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امام خمینی
ردس چهاردهم پایۀ هفتم 

ا زهرا خلیل نی: تهیه کننده
مدرس مدرسۀ فرزانگان یک مشهد







کنایه از متحد بود: یک صدا





سرسپرده. کسی که تحت فرمان حاکم ستمگر کار می کند: مزدور
.به پایان رساندن : ختم کردن

.مدرسه ای که در آن علوم دینی آموزش داده می شود: حوزۀ علمیه 
کنایه از بین رفتن :از پا در آمدن





چهره                         : سیما
ویژگی ها: خصوصیات

رهبری و پیشوایی : مرجعیت
آرایۀ مراعات نظیر: ، سادگی، خوش بیانی، نظم و دقتمهربانی





ایرادگرفتن و تعرض کردن: قیام، جنبش              اعتراض:نهضت
تعداد        : حرکت دست جمعی برای نشان دادن اعتراض      شمار: ظاهراتت

مدرسه ای که در آن علوم  : پوشیده    حوزۀ علمیه: دور کردن، راندن       مرموز: تبعید
ماندن : گردآوری              اقامت:تألیف.                   دینی آموزش می دهند





دست از کاری کشیدن برای هدف خاص: اعتصاب
آرایۀ مراعات نظیر: مدرسه و دانشگاه 

مراعات نظیر: آموزگار، معلم، استاد 
تضاد و مراعات نظیر: زن و مرد 





با عظمت                                        : با شکوه
متواضع : فروتن





کنایه از غم بار : شب تلخ
.آنچه از گذشتگان برای ما باقی می ماند: میراث





مهمان 
مالیک

.در درس یازده با امیر حسین فردی آشنا شدیم 



:اعالم 
سید روح اهلل مصطفی موسوی 

مشهور به امام خمینی مصطفوی 
ن فقیه و مرجع تقلید شیعه و اولی

رهبر ایران در نظام جمهوری 
اسالمی ایران بودند که انقالب 

ایران را رهبری کردند و 1357
در پی به نتیجه رسیدن انقالب

نظام جمهوری اسالمی ایران را 
بنیان گذارد و تا پایان عمرشان  
. رهبر ایران بودند و خواهد ماند











:مصدر/ شناسه




یم: شناسهرفت                   :بن:                       ایمرفته 

ه ایمرفته ام                                  رفت
ه اید رفته ای                                 رفت
انده رفته است                              رفت

ید : شناسهماند   : بن:                        ماندید
یمماندم                                   ماند
یدماندی                                    ماند
ند ماندماند

.بن و شناسه را در افعال زیر مشخص کنید
رفته ایم                       ماندید





بخش پایانی





تمرین نوشتن درس سیزدهم





روان خوانی مرخصی

برابر کردن حساب: واحدی نظامی                                   تسویه: گردان
فرستادن و روانه کردن: پریدن و جستن                                    اعزام: طفره

ناراحت کردن: کام تلخ کردن
آرایۀ تشبیه: مرخصی ام مثل باد گذشت

کنایه از انجام کاری صرف نظر کردن : طفره رفتن از کاری





: ادامۀ صفحه اول درس

گوناگون و متفاوت: شکر خدا                     جور واجور: الحمداهلل
بد گمانی: سوء ظن
آرایۀ مراعات نظیر: چاییآرایۀ مراعات نظیر               نان و : صورتدست و 

کنایه از شتاب زده و هراسان  بودن : بودنهول 





: صفحۀ دوم درس

رها و پراکنده: خود نمایی کردن                                           ولو: پزدادن
.چوبی که پشت در نصب می کردندقفل : کلون

مراعات نظیر: شلوار و جوراب، کت
کنایه از اوضاع نامناسب بودن: هواپس بودن و جای ماندن نبودن

آرایۀ تشبیه                                   : مثل فنر از جا پرید
تشبیه                 : ژیانمثل شیر 





:صفحۀ سوم درس

.پلی در روز قیامت که مومنان باید از آن بگذرند: صراطپل 
چیز یا کس نامعلوم: بهمان.              برای خداوند صفت بخشندگی است: کرم

کنایه از در ناز و نعمت بزرگ کردن و در راحتی بودن: الی پنبه خواباندن
کنایه از گوش ندادن به حرف کسی: نبودگوشش از این حرف ها پر بودو گوشش بدهکار 

کنایه از مشغول کردن کسی: کردنسر را گرم 





:ادامه صفحۀ سوم درس

پوزش : خواهیگلی                                 عذر دیوار : چینه
تشبیه: گربهخیز برداشتن                  مثل : از جا پریدن

کنایه از بخشیدن: کردنآرایۀ تضاد                      حالل : دادو بیداد
کنایه از نبخشیدن: نکردنشیر حالل 





:صفحۀ چهارم درس

گلو از غصهگرفتگی :بغضکسانی که مرده اند                             : رفتگان
کنایه از اذیت کردن: کردنرها                                            جگر خون : ول

کنایه از برنامه ریزی کردن برای انجام کاری: کشیدننقشه 
کنایه از اسیر و گرفتار کردن: انداختنگیر 

کنایه از شلوغ بودن: تشبیه                    غوغا بر پا بودن: پریدممثل رعد از سر دیوار 
مراعات نظیر: ننهآقا و 





: صفخه پنجم درس

تصویر                                                        : منظرهتصور                            : خیالدر این جا یعنی گروه                  : ایل
کسی که محبت دیگران را نمی فهمد:  معرفتحمله                                      بی : هجوم

کنایه از به هدف رسیدن و انجام شدن کار: خر از پل گذشتن
مراعات نظیر    : پابزرگ    و عمو و داداش و خواهر    و سر و دست و ننه، ننه آقا و 

مراعات نظیر                  : کنایه از پشت سر هم                    ترس و لرز: گوشگوش تا 





ادامۀ صفحۀ پنجم 

:درس

کنایه از جرأت بخشیدن به کسی: کردیشیرش کوتاهی                                    : تقصیر
کنایه از گریه کردن: گرفتنکنایه ازاعتنا نکردن                 آبغوره :  کردنول 

کنایه از شروع کردن: گرفتناز سر 
کنایه از دل رحمی : شدنتشخیص                          دل کسی آب : سنگگریه کردن 





: صفحۀ  آخردرس

کم: خردهبسته بندی کوچک با دورپیچ پارچه                             : بقچه
اگر خدا بخواهد: ان شاء اهلل 

کنایه از دیوانه: خرابآرایۀ مراعات نظیر                           کله : مچ و گردن
آرایۀ تضمین : «....جعلنا من بین »آرایۀ تکرار             و : ترنامه و دور و دور نامه، 





: ادامه صفحه آخر

و محدوده میدان : محوطهگویی                                : انگار
هر یک از اتاقک های ویژۀ مسافر در قطار : ناپدید                                          کوپه: محو

آرایۀ تکرار: رفترفت و دورتر، دور و 
مراعات نظیر: امآقایم و نه نه 

جان بخشی : باد گرم دست خود را بر صورت و چشم هایم کشید





 محمدرضا کاتب
  داستان نویسی ایرانی

 1345متولد 
 :   آثار

   پری در آبگینه
  دوشنبه های آبی ماه

اعالم




