و خدایی که در این نزدیکی است ...

نماد موضوع

 Hاملا

راهنمای نمادهای آفاردئون:

توضیح

اهمیت املایی دارند.
کلماتی که در کنکور
ّ

 Iستاره دار

 Bگروه آشنا

 Dهمریشه

کلماتــی کــه در واژهنامــهی انتهــای کتــاب،
معنی شدهاند.

گروههایی که کلمه بیشتر در آنها بهکار میرود.

کلماتی که از یک ریشه هستند.

متضاد

متضاد کلمه
F

G

اشتباه نشود کلماتی که ممکن است با این کلمه اشتباه شوند.

[ ]...نمونه

نمونههایــی از متــن کتــاب بــرای بــه خاطــر ســپردن
بهتــر کلمــه

«گروه ادبیات انتشارات فار»

معلم كاردان
+
كتابهاي فار
=
تيم هميشه برنده

pharepub.com

در آفاردئونهای لغتمعنی با یک تیر چند هدف را نشانه میروید:
 .1معنی تمامی لغات کتاب را فرا میگیرید.
 .2با املای کلمات مهم آشنا میشوید.
 .3توضیحات کتاب را مرور میکنید.
 .4معنی جملهها و عبارتهای مهم کتاب را میخوانید.
 .5با همریشهی بعضی از واژهها آشنا میشوید.
 .6لغتها را براساس جای آنها در هر درس میخوانید.

A

Hکوس :طبل بزرگ
ســر بــه َگــرد آرد :کنایــه از «کُ شــتن،
نابــود کــردن»
بشد :در گذشته بهمعنی «رفت»
تیز :سریع ،فوری
خُ ود :کلاهخود،کلاه جنگی
Iگبر :نوعی جامهی جنگی ،خفتان [بشد
رهام با خود و گبر]
تیز ّ
برآویخت :گلاویز شد ،درگیر شد
بوق :شیپور
پرخاشجوی :جنگجو
ُگــرز :نوعــی ســلاح جنگــی کــه از چــوب و
آهــن ســاخته میشــد.
گران :سنگین [گرز گران]
سپهر :آسمان

www.

همآوا

الهی
Hملقّ ب :دارای لقب  Dلقب ،القاب
Hمسجع :دارای سجع ،آهنگین
ّ
Hمضامیــن :جمــع مضمــون ،محتواهــا،
درونمایههــا
مفتاح :کلید  Gفتوح ،فتح
Iفتــوح :گشــایش حاصــل شــدن چیزی
بیــش از حــد انتظار
َصباح :بامداد ،صبح
Iصبــوح :در درس بهمعنــی آنچــه
باعــث سرخوشــی و نیــروی معنــوی
فــرد میشود[ .ســلام او در وقــت
صبــاح مومنــان را صبــوح اســت].
ذکر :یاد
Hمرهــم :درمــان ،آنچــه بــر زخــم
می گذ ا ر نــد .
محبت ،عشق
مهرّ :
کریم :بخشنده

«اَعمال» [بر کشــتههای ما جز باران
رحمت خــود مبار].
همای رحمت
Hبهجت :شــادمانی ،دردرس بخشــی از
نام خانوادگی شــهریار ،محمدحســین
بهجتتبریــزی
Hمتخلّص :دارای تخلّص
Hمعاصــر :همعصر  Gمآثــر :آثــار و
نشــانهای نیــک
Hم ّتقیان :جمع م ّتقی ،پرهیزکاران
Iهمــا :پرنــدهای از راســتهی شــکاریان،
دارای ج ّثــهای نســبت ًا درشــت .در زبان
پهلوی بهمعنی فرخنده است و به همین
دلیل ،نماد ســعادت واقع شــده اســت.

Hآبنــوس :نام درختی بزرگ و تناور که
چوب سیاهی دارد ،در درس سیاهی
آن مورد نظر است.توضیحات K 3زمین
مثــل آهــن ســخت و آســمان پــر از
گرد و غبار شــد[ .زمین آهنین شــد
سپهر آبنوس]
Hبرآهیخــت :بیــرون کشــیدن گــرز و
شمشــیر
غمی شد :خسته شد
ســران :دو پهلوانتوضیحــات K 4دســت
آنهــا از نبــرد بــا گرزهــای ســنگین
خســته شــد[ .غمی شــد ز پیــکار
دســت ســران]
IHستوه :درمانده و ملول
بپیچیــد زو روی :روی از او برگردانیــد،
فــرار کــرد
قلب ســپاه :مرکز ســپاه [تو قلب ســپه
را بــه آیین بدار]
اندرآشفت :خشمگین شد

Hتوس :از فرماندهان و پهلوانان ایرانی
تهمتن :پهلوانتن ،لقب رستم
جفت :همراه ،همنشین
ُر ّهــام را جــام بادهســت ُجفــت :کنایــه
«رهــام بیشتــر اهــل بــزم اســت
از ّ
تــا رزم»
کارزار :جنگ ،نبرد
کمــان بــه زه :توضیحــات K 6کمــان بــه
زه بســته و آمــاده .معمــول ًا پــس از
تیرانــدازی زه کمــان را میگشــودند
قابلیــت ارتجــاع خــود را از
تــا کمــان
ّ
دســت ندهــد و چــون بــه تیرانــدازی
نیــاز داشــتند ،زه را در کمان میکردند.
رزمآزمای :رزمنده ،جنگجو
هماورد :حریف
مشــو ِ
باز جــای :توضیحــات K 7فــرار نکن،
با یست
خیره :متعجب
عنان :افسار ،زمام ،لگام ،دهنه

عنــان را گران کرد :توضیحات K 8افســار
اسب را کشــید و ایستاد.
کام :آرزو ،خواسته
پتک :چکُ ش بزرگ
ِ
پتــک
Iتــرگ :کلاهخود [زمانــه مــرا
تـ ِ
ـرگ تــو کــرد]
کُ شــانی :اشکبوس کوشــانی از پهلوانان
تورانزمیــن
Iبارگــی :اســب« ،بــاره» نیــز بــه همیــن
معنی اســت.
بیهده :بیهوده
ُ
پرخاشجوی :جنگجو
ِ
[سر سرکشان
سرکش :زورگو ،نافرمان
زیــر ســنگ آورد :کنایــه از «کشــتن»
و نابــود کردن]
نبردهسوار :سوار جنگجو
انجمــن :گروه ،مجمــع ،در درس بهمعنی
«سپاهیان» است[ .بدو روی خندان
شوند انجمن]

Hسلیح :سلاح
فسوس :مسخره کردن
Hمزیح :مزاحتوضیحات K 9سلیح و مزیح همان
ِســلاح و مزاح عربی اســت که در فارسی

Iچوبه :تیری از جنس چوب خدنگ باشد.
Iخدنــگ :درختــی اســت بســیار ســخت
کــه از چــوب آن تیــر و نیــزه و زیــن
اســب ســازند.
Iالماسپیکان :تیری که نوک آن سخت
برنده و درخشان و جلا داده باشد.
پیکان :نوک تیر
Hشســت :توضیحــات K 11انگشــتر
ماننــدی از جنــس اســتخوان بــود
کــه در انگشــت شســت میکردنــد
و در وقــت کمــانداری ،زه کمــان را
بــا آن میگرفتند A .شــصت :عــدد
شــصت ()60
خروش :فریاد
چــاچ :تاشــکند امــروزی ،پایتخــت
ازبکســتانتوضیحات K 12چاچ شــهری
بوده اســت که در آن تیر و کمانهای
خــوب و محکــم میســاختند.

«ا» آنهــا بــه «ی» تبدیــل شــده اســت.
بــه این تغییر شــکل «ممــال» میگویند.
گرانمایه :ارزشمند ،قیمتی
بــر :پهلــو ،ســینه [یکی تیــز زد بــر بـ ِـر
اول حــرف اضافه و
اســب اوی« :بــر» ّ
«بــر» دوم «ســینه» معنــی میدهــد].
گرانمایه جفت :جفت عزیز و ارزشــمند،
در درس منظور «اسب اشکبوس» است.
سزد :شایسته است ،سزاوار است.
برآسایی :استراحت کنی ،آسوده شوی
IHســندروس :صمغی است زردرنگ
کــه روغــن کمــان از آن میگرفتهاند.
در درس فقط زردی آن منظور است.
Iخیرهخیره :بیهوده  Gخیرخیر :سریع
رنجه :خسته ،رنجیده

انتشارات علمی فار
تلفن66 59 79 99 :
www.PharePub.com
قیمت1800 :تومان

کلماتــی کــه تلفّ ــظ یکســان دارنــدّ ،اما امــلا و معنــی آنها
متفاوت اســت.
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Hعطا :نعمت ،بخشش
حکیم :دانا
Hصمد :بینیاز
ادراک :فهم  Dدرک
ا ََحد :یگانه
ذات :اصل ،وجود
خالق :آفریننده
قادر :توانا
سزایی :شایستهای [خدایی را سزایی]
محبــت [دل مــا
هــوا :یــاد ،حــال و هــواّ ،
را هــوای خــود ده].
ِ
زمین
Hضیــا :نــور ،روشــنی  Gضیاع:
کشاورزی
ِ
ِکه :کوچک  Fمه
ِمه :بزرگتوضیحات K 2ما را اسیر کوچک
و بــزرگ نکــن ،مــا را جــز بــه خــودت
بــه کــس دیگــر وامگذار[ .مگــذار
مــا را بــه ِکــه و ِمــه]
عمر بکاست :توضیحات K 3پیر شد.

بر عیبهای ما مگیر :توضیحات K 4بازخواست
نکن.
Hمرحمت :بخشش
َم ِنگار :از مصدر« نگاشتن» ،ثبت نکن
ِکشــته :محصــول ،در درس اســتعاره از

آیت :نشانه
Iماســوا :مخفّ ــف ماســویالله ،آنچــه
غیــر از خداســت ،همــهی مخلوقــات
Iسحاب :ابر
ار :مخفّ ف اگر
شرار :آتش ،شعلهی آتش
Hقهر :خشم و غضب
مسکین :بینوا ،بیچاره
مدارا :نرمی ،ملایمت
ابوالعجایب :شگفتیساز ،خارقالعاده
َعلَم کردن :کنایه از «برپا کردن»
پاکبــاز :کســی کــه همهچیــزش را در
راه هــدف میدهــد.
شه :مخفّ ف «شاه»
لافتــی :توضیحــات K 8اشــاره بــه جملــهی
مشــهور «لافتــی الّا علــی لا ســیف الّا
ذوالفقار» اســت که ندایش همزمان
با رشادتهای فوقالعادهی آن حضرت
در غــزوهی احــد در فضــای آســمان

پیچیــده شــده بــود .معنــی جملــه
ایــن اســت :جوانمــردی چــون علــی
و شمشــیری چــون ذوالفقــار نیســت.
IHهلــه :صــوت تنبیــه بهمعنــی «آگاه
باش»
Hغبار :گرد و خاک
IHتوتیــا :توضیحــات Kاکســید طبیعــی و
ناخالــص روی که محلــول آن گندزدایی
قوی است .در قدیم این اکسید را در
جوشهــای بهــاره و جوشهــای تراخمی
بهصورت َگرد روی پلکها میپاشیدند
این مادّهی شفابخش در تعبیر شاعرانه
وســیلهای اســت برای روشنایی چشم.
توتیــا را بــا ســرمه کــه گــرد نرمشــدهی
ســولفور آهن یا نقره اســت و در قدیم
برای سیاه کردن پلکها و مژهها بهکار
میرفتــه اســت ،نباید اشــتباه کرد.

IHصبا :باد لطیفی که از جانب شــمال
َ
شــرق میوزد؛ صبــا نماد پیامرســانی
است A .ســبا :نــام ســرزمینی در
روزگار حضرت ســلیمان
Hقضایگــردان :تغییردهنــدهی قضــا و
پیشــامدهای ناگوار
مستمند :فقیر ،بینوا
نای :نی
دم زدن :ســخن گفتن [چــه زنم چو نای
هر دم ز نوای شوق او دم]
لســان غیب :توضیحات( K 1لسانالغیب)
منظور حافظ شــیرازی است.
مرغ یاحق :توضیحات K 12مرغ حق ،نوعی
جغــد کــه هنــگام آواز خوانــدن گویی
کلمــهی «حق» را تکــرار میکند.
Hسائل :گدا ،نیازمند
Hغزوه :جنگ  Dغزا

Hتلمیــح :در لغــت بهمعنــی به گوشــهی
چشم اشاره کردن است و در اصطلاح
آن اســت که در ضمن شعر یا نوشته
بــه آیه ،حدیث و یا داســتانی معروف
اشاره شود.
Hلَحد :شکاف قبر ،گور
درس 2

ادبیات حماسی
فاخر :پرافتخار
Hشفاهی :بیان سخن
مکتوب :نوشتهشده
مــدون کــردن ،گــردآوری و
تدویــن:
ّ
تألیــف کــردن
ُر ّهام :پسر گودرز ،از پهلوانان ایرانی
رستم و اشکبوس
کجــا :توضیحــات K 1در درس بهمعنــی
«که» [دلیــری کجــا نــام او اشــکبوس]
برخروشید :فریاد کشید
ِ
برسان :توضیحات K 2مانند
IHســوفار :دهانــهی تیر ،جایــی از تیر
کــه چ ّلــهی کمــان را در آن بند کنند.
Hقضــا :سرنوشــت  Aغزا :جنــگ،
غــذا :خــوراک
ـدر :تقدیر
ـدر :ارزش ـ غَ در:
ـ
G
قَ
Hقَ ـ َ
ْ
مکــر ،نیرنگ
فلک :آسمان
احسنت :آفرین  Gاحسن :نیکوتر ،بهتر
َمه :مخفّ ف «ماه»
ِزه :آفرین ِ Aزه :چلهی کمان
Hارتجاع :بازگشتن
Hصامت :یکی از انواع واجهای فارسی
مصوت)
(صامت و ّ
Hالقــا :آمــوزش ،تفهیم  Aالغــا :لغــو
کــردن
Hقالب :شــکل ،پیکر  Aغالب :مسلّط،
پیروز
Hنغمه :آواز ،موسیقی
Hخُ رد شدن :تکهتکهشدن

