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دهم سال امالی و لغات
کردگار نام به : ستایش

اماللغت

چرخافالک: آسمان، فلک، جِ

دهندهرزّاق: روزی

آفرینزهی:

پرتوفروغ: روشنایی،

دانشفضل: نیکویی، کَرَم، بخشش،

زبانکام: دهان، مجازاً دهان، سقف

-نَظَر-رحمت–فضل-کردگار

-فروغ-رخسار-زهی-رزّاق

عجایب

چشمه : اول درس

اماللغت

لیاقتبرازندگی: شایستگی،

زیورپیرایه:

کردنتعلّل: درنگ آوردن، بهانه

سریعتیزپا: شتابنده،

لجوج،خیره: فرومانده، حیران، سرگشته،

بیهوده

زلفشکن: خم و پیچ

زن: غوغاکنانغُلغله و شور

مشکلفرج: و کار در گشایش گشایش،

پشتقفا: گردن، پشت گردن، پَس

گلگلبُن: بوتة بیخ سرخ، گل گل، بوتة

نبردمعرکه: جای جنگ، میدان

کلیدمفتاح:

بیبینادره: نظیرمانند،

نوعنمط: روش،

نیلوفر،نیلوفری: به منسوب نسبی، صفت

ر درس،به متن در الجوردی؛ نیلوفر، نگ

از نیلوفری»مقصود آسمان«پردة ،

است. الجوردی

هالکتورطه: پست، زمین مهلکه،

شلوغی،هنگامه: فریاد، و داد غوغا،

مردم جمعیّت

دادنیله: تکیه دادن: یله آزاد؛ رها،

-هدف-صدف-تیزپا-زنغلغله

-گهرتابناک-آغوش-معرکه

-مبدأ-غرور-نمط-دگیبرازن

-درزَهره-نعره-نسهمگی-بحر

هوای-حادثه-ورطه-هنگامه-یَله

سیراب-خصلت-نفس

–پیرایه–لیاقت–شایستگی

–غوغا–حیران–تعلل–زیور

رها-هالکت–مهلکه–قفا
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مدار ننگ آموختن از : دوم درس

اماللغت

گفتنبیارتجاالً: سخن اندیشه بدون درنگ،

سرودنیا شعر

کردناِسترحام: رحم طلب خواستن، رحم

دادناستماع: گوش شنیدن،

خوشبختینیکاقبال: بختی،

بدبختیاِدبار: بختی، تیره

واجباِلزام: گردانیدن، الزم ضرورت،

گردانیدن

هنگاماوان: وقت،

خالصهباری: حال، هر به القصّه،

بدخواهبَدسَگال: بداندیش،

کردن: کهبِسمل آنجا از بریدن، را سرجانور

جانور ذبح وقت در اهلل»مسلمانان ِبسم

الرحیم بهمی«الرحمن دلیل همین به گویند،

کردن ذبح کردن»عمل می«بسمل -گفته

شود.

وجامهپالس: درشت گلیم ارزش، کم ای

کلفت

پیوستتعلیقات: تعلیق، یادداشتج و ها

کتاب: یا رساله در جزئیات و متنمطالب در

نشان مقصود است.درس، ارتشی های

کردنتقریر: بیان بیان،

سرشتطبیعت: و طبع عادت، خو،

قرارطمأنینه: و سکون آرامش،

کردن: سرزنشعِتاب برکسی، گرفتن خشم

کردن

بدخواهعنود: و دشمن کار، ستیزه

دهندهفیاض: فیض بسیار فراوان، و سرشار

خویشاوندیقرابت: و خویشی

سیاه:کُمیت به مایل سرخ اسب

ناچارالجَرَم: ناگزیر،

خوشلَعب: لعب: و لهو گذرانیبازی،

گرامیداشتتکریم:

اندامتکیده: باریک و الغر

نامهنامه:تصدیق گواهی

تیمارداشتن:تیمار: خدمت، اندیشه، غم،

باشد. بیمار که کسی از محافظت و غمخواری

ستمکارجافی: جفاکار،

حیاحُجب: و شرم

حَلَبحَلَبی: جنس از فلزی، نازک ورقة

خورش: شاهانهخسروانی غذای و خورش

لجوجخودرأیخودرو: خودسر، ،

چیزیدانگ: ششم یک بخش،

جوهردوات: دان، مرکّب

سبزرنگزنگاری: زنگار، به منسوب

آهنگشهناز: از ایرانی،یکی موسیقی های

شورگوشه دستگاه از ای

آگاهصاحبدل: عارف،

تلفضایع: تباه،

متنضمایم: در پیوست؛ و همراه ضمیمه، ج

نشان مقصود دولتیدرس، های

است.

میمُسکِر: مستی آن نوشیدن که -چیزی

شراب مثل آورد؛

بیمُحال: ناممکندروغ، اصل،

نیازبیمستغنی:

آزمندمولع: حریص، مشتاق، بسیار شیفته،

کسیمُطربی: مطرب: مطرب؛ شغل و عمل

خود پیشة را آواز خواندن و ساز نواختن که

سازد.

گناهانمَعاصی: معصیت، ج

خوردهمغلوب: شکست

باریکمَفتول: و دراز فلزی رشتة سیم،

شدن: شدنملتفت متوجّه شدن، آگاه

-اندوهگین-تیمار-مستغنی-میاسا

-سزا-ضایع-خویشنهاد-مُمال

-حرمت-قبیله-قرابت-خاصّه

-ارتجاالً-حذر-رَسته–مولَع

رسا و -احسنت-مبلغ-گرم

الصبیان -احتیاج-نصابُ

خان مسیح -معین-عبرت-میرزا

-بیضی-اشارت-مطابق-معمول

-برزن-ملتفت-زنگاری-مفتولی

–عادی-اوریحم–متداول

حال-استعداد-روزمره -درعین

-حریف-ضربت-خوشمزگی

پیروز-الجرم-صدمت و -غالب

خورده شکست و -ذولمخ-مغلوب

-رهانیدن-رحم-استرحام

حَرام و -همگان-بسمل-حَالل

-آهنین-بدسگال-طعمه-هَلیم

-طمأنینه-وقار-ورانداز-فرسوده

مسائل-اساساً-الزام–ابداً-جوهر

نامه-یتکم– -توجه-تصدیق

-صَدَقه-نمازخوان-پناه-نوه

-عِتاب-ایوان-شهناز-خشت

-مألوف-طبع-ذوق-طَرَب-اَشتر

و-حیرت-بُتّه-حلبی ضمایم

-محتوا-قوّت-مهارت-تعلیقات

–فیّاض-محب-رهاورد-مربّاجات

-تَشَک-مسخرگی-توصیه-اَوان

-عنودان-حسودان-بازوبند

لعب-معشوق و -معاصی-لهو

–مکیده-ایشیره-تریاک

چاه–وحشتناک –ندخزهر–تهِ
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تَقول: میلمن کسی چه گویی؟برای

مشغوللهو: را مردم آنچه سرگرمی، و بازی

کند.

گرفتهمألوف: خو

مرسوممتداول: معمول،

گردیدهمَخذول: زبون خوار،

دلقکیمسخرگی: گویی، لطیفه

آبمنجالب: شدن جمع ومحل کثیف های

بدبو

فرسودهمُندرس: کهنه،

ناپسندمُنکر: زشت،

کردهنموده: آشکار کرده، ارائه داده، نشان

آه–تراویدن–قریحه–اعماست

رسندم–پالس–قضا–

بختی –عادت–القصه–تیره

سرشت و حیا–غمخوار–طبع

ناگزیر–آزمند–حریص

گذرانی –مسخرگی–خوش

زبون–دلقکی و خوار

به سفر : سوم بصرهدرس

اماللغت

بسیاردانادیب: دانشمند، فرهنگ، با

لیاقتاَهلیت: شایستگی،

ستورانبهایم: چارپایان، بهیمه، ج

نیزاربیشه: کوچک، جنگل

اهللتسبیح: سبحان یادکردن، پاکی به را خدا

گفتن

درویشانجامهپالس: که ستبر و پشمینه ای

کم گلیم نوعی بهاپوشند،

عربیتازی: زبان تازی: زبان عرب؛

نَوالُه: عَم وَ جَاللُه وجَل او شُکوه است بزرگ

او لطف است فراگیر

کیسهخورجینک: کوچک، کهخورجین ای

می درست پشم از دومعموالً شامل و کنند

جامه است؛ دان.جیب

بیدرحال: ، درنگفوراً

دهندهکیسهدَالک: مال و مشت حمام، کش

وامدین:

نامه:رقعه

گلهرمه:

آلودگیشوخ: چرک،

دارد،شوریده: آشفته ظاهری که کسی

عارف و عاشق

قورباغهغوک:

آسودگیفراغ: آرامش، و آسایش

رهاییفَرَج: گشایش،

کشقَیّم: کیسه معنی به متن، در سرپرست،

است. آمده حمّام

کرایهکرای:

کردن: بهگُسیل کسی فرستادن کردن، روانه

جایی

رسیدگیمَرمَت: و اصالح

مردانگیمروت: جوانمردی،

)مراکش(مغربی: مغرب کشور به متعلّق

میمُکاری: کرایه االغ و شتر و اسب که -کسی

می کرایه یا کند.دهد

خوشنیکومنظر: چهرهزیبارو،

–عاجز–برهنگی–بصره

پالس–کُهنه–مانَنده–دیوانگان

–خورجینکی–حمّام–

بان –بگذارد–مَکید–گرمابه

–ابوالفتح–مغربی–کاریم

–عذر–رقعه–مرّمت–وسعت

–اهلیت–قیاس–قصّور

سیوم -رمنظنیکو–فاضل–روز

–دهاد–قرض–اعراب–متدین

اهله و الحق گسیل–انعام–حقّ

آسایش– و برپای–عزّوجلّ–فراغ

–عذر–تازی–قیّم–خواستند

نّواله عم و جالله -تعالی–جل

غوک–شوریده–بیشه–رحیم

–تسبیح–مروّت–بهایم–

–هوش–طاقت-خفته–غفلت

دان–مدهوش –آلودگی–جامه

مردانگی–اصالح
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نقاشی کالس : پنجم درس

اماللغت

اسالمی،اسلیمی: کلمة یافتة شکل تغییر

خمطرح و پیچ از مرکّب کههایهایی متعّدد

هستند. طبیعت عناصر شبیه

گردناخُره: زیر قوس گردن، چنبرة

غیرعادیبُحران: وضع آشفتگی،

گرفتنبُرخوردن: قرار میان در

وبَنشن: لوبیا و نخود قبیل از بار و خوار

عدس

صورتنقشبیرنگ: به نقّاش که طرحی و ه

نقطهکم یا میرنگ کاغذ بر سپسچین و آورد

کامل را میآن آمیزی اولیهرنگ طرح کند،

گوشهبیغوله: مردمکنج، از دور ای

یافتنتسال: آرامش

پستیحقارت: خواری،

کردنخطابه: وعظ خواندن، خطبه سخنرانی،

ِصدق: راستینخَلَف جانشین

دستهخیل: گروه،

زیبارعنا: قامت، و قد خوش

زیرکانهرندانه:

ناچیزشِندِرغاز: و اندک پولی

قرارطمانینه: و آرامش

زنعیال: ، فرزندان و زن

کتفغارِب: دو میان

مصرفراعنه: قدیم پادشاهان فرعون، ج

اسبکُله: پای پشت برآمدگی

یاکنگره: و دانشمندان از مجمعی

یا علمی مسائل دربارة که سیاستمداران

)کلمه کنند بحث فرانسوی(سیاسی ای

کمبرداری:گرته به چیزی یاطرّاحی گرده ک

نسخه زغال؛ یا زنگ یکخاکة روی از برداری

طرح یا تصویر

کمرگُرده: باالی پشت،

واژهمَخمَصه: این تنگنا، بزرگ، غم و بدبختی

معنی است.«گرفتاری»به شده متداول

آسودهمرفّه: و راحت

پریشانمَشَوش: و آشفته

ومعاشرت: رفت داشتن، الفت شنید، و گفت

آمد

خانهمیراب: به را آب که کسی آب، ونگهبان ها

میباغ تقسیم کند.ها

صفا: دروَالصافات صف فرشتگان به سوگند

)آیة سورة1صف ،37)

چشموَقَب: گودی چون اندام فرورفتگی هر

داراییوقفی: یا زمین وقف: وقف، به منسوب

خدا راه در معیّنی مقصود برای که ملکی و

دهند. اختصاص

–اسلیمی–صورتک–دلخواه

–طرّاحی–بغل–گوته–رعنا

نیاکان صدق –هنرور–خٌلفِ

و–آخُره–راز–زندگان یال

–فرازکُلّه–کتف–گُرده–غارب

–درماندگی–سُم–تمامت

رندانه –مخمصه–علف–گریزی

کنگره–وَقَب–حقیرت–رَسته

و–نویسندگان– –برپاعَلَم

خانم–خطابه –سراغ–عالیه

–همسایگانه–معاشرت–وقف

–سراغ–غنیمت–بیغوله

–غنیمت–بیغوله–همسایگانه

عیال–سراغ و بلوغ–اهل بحران

و–شندرغاز–مرّفه– خرجصرف

–معشیت–پناهگاه–حقوق–

بار –فراهم–بُنشن–تَره

غربت–تسلّا-ییالق-قندهار غم

هطمأنین–سادگی-اَدا–تالطم–

–نالیده–فراعنه–

خبردارشد قاطر–کُلفت–شستم

–سماور–بیتابی–جُغد–

صفّا –قوس–متعدد–والصافات

زغال–وعظ–آشفتگی
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وفا و مهر : ششم درس

اماللغت

صندوقحُقّه: جعبه،

نیکاخُنُک: خوشا،

ذهن،خیال: در چیزی تصوّر فکر، آرزو،

نباشد. چشم پیش در که هنگامی

عشقسودا: هوس، اندیشه،

رو: راهزنشب بیدار، شب

گذرانیخوشعشرت:

سنگلعل: از دریکی که قیمت گران های

سنگ، این سرخ رنگ دارد مصرف جواهرسازی

است. معروف

خوشگوارنوش: عسل، و شهد

هم–زلف–شبرو–مهرورزان

صلح–لعل–اوت –عشرت–عزم

باز–غُصه حق–حُقّه –اَسرار

تصور–جُست–سودای–زینهار

گذرانی–راهزن–هوس –خوش

سازی شهد–جواهر

کمال و جمال : هفتم درس

اماللغت

تعالیجَبار: خداوند صفات از یکی مسلّط،

است.

ستمبیجفا: ، وفایی

خوشبوریحان: و سبز هرگیاه

راستگوصدیق: بسیار

شادیطَرَب:

دشمنیعداوت:

موسیقیغِنا: دستگاه آوازخوانی، نغمه، سرود،

دوریفُرقَت: جدایی،

گرانکایدان: حیله کاید، ج

نظری: اندیشکوته عاقبت بینی، اندک

نبودن

فریبکید: و حیله

فرومایگیلئیمی: پستی،

ناراحتیمحنت: اندوه،

تعالی: واالمرتبهمَلِک خداوند

پیماننقض: و عهد شکستن ، شکستن

پیوستگیوٌصلت: پیوند،

–معاملت–هاتنحیات–مَثَل

–آفت–تنمح-وصلتوفُرقت

سنح–زلیخا–طرب–بدایت

–کهآنبهراز–سیرتوصورت

هالک–عنایت–یلئیم-مقابله

–مفتاح–دانغیب–ادتیز–

–عمو–نعره–بّستان–سودایی

–سهل–حَرَم–پیماننقض

-غنا–عداوت–ریحان–مسلط

فرومایگی

والیت نخل سار سایه در هشتم: درس

اماللغت

افزار: پاپوشپای کفش،

مایه: محدودکمتنگ توان،

)حدزدن(: مجازاتیحد آن برای که خطا هر

باشد. مقدّر

خوشخجسته: و خوب مبارک،

مایه: سرمایهدست

داردسار:سایه سایه که جایی

جاللصَولَت: و شکوه قدرت، هیبت،

حاکمعامل:

آبدانی،عمارت: آبادکردن، بناکردن،

ساختمان

–اهرامدیواره–بسنده

داروصلهافرازپای–هِرَمبلندترین

–زهرآگین–مطلع–کُهنه–

–ارهُ–حیدریصولت–مهتاب

–مهریباده–اُحُد–تراویدن
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غیرازماسوا:بخششدَهِش: آنچه اهلل؛ سوی ما مخفّف

مخلوقات همة خداست،

مهیبا:هُر آواز غوغا، و صدا

جثّپرندههما: دارای شکاریان، راستة از -های

پهلوی زبان در درشت؛ نسبتاً ای

–جاذبه–مُرحبا-حُد–تازیانه

-اوصاف–هِشد–دافعه

ظلم–ساختنوعمارت–ماسوا

مقدور–حد–محدود–حاجت

هیبت-جثه–مهیب–

شیران غرّش نهم: درس

اماللغت

گرانمایهشریفاَشرَف: افراشتهتر، ترتر،

مخلوقات: انساناشرف آدمی،

بزرگوارتربزرگاعظم: تر،

،بارگاه: شاهان که جایی شاهان، کاخ و دربار

قدس: بارگاه پذیرند؛ حضور به را دیگران

الهی شکوه و جالل سراپردة

بیخذالن: یاریدرماندگی، از بهرگی

فرمانرواییدولت: زمان دارایی،

برخاسترستخیز: بعثرستاخیز، مردگان، ن

آوازصور: تا دمند آن در که جزآن، و شاخ

که اسرافیل شیپور اسرافیل: صور بوق؛ برآید؛

زنده مردگان و دمد آن در وی قیامت، روز در

شوند.

بختطالع: سرنوشت،

پاکیقدس:

سایبانعَرش: خیمه، سریر، پادشاه، تخت

غممحنت: اندوه،

افتخارمُفتَخَر: صاحب سربلند،

پژمردگی،مالل: افسردگیاندوه،

حضرتفرشتهمَلَک: آستان به نزدیک که ای

میکائیل، اسرافیل، جبرئیل، است؛ حق

عزرائیل

دمیدننفخ: صور: نفخة َدم؛ دهان، با دمیدن

صور در اسرافیل

–حلق–عاموخاص–اَجلآب

–عوعوسگان–شیرانغرّش–بقا

–مسعود–مفتخر–چراغدان

تیرجور–اختران–تأثیر–طالع

–نوحه–طبع–سپرده–رمه–

صورنفخ–رستخیز–ماتم–عزا

–طلوع–اعظمعرشتاخاسته–

–زانو–قمیان–بعید–ذرّات

بهرگی–خذالن–مشرقین –بی

–قدس–بوق–بعث–مردگان

صور–افسردگی–سریر نفخه

شکن صف دریادالن دهم: درس

اماللغت

کردن: پاسخاجابت کردن، قبول پذیرفتن،

دادن

کردناستدعا: خواهش کردن، درخواست

پیرویاُسوه: نمونة سرمشق، پیشوا،

تعالی: بزرگباری خداوند

کردنتجّلی: جلوه آشکارشدن،

تجمّل،تکلّف: و خودنمایی نهادن، برخود رنج

بیبی صمیمیتکلّف: ریا،

سپاهیانجُنود: لشکریان، جند، ج

هراسرُعب: دلهره، ترس،

رئیسسردمدار: سردسته،

حرکتسکان: برای کشتی دنبالة در ابزاری

دیگر سمت به سمتی از کشتی دادن

سقفسوله: فلزیساختمان دار

بیغنا: نیازیتوانگری،

تعالیمَشیت: خدای خواست اراده،

قلب–مشیّت–حاشیه–غروب

جلیقه–مسلّح–تازیدن–دشمن

–ئرزا–انتظار–نخلستان–نجات

–وسواس–خویشیگذشته

–لرزیدن–نامهوصیت–محاسبه

–طرز–وارسی–قایق–دارسکّان

بی–شکستنمحضبه–ماسک

–راز–حمل–متواضع-فتکل

–سوله–لبنیات–طلبه–خربزه
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نبحنین: )بیننام حنین منطقة در است ردی

پس کافران و مسلمانان میان که طائف( و مکّه

داد. روی مکّه فتح از

آنخانقاه: در مرشدان و درویشان که محلّی

می آیند.گرد

شاخهخور: پست، دریازمین از ای

کردن: ریس و مهیّاکردنراست و آماده

رامُعَِرف: افرادی بزرگان مجمع در که کسی

می وارد مجلس به میکه معرّفی کند،شوند،

شناساننده

جنگمعرکه: میدان

بهمقریان: را قرآن آیات که کسی مُقری، ج

خوان قرآن خواند، آواز

فراموشینسیان:

انساننُفوس: مجازاً نَفس، موجوداتج ها،

زنده

دلیوسواس: دو

وحشت–رُعب–آغوش–گُردان

–چنین–تجّلی–الهیقوّه–

–مرضیّه–توّسلدعای–غوّاص

–همیشگی–فتوحات–طویل

وجزر–غفلتونسیان–تحوالت

–تالفی–نفوس–خور–مد

–هراس–مجاهدان–معرکه

–اسوه–جبهه–هدیه–رحمت

تنها–مردانگی–آستین–تمثیل

–جهاد–بولدورزچی–گذاشتن

غَنا–فقر–مظهر–اُنس–تفهیم

–دارانعَلَم–قُربمراتب–

–استدعا–طوسشهر–تحوّل

-مهیا–رفمع–مُقریان–خانقاه

خوان -هراس–دلهره–قرآن

آزادگان خاک یازدهم: درس

اماللغت

دستگیرشدگاناُسرا: گرفتاران، اسیر، ج

کهاُسطوره: آثاری و اشخاص یا سخنان

طبیعی فوق رویدادهای یا موجودات به مربوط

و باورها در ریشه و است باستان روزگار

دارد. کهن روزگار مردم اعتقادات

عقیدهآرمان: آرزو،

رئیسبعث: حسین، صدّام که سیاسی حزبی

برعهده را آن رهبری عراق، پیشین جمهور

داشت.

الخمینی: ابناتُ خمینی)ره(دختران مام

بیجسارت: گستاخیدلیری، و باکی

دشمنخصم:

پایینزَبَر: مقابل فوق، باال،

فرسا: آزاردهنده،طاقت و سخت بسیار

کننده خسته کاری

جداییفراق: دوری،

الشخورهاپرندهکَرکس: ردة از ای

کهکِفاف: روزی اندازه آن کافی، اندازه به

باشد. بس را انسان

گلزارگلشن: گلستان،

گورمَدفَن: دفن، جای

–تسلیم–تجلی–میهن–خصم

افروزد–افسرده–شعله–سازش

توحیدجام–آزادگان–توسن–

–عظیمذخیره–تقریظ–تیغ–

–اورژانس–فوریت–مجرومان

–غلغله–شووشست–قیچی

–هواییحمله–زوزه–ازدحام

رها–جیحتر–اجساد–گورستان

–متوقف–مهیب–خیزسینه–

آستر–مقنعه–هکمینگا–قنداق

نظامیهممهایمهره–زیرکانه–

–احمرهالل–الخمینیبُنات–

مبهم–جرئت–جسارت–غرورت
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خاطرتاوان: به شخص که آسیبی یا زیان

بی بهخطاکاری، رساندن آسیب یا توجّهی

ببیند. دیگران

درخشانجلوهتجّلی: چیزی پدیدارشدن گری،

روشنی نور، مانند

ستایش:تقریظ یادداشتی نوشتن ستودن،

کتاب یک دربارة آمیز

گرامیداشتتکریم: بزرگداشت،

ارمتوسن: متضاد سرکش، اسب

سنگینیتوش: تحمّل توانایی اندوخته، و توشه

فشار یا

اسنانمصلحت: صالح و خیر سبب که آنچه

باشد.

انداممَعلول: یا عضو که بدنشکسی از هایی

است. دیده آسیب

اندازهمعیار: مقیاس،

رهامکنمگسل: جدامشو،

معیامِالک: هرچیز، سنجشاصل ابزار ر،

هولناکمَهیب: آور، ترس ترسناک،

بیبیوقاحت: حیاییشرمی،

انجمنهیئت: دسته، گروه،

–قامت–هجوم–بعثی–

جبهه–بعبع–فضله–محاسن

–مطلّع–سراسیمه–همهمه–

–معیار–تنومه–مصلحت

کتک–تحمّل–الخمینیحَرَس

–آستین–ضخیم–خوری

جسم–قاب–جذّاب–ضربات

–حَک–لطیف–سوزناک–تیز

اُسرا–سرخصلیبتهئی–تابوت

–توضیح–پرسیاحوال–

–سراغ–اسطوره–مطمئن

–معلول–لعنتی–سپارمتمی

–ناسزا–فحش–سالخورده

–شالّق–آزارواذیت–ساختگی

صلیب–قسم–حین–وقاحت

–ضربان–توانوتوش–سرخ

سهم–طمالمت–سطوروخطوط

کرکس–گزیده–فرساطاقت–

هولناک–حزب–ایثار

اشکبوس و رستم : دوازدهم درس

اماللغت

سیاه،آبنوس: آن چوب که است درختی

گرانبهاست. و سنگین سخت،

است.«باره»اسب،بارگی: معنی همین به نیز

مریخبهرام: سیارة

کوبپُتک: آهن فوالدین، بزرگ چکش

خودترگ: کاله

سریعتیز: و تند

درجهجاه: مقام،

وخدنگ: تیر آن از که محکم و سخت چوبی

می سازند.نیزه

آرنجساعد: و مچ میان که دست از بخش آن

دارد. قرار

کردنسپردن: طی

آزارسُتوه: و خسته مَلول، و درمانده

سالحسِلیح: ممال جنگ، افزار

زردرنگسَندروس: صمغی

دهانهعِنان: افسار،

نّیتکام: قصد، آرزو، مراد، مجازاً

افراسیابکاموس: زبردست فرماندهان از یکی

دهلکوس: بزرگ، طبل

زُحلکیوان: سیّارة

–تازدمی–کیخسرو–انتورانی

–بهرام–طنزگویی–اشکبوس

–ایچ–نعل–لعل–ساعد–تیغ

–رهّام–کوس–گرز–کاموس

برآهیخت–آبنوس–سپهر–بوق

طوسفرمانده–یکشان–ستوه–

زه–دهبا–کارزار–باده– به

–عنان–هماورد–آزمایرزم

بارگیبی–ترگ–پُتک–نتهمت

–مزیح–سلیح–یکبارگی–

–لرزان–برآسایی-فسوس

–گزین–خیرخیره–سندروس
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فلزیخُود: جنگکاله هنگام به سربازان که

می برسر نظامی، تشریفات گذارند.یا

گرگدَد: و پلنگ و شیر مانند درنّده، جانور

وترزِه: کمان، چلّه

خفتانگبر: جنگی، جامة نوعی

پهلوانگُرد: دلیر،

شوخیمزیح: مزاح، ممال

رقیبهماورد: حریف،

–مَشت–عقاب–نهاده–الماس

لشکری–آزارمردم–چاه–جاه

–درنّدهناخن–مسکینساعد–

چله–طبل–دهل–زحل-بازو

–رقیب–حریف–وتر–کمان

صمغ-دهانه–افسار–خفتان

گردآفرید : سیزدهم درس

اماللغت

پادشاهیافسر: کاله دیهیم، تاج،

جادوکردنافسون: سحرکردن، کردن، حیله

کارزارآورد: نبرد، جنگ،

شتابندهبادپا: تیزرو،

حصارباره: قلعه، دیوار

برخاستنبردمیدن: خروشیدن،

برگردانیدنبرگاشتن:

کاملبسنده: کافی، شایسته، سزاوار،

شادپدرام: نیکو، اراسته،

زُلفتاب: و کمند و طناب در که پیچ و چرخ

شکنمی و پیچ باشد،

بهگر:چاره را کارها تدبیر، و حیله با که کسی

مدبّر کند؛ سامان

ازخَدنگ: که سخت بسیار است درختی

سازند. تیر و نیزه آن چوب

سرزمینخِطه:

سرگشتهخیره: متحیّر،

حلقهدِرع: از که جنگی آهنیجامة های

زره سازند،

حصاردِژ: قلعه،

هولناکدَمان: مهیب، غرّنده، خروشنده،

طایفهدوده: خاندان، دودمان،

وجامهزِره: کوتاه آستین دارای جنگی ای

حلقه از بهمرکّب را آن که ریزفوالدی های

لباس روی بر جنگ دیگرهنگام های

پوشیدند.می

داراساالر: که آن سپهساالر، شغلیسردار، ی

حاکم باشد، رفیع منصبی و بزرگ

باشد،سَمَند: زردی به مایل رنگش که اسبی

موردنظر اسب مطلق درس، متن )در زرده

است(

چیزسنان: هر تیزی سرنیزه،

دالورشیراوژن: شیرافکن،

دهانهعنان: افسار،

آمدنفرازآمدن: نزدیک رسیدن،

دستهفوج: گروه،

افکن: کمنداندازکمند

تماشاکردننظاره: نگریستن، نظرکردن،

کردن: کردن،ویله ناله زدن، نعره فریادزدن،

ناله آواز، صدا، وَیله:

گژدهم–مرز–حماسه–پهلوان

–رزمگه–هُجیر–سرسختانه–

–ویله–درع–قیر–برسان

گزید–ناوژ–کارآزموده–سران

–تاب–سنان–عنان–دُخت–

–تیغ–زره–گرچاره–بدخواه

–اژدها–سپهبد–آوردبه–تیز

نظاره–فتراک–آوردگاه–افسر

–دوده–افسون–سهند-گرز–

–رنجه–چینترکانشاه-زین

–پاکپدرامنغزخطّه–هنگامه

عزم–فراز–هژیر-هنر–تابناک

حیله–دیهیم–لحن–نگهبان–

–زلف–حصار–قلعه–کارزار–

–منصب–نعره–زره–حلقه

–طایفه–غرنده–آستین–رفیع

فراز
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بقال و طوطی : چهاردهم درس

اماللغت

کاملاَبدال: مردان

هماننداناَشباه: مانندها، شبه، ج

اظهتلطف: کردن،امهربانی، مهربانی و رلطف

کردن نرمی

درویشجولقی: و گدا و پوش ژنده

چیرهحاذق: دستماهر،

کدخدامنشوش:خواجه

ناتوانزبون: خوار،

اسبسرگین: مانند چهارپایان، برخی فضلة

و...

کمبیسَفاهت: نادانیخردی، عقلی،

فروشندهسوداگر: و خریدار

مسیطاس: کاسة

برانگیختنعَربَده: برای جویانه پرخاش فریاد

فریاد و نعره وهیاهو، دعوا

غضبقَهر: خشم،

کچلکل: مخفف

داشتن: کردنمُسلم باور

تأسفندامت: پشیمانی،

–حاذق–ناطق–خطاب–بقالی

دکان –فارغ–خواجه–صدر

و–میغ–دریغ–ضرب حیران

و–برهنه–جولقی–زار طاس

–محل–دلق–قیاس–طشت

مانندان–آبخور–سرگین و اشباه

–ابله–استنباط–ابلیس–

سفاهت–عربده–تلطف–سبیل

کس–زبون –کوزه–قهر–نا

جاهل–غضب–صفت–تراویدن

خو و –ماهر–اظهار–خلق

دست –هیاهو–فضله–چیره

تاسف-نعره

شر و خیر : شانزدهم درس

اماللغت

دبّاغیکیسهاَنبان: پوست از که بزرگ ای

می درست گوسفند کنند.شدة

اثر: درپیبر دنبال، به

مانندبعینه: ، عینًا

برافروختهتافته: گداخته،

کورتباه: چشم: کردن تباه خراب؛ فاسد،

کردن

کردن: قراردادنتعبیه کردن، آماده

زنگولهجَالجل: زنگ، جلجل، ج

بدجنسی،خُبث: طینت: خُبث، پلیدی،

بدذاتی

جاللشوکت: و جاه

صرعصرعیان: عارضة به مبتال بیماران

غش:صرع  بیماری

عجیبشگفتطُرفه: آور،

خویطینت: سرشت،

آسودگیفراغت:

یاقوتلعل: مانند سرخ، رنگ به قیمتی سنگ

داراییمایه: سرمایه،

وتهیمُفلس: درویش چیزبیدست،

نیکمُقبّل: اقبالخوشبخت، خوش و بخت

همراهانمُالزمان:

–راهتوشه-سفرآهنگ–رفیق

–سوزانتابش–تافتهتنوری

لعل–توانوتاب–ذات–تشنه

طینتخبث–جرعه–بهاگران–

–لختی–لعل–ستانیمی–

–دریغ–بشریت–همّت–زالل

–توانگر–تُهی–گوهر–تباه

–(مقصد)گزارش–قضااز

–صرعیان–شفا–حوالی–کهن

مندعالقه–سپاسگزاری–بِعینه

–عزم–اندوخنه–مُفلِس–

غریب–(سطره)خوان–شبانگاه

اندوهگین–عزیمت–ادا–نوازی

–عالج–انبان–نعمتوناز–

–سرا–طمع–شوکت–همگی

آبله–گوهر–زر–خلعت–غذا
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بخشد.جامهخِلَعت: کسی به بزرگی که ای

سربندپارچهدستار: سربپیچند، دور به که ای

عّمامه و

خَنجردِشنه:

مستغالتمَنال: درآمد ثروت، و مال

جاموضع:

کوششهمّت: خواست، بلندنظری،

–فراغتدرحال–باغ–تباه–

تنهایش–جرعه–زمانالم

تعبیه–زنهار–مُقبل-گذاردی؟

–قراردادن:گذاشتن–فرار–

کردنتأسیس–کردنوضع

–کردنادا,آوردنجابه:گزاردن

کردناجرا

، کردن وضع ، دادن قرار : گذاشتن

کردن تاسیس

–طرّار–جَالجل–گوشدراز

–دُنب–موضع–جامه–سهل

اضطراب–موذن–منّت–طُرفه

–عمامه–زر–صندوقچه–

دست–طینت تباه–غش–تهی

-

دم سپیده : هفدهم درس

اماللغت

برتربَرین: باالیین،

تاکتاکستان: آن در که باغی انگور، باغ

باشند. کاشته

ازحماسه: آن در که شعر از نوعی دلیری،

دالوریجنگ و میها سخن رود.ها

جامهجامهردا: روی که پوشند،ای دیگر های

باالپوش

بودنشرافت: باشرف ارجمندی،

اسبلگام: دهنة اسفار،

ستاره–صیّاد–خیزندبرمی

–انتظار–شدنزاده–غروب

–فروزان–خاروگل–پاکیزه

–سقوط–صدر–غنچه–وسهب

شهر–قبر–زرّیننگاهی–بعِن

–اسرارآمیز–جذبه–قدس

زائر–معبد–تاتار–قورمقره

غرق–فاتح–نامدار
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نگاه عظمت : هجدهم درس

اماللغت

سایهاَشباح: کالبدها، شََبح، سیاهیج اییهها،

می دیده دور از شود.که

کردن:اِکتفا کفایت کردن،  بسنده

جداکردنتمایز: ، گذاشتن فرق

داراشدنتملک: شدن، مالک

جاروخَلَنگ: علف است، گیاهی نام

حیات: جاندارذی

قهوهعود: آن چوب که ودرختی رنگ ای

می آتش در را آن و است کهخوشبو اندازند

دهد. خوش بوی

نهاییغایی:

کهفسفر: روشن زرد رنگ با شیمیایی عنصر

می مشتعل هوا مجاورت گردد.در

باشد.سفرهمائده: طعام برآن که ای

بناشدهمبتنی: ساخته،

نشیننده،مُتراکم: برهم شده، جمع هم روی

انبوه

وحشتمخوف: هراسترسناک، و انگیززا

محدودمُنحصر: ویژه،

ترسناکموحش: آور، وحشت

افشاندنپیشکشنثار: کردن،

خدا ای : نیایش

احتراماکرام: داشتن، بخشش داشتن، بزرگ

کردن

آمادگیبسیج: کردن، فراهم

جوانمردیسَخا: کَرَم، بخشش،

کردنعنایات: حفظ توجّه، عنایت، جِ

–آفریدگار–معطوف–ئیلناناتا

–نیلگون–اندرز–فسفر–تصّور

–غرق–چمنزار–ترک–نسیم

–تملک–آمادگی–هَوَسرنگ

–شامگاه–قائل–تصاحبت

–تناردیه–کوزت–نثار–برهنه

کاسب–فانوس–تعّحب–لحن

خالف–غرغرکنان–تابه–

–فروشندگان–بساط–معمول

–ترغلیظ–سطلیدسته

–سایهواشباح–مطمئن

کفتار–مجسم–جسارتوجرآت

عاقبت–هیکل–غضب–تضّرع–

–خارهایبوته–کردنعلمقد–

–نقاب–سطل–مُحال–بلوط

–مشتری–اعماق–انگیزحزن

–انگیزغم–وضع–غلیظی

–مبهم–ظلمانی–ارغوانی

خارهایبوته–ترسناکوموحش

وحشت–مهّیا–مسلّح–سوت–

قواهمه–غَلَبه–غریبحالت–

–عریان–وحشت–سطل–

مخلوط–توقف–گریستنجرأت

 تقاضا–سخا–هیکل–بلوط–
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یازدهم سال امالی و لغت
حق لطف : ستایش

اماللغت

: متضادّادبار ؛ کردن پشت ، بختی نگون

اقبال

: آوردناقبال روی ، بختی نیک

: موافقتوفیق را اسباب ، خداوند که است آن

،مهیّا بنده بهخواهش او خواهش تا کند

گردانیدن سازگار برسد؛ نتیجه

: رایی ناراستیتیره ، اندیشی بد

: طعمچاشنی ، مزه

: شیرینیحالوت

: اندوهگیننژند زبون، خوارو

–نهاده–گشاده–نژند–حالوت

–توفیق–اقبال–قرین–وضع

اندوهگین-راییتیره

نیکی : اول درس

اماللغت

: یقهجیب گریبان،

: وچنگ است خمیده آن سرِ که ساز نوعی

دارد. تارها

: مردانگیحمیّت جوانمردی، غیرت،

: تنبلدَغَل و مکّار دراینجا ناراستی، مکرو

: هّمت ودون پست طبع دارای همّت، کوتاه

اندیشه کوتاه

: چانهزَنخدان

: سگانشغال تیرة از است پستانداری جانور

رستة جزو است.که گوشتخواران

: افتادهشَل کار از پای و دست

: رنگ حالشوریده آشفته

: چشمغیب از نهان پنهان،

: ماندن شدنفرو متحیّر

: غذاقُوت خوراک، ، روزانه رزق

–زندگانی–صنع–روبهی

–قوت–شغال–رنگشوریده

–تیمار–غیب–زنفدان–یقین

–سعی–محراب–ضعیف

–همّتدون–مغز–آسایش

غیرت–قوّت–حمیّت–همّت

متحیر–گوشتخوار–طبع–دغل
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بست قاضی : دوم درس

اماللغت

: پزشکاناطّبا طبیب، جمع

خستهافگار: مجروح،

: خدا،آفریدگارایزد

: سوارشدنبرنشستن

: شبهت شکبیبی بی تردید،

: کردنتوقیع وامضا نامه کردن مُهر فرمان،

فرمان

: ظهرچاشتگاه نزدیک چاشت، هنگام

: خدمتکارانحَشَم

: هاخُطوات قدم ها، گام خُطوه، جمع

سریعخیرخیر:

: چاکرانخیلتاش و نوکران گروه

 : ضرورتدربایست نیاز،

: تندرست،سالمدُرُست

: الیه،دوال یک دوال: یک پوست؛ و چرم

پاره یک

کوه،صحراراغ: دامنة

: کوتاهُرقعت نامة

: گلزارروضه باغ،

 : شدن شدنزایل برطرف شدن، نابود

: سرنوشتقضا تقدیر،

باکفایتکافی: کار، دانای

: کنارکران ساحل،

: ناپسندیکراهیّت

: کردنگداختن ذوب

: کردن کردنگسیل روانه فرستادن،

: اندکیلَختی

: رساننویدمبشَر مژده دهنده،

همگرامتقارب: شونده، نزدیک

: مستورمحجوب پنهان،

: بندمخنقه گردن

علفزارمرغزار: ، چراگاه زار، سبزه

: پاره شدهزرِ سّکه زر، خُردة و قراضه

: اللّه ) سبحان خدا است منزّخ و پاک

معادلِ رود؛ می کار به شگفتی بیان >>یرای

<<شگفتا

: کردنسِتدن دریافت ، ستاندن

: سرگیجهسرسام مغز، پریشانی،وورم

هذیان

جشنسور:

صبحشبگیر: از پیش سحرگاه،

خیمهشراع: بان، سایه

: بخششصَعب

: زمینضَیعًت ضَیَعتک: زراعتی؛ زمین

کوچکزراعتی

: بیماریعارضه حادثه،

: ارجمندعزّوجَل و بزرگ و است عزیز

: بندعِقد گردن

: زده غرامتغرامت که کسی زده، تاوان

کشد.

کفّارغَزو: با کردن جنگ

: شدن کارفارغ از شدن آسوده

: تر آسودگیفراخ آسایش،

: سرای کهفرودِ خانه در اتاقی اندرونی،

ش واقع دیگر اتاقی مخصوصپشت باشد، ده

خدمتگزاران و فرزند و زن

: فام رنگفیروزه فیروزه فیروزه، رنگ به

همراهمقرون: پیوسته،

خطیرمهّمات: و مهم کارهای

: استوارمؤکَد شده، تأکید

: تهیناو میان درخت از که کوچک قایقی

سازند.

همدمندیم: همنشین،

هانُکت: نکته

–بازان–هیرمند–تبُسقاضی

–مطربان–حَشَم–یوزان

–اعشر–صید–چاشتگاه

–غریو–هزاهز–غَرقه–قضااز

–کرانه–سور–ترحم–بگست

–اَعیان-اضطراب–تباهوتَر

مقرون–صعب–غزنین–صدقه

–موکد–توقیع–مستحقان–

محجوب–سرسام–سوزان–تب

بونصر–عارضه–متحیّر–اطّبا–

–خیرخیر–آغاجی–کراهیت–

–تَر–کتان-بِستَد–تکینعلی

ه –توزی–زُبَر–بزرگایتاس

دُرُست–بوالعاَل–مخنقه–عِقد

گُسیل–همایون–زایل–علّت–

مهمّات–قَلم–نشاط–پیغام–

–رُقعت–خیلتاش–فارغ–

–غزو–پارهزرِ–مثقال–بستان

–صدقه–حالل–زرّین–بُتان

–ترفراخ–ضیعت–شبهتبی

–باشیمگزاردهلختی–تندرستی

قانع–دربایست–صِلَت–پیغام

سنت–طریق–وبالووزر–

–عمیدخواجه–عهده–مصطفی

–حُکام–توقف–عادات–احوال

راغف–زاغ–زَر–رُفعت–زیارت

دهعرضه–عرصه–راغ–رخت–

–روضه–شاهد–مخزن–

–متقارب–خطوات–نامفیروزه

–قاعده–مرغزار–القصّه–رقم

–غرامت–فرامُش
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: نوازندهمطرب پیشین:آوازخوان، ظهرنماز نماز

: عذاب،گناهوَبال و سختی

بارِگناهوزر: دراینجا سنگین، بار

بختهمایون: نیک مبارک، خجسته،

تریوز: کوچک شکاری، جانوری یوزپلنگ،

آن مانند و آهو شکار به آن با که ازپلنگ

روند می

باغ–ضرورت–مجروح و روضه

اندرونی–قایق–مستور

خطیر–تاوان–خدمتگزار

یوزپلنگ

عاشقان درکوی : سوم درس

اماللغت

: رفتنتشییع جنازه دنبال

لقا: سیماخوش خوش زیبارو،

: کهرضوان ای فرشته نام نگهبانبهشت،

است. بهشت

پرهیزگاریزهد: پارسایی،

شبروشبگرد:

آشریعت: طریقتشرع، مقابلِ دین، راه یین،

دلبرصنم: بُت،

راهیعازم: رهسپار،

العَزیز: روحه اّلله عزیزقَدَّس روح خداوند،

گرداند. پاک اورا

خداوندیکبریا: بارگاه

: موافقمتّفق عقیده، هم همسو،

حضورمحضر: محّل

متضاّدمرشد: راهنما،پیشوا، کننده، ارشاد

سالک و مُرید

: فرشتهمَلَک

–قونیه–اقامت–مشهور–ملقّب

مغول–رحمیبی–هراس–خطیبی

–مالقات–رهسپار–مهاجرت–

سوختگان–ولدالدینبهاء–اسرارنامه

–فضل–تقوا–نواحی–مناسک–

–کیقباد–سلجوقی–تإثیر

–رهسپار–خواهش–الدینعالء

گوهر–گزید–تهجر-تازوتاخت

پافشاریواِصرار–سمرقندی–خاتون

–طالبان–عازم–شهرحَلَب–وعظ–

شغلبه–محضر–شریعتعلوم

–متفّق–زهد–میگذرانیدتدریس

سرزنش–معارف–سیروسفر–شمس

وپرسوز–هیاهو–مالمت–فزون–

–پیغام–تکاپو–غضبوخشم–گداز

–حریفان–غزل–عذر–پژمردگی

–شیرینهایترانه–گریزپاصنم
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: جاهایمناسک مَنَسک، یا مَنسِک جمعِ

و ها آیین آداب، مجازًا ، حاجیان عبادت

مراسم

دادنوعظ: پند اندرز،

–لقاخوشخوبمَه–زّرینهایبهانه

غوغا–عزم–تعطیل–انقالب–احوال

–زاری–اِفغان–همدم–همدل–

–زرکوبالدینصلّاح–برزنوکوی

–الطیرمنطق–چلبیالدینحسام

طلبیصلح–سرآمد–ستوده–جذّاب

تحمّل–یگانگی–سازشوصلح–

بی–شیفته–ناسزاوطعن–عظیم

نَرُست–دربغ–تابوت–اشارت–تابانه

 الکریمعبدخواجه–

لطیف ذوق : پنجم درس

اماللغت

میاغوز: نوزادش به ماده یک که شیری اوّلین

دهد.

پیداآماس: گنجایش کردن: اَماس تَوَرم؛ وَرَم،

شدن متوّرم کردن،

بسیاراستسقا: آب بیمار، که مرضی نام

خواهد.

باانعطاف: سازگاری برای آمادگی نرمش،

آن شرایط و محیط دیگران

: گوییبالبداهه بدیهه ارتجاالً،

گو: پردازبذله لطیفه شوخ،

کشتزارپالیز: گلزار، باغ،

: هدیهتحفه ارمغان،

: هدیهتشرّع ارمغان،

: ثروتتمکّن توانگری،

گفتنتهنیت: شادباش گفتن، باد مبارک

انسان،صَباحت: رنگ سفیدی و رویی خوب

زیبایی

: هزاردستانعندلیب بلبل،

خجستهفرخنده: مبارک،

بسیاریفرط:

افرازگیوه: پای ، کفش نوعی

نغلطایف: و نیکو چیزهای لطیفه، ز،جمعِ

دلپذیر و نرم گفتار

پیچند.لفاف: برچیزی که کاغذی و پارچه

: غیرتمندمتعصّب

یاوریمساعدت: همیاری،

خوشیمسرّت: ، شادی

خشنودمسرور: شادمان،

خواستمشیّت: اراده،

استوارمیثاق: عهد ، پیمان و عهد

–متمکن–شیرخوارگی–همگی

–دیگرجهاتاز–لطیفذوق

–استحکام–مقاومت–کبوده

منبع–تحفه–عصبی–بحران

زندگی–الهیمشیئّت–شائبهبی

قناعت–فاجعه–قدرآن–گذرا

عاری–بارنکبت–سالکهن–

–مذهبیات–مسائل–قصّه–

داستانونُقل–ظرافت–عوارض

غم–فهم–سواد–جذُاب–

قالیچه–فصول–کرسی–گسار

–تمثیل–اندرز–لطیف–

–ناچیزفهمحدّبه–انعطاف

-اضداد–حُفره–آموزگار–هیبت

–حجره–شوریدگی–تشرع

فَوران–آماس–ذهنسراچه

خُل–هیجانفرط–قوز–تخیل

–همراهی–وقتخوش–

وگشت–برخورداری–حوصله

–سوق–مسجّعسبک–گذار

ذوق–عضله–آغوزشیر–لحاظ

کارآزموده–سکّو–توقّع–ادبی
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: فرزتندچابک و

: سری متضادّسبک فرومایگی، و حماقت

وقار

: جوانبُرنا،شاب

گمانشائبه: و شک

بهشعرتمثیلی: آمیخته و وشعرنمادین مَثَل

داستان

شیداییشوریدگی: و عشق

بار: مشّقتنکبت پُر آمیز، فالکت

کهنَمَد: کُلُفت ای پارچه یانَمَط، پشم از

و کاله و جامه آن از و سازند می مالیده کُرکِ

کنند. می درست فرش

–نوردیره–جرئت–کورمال–

–استسقا–حرص–تنهاوش

–موفقیت–شرافتمند–متعصّب

–صرف–اوقات–حافظه

سیل–مسرور–راضی–اطمینان

بوستان–صحرا–وشوشست–

طراوت–طالیی–دستیچابک–

–طراوت–تبسّم–سحرگاهان–

–حنابستهدستان–سرمست

–آوازخوان–فراهم–تشریفات

–گوبذله–تهنیتوتبریک

–ادا–فروغ–اُنس–عندلیب

سبزقبای–کاغذیلفاف–گیوه

مژه–تقاضاوپوزش–دهقان–

صراحت–سرسبکئ–تنومد–

ملک–شهرت–قریحهوذوق–

–امیرمعّزی–ههبالبدا–الشعرا

سالخورده–صَباحت–طبعقوّت

–میثاق–فروگذاری–ترین

–قاصد–ضبط–اوراق–رفیق

–حمایت–دوشیزه–طهارت

سلب–محبّت–تندباد

عشقدرس پرورده : ششم

اماللغت

یافتهپرورده: پرورش

سراسرجمله: همه،

دنیاجهانگیر: کنندة فتح عالم، گیرندة

بردنجهد: رنج کوشش،
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گری: اندیشیچاره مصلحت تدبیر،

: معرخنیده ، مشهور پیچد؛ آن مانند و گنبد و کوه دو میان در که آوازی و درصدا همهوف نزد

کس؛

ترگشتن: نام گردیدنخنیده تر پرآوازه شدن، مشهورتر

اقوامخویشان: خویش، جمع

ِدرَفشرایت: پرچم، بیرق،

طبعسرشت: آفرینش، فطرت،

نهایت؛ نهایتغایت: بی نهایت، درحّد : غایت به

: کاری کاریگزاف بیهوده

: مهدمحمل یندد، برشتر که کجاوه

: هنگامموسم زمان،

–نامدهخنی–رجهانگی–تیرا

–یچارگبی–سازچاره–یفتگشی

محراب–گهحاجت–گریچاره

آسماننزمی ملمَح–موسم–و

–حلقه–مهد–جَهد–

–مبتال–قتوفی–کاریگزاف

–بستان–تغای–سرشت–زلف

بغای–یسّقطسَری

فطرت–طبع–کجاوه–نهایت

محبّت باران : هفتم درس

اماللغت

دستمزداجرت: پاداش، اجر،

شایستگیاستحقاق: سزاواری،

هااصناف: گروه ها، گونه انواع صنف، جمع

گرامیداشتاعزاز: بزرگداشت،

خداوندیالوهیّت: خدایی،

: فاصلهبُعد دوری،

کردن: کردنتعبیه جاسازی قراردادن،

: سازیتلبیس نیرنگ و دورغ

استجلّت: بزرگ

درگاهحضرت: پیشگاه، آستانه،

هاخزاین: گنجینه خزانه، و خزینه جمع

جانشینخلیفت: خلیفه،

شفقترأفت: مهربانی،

پروردگاریربوبیّت: خدایی، و الوهیّت

خواسترغبت: اراده، و میل

عناصر: اراده،سست بی عنصر، سست جمع

غیرت بی

: فرمانبریطوع ، اطاعت برداری، فرمان

احسانتوجّعنایت: لطف، ه،

توانگریغَنا: نیازی، بی

ازقبضه: مشت چیزیهریک

جواریقرب: هم شدن، نزدیک

تعالیکبریایی: خداوند کبریا، به منسوب

رفیعکوشک: هربنای قصرو

: ء تابانمتأللی درخشان،

عزّتمذلّت: خواری،مقابل فرومایگی،

مشتبِهمُشتبِه: اشتباه؛ دچار کننده، اشتباه

افتادنشدن: اشتباه به

تابانمشعشع: ذرخشان،

نزدمقرّب: در و شده کسی یه نزدیک که آن

است. کرده پیدا منزلت ائ

باالملکوت: جهان غیب، عالم

: گراننفایس و نفیس چیزهای نفیسه، جمع

بها

مشتبه–نطی–طوسای–اصناف

هتعبی–معرفتگنج–واسطه–

–عزّت–حضرت–لجبرئی–

–تاب–قّربطاقت–ذوالجالل

–لاسرافی–قّربت–بّعدتنهای

–اجبار–اِکراه–رغبت–طوع

–جملگی–طائف–قبضه–قهر

–لذلیخاک–رتحی–تعّجب

–خواریومذلتکمال–اعزاز

–تالوهیالطاف–غنارتِحض

ابدتاازل–رس–تربوبیحکمت

–فتنه–بوقلمون–معذور–

–لّتجحضرت–روح–سرنشتر

–تعنای–هتعبی–ذرّه–رفتصّ

گوهر–معکوس–نظر–کهمالئ

آب–بغیخزئن–سنفای–

–بغیخزانه–یابداتحی
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بهوسائط:کاهل که آنچه واسطه، یا وسیطه جمع

رسند. می مقصود به آن طریق از یا مَدَد

مردمهیئت: از ای دسته ظاهر، شکل،

معرفت–امانت–قالی–خازنان

–خزانگی–استحقاق–عرضه–

گِرد–سیپرتلبسابلی–مقرّب

–موضع–آفت–آدمقالب

–زناگری–ناز–شدنمتوّسل

–مشعشع–اکهراسن–مَحرم

تصنع–شهر–همرهان

سند امواج در : هشتم درس

اماللغت

منصبافسر: صاحب پادشاهان، کاله و تاج

عربتازی:

بهتازیک: غیرترک تازی، ترکی، است لفظی

زبانان فارس ویژه

: بزرگخرگه سراپردة بزرگ، خیمة

گون: ای؛سیماب جیوه جیوه، رنگ به

جیوه سیماب:

عظیمگران: سنگین،

کوهساران–قرص–ماالننهیس

–خوارزمشاهی–خرگه–زهنی–

–کتازیوتُرک–دمدهسپی

–شفق–سندرود–حونجی

–اختر–رقص–انبوه–تعافی

–وطن–مناهری–دیغلتمی

–نمعیرهمث–خّردلشکری

 آزادگان

تنها آغازگری : نهم درس

اماللغت

خارجیاجنبی: ، بیگانه

فرماناذن: اجازه،

کردناعطا: عطا بخشش، واگذاری،

رویازافراط: زیاده درگذشتن، حد

آتشبرافروختگی،التهاب: شعلة و زبانه

وار: واربَختک کابوس

پادشاهدارالسّطنه: اقامت محّل پایتخت،

تدبیریت:درا آگاهی،

درماندگیزبونی: فرومایگی،

درزنبورک: که کوچک جنگی توپ نوعی

بستند. می شتر روی قاجاریه و صفویه زمان

مشتاقشایق: آرزومند،

آوازصفیر: فریاد، و بانگ

تراش –جانهی–رعنا–خوش

–یتعهدوالی–خانمحمدآغا

مقامیسیعرزامی–دارالسلطنه قائم

–افق–خواهکنی–اذنبی–

تازوتاخت–تاج–فطوای–ترعی

–توپ–مجهّز–لقبای–تباهی–

–رقابت–تصّرف–تفنگ

تحّرک–بساط–اهدای–شاهزادگان

–فاتیتشر–لُعابی–جانآذربای–

–واربختک–التهابوتابوتب

–اتّحاد–وحشت–سالح
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الحمایگی: غالبًاتحت دولت یک وضعیت

عرصة در قدرتمند، دولتی با تعامل در ضعیف

نامة موافقت یک چارچوب در که المللی بین

در دولت آن گیری تصمیم اختیار المللی، بین

دولت یه امنیّتی و خارجی سیاست امور

است. شده واگذار قدرتمند

چیرگیخیر:تس کردن، تصّرف

درکاریتفریط: کردن کوتاهی

برابریتوازن: تعادل،

شوریدگیجنون: شیدایی، شیفتگی،

زدن: حلقهچنبره زدن، حلقه چنبرزدن،

زدن شکل ای دایره بزرگ یا خُرد های

نیکخصال: خواه ها، خوی ، خصلت جمع

بد یا باشد

فرسا: تحمّلطاقت غیرقابل فرسا، توان

تعصِّبغیرت: بردن، رشک ، حمیّت

کمکورسو: روشنایی اندک، نور

عبادتمعبد: محّل پرستشگاه،

شدهمقّرر: تعیین معلوم،

زمانموعد: هنگام،

نواموزون: خوش آهنگ، هم

هیبتنهیب: هراس، فریاد،

خوشیوجد: و شادمانی سروز،

کهوالیات: شهرهایی مجموعه والیت؛ جمع

معادل ، خطّه شود؛ می اداره والی تحت

امروزی شهرستان

توازن–محض–یگالحمایتحت

کشورقوای –برقی–یرگچی–دو

قاطر–زنبورک–نعره–ارغب–غتی

–مشتاقانه–طبل–پورشی–

–تپّه-فراز–معبد–تنوره–مصمم

–توده–رصفی–بنهی–ناظران

آزشمخ–بستر –یمرگشپی–و

گرانمحاصره–سرمیّ-حصار–نفوذ

حصار–متجاوز–دهقان–صحنه–

عرصه–خزان–اجساد–حماسه–

–قلّه–واماندگان–رمق–محشر–

–صحنه–هستی–محری–قفقاز

خود–سرسپردگی–توفندگی

رود–موعد–خانگی–فروختگی

–رسدوا–ختهافسارگسی–راس

گردهمایی–غََرض–السلطنهبنای

–همگان–مسائل–تاهمی–

–مخلصانه–شجاعانه–جنگاوران

محرومعلی–خوف–خفّت تیرغم

–نامهعهد–اعجاب–نتحسی–

–غالباً –تازگی–منسجم–تواقعی

–متعلی–معمول–قَرن–بمهی

–اسارت–آمار–منظم–موصل

–تمحدودی–شوییرخت–مقّوا

غدری–شگاهآسای–تذهنی–برگزار

تمحدودی–وقفه–لوح–خطّاط–

–صدقهقربان–مقّرر–ذوق–

–مفصّل–قانع–افزون–رغبت

نتأمی–سرخبصلی–ههدی–سهم

یمذهباداعی–هابعثی–فرصت–

–عمق–اغلب–دتأکی–تدارک–

وزونم–خاصهایظرافت–طبع

منزوی–سماور–اسارت–هروحی–

حتوجی–قهسلی–طتفریوافراط–

طاقت–تنبل–عقربه–راحت–

غربتروزهای–بگذردزمان–فرسا

اندکبهای–
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امروز های رباعی : دهم درس

اماللغت

شرفبار: عمومی، پذیرایی عام: بارِ رخصت؛

یابی

خصوصی پذیرایی ( خاص باِر مقابل همگانی؛

)

: حلقهتابناک طوق، بند، گردن ، چنبره

یافتنرَستن: نجات شدن، رها

چکیدهرَشحه: و کرده تراوش قطره،

عظیمسترگ: بزرگ،

کردهکالف: گرد که آن جز و ریسمان و نخ

دوک گِرد پیچیده ریسمان باشند،

صحنمحوّطه: میدانگاه، پهنه،

: کهمَشک گوسفندی پوست خیک، انبان،

درست را آنآن در و باشند َکنده یکجا و

دارند. نگه آب و ماست

کبودنیلی: نیل، رنگ به

تابچیپ –فتح–سحر–همراه–و

–خطرکنندگان–راز–رنظی

–رشحه–فرات–ماتم–برندگان

رباعی–عرش–بت–رَسته–نفَس

–شهر–سرافکندگی–افضل–

–شکوهمند–ئتهی–جمهوری

–الهیرحمتعامِبارِ –محوّطه

صبحنایحُلول–نهضت–تماشا

حماسه–مسهی–ثارگرانای–روشن

 پاس–سترگ–

عاشق یاران : یازدهم درس

اماللغت

هفتهاَدینه: روز آخرین جمعه، روز

نپذیرفتنانکار: باورنکردن،

عهدبیعت: پیمان،

ملکوتیروحانی: معنوی، روح، به منسوب

بهسیمینه: ساختهمنسوب سیمین، سیم،

نقره یا سیم از شده

گردیدنمدار: و زدن دور جای

التیاممرهم: گذارند، زخم روی که هردارویی

بخش

انکارکنندهمنکر:

–هِال–نغمه–رقص–سحرزاد

انه–فرط–عاشقَمرهم–زخم

جغد–حّتی–حماسه–آالله–عتبی

–عاشقانهوای–شاوندخوی–

چاهی –نهآیی–یرگیت-کبوتر

دادخواه کاوه : دوازدهم درس

اماللغت

دارایاژدهاپیکر: ، اژدها هیئت و درشکل

اژدها نقش

ضّحاکاژدهافش: اژدها، مانند

داستاناساطیر: و ها افسانه اسطوره؛ جمع

قدیم ملل پهلوانان و خدایان های

: کردنالحاح درخواست اصرار،

خشمگیندژم:

درای: زنگزخمِ درتصل ، درای ؛ پتک ضربة

است. کاروان

گذاشتنسپَردن: پا زیر و کردن مال پای

سپاهسپهبَد: سردار و فرمانده

–آهنگریکاوه–راساطی–یحماس

–معّرب–ضّحاک–رینظبی

اوستا–مظهر–اژدها–دهاکاژی

–فساد–فتنه–وزاددی–وزهی–

بوسه–خورش–رخوالگی–رداسم

کهتران–نتسکی–عالج–کتف–
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سویکوچةبازارگاه: دو از که سرپوشیده

اهل مقصود ، درس درمتن باشد؛ دکّان دارای

است. بازار

دیو: توجیهپایمردان حکومت، دستیاران

بیداد حکومت کنندگاِن

شفاعتپایمردی: گری، میانجی خواهشگری،

پای: پاپشتِ سینة پا، روی

خودتَرگ: کاله

گردشتفرّج: سیرو تماشا، گداز، و گشت

مبارکفرخخجسته: نده،

آشپزخوالگیر:

بیرقدرفش: پرچم،

کاویان: عهددرفش در ایران ملّی درفش

پیروزی نماِد ساسانی،

بهسَبُک: اینجا کارمعنایدر سریع و بردفوراً

دارد.

غریوغو: خروش، فریاد، ، کشیدن نعره

پیروزفایق: ، برگزیده

گاوسرگُرزه: گرزة آهنین؛ عمود کوپال، :گرز،

فوالد از گاومیش سرِ شکل به که فریدون گُرز

بودند. ساخته

زدن: باطلالف دعوی ، کردن خودستایی

کردن

: صِرفمجرّد

متمحضر: برایاستشهادنامه، ضّحاک که نی

بود. رسانده بزرگان امضای به خویش تبرئه

زردتشیموبدان: روحانی پیشوایان

بلندنفیر: صدای با زاری و فریاد

تندرونَونَد: اسب اسب،

علمهنر: معرفت، فضیلت،

ناگهانیکایک:

–مناهری–تّجسم–مهترزادگان–

-زناگری–ستزی–یرگچی–ثخبی

پراگنده–فرزانگان–نهان–اریشهر

–گزند–شدخوارهنر–وانگاندی–

–سپهبد–سترگ–باگهر–فراز

–بهرما–انزی–دادخواهیکاوه

–وسپردی–ویخدهانگی–محضر

–بازارگاه–ارزان–برجست

گردب –ترگ–گرزه–غُو–رخاست

–فکثی–برگستوان–فتراک

–رشپذی–سوفار–سپر–سوگند

–زال–هِالل–ُشهره–زورآزمایی

–قالی–انرحی–تضّرع–الحاح

مجد–خُلدروضه–حسرت–قفای

تبرئه-فضیلت–توجیه–خوافی

حیدری حمله : چهاردهم درس

اماللغت

: باشد؛اَبرَش ها نقطه او براعضای که اسبی

است. منظور اسب مطلق اینجا در

انجامامتناع: یا امری پذیرفتن از خودداری

کاری دادن

نبرردگاهآوردگاه: جنگ، میدان

کردنبرافراختن: بلند برافراشتن،

فرزندپور: پسر،

ازتپیدن: نمودن، اضطراب و قراری جایبی

لرزیدن و رَستن

اکرمحبیب: رسول القاب یار، دوستدار،

شمشیر،حرب: مانند نزاع؛ و حرب اَلت

و... نیزه خنجر،

تفوخدو: دهان، آب

دادندستوری: اجازه رخصت،

ج میدان رزمگاه، مخفّف نگرزمگه:

خشمگینژیان:

ترسسهم:

آورسهمگین: ترس انگیز، هراس

کوفتنضرب: زدن،

جنگغزا: پیکار،

شیرغضنفر:

باقبا: آن طرف دو که جلوباز جامة نوعی

شود. می بسته دکمه

مذهبکیش: دین، آیین،

میکیمیا: قدما عقیدة به که ای مادّه اکسیر،

به را مس خاصیّتتوانست و کند تبدیل طال

دارد. نیز درمانی

عیبمنزّه: بی و پاک

شیرهژبر:

دریایم:

–رزمگه–ختبرانگی–عمرو

هوس–بحبی–همرزم–باستاد

–دستور–رخصتبهر–طالب–

بهانه–امتناع–یگآماد–اعالم

–سهم–صلح–انژیهژبر–

–کردعَلَم–اِلهرشی–برافراخت

–زره–آوردگاه–شاهد–دبخایی

آداب–ماهر–قبا–لختلخت

–وصی–غضنفر–حرب–ضرب

–خصم–زهرچشم–نهنگ

بت–دندتپی–غدری–کوفت

ژنده–دغلتی–غضنفر–خانه

مشهد–لجبرئی–لفی –یباذل

–غزا–دَغَل–منزّه–اخالص

–وطن–عفو–رانحی–کاهل
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مهیب بزرگ، عزّت–هنمی–فرزانگی-گوهررژنده:

هآغشت–ذرهّ–

دار طوق کبوتر : پانزدهم درس

اماللغت

آمداختالف: و رفت

دادناستخالص: رهایی جُستن، رهایی

طلبیاعتذار: بهانه عذرخواهی، پوزش،

توجّهالتفات:

پیشواراهناِمام: ما،

تر: سزاوارتراولی تر، شایسته

کاهلیاهمال: ، سستی

ردّپابراثر: اثر: ؛ دنبال به

رهاییتخّلص:

همیاریتعاون:

شدنتکفّل: دار عهده

دویدنتگ:

مراقبتتیمار: مواظبت،

کردنِثَقت: اعتماد اطمینان،

تورجال: و دام

دانه:حَبّه

بهره:خایب بی ناامید،

هوشدَها: و زیرکی

تافتن: ،راه کردن کج را مسیرراه تغییر

دادن

دادنرخصت: اذن اجازه،

خوشبوریاحین: های گل ریحان، جمعِ

سبززُمرَد: رنگ به قیمتی سنگ

آب: میزه زمینی یا سنگی از که آبی

جوشد.

روی: پُرروستیزه و گستاخ

رئیسسَر:

درستصواب: و صالح

جویانطاعنان: عیب سرزنشگران،

پیچیدگیعقده: گره،

گردنقفا: پشت پشت،

روندهگُرازان: راه ناز با و کنان چلوه

برگگَشتن: و شاخ پُر انبوه،

: شکارگاهمُتَصَیّد

درپیمتواتر: پی

ستیزهمجادله: و جدال

بریمطاوعت: فرمان

آزادمطلق: رهاشده،

: دارمُطَوَّقه طوق

پشتیبانیمظاهرت: ، کردن یاری

یاریمعونت:

آمدنماللت: ستوه به ماندگی، آزردگی،

سرزنشمالمت:

آزردهملول: ناتوان، و سست

دادنمناصحت: اندرز

شدهمنقطع: قطع بریده،

کهمواجب: اعمالی و وظایف موجب، جمع

است. واجب برشخص آن انجام

موضع،مواضع: هاجمع جای

فکرموافق: هم ، همراه

کردنمواالت: پیروی ، کردن یاری دوستی،

گرفتنمودّت: دوستی محبّت، دوستی،

سرزمینناحیت ناحیه، :

سرزمیننَزّه: ناحیه،

دار دمتصی–تناحی–کبوترطوق

نیاحری–عکس–تره–مرغزار–

–چراغ–داغ–طاووس–زاغ–

ادانصی–اختالف–زمرّد–قشقای

–قصد–عصا–حوالی–متواتر–

–مطوقه–قوم–نداختبی-حبّه

–وارغافل–مطاوعت–طاعت

–اضطراب–ضبط–تگ–گرازان

–تخلص–استخالص–همگنان

شرهای–تعامل–قطری–صواب

–قفا–سالح–حوادث–فتدبی–

–دنومی–منقطع–یروزهستی

–بتاختند–امام–اشارت–بیخا

–مشاهدت–احوال–دَها–زِبرا

مارتی–سوراخ–حادثه–زگاهگری

–مصلحتحَسَب–فراخور–

–دگاندی–آبزه–لتعجی

–یآسمانیضاق–موافق–رخسار

استری–مالمت–اتالتف–ورطه

–عتطا–حقوق–تکفّل–

–معونت–بگزاردند–مناصحت

–عُقده–اَدا–ادتسی–مظاهرت

–رخصت–رضمی–زجای–اِهمال

تواقعی–طاعنان–تراولی–فراغ

مطلق–رغبت–ثقت–مواالت–

–اعتذار–لسبی–زمرّد–
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بزرگیسیادت: سروری،

نخجیرشکاری: صید، شکار؛ به منسوب

بیصافی: خپاک، الصغش،

  

: همههمگنان همنوعان، همگن، جمع

دشواریورطه: خطرو مهلکه،

بدگوییوقیعت: سرزنش،

قانع–خرسند–تاعتق–ترچشمِ

گستاخ-سرزنش–عوفی–

عینکم قصه : شانزدهم درس

اماللغت

کسیابالغ: به پیام یا نامه رساندن

دژارک: قلعه،

برَ: خیرهبَرو خیره دقّت، با

خجلتبور: شدن، شرمنده بورشدن: سرخ؛

شدن زده

اندوهتأثر: اثرپذیری،

گیرند.تعلیمی: دست به که سبکی عصای

آموختنتلمّذ: کردن، شاگردی

ایچُرتکه: چهارچوبه و وسیله ، شمارشگر

است چوبین های مهره رشته چند دارای که

را اعداد آن با و اند شده کشیده سیم به که

کنند. می تفریق و جمع و محاسبه

: کمانچلّه بر که تابیده رودة کمان، زه

بندند.

واالییرفعت: بلندی، اوج،

توانسو: بیناییدید، ،

مالمتشماتت: سرزنش، سرکوفت،

ماَبی: هافرنگی اروپایی و ها فرنگی شیوة به

: وقدّاره پهن شمشیر شبیه افرازی جنگ

زور، بهذ باتوسّل که کسی کش: قدّاره کوتاه؛

رسد. می خود مقاصد به

کردن: برایقاُل کردن کمین کلکزدن،

شیطنت

هایقوّال: نمایش بازیگر مقصود اینجا در

است. گردی دوره

چنینکذا: چنین، این

نصبکلون: در پشت که چوبی قفل چِفت،

در و کنند بندند.می می آن با را

کهکمیسیون: مجمعی فرانسوی؛ ای کلمه

مسئله یا طرحی دربارة مطالعه و تحقیق برای

شود. تشکیل ای

روشنفکرانهمتجدّدانه: ، نوگرایانه

کوچکمحّقر:

افکندنمخاطره: درخطر خطر،

انگاریمسامحه: ساده ، گرفتن آسان

–هنوز–فروغ–حادثه–قدر

–یمآبفرنگی–کراوات–یعتعلی

–واکس–افراط–تّجدد–متمّدن

–فضعی–متلک–قدّ –لتحصی

–بشقاب–ناهار–غالباً–سوکم

–راهبیوبد–ظرف–آبکوزه

شلخته–ختهگسی–افسار-شماتت

صالًاوابداً–سرزنش–هپووهپل–

–مُهملی–استعداد-رتغی–هبقیّ–

–ییراپذی–شاهان–التی–دهاتی

–سرایینوحه–ونکازر–مهمان

یسترودربای–نقّال–اتفاقاً –روضه

–زادالمعاد–ناًعی–راستورک–

–کهنه–بفچه–همرثی–هتعزی

–قال–مسیتکه–کذا–فرام

طالع–مضحک–موصوف–شرارت

–زدهذوق–مخلوط–انبوه–

–انیقلین–مطمئن–احساس

–مختصر–مسلّح–یحلبقوطی

–ظنسوء–شرارت–سابقه

–افهقی–مغتنم–هتجزی–کتحری

تَرَک–بتمصی–قوزباالقوز–غوری

–غرق–زدهرتحی–سطر–واردی

ظن–توجه–ابداً–مسحور–لذت

–اصرار–مسخره–تتفری–

–صورتک–قوّال–هجهل–انهعامی

–قهقهه–هِروهِر–بمهی–زلزله

ومات–تفوری–تّوهم–عصبانی

–غرق–رهیخرهخی–مبهوت
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میشوربا: سبزی و برنج با که ساده آش

پزند.

اصلیصورتک: چهرة که مصنوعی ای چهره

برای هایی سوراخ آن در و پوشاند می را

نقاب است؛ شده تعبیه دهان و چشم

ناپاکی؛عیار: و غش مقابل سنجه، خالص،

خالص پاک، نقصان، بی و کامل عیار: تمار

)فرام: عینکframeفریم قاب ، )

ماَب: اروپاییانفرنگی آداب به که کسی

متجدّد کند، می رفتار

مجذوبمسحور: ، شیفته مفتون،

:مش قانونروعّیت های رویه بودن منطبق

آن مردم نظر با حکومت اجرایی و گذاری

کشور

آمیزمُضحک: مسخره آور، خنده

شدهمغتنم: شمرده غنیمت باارزش،

سستیمُهملی: ، اهمال

متینر:موقّ وقار، با

آورمهیب: ترس سهمگین،

شکلیُغور: بد و درشت سَِتبر،

–صادقانه–کورمهنی–ونیسکمی

–التفات–صحن–خفّت–رتقصی

–مخبرالدوله–طلّاب–قبا–فتهشی

–محّقر–اطحی–طی–آبادشاه

–پانچهت–لونک–چفت–محافظ

چرتکه–ونروحانی–حترجی–قلب

محضر–غتبلی–طهارت–خلوص–

درز–کشقدّاره–ترعیّ–موّقر–

جلّه–تلمّذ–محضر–سپهساالر–

–موهبت–بقا–متالشی–کمان

–ضربه–سلطنت–اضیدسی

–امت–مطلوب–قاجار–نآستی

–ورپرستز–غول–انتخی–ملت

–اعتراض–اطاعت–استبداد

–جاهل–تصّور–ضمن–تنومندی

–متّهم–مسامحه–قصد–عذر

قابل–جدّیمسائل–طبعشوخ

–سلطه–لِه–بهانه–چنته–تأمل

تنمبارزه–تروحانی–موثر–تأثر

هدف–ارعی–عطر–امانت–تنبه

–تمشروعیّ–تمشروطیّ–ضربه–

–ابراز–یقلدرساطب–مقدّم

اتنظریّ–طعام–پختگی–حداقّل

طلّاب–فتشزی–جرئت–حدّت–

کاَر–ستیبامی–

دریا خاموشی : هفدهم درس

اماللغت

کشاورزبرزیگر: دهقان،

چراغچراغدان: آن در که ظرفی یا جایی

بگذارند.

–چراغدان–گزاریسپاس–شعله

فروتنی–اهوهی–ماهی–صبورانه

–هودهبی–گربرزی–تاج–اروی–

 تنور–رغبتبی–تهی
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عدل خوان : هجدهم درس

اماللغت

خشکیبرّ:

گستردهخوان: و فراخ سفرة

رهاشدنرَستن: یافتن، نجات

تمسخرریشخند:

شادمانیشَعَف: خوشی،

الهی نیایش:

وچاالک: تند چابک،

فرز

رستاخیز،حشر:

قیامت

نافرمانی،عصیان:

معصیت و گناه

هراس:هول ترس،

شدهمبدَل: تغییرداده دگرگون،

قیدبیمطلق: و شرط

ارزشمندمعتبر: محترم،

نشاطشادیمُفرح: آوربخش،

درقیدشدهمقیّد: بسته، گرفتار،

دهندهمُمد: یاری مددکننده،

جوشهلهله: شادی، از حاکی سروصدای

خروش و

–همگان–عدلخوان–آسوده

–بهره–حواس–صدگانهاَسمای

–ذاتمفرّح–اتحیدمم–غبار

–معتبر–نزی–رَستندهتنی

–دوردست–سزمست–سرخوش

ماندوزی–بحروبرّ–اختران–فراز

–آذرباد–زالل–عدم–حصار–

–آواز–هلهله–یریگماهی–ققای

–تحّرک–نطنی–فضا–مرغان

تنهای–تمحبوبیّ–مطرح–راجع

فرسنگ–صرف–منظور–عمق–

–محض–گذرزود–رسرازی–

–غلبه–لرزش–شعف–حماقت

اجتماع–دنغلتی–لحظه–محکم

–مهلت–صخره–تموقعی–

–طرز–هبقیّ–سّرمی–تمحدودیّ

–طلبیقدرت–اتیح–تاهمیّ

–دمقیّ–دودمح–مترسی–جذب

هوانوردی–باطن–جوهر-حشره

–اررزمی–گسلدمی–رزنجی–

–عزم–ستهشای–انعصی–نهفته

–هول–حشر–غمناک–مکافات

فرز–هراس
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دوازدهم سال امالی و لغت

گویم تو ذکر ملکا : ستایش

اماللغت

بهپوییدن: برای مقصدی سوی به حرکت

جستدست و تالش،آوردن چیزی، وجوی

رفتن

ارمغانتحفه: هدیه،

سپاسثنا: ستایش،

نیکجزا: کار پاداش

کهجالل: خداوند صفات از شکوه، بزرگواری،

دارد. اشاره او کبریایی مقام به

کَرَمجود: سخاوت، بخششف

کردار،حکیم: راست دانای چیز، همه به دانا

نام همةاز که معنا بدین تعالی؛ خداوند های

و است برهان و دلیل روی از خداوند کارهای

نمی انجام بیهوده دهد.کار

نامرحیم: از مهربان خداوندبسیار صفات و ها

چارهروی: امکان، مجازاً

خوشحالیسرور: شادی،

الیقسزا: شایسته، سزاوار،

همسانشِبه: مِثل، مانند،

گرامیعزّ: ذُلّ ارجمندی، مقابل شدن،

کَرَمفضل: بخشش،

نامکریم: از بخشاینده، بخشنده، وبسیار ها

خداوند صفات

خداوندمَلِک: پادشاه،

مینماینده: هویدا و آشکار که نشانآن کند،

دهنده

خیالوهم: تصوّر، پندار،

واضحبییقین: که امری بودن، شک و شبهه

باشد. شده ثابت و

فضل–سزا–توحید–فضل–ذکر

شبه–وهم–فهم–وصف–شنا–

بکاهی–جزا–سرور–عز–

هدیه–رهایی–سنایی–فزایی

الیق–بیهوده–سخاوت–ارمغان

عز–سزاوار و تصور–هویدا-ذل

ثابت-واضح

نعمت شکر : اول درس

اماللغت

چیزی،اعراض: یا کسی از گرداندن روی

گردانی روی

پشیمانیاِنابت: توبه، خدا، سوی به بازگشت

وانبساط: بیگانگی احساس درآن، که حالتی

شدن خودمانی نباشد؛ رودربایستی و مالحظه

بالیدهباسق: بلند،

دخترانبنات: بنت، جِ

انگشتبَنان: سرانگشت،

َرزتاک: انگور، درخت

برترفایق: برگزیده،

فرشرّاش:ف گسترندة گستر، فرش

جامهقبا: استجامه، باز پیش سوی از که ای

به دکمه با را پیش طرف دو پوشیدن از پس و

پیوندند. هم

فرارسیدنقدوم: نهادن، قدم آمدن،

جمالقسیم: صاحب

جهانکاینات: موجودات همة کاینه، جِ

کردن: بخشیدنکرامت عطاکردن،

–قربت–طاعت–عزوجل–منت

مفرّح–اتحیممد–نعمت–دمزی

عذر–رتقصی–عباد–عهده–ذات

غیدربی–نعمتخوان–رحمت–

–فاحش–بندگان–ناموس–

–صباباد–حساب–رحمت

–نبات–ناتب–هدای–نیدزمر

قدوم–اطفال–قبا–خلعت–مهد

قیفا–شهد–تاکیعصاره–موسم
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مایةباقیتتمّه: زمان: دور تتمّة ؛ تمامیماندة

رو گردش کمال کمالو و تمامی مایة زگار،

رسالت زمان دور

سرگردانیتحیّر: سرگشتگی،

کردنتضرّع: التماس کردن، زاری

کردنتقصیر: کوتاهی کوتاهی، گناه،

اندامخوشجسیم:

زینتحِلیه: زیور،

گشادهخوان: و فراخ سفرة سفره،

شیردایه: کودک به مادر جای به که زنی

میمی پرستاری او از یا کند.دهد

بهارربیع:

کهروزی: معاش وجه یا خوراک مقدار رزق،

می دست به روزانه میهرکس او به یا -آورد

معیّن و مقرّر رزق روزی: وظیفة رسد؛

پایمردشفیع: کننده، شفاعت

خالصشهد: عسل فایق: شهد عسل؛

بشرصفوت: افراد از برگزیده برگزیده،

معیّنعاکفان: مدّتی در که کسانی عاکف، جِ

پردازند. عبادت به و بمانند مسجد در

: جَلّ وَ است؛عزِّ بلندمرتبه و بزرگ گرامی،

میبعد کار به خداوند نام ذکر رود.از

دیگرعُصاره: چیز یا میوه فشردن از که آبی

شیره افشره، آورند؛ دست به

واضحفاحش: آشکار،

بندهمراقبت: توجّه کمال عرفانی، اصطالح در

احوال، همة در خداوند براینکه یقین و حق به

توجّ از دل داشتن نگاه اوست؛ ضمیر بر هعاِلم

حق غیرِ به

زیادیمزید: افزونی،

دیگریمُطاع: که کسی شده، اطاعت فرمانروا،

می را او بَرَد.فرمان

عباداتمعاملت: و احکام عبادی، اعمال

کارشرعی، همان مقصود درس، متن در

است. مکاشفت و مراقبت

کنندهمعترف: اعتراف اقرارکننده،

مایةمُفخر: بنازند؛ و کنند فخر بدان چه هر

افتخار

فرحشادیمفرِّح: انگیزبخش،

درمکاشفت: آشکارساختن، و کردن کشف

است. حقایق به بردن پی عرفانی، اصطالح

شدهمنسوب: داده نسبت

نیکوییسمنّت: ُشکر، پاس،

زمانموسم: هنگام، فصل،

شرافتناموس: آبرو،

رُستنینبات: گیاه،

پیامنبی: رسولپیغمبر، آور،

بوخوشنسیم:

کنندگان،واصفان: وصف واصف، جِ

ستایندگان

برگورق:

پیامبریوسیم: نشان دارای

معاشوظیفه: وجه مقرّری،

–توبهراز–غفلت–باسق–

صفوت–کائنات–سرور–انصاف

–مسین–مطاع–عشفی–تتمه–

–دجی–موسی–منسی–مجسی

–انابت–بحرموج–الخص

زاریوتضّرع–اعراض–عالوجل

عاکفان–شرمسار–بندهزاری–

هحلی–واصفان–رتقصی–کعبه–

–انکشتگ–منسوب–رتحی–

بحر–مراقبت–دلصاحب

–معاملت–مستغرق–مکاشفت

مرغ–ههدیتحفه–انبساطقطری

–رتحی–طلب–انمدعی–سحر

حاصل–قصد–بط–نقّاش–بَنان

معاش–تشهر–فروگذاشت–

–ناز–فرح–ستاینده–ورق

–مقرر–فایق–واضح–احوال

سرکشتگی–زینت–زیور–معین

رودربایستی–رز
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هشیار و مست : دوم درس

اماللغت

ادبآدابادیب: سخندان، درشناس، دان،

است. مربّی و معّلم معنای به درس متن

گردنافسار: و سر به که ریسمانی و تسمه

می و... االغ و بندند.اسب

امریاکراه: داشتن ناخوشایند ناخوشایندبودن،

ریاکاریتزویر: دورویی، نیرنگ،

وحد: گناهکار برای شرعی مجازات و کیفر

مجرم

فروشمِیخمّار:

شبداروغه: نگهبان، و گردپاسبان

بهدرهم: گذشته، در که نقره، مسکوک دِرَم،

از کسری آن ارزش و داشته رواج پول عنوان

پول مطلق درس، متن در است؛ بوده دینار

است. نظر مورد

رواجدینار: گذشته در که طال سکّة پول، واحد

است؛ پول مطلق درس، متن در است، داشته

دوره در دینار ارزش و مختلفوزن مناطق و ها

است. بوده متفاوت ،

صاحبذوالجالل: خداوند پروردگار، خداوند،

عظمت و جالل

گوشهزاهد: وپارسای دنیا به میل که نشین

ندارد. آن تعلّقات

حرفهصنعت: کار، پیشه،

مصلحتصواب: پسندیده، درست،

غیرآنغرامت: و مالی خسارت جبران تاوان،

مطمئنگرو: برای که چیزی یا دارایی

به تعهّدی رساندن انجام به در کسی ساختن

می داده بهاو را کسی مال بردن: گرو شود؛

داشتن؛ نگه خود نزد و گرفتن وثیقه عنوان

مسابقه در شدن گروموفّق آوردن دست وبه

اومحتسب: کار که شهر حکومتی مأمور

به رسیدگی و دین احکام اجرای بر نظارت

بود. شرعی احکام اجرای

مِیمدام: پیوسته، همیشه،

ملک:مُلک: دارِ مملکت؛ کشور، سرزمین،

پایتخت دارالملک،

اندرزگوواعظ: سخنورِ دهنده، پند

فرمانرواوالی: حاکم،

وجووجه: دذات،

–راهنپی–مست–تسبحم

–خمّار–قاضی–زانخیوافتان

–وارهان–خوابگاه–داروغه

غرام بهر –کاله–عار–تاز

واعظ–صواب–ارهشی–هودهبی

راهرو–صاحب–برهنه–رتزوی–

–زَر–مس–قحقای–راهبر–

بحرقغری–مرتبه–خوروخواب

نظرصاحب–نظر–رمنظ–خدا

زبرریز– تسمه–وصالهوای–و

–مامور–ذات–مسکوک–

مصلحت–تاوان–تعهد-وثیقه

پارسا–زاهد–حرفه-صنعت–

ذوالجالل-خسارت-تعلقات–
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نیکی : سوم درس

اماللغت

بیگانگاناجانب: اجنبی، جِ

شدن: شدناحداث ساخته

ثابتاستقرار: و برقرار یابرپایی، کسی کردن

مستقرشدن جایی، در چیزی

غماالحزان:بیت غمخانة بسیار جای ها،

کلبه نام روایات طبق کهانگیز، است ای

علیه یعقوب فراقِحضرت غم در آن در السالم

می گریه السالم علیه است.یوسف کرده

الحَزَن: ماتمکدهبیت غم، خانة

قدم: ثابثابت و رأی ارادةتثابت دارای عزم،

قوی

جنبان: بهسلسله را دیگران که آن محرّک،

می بر انگیزد.کاری

کنارطرف: کناره،

طریقمسلک: روش،

همراههمموافق: و رای

اس –مسلک–وطنبهر–ریمرغ

–طَرف–قرفی–سحر–همت

–غرقه–الحَزنتبی–اجانب

صاحب–زمانه–اهرمن–مانسلی

–تحفه–محترم–خرداهل–

–موافق–عدلوانصاف–فراغت

–جنبانسلسله–قدمثابت

عصر–زنخدان–قدسرطای

–نثار–محفل–عارف–مشزوطه

کلّه–موسوم–تفاعار–زخاکری

ساجدی–لّهق–استقرار–قندی

–احداث–هروحیّ–مسائل–

–تسلّط–مهندسی–محدود

رزمنده–باَتقری–جهاد–تقاطعیّ

هشدحساب–رتدبی–جدارهدو–

جدایی و فراق

دماندویه : پنجم درس

اماللغت

آویختهآوند: آویزان، آونگ،

قهرآلودارغند: و خشمگین

درس:پارهبگسل: متن در جداکن؛ کن،

نابودکن

افکند: میراثپس افکنده، پس

زدن: بیزُل و ثابت چشمی بهبا حرکت

کردن نگاه چیزی

خاصّهستوران: چارپا حیوانات ستور، جِ

خر و استر اسب،

اورنگسریر: پادشاهی، تخت

سعد:سعد: اختر نحس، متضاد خوشبختی،

به که است مشتری مشهور«سعداکبر»سیّارة

است.

نهند؛ضماد: جراحت به که دارو مرهم،

مرهم زخم، بر چیزی بستن ضمادکردن:

نهادن

تخریب: کارشعامل که نظامی شخصی

هدف ونابودکردن انفجار وسیلة به نظامی های

تله است.کارگذاشتن انفجاری های

دهشعطا: بخشش،

منجمدیخفسرده: زده،

فریادفغان: زاری، و ناله

شدهکلوخ: خشک گل سنگ،پاره صورت به

یا مُشت درشتی به شده خشک گل پاره

تربزرگ

چهرِ–خودکُلَه–یتگی–دیسپ

–وارهی–هبنهفت–بنددل

–سپهر–نحس–ستوران

ضربت–روزگار–آوند–اخترسعد

–خرسند–ضربت–روزگار–

خامش–فساد–کافور–فسرده

–ارغند–معجر–سوزد–نمنشی

سفله–ظلمبنای–بگسل–رتزوی

–شغال–عطا–رسری–بِستان–

–مرجوهرج–هفرومای–محتاج

–سستی–مطبوعات–متّاکی

جاسوس–راز–رتأثی–خواهوطن
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بدسرشتسفله: فرومایه،

سلّانه: آهستگیسلّانه به آرام، آرام

غضبناکشرزه: خشمگین،

جنگکالهخود:کُلَه در که فلزی کاله ربخود،

می گذارند.سر

خطرناکگرزه: و سّمی مار نوعی ویژگی

روسریمعجر: سرپوش،

کردن:معطل: معطّل بالتکلیف؛ بیکار،

کردن درنگ تأخیرکردن،

بداخترنحس: بدُیمن، شوم،

بقریعن–یگذارنمی–االغ–

–جرئت–بتخری–یمقدی–

–مواضع–زل–معطّل–رتاًباالغی

سلّانه–افسار–صدّام–یگرلهحی

اوضاع–پوزه–خاروعلف–سلّانه

زور–دهان–حّلم–خطرناک–

نعل–جفتک-عرعر–زادآدمی–

حدس–عَرَق–فحری–هوس–

–اطلّاعات–اضافی–متوّجه–

–یبعثراسی–تلفات–فروماندن

زدن–نحس–لدتهِ گرزه-زل

نی ششم: نامهدرس

اماللغت

دراشتیاق: محبوب؛ دیدار به است قلب میل

راه در خداجو انسان روحِ کشش درس، متن

هستی حقیقت ادراک و پروردگار شناخت

اینایدونک: ایدون: که؛ چنینایدون

بهبدحاالن: آنها سلوک و سیر که کسانی

است. ُکند حق، سوی

شدن:بی شبگاه یا غروب هنگام فرارسیدن

وپرده: آهنگ یعنی موسیقی اصطالح در

حجابنغمه مرتّب، های

پرتوتاب: فروغ،

ضّدزهرتریاق: پادزهر،

همراهحریف: همدم، دوست،

طبقحسب: بر اندازه، برابر،

بهحاالن:خوش سیر از که حق راه رهروان

شادمان حق اند.سوی

وزیردستور: اجازه،

دردآشنادمساز: همراز، مونس،

جشنسور:

شرحه: گوشتیپارهشرحه پارة شرحه: پاره؛

باشند. بریده درازا از که

درشیون: که فریاد و زاری ماتم، و ناله

برآرند. محنت و مصیبت

پندارظن: گمان،

گشتن؛مستغرق: مستغرق شیفته؛ مجذوب،

شدن شیفته و حیران

گوشمستمع: دارندهشنونده،

پنهانمستور: پوشیده،

زارنفیر: و بلندفریاد صدای به ی

–هشرحشرحه–رنفی–نیستان

جهت–جمعیت–وصل–اشتیاق

دستور–اَسرار–تسنج–ظن–

دمساز–تریاق–زهر–حریف–

مشتری–هوش–قصّه–حدیث–

گاه– –مور–پخته–سوز–بی

–مستمع–معکوس–رهنمون

–مَحرم–آشفتگی–زلف–غنچه

–قرب–تجّلی–کاه–حسب

–مستغرق–گزید–حضرت

سلوک–عرضه–طلبد–حاجت

ماتم–فروغ–حجاب–نغمه

زاری–محنت و فریاد
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عشق حقیقت در هفتم: درس

اماللغت

ضیافتبزم: محفل،

وبیخودی:بی خودرستگی از حالت هوشی،

پیوستن معشوق به

روحانیجسمانی: مقابل جسم، به منسوب

خداوندجمال: ازلی زیبایی زیبایی،

زیباییحُسن: نیکویی،

ملکوتی،روحانی: معنوی، روح، به منسوب

باشد. جان و روح مقولة از آنچه

امکانسامان: میسّر، درخور،

دیوانگیسودا: خیال،

دیوانگیشیدایی:

برفرض: خداوند آنچه ضروری، الزم،

است. کرده واجب بندگانش

کاملکمال: بودن، بهترینکامل و ترین

در بودن سرآمد هرچیز، حالت و صورت

صفت خوبداشتن های

عشاقمحب: یار، دوستدار،

مُردنمَمات: مرگ،

سرودنغمه: ترانه، نوا،

وصول–مطلوب–روحانی–حُسن

–محبت–مأوا–عشقواسط–

نردبان–معرفت–خاص–تغای

–سامان–رَخت–تَرک–قَدَم–

–سودا–ممات–اتحی–فرض

فزونا–یوانگدی–ارزد–یکرزی

قتحقی–فرق–قوت–یرابی–

وچپی–زلف–قالی–زناگری–

–انکوهسار–ختبرانگی–تاب

نغمه–ادگارانی–فرصت–زمگری

میسر-ترانه–هزمان–محبت

پاریس تا پاریز از هشتم: درس

اماللغت

جایی،اتراق: به سفر در روزه چند توّقف

گزیدن اقامت جایی در موقّتاً

چیزی؛استبعاد: بعیدشمردن دوردانستن،

و تحقّق از دوربودن و بعید داشتن: استبعاد

امری وقع

مرتبطبازبسته: و پیوسته وابسته،

کهپانوراما: ساختمانی در که نقّاشی پردة

بچسبانند؛ سقف دیوار به دارد، مدوّر سقف

کند گمان بایستد، آنجا در هرکس که چنان

می خود اطراف در را افق بیند.که

آوردنتداعی: خاطر به یادآوری،

سّمیجرّاره: بسیار زرد عقرب نوعی ویژگی

می کشیده زمین روی دُمش شود.که

آفتاب: زودطلوعچریغ صبح آفتاب،

مهمچشمگیر: و ارزش با توجّه، شایان

دریافتنوشتهحواله: آن موجب به که ای

شخص به مال یا پول پرداخت به ملزم کننده

است. دیگری

قوسیطاق: سقف محدّب، و خمیده سقف

دیگر جایی یا اطاق روی بر آجر با که شکل

ب شده احداث طاق ضربی: طاق ینسازند؛

آج با را آن که دوتیرآهن گچدهانة مالط و ر

سازند.می

چوبی،طَبَق: معموالً و بزرگ گرد سینی

نگه آنمخصوص بیشتر که اشیا حمل یا داری

می سر بر گذارند.را

ردا:طیلسان نوعی

آمدن: یاعجین شدن آمیخته شدن، عجین

چیز چند یا دو شدن ترکیب

القصوی: کماِلغایت چیزی، نهایی حّد

مطلوب

نیکخوشپی:فرخنده خوشقدم، یمنپی،

اندازهفرسخ: واحد مسافتفرسنگ، گیری

کیلومتر شش معادل تقریباً

روبازکازیه: فلزی یا چوبی جعبة جاکاغذی،

برای نامهکه یا پرونده کاغذ، دادن رویقرار ها

می قرار دهند.میز

گزارری–رجانسی–فرسخ–زیپار

–اتراق–قنات–آفتابغچری–

اعتبار–مراجعه–دانشسرا–فراهم

–محصّل–هتهّی–تداعی–

هکازی–دهاتی–حواله–خطرناک

–استبعاد–رتحری–اعضا–

–توّقف–غرق–القصواتغای

–آتن–لسانطی–وصله-نواحی

عقرب–یأر–دموکراسی–مهد

فراز–قطور–همارغاشی–جرّاره–

–ریتیرود–فرات–کرانه–

–ینموسولی–رومیامپراطور

–مستعجل–حبشه–صباحی

–ضربیطاق–هاضمهسوء

غتی–فانضعی–ووساک–اعتصاب

رمغانپی–قطری–نآیی–تهی–

–بروکسل–فرخنده–خضر–

ناپلئون–واترلو–تپّه–نازیسپاه
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هرمرواق: شکل به یا گنبدی سقف با بنایی

اوج،سرپرزدن: از مرغی هرگاه کوتاه؛ توقّف

برخیزد، دوباره و نشیند زمین بر لحظه یک

را کوتاه توقّف گویند.می«سرپَرزدن»این

هاضمه: هرگونهسوء دیرهضمی، بدگواری،

با معموالً که غذا هضم در اختالل یا اشکال

است. همراه نفخ یا سرِدل سوزش

پگاهصباح: دم، سپیده بامداد،

کیانکِی: سلسلة پادشاهان از هریک پادشاه،

کیکیانی: کیان: کیان؛ به هریکمنسوب ها،

کی از ایران داستانی پادشاهان دااز تا راقباد

دوزخ؛مارغاشیه: در خطرناک بسیار ماری

سوره نامغاشیه: از یکی قرآن، از هایای

قیامت

شتابندهمستعجل: زودگذر،

عرفانی،مغان: ادبیات در زرتشتی؛ موبدانِ

گویند. را مرشد و کامل عارف

شوند.مَرکب: سوار برآن آنچه اسب،

شطرنجنَمَط: بساط

–پانوراما–محوّطه–طَبَق–

–بارندگی–وحشت–توپخانه

دهات–فاتحه–ایکتوروی–فتعری

–رواق–نَمَط–طاق–دوگل–

مابراهی–ردلپذی–طاقه–زممی

گذر–صاخال–طاعت–ادهم زود

غذا–بساط مالط–مغان–هضم

شطرنج–هرم–ملزم–محدب

صباح-منسوب

کویر نهم: درس

اماللغت

آغازآستانه: آستان،

بیابدیت: پایندگی، کرانگیجاودانگی،

وارادت: عالقه اخالص، خواست، و میل

احترام با همراه محبّت

بوییدناستشمام:

سورةاسرا: هفدهمین سِیرکردن، شب در

کریم قرآن

غمخوارغمگسار:اندوه گسار،

نقشهانگاره: طرح،

اهورااهورایی: به منسوب خدایی، ایزدی،

همایل: مردم از وگروهی فرهنگ که نژاد

و دارند مشترک صورتاقتصاد به معمواًل

می زندگی تبار:چادرنشینی و ایل کنند؛

اجداد و نژاد و خانواده

کاهلیبطالت: بیهودگی، بیکاری،

کهطفیلی: آن وابسته، طفیل، به منسوب

به وابسته جایی، در حضورش یا وجودش

میهمان است؛ دیگری چیز یا کس وجود

ناخوانده

دادگستریعدلیّه:

اتاقغرفه: از هریک کهباالخانه، کوچکی های

می محوّطه یک یا سالن اطراف باالی سازنددر

است. محوّطه بر مشرف که

ازفقه: که است علمی شرعیه، احکام علم

می بحث شرع احکام عملی مبنایفروغ کند.

و کتاب از است احکام استنباط بر علم این

اجتهاد محلّ استنباط، همین سبب به و سنّت

است.

کوهةقاش: زین؛ جلوی برآمدة قسمت قاچ،

زین

قداستقدس صفا، پاکی، :

–ارگ–رسرازی–سوزان–تموز

–دراز–باغستان–نانمزی

–فقه–هقبی–مُهر–عتمشای

–غرفه–یغنورفقی–تقوا

-اسرارهادیملّا–بغایوحاضر

–صبرانهبی–منقلب–اتیح

ماوراء–گستر–زندانغربت

–زهسنگری–مذهب–عهبیطال

–زاسرارآمی–الهام–عطر–یوح

–مهتاب–نخلستان–اممشاست

–نراستی–آلودهگری–بغی

غروبهسای–عهشی –روشن

–تفرجّگاه–گلّه–اهوهی–دهقان

تأللوء–معّلق–نظاره–گردشگاه

–لوکس–تابدیّ–لقندی–

لذّت–تلّقی–کهکشان–آسفالت

محروم–قدس–تابدی–نشئه–
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برخیبَن: در که وحشی و خودرو درختی

می ایران کوهستانی وحشینقاط پستة روید،

نگار،پرنیان: و نقش دارای ابریشمی پارچة

حریر نوعی

دادنتعبیر: شرح کردن، بازگوییبیان ،

تماشاگاهتفرّجگاه: تفرّج، جای گردشگاه،

تعبیرتلقی: نگرش، دریافت،

مطابقتموز: تقریباً رویمان، سال از دهم ماه

گرما ماهِ شمسی؛ سال تیرماه با

اسالمیحکمت: فلسفة ویژه به فلسفه،

زیبادالویز: خوب، پسندیده،

رسانندهسَموم: زیان و گرم بسیار باد

یکگیاهیشبدر: و شبدرعلفی ساله؛

بار دو دارد، را آن قابلیت که شبدری دوچین:

باشد. شده چیده روییدن از پس

اسبشیهه: آواز و صدا

میقندیل: که چراغی چهل یا آویزند.چراغ

توابعکمانه: از ونک منطقه در کوهی نام

اصفهان استان سمیرم شهرستان

تیرهکَهَر: سرخ رنگ به که استری یا اسب

است.

باشکُرَند: بور و زرد میان آن رنگ که د.اسبی

تابستانمنطقهگرمسیر: که بسیارای های

رمستان و مقابلگرم دارد؛ معتدل های

سردسیر

آنماورا: برترفراسو، ماسوا، سو،

الطبیعه: وماوراء طبیعت عالم از فراتر آنچه

آنها مانند و روح خداوند، مانند باشد؛ مده

سرافرامباهات: زیافتخار،

موضعمدرس: کنند؛ تدریس آن در که محّلی

گفتن درس

کردنمشایعت: بدرقه کردن، همراهی

شدهمعّلق: آویخته آویزان،

سرمستینشئه: کیفوری، سرخوشی، حالت

نگریستننظاره: نگاه تماشاکردن،

شدنیغما: غارت یغمارفتن: به تاراج؛ غارت،

–سموم–راز–چغندر–حلقه–

–شاندیمصلحت–ییاهورا

–نشئه–گردشگاه–گذاروگشت

رهتکبی–اذان–کاسه–اسرا

–ههشی–تفنگ–تقام–االحرام

بساط–گرداندوره–نزی–قاش

غمای–دتبعی–مزه–لای–حلوا

منقل–زغال–بلوط–بتمصی–

محصور–اتاقک–تنفس–آفت–

برققزر–اطحی–فرساجان– و

–غصّه–مأمور–همدم–

قشقایی–حصرحدّو–سرگردانی

امزای–قاب-قتصدی–بستگیدل–

–شوکت–مباهات–محلّه–

–مرتفع–انتظار–زالل–متعزی

تازوتاخت–کُرَند–کَهَر–آغوش

–سخاوت–معطّر–زدالوی–

–قدرگران–عتطبی–اهبمو

ترقّی–سمحبو–تنگ–بطالت

–ساوه–دادگستری–رفاقت–

–ترقّی–جووپرس–دزفول

–محاسبه–عاقبت–هعدلی

بساط–یلطفی–زتی–نشاهی

تبارلای–اختراع–هتهوی –و

وآرام–شآسای–حرمت–القیی

زلبری–اندوهگسار–غمخوار–قرار

هایقلّه–مدهوش–نعطرآگی–

موضع–تاراج–غارت–کمانه

طفیل–زین–فراسو
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شکوفایی فصل : دهم درس

اماللغت

بینبرزخ: زمان چیز، دو میان فاصل حدّ

بین فاصلة دوزخ، یا بهشت به رفتن تا مرگ

آخرت و دنیا

یاچشمداشت: چیزی از امری توقّع و انتظار

چشم یاکسی؛ پاداش دریافت منتظر داشتن:

بودن مزد

ادّعاداعیه:

زدنزخمه: ضربه ضربه،

سخاوتدستی:گشاده بخشندگی،

–غبار–غرق–دارنهآیی–برزخ

وبی–منسی–زبرخی–انتظار تاب

هداعی–راناتی–نیغم–تبه–قرار

دستیگشاده–سراپا–سراسر–

–ردلپذی–زپالی–گزاریسپاس–

–فرسودگان–زبانمی–تگانسخ

راثمی–کرامت–زخمه–نوازشگر

–گوهر–زرافشانی–ثارای–

تب–رهنمون–سعادت–آزادگی

مزد-منتظر–توقع

عزیز شب آن یازدهم: درس

اماللغت

آنحفاظ:بی اطراف آنچه نرده؛ و حصار بدون

باشد. نگرفته حصار را

وتشر: خشونت خشم، با همراه که سخنی

و ترساندن قصد به معموالً و است اعتراض

می گفته کسی شود.تهدیدکردن

سحرپگاه: هنگام زود، صبح

انداختنتعلّل: تعویق به آوردن، دلیل و عذر

کردن اهمال درنگ، کاری، انجام یا چیزی

جلوجناق: در دراز و پهن استخوان جناغ،

سینه قفسه

انگیزغمحزین:

کردن:حمایل: حمایل محافظ؛ دارنده، نگه

دیگر چیز برای چیزی قراردادن محافظ

کهحیثیت: اجتماعی اعتبار و ارزش آبرو؛

خوش و سربلندی میباعث شخص شود.نامی

بیتروضه: اهل سوگواری مراسم در آنچه

در ویژه به و سلم. و آل و علیه اهلل صل پیغمبر

السالم علیه حسین امام سوگواری مراسم

می نوحهخوانده و مصیبت ذکر سراییشود؛

بویاییشامّه: حسّ

میآنچشَبَح: نظر به سیاهی صورت به آید،ه

چیزی یا کسی از موهوم سایة

ازشرف: که اعتباری و حرمت بزرگواری،

ارزش کردن میرعایت وجود به اخالقی -های

آید.

رفتن: ازطفره کاری انجام از کردن خودداری

خودداری ویژه به آوردن، بهانه با و قصد روی

یا سؤالی به دادن صریح پاسخ از کردن

دیگرکش موضوعات به موضوع اندن

دربیکالفه: قرارگرفتن علّت به ناراحت و تاب

آزاردهنده وضع

–ثلث–مُصِر–هبقیّ–یعصبان

–خاکیتلّ–احتمال–حقوق

–فرق–لصایخ–کُلت–هچفی

–مطمئن–طمسلّ–موحّدی

–صلوات–طنز–غامپی–جذب

–حمله–عرض–آغوش

اصرار–طفره–بغری–قویشامّه

–متقاعد–عاقبت–التماس–

–همراهی–پراکنده–مقدّمات

–شَبَح–متعلی–غیدر–بتعقی

–تپّه–سنگر–فاصله–مراقب

–فلطی–زمزمه–یباندهدی

–توپ–یدرسدی–دتأیی–سبک

–جثّه–عمق–رهتی–فراهم

لحن–نحزی–همسطح–سجده

-انتها–برافروختن–
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بهخشاب: که گلوله مخزن فلزی جعبة

می وصل گلولهاسلحه و پیشود آنها از درپی

می سالح لولة شود.وارد

رفتج:دن بدون و آرام و خلوت جای ویژگی

وآمد

نوشتهدیباچه: هر مقدّمة و آغاز

سهگُردان: شامل معمواًل که نظامی واحد

است. گروهان

شده؛متقاعد: قانع مجاب، شده، مُجاب

قبول به وادار کردن، مجاب متقاعدکردن؛

کردن امری

یافتهمجسّم: تجسم درآمده، جسم صورت به

دادگاهمحضر: دفترخانه،

اسالممُسلِم: دین پیرو

کنندهمُصِر: پافشاری اصرارکننده،

گذرگاهمَعبَر: عبور، محل

لتحوی–سنگر–برانداز–اطراف

چرت–فرصت–ناًیقی–موضع–

–دیزبرخی–زمزهم–رخوابسی–

–بمهی–معرکه–تفنگ–لیتما

زریخاک–محوّطه–مَعبَر–هضم

–حفاظ–دوشکا–ربارتی–

–بعجی–ذّله–رمق–دهخوابی

–بانهغری–انهدام–ذوق

تعلل–رمق–جناق–اشترجگرخر

–نشهادتی–تَشر–موظّف–

–قطری–موثر–قاب–هوشبی

–زلف–وصف–تیثحی–سرافراز

–شامگاه–خاطر–ورزی–باچهدی

شرمندگی–حُسن–مالحظهبی

–اسارت–محضر–شاهد–

–زلبری–مسلم–اقاشتی–اشارت

هقتلگا–روضه

آتش از سیاوش گذر دوازدهم: درس

اماللغت

حیاآزرم: شرم،

زمینمحصارتفاع: ارتفاعول زراعتی؛ های

مملکت درآمدهای و عایدات والیت:

فکراندیشه: اضطراب، ترس، اندوه، بدگمانی،

دلایمن: امن، آسودهدر

شدهبریان: پخته و شده کباب لغت در

شدن: بریان مضطرب؛ و ناراحت مجازاً برآتش،

گدازبودن و سوز در شدن، ناراحت و غمگین

قدرت،گرانپُرمایه: مایه: پرشکوه؛ مایه،

توانایی

وتازی: کشیده گردن با عربی نژاد از اسبی

باریک پاهای

حرارت،تپش: و گرمی از ناشی اضطراب

حرارت و گرمی

شبشبیخون: در دشمن ناگهانی حملة

ظلمافکندن:طرح طرح بنانهادن؛ از کنایه

شدن، ظلم گسترش و پیدایش سبب افکندن:

نهادن ظلم بنیان

بهعجم: غیرعرب، آن ساکنان که سرزمینی

عجم: ملوک ایران؛ باشند؛ ایرانی ویژه

ایران پادشاهان

پرهیزکاری،عفاف: ، اخالقی اصول رعایت

پارسایی

خانمانغربت: از دوری غریبی،

فرهیخته،ی:فرهیختگ بودن، فرهیخته

یا معرفت دانش، از واالیی سطح از برخوردار

فرهنگ

دستگیرفریادرس: یاور،

–سررهخی–کاووس–اوشیس

–بزم–رزم–یختگفرهی–زابل

–عفاف–احی–مآزر–سودابه

سبو–سپهبد–متهّم–سپاردنمی

–جهاندار–هاماوران–گزند–

–گُسلدل–بسپرم–رسوا

–تطاول–زمهی–ونهی–ساروان

نزریّ–سراسر–زبانه–فروزآتش

پراگنده–لنع–تازی–وارهشی–

غو–تپش–دهش–رها–بها–

–پوزش–هامون–سمن–قبا–

–بدالنصاح–خونشبی–تنگ
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دستاول:تط چیزی به زور به تعدّی، و ستم

کردن پیدا

حدتعصّب: از بیش دشمنی یا طرفداری

به تعصّب: به امری؛ یا گروه شخص، به نسبت

جانب و داریحمایت

زیردستاِنحَشَم: و خویشان خدمتکاران،

فرمانروا

گوش: به مطیعحلقه و فرمانبردار از کنایه

کردنخَستن: مجروح کردن، زخمی

خودود:خُ کاله

بیسر:خیره و لجوجگستاخ شرم،

مشاوردستور: وزیر،

رفتنزوال: بین از نابودی،

دستهسبو: معموالً ظرف یاکوزه، سفال از دار

مایعات داشتن نگه یا حمل برای دیگر جنس

پیمودنسپردن: کردن، طی

یاسمنسمن: گل، درخت نوعی

اکُربت: حاصل اندوه جور: کُربت اندوه؛ زغم،

ستم و ظلم

یافتنمقررشدن: دوام و ثبات قرارگرفتن،

مکرها،مکاید: کیدها، مکیدت: یا مکیده ِج

هاحیله

سلطانمَلِک: پادشاه،

مشاورموبد: مجازًا زرتشتی، روحانی

یافتنکمنقصان: کاهش شدن،

فرودآوردننمازبردن: سر عمل کردن، تعظیم

تعظیم برای کسی مقابل در

آمیزنواختن: محبّت سخنان گفتن با را کسی

قراردادن محبت مورد چیزی بخشیدن یا

قدمخوشپی:نیک

کنندهدهش:نیکی نیکی

سرزمینوالیت: کشور،

آگاهانهیوار:هش هوشیارانه، هوشیار،

درشتهیون: و هیکل قوی شتر ویژه به شتر،

اندام

خرق–رصدخانه–مراغه–خسرو

–آزادگان–ضربت–گذر–عادت

=نهنگ–زگری–مجروح–غتی

–تاذیّ–ترعیّ–اولتط–عَجَم

–ارتفاع–غربت–کُربَت–دمکای

–تهی–خزانه–نقصان–توالی

–عهد–ضحّاک–زوال–بتمصی

–تتقوی–تعصّب–مقرّر–حَشَم

سلطان–شهیپ–طرح

هشتم خوان سیزدهم: درس

اماللغت

یافتهتنیده: درهم

برایرَجَز: جنگ میدان در که شعری

می خوانند.مفاخره

موجبکاری:زخم که زخمی یا مؤثّر ضربة

می شود.مرگ

شدّتسورت: و حدّت تیزی، و تندی

شیونضجّه: بلند، صدای با فریاد و ناله

معیارابزعیار: سنجش، مبنای و ار

هممرادف: ردیفمترادف،

لرزندهمرتعش: ارتعاش، دارای

گرهمَنتشا: چوب از که عصا ساختهنوعی دار

دستمی به قلندران و درویشان معموالً و شود

ناممی از برگرفته در«منتشا»گیرند؛ )شهری

صغیر( آسیای

هشتم سوز–سورت–هان–خوان

–خانهقهوه–رهتی–وحشتناک–

غامپی–نآتشی–نقّال–همگنان

–دستیچوب–سکوت–نای–

صحنه–مست–ثحدی–منتشا

–وههری–ساالرماخ–صدف–

محض–شعر–مِهر–ارعی–مات

–سهراب–سخی–یبخترهتی–

–لحن–مرتعش–هماوا–تابوت
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بیطاق: یکتا، همتافرد،

نگاهتکیهعماد: بتوانگاه، آنچه رآنبدارنده؛

کرد. تکیه )او(

نبردناورد:

درهریوه: هرات)شهری به منسوب هروی،

افغانستان(

ترسناکهول: انگیز، وحشت

زال–عرصه–هتکی–عماد–رَجَز

–تهمتن–بهر–صلح–خواه–

رتمندغی–پهناور–سجستانیگرد

خوانهفتپهلوان–سِنان–زهر–

هوش–حس–رتزوی–طعمه–

–طفلک–همتا–طاق–اعتنا–

–ضجّه–چاهسار–شغاد–هسای

شخویخمّشصتکمند–زبانمی

–زلبری–دهیتن–رقابت–شوق–

–تأمل–سجود–ارهشی–حالت

امحتو–مثلث

سی چهاردهم: سیمرغدرس و مرغ

اماللغت

بیبیاستغنا: اصطالح، در سالکنیازی، نیازِی

خدا جز چیز هر از

یاریاعانت: دادن، یاری

سرمازدهافسرده: منجمد،

کنارهاکناف: اطراف، کَنَف، هاجِ

اولیاولی: شایستهشایسته؛ آنکهتر: )با تر

گذشته«اولی» در است؛ تفصیلی صفت خود

آن اند.(افزوده«تر»به

گزیدن،تجرید: تنهایی معنای به لغت در

تقرّب و دنیوی امور از اعراض و گناهان ترک

شدن خالی تصوّف، اصطالح در خداوند؛ به

خداست. جز آنچه از سالک قلب

سختیتَعَب: و رنج

ازتفرید: دل کردن، حق متوجّه را خود دل

خواست فدای را خود خواست و بریدن عالیق

یگا و فردشمردن کردن، خدا؛ازلی دانستن نه

در عارف شدن گم معنی در عطار را تفرید

می کار به درمعروف که وقتی یعنی برد؛

چیزی؛دعوی: داشتن یا خواستن ادّعای ادّعا،

متضادند. و متقابل مفهوم دو دعوی و معنی

نی که است حقیقتی ومعنی، ندارد اثبات به از

معنی. از تهی است الفی دعوی

سفرزاد: در که آشامیدنی و خوردنی توشه،

می بَرَند.همراه

آورسروش: پیام فرشتة آور، پیام

نیرومندشگرف: قوی،

دلدادهشیدا: عاشق،

وصدر: اتاق از جایی مجلس، باالی طرف

مجلس بزرگان نشستن برای که آن مانند

می اعتباریاباختصاص و ارزش مجازاً د؛

بیشترکالن: سنّ دارای

رو: چاالک،گرم و رونده شتاب به مشتاق،

کوشا

نانگرده: نوعی نان، قرص

خصومتمخاصمت: دشمنی،

همهممصاحبت: داشتننشینی، صحبت

سخنانمقاالت: گفتارها، مقالت، جِ

–ماقلی–ارشهری–مرغان–مجمع

–اطراف–امگشته–افسر–هدهد

–پرندگان–آگاه–یتگی–اکناف

–ذرّه–همتا–انآشی–قافکوه

خطرات–یجملگ–مهروزی–شکوه

–هموار–پوزش–تحمّل–هراس–

–طاووس–زوال–صاحب–محبوب

–ورمعذ–صفا–گلزار–آرزو–عذر

–طلب–بهانه–باختهدل–نهااش

دراز–قضا–قرعه–رهنمون–راهبر

–فرسنگ–جرئت–هراسناک–

–سرکش–سوزنده–غرق–تَعُب

–قدر–صفتعالی–معرفت–بتابد

–دعوی–استغنا–صدر–قتحقی

–دتفری–دتوحی–افسرده–معنا

–حسرت–دائم–رتحی–تجرید

شتوح–هسای–رفق–رتحیّ–رانحی
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را گمشدگی این از آگاهی شد، غرق توحید

سپارد. فراموشی به و کند گم
دروادی: مجازاً درس متن در سرزمین،

دارد.کاربرد«بیابان»معنای

–همّت–زاری–منزل–ننخستی–

سروش–همگی–خستگی–روزگار

طرب–قبا–محو–شادمانی–یبغی

قدسباغ–ارمعی–طبق–دتجدی–

–فراز–مجاز–وصلت–گاهجلوه–

–رازینجم–نسخه–خاروگل

توشهوزاد–وجه–اشتر–مصاحبت

–قرار–االمرآخر–مخاصمت–

تاعان–حاضر–موضع

غاز کباب شانزدهم: درس

اماللغت

طوالنیآزگار: و بلند آنچه ویژگی دراز؛ زمانی

می نظر آید.به

جُل: بیآسمان فقیر، از بیکنایه -چیز،

مطلق معنای به پوشش جُل: خانمان؛

نظرخواهیرایاستشاره: مشورت، زنی،

درماندگیاستیصال: ناچاری،

ناهنجاراطوار: و ناخوشایند سخنی یا و رفتار

چیزاعال: هر از برگزیده نفیس، ممتاز، برتر،

کاریامتناع: انجام از زدن سرباز خودداری،

سخنی کردن قبول یا

بهانضمام: انضمام: به کردن؛ ضمیمه

همراه به ضمیمة،

آغازکنندهبادی: معنِی به اصل )در آغاز

است(

وسطبحبوحه: میان،

وبدقواره: زشت ظاهری آنچه یا که آن

بدترکیب دارد؛ نامتناسب

ساختگیتصنّعی:

پوز: و شخصتک ظاهر طنز، به پوز: و دک

سروصورت ویژه به

درتنبوشه: که کوتاه سیمانی یا سفالین لولة

می دیوار میان یا خاک آنزیر از آب تا گذارند

کند. عبر

سنگینتیربار: آتشین، خودکار وسالح تر

نواربزرگ وسیلة به که دستی مسلسِل از تر

می تغذیه سنگینفشنگ مسلسِل شود؛

پیشانیجبهه:

وجیر: نرم سطح با شده دبّاغی چرم نوعی

مانند و کیف کفش، لباس، تهیّة در که پرزدار

می کار به رود.آنها

میچلمن: زودفریب که بیخآن هالو؛ -ورد،

پاچلفتی و دست عُرضه،

حضورحضّار: مجلسی یا جایی در که آنان

حاضران دارند؛

غاز –رقبه–ترفیع–موقع–کباب

قطار و–هم –همولی–مدارقرار

–عیال–فوراً–عزّت–صحیح

کارد–عروسی–تازگی و –ظرف

پرت–ابداً–بودجه–مالیّه و خرت

–آزگار–سماق–نقداً–مابقی–

تلخ–عاریه–صابون –اوقات

–موافقت–چاره–شکوم–محال

–اعال–ودمعه–غاز–پذیرایی

ممتاز بره تخت–مخلفّات–کباب

نظیر–خواب و–دیالق–بی الت

قواره–لوت بد و زیارت–بدریخت

صله–غول–مشعوف–مسرور–

و–واترقیّده–لهذا–ارحام تک

–تصور–هشست–گریه–پوز

عجاب–ورانداز–هندوانه–رأس

سربه–آبرو–عقلت–هراسان–

–استشاره–منطقی–حقّا–مُهر

الجح–ملتفت–کودن–منحصر
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لطیفهبذله: شوخی،

قراربرجک: تانک روی که چرخانی سازة

می آن کمک به و توپدارد شلیک جهت توان

داد. تغییر را

دانهبقُوالت: گیاهانواع بعضی خوراکی انهای

حبوبات عدس، و نخود مانند

رقیببیض:بالمعار

صیغةبَلعت: کردنِ صرف بلعیدم؛ فروبُردم،

خوردن بلعت:

شدن: ورزیدنپاپی اصرار امری در

ترسناکپتیاره: و زشت

وپال: بیپرت نوعبیهوده، این به معنی؛

بیترکیب اغلب دوم، لفظ آنها در که معنیها

می اوّل لفظ تأکید برای و مرکّب»آید،است

گویند.می«اتباع»یا«اِتباعی

گرفتنترفیع: رتبه ارتقایافتن،

عملی،تصدیق: یا حرف درستی کردن تأیید

امری صحّت به دادن گواهی

گلوحلقوم: و حلق

پرت: و ومجموعهخرت وسایل اشیا، از ای

ارزش کم ریزهای خرده

حلقومخرخره: گلو،

رفتنخوردرفتن: بین از و شدن ساییده

کوچکخمره: و ُخم شکل به آنظرفی از تر

ذهن؛خفایا: خفایای در مخفیگاه؛ خفیه، جِ

ذهن پنهان جاهای در

مشربی: خوشخوش بودن؛ مشرب خوش

صحبتی وخوش معاشرتی

خیّاطدرزی:

کوتاهدوری: لبة با معموالً بزرگ گردِ بشقاب

الغردیالق: و دراز

سقفمحوّطهسرسرا: خانهای داخل در هادار

می باز آن به ساختمان ورودی در ازکه و شود

اتاق به قسمتآنجا یا میها دیگر روند.های

واژة جای به فرهنگستان را سرسرا )امروزه

بیگانة«هال»بیگانة واژه همچنین «البی»و

است( رسانده تصویب به

باسکندری: برخورد اثر بر که انسان حالت

ممکن و بدهد دست از را خود کنترل مانع،

خ سکندری بیفتد؛ زمین به حالتاست وردن:

پیش کسی برای آمدنسکندری

چوپانشبان:

ارجمندشخیص: و بزرگ

شدن: وشرفیاب محترم شخص نزد به آمدن

رسیدنعالی محترمی شخص حضور به قدر،

دانگ: تمامشش کامل، طور به

راشکوم: چیزی خجستگی، میمنت، شَگون؛

گرفتن نیک فال به

برگکُنده: و شاخ که درخت شدة بریده تنة

هیزم است؛ شده قطع آن

نکتهلطیفه: نیکو، مطلب نغز، باریکگفتار ای

اماسیدن: ثمرکنایه به رسیدن، انجام به ز

رسیدن

به: یتعلق است.ما وابسته بدان آنچه

است.مایحتوی: چیزی درون آنچه

سیاه–مبلغ–معهود– و –سرخ

–دکان–منصرف–قید–حلقوم

–قدغن–بیبط–استیصال

پال–تشریف–قنداق و –پرت

–مخیّله–زوایا–قول–اسکناس

ضعیف–سرسری-دقیق–نشخوار

مهارت–گِره–دماغ–شبستان–

–پهلو–تعارف–وَجَنات–احد–

–گز–شغل–احوال–مخمل

دراز–وغاتس–باقلوا و–قدّ کج

مترقبّه–جویده–معوج –غیر

–پهلو–مهلت–سپاسگزاری

–کاه–صرف–عاجزانه–استدعا

عزا–اصرار از –بستری–دلی

امتناع–متعارف و –پوزقند–اِبا

–صیغه–حلقه–تخلُف–آراستن

–کراوات–تام-اهتمام–بلعت

مست–طاووس–بزاق–پوتین

بدن–تعجب–وار –جامه–قالب

ازل –متانت–تقام–درزی

معمول –وقار–برگزار–یتعارفات

–مقررّه–معّرفی–الیق–فاضل

مسرور –آسوده–معهود–قلباً

–جایز–تصور–تفکر–محتاج

متکلم–لطیفه–بذله–رافیح

–امامزاده–بالمعارض–وحده

–منچستر–عبدالعظیم–حضرت

بلعیدن–تنبوشه–حنجره–لعنت

مرحبا–فغان–قصیده–قلنبه–

-حضّار-مکرّر–فضل–ادعّا–

حقیقتاً-جبهه–وظمحظ–کبّاده

–زواید–تحقیر–تخلص–

–مرحوم-اصرار–متروک

–استعمال–مألوف–پیشاوری
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عُجاب: آیةشیء به هذا»اشاره لََشیءاِنَّ

آیة ص/ )سورة اشا5عُجابٌ. برای معموالً ؛ ره(

می کار به شگفت امری رود.به

ارحام: ازصلة و رفتن خویشاوندان دیدار به

کردن احوالپرسی آنان

نیازعاریه: رفع از پس و بگیرند امانت به آنچه

دهند. پس را آن

رشتهعالمه: دربارة که بشریآن معارف از ای

آگاهی و دارد.دانش بسیار

شدتغلیان: احساسات، و عواطف جوشش

عاطفی هیجان

بعدآخری: دیگرتکّهقطعة تکّة بعداز ای

کاهکاهدان: انبارِ

مذکوراً: شیئاً یکی لم اولکان آیة از بخشی

معنی به است دهر ذکر»سورة قابل چیزی

خوراکی«نبود تمام یعنی داستان این در ها؛

شد. نیست به سر

ازوسیلهکباده: زورخانه در شکل کمانی ای

رشته آن طرف یک در که آهن ازجنس ای

حلقه یا کبّادةزنجیر دارد؛ قرار متعدّد آهنی های

داشتن، چیزی ادّعای کشیدن: را چیزی

بودن چیزی خواستار

تپّهکتل: پشته،

نیمهکالشینکف: و خودکار انواع در سالحی

مک روی نشانه دستگاه دارای وخودکار، انیکی

نام از برگرفته تاشو؛ و ثابت قنداق نوع دو

روسی. ساز اسلحه

شعبهشاخهمتفرّعات: بهها، متن )در ها

است( رقته کار به متعلّقات معنی

وحده: کسیمتکلم تنها جمعی در که آن

می سخن که گوید.باشد

آرا: رونقمجلس سبب خود حضور با که آن

می آن حاضران سرگرمی یا شادی و -مجلس

آرا بزم شود؛

درمحظور: مشکل؛ و گرفتاری مجازاً و مانع

در پیداکردن، گرفتاری کردن: محظورگیر

این )امالی قرارگرفتن ناخوشایند امر مقابل

است( آمده نیز محذور صورت به واژه

وربهرهمحظوظ:

خوردنیمخلفات: مادّة یک به که چیزهایی

می دراضافه مزه و چاشنی عنوان به یا شود

می قرار آن گیرد.کنار

جویدنمضغ:

معمولمعهود: شده، شناخته عهدشده،

کجمعوج:

برخالفنامعقول: نیست؛ عقل روی از آنچه

عقل

کردنواترقیدن: روی پس کردن، تنزّل

چهرهوجنات: صورت،

کهولیمه: میطعامی عروسی و مهمانی -در

دهند.

نظرقطار:هم از که نفری چند یا دو از هریک

یک در اجتماعی موقعیت یا و رتبه درجه،

هستند. ردیف

–اثنا–سزاوار–تصدیق-حضّار

قطار–عمارت–سرسرا -هم

–اعتنا–کاینات–احیاناً–حتمالا

به–برشته–غازفربه–دنتپی

ظورمح–مائده–خرخره–محض

–توطئه–شخیص–تظاهرات–

ماسد حفظ–محض–غلب-می

–ضمناً–قصّاب–ساطور–ظاهر

ریز حیا–الاقل–تعارف-یک بی

ب– میزبان–منحصراً–رغانآلوی

زدگان–مختصر–محض– قحطی

مراحل–گردنه–کتل–حلقوم–

–تحلیل–هضم–بلع–مضغ–

خوار حبوبات–تحوالت–گوشت

لَخت–گلگون–لیسیده– –لَخت

اخریقطعه –ماعتج–بعد

–منظره–گورستان–کرکس

زورکی–تحویل–هولناک –خنده

–ساختگی–دگوییخوشام

ثباتی-زوال–بحبوحه –بی

–وقاحت–پتیاره–شقاوت

انداز–جَستم–بدقواره –طنین

به–معّیت –حلقوم–مایتعلق

ازن–ورزید–صندوقچه–بلعیده

اطوار–نثار–شستت هویدا–اداو

کنان– هق بهانه–تقصیر–هق

روغن–تراشی –احوال–خمره

–قشر–حیاط–غلیان–تسکین

فضل–تأسف–مزاحم–تصنعی

–اتمتفرع–کلّیه–نودوز–

تیر–چالق–مایحتوی–اممانض
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رکلک: چیزی کَلَک سفال؛ یا فلز از اآتشدانی

چیزی نابودکردن یا خوردن کندن:

آشکارهویدا: رتبه–روشن، ارمیا–گِله–گلّه–ترفیع

–دفعه–موقع–توّجه–تانک–

–نمطمئ–منظور–علّامه

–هیکل–مسلسل–شینکفکال

موتور–بیهوده–کُنده–قیافه

–حواس–احتماالً–دیزلی

جی–مهندس قوم–وهم–آرپی

–مقابله–تفنگ–واقعیت–

محکم–تعقیب–مسلِح–سکندر

تار–آغوش– و –مبهم–تیره

دیدگی–زانو–مرتعش –کوته

–خیزد

تو خندة هفدهم: درس

اماللغت

برکشیدهاخته: کشیده، بیرون

تالشدستاورد: با آنچه حاصل پیامد، نتیجه،

آید. دست به

حیات: جاندارذی زنده، حیات، دارای

کرانهسرحد: مرز،

نهاییغایی: غایت، به منسوب

آخته–رهایی–دگرگونی–سوسن

انتظار–بهاران–برفرازد–آلودهکف

–سو–سزاوار–دستاورد–زهجزی–

تابچپی ستارگان–تبسّم–غم–و

–اکتفا–غایی–درخشندگی–

اتیحذی–خلفت–ستبای–رهگذر

کرانبی–هاو– و –آساعقاب–حّد

وتندر

جاودانی عشق هجدهم: درس

اماللغت

ترسابهت: یا احترام سبب که شکوه و بزرگی

می شود.دیگران

باخبرساختناعالن: و چیزی آشکارکردن

آن از مردم

گماشتن،اهتمام: همّت سعی، کوشش،

به گماشتن همّت کاری: در ورزیدن اهتمام

آن دادن انجام

وجلی: باشد واضح و درشت که خطی ویژگی

شود. دیده دور از

خُلقسجایا: خوها، سجیه، خصلتجِ و هاها

کتابصحیفه:

تندیعتاب: مالمت، سرزنش،

گیاهغَرس: و درخت کاشتن و نشاندن

ارزشمند–اسجای–مترسی–لهیمخ

–غبار–معشوق–تالوت–ذکر–

–زناگری–تاهمی–حراج

–فهحیص–موضوع–سالخوردگی

–عجب–مضمون–فهصحی–ظاهر

–مقاومت–وسوسه–قواعد–عتاب

–متوقف–شرتمن–اعالن–جماعت
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طبیعیبیشه: طور به آن در که زمینی

باشد. روییده درخت و خودرو گیاهان

کردنتسکین: آرام آرامش،

قویتناور: و بزرگ پیکر دارای

خوشنویسیکتابت: تحریر، نوشتن،

بسندهکفایت: کافی،

شدن: ومتنبّه بردن پی خود عمل زشتی به

پندگرفتن

ذهنمخیّله: تخیّل، قوّة خیال،

سالخوردهمعمّر:

تو لطف : نیایش

بیبیافسرده: معنویت، از حالبهره و ذوق

پیشانیجبین:

اعتبارروایی: ارزش،

برزنکوی–غلغله–شتاب همواره–و

–نظر–مِهر–رتأخی–همهمه–

معمول–نتسکی–مکتنی–حضور

–ابهّت–بازرس–زیجواعتوزی–

–بستر–کهنه–مأمور–دهکده

–رتحیغرق–احوال–خطوط

–قناعت–دقت–نواحی–کرسی

متأثر–کُهن–چهبازی–تلف–تأسف

رضمی–صفحه–ضربات–هاتیبتن–

–ظهلح–تاسف–اانته–محو–

راضی–مستغرق–قدر–گزارخدمت

–تکفای–سرزنش–جرئت–رسا–

مستقل–مالمت–افسوس–متنبه

رخصت–هوس–مستقل–اهتمام–

–وداع–مهتورومغلوب–حفظ–

–اهتزاز–کتابت–رتحری–معرفت

–فرسوده–اوضاع–ثابت–ترنّم

خونسردی–قّوت–کاهجان–عَرش

–جانهی-بستر–نکعی–معمّر–

–پورشی–غادری–بیغرحالتی

ضبغ-مهابت–نطنی
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هم مهمکلمات آوای  
آخرت آینده، بیزاری آجل: تنگی برائت: چهارپا حرج: تباه ستور:  فاسد:

شتابعاجل:حال،این -دنیا،

 کننده
براعت:برتری،کمال

 فضل
آشوب سطر هرج: جمع زن سطور: رگ  فاصد:

اذیت بهره آزار: برای،  بهر:
جمع نگهبانان، حرس:

 حارس
مسخره، سخره:

 بیگاری
سستی  فترت:

رومی ماه دریا آذار: درخت بحر: آرایش بزرگ هرس: سنگ سرشت صخره:  فطرت:

خودداریابا: امتناع، کردن  ادا دوراندیشی تأدّی:  حزم:
حضر/ متضاد سفر:

کتاب  سفر:
آسایش  فراغ:

باالپوش تجاوزکردن عبا: شکست تعدّی: گوارش/هزم:  هضم:
قمری، ماه صفر:

 عددصفر
دوری هجران،  فراق:

منزل لوازم دردمندی اثاث: مباح تألّم: جایز، فرستاده حالل: سرمه سفیر:  کحل:
پایه آموختن اساس: ماه تعلّم: اول ماه فریاد هالل: کهولت صفیر: پیری،  کهل:

اثر جمع پیروی اثرات: بهشتی تبع: زیباروی جهنم حور: نیک سقر: آثار  مأثر:

لغزشش خطاها، هاعثرات:
طبع:

 سرشت،طبیعت،چاپ
خورشید کوچکی هور: عصر صغر: هم  معاصر:

طول واحد  ارش:
و حد تعیین تحدید:

 مرز
ناحیه جنگی حوزه: ابزار  سالح:

و پاک چیزهای مباحات:
 مباح

تخته شاهی، تخت ترساندن عرش: حوض تهدید:  حوضه:
درست نیکی، صالح:

مصلحت  و
فخر و افتخار  مباهات:

زمین بنایی ارض: ابزار میزان، پیرامون تراز: شادی حول: آغاز سور: نقطة  مبدأ:

پهنا  عرض:
رنگی حاشیه طراز:

 لباس
ترس  هول:

شیپور/ثور: صور:
 گاونر

کننده ابداع  مبدع:

شلوار  ازار:
چشم دعای تعویذ:

حرز  زخم،
زندگی سوره حیات: جمع  سُوَر:

اندوهگین، متأثّر:
 اثرپذیرنده

چهره کردن عذار: عوض محوطه تعویض: صورت حیاط: جمع دشوار صور: سخت،  متعسر:

رازها غرّان اسرار: توفنده،  توفان:
شیارلولة ده، بزرگ خان:

 تفنگ
تندی سوره، کاال سورت:  متاع:

پافشاری باران اصرار: و باد  طوفان:
بن مرحله، سفره، خوان:

 مضارع
چهره شده صورت: اطاعت  مطاع:

گرفتار انجیر اسیر: حقیر تین: و کوچک شمشیر خوار: دردمند سیف:  متألم:

عصاره عصیر: آتش/ کرة خاک اثیر: گلخار: طین: تیغ تابستان   صیف:
آموزنده، متعلم:

 یادگیرنده

)سایه( شبح جمع اعتماد اشباح: کردن ثقت: طلب سایه خواستن: شده شبح: پیروی  متبوع:

)همانند( شبیه جمع  اشباه:
بیفایده، کاالی سقط:

ارزشبی  
برخاستن  خاستن:

همانندی، شبه:
سیاه  گوهری

خوشایند  مطبوع:
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آموختن میوهثمر: القا:  
مصدر ماضی، بن خورد:

 مرخم
گمراهی کجاوه ضالل: مهد،  محمل:

لغوکردن افسانه الغا: ریز سمر: کوچک،  خرد:
سایه سایهظالل: -ها،

 بان
بیهوده  مهمل:

رنج و درد بها الم: گران خویشاوند ثمین: خود، روشنی خویش: )ضیا(: ناپسند ضیاء  مذموم:

پرچم فربه علم: و چاق گاوآهنحیش: سمین:  
زمین،ج و آب ضیاع:

 ضیعت
حرکت دارای مضموم:

 ضمه

دردناک سپاس الیم: ستایش، گز( ثنا: )برابر طول واحد خیانت ذرع: پوشیده غدر:  مستور:
دانا روشنایی علیم: کاشتن سنا: ارزش زرع: شده قدر: نوشته  مسطور:

فرمان رواییامارت: پاداش  خواری ثواب: شگفتی ذلت: شده غرابت: سلب  مسلوب:

آبادکردن ساختمان، درست عمارت: خطا صواب: و لغزش نزدیکی زلت:  قرابت:
صلیب به مصلوب:

شده  کشیده

آرزو  امل:
آب رفت پس جزر:

 دریا
خواری دوری ذاللت:  غربت:

نثر، نوشتة منثور:
 پراکنده

کار عدد عمل: دوم ریشة گمراهی جذر: نزدیکی ضاللت:  قربت:
یاری شده،منصور:
 پیروز

ظرف  اناء:
آواز)حدی( حادی:

 خوان
سوگواری مقصود رثا:  غرض:

داده نسبت منسوب:
 شده

رنج و درد کننده عنا: هدایت رسنده هادی: شیوا، وام رسا: شده قرض: نصب  منصوب:

دادن نسبت مانع انتساب:  حایل:
خاک میل،به خالف رغم:

بینی  آلودن
عجیب هزینه غریب:  مثونت:

کردن نصب گماشتن، ترسناک انتصاب: عالمت هایل: و نشانه عدد، نزدیک رقم: یاری قریب:  معونت:

شیوه نحو، جمع سنگهاانحاء: راندن حجر: جنگ زجرت: ترساننده غزا:  نذیر:

کردن آگاه جدایی انها: دوری، تنگدلی هجر:  ضجرت:
قضا:

 تقدیر/غذا:خوراک
مانند و مثل  نظیر:

ماه رومیایار:  
و دوری حذر:
 پرهیزکردن

زمین کرة گمراه زمین: دل غوی: خوب، پذیرنغز:  

سنجش وسیلة محک،  عیار:
ماندن، حضر:
 متضادسفر

ضامن نیرومند ضمین:  قوی:
رد شکستن، نقض:

 کردن

آفریننده غار باری: نام بلقیس حرا: سرزمین آسوده سبا: ناحیه فارغ: جمع  نواحی:

برجسته بلندهرّا: بارع: فریاد رسان  خبر باد جدا صبا: جداکننده،  فارق:
نهی جشدهنواهی: ها،

 ناهیه
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دهم سال ادبیات تاریخ

درس
منظوم

منثور
توضیحات اثر و مولف ردیف

ستایش منظوم
: آثار دیگر

اسرارنامه ، االولیا تذکره ، الطیر منطق
نیشابوری عطار : نامه الهی 1

اول منثور های اشتهاردیداستان محمدی : صاحبدالن 2

دوم منثور
تعلیمی ادبیات های نمونه

بوستان ، گلستان ، دمنه و کلیله ، نامه قابوس

طنز آثار ، معنوی مثنوی ،

: نامه قابوس

کیکاووس عنصرالمعالی
3

سوم منثور پنجم قرن خسرو ناصر : سفرنامه 4

سوم منثور تعلیمی ادبیات سعدی : گلستان 5

پنجم منثور سپهری  سهراب : آبی اتاق 6

پنجم منثور احمد  آل جالل : زده شتاب ارزیابی 7

ششم

دهم
منثور

اش نواده که است ابوسعید شیخ احواالت در

نوشته را آن
منور بن محمد : التوحید اسرار 8

هفتم منثور
: )ع( یوسف سوره تفسیر

طوسی زید بن محمد بن احمد
9

هشتم منظوم
: ترنج شاخه بر زیتون پیوند

گرمارودی موسوی علی سید
10

یازدهم منثور آباد معصومه : ام زنده من 11

دوازدهم منظوم فردوسی : شاهنامه 12

چهاردهم منظوم شمس غزلیات ، فیه ما فیه : آثار دیگر موالنا : معنوی مثنوی 13

چهاردهم منثور کاشفی واعظ حسین : محسنی اخالق 14

شانزدهم منثور
نثر به فارسی های داستان بازگردانی

پیکر هفت از شر و خیر (داستان نظامی (

: فارسی انگیز دل های داستان

) خانلری ( کیا زهرا
15

شانزدهم منثور صفی علی فخرالدین : الطوایف لطایف 16

هفدهم منظوم : ترجمه
خسروشاهی هادی ، نصیحت ناهید ، شکرچی محمد

قبانی نزار : جنوب پنجم سمفونی 17
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سال ادبیات دهمیازتاریخ

درس
منظوم

منثور
توضیحات اثر و مولف ردیف

ستایش منظوم بافقی  وحشی : شیرین و فرهاد 1

اول منظوم سعدی  : بوستان 2

اول منثور جامی  : بهارستان 3

دوم منثور بیهقی  ابوالفضل : بیهقی تاریخ 4

دوم منظوم جامی  : االحرار تحفه 5

سوم منثور
: مولوی به مشهور محمد الدین جالل زندگانی

فروزانفر الزمان بدیع
6

سوم منثور منور  بن محمد : التوحید اسرار 7

پنجم منثور ندوشن اسالمی محمدعلی دکتر : روزها 8

ششم منظوم ای گنجه نظامی : مجنون و لیلی 9

ششم منثور عطار : االولیا تذکره 10

هفتم منثور
دایه به معروف

عرفانی ادبیات

: المعاد الی المبدا من العباد مرصاد

رازی الدین نجم
11

هفتم منظوم الدین جالل : شمس مولویغزلیات 12

هشتم منثور سعدی : گلستان 13

نهم منثور واعظی تنها:مجید آغازگری میرزا عباس 14

نهم منثور : شده آزاد اسیر موصل،خاطرات زندان 15

هجدهم منثور بحرینی مهستی : ترجمه ژید آندره : زمینی های مائده 18

هجدهم منثور هوگو ویکتور : بینوایان 19
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جزی رباط اصغر

یازدهم منظوم
: اسماعیل حلق با صدا هم

حسینی حسن سید
16

دوازدهم منثور یوسفی غالمحسین : دادخواه ی کاوه 17

دوازدهم منظوم فردوسی : شاهنامه 18

چهاردهم منظوم حماسی مشهدی باذل : حیدری حمله 19

پانزدهم منثور تعلیمی منشی نصراهلل : دمنه و کلیله 20

پانزدهم منثور
: الروایات لوامع و الحکایات جوامع

عوفی محمد
21

شانزدهم منثور پرویزی رسول : دار وصله شلوارهای 22

شانزدهم منثور ابراهیمی نادر : دیدار سه 23

هفدهم منظوم پاشایی ع : ترجمه تاگور رابیندرانات : آواره مرغان و نو ماه 24

هفدهم منثور دریابندری نجف : ترجمه جبران خلیل جبران : دیوانه و پیامبر 25

هجدهم منظوم
غربی :–دیوان شرقی

گوته ولفکانگ یوهان
26

هجدهم منثور پرتوی سودابه : ترجمه
: آذرباد نام به ای پرنده

باخ ریچارد
27
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د سال ادبیات هموازدتاریخ

درس
منظوم

منثور
توضیحات اثر و مولف ردیف

ستایش منثور سنایی  : نامه الهی 1

اول

دوازدهم
منثور سعدی : گلستان 2

اول منثور منشی  نصراهلل : دمنه و کلیله 3

سوم منثور
سنگرسازان :2روایت

آبادی لطف سلمانی عیسی
4

پنجم منثور عربلو  احمد فرهاد : فرهاد شیرین قصه 5

ششم منظوم مولوی  : معنوی مثنوی 6

ششم منثور مولوی  : فیه ما فیه 7

هفتم منثور
: العشق حقیقه فی

سهروردی الدین شهاب
8

هفتم منثور القضات عین : همدانیتمهیدات 9

هفتم منظوم ) م.سرشک (
: باران شب در درخت مثل

کدکنی شفیعی محمدرضا
10

هشتم منثور
: پاریس تا پاریز از

پاریزی باستانی محدابراهیم
11

هشتم منثور عطار : االولیا تذکره 12

نهم منثور شریعتی علی : کویر 13

نهم منثور
: من ایل من بخارای

بهمن بیگیمحمد
14

دهم منظوم هراتی سلمان : خورشید خانه به دری 15

دهم منثور ) اوستا مهرداد ( رحمانی محمدرضا : تیرانا 16
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یازدهم منثور شجاعی مهدی سید : سانتاماریا 17

دوازدهم منظوم فردوسی : شاهنامه 18

سیزدهم منظوم
: زندان در پاییز کوچک حیاط در

ثالث اخوان
19

چهاردهم منظوم عطار : الطیر منطق 20

چهاردهم منثور سمرقندی ظهیری : سندبادنامه 21

شانزدهم منثور امیرخانی رضا : ارمیا 22

هفدهم منظوم
: نه را ات خنده ، بگیر من از را هوا

نرودا پابلو
23

هجدهم منظوم شکسپیر : ها غزلواره 24

هجدهم منثور عبدالحسین : کوبترجمه زرین دوده آلفونس : دوشنبه های قصه 25


