّت: پانزدهمِ طوق2)درسِ کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،
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ش همآهنگ، فارسی)نواخوموزون: نهمِ روان2درسِ تنها، آغازگری :)... بعد غزلِ تا خوانی:

هنگام زمان، فارسیموسم: ششمِ واقعی(2)درسِ مردانِ حکمت: گنجِ عشق، پروردۀ :

فارسیزمانهنگام،فصل، :مموسِ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

شر،1فارسیشانزدهمِ)درسِاا:عموضِ و خیر طرّاران(روان: خوانی:

روان تنها، آغازگری :2 فارسی نهمِ )درسِ زمان هنگام، ...(  موعد: بعد غزلِ تا خوانی:

دیدار(   روانخوانی: عینکم، قصّۀ :2 فارسی شانزدهمِ )درسِ متین باوقار، مُوَقَّر:

فارسیاستوارتأکیدشده،:مُؤکَّد دومِ و2)درسِ زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ کبک(:

دومِ:عمولََ )درسِ آزمند حریص، مشتاق، بسیار روان1فارسی شیفته، مدار، ننگ آموختن از خسرو(: خوانی:

فارسیخطیرومهمکارهای:مُهمّات دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

ی روان عینکم، قصّۀ :2 فارسی شانزدهمِ )درسِ سستی اهمال، دیدار(خوان مُهمَلی: :  

دیدار(  روانخوانی: عینکم، قصّۀ :2 فارسی شانزدهمِ )درسِ ترسآور سهمگین، مَهیب:

خانهنگهبانِ:میراب به را آب که کسی باغآب، و میها تقسیم چشمِها پیرمرد روانخوانی: نقّاشی، کالسِ :1 فارسی پنجمِ )درسِ متا   کند.

بود(

دوستی( میثاقِ روانخوانی: لطیف، ذوقِ :2 فارسی پنجمِ )درسِ استوار عهدِ پیمان، و عهد   میثاق:

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ سرزمین ناحیه، طوق ناحیت: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ   دار،

بیبی:نادره یکمِمانند، )درسِ گنج1ِفارسی نظیر چشمه، دانشحکمت:: ها(خالصۀ

عقل برخالفِ نیست؛ عقل رویِ از آنچه فارسینامعقول: شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(: خوانی:

فارسیشرافتآبرو، :ناموس یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :   

فارسی.سازندهیتُمیاندرختِازکهکوچکقایقی:ناو دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

سنبرد :رداوَن فارسی)درسِ میهن!(3یزدهمِ ای شعرخوانی: هشتم، خوانِ :

فارسینیستَرُگیاه،:باتنََ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :  

فارسیرسولآور،مپیاپیغمبر، :بینََ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

1پیشکش:نثار فارسی هجدهمِ )درسِ افشاندن نگ  کردن، عظمتِ روان: بینوایان(اه، خوانی:

فارسیبداخترمن،دیُبَشوم،:حسنََ پنجمِ روان3)درسِ دماوندیّه، بود(: االغ که ااسوسی خوانی:

تأسُّ:ندامت گنج1ِفارسیچهاردهمِ)درسِفپشیمانی، بقّال، و طوطی کوزه(: حکمت:

فارسیهمدمهمنشین،:ندیم دومِ شعرخوانی:2)درسِ بُست، قاضیِ کبک(: و زاغ

فارسیهوا وآبخوشباصفا،نََزِه: پانزدهمِ طوق2)درسِ کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

ستایش2)فارسیاندوهگینزبون،وخوار:نََژََند حق(لطفِ:،

فراتر(:سیاننِ گام، یک حکمت: گنجِ صفشکن، دریادالنِ ،1 فارسی دهمِ )درسِ    فراموشی

فارسیخوشبوم:سینََ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :
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فارسیسرمستییفوری،کِسرخوشی،حالتِ:هئِشنََ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

سیزدهمِ:ظارهنََ )درسِ کردن تماشا نگریستن، کردن، ایران1فارسی نظر مردانِ و دلیران شعرخوانی: گُردآفرید، زمین(:

فارسینگریستننگاه،کردن،تماشا :ظارهنََ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ خوانی:

فارسیسرودترانه،نوا،:نغمه هفتمِ ستاره3)درسِ صبحِ شعرخوانی: عشق، حقیقتِ در باران(:

گرانبها و نفیس چیزهای نَفیسه، امعِ فارسینََفایِس: هفتمِ محبّت2)درسِ بارانِ حُسن(: آفتابِ شعرخوانی: ،

دمیدنِ:فخنََ صور: نفخۀ دَم؛ دهان، با نهمِدمیدن )درسِ صور در است(1فارسی اسرافیل شورش چه این باز شعرخوانی: شیران، غرّشِ :

نَ:فوسنُ انسانسفجِ مجازاً مواوداتِ، دهمِها، )درسِ صف1فارسی زنده دریادالنِ گنجِ، فراترشکن، گام، یک (حکمت:

د صدای با زاری و فریاد فارسیبلننََفیر: دوازدهمِ کاردانی(2)درسِ حکمت: گنجِ دادخواه، کاوۀ :

فارسیبلندصدایبهزاری وفریاد :فیرنََ ششمِ نی3)درسِ حق(: امالِ آفتابِ حکمت: گنجِ   نامه،

فارسییافتنشکاهشدن،کم :قصاننُ دوازدهمِ آتش،3)درسِ از سیاوش گذرِ کوش(: اوانمردی به حکمت: گنجِ

شکستنِ:نقض ریحانها(شکستن، و گل بوی شعرخوانی: کمال، و امال :1 فارسی هفتمِ )درسِ پیمان و   عهد

نِ(بار:نکبَت فارسیتشقَّپُرمَآمیز،فالکت)نَ/ پنجمِ روان2)درسِ لطیف، ذوقِ دوستی(: میثاقِ   خوانی:

فارسیهانکته:نُکََت دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ : 

فارسیتعظیمبرایکسیمقابلِدرآوردندفروسرعملِکردن،تعظیم :ردنبُزنما دوازدهمِ حکمتت: 3)درسِ گنجِ آتش، از سیاوش گذرِ :

کوش( اوانمردی به

فارسیظهرنمازِ:پیشیننمازِ دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ : 

گویم(3)فارسیدهندهننشاکند،میهویدا وآشکارکهآن :یندهنما تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

فارستی .کنندیمدرستفرش وکاله واامهآناز وسازندمیمالیدهکُرکِیاپشمازکهکُلفُتایپارچهنمََ(،نََمَد: پنجمِ :1)درسِ

روان لطیف، دوستی(ذوقِ میثاقِ خوانی:

یکمِرو:طمَنََ )درسِ نو  گنج1ِفارسی ش، چشمه، دانشحکمت:: ها(خالصۀ

فارسیشطرنجبساطِ :طمَنََ هشتمِ زندگی(3)درسِ مَرکَ ِ سه حکمت: گنجِ پاریس، تا پاریز از :

نشان:نموده نَ( نِ/ ارائه)نُ/ دومِداده، )درسِ کرده آشکار روان1فارسی کرده، مدار، ننگ آموختن از رو(خس:خوانی:

فارسیقراردادنتمحبّموردِچیزیبخشیدنِیاآمیزتمحبّسخنانِگفتنِباراکسی :نواختن دوازدهمِ آتش،3)درسِ از سیاوش گذرِ :

کوش( اوانمردی به حکمت: گنجِ

ششمِ:نوش )درسِ خوشگوار عسل، و گنج1ِفارسی شهد وفا، و مهر راز(کح: حقّۀ مت:

کاردانی(  حکمت: گنجِ دادخواه، کاوۀ :2 فارسی دوازدهمِ )درسِ تندرو اس ِ اس ، نََوَند:

هیبت هراس، فریاد، فارسینََهیب: نهمِ روان2)درسِ تنها، آغازگری :)... بعد غزلِ تا خوانی:

فارسیقدمشخو:یپِنیک دوازدهمِ کوش(3)درسِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذرِ :

خوش:منظرنیکو سومِزیبارو، )درسِ بصره،1فارسی چهره به سفر کاروان(حکمت:گنجِ: در شبی

دِ( :شدهِینیک فارسیکنندهنیکی)دَ/ دوازدهمِ کوش(3)درسِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذرِ :

رنگِ:نیلوفری به نیلوفر، به منسوب نسبی، الاوردیصفت جِ(نیلوفر، متنِ)جَ/ در مقصود؛ نیلتوفری »ازدرس، آستمانِ «پردۀ

گنجِ چشمه، :1 فارسی یکمِ )درسِ است. دانشحکمت:  الاوردی ها(خالصۀ
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کبود نیل، رنگِ به فارسینیلی: دهمِ رباعی2)درسِ یادِ: به حکمت: گنجِ امروز، بهمن(22های

پسرَویکردن تَنَزُّلکردن، فارسیواتََرََقّیدن: شانزدهمِ ر3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(وان:   خوانی:

دارد.«بیابان»معنایدراًمجازدرسمتنِدرسرزمین،:وادی فارسیکاربرد چهاردهم کَالن3)درسِ حکمت: گنجِ سیمرغ، و مرغ سی و: تر

تر!(اَولی

فارسیستایندگانکنندگان،وصفف،واصِجِ :فانواصِ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

فارسیاندرزگوسخنورِدهنده،ندپ:ظواعِ دومِ حقایق(3)درسِ مکت ِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست :

روان نقّاشی، کالسِ :1 فارسی پنجمِ )درسِ )33 سورۀ ،1 )آیۀ صفدرصف فرشتگانِ به سوگند صفّا: متا     والصّافََاتِ چشتمِ پیرمترد خوانی:

بود(

فارسیفرمانرواحاکم، :والی دومِ حقایق(3)درسِ مکت ِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست :

فارسیگناهعذاب،وسختی:وَبال دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ : 

  

 

)... بعد غزلِ تا روانخوانی: تنها، آغازگری :2 فارسی نهمِ )درسِ خوشی و شادمانی سرور، وَجد:

اِرمیا( روانخوانی: غاز، کباب :3 فارسی شانزدهمِ )درسِ چهره صورت، وَجَنات:

فارسیواودذات،:جهوَ دومِ حقایق(3)درسِ مکت ِ در شعرخوانی: هُشیار، و مست :

زمینِهلَمَ:رطهوَ هالکتکه، گنج1ِفارسییکمِ)درسِپست، چشمه، دانشحکمت:: ها(خالصۀ

ق کبوترِ :2 فارسی پانزدهمِ )درسِ دشواری و خطر مَهلَکه، ناخوانده(طو  وَرطه: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

فارسیبرگ :قرَوَ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

فارسیگناهبارِاینجادرسنگین،بارِ:وِزر دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ :

می مقصود به آن طریقِ از یا مَدَد به که آنچه واسطه، یا وسیطه امعِ فارسی.رسند وَسائط: هفتمِ شتعرخوانی:   2)درسِ محبّتت، بتارانِ :

حُسن( آفتابِ

دهمِ:وسواس )درسِ صف1فارسی دودلی دریادالنِ گنجِ، فراتر(شکن، گام، یک حکمت:

فارسیپیامبرینشانِدارایِ:سیموَ یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :  

ریحانها(:وُصلََت و گل بوی شعرخوانی: کمال، و امال :1 فارسی هفتمِ )درسِ پیوستگی   پیوند،

فارسیعاشمَاهِوَری،رَّقَمُ :وظیفه یکمِ گُمان(3)درسِ حکمت: گنجِ نعمت، شکرِ :

د اندرز، فارسیدادنپن وَعظ: سومِ ...(2)درسِ باش چنان حکمت: گنجِ عاشقان، کوی در :

بیبی:وِقاحت ایران(شرمی، شیرزنانِ روانخوانی: آزادگان، خاکِ :1 فارسی یازدهمِ )درسِ    حیایی

گودیِ:وَقََب چون اندام فرورفتگیِ پنجمِهر )درسِ کالس1ِفارسی چشم روان: چشمِنقّاشی، پیرمرد بود(خوانی: ما

وَمنسوب:قفیوَ وقف، مقصودِبه برای که مِلکی و دارایی یا زمین راهِقف: در اختصاصمعیّنی )درسِ خدا :1فارستی پتنجمِ دهنتد.

روانکالسِ چشمِنقّاشی، پیرمرد بود(خوانی: ما

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ بدگویی سرزنش، طوق وَقیعت: کبوترِ ناخوانده(: مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

وِ(:توالیَ فارسیسرزمینکشور،)وَ/ دوازدهمِ اوانمر3)درسِ به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذر کوش(: دی
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معادلِ خِطِّه، میشود؛ اداره ِوالی نظر تحتِ که شهرهایی مجموعه والیت؛ امعِ فارستی  امتروزی شهرستتانِ  والیات: نهتمِ :2)درسِ

روان تنها، ...(آغازگری بعد غزلِ تا خوانی:

د می عروسی و مهمانی در که طعامی فارسی.دهنوَلیمه: شانزدهمِ روان3)درسِ غاز، کباب اِرمیا(خوا:   نی:

گویم(3)فارسیخیالر،تصوُّپندار،:هموَ تو ذکرِ مَلِکا، ستایش: ،

نعره:کردنیلهوَ زدن، فریاد لِ( ناله)لَ/ )درسِکردن؛زدن، ناله آواز، صدا، و   1فارستی ستیزدهمِ  وَیله: دلیتران شتعرخوانی: گُردآفریتد، :

ایران زمین(مردانِ

آوازِ:رّاهُ غوغا، و سایه1فارسیهشتمِ)درسِمهی صدا در گنجِسارِ: والیت، عدل(کحنخلِ دیوارِ مت:

فارسی(افغانستاندرشهری)هراتبهمنسوبوی،رَهِ :ریوههَ سیزدهمِ میهن!(3)درسِ ای شعرخوانی: هشتم، خوانِ :

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

فارسیآگاهانههوشیارانه،ر،هوشیا:شیوارهُ دوازدهمِ کوش(3)درسِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذرِ :

ش شادی، از حاکی صدای و سر هِ( هِ هَ/ )هَ فارسیخروشواو  هلهله: هجدهمِ روان2)درسِ عدل، خوانِ آذرباد(: خوانی:

اثّهپرنده:هما دارای شکاریان، راستۀ از نسبتاًای زبانِای در )درسِدرشت، ستایه 1فارستی هشتتمِ پهلوی در گتنجِ   ستارِ : والیتت، نختلِ

عدل(کح دیوارِ مت:

دوازدهمِ:ردماوَهَ )درسِ رقی  گنج1ِفارسی حریف، اشکبوس، و رستم چاه(: و ااه حکمت:

فارسیبختنیکمبارک،خجسته،:همایون دومِ کبک(2)درسِ و زاغ شعرخوانی: بُست، قاضیِ : 

کوشش خواست، بلندنظری، فارسی هِمَّت: شانزدهمِ روان1)درسِ شر، و خیر طرّاران(: خوانی:

یاهم دو از یک هر فارستی .هستندردیفیکدرااتماعیتِموقعیّیا ورتبهدراه،نظرازکهنفریچندقطار: شانزدهمِ :3)درسِ

روان غاز، اِرمیا(کباب خوانی:

2 فارسی پانزدهمِ )درسِ همه همنوعان، هَمگِن، امعِ طوق  هَمگِنان: کبوترِ ناخوانده( : مهمانِ حکمت: گنجِ دار،

فارسیعلممعرفت،فضیلت،هنر: دوازدهمِ کاردانی( 2)درسِ حکمت: گنجِ دادخواه، کاوۀ :

امعیّتِ:نگامههَ شلوغی، فریاد، و داد یکمِغوغا، )درسِ گنج1ِفارسی مردم چشمه، ها(دانشخالصۀحکمت::

س ترس، الهی(2)فارسیهرا هول: نیایش: :

فارسیترسناکانگیز،وحشت :هول سیزدهمِ میهن!(3)درسِ ای شعرخوانی: هشتم، خوانِ : 

اِرمیا( روانخوانی: غاز، کباب :3 فارسی شانزدهمِ )درسِ آشکار روشن،   هویدا:

یازدهمِ:هیئت )درسِ انجمن دسته، خاک1ِفارسی گروه، روان: ایران(آزادگان، شیرزنانِ خوانی:

مردم از دستهای ظاهر، شکل، فارسیهیئت: هفتمِ حُسن(2)درسِ آفتابِ شعرخوانی: محبّت، بارانِ :

فارسیاندامدرشت وهیکلیقوشترِویژهبهشتر، :یونهَ دوازدهمِ کوش(3)درسِ اوانمردی به حکمت: گنجِ آتش، از سیاوش گذرِ :

فارسیشدنغارت:رفتنغمایَبهتاراج؛ارت،غ:غمایَ نهمِ روان3)درسِ کویر، مولیان(: اویِ بویِ   خوانی:

دیدار( روانخوانی: عینکم، قصّۀ :2 فارسی شانزدهمِ )درسِ بدشکل و درشت سِتَبر،   یُغور:

مَلِک3)فارسی.باشدشدهثابت وواضحکهامریبودن،شک وبههشُیب:یقین ستایش: گویم(، تو ذکرِ ا،
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کاردانی(  حکمت: گنجِ دادخواه، کاوۀ :2 فارسی دوازدهمِ )درسِ ناگهان یکایک:

آزیَله: یَلهرها، تکیهاد؛ فارسیدادندادن: یکمِ دانش1)درسِ خالصۀ حکمت: گنجِ چشمه، ها(:

فارسیدریایَم: چهاردهمِ وطن(2)درسِ شعرخوانی: حیدری، حملۀ :

فارستی .رونتد متی آنماننتد وآهتو شکارِبهآنباکهپلنگازترکوچکشکاری،اانوری،یوزپلنگ:یوز دومِ بُستت،  2)درسِ قاضتیِ :

کبک( و زاغ شعرخوانی:


