
  الهام محمدي: كننده هيهت          كتاب درسيو توضيحات دار  واژگان ستاره

اي كه از چيني يا آهن و  حوض كوچك، حوضچه: آبزن. 1
  .وشو سازند مانند آن براي شست

 كالم درمحبوب؛ديداربهاستقلبميل:اشتياق.31
شناخت  راه در خداجو و طلب كمال روحِ موالنا كشش

 .است هستى حقيقت ادراك و پروردگار
  اسب: باره .60

بامداد امير بودم و :اصبحت اميراً و امسيت اسيراً.32  اميد رزو،آ :آرمان.2
 .شبانگاه اسير

داراى  سوى، دو از كه سرپوشيده اى كوچه:هبازارگا .61
  بازار اهل مقصود جا اين در .باشد ها دكّان

  بلند : باسق .62 ترانبزرگان، بزرگ:اعاظم.33  آرنج:آرنگ.3
  به آن اميد كه:باشد كه .63 روي برگرداندن:اعراض.34 طور مداوم، تمام و كامل زماني دراز، به:آزگار.4
وچهرهبهخشم ي واسطه به كه شكنى و چين:آژنگ.5

  صبحگاه بامداد،  :مبا .64  ها دوره روزگاران،  :اعصار .35  .افتد پيشانى ابرو  و
  ميان، وسط:بحبوحه .65  چشميك:اعورآدممثل)قيد است(اعورانه.36  معلّق:آوند.6
:جمع بِدل يا بدل و بديل به معني اولياء اهللا:ابدال.7

بدانديش، بدخواه، صفت فاعلي مركب :بدسگال .66  آزرده، زخمي، خسته، مجروح: افگار .37  مردان مردان خدا، نيك
  مرخم، جانشين اسم

جا مطلقها باشد؛ در اين اسبي كه بر او نقطه:ابرش.8
 هاي صنعت از آن در كه دانشى تازه،نو،  :بديع .67  روي آوردن، خوشبختي: اقبال .38  .سب منظور استا

  .شود بحث نثر و نظم الفاظ هايزيبايى كالم و
 و دهدتغييررااجسامماهيتكهجوهرى :اكسير.39  اهريمن شيطان، :ابليس .9

  خيره خيره دقّت، با = برِبر  :بر بِرّ و .68 .و كمياب مفيد چيز هر تر سازد؛كامل

تيري كه نوك آن سخت برنده و : الماس پيكان .40  كردن قبول پذيرفتن، :اجابت .10
  .درخشان و جال داده باشد

هنگام  به قديم جنگاوران كه پوششى:برگستوان .69
هنگام  به ها فيل و اسبان پوشش پوشيدند، مي جنگ
  .جنگ

  پيشواي روحاني آيين برهمايي:برهمن .70 كردناصراركردن،پافشارى :الحاح.41 .است»اكبر سعد«كه  است مشترى  :اختر سعد.11
  سر جانور را بريدن: بسمل كردن .71 راهنماپيشوا، :امام.42  آمد و رفت  :اختالف.12
و آن جمع بقَل است به معني  جمع بقول:بقوالت .72  محتشم زاده، بزرگ : زاده امام .43  كردن، بدبختي پشت: ادبار .13

  بارسبزي و تره
امواج فوق صوت؛ امواجي كه فركانس :امواج مافوق صوت.44  دعاها: ادعيه .14

  شدن بليغ آورى، ن زبا زبانى، چيره  :بالغت .73  .شودهرتس است و شنيده نمي20000ها باالتر ازآن
بدون انديشه سخن گفتن يا شعر سرودن،: ارتجاالً.15
  رقيب بي: بالمعارض .74  مهلت دادن: امهال .45 درنگبي
بستهوبازعمودى كه قديمى در نوعي:ارسي.16
 بوده، درهايي چنين داراى كه اتاقى به مجازاً .شود مى

  .اند گفته مي»ارسي«
  امير اميران، فرمانده كل سپاه: اميراالمرا .46

ي را چيز» ي بلعت صيغه« .آن را فرو بردم :بلعت .75
خوراندن، آن را به حلق فروبردن، آن را خالف حق 

  .تصرف كردن و باال كشيدن
  قهرآلود و خشمگين:ارغند.17
 معنى شجاع و دلير ارغند را فارسى هاي در فرهنگ(

  .) اندكرده
  انگشت: بنان .76  خدا سوى به بازگشت توبه،  :انابت .47

  .آيد مي دست به دانه شاه از كه مخدر اىماده : بنگ .77 ، وردهادعاها):جمع ورد(اوراد.48  لُنگ :ازار.18
نقشداراىاژدها، هيئت و شكل در: اژدهاپيكر.19

 ترسناك و انگيز هول اژدها اژدها، همچون
 تختاورنگ،:اورند.49

  شدن زده خجلت شدن، شرمنده: بورشدن .78 شوكت و شأن شكوه، و فرّ مجازاً
هايداستانوها افسانه وره،اسط جمع :اساطير.20

  قديم ملل پهلوانان خدايان و
 ظاهردركهكسانىمتشرّعان، :صورتاهل.50

  زمين حق مالك، قسمت صاحب: بهره .79  .اندنيافته دست آن عمق به و اندشريعت مانده
  كن رها بگذار،  :بهل .80  كارىدركردنسستىفروگذاشتن، :اهمال.51 رهايي جستن، رهايي دادن، رهاييدن: استخالص.21
  درويش و نوا بى :روزي بي .81  .هاي رومي كه برابر ماه سوم بهار است از ماه: ايار. 52  رحم خواستن، طلب رحم كردن: استرحام .22
 بيان كردن،كوتاهسخنگفتن،كوتاه :ايجاز.53  راي زدن، مشورت كردن: استشاره .23

  دير :بيگاه .82  عبارت مترينك و ترين لفظكوتاه مقصود در
 نامه، گواهى  :استشهادنامه.24
  .، نواري كه به ساق پا پيچند)پايتابه: (پاتابه .83  اكنون اينجا،  :ايدر .54 حقى اثبات براى گواهى يا شهود طلب  :استشهاد.25
  سال گذشته: پار .84 رمزكنايه،اشاره،كردن،اشاره:ايما.55 چيزي را بوي كردن، بوييدن: استنشاق.26
  گري، شفاعت خواهشگري، ميانجي:مردي پاي .85 كيفرمجازات،:بادافره.56  ناچاري، درماندگي: استيصال.27
هاي هنري، مركّب ممال اسالمي، از طرح: اسليمي.28

  هاي متعدد از پيچ و خم
به معني »بدء«آغاز، در اصل اسم فاعل از:بادي.57

 كنندهشروع
 كنندگانِ ياران حكومت، توجيه دست: مردان ديو يپا .86

  حكومت بيداد
ها كالبدها، سايه )شبح جمع(  :اشباح.29

  مهيب، زشت: پتياره .87  اسب: بارگي .58 .به نظر رسد دور از كه اى سياهى : شبح
  معني بيهوده، بي: پرت و پال .88 جلوهپرتو، :بارقه.59  الف زدن:اشتلم.30
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ها لفظها كه در آن به اين نوع تركيب :ت و پالپر.89
معني است و براي تأكيد لفظ اول  دوم اغلب بي

  .گويند آيد، مركب اتباعي ميمي
  دانه: حبه .163  دو، دويدن: تك .126

  شرم و حيا:حجب .164 عمق، ژرفا:تك.127  جو پرخاشجو، جنگ :پرخاشخر.90
  مجازات شرعي: حد .165 نيرنگ، پنهان كردن حقيقت:تلبيس.128 هاي مرتبگ و نغمهدراصطالح موسيقي يعني آهن:پرده.91
  ... .آلت حرب و نزاع مانند شمشير، خنجر، نيزه و : حرب .166 مهرباني كردن، نرمي كردن:تلطف.129 افت، ميراث افكنده، پس پس :افكندپس.92

. دعايي كه بر كاغذ نويسند و با خود دارند: حرز .167  .هاي رومي است ول تابستان، از ماهماه ا: تموز .130  ي پاي روي پا، سينه :پشت پاي .93
  بازوبند، تعويذ

زينت دادن، مزين كردن، زينت كردن :پيراستن.94
  همراه با كاستن

ي سفالين يا سيماني كوتاه كه در زير لوله:تنبوشه.131
  )مقابل اوج(نشيب، پستي، : حضيض .168 .دخاك يا ميان ديوار گذارند تا آب از آن عبور كن

 ظرف كوچكي كه در آن جواهر يا اشياي: حقّه .169  بيداري، آگاهي، هوشياري: تنبه .132  تيز و نيزه فلز يا آهن نوك :پيكان .95
  ديگر گذارند، قوطي

  .برند ي مسي كه با خود به حمام مي كاسه :تاس .96

وي كه محلول آْن اكسيد طبيعي و ناخالص ر:توتيا.133
هاي  در قديم اين اكسيد را در جوش. گندزدايي قوي است

ها  هاي تراخمي به صورت گرد روي پلك بهاره و جوش
ي شفابخش در تعبير شاعرانه  اين ماده. پاشيدند مي

  اي است براي روشنايي چشم وسيله

  زيور، زينت: حليه .170

  درخت انگور :تاك .97
ي سطح عمومي رويهداوم و بيافزايش م:تورم علمي.134
تورم غير علمي آن است كه تورم مثالً بر اساس . ها قيمت

  .شايعات يا امور مصنوعي به وجود آيد
  مردانگي، غيرت: حميت .171

ي نازك كتاني منسوب به توز، پارچه:توزي.135  گرفتگي زبان :تپق .98
  دار، نگهبان خزانه، فرشته خزانه: خازن .172 .اندبافتهكه نخست در شهر توز مي

محلي كه درويشان و مرشدان در آن سكونت :خانقاه .173  )صفت اسب(سركشي، عصيان : توسني .136  ي چيزي مانده به جاي مانده، باقي: تتمه .99
  .نمودند كردند و رسوم و آداب تصوف را اجرا مي مي

  بهره نااميد، بي:خايب .174 امه و فرمانامضا كردن ن:توقيع.137  نمودارشدن، هويداشدن :تجلّي.100
  جويدن، به دندان نرم كردن:خاييدن .175 داريزندهبيداري، شبشب:تهجد.138 سرگشته شدن، سرگرداني:تحير.101
  راه رفتن، گژ رفتن بي: خبط .176 اعتماد كردن): ثقة(ثقت  .139  زدن سرشتن، مايه :تخمير .102

درختي است بسيار سخت كه از چوب :خدنگ .177  جفاكننده، جفاكار: جافي .140  اي ام پرندهقرقاول، ن: تذرو .103
  .آن تير و نيزه و زين اسب سازند

نامه كه موضوعي نوعي نوشته يا نمايش: تراژدي.104
  مجروح، آزرده: خسته .178  دام براي پرندگان، تله: جال .141  .انگيز داردغم

 ... كردن آب و شراب و  اوشچكيدن، تر: تراويدن .105
» ياي«از سوي جان؛ اين كلمه قيد است و :جاني.142

اين كلمه به . آن ياي قيدساز يا ياي جانشين تنوين است
 .به كاررفته است»جاناً«ي غلطجاي كلمه

  ها، جمع خطوه ها، قدم گام: خطوات .179

  ها جمع خفيه، به معني نهان:خفايا .180  .هاي ديگر پوشندكه روي لباسي گشاد و بلندجامه:جبه.143  نصراني، مسيحي:ترسا.106
  در جاهاي پنهان ذهن: در خفاياي خاطر .181 پيشاني:جبهه.144  باال بردن: ترفيع.107
  .ي دوخته كه بزرگي به كسي بخشد جامه:خلعت .182 ديوار اتاق و ايوان:جرز.145  خود كاله:ترگ.108
  كهنه، ژنده، پوشيده: گونه خلق .183 گروه، زمره:جرگه.146  النگ، از مركّباتب:ترنج.109
  نام گياهي است، علف جارو:خلنگ .184 قطعيت و يقين:جزميت.147  نغمه، آواز نيكو، سرود:ترنم.110
  شده زخمي، زخم:خليده .185 آشكار، روشن:جلي.148  پادزهر، ضد زهر: ترياق.111
  آشپز، طباخ:خواليگر .186 گناه، بزه:جنحه.149 ادشاهان روسيه در گذشتهپ:تزار.112
  بيهوده: خيره خير .187 كشيدك، جنيبت:جنيبت.150 .نوعي شعر كه با آهنگ موسيقي خوانده شود: تصنيف.113
  گروه نوكران و چاكران:خيلتاش .188  .ظرفي از پشم بافته كه چيزها در آن كنند:جوال.151 زاري كردن، التماس كردن: تضرع.114
  نگهبان:داروغه .189 بافنده، نساج، عنكبوت:جوالهه.152 زني هم انگيزي، دو به فتنه: تضريب.115
اي كه مردگان را در آن نهند؛  سردابه:دخمه .190  گريبان، يقه: جيب .153  جويي آوردن، بهانه كردن، بهانه بهانه: لتعلّ .116

  يانگورستان زردشت
ي دراز كه مرد و زن از رو  پوشند؛  جامه:دراعه .191  كفش چرمي: چارق .154  .عصاي سبكي كه به دست گيرند: تعليمي .117

  بلند كه زاهدان و شيوخ پوشند، باالپوشي جامه. جبه
دگرگون شدن، برآشفتن،: )جمع تغير( :تغيرات.118

  درويشان: دراويش .192  ، ندا دادبانگ زد، جار زد: چاووش درداد .155  خشمگين شدن
  بسته: درزه .193 قورباغه:چغز.156 به خود نازيدن، به يكديگر فخر فروختن: تفاخر.119
كسي كه زود فريب بخورد، نااليق، :چلمن.157  بازرسي، بازجست، واپژوهيدن: تفتيش .120

  خياط: درزي .194 دست و پابي
  علَم، پرچم:درفش .195  محيط دايره، حلقه، قيد، گرفتاري:چنبر.158  و نشان، دريافت به فراست دريافت چيزي به عالمت:تفرس.121
  ي دوزخ صورتي نادر از كلمه:دروزخ .196  .تيري كه از جنس چوب خدنگ باشد:چوبه.159  دلجويي:تفقد.122
از درخت مرغي است مانند جغد كه خود را:چوك.160  بيان، بيان كردن: تقرير .123

  مضايقه بي: مضايقه، بي دريغ: دريغ .197 آويزان سازد و فرياد كند؛ شباويز، مرغ حق
  خشمگين: دژم .198 دورانديش، هوشيار:حازم.161 بيان كردن، روشن ساختن: تقريركردن.124
  اجازه، راهنما، وزير:دستور .199 مركّب:كبودرنگ، حبر:رنگحبري.162  گناه، كوتاهي كردن، كوتاهي: تقصير.125
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  .چه در شب بدرخشد تاب، آن كرم شب:شبتاب .270 بدخويي، بدخلقي، تندمزاجي:زعارت.235  رخصت، اجازه دادن: دستوري.200
  ندبزرگ و ارزشم:شخيص .271  گير تر از باز، موشاي است شكاري كوچكپرنده:زغن.236 مزد، فروش اول هر كاسب الف، پيش دست:دشت.201
تراش، سلماني، كسي كه در حمام موي: دالك.202

  انگيزي بدي كردن، بدخواهي، فتنه: شرارت .272  لغزش، خطا: زلّت .237  .مردم را كيسه كشد
دراينجا به معني نزديك، حدود، حوالي: دمدمه.203

  دراصل به معني با خشم سخن گفتن و آوازدادن
يحيان بر كمربندي كه زرتشتيان يا مس:زنّار.238

  بان، خيمه سايه: شراع .273  .بستند تا از مسلمانان شناخته شوند كمر مي
  پاره پاره: شرحه شرحه .274 دينملحد، دهري، بي:زنديق.239 پارهيك اليه، يك: دوال چرم و پوست، يك:دوال.204
  .ي گوشتي كه از درازا بريده باشند پاره:شرحه .275 لباس و پوشش خاص هر صنف:زي.240  بشقاب بزرگ و مقعر: دوري.205
  زيركي، هوشمندي: دها .206

مزه و هرچند غايت بيي گياهي بهبوته:ژاژ.241
ژاژخاييدن كنايه . شود شتر آن را بجود نرم نمي
 .از كار بيهوده كردن است

  زهر، سم، هرچيز تلخ: شرنگ .276

ه سخن گفتن در زير لب از روي آهست:ژكيدن.242  دادگري، انصاف، بخشش: دهش .207
  پراكنده شدن روشنايي: شعشعه .277 خشم و غضب، غرولند كردن

  گاه قسمت فوقاني خارجي استخوان سر، گيج: شقيقه .278  .درختي كه چوب آن بسيار مرغوب است: ساج .243  ديروز، روز گذشته: دي .208
  ي دلنواز ي شيرين، خنده خنده: شكرخنده .279 مال كردن، زير پا گذاشتنپاي:سپردن.244 محلي كه راهبان در آن عبادت كنند، صومعه:دير.209
ميمنت، خجستگي، چيزي را به : شگون:شكوم .280  درمانده و ملول: ستوه .245  آدم قد دراز: ديالق .210

  فال نيك گرفتن
  حساب پس دادن: شمارگرفتن .281  عادت نيكجمع سجيه يعني خلق و خوي و:سجايا.246  متر، گز 04/1معادل :ذرع.211
  صورت، چهره:شمايل. 282 سيستاني، اهل سيستان:سجستاني.247  صحرا، بيابان:راغ.212
  ي درويشان خرقه، خرقه: شوال .283 ابر:سحاب.248 نشينعابد مسيحي، ترساي پارسا و گوشه:راهب.213
  زنداني، گرفتار، محبوس: شهربند .284  تمسخر، ريشخند: سخره .249  راه گام، خوش تندرو، فراخ: راهوار .214
نام درختي است در باالي آسمان هفتم :سدره.250  مشاوره، با كسي در كاري مشورت كردن: راي زدن .215

 .المنتهي گويند سدرةكه آن را 
ي  كه برج اسد خانه اعتبار آن به(آفتاب : شيرسپهر .285

  .)اوست
  شير خشمگين: شير شرزه .286 رئيس:سر.251 .شاور، كسي كه در كاري با وي مشورت كنندم: زنراي.216
  ساله گوسفند يك:شيشك .287 حشمت، مهابت، غلبه، وقار:سطوت.252  سرا كاروان:رباط.217
پروردگار نوع در نظر مشركان مثالً: النوعرب.218

باد خنك و لطيفي كه از جانب شمال : صبا .288  چيني سخن: سعايت .253  .خداي آتش، خداي درختان
  .رساني است وزد؛ صبا نماد پيام شرقي مي

چه باعث سرخوشي و  جا يعني آن در اين:صبوح .289  عقلي خردي، كم بي: سفاهت .254  بهار: ربيع .219
  .نيروي معنوي فرد شود

  ينينش مصاحبت، هم: صحبت .290  دوش، كتف: سفت .255  سنگ زدن: رجم .220
  ي گنجشك اي كوچك به اندازه پرنده:صعوه .291 پست، فرومايه:سفله.256  كوچ، كوچيدن: رحيل.221
ضربه با گوشه ي مشت، آرنج يا مشت :سقُلمه.257  .ي ديگر پوشند اي كه روي جامه جامه: ردا .222

  درد، دلير ا ميكسي كه صف لشكر ر: صفدر .292  .شود دست كه معموالً براي هشدار دادن زده مي
  برگزيده و خالص از هرچيز:صفوت .293 رشته، نخ:سلك.258 .)در درس دوم سم مهلك مقصود است(سم مهلك :رز.223
  آواز دادن، صداكردن:صالزدن .294 سفره:سماط.259  ترسناك، وحشتناك: انگيزرعب.224
به خاك آلودن بيني، خالف ميل كسي:رغم.225

جمع صالت، به معني رحمت و :صلوات .295  ي نمايش صحنه: سن .260  رخالف ميل، كراهتعمل كردن، ب
  بخشايش حق تعالي، درودها

صمغي است زردرنگ كه روغن كمان از : سندروس.261  شكايت كردن، دادخواهي كردن: رفع كردن .226
  روشن شد: صورت شد .296  .در درس فقط زردي آن منظور است. اند گرفته آن مي

  .نويسند ي كاغذي كه روي آن مي قطعه: رقعه .227
سنگي سخت و متمايل به صورتي :سنگ سماق.262

يا سبز است و چون مقاومت و سختي زيادي دارد، در 
ها و براي ساختن سنگ  هاي سنگي ساختمان ستون

 .شودآسياب از آن استفاده مي
  هيبت: صولت .297

  نگهداري:صيانت .298 ديد، توان بينايي:سو.263 اثري به سبك رمانتيسماي؛  داستاني، افسانه: رمانتيك.228
گر، الابالي، آن كه ظاهر خود را زيرك، حيله:رند.229

  بستن چيزي بر زخم، مرهم نهادن: ضماد كردن .299  تندي، تيزي، شدت اثر: سورت. 264  .در مالمت دارد و باطنش سالم باشد
.ي دوم ساخته شود بقهايواني كه در ط:رواق.230

  سايبان، پيشگاه خانه
ي كمان ي تير، جايي از تير كه چلّهدهانه:سوفار.265

  باطن: ضمير .300  .را در آن بند كنند
  زمين زراعتي، دارايي: جمع ضيعت:ضياع .301 ترس:سهم.266 )بهشت:ي رضوان روضه(باغ، گلزار : روضه.231
يا تپه يا بيابان كه سوراخي است در كوه:زاغه.232

  محل استراحت چارپايان است، آغل
شادباش، طال يا پولي كه بر سر عروس :شاباش.267

 .يا داماد ريزند
ي چوبي يا آهني كه اطراف محوطه  نرده:طارمي .302

  .يا باغي نصب كنند
ي پتك، دراي در اصل زنگ  ضربه: زخم دراي .233

  .كاروان است
ي مخصوصي كه  بازي، حقه حقهاصطالح : شامورتي. 268
  ي زينتي طاس كوچك، آويز طال و نقره: طاسك .303  .بازان با آن عمليات محيرالعقول انجام دهند حقه

  كننده، فال، بخت، اقبال برآينده، طلوع: طالع .304  زيباروي، محبوب، معشوق: شاهد .269  آزار، اذيت، شكنجه: زجر .234

  

  

w
w

w
.D

ar
sY

ad
.ir

www.DarsYad.ir



ها و دعاهايي  به معني نقش اصالً يوناني است: طلسم 305
  .ي آن كاري خارق عادت انجام دهند وسيله كه به

فروغي ايزدي است كه به دل )خرّه:فرّه(فر.334
يابد و از پرتو همين  هركه بتابد، از همگنان برتري مي

رسد و در  فروغ است كه شخص به پادشاهي مي
 .شودكماالت نفساني و روحاني كامل مي

  جمع كاينه، موجودات جهان: كاينات. 363

مشكل كسي را كه ديگران: طلسم كسي را شكستن.306
  عظمت، بزرگي: كبريا. 364  شكوه: فر. 335  .از حل آن عاجزند برطرف كردن

  شانه، كتف: كَت. 365 ي فرشگستر، گسترندهفرش:فراش.336 ي كاغذي دراز، لوله نامه، كتاب، دفتر، نوشته:طومار.307

ي الياف آن در  گياهي است كه از ساقه: كتان. 366  فريم، قاب عينك: فرام. 337  فرمان بردن، اطاعت كردن: طوع. 308
  .كنند نساجي استفاه مي

چه از كسي براي رفع حاجتي بگيرند و  آن: عاريه .309
جا يعني  جمع كاتب، نويسندگان؛ در اين: كُتّاب. 367  واجب گردانيدن، تعيين كردن: فرض. 338  .پس از رفع نياز آن را پس دهند

  مكتب
كساني كه در مدتي معين در مسجد: عاكف.310

  ي مرتفع تل بلند، پشته: كتل. 368  جدايي، دوري: فرقت. 339  .بمانند و به عبادت پردازند

ي راهنما در صورت دو ستاره)دو فرقد: (فرقدان.340  حاكم، والي: عامل .311
  كرم، بخشش: كرامت.369 نزديكي قطب شمالفلكي دب اكبر در

  .اسبي كه رنگ او ميان زرد و بور باشد: كُرند. 370  شكوه، شأن و شوكت و داراي فر بودن:فرّهي.341 خشم گرفتن، غضب، مالمت: عتاب.312
  كژرفتار، بدرفتار:كژخيم.371 زده، منجمديخ:فسرده.342 به بلندي رفتن، باال آمدن: عروج.313
  لباس:كسوت. 372 سخن بيهوده:شارفُ.343 .دست آورندديگر به آبي كه از فشردن ميوه يا چيز:عصاره.314

  آب و زمين: عقار. 315
درستي و شيوايي؛ سخن روان كه با استفاده از :فصاحت.344

بندي درست  آهنگ و رايج و تركيب لغات و تركيبات خوش
  .گيردصورت ميعبارات و جمالت مطابق قواعد زبان

  بغل، آغوش: كَش. 373

  خوش، خرّم: كش.374  مرد، بسيار بخشندهدهنده، جوانبسار فيض:فياض.345  بند گردن:عقد.316

317 .آسمانه و قوس بنا از طرف داخل كه آن را :قاب.346  خون بسيار سرخ، خون غليظ: لَقع
  پاسدارخانه: خانه كشيك. 375 .سازنداز چوب مي

 .دربان، لغتي تركي است:قاپوچي.347  بيمار، رنجور: عليل.318
ي تُنُك و لطيف كه آن را  اي از پارچه خيمه: كلّه. 376

قاچ، برجستگي جلو زين اسب كه از چوب، :قاش.348  كار ستيزه: عنود. 319  ي عروسي بند، حجله دوزند؛ پشه همچون خانه مي
  پيش زين ي ي زين، قبه كوهه. شاخ يا فلز سازند

درختي است كه از سوزاندن چوب آن بوي:عود.320
  .شود خوشي پراكنده مي

از  گل قاصد، گياهي است علفي و پايا: قاصدك .349
  اسب سرخ مايل به سياه: كميت. 377  .رويد طور خودرو مي اين گياه به. ي مركبان تيره

  ستاره:كوكب. 378 شت از هر چيزيك م:قبضه.350 ابزار سنجش، سنگ محك، آزمون:عيار.321
و روشن در كنار راست اي است سرخ رنگ ستاره:عيوق.322

كندو پيش از آن غروب  كهكشان كه پس از ثريا طلوع مي
  .مظهر دوري و روشنايي و بلندي است. كند مي

351 .اي از ني و علف كه كشاورزان و  خانه: كومه. 379  عمارت گنبدي شكل: هقب
  نشينند؛ آلونك، كپر، كلبه آن مي باغبانان در

  گلگونه، سرخاب: غازه. 323
برخي موارد در زبان عربي فعيل به معناي :قتيل.352

جا كه به معناي مقتول و  مفعول است؛ از جمله اين
  .باشد شده مي كشته

مخصوص اسب (رنگ سرخ مايل به تيرگي : كَهر. 380
  .جا مطلق اسب مراد است ، در اين)و استر

بوشواز عطريات و مركّب از مواد خ: غاليه.324
  ي جنگي، خفتان نوعي جامه: گبر. 381  كاسه: قدح. 353  با رنگ سياه... ازقبيل مشك، عنبر، كافور 

  كنان و با ناز راه رفتن جلوه:گرازان.382 آمدن، قدم نهادن:قدوم.354 تاوان، جبران خسارت مالي و غير آن: غرامت.325

بخت  كنايه از افراد بدبخت و سياه: گوري گره.383  نزديكي: قُربت. 355  جمع غريبه، نادر، نو: يبغرا. 326
  )كور و كچل، الغر و سياه(

  .رويد نام درختي است كه در مناطق گرم مي: گز.384  كلك زدن، كمين كردن براي شيطنت:قالكردن.356  خورده مغرور، گول:غرّه.327

سنگ، فالخن، آلتي كه با آن قالب:قلماسنگ.357  شير: غضنفر. 328
  نوعي درخت): تير گز: (گز. 385  .سنگ اندازند

نوعي خوراك از گوشت كه آن را در تاوه يا ديگ :قليه.358  جوشش، جوش و خروش: لَيانغَ. 329
  انبوه، پر شاخ و برگ: گشن .386  .نوعي حلوا با روغن و آرد» ي حلوا قليه«./ بريان كنند

  ي كبوتران، ياكريماي از راستهپرنده:قُمري.359  برگزيده، برتر:فايق.330
نام نوايي در موسيقي و گنجي : گنج فريدون .387

تسمه و دوالي كه از پس و پيش زين: فتراك.331  منسوب به فريدون
  بند اسب آويزند، ترك

هاي  جا مقصود بازيگر نمايشدر اين:قوال.360
  . گردي است دوره

اي  آساها درختچه ي سبزي گياهي است از تيره: گون.388  جيغ كشيدن به هنگام جشن:جيغ، قيه كشيدن:قيه.361 گشايش حاصل شدن چيزي بيش از حد انتظار:فتوح.332
متر و داراي خارهاي بسيار است و غالباً به  حداكثر به ارتفاع يك

  .رويد يهاي باير م حالت خودرو و در نواحي كوهستاني و زمين
ي معطر جامدي كه از گياهاني چون ماده:كافور.362  مردي، مردانگي جوان: فتوت. 333

  .آيد ريحان و بابونه و چند نوع درخت به دست مي
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  رساننده مددكننده، ياري: ممد .451 افزوني، زيادي:مزيد.420  تضرع، التماس، اظهار نياز:البه.389
زدن، خدشه به كسي سيلي: زدن لت. سيلي:لت.390

  بلندنظر بودن، طبع عالي داشتن: مناعت .452  رفتاري  آشتي كردن با يكديگر، خوش: مسالمت. 421  وارد كردن

 غرق شده:مستغرق.422 ي باريكگفتار نغز، مطلب نيكو، نكته: لطيفه.391
؛ عصايي مخصوص از »منتشا«مأخوذ از نام شهر   :منتشا. 453

كه پا و دستش معيوب باشد؛ آن: لنگ و لوك.392  كه درويشان و قلندران با خود دارند دار چوب ستبر و گره
  .مجازاً ضعيف و ناتوان

  دارنده الزم: مستلزم. 423

آورد؛  چيزي كه نوشيدن آن مستي مي:مسكر.424  گرفته، انس گرفته الفت: مألوف. 393
  شوم، ناميمون، بداختر: منحوس .454  مثل شراب

چه غير ازمخفف ما سوي اهللا؛ آن: اسوام.394
  ي مخلوقات خداست، همه

جايي كه سيالب از آن بگذرد؛ محل :مسيل.425
  زشت، ناپسند: منكَر .455  گير عبور سيل، جاي سيل

 پرشده، انباشته، مملو:مشحون.426  .است) آن(چه در او  آن: مافيها.395
 وظايف و اعمالي كه) جمع موجب: (مواجب .456

قطعه چوبي دراز كه در جلو درشكه و: بندمال.396  .انجام آن بر شخص واجب است
  شادمان: مشعوف. 427  .ها را به دو طرف بندند ارابه نصب كنند و اسب

دستار ظاهراً به معناي خوب و مرغوب ددرمور: ماليده.397
و در عبارت  شده مرتبدرمورد موي سر ظاهراً يعني . است

  .گوشمال داديعني  نيك بماليد
  ها، جمع موهبت بخشش: مواهب. 457  ها ، چراغ)جمع مصباح(: مصابيح. 428

تاوان گرفتن، جريمه كردن، خون كسي :مصادره.429  .چه درون چيزي است آن :مايحتوي. 398
  آور، ترسناك وحشت: موحش. 458  را به مال او فروختن

  فخركردن، نازيدن :مباهات. 399
هاي  مصف به معني محلجمع:مصاف.430
  هاي جنگ بستن، ميدان صف

 رفتن به رزمگاه و جنگ:به مصاف رفتن
  دوستي گرفتن، دوستي، محبت: مودت. 459

شده،نشيننده، روي هم جمع برهم: متراكم.400
  نوعي كفش: ي ميكائيلي موزه .460  زيان، زيان رسيدن، گزند رسيدن: مضرّت. 431 گردآينده

صوفيان، پيروان راه شناخت و معرفت: متصوفه.401
  بخشش: موهبت. 461  آسيا كردن غذا در زير دندان، جويدن: مضغ. 432  حق، عارفان

  شده، دورافتاده، متروك ترك:مهجور. 462 خانهجاي ضيافت، مهمان:مضيف.433  شكارگاه: متصيد.402
  گهواره: مهد. 463 و دشوارتنگنا، كار سخت:مضيق.434  ها توابع، وابسته: متفرعات.403
  معني و بيهوده كالم بي:مهمل. 464  شده برد، اطاعتكسي كه ديگري فرمان او را مي:مطاع.435  شونده، همگرا نزديك: متقارب.404
  آور، برانگيزنده هيجان: مهيج 465 رهاشده، آزاد:مطلق. 436 دارنده، طوالني، دراز مدت: متمادي.405

  درپي پي: متواتر. 406
مجلسي كه در آن :مخفف مجلس مظالم:مظالم.437

شده  هايي كه بدانان ي ظلم هاي مردم درباره به شكايت
  .شد بود، رسيدگي مي

  . ترين، بزرگ بزرگ: مهين. 466

  زمان وعدهگاه،  جاي وعده، وعده:ميعاد. 467 كردنستيزه:معارضه.438 نشيني اختياركردن اعتكاف و گوشه: مجاوربودن.407
غيرمادي، امري كه روحاني محض باشد،: مجرد.408
  آبگينه، شيشه: مينا 468  گناهان، جمع معصيت: معاصي. 439  چه منزه از ماده باشد مانند عقل و روح آن

  بهشت: مينو. 469 خوردهسال:معمر.440  دان آتش: مجمر.409
حالت ماه در.شده شده، احاطه پوشيده: محاق.410

  ها، نارنج هاي آن مطلق مركّبات و ميوه: نارنگ. 470  شده، معمول عهدشده، شناخته: معهود. 441  .شود ه شب آخر ماه قمري كه از زمين ديده نميس

 .تهي سازند قايقي كوچك كه از درختي ميان: ناو. 471  موبد زردشتي، زردشتي: مغ. 442  وگوها ، گفتةجمع محاور: محاورات. 411
مأموري كه كار وي نظارت بر اجراي: بمحتس.412

  پيكار، نبرد، مبارزه:ناورد. 472  )معني گور مجازاً  به (جاي فرورفته و گود، گودال : مغاك. 443  .احكام دين بود

نوعي تير كوچك كه آن را در غالف :ناوك. 473  ي دراز و باريك فلزي، سيمرشته:مفتول.444  ور بهره: محظوظ.413
  .رند و از كمان سر دهند تا دورتر رودآهنين گذا

  
  .چه بدان فخر كنند آن: مفخَر. 445  گرديده خوار، زبون: مخذول. 414

  نامبارك، بداختر:نحس. 474 انگيزبخش، فرحشادي:مفرِح.446  بند، قالده گردن: مخنقه.415
  زنبور عسل: نحل .475 اقراركنندگان، سخنگويان:مقرّ.447  ادعاكننده، خواهان: مدعي.416
  باصفا، خوش آب و هوا: نزه. 476 خوردهمغلوب، شكست:مقهور.448  خواري و بدبختي:مذلّت.417
  تفرجگاه:نزهتگه. 477 جمع ملهي؛ آالت لهو:مالهي.449 شده نكوهيده، زشت، مذمت: مذموم.418

اب شاه يا بزرگي كساني كه در رك:ملتزمين. 450  رفت و آمد دوستي،: مراوده .419
  كنند؛ همراهان حركت مي

  حالت سرخوشي و مستي:نشئت. 478
  تيز، تيغ جراحي نيشتر، چاقوي فلزي نوك:نشتر. 479
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ي زنچه صرف هزينه انفاق و بخشش، آن:نفقه.480
  .و فرزند شود

  ضربه: سالم، تندرست زخم:درست. 545  
  نمجازات نكن، مؤاخذه نك:مگير. 546

انگشتر مانندي از جنس استخوان بود : شست. 508  فرياد و زاري به آواز بلند:نفير.481
داري،  كردند و در وقت كمان كه در انگشت شست مي

  .گرفتند با آن مي زه را

  از مد افتاده، از رونق و اعتبار افتاده:دمده. 547
  نيروي انتظامي:نظميه. 548  روش، طريقه:نمط.482
تنهايي بهبه»نوش«شهد و شيريني، گاه : نوش.483

  .است» گوارا باد«معني 
  صالحان: اهل صالح. 549

  تماس:آسيب. 550 آرزو:امل.509
  به شك و ترديد افتاد: متهم گردانيد. 551  آب دهان:خدو.510  پناهگاه: نهفت .484
هاي رومي است كه بخشي از آن در ازماه: نيسان.485

  .شود فروردين و بخشي در ارديبهشت واقع مي
  جادوگر:جادو. 552 جنگ:غزا.511
  گير بود كرد، پي دنبال مي: شدپاپي مي. 553 ي ظاهريسر و وضع، قيافه:تك و پوز.512

هايي  نيلوفر، گياهي است پيچنده با گل: نيلفر. 486
  .شيپورمانند

  جا، اينجا و آنجا جابه: گله به گله. 554  تنزل كردن، به عقب برگشتن:واترقيدن.513

كنايه از خودستايي كردن، در : رجز خواندن. 514
  .جا منظور تمسخر و تحقير محمدولي است اين

  وجو، تفحص جست: كندو كو. 555

پرداختن ): ي تاوان دادن عاميانه(توئون دادن. 556  كننده، ستاينده وصف: واصف. 487
  خسارت و زيان

  انديشه و قصد انجام كاري را كردن: به صرافت افتادن. 557 رهبر:الور.515  جمع وجنه، رخسار: وجنات.488
دارنده، صفتيبسيار مهربان، بسيار دوست: ودود.489

  .از صفات خداي تعالي است
پول يا مالي را با مكر و فريب از : تلكه كردن. 516

  .كسي به دست آوردن
  بخت يار بود: هنر آن بود. 558
  از مرگ نجات يافته: از آن جهان آمده. 559

  فرمان داد: مثال داد. 560 داشتن برنجانباري براي نگه:كروج.517 ددهنده، اندرزگويجمع واعظ، پن: وعاظ.490
  سريع:خيرخير. 561 قصه گفتن:نقل گفتن.518  سرزنش بدگويي: وقيعت.491
  .خدا خيرتان دهد: هللا دركم. 562 جنگيدن، درافتادن:جر كردن.519 .طعامي كه در مهماني و عروسي دهند: وليمه.492
اين كلمه (مرد  زاده، جوان نجيب: جنتلمن.520  صدا و غوغا، آواز مهيب:هرّا.493

  .)انگليسي است
  پيوند مناسب اجزاي سخن: حسن تأليف. 563

  كامالً عصباني شد: ز جاي بشدنيك ا. 564 صفت نسبي منسوب به هرات؛ اهل هرات: هريوه.494
،)هزاردستان(ي بلبل اي از خانواده بلبل يا پرنده:هزار.495

  عندليب
  غم:تيمار. 565  »آقا«اي است فرانسوي به معني  كلمه: مسيو. 521
  غم خوردن: تيمارخوردن. 566 اهريمن، شيطان:عفريت.522

  چهره:ديدار. 567  »آقا«اي است فرانسوي به معنيكلمه:مسيو.523 .اي كه مردم را به جنبش درآورد آشوب، فتنه:هزاهز.496
هايگروه]:صندوقي ي هفت دسته[صندوقي هفت.497

هاي روي  اند كه با اجراي نمايش گردي بوده نمايشي دوره
ي مردم را فراهم  حوضي، اسباب سرگرمي و خنده

هايي  صندوق ها وسايل و ابزار خود را در اين گروه. كردند مي
هايي بودند  ترين گروه آن ترين و كامل پرجاذبه. اند نهاده مي

گروه نيز به هر يك از بازيگران . اند كه هفت صندوق داشته
  .اند گفته مي» قوالك«يا » قوال«

  چه مقدار، به مقدار زياد:چه مايه. 568 اهريمن، شيطان:عفريت.524
  سربسته و مهر و موم شده: سربه مهر. 569 باد موافق:باد شرطه.525
  آماده و مهيا: بسته قبا. 570 ي دلشكاركننده:شكردل.526
  شروع به دويدن كرد: به تگ ايستاد. 571 شكار كردن:شكردن.527
  .راه خود را پيش گرفتند: سر خويش گرفت. 572  كننده زمامدار و هدايت: گير عنان.528

  رد پا: اثر. 573  سنگ، همراه هم: عنان هم. 529
  به دنبال: بر اثر. 574

  .جوشد آبي كه از سنگ يا زميني مي:آب زه. 575 نگريبيني، سطحيكوته:ديدگيكوته.530 .»آگاه باش«صوت تنبيه به معني :هله.498
كنده و گوشتستغذايي لذيذ از گندم پو: هليم.499
است اصل اين كلمه، هالم بوده و ممال شده . پزند مي

  .نيز متداول است» حليم«صورت  و نوشتن آن به

  ي چشم چشمه: آب ديدگان زه. 576 اصيل و نژاده:گوهرصاحب.531
  فروآورد؛ پايين انداخت: فركاست. 577 شعرخواني عرب:حدي.532
  يك چشم: اعور. 578 تأييد كردن: تصديق.533

ايراي جثهاي شكاريان، د اي از راسته پرنده:هما.500
است و زبان پهلوي به معني فرخنده در . نسبتاً درشت

  .به همين دليل نماد سعادت واقع شده است

  گل :طين. 579 نامه گواهي: نامه تصديق.534
  گل خشك:صلصال. 580 ي درختي قورباغه: داروگ.535
  سفال: فخّار. 581 معرب شوشتر:تستر.536

هريك از دوكس كه با يكديگر جنگ: هماورد.501
  كنند، حريف، رقيب

  دندوي:پوييدن. 582 جشن عروسي:طُي.537
  اميد است كه، شايد: مگر. 583 خاطر، فارغ بال، نادانآسوده:بارسبك.538

  حركت كنيد، برخيزيد:بپوييد. 584  بدون انديشه سخن گفتن يا شعر سرودن:بديهه.539  ي پول كيسه: هميان.5.2
ايهايي كه به اسم ستاره ها، صورت اندام: هياكل.503

  )هيكل جمع. (ساختند از ستارگان مي
  شدن هوش خبر ماندن، بي بي: خبر شدن بي. 585 شكايت:عرض.540
  ميسر نشدن: دست ندادن. 586 .بزرگ و بلندقدر است:جل و عال.541

  كنند پردازند، توجهي نمي نمي:نبازند. 587 كار، اعمال عبادي:معاملت.542  هيزم: هيمه.504
كشف كردن و آشكارساختن،:مكاشفت.543  گردن، موي گردن اسب و استر:يال.505

  پي بردن به حقايق: دراصطالح عرفاني
  وار آزاد و گستاخ: وارخواجه. 588

  شوخي كرد، مزاح نمود: خُلقي بكرد. 589  نگهان: يكايك.506
كسي كه مأمور نگهداري و حفظ و: يوزبان.507

  .تربيت يوزهاي شكاري است
در درس اول كتاب ادبيات (دسته موي پيشاني:طره.544

  به خود آمد: با خويش رسيد. 590  .ي پرچم است هاي سياه حاشيه به معناي رشته 3فارسي 
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  بااو، همراه او: بازو به هم.591
 .اين خانه را خراب كنيم: كنيم اين سراي باز.592
 گوشه گرفتم: پاي در دامن آوردن.593
تحقيق،  رطي، بهشرط،بي هيچ ش نه اگر، بي: رمگ.594

  حتماً، هر آينه
ي ده تن سخن  كسي كه به اندازه: گوي مرده ده.595

  .بگويد
  محبوس، زنداني: شهربند.596
  !زشتي نصيبتان باد: زشت باديد.597

 »باشيد«فعل عايي به معني : »باديد«
598.باد گرم: مومس  
هبدر ادب فارسي هرجا گل، تنها(گل سرخ :گل.599

  ).كاررود، به معني گل سرخ است
  نگذاري: نَنَهي.600
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