به نام حق
فهرست واژگان محذوف فارسی  3برای امتحان نهایی مطابق اعالم آموزش و پرورش
توجه :محذوفات کنکور  1400برای درس فارسی فقط شامل «کتاب فارسی  »3است:
الف-گنج حکمتها ب -روانخوانیها ج -شعرخوانیها.
این موارد به ترتیب قرار گرفتن آنها در کتاب شامل موارد زیر است:
-1صفحۀ  : 18گنج حکمت «گمان» -2صفحۀ  : 22شعرخوانی «در مکتب حقایق» -3صفحۀ : 30
گنج حکمت «خاکریز» -4صفحۀ  : 38روان خوانی «جاسوسی که االغ بود!» -5صفحۀ  : 51گنج
حکمت «آفتاب حق» -6صفحۀ  : 57شعرخوانی «صبح ستاره باران» -7صفحۀ  : 69گنج حکمت «سه
مرکب زندگی -8صفحۀ  : 77روان خوانی «بوی جوی مولیان» -9صفحۀ  : 89گنج حکمت «تیرانا»
-10صفحۀ  : 96شعرخوانی «شکوه چشمان تو» -11صفحۀ  :108گنج حکمت «به جوانمردی کوش»
-12صفحۀ  : 117شعرخوانی «ای میهن!» -13صفحۀ  : 128گنج حکمت «کالن تر و اولی تر!» -14
صفحۀ  : 142روان خوانی «ارمیا» -15صفحۀ  : 154گنج حکمت «مسافر» -16صفحۀ  : 157روان
خوانی «آخرین درس»

فهرست واژگان مندرج در واژه نامه متعلق به  16مورد فوق:
درس اول :ندارد /.درس دوم :ادیب -ذوالجالل – وجه  /درس سوم :احداث شدن – استقرار /درس
چهارم :ندارد /.درس پنجم :زل زدن  -سالنه سالنه  -عامل تخریب  -کلوخ  /درس ششم :تاب –
مستغرق  /درس هفتم :نغمه  /درس هشتم :بازبسته – مرکب  /درس نهم :اندوه گسار -ایل – بطالت -
بن -پرنیان – حکمت  -دالویز -شبدر – شیهه  -طفیلی – عدلیه -قاش -کمانه -کهر – کرند -گرمسیر-
مباهات – یغما  /درس دهم :چشمداشت – داعیه  -زخمه – گشاده دستی  /درس یازدهم :بی حفاظ – پگاه
 روضه -شرف – مجسم  -محضر – مسلم  /درس دوازدهم :ارتفاع – ایمن – تطاول  -تعصب  -حشم– حلقه به گوش – زوال  -طرح افکندن – عجم – غربت  -فریادرس -کربت  -مقرر شدن – مکاید –
ملک  -نقصان – والیت  /درس سیزدهم :تنیده  /درس چهاردهم :اعانت – اولی – زاد  -کالن – گرده
– مخاصمت  -مقاالت  /درس پانزدهم  :ندارد  /درس شانزدهم :برجک  -تیربار -عالمه – کالشینفک
– کنده  /درس هفدهم :ذی حیات – سرحد -غایی  /درس هجدهم :ابهت – اعالن – اهتمام – بیشه –
تسکین  -تناور -جلی – عتاب – غرس  -کتابت – کفایت  -متنبه شدن  -معمر
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