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 : الهی/ همای رحمتدرس اوّل

 الف

 ها، شگفتی ساز شگفتی ها، صاحب شگفتی پدرابوالعجایب: 

 ک کردندریافتن، فهمیدن، اندریافت، در ادراک:

 یگانه، یکتا، یکی از نام های خدا اَحَد:

 وگرنه، در غیر این صورت اَرنه:

 ب

گرفتاران سختی و بدبختی ، آنان که دچار دردسر  بالنشینان:

 و گرفتاری شده اند.

 پ

عاشق صادق و پاک نظر، وارسته، زاهد، مقامری  باز:پاک

 )قماربازی( که هر چه دارد بازد.

 بر، پیام، خمژده پیغام:

 ت

اکسید طبیعی و ناخالص روی که محلول آن  :*توتیا

گندزدایی قوی است. در قدیم این اکسید را در جوش های 

-تراخمی به صورت گرد، روی پلک می بهاره و جوش های

ای است ۀ شفابخش در تعبیر شاعرانه وسیلهدّپاشیدند. این ما

برای روشنایی چشم. توتیا را با سرمه که گَرد نرم شدۀ 

رفته است، نباید یا نقره است و در قدیم به کار میلفورآهن سو

 اشتباه کرد.

 چ

 چشمی که بسیار گرید چشم خون فشان:

 ح

 ، داننده، دانشمند، جمع آن حکمافرزانهحکیم: 

 خ

 ریز )مرکّب(فشاننده، خونخون خون فشان:

 د

 نفس کشیدن، حرف زدن دم زدن:

در جهان دیگر، که جهنّم: به عقیدۀ همۀ ادیان، جایی  دوزخ:

 بزه کاران را در آن جا به انواع عقوبت، کیفر دهند.

 ذ

 حقیقت هر چیز، فطرت، جبلت ذات:

یاد کردن، یادآوری، بیان کردن، نام، آواز، شرح حال،  ذکر:

 ترجمۀ احول

 ر

 آسودگی، شادمانی، آسایش راحت:

 دلیری، شجاعت، دالوری رشادت:

 س

 ابر سحاب:

 الیق، سزاوار، پاداش، جزا ا:سز

 ش

 برجهد، جرقه پارۀ آتش کهشرار: 

 فتنه انگیز، محرّک، هیجان آور شورانگیز:

 میل، رغبت، آرزومندی، میلِ خاطر شوق:

 فِ شاه، سلطان، فرمانروامخفّ شَه:

 ص

باد خنک و لطیفی که از جانب شمال شرق می وزد؛  :*صبا

 صبا نماد پیام رسانی است.

 بامداد ، سپیده دم، بام صباح: 

یا بنوشند، پگاه؛ در متن  هر چیزی که صبح بخورند :*صبوح

درس، به معنی آن چه باعث سرخوشی و نیروی معنوی فرد 

 شود.

 پاک و بی غش بودن، روشنی صفا:

این به او نیازمندند، از صفات  نیاز، آن که دیگربی صَمَد:

 خداوند

 ض

 ، روشناییضیاء، نور ضیا:

 ع

بخشش، دَهش، آن چه که بخشیده شود، جمع آن  عطا:

 عطیه

مشهور کردن، سرشناس کردن، بر سر زبان ها ردن: عَلَم ک

 افکندن، از میان جمع برآوردن )کنایه(

 ف

 گشایش حاصل شدن چیزی بیش از حدّ انتظار :*فتوح

 ق

 فال زدن قرعه زدن:

ای کاغذ، چوب یا استخوان و نصیب، بهره، سهم، قطعه عه:قر

مانند آن که به وسیلۀ فال زدن با آن، نصبب کسی را معیّن 

 نند.ک

 سرنوشت، تقدیر، سرنوشت ناگزیر قضا:

دورکنندۀ سرنوشت بذ، تغییر دهندۀ پیشامد  گردان:قضای

 ناگوار

خشم و غضب، چیره شدن و غلبه کردن، عذاب کردن،  قهر:

 تنبیه کردن، توانایی و چیرگی

 ک

 بخشنده، با مرّوت، جمع آن کِرامکریم: 
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اختمان های ، راه فراخ و گشاد، مجموعه ای از سمحلّه کوی:

 مسکونی واقع در یک نقطۀ معین، مَعبر

 کوچک، خرد، مقابلِ مِه )بزرگ( :کِه

 ل

 منظور حافظ شیرازی است.لسان غیب: 

 م

مخفّف ماسوی اهلل؛ آن چه غیر از خداست، همۀ  :*ماسِوا

 مخلوقات

 پرهیزگار، مؤمن، پارسا متّقی:

، رعایت کردن و صلح و آشتی نمودن، مالیمت، آرامی مدارا:

 همراهی، هم زیستی با دیگران

 لطف، رقّت، مهربانی، عطوفت مرحمت:

نوعی جغد که هنگام آواز خواندن، گویی کلمۀ  :*مرغ حق

 را تکرار می کند.« حق»

 هر دارویی که روی زخم بگذارند تا بهبود یابد مرهم:

بینوا، بیچاره، غمین و اندوهناک، صاحب رنج و  مستمند:

 محنت و غم

 تنگدست، درویش و آن که هیچ ندارد. فقیر، مسکین:

 کلید، هر چه بدان چیزی گشایند، جمع آن مفاتیح مفتاح:

به رشته کشیده شده و منظم شده، مرتّب کرده و  منظومه:

 آراسته، شعر، سخن موزون و مرتّب

 ننگار، ننویس منگار:

 بزرگ، سرور، مقابل کِه )کوچک( مِه:

 ت، مهربانیمحبّت، رحم و شفقت، دوستی مودّ مِهر:

 ن

نی که آن را نوازنده، چوبی میان تهی که آن را می  نای :

 نوازند و به عربی مزمار خوانند.

 نگاشتن، تحریر کردن، نوشتن، نقش و نگار کردن نگاشتن:

سنگ قیمتی که روی انگشتر نصب کنند، مُهر  نگین:

 پادشاهان

  ه

 صورت تنبیه، به معنی آگاه باش هله:

ز راستای شکاریان، دارای جُثه ای نسبتاً ای اپردنده :*هما

درشت. در زبان پهلوی به معنی فرخنده است و به همین 

 دلیل، نماد سعادت واقع شده است.

 نظیر، بی مانندبی بی همتا:نظیر ، مانند، قرین؛  همتا:

 میل نفس، آرزو هوا:

 

 : رستم و اشکبوسدرس دوم

 الف

سیاه رنگ و درختی است با چوب بسیار سخت، : *آبنوس

 گران بها

 افکندن، یاد دادن، انداختن القا:

تیری که نوک آن سخت برنده و درخشان و  الماس پیکان:

 جال داده باشد.

 مجلس و مجمع، گروه افراد  انجمن:

 امید، آرزو، امید داشتن اَهَل:

 ب

 شراب، می باده:

 نیز به همین معنی است.« باره»اسب؛  بارگی:

 ت ، دشمن، کینه خواه )مرکّب(بدخواه بدنیّبداندیش: 

 آسودن، آسایش یافتن، استراحت کردن برآسودن:

 خشمگین شدن، غضبناک گردیدن برآشفتن:

کشیدن، برکشیدن، برآوردن، بیرون کشیدن  برآهیختن:

 چیزی مانند شمشیر، تیغ  و ...، بلند کردن

 جنگیدنبرآویختن: 

 کامل، نیکو، به سامان، منظّم، مرتّب به آیین:

 نای بزرگ، نوعی از شیپور کوتاه ق:بو

 سینه، آغوش؛ برِ اسب: سینۀ اسب بَر:

 مانند بَرسانِ:

 خوب، نیک، بهتر :بِه

 پ

والد و چکش بزرگ فوالدین که آهنگران با آن آهن و پ پتک:

 ، مطراقمانند آن را کوبند، خایسک

 جنگ، ستیزه ، بدخوبی، نبرد، خصومت پیکار:

گ، رزم جو، نزاع طلب، جنگ جو، تشنۀ جن جو:پَرخاش

 ستیزه جوی )مرکّب(

 ت

فراهم آوردن، تألیف کردن، گردآوری، در دیوان  تدوین:

 نوشتن

 کاله خودترگ: 

دارای تنی نیرومند، شجاع، مردم قوی جثّه و شجاع و  تهمتن:

 بی نظیر، از القاب رستمِ زال

 سریع، فوری تیز:

 ج

 همراه، همدم جُفت:

 چ

ادان از ماوراء النّهر در کنار رود منطقه ای بزرگ و آب :*چاچ

سیحون که اکنون تاشکند نامیده می شود و مرکز جمهوری 
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ازبکستان است. در قدیم شهری بوده است که در آن تیر و 

 کمان های خوب و محکم می ساختند.

 نوعی کمان سخت چرخ:

 کمان ساخت شهر چاچ  چرخ چاچی:

 تیری که از جنس چوب خدنگ باشد. ه:چوب

 ح
 ه: دلیری کردن، شجاعت نمودن، شعر رزمیحماس

 خ

درختی است بسیار سخت که از چوب آن تیر و  :*خدنگ

 تیزه و زین اسب می سازند.

 بانگ زدن، فریاد کردن، داد کشیدن، غرّیدنخروشیدن: 

ای که از ابریشم و پشم بافته باشند، ابریشم، پارچهخز: 

 جانوری است معروف که از پوست آن پوستین سازند.

 پاییز، خریف خزان:

ای از ایران قدیم که در دورۀ قاجار جزء روسیۀ ناحیه خوارزم:

 تزاری شد. اکنون از شهرهای کشور ترکمنستان است.

 کاله جنگی خود:

 بیهوده خیرخیره:

 سرگشته، شگفت زده خیره:

 ر

آزما، دارای آگاهی در علم رزم آزماینده، جنگ آزما:رزم

 جنگ، جنگ آزموده )مرکّب(

 جنگ، نبرد، پیکار و مقاتله رزم:

روی گردان شدن، اعراض کردن، روی روی پیچیده از....: 

 برگرداندن 

 ز

 فرا رسیدن اجل و زمان مرگ زمان سرآوردن:

 روزگار، دهرزمانه: 

فلک گفت »مثال  از ادات تحسین به معنی خوشا، آفرین؛ زه:

 « احسنت و مه گفت زه

 چلّۀ کمانزِه: 

 س

 و ملول درمانده :*ستوه

 مهمتر، بزرگ، رئیس سر:

 مهتران، در این جا منظور پهلوانان سران:

 مغلوب کردن، کشتن سر به گردن آوردن:

ای در مدخل سرای که دارای سقف باشد، محوّطهسرسرا: 

 راهرو

 ، یاغینافرمان و مغرور، گردن کش، عاصیسرکش: 

 ، مغلوب کردنکشتن سرکسی زیر سنگ آوردن:

 ل است(سالح )مما :*سلیح

صمغی است زرد رنگ که روغن کمان از آن می  :*سندروس

مثال  آن مورد نظر است؛« زردی»در درس فقط  گرفته اند.

 «تنی لرز لرزان و رخ سندروس»

دهانۀ تیر، جایی از تیر که چلّۀ کمان را در آن بند سوفار: 

 کنند.

 آسمان، فلک سپهر:

 ش

گاهی  ست،ا« کمان»در این درس، منظور شاخ گوزنان: 

وزنان شاخ گ ز»مثال:  ساختند؛کمان را از شاخ گوزن می

 «برآمد خروش

جنس استخوان که در انگشت  انگشتر مانندی ازشست: 

-داری، زِه کمان را با آن میکردند و در وقت کمانشست می

 گرفتند.

 ع

 لگام، زمام، افسار عنان:

افسار اسب را کشیدن، متوقّف کردنِ  عنان گران کردن:

 اسب

 غ

« خسته»اندوهگین، غمناک، در متن درس به معنی  غمی:

 آمده است.

 ف

 بهترین هر چیزی، هر چیز گران بها و قیمتی ، گرانمایه فاخر:

 مسخره کردن فسوس:

 چرخ، گردن، سپهر، جای گردش، ستارگان، آسمانفلک: 

 ق

 مرکز سپاه، میانۀ لشکرقلب سپه: 

 سرنوشت، تقدیر قَدَر:

 ان، داخلوسط، مرکز، می قَلب:

 ک

 میدان جنگ، جنگ، جدال، نبرد کارزار:

، قصد، مقصود، آرزو، مطلوب، خواست، نیّتمراد و مقصد، کام: 

 //دهان، سقف دهانمنظور

 «دلیری کجا نام او اشکبوس»در مصراع « که» :*کجا

 کمان به زه بسته و آمادهکمان به زه: 

 دُهُل، طبل بزرگ کوس:

 گ

 نوعی جامه جنگی، خفتان گبر:

 سنگین، ثقیل گران:

 همدم ارزشمندگران مایه جفت: 
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 نفیس و با ارزش، هر چیز بیش بها و قیمتی گران مایه:

 م

 مزاح، غیر جدّی بودن )ممال است( مزیح:

 ن

 شجاع، دلیر، دالور، مبارز، جنگ جو نبرده:

 و

 وزنده، روان، در حال وزیدن وزان:

  ه

 حریف، رقیب هماوَرد:

یکدیگر نبرد کنند، دو تن که با یکدیگر دو تن که با  هَم نبرد:

 مبارزه کنند.

 حملة حیدری :درس سوم

 الف

فنون جنگ و زد و خورد، روش های جنگ و  آداب ضرب:

 زدن

 میدان جنگ، عرصۀ جنگ، معرکه، عرصۀ کارزارآوردگاه: 

خلوص نیّت داشتن، دوستی پاک و بی ریا داشتن،  اخالص:

 پاک کردن

ر د»مثال  نداختن، کنار انداختن؛به معنی دور ا انداختن:

 «و اندر غزایش کاهلیزمان انداخت شمشیر آن علی/ کرد ا

به نام »مثال  است:« زدن»در این جا به معنی  انداختن:

 «خدای جهان آفرین/ بینداخت شمشیر را شاه دین

ها باشد؛ در این جا مطلق اسبی که بر اعضای او نقطه :*اَبَرش

 «رانگیخت اَبرش برافشاند گردب»اسب منظور است؛ مثال 

 ب

 ، برکشیدنبرافراشتن، بلند کردنبرافراختن: 

 ت

 شمشیر، هر چیز برنده، کارد تیغ:

 قراری و اضطراب نمودن، لرزیدن، از جای جستنبیتپیدن: 

 ج

 جبراییل، یکی از فرشتگان مقرّب، فرشتۀ وحیجبرئیل: 

 ح

 دوست، محبوب، یار، معشوق حبیب:

 زاع مانند شمشیر، خنجر، نیزه؛آلت حرب و ن حَرب:

 «زهم زد نمودند هفتاد حرب»مثال 

 خ

 به دندان نرم کردن، جویدنخاییدن: 

 آب دهن، بزاق، تُف خدو:

 دشمن خصم:

 د

-ی که در حسرت و اندوه استعمال میافسوس، کلمه ا دریغ:

 شود، اندوه

 رخصت، اجازه دادن دستوری:

گر، دو دل  مکرو حیله، تباهی، عیب و فساد، حیله دغل:

 درآمدن در چیزی

خشمگین شدن، سخت اظهار دندان به دندان خاییدن: 

 خشم و غضب کردن

 ر

 اجازه، دستور، جواز، پروانه، اِذن رخصت:

 مخفف رزمگاه ، میدان جنگرزمگه: 

 ز

جامۀ جنگ دارای آستین کوتاه و مرکّب از حلقه های زره: 

 پوشند. ریز فوالدی که هنگام جنگ روی لباس های دیگر می

بسیار ترساندن، نشان دادن خشم برای  زهرِ چشم گرفتن:

 ترساندن

 ژ

 فیل بزرگ زنده فیل:زنده، بزرگ، عظیم؛  زنده:

 خشمگین، درنده، خشم آلود ژیان:

 س

در تفکّر بودن، در اندیشه بودن از روی سر در گریبان بردن: 

 غم یا ماللت، به فکر فرو رفتن

 ترس سهم:

 ترسناک سهمگین:

 ش

 روی، زیبارو، خوش صورتخوب هد:شا

 ض

 زدن، کوبیدن، کوفتنضرب: 

 ع

 بخشایش بی جا و نابه جا، گذشت بی موقع عفو بی محل:

از سران قریش و از پهلوانان و دالوران  عمر و بن عبدود:

مخالف اسالم که حضرت علی )ع( در غزوۀ خندق با او به رزم 

 پرداخت و او را کشت.

تن از گناه، بخشودن، گذشت کردن، آمرزیدن و در گذش عَفو:

 بخشایش

علم »مثال: : برکشیدن تیغ و مانند آن، برافراشتن عَلَم کردن:

 «کردن شمشیر آن اژدها

 غ

 ، جنگ کردنا دشمن دین جنگ کردن، جنگ و جدالب ا:غز

 شیر غضنفر:
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از پهلویی به پهلوی دیگر گشتن، به روی خود  غلتیدن:

 گردیدن، به پهنا گردیدن

 ف

نام عمومی هر یک از کشورهای اروپا و گاهی آمریکا، : فرنگ

ای از نژاد زرمن( فرانسه که مسکن قوم فرانک )قبیلهکشور 

 است، اروپا

 کار، کردار، عمل، رفتارفعل: 

 ک

 تن آسانی، سستی، تنبلی کاهلی:

 آمده شدن، مهیّا شدن )کنایه( کمر بستن:

وشیده دشمنی، عداوت، بغض، آزار کسی را در دل پ کینه:

 داشتن

 ل

 پاره پاره، قطعه قطعه، چاک چاکلَخت لَخت: 

 م

ها، دور از دانیده از زشتی، پاک و دور گرپاکیزه، مقدُسمنزّه: 

 هاپلیدی

 ن

 پیغمبر، رسول، آگاه کننده از خدا نبی:

 نگاه کردن، نگریستن نظر گشودن:

نفس تازه کردن، اندک آرام گرفتن،  نفس راست کردن:

 توقّف کردن و آرام گرفتن نفس درست کردن،

 و 

کسی که وصیّت کننده او را مأمور اجرای وصیّت خود وصیّ: 

 کند، لقب حضرت علی )ع(

دوست و یارِ نیکان، مُحب و صدیق، دوست، کسی که  ولی:

 عهده دار انجام کارهای کس دیگر باشد.

 ه 

 یک دیگر جنگ کنند.رقیب، حریف، دو تن که با  هم رزم:

 رزو، میل، آخواهش هوس:

 ، دلیرر، شیر درنده، پهلوانشی هُژبر:

 ی

 نهایت عمیقدریا، دریای بییَم: 
 

 های آسمان: بچهدرس چهارم

 الف

 از هم پاشیدن، عفونی شدن زخمآش و الش: 

اسماعیل بن نوح سامانی، یکی از  اسماعیل سامانیِ:

 کشته شد. 593پادشاهان سامانی که در سال 

ابرام، سماجت، ایستادگی، پایداری و پافشاری کردن، اصرار: 

 دوام برکار

 ب

 به انجام رساندن، برگزار کردن، ترتیب دادنبرگزاری: 

 بی تاب و توان بی رمق:

 ت

برآمدگی و تورّم پوست براثر سوختگی یا ساییدگی، آبله تاول: 

 که بر اثر سوختگی یا کار بر اعضای دست و پا پدید آید.

 آبله زده، مجروح  تاول زده:

از هم جدا کردن، جدایی، گشودگی، جدا کردن دو  تفکیک:

 چیز از یکدیگر

 درخشندگی، برق زدن، درخشیدن تاللو:

 –بسیار نزدیک و بدون فاصله، بسیار تنگ )مشتق  تنگاتنگ:

 مرکّب(

 سیلی، آسیب، نوعی اسلحۀ گرمتپانچه: 

 ث
 ثقل: گرانی، سنگینی، سنگین شدن

 ح

گه، جایی که برای جمع شدن آبدان، آبگیر، تاالب، بر حوض:

 آب سازند 

 ر

 رمق: تاب، توان، باقی ماندۀ جان

 ز

با چشمی ثابت و بی حرکت چیزی را تماشا کردن،  زل زدن:

 خیره شدن به چیزی

ترنّم کردن، هر آوازی که به آهستگی خوانند، نغمه،  زمزمه:

 دعایی که زردشتیان آهسته و زیر لب خوانند.

 س

، بلند شونده و برآینده، آشکار، افزاخته تابان، پراکندهساطع: 

 شده، بلند

 «دهنش سوخت، سبک برآورد»مثال  زود، بی درنگ؛ سبک:

هراسان، سرگردان، آشفته و سرگشته، پریشان  سراسیمه:

 حال

فضلۀ چهار پایان، پهن، تاپاله، فضلۀ حیوانات مانند  سرگین:

گاو و اسب خصوصاً که آن را خشک و جهت سوزاندن تهیه 

 رده باشند.ک

 مرکّب( –راندن، بردن به سویی )مشتق  سوق دادن:

 ش
 شرافتمندانه: از روی شرافت و بزرگواری )مشتق(

 ط
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 گرد چیزی گشتن، گردش ، دور خانۀ خدا گشتن طواف:

 ع

 ق.ه.989پادشاه صفّاری مقتول به سال  دومین عمروبن لیث:

 ف

گسترندۀ فرش، در فارسی به معنی پیشخدمت، فرَاش: 

 تکارخدم

 ق

ریزد، هر چیزی های فلز که هنگام تراشیدن میبُراده قراضه:

که از شکل در آمده و خراب شده باشد؛ در متن درس به 

 معنی کهنه

نوعی خوراک از گوشت که آن را در تاوه یا دیگ بریان  :*قلیه

 کنند.

 خوردنی، طعام، رزوی قوت:

 ک

 خشت پارهگِل خشک شده و به هم چسبیده،  کلوخ:

 ل

ای، قدری، ای، اندکی، قطعهمقداری، کمی، پاره ختی:لَ

 قسمتی

 م

حیران، سرگشته، وضعیّتی در بازی شطرنج که شاه قادر مات: 

 به هیچ حرکتی نیست.

 سرگردان، حیرانمبهوت: 

های صف بستن، میدان جمع مَصَف به معنی محل مصاف:

 رفتن به رزمگاه و جنگ به مصاف رفتن:های جنگ، 

 ، آشپزخانهتنجای پخمطبخ: 

تاهی کند، آن که در کاری کسی که در انجام کاری کو مقصّر:

 کند.سستی می

 درنگ کردن، ایست، درنگ با انتظار مکث:

 ن

 قراردادن، جا کردننصب: 

 نماز عصر نماز دیگر:

  ه

مرکّب اتباعی، حیرت زده، حیران، مات، مبهوت،  هاج و واج:

 گیج ، متحیّر

 گشته، مات، کودنحیران، درمانده، سر هاج :

شکست لشکر، پراکندگی لشکر، فرار، گریز از دشمن  هزیمت:

 و خطر شکست

 هنگامه، غوغا، جار و جنجال، داد و فریاد، سر و صدا هیاهو:

 ی

کسی که مأمور نگهداری و حفظ و تربیت یوزهای یوزبان: 

 شکاری است.

 

 : کباب غازدرس پنجم

 الف

 تمام و کامل زمانی دراز، به طور مداوم،: *آزگار

 تهیدست، فقیر آسمان جل:

شده، پوشیده، مخفی،  پُر انباشته، میان از چیزی پُر آکنده:

 دفن شده

 ها، الها، جمع تنیمیانهاثنا: 

 ، هرگزاتّفاقاَ، گاه گاه، هیچاحیاناً: 

حرکات و رفتار همراه با ناز و عشوه، رفتار و  ادا و اطوار:

 حرکات بی مزه

 الدّین پیشاوریهاباحمد بن ش سیّد :*ادیب پیشاوری

 شاعر مشهور عصر خود بود. ه . ق.( ادیب و  9921 – 9539)

 خواهش، فراخواندن، خواهش کردناستدعا: 

 رای زدن، مشورت کردن :*استشاره

 ، به کار وا داشتنبه کار بردن، گماشتن استعمال :

 ، درماندگیناچاری :*استیصال

 شیوه، روش، گونه اسلوب:

 یمه شدن، پیوستگی، با هم بودنضم انضمام:

تیمار داشت، اندوهگین  توجّه کردن، کوشش کردن، اهتمام:

 شدن

، اری کردن، نافرمانی، نخوت، تکبّرسر باز زدن، خودد اِبا:

 سرکشی

 ب

 به معنی شروع کننده« بَدَءَ»آغاز، در اصل اسم فاعل از  بادی:

 میان، وسط :*بحبوحه

 ب(بدهیکل، بد ترکیب )مرکّ بدقواره:

 سخن مرغوب، شوخی، لطیفه، مطایبه له:بذ

 بریان شده، تف داده، پخته برشته:

تخلّف بودن، بی چون و چرا بودن، بی برو برگرد نداشتن:

 محقٌق و مسلٌم و قطعی بودن

است به معنی سبزی « بَقل»ع جمع بقول و آن جم :*بقوالت

 بار و تره

 بی رقیب بالمعارض:

 گلو فرو بردنفرو بردن از حلق، به  بلع:

چیزی را خوراندن، آن « صیغۀ بلعت»آن را فرو بردم.  بلَعتَ:

تصرّف کردن و باال  را به حلق فرو بردن، آن را خالف حق

 کشیدن.
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 به محض این که  به مجرّد این که:

دیبای رومی رنگارنگ، پارچه ای که نمایش چند  بوقلمون:

 رنگ بدهد.

الزم برای کار و فاقد زیرکی و ورزیدگی  بی دست و پا:

، بی کفایت، ت و پا چلفتی، بی جربزه، بی عرضهفعّالیّت ، دس

 ضعیف، بدون قوّت و قدرت 

 یکی از بخش های شهرستان کرجغان: بَرَ

 پ

ای برای کسی اتّفاق نیک غیر منتظرهرای کسی: پا افتادن ب

 پیش آمدن

 در امری اصرار ورزیدن پاپی شدن: 

 مهیب، زشت :*پتیاره

 ده، بی عرضه، چُلمن، ساده لوحسا پخمه:

-ها که در آنی؛ به این نوع ترکیبمعنبیهوده، بی: *پرت و پال

-نی است و برای تأکید لفظ اوّل میها لفظ دوم، اغلب بی مع

 گویند.یا اَتباع می« مرکّب اتباعی»آید، 

تبسّمی به قصد انکار یا تحقیر و استهزاء لبخند  پوزخند:

 تمسخرآمیز 

 ت

 بسیار خوردن خوردن:تا خرخره 

 تمام، کامل تام:

 تجزیه کردنتحلیل: 

رهایی یافتن، بیتی که شاعر نام شعری خود را در آن تخلُص: 

 می آورد، نام یا لقبی که شاعر برای خود انتخاب می کند.

 خالف کردن، خالف وعده کردنتخلّف: 

 یادکردن چیزی، به یاد آوردن، ذکر نمودن تذکار:

باال رفتن درجه و حقوق  ترفیع رتبه:؛ باال بردن: *نرفیع

 کارمند دولت با توجّه به سوابق و سنواتِ خدمت او

 آرام کردن، ساکت کردن، آرام دادن کسی را تسکین:

 ، مصنوعیساختگی تصنّعی:

خودنمایی کردن، وانمودن، نمودن چیزی را بی آن که  تظاهر:

ه او را اصلی رفتن درجه و حقوق کارمند دولت با توجّه ب

 سوابق و سنواتِ خدمت او

 سستی ورزیدن، کم کاری کردن، گناه، جرم تقصیر:

 دک و پوز، سر و وضع، قیافۀ ظاهری تک و پوز:

 کامل بودنتمامیّت: 

لولۀ سفالین یا سیمانی کوتاه که در زیر خاک یا : *تنبوشه

 میان دیوار گذارند تا آب از آن عبور کند.

اختن، مقدّمه چینی آماده کردن، پست و هموار س توطئه:

 برای وصول به امری، زمینه سازی، ساخت و یاخت

 ج

 پیشانی جبهه:

 خصومت کردن با کسی ، نبرد کردن، جنگ، ستیز جدال:

 چ

 ، آدم شَلعلیل ، معلول چالق:

 کسی که زود فریب بخورد؛ ناالیق و بی دست و پا :*چلمن

 چه قدر توانایی داشتنچند مرده حلّاج بودن: 

 ح

 دانه های نبات مثل گندم و نخود و غیره حبوبات:

 زبان آوری، تیززبانی، سخنوری، پرگویی حرّافی:

-از پنبه دانه جدا میزن، نداف، کسی که پنبه را پنبهحلّاج: 

 کند.

 خ

 رونده با ناز و تکبّر، خوش رفتار، خرامنده خرامان:

 اسباب بی ارزش، خرد و ریز، آشغال خرت و پرت:

 نای، گلو، حنجرهحلق، حلقوم،  خرخره:

 جمع خصیلت، خصلت ها، صفات خصایل:

 جمع خفیّه، به معنی نهان ها؛ :*خفایا

 در جاهای پنهان ذهن در خفایای خاطر:

 ساییده شدن، از بین رفتن خوردن رفتن:

که حضور یا خوش نشست و برخاست، آن خوش محضر: 

 ظاهرش مالل آور نیست 

خوش ، انیخوش معاشرتی، آداب و رسوم د :شربیخوش م

 نشستن و برخاستن، خوش محضری

خُم کوچک، ظرف سفالینی که در آن آب، سرکه یا  خُمره:

 شراب می ریزند.

 د

 خیّاط؛ درزی ازل، منظور خداوند است. :*درزی

 دوازده تا از چیزی ، بستۀ دوازده تاییدوجین: 

 بشقاب بزرگ و مقعّر :*دوری

 فرومایه، پست دون:

 آدم قد دراز :*دیالق

 ز

 ، ناپایدارینیست شدن، از بین رفتن، نقصان وال:ز

 س

ابزاری آهنی و پهن و دسته دار شبیه کارد، کارد ساطور: 

 بزرگ، خنجر

 گفتار درشت و نامناسب سخنان قلنبه:

 دست نخورده سر به مُهر بودن:
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راهرو، محوطّه ای در مدخل خانه که دارای سقف  سرسرا:

 روها به آن باز می شود.باشد، گشادگی که در چند اتاق یا راه

 بی تأمّل و بدون فکر انجام دادنسرسری: 

نوعی سنگ، گیاهی است که به شکل درختچه دیده  سماق:

 می شود و میوه اش کوچک و ترش مزه است؛ 

 وقت را بیهوده گذراندن سماق مکیدن:

 ش

خوابگاه، حرمسرا، قسمتی از مسجد که دارای  شبستان:

 سقف است.

 جمندبزرگ و ار :*شخیص

به خدمت بزرگی رسیدن، سرافراز گشتن،  شرف یاب شدن:

 دارای قدر و مرتبۀ بلند شدن، به فرصت بزرگی رسیدن

 نکبت، خواری، بدبختی، سخت دلی، پریشانی شقاوت:

میمنت، خجستگی، چیزی را به فال نیک  : شگون:*شکوم

 گرفتن

 ص

 مهربانی کردن به خویشاوندانصلة ارحام: 

 ط

طعنه زدن، ریشخند کردن، علمی که  فسوس کردن، طنز:

جنبه های نادرست یا ناروای پدیده ای را مورد مسخره قرار 

 می دهد و هدف آن اصالح است.

 ع

آن چه از کسی برای رفع حاجتی بگیرند و پس از  :*عاریه

 رفع نیاز آن را پس دهند.

 عرض حال، نامهعریضه: 

 ارجمندی، بزرگواری، کرامت، سربلندیعزّت : 

 ساختمان ، بنا کردن، آباد کردن، آبادانیت: عمار

زن و فرزندان، اهل خانه، کسی که با مرد زندگی می  عیال:

 کند و نفقۀ او بر وی واجب است.

 غ

 شخص درشت اندام و بی ریخت غول بی شاخ و دم:

 موجودی افسانه ای که هیکلی درشت و ترسناک دارد. غول:

 نشده دور از انتظار، پیش بینی غیر مترقّبه:

 هیجانجوشیدن، جوش و خروش،  غَلَیان:

 ف

فزونی یابنده، دانشمند، صاحب هنر، کسی که در فاضل: 

 دانش بر دیگران فزونی یابد.

 چاق، سمین، پروار، پرگوشتفربه: 

فزونی، برتری در علم و  رجحان، برتری، مزیّت، فضیلت:

 دانش

 آسمان رنگارنگ و متغیّر، روزگار در حال فلکِ بوقلمون:

 تغییر و دگرگونی

 نیست شدن، نابودی، نیستی فنا:

 ق

 نایابی، خشکسالی قحطی:

 کسانی که دچار نایابی و خشکسالی شده اند قحطی زدگان:

 نهی، منع ، تنبیه ساختن و مانع آمدن از کاریقدغن: 

کوتاهی کردن، از کاری باز ایستادن، فرو ماندن و عاجز  قصور:

 گردیدن

 درشت، نتراشیده غلنبه؛ ناهنجار، قلنبه:

 ای برای دود کردن تنباکووسیله قلیان:

 پارچه ای که نوزاد را در آن می پیچند.قنداق: 

 پوست قِشر:

 ک

 بودنی ها، موجودات، کلّ هستی کاینات:

یکی از وسایل ورزش باستانی ساخته شده از آهن که کبّاده: 

آن را با دودست باالی سرگرفته به چپ و راست تکان می 

 دهند.

از مرغان شکاری با جثۀ بزرگ و منقار و چنگال قوی  کرکس:

 که الشۀ جانوران را می خورد.

 مثل کرکس، مانند کرکس کرکس صفت:

 ناپسند، زشت، ناخوش داشته کریه: 

 جدال، کشاکش، گیر و دار، ترس، بکش و مکش کشمکش:

 دامنۀ کوه و تپّهکمرکش: 

 کم عقل، کند فهم کودن:

ذّت برده، متمتع، سرخوش، شاد، آن که کیف و ل کیفور:

مسرور، در اصطالح تریاکیان؛ کامل شدن رفعِ اشتهای تریاک 

 یا شیره

 تلِ بلند، پشتۀ مرتفع :*کُتل

 گ

پست ترین ناحیۀ دشت اصفهان باتالقی است در گاو خونی: 

 که رودخانۀ زاینده رود در آن می ریزد.

 راه پرپیج و خم و سخت در باالی کوهگردنه: 

 سرخ رنگ، به رنگ گل سرخ، گلرنگ گلگون:

 ل

چاره نیست، عالج نیست، ناچار، ناگزیر، گویا، چنان که  البد:

 معلوم است.

 بی کاره و فقیر، بسیار فقیر و بی چیز الت و لوت:

 حکایت نغز، و معنی دار، بذله، هر چیز نیکو، شوخیلطیفه: 

 ، از این رو، از این جهت، بدین سبببرای این لهذا:
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چیزی را به انگشت یا زبان گرفتن و خوردن، زبان  :لیسیدن

 به چیزی مالیدن

 م

 الفت گرفته، خو کرده مالوف:

 خوردنی، خوانی )سفره ای( که برآن طعام باشد.مائده: 

 وجه نقد و امالک ، ثروت، پول مالیّه:

 آن چه درون چیزی است. :*مایحتوی

می  نوخواهان، کسانی که آداب و رسوم جدید را متجدّدین:

 پذیرند.

 آن چه معمول و مرسوم باشد، رایج  متداول:

 واگذاشته شده، ترک شده، باطل شده، رها شدهمتروک: 

 توابع، وابسته ها :*متفِرّعات

 رودربایستی، ممنوع، حرام شده، حرام کرده شده :*محظور

 وربهره :*محظوظ

هایی که با فرعی، خوردنیهای جانبی یا وسیله مخلفّات:

 شود.ی مصرف میغذای اصل

 قوّۀ تخیّل و تصوّر، خیال و پندار، قوّۀ خیالمخیّله: 

 شادمان، خوشحال مسرور:

خوشدل، خوشحال، دیوانه و باخته، شیفته و دلمشعوف: 

 شیفتۀ دل رفته از جنون و بیم

 عهد شده، شناخته شده، معمول :*معهود

 کج و ناراست، خمیده معوج:

 همراهی، مشارکتمعیّت: 

 ین شده و برقرار شدهمع مقرّره:

 آگاه، متوجّه، برگشته به سوی کسی یا چیزی نگرنده ملتفت:

 مثالیگانه، یکتا، بی نظیر، تنها، بی بی مانند، منحصر به فرد:

 انکار کننده، رد کننده منکِر:

 آسیا کردن غدا در زیر دندان، جویدن :*مَضغ

 ن

، فریب ، خیانت ورزیدن، تقلب کردننارفاقتی کردن نارو زدن:

 دادن

حالتی در حیوانات نشخوارکننده که غذای  نشخوار گردن:

نبم جویده را از راه مری به دهان بر می گردانند و دوباره می 

مثال  «تجزیه و تحلیل کردن»جوند، در عبارت متن به معنی 

 «این حرف را در زوایای خاطر و مخیّله نشخوار کردم»

 و

 گشتنتنزّل کردن، به عقب بر :*قیدنواتر

 وزیر کشور وزیر داخله:

 حیاییشرمی، بیبی وقاحت:

 آهستگی، بردباری، بزرگواری وقار:

 طعامی که در مهمانی و عروسی می دهند. ولیمه:

 ، عذاب، گرانی، سنگینی، بدی سرانجامدشواری، سختی یال:وَ

 جمع وَجَنه ، رخسار نات:جَوَ

  ه

، نکوهیدن، شمردن معایب کسی، بدگویی، سرزنشهجو: 

 دشنام دادن کسی را شعر، حرف یا چیز بیهوده 

 معده، در هم شکستنگوارش، تحلیل غذا در هضم: 

 هم ردیف ، هم کار  هم قطار:

 ترسناک، خوف انگیز هولناک :

 آشکار، پیدا ، روشن هوبدا:

 ی

اسب نوبتی، اسب زین کرده بدون سوار، ابزار یا اسباب یدک: 

 ای تپاه شدۀ آن گذارند.که ذخیره نگه دارند تا آن را به ج
 

 مرد: گیلهدرس ششم

 الف

 اعالم خطر، آماده، مهیّا، فریاد، برحذر کننده آژیر:

صورت غلط ولی مصطلح اثاثه، اثاث، رختِ خانه و اثاثیه: 

 قماش خانه، جنس و کاال

 ادارۀ ژاندارمری ادارۀ امنیّه:

پرورش دهندگان، مالک، دارا، صاحب ملک، ارباب: 

 آقاخداوندگار، 

خودرأی بودن، خودسری، فرمانروایی مطلق یک استبداد: 

 حزب، ظلم و تعدّی

 رسیدن تیر به نشانه ، رسیدن تیر به هدف اصابت:

مهار گسسته، گستاخ، بی پروا، وحشی،  افسار گسیخته:

 خودکامه، الابالی، بی نظم

کران، کنارۀ آسمان، نیم دایره ای که در امتداد آن چشم  افق:

 می بیند، کنار و گرد بر گرد جهان کرۀ زمین را

 افروخته شدن آتش، برافروختگی التهاب:

صٌفه، پیشگاه اتاق، بخشی از ساختمان که سقف دارد  ایوان:

امّا جلو آن باز است و در و پنجره ندارد و مشرف به حیاط 

 است، کاخ

 ب

 حقّ مالک، قسمتِ صاحب زمینبهره: 

های باد شدیدی که برف ه با باد باشد،باران یا برفی کبوران: 

 جایی به جایی منتقل کند.کوه را از 

-یایی، بیحشرفی، بیدردی، بیعاری، بیبی غیرتی:بی

 ناموسی، رکاکت

 پ
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 نقد و جنس پیدا و پنهان )مرکّب اتباعی( پول و پله:

 ت

لکنت و گرفتگی زبان، لکنت پیدا کردن )مرکّب  تته پته:

 اتباعی(

 واپژوهیدنبازرسی، بازجُست،  تفتیش:

پول یا مالی را با مکر و فریب از کسی به دست  تلکه کردن:

 آوردن

 نام دو محل است در خطّۀ گیالن :*تولم

 نوعی اسلحۀ گرم، سیلی، آسیب، لطمهتپانچه: 

 گرفتگی زبان: *تپق

 ج 

 دیوار اتاق و ایوانجرز: 

 چ

 ، غارت کردن، چپاولتاراج کردن چاپیدن:

و تاز گروهی از لشکر از مسافت غارت، تاراج، تاخت  چپاول:

 دور بر سر گروه مخالف.

 ح

ظلم و بیداد و انحراف از حق؛ حیف و میل  حیف و میل:

 کردن: خوردن ، باال کشیدن

 حیله، مکر، در اصل به معنی پیرایه دان یا ظرف جواهر حًقّه:

 خ

 رئیس، امیر، بزرگ، سرور خان:

و امثال  صدایی که از به هم خوردن جامه، کاغذخشا خش: 

 آن برخیزد.

سالح کسی را از او گرفتن، کسی را بی خلع سالح کردن: 

 سالح کردن

خودسر، مستبد، لجوج، آن که هر چه کند به میل  خود کامه:

 خود کند

 د

رئیس، پاسبان، محافظ قریه یا شهر، رئیس  داروغه:

 شبگردان، سرپاسبان

 ، شتابزده، شتابان در کاریعجول دستپاچه:

 ذ

 متر، گز 13/9ادل مع: *عذر

 ر

کنایه از خودستایی کردن است و در این  :*رجز خواندن

 درس منظور تمسخر و تحقیر محمّدولی وکیل باشی است.

شعری که در هنگام جنگ، هر یک از طرفین در رجز: 

 ستایش قوم و افتخارات خویش می خوانند.

عموم مردم، مردم تحت فرمان پادشاه، کسانی که به رعیّت: 

 زرع برای مالک می پردازند. کشت و

 فرمانبرداری، طاعت، رعیّت و بنده بودن رعیّتی:

 ز

گریه و ناله و زاری، نالۀ سگ و شغال، ناله ، آواز نوحه زوزه: 

 گر

 بازداشتن و منع کردن، شکنجه، آزار، راندن، طرد کردن زَجر:

 ش

 گیج گاه، کنار پیشانیشقیقه: 

 ط

ف محوّطه یا باغی نصب نردۀ چوبی یا آهنی که اطرا طارمی:

 کنند.

از حد در گذشتن، نافرمانی کردن، گستاخی کردن،  طغیان:

 در گذشتن از اندازه

 ع

کسی در میان سپاه یا گروه علم را در دست گرفته علمدار: 

 باشد، حافظ علم

 ناتوان گردیدن ، ناتوان بودن، درماندگیعَجز: 

 غ

 ناکخشم و قهر و غضب، صدای مهیب، فریاد ترسغرُش: 

 خشن، درشت، ناگوار، تیره، کلفت، مقابل رقیق غلیظ:

 ف

 چیرگی، بسیاری ، فراوانی، از حد گذشتن فرط:

 ق

 دستۀ تفنگ قنداقِ تفنگ:

 ک

 انباری برای نگه داشتن برنج :*کروج

 ، پاسبانی، نگهبانیپاسبان، نگهبان کشیک:

ای از نی و علف که کشاورزان و باغبانان در آن خانه :*کومه

 شینند؛ آلونک، کَپَر، کلبهمی ن

 گ

قسمتی از تفنگ که متّصل به محفظۀ فشنگ است گلنگدن: 

و با حرکت دادن آن، فشنگ به محفظه وارد یا از آن خارج 

 می شود.

 ل

 ، التماس، اظهار نیازتضرّع :*البه

 دین، ملحد، آن که به صراطی مستقیم نباشد.بیالمذهب: 

 رهبر: *الور

 م
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، شرطلب، کسی که پیوسته فتنه هنگامه طلب ماجراجو:

 انگیزد

 ، وحشت کردهترسیدهمتوحَش: 

 اجیر، کسی که برای گرفتن مزد کار انجام می دهد. مزدور:

 نوعی سالح آتشین، متوالی، پی در پی، پیوسته مسلسل:

 تکرار شده، به دفعات، بارها مکرّر:

مین بسیار داشته باشد، صاحب کسی که ملک و زملّاک: 

 زارع بسیارها و مقریه

 ن

 سخنرانی کردن، خطبه خواندن نطق کردن:

 بانگ بلند، ناله وزاری، بوق، شیپور نفیر:

 جوی ، رودخانه، جوی آب نهر:

 لباس کوتاه مردانه یا زنانه نیم تنه:

 و

 ، گروهبان یکمسرگروهبان وکیل باشی:

 ه 

 بی نظمی ، فتنه و آشوب ، بی قانونی هرج و مرج:

 معرکه، شور و غوغا، داد و فریاد جمعیّت مردم، هنگامه:

 ترس و بیم، هول، شکوه، عظمت هیبت:

 ی

 سرکش، نافرمانیاغی: 

 تاراج، غارت، چپاول، غنیمت و ربودگییغما: 

 : سووشوندرس هفتم

 الف

 آزرده، زخمی، خسته، مجروح :*افگار

پناه بر خدا ]از آفت ها و شرها[ جمله ای است  العیاد باهلل:

 امری مکروه یا گناه استعمال می شود. که به هنگام ذکر

 خردمندان اولی البابَ:

 ب

بار و بندیل، بارها و وسایل، آن چه بر دوش انسان یا باروبّنه: 

 پشت چهار پا حمل شود.

راهنما، آن که راه را می شناسد و دیگران را  بلدچی:

 راهبر، پیشوا راهنمایی کند،

 شورش، آشوب، سرکشیبلوا: 

بوم، اهل محل، اهل ناحیه، محلّی ، منسوب  منسوب به بومی:

 به یوم که به معنی سرزمین و مملکت و کشور است.

 پ

قطع کردن عصب پای ستور، رگ و پیِ پا را قطع پی کردن: 

 کردن، عاجز کردن

 پیشباز، استقبال، استقبال کردن پیشواز:

 ت

 نیک نگریستن، اندیشه کردن تأمّل:

 فن همراهی کردنجنازه را تا محل د تشییع جنازه:

 بدرقه رفتن، از پی مسافر و جنازه رفتن تشییع:

 صدقه دادن، صدقه ، بال گردان تصدًق:

 دیدن، نگاه کردن، گردش کردن، راه رفتن تماشا:

 ج

 جنگیدن، در افتادن :*جر کردن

 کوشش کردن و رنجیدن، رنج بردن، توانایی، استقامتجهد: 

ادله، درازی و اطالۀ مجادلۀ سخت در گفتار، مججَرّ و بحث: 

 سخن و دلیل

 ظرفی از پشم بافته که چیزها در آن کنند. :*جُوال

 چ

روسری، پارچه ای نازک و چهارگوش که خانم ها دو چارقد: 

که زنان تا کرده و با آن موهای سر را می پوشانند، جامه ای 

 زیر چادر بر سرافکنند، معجر، مقنعه

 ح

ماد در شب اوّل عروسی، اتاق آراسته برای عروس و داحجله: 

 عمارتی مدوّر مانند گنبد

 چاره، فریب، قدرت، توانایی حیله: 

 خ

وقتی که خروس شروع به خواندن می کند؛  :*خوانخروس 

 صبح زود

 ، آزردهمجروح :*خسته

آن که پس از درو و جمع آوری محصول، خوشه خوشه چین: 

جا  های باقی مانده را برای خود جمع می کند، آن که از هر

چیزی برای خود اندوخته کند. آن که از حاصل کار یا دانش 

یا هنر یا خرمن کسی اندکی برگیرد تا از هر جا برای خود 

 چیزی اندوخته کند، ریزه خوار

 خونی :*خینی

 د

 نگرانی، بیم، تشویش خاطر، وسوسه و واهمه دغدغه:

 نوعی از طبل و نقاره، کوس، نام سازی معروف دُهُل:

 س

 سر و صورت :*لسر و پکا

 گروهبان شهربانی سرپاسبان:

 صفیر، صدایی که با دهان با سوتک ایجاد کنند.سوت: 

 سوگ، ماتم، مصیبت، تعزیت، غم، اندوه، مخالف سورسوک: 

 به طرف ، به سوی ؛ سی میدان: به سوی میدان سی:

 نی سورنا، نوعی ساز بادی سُرنا:
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 ش

 ر، روشنیتابندگی، تابناکی، پراکنده شدن نو شعشعه:

 چین و شکن، پیچ و خم و زلف شکن:

زنی که کارهای وی از روی نظم و ترتیب نباشد، بی  شلخته:

 «بی نظم»فکر، بی اندیشه، الابالی، در متن درس به معنی 

 آواز اسب، بانگ اسبشیهه: 

 ص

 میان سرای، وسط حیاط، فضا، میدانصحن: 

در منسوب به صیف )تابستان(، تابستانی، آن چه  صیفی:

تابستان کارند و به دست آید چون: خیار، بادمجان، هندوانه، 

 خربزه

 ع
 عبا: عباء؛ جامۀ گشاد و بلند و جلو باز با آستین های کوتاه

قصد چیزی کردن، دل بر چیزی  نهادن، آهنگ نمودن  عزم:

 بر کاری

عَلَم مخصوصی است که آن را معموالً در ماه محرّم : *عالمت

 اداری به حرکت در می آورند.پیشاپیش دسته های عز

 غ

 ، بیگانهیز نادر و نو، عجیب، دور از وطنهر چ غریب:

 خشم گرفتن، خشم  غضب:

 ف

 فخر: نازیدن، مباهات کردن ، بزرگ منشی، افتخار ، بالیدن

 ق

 کاروان ساالر، سردار قافله  قافله ساالر:

 نهی، منع، تنبیه ساختن و مانع آمدن از کاری قدغن:

 سپاه ، قوچ لشکر، قشون:

 یک رسته / رشته شتر؛ به قطار: به ردیف، در یک ردیف قطار:

 ک

 شانه ، کنف کَت:

-دین، کسی که کفر میمنسوب به کفر، کافر و بی کفری:

 گوید.

 ، عصبانیکنایه از خشمگین و آشفته کُفری شدن:

 ، حقیرترین، فرومایهکمکمینه: 

 ل

رین شده، ملعون، نفرین کرده، رانده، مطرود، مردود، نف لعین:

 رجیم

 ابطال کردنلغو کردن: 

 ، دیدار، دیدار کردنلقاء لقا:

 م

ای که چارپایان از آن و جاده رو: مسیرحیوان؛ راهِ مال :*لما

 گذرند.می

 اندک، مختصر، کم مایه، ناچیز، کوچک محقّر:

 خواری و بدبختی مذلّت :

 ، دشواری، زحمت، رنجسختی ت:مشقُ

 رنج و عذاب، عذاب شده، شکنجه شده آزار شده، در معذّب:

 اقامت کردن در جایی، اقامت مقام کردن:

 مرده، آن که مرده باشد. میّت:

 ن

درختی است بزرگ و پرشاخ و برگ بدون میوه و با  نارون:

 برگ هایی بیضی شکل و دندانه دار

گلو، حلقوم، لوله ای غضروفی که از گلو به پایین جلوی نای: 

 وا را به شش ها می رساند.مری قرار دارد و ه

 جنازه، جسدنعش: 

 قصّه گفتن :*نقل گفتن

  ه

 هر دَم، هر لحظههر نفس: 

همراه و برابر و هم سیر ، دو سوار که با یک سرعت  هم عنان:

 و به یک راه روند.

 هیزم :*هیمه

 

 خوانم: کلبة عمو تم/ تورا میدرس هشتم

 الف

شیده، برافراشته، باال آهیخته، کشیده، برآورده، بیرون ک آخته:

 برده

قسمت جنوبی قارّۀ آمریکا شامل کشورهای  آمریکای التین:

کلمبیا، اکوادر، پرو، شیلی، آرژانتین، اروگوئه، پاراگوئه، برزیل، 

 بولیوی، ونزوئال و گویان

زنند تا سفت نشاسته یا کتیرا که به پارچه می مایعی از آهار:

 و بّراق شود.

 کرانگی در زمان، الیزالیایندگی، بیجاودانگی، پابدیّت: 

 الغاء ، لغو کردن، بیهوده شمردن، باطل کردن الغا:

 نام کتاب مقدّس مسیحیان انجیل:

 ب

 بدسرشت، خائن، نمک به حرام، مفسد، بدگهر بدنهاد:

 ستمگر، ظالم، متعدّی، جفاکار بیدادگر:

 کار اجباری بی مزد، کار رایگان، سُخره بیگاری:

 ت

 ن گذاشتن، رسم کردننشاترسیم: 

 خاطر نوازی، آسایش و خوشنودی و شادکامی تسلّا:
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 خودنمایی کردن، وانمود کردن تظاهر:

 به هم خوردن، به هم برآمدن، به یک دیگر خوردن تالطم:

 حرکت به چپ و راست مانند راه رفتن افراد ست تلوتلو:

 بدبختان، بیچارگان، تیره روزان بختان:تیره

 ج

ه جان را بکاهد و روح را خسته کند، دلگیر، هر چ اه:کجان

 جگرسوز، بسیار رنج دهنده

 نجیب زاده و جوان مرد )این کلمه انگلیسی است.(: *جنتلمن

 ح

به معرض فروش گذاشتن چیزی در میان جماعتی،  حراج:

 چیزی را با مزایده به فروش گذاشتن

 خ

 وانکوتوله، چاق و قد کوتاه، کوتاه باالیِ درشت استخ حَپله:

 د

دندان قرچه؛ فشردن و تماس متوالی و محکم  دندان قروچه:

 دندان به همدیگر

 استهزا، ادا، شکلک دهن کجی:

 ر

 ، رحم، ترحّم: مهربانیرافت

 رودربایستی، شرم حضور، مأخوذ به حیا شدن رودرواسی:

 مواجه و مقابل، روبه رو رویاروی:

 رویداد، واقعه، حادثه، ماجرا رُخداد:

 ز

 الیی، منسوب به زرط زریّن:

 درشت، ناهنجار، بخیل، گس زمخت:

 س

هیان از طرف فرمانده ادید سپدر اصطالح ارتش، باز سان:

سربازان که به طور ای که فرمانده از برابر صف است به گونه

 کند.اند، عبور میمنظّم ایستاده

 دلی، قساوترحمی، سختبی سنگدلی:

 ع

 مام مردم، همه مقابل خاص، همگانی ، همگان، ت عام:

خواهی، دوستی، مهربانی، شفقت، رحم، نیک محبّت،عطوفت: 

 رحمت، مهر

 اهریمن، شیطان عفویت:

 غ

جمع غنیمت، هر مالی که بدون زحمت به دست آمده  غنایم:

 باشد، مال و خواسته که از دشمن گرفته شود.

 ، غضبخشم آوردن، خشم غیظ:

 ف

 فانی آن که فانی شود، نابود شونده، فناپذیر:

 ل

 تختۀ چوب و جز آن، هر چه که پهن باشد. لوح:

 م

 تا وقتی، تا زمانی که  مادام:

 همکاری، هم دستی، پیشکاری، کارگزاریمباشرت: 

 پیروی کرده شده، تبعیت کرده شده، اطاعت شدهمتبوع: 

 سرگشته، حیران، حیرت زده، آشفته متحیّر:

 ، لرزندهلرزان، دارای تشنّج متشنّج:

 زا دادن، پاداش دادن در نیکی و بدی، مکافاتج مجازات:

 همراه با گرفتاری و رنج و سختی محنت آلود:

 لرزان، لرزنده، دارای ارتعاش مرتعش:

 «آقا»ای است فرانسوی به معنی کلمهمسیو: 

 تنگنا، دشوار، تنگی، تنگدستی مضیقه:

 خوشایند، مطلوب طبع، دلپذیر مطبوع:

سی و دقّت کردن در وضع با چشم دیدن، برر معاینه کردن:

 شخص

 کهنه، فرسوده مندرس:

 ن

مقدار معیّن از هر چیز، آن مقدار از مال که زکات  نصاب:

 برآن واجب می شود.

  ه

 سیالب، بخش، هجی و تقطیع کردن حروف هِجا:

 ی

 ناامیدی، ناامید شدنیاس: 

 های تبعید/ از یک انسان: در بیاباندرس نهم

 الف

 های رومیر، از ماهماه اوّل بها  :*آذار

 خرد، نادان، سلیم، ناآگاهکم ابله:

 جمع صاحب، یاران، دمسازاناصحاب: 

 ظرف، سبو، جای آب اناء:

 از ماه های رومی که برابر با ماه سوم بهار است. :*ایار

 ب

ای از آب در کنار گرگاه کشتی در کنار دریا، پهنهلن بندرگاه:

 تی ها است.دریا که دارای عمق کافی برای ورود کش

بهرام پنجم، شاه ایران از سلسلۀ ساسانیان، پسر و  بهرام گور:

 جانشین یزدگرد اوّل

 پ

 رقص کویی:پای
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 تل، تّپه پشته:

 ت

دور کردن، راندن، کسی را از شهر و دیار بیرون کردن تبعید: 

 و به جاهای دور فرستادن

 آفرین گفتن، نیکو شمردن، تعریف و تمجیدتحسین: 

یدن، تراوش کردن، چکیدن و تراوش کردن آب چک تراویدن:

 و امثال آن

 مهربانی کردن، نرمی کردن :*تلطّف

 رومیماه اوّل تابستان، از ماه های  :*تموز

 پوشاند.جامه، لباس، پوشاک، جامه که تن را میتنپوش: تن

بازداشت کردن، ضبط کردن؛ اتاق توقیف: زندان، توقیف: 

 بازداشتگاه

 ج

 ر، پیالۀ شراب خواریپیاله، ساغ جام:

 نادان، الت، لوطی، احمق، کانا، نابخرد، مقابل عالمجاهل: 

 مهری، ستم کردنآزردن، بی وفایی کردن، بیجفا: 

 نام پادشاهی که در اوّل جم نام داشت. جمشید:

 جهان ناپایدار و سپری شوندهجهان گذران: 

 ستم کردن، ستم، ظلم جور:

 د

 ه در سوریه رواج دارد.پای کوبی و جشن ملّی ک :*دبکه

 مبتال، برخورد ناگهانی، تصادم ناگهانی، گرفتاردچار: 

 ر

گری نسبت ام جانوری دشتی که آن را به حیلهروباه، نرویه: 

 کرده اند.

 لقب حضرت عیسی )ع(  اهلل:روح

 ز

 خوار، زیردست، حقیر، ضعیف زبون:

 از سنگ های قیمتی به رنگ سبز زمرّد:

 س

 دۀ چیزی به نهان و به حیلهدزد، برگیرن سارق:

کشتزار، چمنزار، علفزار، آن جا که علف روییده  سبزه زار:

 باشد.

 بی خردی، کم عقلی :*سفاهت

 سنگ شکنجه :*سنگ مردگان

 سنگستان، زمینی که در آن سنگ فراوان باشد. سنگالخ:

 راه، طریقسَبیل: 

حجره، اتاق کوچکی که زندانی در آن نگهداری می سِلول: 

 شود.

 ش

قطره ای شبیه دانۀ باران که شب روی برگ گل و شبنم: 

 گیاه می نشیند، ژاله

 ط

 سرشت، ذات، خوی طبع:

 ع

 نعره، فریاد، بدخویی، تندخلقی عربده:

 غ

 خشم ، خشم گرفتنغضب: 

 ف

 مخفف افسانه، داستان، حکایت و سرگذشت بی اصل فسانه:

 فزونی، کمال، رجحان، بخشش، معرفت، دانش، نیکوییفضل: 

 ق

 عذاب کردن، چیره شدن، خشم، غضب :*قهر

 با صدای بلند خندیدن قهقهه:

 گ

گذرنده، در حال گذشتن، فانی، غیر باقی، سپری  گذران:

 شونده

 نوعی از گلگلِ عروس: 

 قبر، جای دفن مرده، گور خر گور:

 م

فراگیرنده، احاطه کننده، در برگیرنده، اقیانوس،  محیط:

 دریای بزرگ

 رّر، مقثابتمسلّم: 

 ن

پست ، دون، حقیر، رذل، فرومایه، بدذات، ناجوانمرد، ناکس: 

 مکار

امپراطور ستمگر روم که قدرت را از دست مادر خود  :*نرون

 در آورد و سپس مادر و همسر خود را کشت.

 دعای بد، لعن نفرین:

از ماه های رومی است که بخشی از آن در فروردین  :*نیسان

 شود. و بخشی در اردیبهشت واقع می

 

 : دخترک بینوادرس دهم

 الف

 دارای خلق و خصلت جوانمردانآزادمنش: 

 اتّکاء، تکیه کردن بر، اعتماد کردن بر، متّکی شدن بر ... اتّکا:

 به رنگ ارغوان، سرخ مایل به بنفش ارغوانی:

جمع شبح، کالبدها، سایه ها، سیاهی هایی که از  :*اشباح

 دور دیده شود.
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 ل شدن ، لرزیدن، آشفتگی، بی تابیپریشان حا اضطراب:

 ب

 گستردنی، زمین هموار و فراخ، زمین پهناور بساط:

 نیزار، نیستان، جنگل کوچک، زمینی غیر مزروع کهبیشه : 

ها تنگ در هم آمده و در آن درختان و نی و دیگر رستنی

 صورت حصاری به خود گرفته است.

 بی حد، بی نهایت، بی پایان، نامحدود بی کران:

 پ

 گمان، اندیشه پندار:

 ت

تاوه، ظرفی فلزی و پهن که برای پختن گوشت، ماهی،  تابه:

 کار می رود.کوکو و غیره به 

 زاری کردن، التماس کردن تضرّع:

 بدبختی، ادبار، تیره بختی تیره روزی:

کوزه ای از جنس سُفال یا بلور که قسمت پایین آن تُنگ: 

 بزرگ و باالی آن تنگ و باریک باشد.

 ج

گستاخی و تجاوز از حدّ خود، دلیر شدن، دلیری،  جسارت:

 تهوّر

زمینی است هموار و صاف که عوامل خارجی چین جلگه: 

 خوردگی ها را صاف و مسطح ساخته است.

 ح

 حالت شگفت و عجیب حالت غریب:

آن چه احساس اندوه و غم را برانگیزاند، غم  حزن انگیز:

 انگیز

 ت، زندگانیزنده بودن، زندگی، زیسحیات: 

 خ

 نام گیاهی است؛ عَلَف جارو :*خلنگ

آوازی که از سینۀ شخصی برآید، صدای شُش خِس خِس: 

 بیمار

 ر

 ای؛ اثری به سبک رمانتیسمداستانی، افسانه: *رمانتیک

 س

 حیرت زده، حیران، سرگردانسرگشته: 

 ظ

 تاریک، تار، تیره ظلمانی:

 تاریکیظلمت: 

 غ

 وی خشم گفته شود.سخنی که زیر لب از ر غُرغُر:

 ف

چراغ، چراغی که برای روشن کردن مسافت زیادی بر  فانون:

 باالی بلندی منار و جز آن نصب می کنند.

فرهنگی، انجمن عالی  –آکادمی، انجمن علمی  فرهنگستان:

 ادیبان و نویسندگان و دانشمندان برگزیده

 ق

 ایستادن قدعلم کردن:

 ک

 ستاره کوکبَ:

 گ

ده، کسی که پشتش قوز و برآمدگی دوتا، خمیگوژپشت: 

 دارد.

 ل

 سرریز شدن، ریختن آب از لبۀ ظرف لب پر زدن:

صدایی با گام و ارتعاش معیّن، آواز، ویژگی یا چگونگی لحن: 

 صدا

 م

 برهم نشیننده، روی هم جمع شده، گردآینده متراکم:

 نشدنی، ناممکن، غیر ممکن  مُحال:

 حوی، طبیعت، سرشت، خصلتمنش: 

 درویش، فقیر، تنگدست مسکین:

 آرام، آسوده، اطمینان دارنده مطمئن:

 ترساننده، ترسناک، وحشت انگیزمخوف: 

 دلبسته شده، یخ زدهمنجمد: 

 آسان شده، حاضر و آماده مهیّا:

 به وحشت آورنده، غم انگیز، ترسناکموحش: 

 ن

ای که با آن چهره را پوشانند، پرده که روی بند، پارچه نقاب:

 د.به رخ آویزن
 

 های زمینی: مائدهدرس یازدهم

 الف

 آیهآیت: 

 یاران، دوستان، دمسازان اصحاب:

 سامان دادن، تصحیح کردن، نیکو کردن و سر اصالح:

کنندگان، دهندگان، یاریناصر و نصیر، یاریجمع  اَنصار:

گروهی از مردم مدینه که در هجرت رسول )ص( از مکه به 

 مدینه او را یاری کردند.

 ت

 جوییآوردن، بهانهکردن، بهانهبهانه :*تعلّل

 ح
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 اتاق، خانه حجره:

 خ

 جویدن، به دندان نرم کردن :*خاییدن

 نیازمند :صهخصا

 ر

 پیامبری، پیغام بردن، پیام آوردن از جانب خداوند رسالت:

 ز

-متن درس، وانمود کنیم که چیزی میدر زیان بخاییم: 

 خوریم

 ط

 خوردنی، خوراک طعام:

 ف

جامد و به رنگ های زرد، سفید، قرمز، قهوه جسمی فسفر: 

 ای و بنفش که بوی سیر می دهد و در آب حل نمی شود.

 ق

 قحط: خشک سالی، بی حاصلی، نایابی، سال سخت

 ک

 خاموش کردن چراغ  :*کشتن چراغ

 م

 خوردنی، سفره غذا، غذامائده: 

 شناسایی، علم، دانش، شناخت معرفت:

 ن

خداداد، یزدان بخش یا عطاء  در اصطالح به معنیناتانائیل: 

 اهلل یا همان انسان آرمانی

 غیر قابل دسترسی، آن چه یافت نمی شود.نایافتنی: 

 

 رود ز دستم: در آرزوی توباشم/ دل میدرس دوازدهم

 الف

 دوست، یارآشنا: 

ریّه ای که بر فراز منارۀ شهر اسکندآیینه :*آیینة اسکندر

-ا از صد میل راه نشان میها رنصب کرده بودند. گویند کشتی

 داد. از عجایب هفت گانه عالم شمرده شده است.

بی اختیار شدن، از خود بیخود شدن،  از دست رفتن دل:

 عاشق شدن

میانه روی، حد میانه، میانه حال شدن در کیفیّت و  اعتدال:

 کمیّت

غنیمت شمردن؛ اغتنام فرصت: دریافتن فرصت، اغتنام: 

 دریافت وقت

 ، داستان، حکایتهقصّ افسانه:

 سحر، جادو، مکر، تزویرافسون: 

 به گمان افکندن دیگران ایهام:

 ب

 باد موافق: *باد شَرطه

 صحرا، بیابان بادیه:

 ، بار دیگر مشاهده کنم.دوباره ببینمبازبینم: 

 خوابیدن خسبیدن:بخوابم؛ بخسبم: 

 مژدگانی، خبر خوش، مژده، نوید دادنبشارت: 

 در حقّ :*به جای

 به اختیار خویش :*دبه خو

 خودخواه  و مغرور بودن به سوی خود بودن:

 رایحه، عطر، امید، آرزوبو: 

 بی سامان، تهی دست، بی چیز، ناتوانبینوا: 

 پ

 پاک دامن، زاهد، ایرانی، عارفپارسا: 

 گوید.کسی که به زبان فارسی سخن میگو: پارسی

 ت

 جوییدل :*تفقّد

 قر و درویشیدستی، فچیزی، تهیبی دستی:تنگ

 

 ج

جام شراب؛ در اصطالح عارفان، قلب انسان پاک و  :*جام می

 آگاه و عارف است.

 زیبایی، نیکویی، خوب سیرت و نیکو صورت گردیدن جمال:

 ح

 سخن، سخن نو، خبر ش:

زن سیاه چشم، زن زیباروی )جمع حورا که در فارسی حور: 

 مفرد به کار می رود.(

 زندگی، عمر، زنده بودنحیات: 

 منسوب به حکمت: حکمت: دانایی، علم، دانشحکمی: 

 خ

 به خدا قسم می خورم، خدا را شاهد می گیرم خدارا:

 پوشیدند.ضخیم و چند تکّه که اهل تصوّف میجامۀ : خرقه

 جای استراحت، جای خوابخوابگاه: 

 زیبارویانخوبان: 

 د

 افسوس، شبه جمله به معنی دریغا، آهدردا: 

 دل ربا، برندۀ دل معشوق، محبوب،دلبر: 

 پریشانی، مالمت، اضطرابدلتنگی: 

 عاشق، شیفته باخته:دل
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 نشیندهنده، خاطر نواز، دلمشفق، تسلّی نواز:دل

 زمان اندکده روزه: 

 روز گذشته، دیروزدی: 

 ، سیماچهره دیدار:

 ر

 رسا بودن، فصیح و بلیغ بودن سخن رسایی:

 بهشت، نگهبان بهشترضوان: 

های محبوب شعر از چهرهرند: ؛ زیرکی رند بودن،رندی: 

حافظ، زیرک، آن که ظاهر خود را در مالمت دارد و باطنش 

 سالم باشد.

 باغ، گلزار، بهشتروضه: 

 س

واسطۀ  ساقی:؛ کسی که آب یا شراب به دیگران دهد. ساقی:

نوشاندن می در مجالس و از محبوب ترین چهره های شعر 

بر می کند. در اصطالح حافظ است که گاه با خود معشوق برا

 عرفان، واسطۀ فیض الهی است.

 زنده شدنسرزخاک برآوردن: 

 سرپیچی مکنسرکش مشو: 

سنگی است سخت و مرکّب از بلورهای اصلی سنگ خارا: 

 کوارتز

 آسان، نرم از هر چیزیسهل: 

 ش

 زیبارو، خوب روی، خوش صورت، معشوق ومحبوبشاهد: 

 شکر، سپاس گزاری، حق شکرشکرانه: 

پیر، مرشد؛ امّا در اشعار حافظ از شخصیّت های منفور خ: شی

 قرار دارد.« رند»است و مقابل 

عاشق، دل باخته )در معنی آشفته و حیران نیز  شیفته:

 هست.(

 فصاحت، نیکویی سخن شیوایی :

 ص

 عارفان، روشن ضمیران، آگاهان صاحبدالن:

 بت، استعاره از معشوق، زیبارو صنم: 

 ع

 ن درستی، رستگاریسالمت، تعافیت: 

 گور، قبرخوابگاه عدم:  نیستی، مرگ؛ عدم:

 اظهار کردن،  بیان کردن، نشان دهد عرضه داشتن:

 پیمان، میثاق، روزگار، عصر، دورهعهد: 

 زندگی، خوشی ، خوش گذرانی، شادمانی )خوراک(عیش: 

 ق

از افراد بنی اسرائیل، معاصر حضرت موسی )ع( و به  :*قارون

وی بود. او جاه طلب، بخیل، حسود و بسیار قولی پسر عموی 

 ثروتمند بود.

 ک

 صاحب کراهت:بخشندگی، جوان مردی، سخاوت:  ت:کرام

 بخشنده، جوان مرد

 اکسیر، هر چیز مفید و کمیاب  کیمیا:

 گ

 ، سپهرآسمانگردون: 

 باغ گل، گلشن، کتابی از سعدی گلستان:

 جهان، کرۀ زمین، دنیاگیتی: 

 م

، محل اجتماع )مجمی که شاعران دو جای گرد آمدنمجمع: 

 عالم در آن جمع شوند: بهشت(

دوست، دوست داشته شده، معشوق، پسند کرده محبوب: 

 شده

 مالیمت، آرامی رعایت کردن و صلح و آشتی نمودن مدارا:

 مردانگی، جوان مردیمروّت: 

نمونه، دلیل راستی سخن، آلت )وسیله( صدق  و  مصداق:

 راستی چیزی

 آورنده، بهانه دار، آن که عذر وی پذیرفته است. عذر معذور:

 ، افسردگی، به ستوه آمدن، دلتنگ شدناندوه مالل:

پادشاهی دارا پاشاه ایرانی؛ دارا: ظاهراً داریوش  ملک دارا:

 سوم

، مهربانی )مهر در معنی خورشید نیز دوستی، محبّتمهر: 

 هست.(

 لید می کند.مادّۀ زرد رنگ و نرم که آن را زنبور عسل توموم: 

 شراب انگوریمی: 

 آلوده به شرابمی آلود: 

 ن

نثری که انواع سجع ها، مترادفات، تشبیهات، نثر مسجّع: 

استعارات و توصیفات شاعرانه به صورت طبیعی و با رعایت 

 اعتدال به کار رفته است.

 دم، زماننَفَس: 

 ی

 بی نظیر، بی مانند، سوار بی همتا تاز:یکّه

 

 غ عشق/ پیدای پنهان: بادرس سیزدهم

 الف
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اهلل، مردان یا بَدَل و بدیل به معنی اولیاء جمع بِدُل: *ابدال

 خدا، نیک مردان

ها، جمع خُلق، دانش بد و نیک خوی ،علم اخالقاخالق: 

 هاخوی

 پشت کردن، بدبختی :*ادبار

، خاک و عضای بدن یا عناصر چهار گانه )آب، بادا: *ارکان

 آتش(

پادشاهی معروف که با قیام کاوۀ آهنگر،  ،فریدون افریدون:

 ضحّاک را به بند کشید.

 روی آوردن، خوشبختی: *اقبال

دومین پادشاه سلجوقی در قرن پنجم. وی  اَلب ارسالن:

 پادشاهی دلیر، دادگر و جنگجوی بود.

 ب

 دریا، مقابل بر: خشکیبحر: 

 انگشت، سرانگشتبنان: 

 پ

 پادشاه، شاه، سلطان، شهریار پادشا:

 می روی، می دوی؛ پوییدن: دویدن، رفتنویی: پ

 ت

 کاسۀ مسی، بادیهتاس: 

رهایی یافتن، گریز زدن از تغزّل به مدح در شعر تخلّص: 

 قصیده ، نام یا لقب شاعر

یاد جوانی کردن، آوردن ابیاتی در ذکر عشق و تشبیب: 

 وصف طبیعت در ابتدای قصیده

سرایی کردن،  شعر عاشقانه گفتن، عشق ورزیدن، غزلتغزّل : 

مقدّمۀ قصیده که با مضامیتی چون عشق یا توصیف طبیعت 

 است.

 غرور، خودخواهیتویی: 

 ج

 از سوی جانجانی: 

صفت فاعلی مرکّب مرخّم؛ گیرندۀ جان، کشنده، جان سِتان: 

 روح ستاننده

 

 چ

اوّل صبح، بخش نخست روز، یک قسمت از چهار چاشت: 

 قسمت روز

 تعاره از دنیاچاه تاریک، اس چاه ظلمانی:

 ح

 دانایی، دانش، علمحکمت: 

 منسوب به حکمت حکمی:

 خ

 مالک، صاحب )در معنی خالق و خدا نیز هست.(خداوندگار: 

 پاییز خزان:

 جای آسایش، اتاق مخصوص، نمازخانه خانه:خلوت

 از خود گذشتن ترک تعلّقات مادّی خود بر در گذاشتن:

 د

ام قیام علیه ضحّاک کاوه هنگ عَلَم فریدون،: *درفش کاویان

بند چرمی خود را بر سر نیزه کرد و مردم را به شورش پیش

 فراخواند. در این درس نماد پیروزی است.

 محتوا درون مایه:

 کنندۀ دل؛صفت فاعلی مرکّب مرخم؛ شکار :*شکردل

 شکار کردن شکردن: 

دوگانه هر چیز که مرکّب از دو قسم یا دو چیز باشد، دوگانه: 

 ماز صبح خواندنن گزاردن:

 زمان اندک، لحظۀ کوتاه دیده بر هم زدن:

 ر

 گریستن بر مرده، ستایش مرده در شعر، مرثیهرثا: 

 بلند مرتبه شدن، واالیی، بزرگواری رفعت:

 ز

 طال، ثروتزر: 

 پارسا شدن، بی رغبت شدن، پرهیزگاری زهد:

 آفرین ، احسنت، از ادات تحسین زهی:

 قدرت، توانایی ، نیرو زور:

 س

 زمان اندک، زمانساعت: 

 سحر، صبح زود، منسوب به سحرسحری: 

 رازسرّ: 

 سود فراوان، سود زیادسودا: 

 ش

 میل، رغبتشوق: 

 ص

 اصیل، نژاده )یا اصل و نسب( :*صاحب گوهر

 یاران، همراهان، یاران پیامبر )ص(صحابه: 

 ط

طاووس: ترین عارفان، ارجمندترین و بزرگطاووس عارفان: 
 با صفات ارجمندی و زیبایی  ای استپرنده

 ع

 ناتوان گردیدن، ناتوانی، درماندگی عجز:

 آسمان، تختعرش: 
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 بذل و بخشش، بخشیدن، دهش عطا: 

 زمامدار و هدایت کننده: *گیرعنان

 غ

 داند.وند است، آن که غیب و نهان را میصفت خدا دان:غیب

 خوردهمغرور گول *هغرّ

 ف

 آینده، آخرت )مجار( فردا:

 گستردنی، مقابل عرشفرش: 

 خدمتسترندۀ فرش و بساط، خدمتکار، پیشگ فرّاش:

 ق

 ، بّن ته و پایان هر چیزی، گودی قعر:

 ک

 جالل، بزرگی، عظمت و شکوه خداوندیکبریا: 

ریسمان و طنابی که برای اسیر کردن انسان یا حیوان  کمند:

 به کار برند.

 ر چیزی های هباالی دیوارها و بلندی هایدندانه کنگره:

 مرکّب( –نگری )مشتق بینی و سطحیکوتهکوته دیدگی: 

 که او را )که + اش(کِش: 

 گ

 آسمان، فلک گردون:

 ادا کردن، انجام دادن گزاردن:

 م

 مال دهنده، بخشنده، منعمده: مال

مجازاً  مجلس:های نشستن؛ جمع مجلس، محلمجالس: 

 سخن و سخن رانی

 ستایش، ستودنمدح: 

در خراسان قدیم نزدیکی خوارزم، ماوراء النهر نام شهری  مرو:

 از یک طرف و سرخس و نیشابور از طرف دیگر.

 صاحب اراده، خواهنده، سالک، اراتمندمرید: 

 برگزیده، گزین کرده شده، از القاب پیامبر )ص(مصطفی: 

 جمع مضمون، معنی ها و مفاهیم مضامین:

 دهجای برآمدن آفتاب ، نخستین بیت غزل و قصی مطلع:

جمع مکاشفت، کشف کردن و آشکار ساختن و  :مکاشفات

 در اصطالح عرفانی پی بردن به حقایق است.

 متفّرق و پراکنده ، کالمی که نظم و شعر نباشد. منثور:

 جای فرود آمدن، خانه، سرا، در این درس دنیامنزل: 

 روز شانزدهم مهر ماه و نام جشنی در پاییز مهرگان: 

 دن، آخرین بیت غزل و قصیدهمحل قطع و بریمقطع: 

 ن

 ناازیدن، تکبّرنازش: 

 ، آه و زارینالیدننالش: 

 نماز خواندن، نماز گزاردننماز کردن: 

 بهار نو، آغاز فصل بهار نوبهار:

 و

 به هم رسیدن، مالقات و دیدار معشوق وصال:

  ه

 جدایی، دوری، مقابل وصالهجران: 

 گذاشتن، ترک کردن، واگذاشتن: )هشتن(هلیدن

 هم سنگ، همراه :*هم عنان

 ی

 ایزد، خداوندیزدان: 

 

 : تربیت انسانی و سنّت ملّی مادرس چهاردهم

 الف

در دل افکندن، آن چه که خداوند در دل اندازد، القای الهام: 

 معانی در دل

 شاهنشاهی کردن، سلطنتامپراتوری: 

 ، فرود آمدنپست شدن، پستیانحطاط: 

 ب

 دست و پای اسیران بندند.ریسمان و زنجیری که بر  بند:

 ت

 بسیار دانا بودن، در علمی مهارت بسیار داشتن تبحّر:

 خود را زینت دادن تجمّل:زیبایی پرستی؛ : پرستیتجمّل

خاص گردیدن، یگانه شدن به چیزی، در کاری تخصٌص: 

 مهارت داشتن

 مکر کردن، فریب دادن، آراستن دروغتزویر: 

 چرب زبانی، چاپلوسی تملّق:

 انبوه خلق، جمعیّت مردم، هر چیز روی هم ریخته توده:

 چ

 آمد گوییتملّق، چرب زبانی، خوشچاپلوسی: 

 خ

 مکر، فریب، حیلهخدعه: 

 د

 مسکوک نقره، پول نقره درم:

 مرواریددُرّ: 

 اندوهگین، افسرده، خشمگین ژم:دُ

 ر

 بخشندگی، جوان مردی رادمردی:
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 برتری ، فزونی رجحان:

 ی، تظاهرظاهر سازی، دوروی ریا:

 س

 ، بدون فکر کردنتأمّلبی سرسری:

 افتادن، افتادگیسقوط: 

ای که بر کوه البرز مکان دارد. وی ای افسانهپرندهسیمرغ: 

پرورندۀ زال پدر رستم است. سیمرغ همواره حامی خاندان 

 زال بود.

 ص

 گویی، خالص گردیدنآشکار شدن، رک صراحت:

 ط

 ، سرکشیاز حد گذشتن، نافرمانی کردنطغیان: 

 ع

 ، رسواییعیب، ننگ عار:

 ف

نام عمومی هر یک از کشورهای  فرنگ:اروپاییان؛  فرنگیان:

 اروپا و گاهی آمریکا

 کننده در کاری، کوتاهی کنندهاهمالفرو گذار: 

 ک

 ترتر، خردتر، خردسالکوچککهتر: 

 گ

 نوعی درخت گز:

 ل

 گفتار نغز، مطلب نیکو، نکتۀ باریک :*لطیفه

 ن فارسی دریزبالفظ دری: 

 م

 دست آویز قرار دادن، نزدیکی جستنمتوسّل شدن: 

 نکوهیده، زشت، مذمّت شده :*مذموم

 بلند نظر بودن، طبع عالی داشتن :*مناعت

 تر، بزرگ، سرور، رییسبزرگ تر:مه
 

 های هنر در اصفهان: جلوهدرس پانزدهم

 الف

 ، عاقبت، سرانجام، فرجامپایانآخِر: 

 پوشیده سخن گفتن ن، پوشیدگی،پوشیده گذاشتابهام: 

 به جا آوردن، پرداختن دین ادا کردن:

بیرون آوردن چیزی، ادراک و دریافت معنی و  استنباط:

 مفهوم چیزی، به آب رسیدن چاه کن

طرح های هنری، مرکّب از پیچ و ممال اسالمی؛ از  :*اسلیمی

 های متعدّدخم

 قصّه، داستان، حکایتافسانه: 

 ه، جادو شدهسحر شد افسون شده:

 اشاره، کنایه، رمز، اشاره کردنایما: 

 ب

 نقش و نگارهای روی پارچه و ...ها: بوته

 سخن ناپخته، بیان ناپیراسته، کالم بی تجربهبیان خام: 

نوعی از بید که شاخه های آن سرنگون و معلّق  بید مجنون:

 است، بید ناز، بید واله

 پ

 ب(مقیّد، گرفتار، پای بسته )مرکّپای بند: 

 ت

 با هم برابر شدن، هم داستان شدنتطابق: 

 ج

 پاینده، دائم، همیشگی جاویدان: 

 قطعیّت و یقینجزمیّت: 

 ح

 زندان، زندانی کردن، بازداشتنحبس: 

 سَرم و حیا: *حُجب

 د

نزدیک، حدود، حوالی، در اصل به معنی با خشم  :*دمدمه

 سخن گفتن و آواز دادن است.

 ر

 اب می بیند.آن چه انسان در خورؤیا: 

 زیبایی، خوش قامتی، خودآرایی )مشتق( رعنایی:

 اسرار آمیز، رمزی، آمیخته به راز )مرکّب( رمزآلود:

 حساب شده، منطقی  وار:ریاضی

 ز

 تر، در مقابل آسمانیتر، مادّیخاکی تر:زمینی

 نیستی، ناپایداری، از بین رفتن، نیست شدن زوال:

 س

 مرکّب( –ق تمام، همه، سرتاپا )مشت سراپا:

ای که بر کوه البرز مکان دارد. او ای افسانهپرندهسیمرغ: 

 همواره حامی خاندان زال بود. رستم است وپرورندۀ زال پدر 

 ش

کار بزرگ و نمایان، کاری که در آن هنرنمایی کرده  شاهکار:

 باشند.

 ترتر، زندهتر، جذّابشاداب شوخ تر:

 ه به قهوهآمیخت رنگی به رنگ شیر ای:شیر قهوه

 نادر، کمیاب، عجیب، نیکو، زیباشگرف: 
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 ص

صدای سیمرغ، صفیر سیمرغ: بانگ و فریاد، سوت؛ صفیر: 

 بانگ سیمرغ 

 ض

 باطنضمیر: 

 ط

اصالُ یونانی است به معنی نقش ها و دعاهایی که به : *طلسم

 وسیلۀ آن کاری خارق عادت انجام دهند.

از حلّ مشکل کسی را که دیگران طلسم کسی را شکستن: 

 آن عاجزند برطرف کردن.

زلف، موی پیشانی، کاشی هایی که به شکل گیسوی  طُرّه:

 یافته شده هستند.

 ظ

 زیرکی، مهارت، زیبایی، نکته سنجیظرافت: 

 ع

 عالم معنوی، عالم ملکوت عالم باال:

 به بلندی رفتن، باال آمدن: *عروج

 ف

به رنگ فیروزه، آبی روشن که کمی با سبز  ای:فیروزه

از سنگ های گرانبها به رنگ آبی  فیروزه:باشد؛  مخلوط شده

 آسمان

 ق

از طرف داخل که آن را از چوب  آسمانه و قوس بنا: *قاب

 سازند.می

 ته، گودی هر چیز، به تک رسیدنقعر: 

 ک

 قالب، تن و بدن آدمیکالبد: 

 گ

 نامعلوم و پیچیده، نارسا، دارای ابهامگنگ و مبهم: 

 ل

 جورد، کبود؛ به رنگ الالجوردی: 

 از سنگ های معدنی که به رنگ آبی است.الجورد: 

 م

معاصر، کسی که در زمان نزدیک به زمان حال می  متاخّر:

 زیسته

غیر مادّی، امری که روحانی محض باشد، آن چه : *مجرد

 منزّه از ماده باشد مانند عقل و روح

 دارای حد و مرز، مادّه، جهان مادّیمحدود: 

 به محراب، به شکل محرابمنسوب محرابی: 

 عروج و صعود برآسمان ها )در لغت یعنی نردبان(معراج: 

 بسته و فسرده شونده، یخ بسته، یخ زدهمنجمد: 

 آبگینه، شیشه: *مینا

 بهشت :*مینو

 ضروری است، الزم است بایست:می

 بیان کننده، آشکار کنندهمُبیّن: 

 ن

 ویکران، جهان معنحد، بی پایان، بیبی نامحدود:

 جهان نامحدود و بی انتهاناپیدا کران: 

 نقّاشان، صورتگران )مشتق(نگارگران: 

 

 شویی: خسرو/ مایع حرفدرس شانزدهم

 الف

 آسودگی، آرامش )کنایه(آب خوردن: 

 برکه، استخر و حوض آبگیر:

 همیشه، تا ابد، به طور همیشگی ابدالدّهر:

 آفرین، مرحبا )شبه جمله(احسنت: 

 گ، دانای علم و ادببا فرهنادیب: 

 بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن، بی درنگارتجاالً: 

 حفظ کردن، به خاطر سپردناز بر کردن: 

 صمیمانه، صادقانه، با تمام وجوداز جان و دل: 

 از سر ذوق و استعداد ذاتی و طبیعیاز روی طبیعت: 

 اتفاقاًاز قضا: 

ی خدایان و هاها و داستانسطوره، افسانهجمع ااساطیر: 

 پهلوانان قدیم

 رحم خواستن، طلب رحم کردن استرحام:

 شنیدن، گوش دادناستماع: 

اشاره، دستور، فرمان، رمز، با دست چیزی را نشان اشارت: 

 دادن

 شتراشتر: 

 ها، دورهاجمع عصر، روزگاران، زماناعصار: 

 واجب گردانیدن، وادار کردن، به عهدۀ کسی قرار دادنالزام: 

 ن، گاه، وقت و هنگامحیاوان: 

 ب

 گفتن« قربانت شوم»پیاپی به کسی با قربان و صدقه: 

 چیزی که با ذوق و سلیقه جور در بیاید.باب دندان: 

 به هر حال، در هر صورت باری:

 در این جا خوردنباال کشیدن: 

، ، بدخواه، صفت فاعلی مرکّب مرخّمبداندیشبدسگال: 

 سم؛ ن اجانشی
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 اندیشیدنسگالیدن: 

 بداصل، بدذات، پست و بی ارزشهر: بدگ

 کوی، کوچه، محلّه برزن:

 به زودی، بالفاصله، فوری برفور:

 نجات دادم، آزاد کردم برهانیدم:

سرجانور را بریدن، از آن جا که مسلمانان در  :*بسمل کردن

به می گویند « بسم اهلل الرّحمن الرّحیم»وقت ذبح جانور 

 گفته می شود. «بسمل کردن»همین دلیل به عمل ذبح 

 چیره زبانی، زبان آوری، بلیغ شدنبالغت: 

بهشتی که شدّاد در این جهان ساخت در بهشت شدّاد: 

 مقابل وعدۀ حضرت داوود که بهشت آن دنیا را به او وعده داد.

 نیزاز )نی زار(، نیستان، جنگل کوچکبیشه: 

 پ

 رفتن با تأنّی و آهستگیکشان: پای

رچۀ کهنه، جامۀ پشمین و خشن که ای از پاگلیم، تکهپالس: 

 درویشان پوشند.

 آزمایی کردن، جنگیدنزورقه افکندن: پنجه در ی

 فوالدپوالد: 

 آرایش و زیور، زینتپیرایه: 

 حرفه و شغل خود قرار دادنپیشه ساختن: 

 ت

 تجربه، آزمودن، آزمایش کردنتجریت: 

 نمودار شدن، هویدا شدنتجلّی: 

 دیشه کردن در عاقبت کاراندیشیدن، مشورت، ان تدبیر:

 چکیدن، تراوش کردن آب و شراب و امثال آنتراویدن: 

 گواهینامۀ تعلیم و تربیت در دروس ابتدایی و ...نامه: تصدیق

جمع تعلیق به معنی آویزان کردن، آویختن چیزی؛  تعلیقات:

 در این جا مقصود نشان های ارتشی است.

 بیان کردن، سخن گفتن تقریر:

ی داشتن )در معنی بسیار آب گردیدن ابر نیز گرامتکریم: 

 هست.(

به رنج افکندن، انجام دادن وظیفه، وظیفه ، دستور، تکلیف: 

 فرمان

 الغر شده، ضعیف، شکسته تکیده:

 خواندن و قرائت کردن قرآن تالوت:

 بخیل، کوته نظرتنگ نظر: 

 ث

 برجای ماندن، پایداری، استواری ثبات:

 ج

 هجفاکار، جفا کنند: *جاقی

 روزنامه ها، دفترها جراید:

 تاخت و تاز، تاختن جوالن:

 ، خالص شدن رها شدنستن: جَ

 چ

 سرعت، تیزی و تندی، چابکی چاالکی:

 غذای مطبوع و لذیذ )کنایه( چرب و نرم:

 لحظۀ کوتاه، زمان اندک )کنایه(چشم به هم زدن: 

 نوعی، اندکیای: چشمه

 سرکش، لگدزن، اسب و قاطر بدرفتار چموش:

 خوش رو، بشّاش، خندانهرۀ گشاده: چ

 برق آسا، فوری و به شتابچون برق: 

 دیوار گلی، هر طبقه از دیوار گلیچینه: 

 

 ح

 دوراندیش، هوشیار: *حازم

ها و های اضافۀ دستور زبان، حرفحرف حروف اضافه:

 سخنان بیهوده

 هماورد، رقیب حریف:

 دوراندیشی، هوشیاری، استواری، پیش بینیحزم: 

کسی که همۀ جوانب امور حسابگر: دوراندیشی؛ گری: حساب

 را دقّت کند و بسنجد.

 حیله، مکر، فریب، تدبیرحیلت: 

 شرم و حیا: *حّجب

سرود و آوازی که شتر بانان عرب می خوانند تا شتر  حّدی:

 تندتر رود.

 خ

شاهانه، منسوب به خسرو، چیزی که ساختۀ  خسروانی:

 خسرو باشد.

 نپرحرفی کرد :*خشت زدن

 رانیسخنخطابه: 

 جمع خطیب، سخنرانانخطبا: 

 خطبه خوان، سخن ران، واعظخطیب: 

 سبکی، خواری، ذلّتخفّت: 

 کسی که تعلیم و تربیتی ندیده باشد.خودرو: 

 باک، گستاخ، سرکش و خودرأیبیخودسر: 

 خوردنی، طعام، آن چه با نان یا برنج خورند.خورش: 

رنده با همه، مقابل گیمهربان، با محبّت، انس گرم:خون

 خونسرد

 د
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 هاها و سختینمایش زشتیدرشت نمایی: 

غالمحسین فرزند حاج ش(  9939 – 9513) :*درویش خان

 ، موسیقی دان معروف ایرانبشیر طالقانی

 مهارت دلبری، نیرو، دزدی،  برد:دست

 خنجر دشنه:

 دور کردن، پس زدن دفع:

 (سخن نگفتن )دم مجاز از سخن دم بر نیاوردن:

 ق . م( یکی از خطبای بزرگ آتن 583 – 599)دموستنس: 

 ظرفی که در آن مرکّب ریزند. دوات:

 به شکل بیضیدور بیضی: 

 روز گذشته، دیروزدی: 

 مرواریددُر: 

 ذ

 ذخیره، اندوختهذخیرت: 

 ر

 بلند، رسنده، کامل، زودفهم رسا:

 سوغات، ارمغانرهاورد: 

 نبودنرو پوشیدن، در معرض دید رو نهان کردن: 

 دست به کاری زدن اقدام کردن، روی به کار آوردن:

 ز

 زنگ فلزات زنگار:زده و تیره، منسوب به زنگار؛ زنگزنگاری: 

ای که از روی قهر و غضب و خجالت کنند، خندهخند: زهر

 خنده از روی خشم

 ، بیشیزیاده، افزونی زیادت:

 س

 زود، بی درنگ، چاالکسبک: 

 عابدان، زاهدان خیزان:سحر

 ناطق، خطیب ران:سخن

 خانه، مکان سرای:

 ای در نظام، باالتر از سرهنگدرجه سرتیپ:

 رحمیمهری و بیبیسردی: 

 سکنجبین، ترکیب سرکه و عسلسرکنگبین: 

 سرگشته، آواره، پریشانسرگردان: 

 خوش بختی، خجستگیسعادت: 

 اسبی که رنگش مایل به زردی باشد. سمند:

 نایه(رحم، بی مروّت )کبی سنگدل:

 –زدگی )مشتق زدگی، مصیبتبدبختی، ماتم روزی:سیه

 مرکّب(

 تسلیم شدن، عاجز شدن سپر انداختن:

 ش

مثل شاخ کشیده، رعنا، بلند باال و زیبا،  شاخ شمشاد:

 سرحال و خوشحال و شاداب شمشاد:

 تمام و کامل چیزیشش دانگ: 

 خوانند.شعری که شتربانان عرب می ،حُدیشعر عرب: 

ای از های موسیقی ایرانی، گوشهیکی از آهنگ :*شهناز

 دستگاه شور

های موسیقی ایرانی، هیجان، غوغا، فریاد یکی از دستگاهشور: 

 و ...

 ص

 آگاه، عارف، روشن ضمیر و دیده ور صاحبدل:

 آسیب، کوفتگی، آزار، مصیبت صدمت:

مایعی زرد رنگ که از کبد ترشّح می شود؛ صفرا فزود: صفرا: 

 دادنتیجۀ عکس 

 درست، راست، سزاوار، مصلحتصواب: 

 آواز و بانگ و نغمۀ زیباصوت خوش: 

 روشن شد :*صورت شد

 ض

 ضربه، یک بار زدن، زدن، زخمضربت: 

 گمراه شدن، گمراهیضاللت: 

عنی پیوست؛ در این جا مقصود جمع ضمیمه به م ضمایم:

 های ارتشی است.نشان

 ط

 شادمانی، سرورطرب: 

 خوردنی، خوراکطعمه: 

 آرامش، فرار، سکونطمانینه: 

 در لغت طعنه زدن، طعنه، سرزنش، مسخره کردنطنز: 

 سخنی که همراه با طنز باشد. آمیز:طنز

 ع

 ناتوان، ضعیفعاجز: 

 خشم گرفتن، سرزنش کردنعتاب: 

 ناتوان گردیدن، درماندگی عجز:

برگردیدن از راه و  عنود:ستیزه کاران، سرکشان؛  عنودان:

 میل کردن 

 غ

 ، غلبه کننده، افزون، بسیار، پیروزچیره: غالب

 هر چیز نادر و نو، بیگانه، دور از وطن غریب:

 ف

 بلندی و پستی، سرباالیی و سرازیریفراز و نشیب: 
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 ، کتک زدنزدن فرو کوفتن:

 آوری، گشاده زبان شدنروانی کالم، زبان فصاحت:

 بسیار فیض دهنده، جواز مرد، :*فیّاض

 صۀ کالم، اصل کالمخالصه، خال الجمله:فی

 ق

 نزدیک قریب:

 طبع، ذوق قریحه:

 عالمت و نشانه، اثرقرینه: 

 فرمان دادن، سرنوشت، تقدیرقضا: 

 آن که دارای زور بازو است.قوی پنجه: 

 ک

 حداقل کاغذ، مقدار کمی کاغذکف دست کاغذ: 

ناتوانی  :کمیت لنگ بودناه؛ اسب سرخ مایل به سی :*کمیت

 ه(و ناقص بودن کار )کنای

 کیمیای سعادت:اکسیر، هر چیز مفید و کمیاب؛  کیمیا:

 بختیداروی خوشبختی، وسیلۀ تحصیل نیک

 پشم نرمکُرک: 

 آن که طبعی منحرف و ناراست دارد. کژطبع:

 گ

 دستور زبان گرامر:

 درگیر شدن، جنگیدن، اوج درگیری گرد برانگیختن:

 فرار کردن، به سرعت دور شدن، در رفتنگریختن: 

 پسندیده، انتخاب شده گزیده:

 ل

 ناچار، ناگزیر، بدون شک و شبهه الجرم:

 مدّعی داشتن چیزی بودن، خودستایی کردنالف زدن: 

 گویی؟برای چه کسی سخن می لِمَن تقول:

 طرب و بازی، شادی و سرگرمی لهو و لعب:

 م

 ، انس گرفتهالفت گرفته :*لوفمأ

 تأیید کننده مؤیّد:

 راه رونده ،رونده ماشی:

 آرزومند بودن، مشتاق بودنیل بودن: ما

 مقداری مبلغی:

 تأثیر پذیرفته متأثّر:

 آن چه معمول و مرسوم باشد، رایج و معمول متداول:

حکم های قانونی را به اجرا کنندگان، کسانی که  مجریان:

 آورند.اجرا در می

 گفت و گو، سخن گفتن با یک دیگر، سؤال و جواب محاوره:

 گردیده خوار، زبون :*مخذول

 ویران کنندهمخرّب: 

 هوشسرگشته، حیران، سراسیمه، بی مدهوش:

 هر آن چه برآن سوار شوند، اسبب: مرک

 کنندگان شنوندگان، گوش مستمعان:

 گویی، شوخی، لودگی، مسخره در آوردنبذله مسخرگی:

 رفتن، راه رفتنمشی: 

ناصح، اندرزگو، آن کس که برای مصلحت دیگران  گو:مصالح

 وید، مصلحت گوسخن گ

 نوازنده، آوازخوان مطرب:آوازخوانی، سرود گویی؛  مطربی:

 گناهان، جمع مصیت :*معاصی

 کاره، بی فایده، از کار بازماندهبی معطّل:

 شکست خورده، غلبه شده مغلوب:

 رشتۀ دراز و باریک فلزّی، سیم :*مفتول

 جمع مکیدت، مکرها، خدعه ها :*ایدمک

 که برگشته می نگرد ، آنآگاه، متوجّه ملتفت:

 منفعت، سود، فایده منافع:

های آب بدبو و گندیده، فاضالب، جایی که آبمنجالب: 

 کثیف در آن جمع شود.

 کهنه، فرسودهمندرس: 

 حمله کننده، هجوم کننده، به ناگاه در آیندهمهاجم: 

 تولید کننده، زاینده مولّد:

 جای وعده، وعده گاه، زمان وعده: *میعاد

 رفتنشدن: رفتم، ماضی استمراری؛ یم می شدم:

 گذشتن، گذر کردنرور: مُ

 چیزی که نوشیدن آن مستی می آورد؛ مثل شراب. :*مُسکر

 ملهم شدن:؛ هالهام کرده شده، آن که به او الهام شد مُلهَم:

 در دل افتادن، الهام یافتن

 زشت، ناپسند :*مُنکر

 ن

 اوارد، نتجربهبی ناشی :گری؛ از روی ناشی ناشیانه:

 کنندهکننده، شکایتناله ناالن:

 آورمشهور، معروف، نام نامدار:

بد کارهای هر   ای که مالئک در آن نیک ونامهنامة اعمال: 

 کنند.بنده را ثبت می

 شایسته نیست نشاید:

 ای از ابونصر فراهی در علم لغتمنظومه الصبیان:نصاب

 خوردننوش جان کردن: 

 و
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 ، دقّت کردن، بررسی کردننگریستنورانداز کردن: 

 جمع وزیروزرا: 

 رسیدن، ورودوصول: 

 آهستگی، سنگینی، بزرگواری، آرام شدن وقار:

مباشر، کارگزار، کسی که شخص  وکیل:جمع وکیل؛  وکال:

 انجام کارهای خود را به او واگذار می کند.

 ه 

 هر دو، هر دو تا هردوان:

پزند. وشت میکه از گندم پوست کنده و گ غذایی لذیذهلیم: 

اصل این کلمه، هالم بوده و مَمال شده است و نوشتن آن به 

 نیز متداول است.« حلیم»صورت 

 مصاحب، هم نشینهم صحبت: 
 

 : داروگ/ باغ من/ انتظاردرس هفدهم

 الف

 بخشیدن، تقدیم کردن ارزانی داشتن:

 نوعی ساز که از تعدادی لوله تشکیل شده ارغنون:

 ، خودسری، فرمانروایی مطلقخودرأی بودناستبداد: 

 استوار شدن، محکمی، استواریاستحکام: 

 آلودآمیخته با اشک، آشکآمیز: اشک

 کتاب دینی زردشت اوستا:

 ب

 باغ پاییزی باغ بی برگی:

 های ناامید و مأیوسباغ انسان باغ نومیدان:

از جنگ های پیامبر ماه شب چهارده، ماه کامل، یکی  بدر:

 چاهی است بین مکّه و مدینه)ص( که اصالً نام 

 گستردنی، زمین هموار و فراخبساط: 

 پ

جامۀ پوستین، نوعی لباس زمستانی از پوست  پوستین:

 حیوانات

 ت

 تار و پود، تارهای طول و عرض پارچهتارپود: 

 فرمان بردن، پا بر جا کردن، به کسی فرمان دادن تمکین:

 خالی، مقابل پر و سرشارتهی: 

 ج

 پوش، خرقۀ درویشان لباس، تن جامه:

 همیشه، دائم، همبستگی جاودان:

 چ

 چشم به راه، منتظر چشم در راه:

 چمیدن: خرامان راه رفتن، راه رفتن به ناز

 ح

 عظمت، قدر و منزلت، احترام و اعتبارشکوه،  حشمت:

 خ

 راه رفتن به ناز و زیبایی، به تبخیر رفتن خرامیدن:

 یر مطابق )کنایه(ناموافق، ناسازگار، غ عادت: آمدِخالف

 د

قورباغۀ درختی )دار = درخت، وگ = قورباغه( به  داروگ:

 اعتقاد اهالی مازندران، هرگاه داروگ بخواند، باران می بارد.

ر مصب رودخانه دشت آبرفتی پنجه مانندی که د دلتا:

های دلتایی حاصل خیز ولی در معرض تشکیل می شود. دشت

 طغیان رودخانه هستند.

و مال، حکومت، سلطنت، سعادت، مال و ظفر را  ثروت دولت:

 به این دلیل دولت گویند که دست به دست می گردد.

 ذ

 شمشیری که پیامبر )ص( به حضرت علی )ع( داد. ذوالفقار:

 ر

 رهگذر، عابر، مسافررهگذار: 

 روزها، ایّام روزان:

 س

 بلند و مرتفع  سربه گردون سا:

 لبریز، سرریز، بر سرشار:

 زدگان، اندوهگینانمصیت سوگواران:

 ش

 لباس بی لباسی شوالی عریانی:خرقه؛ شوال: 

 ص

 استواری، محکمی، سخت شدن صالبت:

 ط

 مقدمۀ لشکر، جلوداران لشکر طلیعه:

 بانگ، صدا، آواز و بانگ مگس  طنین:

 ع

 برهنگی و بی پوشاکی عریانی:

 ف

 تهیدستی، تنگ دستی فقر:

 ق

یا پیغامی را برای کسی ای قصد کننده، پیکی که نامه قاصد:

 می برد.

 ک

 محل کشتن، محلّ زراعت، مزرعهکشتگاه: 

 شهری در جنوب عراق، در نزدیکی نجف :*کوفه
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ای از نی و علف که کشاورزان و باغبانان در آن خانه :*کومه

 نشینند؛ آلونک، کَیَر، کلبه

 ل

 ، سخن، سبک با شیوۀ بیانزونآواز خوش و مولحن: 

 م

 و مواجهه، دو چیز را با هم برابر کردن رویارویی مقابله:

 انعکاس یافته، عکس پذیرفته، برگشتهمنعکس: 

 وعده کرده شده، وعده داده، تقدیر شده موعود:

 ن

نگرنده، کسی که بر کاری نظارت و رسیدگی می کند،  ناظر:

 مباشر، کارگزار

شکستن، ابطال و شکستن حکم، مخالف چیزی عمل  نقض:

 کردن

 انه، عالمت، سمبلمظهر، نش نماد:

 ه 

 جدایی، دوری، مقابل وصل هجران:

 ی

 گردن، موی گردن اسب و استر یال:
 

 سار نخل والیتخیر/ در سایه: سفر بهدرس هجدهم

 الف

ای بیان شگفتی و تحسین )خدا شبه جمله بر اهلل اکبر:

 تر است.(بزرگ

جمع هرم، اجسامی مخروطی شکل سه بنای معروف  اهرام:

 فراعنۀ مصر

یکی از جنگ های پیامبر )ص( که در کوهی به همین اُحُد: 

نام در نزدیکی مدینه رخ داده در این جنگ حضرت علی )ع( 

 زخم های زیادی برداشت.

 ب

 کافی، بس، شایستهبسنده: 

 بلندی و عظمت بلندا:

 احترام گذاشتن، تعظیم کردن به نماز ایستادن:

 بصیرت، بینایی، آگاهیبینش: 

ای دوست داشتنی )بچه + ک + ان( ، )گ: هبچّهبچگکان: 

 صامت میانجی است(

 پ

 کفش )مرکّب( افزار:پای

 ت

 شلّاق تازیانه:

 اصل، نژاد، دودمان تبار:

 حیران گشتن، سرگشته شدن تحیّر:

 چکیدن، تراوش کردن آب و شراب و امثال آنتراویدن: 

 ارزش، کم ارزش محدود، بیمایه: تنگ

 ج

ای در بخارا که در آن جا سامانیان هنام رودخان جوی مولیان:

 باغ بزرگی داشتند .

 ح

 مجازات شرعی حد:

 خ

 مبارک، میمون، نیک خجسته:

 متعجّب و حیران ماندن )کنایه( خشک و لرزان ماندن:

ای است نزدیک مدینه که قلعۀ محکم نام ناحیه خیبر:

غزوۀ خیبر در این محل رخ یهودیان در این محل بوده است. 

 داد.

 د

 سرمایه، وسیله، مایۀ دست )مرکّب( ست مایه:د

 قدمت، دیرینه بودن، مقابل نو بودن دیرینگی:

 ر

 شرمنده شدن، خجالت کشیدن )کنایه( روسیاه ماندن:

 ز

 باال، فوق زبر:

 آلوده، دارای زهر، سمّیزهر زهرآگین:

 س

 خانه، مکان، بنای عالی سرا:

 ش

 خورد.می در آن تقدیر رقم القدر، شبی کهلیله شب قدر:

نوعی شعر که آهنگ دارد امّا وزن عروضی ندارد  شعر سپید:

 و جای قافیه در آن مشخٌص نیست.

 ص

 هیبت :*صولت

 غ

 گزنده، گزند رساننده گزا:آزاردهنده، ناراحت کننده؛  غم گزا:

 ف

آفرین بر خداوند که بهترین  فتبارک اهلل احسن الخالقین:

 (93خلق کننده هاست. )سورۀ مؤمنون / 

 سپیده دم، سپیدی صبح فجر:

 عنوان هر یک از پادشاهان قدیم مصر فرعون:

 ک
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از محال نیشابور، این قریه مولد « رخ»دهی است از کدکن: 

 عطار بوده است و امروز جزء تربت حیدریه است.

 گ

 ، خندۀ مثل گل )مرکّب(لبخند زیبا، تبسّم گلخند:

-دست میاز صمغ آن کتیرا به گیاهی خاردار است که  گون:

 آید.

 ل

شب عبادت، شب احیا، شبی که در آن تقدیر رقم  القدر:لیله

 خورده شود.

 م

مخفّف ماسوی اهلل؛ آن چه غیر از خداست، همۀ  :*ماسوا

 مخلوقات

پهلوان معروف یهود که در جنگ خیبر به مرحب خیبری: 

 دست حضرت علی )ع( کشته شد.

 آفرین، احسنت، کلمۀ تحسین و تشویقمرحبا: 

 جای برآمدن آفتاب و جز آن، محل طلوعع: مطل

مُمال مهماز، میخ آهنی که بر پاشنۀ کفش سواران مهمیز: 

 باشد و با آن اسب را به حرکت در می آورند.

 خیک، ظرف آبی که از پوست حیوان درست کنند.مَشک: 

 ن

 فرود آمدن، پایین آمدن، نازل شدن نزول:

 دم، مجاز از سخن و کالمنفس: 

 و

 ، بدهکار )مرکّب(مدیون دار:وام

ارزش و اعتبار گرفتن، دارای آهنگ شدن )در  وزن گرفتن:

 شعر هر دو معنی سازگار است.(

 دارای پینه و وصله، کهنه )مرکّب( دار:وصله

 فرمانروایی، حکومت کردن والیت:

  ه

 صدا و غوغا، آواز مهیب :*هُرّا

 ی

 سرپرست )یتیم + ک + ان(های بیبچهیتیمکان: 

 

 سار شب: حدیث جوانی/ در کوچهس نوزدهمدر

 الف

 آسوده شدن، راحت یافتنآرمیدن: 

غزال، جانوری چابک و ...، عیب، بیماری، ناپسند )در این  آهو:

 شعر هر دو معنی سازگار است.(

 شادی، شادمانی، نام خانوادگی شاعرابتهاج: 

، جو شدن، خفقان شدن، خفگی، گلو گرفتهخفهاختناق: 

 تترس و وحش

 ب

 پس گرفتن )فعل پیشوندی(بازستاندن: 

 روشن کردن چراغ، افروختن چراغ برکردن چراغ:

 خودرو با گل های کبود و خوشبواز گیاهان بهاری  :بنفشه

 مرا بیفکنند، اگر مرا بیندازند )م مفعول است.(بیفکنندم: 

 بی ثمری، بی بار بودن بی بری:

 میوه، بار درخت )اسم است(بَر: 

 پ

 ، مقیّد )کنایه(ارگرفت: بستهپای

 ستوه زیاد، دلتنگی فراوان  پرمالل:

 ت

 کامل، درست و کافی، همگی  تمام:

 ج

 رونق، تابش، روشنایی جلوه:

 ح

 خبر، سخن )در معنی نو، جدید و تازه نیز هست.(حدیث: 

 خ

 ، خزانهمخزن، انبارخزینه: 

 دشنه، چاقوی بزرگ، سالحی به اندازۀ کارد خنجر:

 ه، شرمسارشرمند خَجِل:

 د

 تجاوز، تعدّی، دست به مال مردم دراز کردن درازدستی :

 فوری، همان دم درحال:

 افسوس، تأسف خوردن دریغ:

 دور کردن، پس زدن، راندن دفع:

 ذ

از عارفان معروف قرن سوم هجری که با  ذوالّنون مصری:

 فصاحت بی شمار بوده است.

 ر

 (ریسمان، نخ، تار )در این جا موی سفید رشته:

 مردم زیر دست، عامّۀ مردم، عموم مردم رعیّت:

 رونده، مسافر، بنده و غالم، تخلّص شاعر رهی:

 عابر، مسافر، گذرنده )مرکّب(رهگذر: 

 ز

 آزار، اذیّت، شکنجه :*زجر

 س
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محیط تاریکی که در اثر قرار گرفتن جسم تیره در برابر سایه: 

 نور ایجاد می شود، تخلٌص شاعر )هوشنگ ابتهاج(

 گرفتن، دریافت کردن ستدن:گرفته باشد؛  ه باشد:ستد

نشستن به حالت غم و اندوه، متفکّر و  سر به زانو نهادن:

 نشستناندوهگین 

 خانه، مکان، بنای عالی سرا:

زمین صاف و هموار که در اثر گرمای زیاد، از فاصلۀ  سراب:

 دور به نظر آب می نماید.

خاک، به احوال  طلوع کردن آفتاب، روییدن گیاه از سرزدن:

 پرسسی کسی رفتن

 کش )مرکّب(نافرمان و مغرور، گردن سرکش:

 سزاوار است، شایسته است.سزاست: 

، عشق )سودا در معانی باطل، اندیشه، خیال، فکرسودا: 

 معامله و .... نیز هست.(

 ش

 جوانیشباب: 

 سحر، سحرگاه، اوّل صبح شبگیر:

ند. )شب کسانی که دچار ظلم و ستم هستشب گرفتگان: 

 نماد ظلم است.(

 فصاحت و بالغت، ظریف و نیکو بودن کالم شیوایی:

 

 ص

 آواز دادن، صدا کردنزدن:  صَال

 ع

 سالمت، تندرستی، رستگاریعافیت: 

 ، والیحاکم: *عامل

مرا سرزنش نکن؛ عیب کردن: عیب شمردن، عیبم مکن: 

 سرزنش کردن

 زندگانی، خوشی، شادمانیعیش: 

 ف

 روزگار، سرنوشت سپهر، آسمان، فلک:

 ق

 پشت، پس گردن، دنبال، پی قفا:

 ک

 کوچه، محلّه، خیابان، برزنسار: کوچه

 گ

 محل گذر، معبر، جای عبور )مشتق(گذرگه: 

در سر در گریبان بودن: یقه، محافظ گردن،  گریبان:

 اندیشه بودن از روی غم، در تفکّر بودن

 م

 اسباب، کاالمتاع: 

کردن، خون کسی را به مال  تاوان گرفتن، جریمه: *مصادره

 او فروختن

 زیان، ضرر، خسارت و آسیبمضرّت: 

افتخار نکن، تکّبر نداشتن باش )فعل امر منفی = نهی مناز: 

 است(

 غش )ناآلوده(شراب خالص، شراب بی می ناب:

شوم )فعل مضارع از مصدر کنم، دور میفرار می گریزم:می

 گریختن(

 ن

 آواز خوش، سرودنغمه: 

 ول حاضر و آماده، سیم و زر سکّه شدهپنقد: 

 بهار نو، فصل بهار، در این جا معشوق )مرکّب( نوبهار:

  ه

جسم لطیف و روان که گرداگرد زمین را فرا گرفته، مبل، هوا: 

 آرزو

 

 : سفرنامه ابن بطوطه/ به سوی اصفهاندرس بیستم

 الف

)واژۀ ان، عمارت، ساختمان مجزا و مستقلساختم آپارتمان:

 سوی است.(فران

دبیر سلطان مراکش در قرن هشتم که شرح سفر ابن جزی: 

 ابن بطوطه را ضبط و ثبت کرد.

 اثاث، جنس، کاال، وسایل خانه اثاثه:

 به جای آوردن، گزاردن ادا کردن:

 از لحاظ، از جهت، از نظراز حیث: 

 بو کردن چیزی استنشاق:

 جمع سرِ، رازها، نهانی ها اسرار:

از دور  هایی کهها، سیاهیکالبدها، سایهجمع شبح، : *اشباح

 شود.دیده می

 غذا دادن به کسی، طعام دادناطعام کردن: 

 هاجمع عصر، دورها، روزگاران، زماناعصار: 

پیروی کردن، پشت سر امام جماعت  اقتدا کردن:

 نمازگزاردن

ختمان که سقف دارد سا امیر امیران، فرمانده کلّ :*امیراالمرا

 از و مشرف به حیاط است.امّا جلو آن ب

 ب

 دریا بحر:

 خداحافظی، وداع، ترک بدرود:

 ابتدایی، آغازی )صفت نسبی( وی:بد
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 باال آمدن، طلوع کردن برآمدن:

 برشته، کباب شده، پخته شده بریان:

 زیست و زندگانی، باقی ماندن، مقابل فنا بقا:

دو حرف اضافه « اندر»و « به»در محراب ،  به محراب اندر:

 جای ایستادن پیش نماز در مسجد محراب: یک متمّم؛ برای

 پ

رس، در ای است یونانی به معنی شهر پاکلمه: *پرسپولیس

های پادشاهان هخامنشی در این درس منظور یکی از کاخ

مرودشت فارس است. ساختمان این کاخ در زمان داریوش 

 آغاز شد.

 ت

، جمع کی کیان:تاج سلطنتی، تاج پادشاهی؛ تاج کیانی: 

 پادشاه بزرگ

 بزرگداشت، احترام گذاشتنتجلیل: 

وسایل خودآرایی و خودنمایی، وسایل زینت و  تجمّالت:

 آرایش

 هدیۀ تماشاچیان، ارمغان بینندگان ظار:تحفه النّ

 معرّب شوشتر، یکی از شهرهای خوزستان تُسترَ:

 ج

 مجموعۀ گل برگ های یک گلجام گل: 

 آورندهجمع کننده، تمام، کامل، گرد جامع:

 دیوار اتاق و ایوان  :*جرز

 سیّاح، کسی که زیاد سفر می کند )مرکّب( گرد:جهان

 ح

سرزمینی معروف در عربستان که شامل مکه، مدینه، حجار: 

 طایف و ... است.

 تراشیسنگ حجّاری:

 گودال، سوراخ، قبرحفره: 

 تراشیدن، کندن سنگ و نگین و ...حک: 

 خ

 گزار، خدمتخدمتکار، پرستار، نوکر خادم:

پادشاه هخامنشی، پسر و جانشین داریوش  :*خشایارشا

 بزرگ، مادر وی آتوسا دختر کوروش بوده است.

گیاهی است از تیرۀ کوکناریان که از تیرۀ آن خشخاش: 

 ترپاک به دست می آید.

رانی، کالمی که در ستایش خدا و موعظۀ خلق سخنخطبه: 

 باشد.

 نوعی از خطوط اسالمی :*خطّ کوفی

ی نوشتن زبان سریانی به کار خطّی که برا :*خطّ سُریانی

 امی با اندکی تغییر بوده است.رفته و آن همان خطّ آرمی

گذارند و در میکیسه مانندی که بر پشت چهار پا  خورجین:

 دهند.آن اجناس قرار می

 د

پسر ویشتاسب، پادشاه هخامنشی متوفّی به سال  :*داریوش

 قبل از میالد 382

نهند؛ گورستان ر آن میای که مردگان را دسردابه :دخمه

 زردشتیان

 آشفته، شوریده )مرکّب اتباعی = اتباع( درهم و برهم:

زه جمع بستن کلمات فارسی در ، امرودرویشان: *دراویش

 های عربی جایز نیست.قالب

 تیر بلندی در عرشۀ کشتی، تیر بلند فلزی یا چوبیدکل: 

 مند شدن عاشق شدن، عالقه دادن:دل

 نگاهبانی بانی:دیده

 تیرک، ستون خیمه و جز آن، تیر بسیار بزرگ دیرک:

 ذ

 کشتن و سر بریدن حیوان ذبح کردن: 

 هاجمع ذخیره، اندوخته ذخایر:

 ر

کوچ کردن، از جایی به جایی شدن، سفرنامه، سیاحت رحله: 

 نامه

 ته نشین شدن، هر چه که در آب و ... فرو نشیند.رسوب: 

 رنگ شدن، زرد شدنبی ختن:رنگ با

 نویسند.قطعۀ کاغذ که روی آن می :*رُقعه

 ز

اتاقی در خانقاه که به خلوت و ریاضت سالکان و فقرا  :*زاویه

 اختصاص دارد،شاه نشین، گوشه، محل اطعام فقرا

 ، جماعت، دستهگروه زمره:

 س

 جام و پیالۀ شراب خوری ساغر:

دادن یا آب  آب کش و آب فروش، آن که شغلش آب سقّا:

 فروختن به تشنگان باشد.

 آرامش و سنگینی و بزرگواری  سکون و وقار:

 سفره :*سماط

-ها با جام و کاسۀ رنگین و گلگیاهی از تیرۀ سوسنیسنبل: 

 های بنفش خوش رنگ و خوشبو

سنگی سخت متمایل به صورتی یا سبز است  :*سنگ سماق

ها اختمانهای سنگی سچون مقاومت زیادی دارد، در ستون و

 شود.ختن سنگ آسیاب از آن استفاده میو برای سا

نوعی رخام سفید، نوعی سنگ آهکی بسیار  سنگ مرمر:

 سخت
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 نوعی سنگ سخت، گرانیت سنگ خارا:

 خلق و خوی، عادت، روش  سیرت:

 ش

نام کشوری که در گذشته شامل اردن و سوریه و لبنان  شام:

 و فلسطین بوده است.

امداد، سرخی آفتاب پس از غروب سرخی شام و ب  شفق:

 آفتاب

 شبه جمله، در تعجّب هستم، در شگفتمشگفتا: 

 ص

 باال رفتن، ارتقا، عروج، مقابل نزول صعود:

 سیما، شکل، رخسار، ظاهر صورت:

 ض

 ، در تصرّف آوردنحفظ کردن، نگاه داشتن، گرفتن ضبط:

 ، مهمان شدنمهمانیضیافت: 

 

 ط

 شهری بندری در مراکشطنجه: 

 در ترکی جشن عروسی است. :*طُی

 ع

 گیر، پندپذیرعبرتعبرت بین: 

 آور و بدیعجمع عجیب، چیزهای شگفتعجایب: 

 پهناور، پهن، دارای عرض زیادعریض: 

های گوناگون که نوع بهتر نوعی سنگ قیمتی به رنگعقیق: 

 آن سرخ رنگ است.

 جمع عبرت عِبَر:

 غ

 دور بودن، شگفتی غرابت:

امصار  جمع غریبه؛ غرایبایب شهرها )عج غرایب االمصار:
 جمع مصر: شهر(

 بسیار بزرگ و معظم، بزرگ و مهیب، غول پیکرآسا: غول

 ف

 ، اوجبلندیفراز: 

گیری مسافت، تقریباً فرسخ، واحدی برای اندازه فرسنگ:

 شش کیلومتر

 کار، پیش خدمتگسترندۀ فرش، خدمت فرّاش:

 نش، جمع فضیلتها در داها، هنرها، فزونیبرتری فضایل:

 جمع فقیه، دانشمندانفقها: 

 هاجمع فاصله، فاصلهفواصل: 

 ق

 خواننده، قرآن خوان قاری:

 دهکده، ده، شهر قریه:

 هر چیز ضخیم  و کلفت قطور:

 ک

ها ها که کاروانجایی در داخل شهر یا میان راه سرا:کاروان

 کردند. )مرکّب(در آن جا اقامت می

 کارپردازیمباشر، مأمور  کارپرداز:

است خوشبو مادّۀ معطّر جامدی که از گیاهانی  یهگیاکافور: 

 آید.بابونه و چند نوع درخت به دست میچون ریحان و 

 سنگ نوشته، مُمال کتابه کتیبه:

 هاها، چرکجمع کثافت، آلودگیکثافات: 

 های باالی دیواردندانه کنگره:دار؛ دندانه دار:کنگره

 گ

 اندازهبی بسیار، بیهوده، گزاف:

 م

 آن چه در او )آن( است. مافیها:

 دار، موی ناصافو تابموی پیچ  مجعّد:

 اندوهگین، غمناک محزون:

 شهری در مصر باستان :*ممفیس

 ناچیز، کوچک محقّر:

به هم که پنج شهر آن از جمله نام هفت شهر نزدیک مدائن: 

 تیسفون و ...... شناخته شده است.

 ها، جمع مرتبهتبهدرجات، طبقات، رمراتب : 

 ، باز آمدنبازگشت کردنمراجعت کردن: 

 نوشته شده، اشاره شده، ذکر شده در پیش مزبور:

ن نماز جمعه گزارند، مسجد مسجدی که در آمسجد جامع: 

 آدینه، مصلّی

 دارای اسلحه، سالح پوشیده، سالح دار مسلّح:

جایی که سیالب از آن بگذرد؛ محلّ عبور سیل، جای  مسیل:

 گیر سیل

 نوازندگان، آوازخوانان، رقّاصان مطربان:

 نخستین بیت غزل یا قصیده، جای برآمدن آفتابمطلع: 

 جای نشان دادن چیزی، جای دیده شدن، نمایشگاهمعرض: 

ای قدیمی در شمال کشور یونان که تحت ناحیهمقدونِیّه: 

 ادارۀ فیلیپ دوّم و اسکندر سوم قرار داشت.

 ها، جمع مکرمتان مردیها، جوبزرگواریمکارم: 

آن چه  منبر:رانی کردن، روضه خواندن؛ سخن منبر رفتن:

 خطیب برآن بایستد یا بنشیند.

 محبّت، دوستی، مهربانی مهر:

 سهمگین، ترسناک مهیب:
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 هیجان آور، برانگیزنده :*مهیّج

 پند و نصیحت، اندرز گفتن موعظه:

ر کسی یا که از بلندی ب ناظر، نگرنده، کسی یا چیزیمُشرف: 

 چیزی دیگر مسلّط باشد.

 ن

 پیدا شونده، نشأت گیرنده ناشی:

 نظر کننده، بیننده، تماشاگر ناظر:

 ها، اطراف شهر و ده، حوزهجمع ناحیه، مناطق، کناره نواحی:

 و

 پند دادن، نصیحت کردن، سخنرانی دربارۀ امور شرعیوعظ: 

 جمع واعظ، پند دهنده، اندرزگوی وعَاظ:

 فعه، اوّل هر چیز نوبت، د وهله:

 ه 

 ای برای آگاه کردن )شبه جمله(به هوش باش، کلمه هان:

ای از ستارگان ه به اسم ستارههایی کها، صورتاندام هیاکلّ:

 ساختند، جمع هیکلمی

 ی

 درست، تمام، کامل )مرکّب( یک پارچه:

خوار، قسمی از یوز که نوعی از پستانداران گوشت یوزپلنگ:

 نگ باشد.پدر یا مادرش پل

 

 روزها: خاطرات اعتمادالسلطنه/ آندرس بیست و یکم

 الف

( شاعر و لغوی 339احمد بن عبداهلل )فوت  معرّی: ابوالعال

معروف عرب که به سبب آبله نابینا شد. از آثار او شرح اشعار 

 متنّبی و شرح دیوان بحتری را می توان نام برد.

 دعاها ادعیه:

 ذکرها، وردها اذکار:

وسایل و لوازم شادمانی، سازها و آالت  طرب: اسباب

 موسیقی

ای سرباز مسلّح که برای محافظت یا همراهی، عده اسکورت:

 کنند.میاحترام همراه شخصیت مهمی حرکت 

 الف زدن اشتلم:

 تران، جمع اعظمبزرگان، بزرگاعاظم: 

محمّد حسن خان صنیع الدّوله که به  اعتماد السّلطنه:

معروف شد از مقرّبان دربار و وزیر انطباعات اعتماد السّلطنه 

 ناصرالدّین شاه بود.

 مهربانی، لطف، توجّه، بازنگریستن التفات:

میرزا علی اصغر خان اتابک اعظم از رجال  امین السلطان:

دورۀ ناصرالدّین شاه بود که در چهار سال آخر حکومت وی 

 سمت صدارت داشت.

پشت خانۀ دیگر واقع ای که داخلی، درونی، خانه اندرونی:

 گزاران باشد.دمتباشد مخصوص زن و فرزند و خ

در اصطالح اواخر دورۀ قاجار و اوایل دورۀ پهلوی انطباعات: 

 به چاپ رسیدن، چاپ کردن انطباع:ادارۀ نگارش؛ 

نعمت بخشیدن، دهش، پول یا مالی که در ازای انعام: 

 خدمتی به کسی بخشند.

 مودار، معروف، مشهورهر چیز آشکار و نانگشت نما: 

 وردها، دعاها اوراد:

 ب

شهری مشهور در ماوراء النهر، پایتخت سامانیان نیز  بخارا:

 بوده و امروز جزء جمهوری ازبکستان است.

 نام اقوامی که در آفریقای شمالی سکونت داشتند . بربرها:

 به سبب، به دلیل، از بابت به جهت:

 در هجوم تاتار اسیر و ( بیبرس بن عبداهلل293)تولد : *بیبرس

به غالمی فروخته شد. امیر عالء الدّین او را خرید و او در سایۀ 

همّت و زیرکی به مرتبۀ حکومت رسید و سپس در قاهره به 

 تخت نشست.

 شهرها، جمع بَلد بُلدان:

 پ

 یک نوبت از چهار نوبت شبپاس: ای؛ قسمتی، بهره پاسی:

 ت

 تن کتابگردآوری، فراهم آوردن، نوش تألیف:

سبک کردن، کم و مختصر کردن )کم کردن  تخفیف:

 مالیات(

 نوعی شعر که با آهنگ موسیقی خوانده شود.: *تصنیف

جمع تغیّر، دگرگون شدن، برآشفتن، خشمگین  :*تغیّرات

 شدن

 بیداری، آگاهی، هوشیاری تنّبه:

 دو قلو، همزاد، دو چیز با هم و همراه توام:

 ج

 اهی نشستننشستن، به تخت پادش جلوس:

 ح

 خانه، اتاق، خانۀ کوچک حجره:

و با خود دارند، باز و بند، دعایی که در کاغذ نویسند  :*حرز

 تعویذ

 نیکوان، خوب رویان، خوبانحسان: 
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شرح سرگذشت قبیلۀ بنی هالل که یکی از  ها:حماسة هاللی

 «رزم نامۀ هاللی»قبایل عربستان مرکزی بود معروف به 

 خ

 ر، پرستارخدمتکار، نوک خادم:

ساکت شدن، سکوت را بر سخن گفتن خاموشی گزیدن: 

 ترجیح دادن

 مانند خر، احمقانه خرانه:

 

 د

 اضطراب، نگرانی، فروریختن ناگهانی دل دلهره:

 ، دو ریالیسکۀ دو قرانی دو هزاری:

 ذ

 صاحب، دارنده، حقیقت هر چیز، جوهر و گوهرذات: 

 ر

 اجازۀ ورود داشتن راه داشتن:

 ان، مردان، جمع رجلبزرگرجال: 

جمع رعیّت، عموم مردم، کشاورزان، طبقۀ زیردستان  عایا:ر

 جامعه

 ز

سوراخی است در کوه یا تپّه یا بیابان که محلّ زاغه: 

 استراحت چارپایان است، آغل

 س

پاک و منزّه است خداوند، شبه جمله برای بیان  سبحان اهلل:

 شگفتی و تعجّب

 

 ش

پاهیان چاالک که پیشاپیش شاه دالور، چاالک، تند، س شاطر:

 حرکت کنند.

 خوشحالی، شیفته گردانیدن، عشقشعف: 

 ص

 کاخ تابستانی ناصرالدّین شاه صاحبقرانیّه:

 تندرست شدن، تندرستی صحّت :

 عارفان، پیروان طریقۀ تصوّف، پشمینه پوشان صوفیان:

 ع

 عبادت کننده، پرستنده عابد:

 روتنانهشکایت، بیان مطلب یا درخواستی ف عرض:

 شب، شامگاه، تاریکی شب که وقت نماز شب است. عشا:

 تنومند، درشت اندام، گنده الجثّه:عظیم

عنتره بن شدّاد از مشهورترین سوارکاران عرب در  :*عنتره

دورۀ جاهلیّت و در بین عرب، مشهور به مناعت طبع و پاک 

سرشتی بود. دیوان شعری نیز دارد که حضرت رسول )ص( به 

 استشهاد می کرد و ...اشعارش 

 غ

جمع کردن و مانند غنچه کردن لب )برای  غنچه کردن لب:

 بیان تعجّب  و شگفتی(

 غیر معمول، غیرمتداول  غیر مصطلح:

 ف

 دومین پادشاه سلسلۀ قاجار فتحعلی شاه:

 یاوه گویی، مداخلۀ بی جهت در کار دیگرانفضولی: 

 ق

 دربان، لغت ترکی است. :*قاپوچی

ای ترکمان منسوب به قاجار نویان از طایفه قاجار، :*قجر

 سرداران مغول 

 کاسهقدح: 

 ک

اتاقک که از مصالح سبک ساخته باشند، هر یک از کابین: 

 اتاق های داخلی کشتی

 مؤثّر، کارکننده، اثر کننده کارگر:

 پاسدار خانه )مرکّب( کشیک خانه:

ای از پارچۀ کهنه و زنده که محتوی دعا بسته کهنه بسته:

 بود.

 ل

 چشیدن غذا، خوردن غذا لب زدن به غذا:

 م

های نیک و کارهای پسندیده که از کسی باقی نشانهمأثر: 

 ماند.

 ناشناخته ها، چیزهای نامعلوم مجهوالت:

 درجه ها، پایه ها، رتبه ها، جمع درجهمدارج: 

 آیینه، دیدار، منظر: همرآ

 شعر و سخنی که در سوگواری مرده خوانده شود.مرثیه: 

 گرو رهن:گرو نهاده، گرو گذاشته شده؛ مرهون: 

 شادمان مشعوف:

 آوازخوان، نوازنده، رقّاص مطرب:

 ، هنگامه، غوغا، کار پر اهمیّتمیدان جنگ و رزمگاه معرکه:

 عهد شده، شناخته شده، معمول :*معهود

 نزدیکان؛ مقرّب: نزدیک شده، نزدیک داشتهمقرّبان: 

 کردن دیدن، نگریستن، مراعاتمالحظه: 

-ت میکسانی که در رکاب شاه یا بزرگی حرک: *ملتزمین

 کنند؛ همراهان

 نگرد.متوجّه، در لغت آن که برگشته می ،آگاه ملتفت:
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 روحانی، مجرّد، آسمانی )صفت نسبی و مشتق( ملکوتی:

 شاهانه، سزاوار ملوک ملوکانه:

خان معروف به ملیج و ملقّب به غالمعلی :*ملیجک

دار محترم، برادرزادۀ امینه اقدس گروسی عزیزالسلطان و سر

 یکی از زنان ناصر الدّین شاه.

 مرتّب شده، به نظم درآمده، سامان یافته منتظم:

 بازداشتن از کاری، دور کردنمنع کردن: 

: کوچک مچولیکی از درباریان ناصرالدّین شاه؛  خان:مچول

 و ظریف

 ن

 پست و باال، پستی و بلندی نشیب و فراز:

 اط و فرش چرمین، سفرۀ چرمینبسنطع: 

نوعی طبل کوچک دوتایی که با دو چوب باریک نواخته  نقّاره:

 می شود.

 خوانگو، قصّهگو، افسانهقصّه نقّال :

 نوحه:خوانی کردن؛ سرایی، نوحهعمل نوحه سرایی:نوحه

 بیان مصیبت، گریه و زاری

  ه

 مبارک، فرخنده همایون:
 

 ./طرحی از یک زندگی... به : شخصیدرس بیست و دوم

 الف

 که، طوری که آن چنان آن چنانک:

 قصد، عزم، نیّتآهنگ: 

 بروز دادن، آشکار کردن، ظاهر کردن ابراز:

 ستارگان، طالع و بختاختران: 

 دلیل آوردن، دلیل خواستن استدالل:

ادراک و دریافت معنی و مفهوم، در لغت آب لستنباط: 

 برآوردن است.

 ن، ایستادگی پرکاری پافشاری کرد اصرار:

 خم شدن، خمیدگی، انحنا، مالیمتانعطاف: 

 ذکر نمودن، بیان کردن ایراد کردن:

 ب

 فریاد، آواز بلند بانگ:

 آشکار کردن، هویدا کردن، پیدا کردنبرصحرا نهادن: 

 آشکار کردن، فاش کردن رازی بروز دادن:

گرفت )ماضی استمراری به شکل ستد، میمی بستدی:

 «(ستدن»صدر قدیمی از م

 کرد )ماضی استمراری به شکل قدیمی(میبکردی: 

 زنجیر پادشاه، زندان و حبس شاه بند ملک:

و « به»در دست و پایم )دو حرف اضافه به دست و پایم در: 

 برای یک متمّم(« در»

 مناسب، شایسته، الیق )مشتق( به جا:

 ظرفی که طال و نقره در آن ذوب کنند. بوته:

مد، استراحت کند )مضارع التزامی از مصدر بیارا بیاساید:

 آسودن(

 جوان بُرنا:

 پ

 سال گذشته :*پار

 قطعه ای، تکّه ای، بخشی، بهره ای پاره ای:

 فرود آمدن، تنزّل کردن، پست شدن پستی گرفتن:

پسر بیچاره )ک تصغیر در مفهوم ترّحم به کار رفته پسرک: 

 است.(

 فتوکپی ، رونوشت، روگرفت پلی کپی:

 ت

 اندیشه کردن، نیک نگریستن  مّل:تأ

 برای این که ، تا این که )حرف ربط وابسته ساز(تا: 

 تحت تأثیر کسی یا چیزی بودن تحت الشّعاع قرار گرفتن:

 به حرکت در آوردن، جنباندن تحریک نمودن:

دیدن، نگاه کردن؛ در معنی گردش کردن و راه رفتن  تماشا:

 نیز هست.

 ن، بیم دادنبیم کردن، ترسانید تهدید:

فروتنی کردن، از جای خود برخاستن برای احترام  تواضع:

 دیگری

 ج

آشکار ساختن، به وضع خوش عرضه داده و  جلوه دادن:

 آرایش کردن

 خوب صورت، نیکو سیرت، زیبایی جمال:

 حرکت، تکان، لرزشجنبش: 

یک بار آشامیدن، آن مقدار از آب یا هر چیز مانند آن  جُرعه:

 ند.یک بار بیاشام

 چ

 چه اتّفاقی برایت افتاد؟ چه رسیدت؟:

 ح

شعری که شاعر در مدّت زندانی بودن در وصف حال حبسیّه: 

 خود گفته باشد.

 زبانۀ آتش، سوزش، شعلۀ آتشحریق: 

 ، بی عیب و نقصمنطقیحساب شده: 

 قلعه، دیوار قلعه )در این جا زندان(حصار: 
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مطلب،  تشریح کردن مطلب، زیر و رو کردن حالّجی کردن:

 زن، ندّافپنبهحالّج: 

 جمع حاشیه، اطراف و کناره ها حواشی:

 ، زیبایی، خوبیینیکوی حُسن:

 خ

 پادشاه بزرگ، پادشاه، گماشته خدا بر خلق خدایگان:

 صورتی رسمی بیان گردد.رانی، کالمی که به سخنخطابه: 

 خمکده، میخانه، میکده خمستان:

 عادت کردن، مأنوس شدن خو کردن:

 ریزخون فشان، خون اال:پخون

 د

 متمایل به درون، باطن نگر )مرکّب(را: گدرون

 ، هر لحظهدمادم، لحظه به لحظهدم به دم: 

 ای در نزدیکی زرنگ و بُست در سیستانقریه: *دهک

 مانند دود، شبیه دود، به شکل  و رنگ دود دودآسا:

 جهنّمدوزخ: 

 روز گذشته، دیروز: *دی

 ن، روی دادن، روی آوردنچهره نمود دیدار نمودن:

 چشم )مشتق(دیده: 

 ر

 در مورد، دربارۀ راجع به:

 خداوند او را رحمت کند )جملۀ معترضه است.( رحمه اهلل:

 کوچ کردن، کوچیدنرحیل: 

 رو کردن، روی نمودن، رخ دادن، واقع شدن رخ نمودن:

 اقامت گزیدن، رخت افکندن، ساکن شدن رخت نهادن:

 منسوب به رضا رضوی:

 برخالف میل، کراهت، به خاک آلودن بینی م:رغ

شناسی برای پی نتحلیل روحی، روشی در روا روانکاوی:

 بردن به روحیۀ انسان

 زندگی عادی، زندگی هر روزه و تکراری روزمرّگی:

 ز

 لغزش، خطا زلّت:

 نیست شدن، از بین رفتن، نقصان و ناپایداریزوال: 

 س

ن، در این درس معنی آسوده خاطر، فارغ بال، نادا سبک بار:

 اخیر مراد است.

 درمانده و ملول :*ستوه

 آیت، نمونه، سرلوحه، سرآغاز سردفتر:

 سخن چینی سعایت:

 شرمی، زشتی، عیبناکیپافشاری، بیسماجت: 

ای مستحکم بود ی در متصرّفات غزنویان و آن قلعهاقلعه سوّ:

 که مسعود سعد مدّتی در آن محبوس بود.

 ل و محبّت شدیددیوانگی، میسودا: 

 ش

 )قید شک و تردید( گویا، ممکن است، احتماالًشاید: 

ف که در قرن سوم و چهارم زاهد  و پرهیزگار معروشبلی: 

 زیسته است.هجری می

 آیین، روششریعت: 

 سرخی افق پس از غروب آفتابشفق: 

 شکایت، ناله، ترس، بیم، هراس شکوه:

 هیجان، غوغا، آشوب، وجد و مستی شور:

 ، استاد استادانبزرگ و رئیس شیوخ الشّیوخ:شیخ 

 شیفته، آشفته از عشقشیدا: 

 ط

 برآینده، طلوع کننده، فال، بخت، اقبال طالع:

 حریص بودن، طمعکار بودن )مشتق( طامعی:

 9581یکی از شهرستان های استان یزد که تا سال طبس: 

 جزء استان خراسان بود.

 سرشت، خوی، طبیعت طبع:

دا، نوسانات فرعی صدا )در معنی بانگ مگس بانگ، ص طنین:

 نیز هست.(

 نامه، کتاب، دفتر، نوشتۀ دراز، لولۀ کاغذ :*طومار

 ظ

 نویس )مرکّب(خودنویس، روانظریف نویس: 

 ع

کسی که روش عارفانه دارد، صوفی، دارای راه  عارف مسلک:

 و روش درویشان

 شاعر و عارف قرن هفتم عراقی:

باز،ر و آمدکننده، تندرو، حیلهر رفت؛ بسیادزد، ولگرد عیّار:

 مردزیرک، چاالک، جوان

 غ

 سرود و موسیقینا: غِمنسوب به غنا؛  غنایی:

 ، هیاهو، شور و هیجانشور و مشغله غوغا:

 ف

 الی سخت، حادثۀ ناگواربفاجعه: 

 دلخاطر، آسودهآسودهبال: فارغ

 آشوب، دیوانگی فتنه:

 ترتر، بیشزیادتر، افزون تر:فزون
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 ق

 373اثر عنصرالمعالی کیکاووس که در سال  قابوس نامه:

باب نوشته  33هجری در نصیحت به فرزندش گیالنشاه در 

 است.

 برنده، جدا کننده، قطع کننده قاطع: 

 قانع بودن، خرسند و راضی بودن )مشتق( قانعی:

 سرنوشت، تقدیر، حکم الهیقضا: 

 حصاردژ،  قلعه:

 ک

 اسان است.از بخش های گناباد خرکاخک: 

 بیچاره شدن  کار به جان رسیدن:

 خانۀ خرد و کوچک کاشانه:

 از توابع داورزن سبزوار: *کاهک

 جمع کاتب، نویسندگان؛ در این درس یعنی مکتب :*کتّاب

 ناز و غمزه، اشاره با چشم و ابرو کرشمه:

کامل شدن، تمام شدن، بزرگواری، برتری، آراستگی  کمال:

 صفات

 ن، مهیّا شدنآماده شد کمربستن:

حیله، فریب، حقّه، نیرنگ )در لغت به معنی نشتر و  کَلَک:

 منقل نیز هست.(

، حفر کننده، حفّار )صفت فاعلی و مشتق کاونده ده:کَنَن

 است.(

ای از پارچۀ تُنُک و لطیف که آن را هم چون خانه خیمه: *کِلّه

 می دوزند؛ پشه بند، حجلۀ عروسی

 گ

 شکل، بسیارسنگین، طاقت فرسا، مگران: 

 پسندیده، انتخاب کرده، خالص گزیده:

 م

 آن چه معمول و مرسوم باشد، رایج متداول:

ضامن، برعهده گیرنده، دارای حسّ مسئولیت در برابر  متعهّد:

 ادای وظیفه

 گرفتار، زندانی، ممنوع، بازداشته شدهمحبوس: 

 انسان، آدمیزاده، بشر مردم:

عود سعد در آن زندانی نام یکی از زندان هایی که مس مرنج:

 بوده است.

 نام یکی از دهستان های بخش داورزن سبزوار مزینان:

 دلیل راستی سخن، نمونه مصداق:

 دو چندان شده، دو برابر شده مضاعف:

 شوم، نامیمون، بداختر منحوس:

 عزلت نشین، گوشه نشین، از خلق دور شونده منزوی:

 دار، ثروتمندتوانگر، مالمنعم: 

 ان، نیکویی، سپاس نهادن احس منّت:

 برانگیزنده، هیجان آور مهیّج:

 اتفاقاَ، گویا، ظاهراً، مثل این که  مگر:

 ن

 کنم )فعل مضارع(کنم، گریه و زاری مینالم، ناله میمینالم: 

غذا  نان:؛ ، نان خشک و بدون نان خورشنان خالینان تهی: 

 )مجاز است.(

هایی که مسعود سعد نوعی ساز بادی، نام یکی از قلعه نایّ: 

 شاعر قرن پنجم در آن زندانی بوده است.

 پشیمانی، افسوس، تأسف  ندامت:

جدا کردن خوب و سره از بد و ناسره، تشخیص معایب و نقد: 

 محاسن اثر هنری

 قرارداد، گذاشت، طبیعت، سرشت، ذات نهاد:

بخت  طالع نگونسار:وارونه، سرازیر، آویخته شده؛ نگونسار: 

 د، بدبختیبد، طالع ب

 و

اندیشۀ بد، فکر یا عمل تردید آمیز، هر بدی که به  وسواس:

 قلب خطور کند.

 ه 

 می خورند )ماضی استمراری به شکل قدیمی( همی خوردند:

 اراده، قصد، سعی و کوشش همّت:

 ترسناک، مهیب، خوف انگیز هولناک:

 ی

 غارت، تاراج، چپاول یغما:

 : چند تک بیتدرس بیست و سوم

 الف

 برای )حرف اضافه( بهر:از 

 اتفاقاًاز قضا: 

آباد کردن کشور به ظاهر و غارت و چپاول آن در  استعمار:

 نهان

 گونه، شیوه، روش اسلوب:

 تخت، شکوه، فر، شأناورنگ: 

 ب

شهری مشهور در ماوراء النّهر، پایتخت سامانیان تیز : *بخارا

 بوده و امروز جزء جمعوری ازبکستان است.

 ضر جوابی، ناگهان و بدون اندیشه گفتنحا گویی:بدیهه

 پیشوای روحانی برهمایی :*برهمن
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امتداد دو رود ای در آسیای غربی در ناحیه :*بین النّهرین

های آشور و بابل در این منطقه به وجود دجله و فرات، دولت

 آمده اند.

 نقص، کامل نبودن کمال:بی

 پ

 اک دامنگناه و پهای بیهای پاک، انسانانسان پاکان:

 ت

تکلّم کند، غیر ترک و عرب، آن که به زبان فارسی تاجیک: 

 النّهرفارسی رایج در ماوراء

 ج

 ، یک طرف پیشانی، رویپیشانی جبین:

 چ

ناراحت و غمگین بودن، خشم کردن،  چین برجبین فکندن:

 غضبناک شدن )کنایه(

 منسوب به چین، ساخت کشور چین )مشتق(چینی: 

 ح

 ندیطمع، آز، آزم حرص:

 خ

 حکم سرنوشت، فرمان سرنوشتخط سرنوشت: 

 لقب حضرت ابراهیم )در لغت به معنی دوست، رفیق( خلیل:

 مرکّب( –کبّر، غرور )مشتق دیدن خود، ت خودبینی:

 د

 درخورنده، الیق، سزاوار، مناسب درخور:

زبان فارسی، دنبالۀ زبان دری قدیم که در عهد دری: 

ج بود و پس از اسالم زبان رای« پهلوی»ساسانیان به موازات 

 رسمی و متداول ایران گردید.

حکومت غزنویان که از اواخر عهد سامانیان در  دورۀ غزنوی:

 ایران شروع شد.

 ، زمان دور و  دراززمان پیشین دیرباز:

 ر

آن که سخنان خوشایند و شیرین بگوید؛  رنگین سخن:

شیرین گفتار، خوش بیان، خوش لهجه )آرایۀ حس آمیزی 

 رد.(دا

 ز

 ، زینت، زیبایییشآرا زیب:

 س

 شدّت غم و اندوه )کنایه(سر به سنگ زدن: 

شهری مشهور در ماوراء النّهر که امروزه جزء  سمرقند:

 جمهوری ازبکستان است.

سوزنده و گدازنده، التهاب و سوزش، رنج و  سوز و گداز:

 عذاب

 ش

اعتباری، بی بیکسر شأن:  کار، حال، امر بزرگ؛ شأن :

 شدن شخصیّت کسی در نظر دیگران ی، کاستهارزش

 ط

 گرد چیزی گشتن، دور خانۀ خدا گشتن طواف:

 غ

 غریق، غرق شده، در آب فرو رفته غرقه:

 بیگانه غیر:

 ف

 حکیم، دانا، دانشمند فرزانه:

 ک

 شکستن، شکستگی، رخنه، شکافکسر: 

 گ

 سنگین، بسیار، بی شمار گران:

 م

در شمال رود جیحون بین سرزمینی بوده است  ماوراء النّهر:

سیحون و جیحون شامل بخارا، سمرقند، خجند، دو رود 

 اشروسنه و ترمذ.

دارای تخلّص، کسی که اسم یا لقبی در شاعری  متخلّص:

 برای خود انتخاب کرده باشد.

 پنهان، پوشیده؛ تخلّص شاعر )زیب النسا(مخفی: 

ع دریایی بزرگ به وسعت سه میلیون کیلومتر مرب مدیترانه:

 که بین سه قارۀ آسیا، اروپا و آفریقا واقع است.

 دلیل راستی سخن، نمونهمصداق: 

 آرایۀ ادبی... اسلوب معادله:برابری، هم سنگی؛  معادله:

 اقامت گزیده، اقامت کنندهمقیم: 

 کند، از بین می برد.خاموش می کشد:می

 کردیگریه می گریستی:می

 ن

 «نزنا»و « زن»در عربی به معنی  نسا:

 شیون و زاری کننده، نوحه خوان گر:نوحه

 رود معروف مصر است.نیل: 

 بوی خوش، بوی خوش دهان نَکهُت:

 ه 

 عقل، آگاهی، فهمهوش: 

 آشکار، پیدا ، روشن هویدا:

 ه در معنی تأسّف(چه دور است، دریغا )شبه جملهیهات: 
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 : مسافر/ ریشة پیوند/ مناجاتدرس بیست و چهارم

 الف

 شدن ، غروب شدن، غایب و ناپدید شدن فرو افول:

 خو گرفتن، انس گرفتناِلف: 

 ب

 رشد یافته، بلند شدهبالیده: 

 ، دانایی، بیناییبینش بصیرت:

 پ

اهی، دایره های کوچک فلزی به پول کوچک، فلس مپولک: 

 های خود بدوزند.های مختلف که زنان به جامهرنگ

 ت

 قدرت، نیروی مقاومت تاب و توان:

 پدید آمدن، نمودار شدن، هویدا شدن تجلّی:

ای که هنگام ذکر و های به رشته کشیده شدهدانهتسبیح: 

 دعا در دست  گیرند، در لغت خدا را به پاکی یاد کردن

از پی جنازه و مسافر رفتن، جنازه را تا محلّ دفن تشییع: 

 همراهی کردن 

 جای تنگ، تنگی و ضیق تنگنا:

 ث

 ستایش، سپاس، آفرین ثنا:

 ج

 لباس، تن پوش جامه:

 چ

 چشم گریان چشم تر:

 خ

 شرمندگی، شرمساری خجلت: 

در فارسی قدیم به معنی خاورزمین است. بعدها  خراسان:

 کوچک تر شد تا جایی که به یک استان ایران اطالق می شود.

 جامۀ دوخته که بزرگی به کسی بخشد.خلعت: 

 د

 تأخیر، آهستگی درنگی:

 جهنّمدوزخ: 

 ذ

 ردن، بر زبان راندنیاد ک ذکر:

 ر

 گریستن بر مرده، مرده ستایی، ستایش مرده در شعر رثا:

 امیدواری، امید، مقابل یأسرجا: 

 رستم پسر دستان؛   رستم دستان:

سرود و »لقب زال پدر رستم و هم چنین به معنی  دستان:

 است.« نیرنگ و فریب»و « نغمه

 ز

 در این جا استعاره از دنیا زندان:

 ، احسنت، خوشا )از ادات تحسین(آفرینزهی: 

 ژ

 خشمگین، درنده ژیان:

 ش

 چرکین، پلید و آلوده شوخگن:

 ط

 قدرت، توانایی، تحمّلطاقت: 

 ع

  فراوان، خیلی زیباد؛عالمی: 

 نمادی برای عظمت و بزرگی عالم:

 بخشیدن، بخشش، عطا و دهش عطا:

 غ

 دور شدن، دور شدن از شهر و دیار غربت:

 و نو، بیگانه، دور از وطنهر چیز نادر  غریب:

 ف

 روز آینده، آینده ، آخرت فردا:

 فزونی، کمال ، برتری، نیکویی، بخشش فضل:

 ک

پیرو مسلک و عقیدۀ کمونیسم، اشتراکی،  کمونیست:

نظام مکتبی اجتماعی که  مخالف رژیم  کمونیسم:شیوعی؛

 سرمایه داری است.

 گوشه، زاویه کنج:

 گ

 زمان، هنگام گاه:

 جدا شد برید،گسست: 

 ل

 دیدار، روی، چهره لقا:

 م

 فقیر، تنگدست مسکین:

 ن

 اجداد، پدران نیاکان:

 .رویدزار، جایی که نی مینی نیستان:

 

 


