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اندرزگوواعظ:* دهنده،سخنور پند

حاکم،فرمانرواوالی:*
نشود!!!!«داروغه»با«والی» تست(قاطی طرح رایج های دام )از

ذات،وجودوجه:*

اجنبی(مع)جبیگانگاناجانب:*

شدن:* شدنساختهاحداث

شدناستقرار:* جایی،مستقر در چیزی یا کسی کردن ثابت و برپایی،برقرار

الحزان:* استبیت ای کلبه نام روایات انگیز،طبق غم بسیار ها،جای غم ی خانه

است. کرده می گریه یوسف)ع( فراق غم در آن یعقوب)ع(در حضرت که

الحزن:* کدهبیت غم،ماتم ی خانه

ع ثابت و رأی قدم:ثابت قویثابت ی اراده زم،دارای

جنبان:* انگیزدسلسله می بر کاری به را دیگران که محرک،آن

کنار،کنارهطَرف:*

روش،طریقهمَسلک:*

همراهموافق:* و رای هم

آلودارغند:* خشمگین،قهر

آونگ،آویزان،آویختهآوند:*

کنبگسل:* کن،نابود کن،جدا پاره

افکند:* افکنده،میراثپس پس

اسب،استروخرستوران:* خاصه چارپا حیوانات

پادشاهی،اورنگسریر:* تخت

نحس(≠)خوشبختیسعد:*

بهاخترسعد: که مشتری ی است.«سعداکبر»سیاره مشهور

بدسرشت،فرومایهسفله:*

خشمگین،غضبناکشرزه:*

نهندضِماد:* جراحت به که مرهم،دارو

بخشش،دهشعطا:*

زده،منجمدفسرده:* یخ

خود:* گذاردند.کُله می سر بر جنگ در که فلزی جنگی،کاله کاله

خطرناکگُرزه:* و سمّی مار نوعی ویژگی

سرپوش،روسریمِعجر:*

یُمن،بداخترنحس:* شوم،بد

زدن:* کردنزل نگاه چیزی به حرکت بی و ثابت چشمی با

آهستگیسلّانه:سلّانه* آرام،به آرام

بهمکاشفت:* بردن پی عرفانی اصطالح ساختن،در آشکار و کردن کشف

است حقایق

رسانندهمُمدّ:* مددکننده،یاری

)=ثنا(سپاس،شکر،نیکوییمنّت:*

��  منسوب:* شده داده شدهمنصوب:نسبت گماشته

زشت،ناپسندمنکَر:*

فصل،هنگام،زمانموسم:*

گیاه،رُستنینبات:*
است!مفردنبات

آور،رسولنبی:* پیغمبر،پیام

بونسیم:* خوش

کنندگان،ستایندگانواصفان:* واصف(مع)جوصف

برگورق:*

پیامبریدارایوسیم:* نشان

معاشوظیفه:* مقرری،وجه

شناسادیب:* دان،ادب دان،آداب سخن

بندند.افسار:* می ... و االغ و اسب گردن و سر به که ریسمانی و تسمه

امریاِکراه:* داشتن بودن،ناخوشایندن ناخوشایند

نیرنگ،دورویی،ریاکاریتزویر:*

ومجرمحدّ:* گناهکار برای شرعی مجازات و کیفر

فروشخَمّار:*  شرابخَمر:می

گَردداروغه:* ونگهبان،شب پاسبان

آندرهم:* ارزش و داشته رواج پول عنوان به گذشته، در نقر،که درم،مسکوک

مورد پول درس،مطلق متن است؛در بوده دینار از است.کسری نظر

متندینار:* است.در داشته رواج گذشته در که طال پول،سکه واحد

مختلف،متفاوت مناطق و ها دوره در دینار وارزش است؛وزن پول درس،مطلق

رشوه مجازاً است؛ بوده

بزرگیذوالجالل:* بزرگواری،صاحب خداوند

ندارد.زاهد:* آن تعلقات و دنیا به میل که نشین گوشه پارسای

پیشه،کار،حرفهصنعت:*

��صواب:* پاداشثواب:درست،پسندیده،مصلحت

آنغرامت:* غیر و مالی خسارت تاوان،جبران

رساندنگرو:* انجام به در کسی ساختن مطمئن برای که چیزی یا دارایی

شود می داده او به تعهدی

بود.محتسب:* شرعی احکام اجرای بر نظارت او کار که شهر حکومتی مأمور

همیشه،پیوسته،مِیمدام:*

ملک:سرزمین،کشور،مملکتمُلک:*   دارالملک،پایتختدارِ

روزگار،تتمه:* گردش کمال و تمامی ی زمان:مایه دور ی مانده؛تتمه باقی

رسالت زمان دورِ وکمال تمامی ی مایه

کردنتضرّع:* کردن،التماس زاری

کردنتقصیر:* گناه،کوتاهی،کوتاهی

اندامجسیم:* خوش

زیور،زینتحِلیه:*

��خوان:* وگشاده فراخ ی قبیلهخان:سفره،سفره وبزگ رئیس

کند.دایه:* می پرستاری و از یا دهد می شیر کودک به مادر جای به که زنی

بهارربیع:*

وجهروزی:* یا خوراک آوردرزق،مقدار می دست به روزانه هرکس که معاش

رسد. می او به یا

کنندهشفیع:* شفاعت

فایق:* خالصشهد  خالصفایق:-عسلشهد:عسل

بشرصفوت:* افراد از برگزیده،برگزیده

درعاکفان:* معین مدتی در که بپردازندکسانی عبادت به و بمانند مسجد

وجَلّ:* میعزّ کار به خداوند نام ذکر از است،بعد مرتبه بلند و گرامی،بزرگ

رود.

آورند،افشره،شیرهعُصاره:* دست به دیگر چیز یا میوه فشردن از که آبی

آشکار،واضحفاحش:*

گسترفرّاش:* فرش،فرش ی گسترنده

بازقبا:* پیش سوی از که ای طرفجامه،جامه دو پوشیدن از پس و است

پیوندند. هم به دکمه با را پیش

رسیدنقدوم:* نهادن،فرا آمدن،قدم

جمالقسیم:* صاحب

جهانکاینات:* موجودات ی کاینه(مع)جهمه

کردن:* عطاکردن،بخشیدنکرامت

کهمراقبت:* این بر یقین و حق به بنده توجه عرفانی،کمال اصطالح در

ی همه در غیرخداوند به توجه از دل داشتن نگاه اوست؛ ضمیر بر احوال،عالم

حق

افزونی،زیادیمزید:*

بردمطاع:* می او فرمان دیگری که شده،کسی فرمانروا،اطات

همانملت:امع* درس،مقصود متن شرعی،در عبادات و عالدی،احکام اعمال

است. ومکاشفت مراقبت کار

کنندهمعترف:* کننده،اعتراف اقرار

بزرگیمَفخر:* و ناز ی کنندوبنازند؛مایه فخر بدان هرچه

انگیزمُفرّح:* بخش،فرح شادی

َملِک(ملوک:)پادشاه،خداوندمَلِک:* ج

)امِلک: مِلک(مالک:سرزمین،دارایی )مَلَک:ج َمَلک(مالئک:فرشته ج

وجویپوییدن:* جست و آوردن دست به برای مقصد سوی به حرکت

چیزی،تالش،رفتن

نور،ضیا،روشنایی،فروغسنا:��ستایش،سپاسثنا:*

هدیه،ارمغانتحفه:*

نیکجزا:* کار بدکیفر،پاداش کار مکافات

داردجالل:* اشاره او کبریایی مقام به که خداوند هاوصفات نام بزرگواری،شکوه،از

)=بذل،فضل(بخشش،سخاوت،کَرَمجُود:*

خداونحکیم:* های نام کردار،ااز راست چیز،دانای همه به معنادانا تعالی؛بدین د

نمی انجام بیهوده کار و است برهان و دلیل روی از خداوند کارهای ی همه که

دهد.

خداوندرحیم:* صفات و ها نام از مهربان بسیار

چاره،امکان،راهروی:*

)=شعف(شادی،خوشحالسرور:*

مصدر«سرور» ولیاسم پسصفت«مسرور،مشعوف»است «مسرور:خوشحال»!

سزاوار،شایسته،الیقسزا:*

��شِبه:* سایهشبح:مثل،مانند،همسان

شدنعِزّ:* ذُلّ(≠)ارجمندی،گرامی

بخشش،کرمفضل:*

خداوندکریم:* وصفات ها نام بخشنده،بخشاینده،از دست(بسیار )=سخی،گشاده

دهندهنُماینده:* کند،نشان می هویدا و آشکار که آن

تصور،خیال،پنداروهم:*

باشد.یقین:* شده ثابت و واضح که بودن،امری شک و شبهه بی

گرداندناِعراض:* گردانی،انصرافروی چیزی،روی از

خدا،توبه،پشیمانیانابت:* سوی به بازگشت

نباشد؛انبساط:* رودربایستی و مالحظه و بیگانگی آن،احساس در که حالتی

خودمانی

بلندباسق:*

برگزیدهفایق:*
شود.«صفت»فایق معنی صورت همین به وباید است

بنت؛دخترانبنات:* ج

انگشت،سرانگشتبنان:*

انگور،رَزتاک:* درخت
معنیِ است!«تاک»برای«انگور»آوردنِ نادرست

سرگشتگی،سرگردانیتحیّر:*
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بهایل:* معموالً و دارند مشترک اقتصاد و فرهنگ که نژاد هم مردم از گروهی

کنند می زندگی نشینی چادر صورت

بیکاری،بیهودگی،کاهلیبطالت:*

روید،بَن:* می ایران کوهستانی نقاط برخی در که وحشی و خودرو درختی

وحشی ی پسته

پسندیده،خوب،زیبادالویز:*

باشدشبدردوچین:* شده چیده روییدن از پس بار دو که شبدری

حریرپرنیان:* نگار،نوعی و نقش دارای ابریشمی ی پارچه

سالهشبدر:* یک و علفی گیاه

اسبشیهه:* آواز و صدا

بهطُفیلی:* جایی،وابسته در حضورش یا وجودش که طُفیل،وابسته،آن به منسوب

ناخوانده است،میهمان دیگری چیز یا کس وجود

دادگستریعدلیّه:*

زینقاش:* ی زین،کوهه جلوی ی برآمده قاچ،قسمت

باشد.کُرند:* بور و زرد میان آن رنگ که اسبی

باشد.کهر:* تیره سرخ رنگ به که استری یا اسب

اصفهانکَمانه:* استان سمیرم شهرستان توابع از ونک ی منطقه در کوهی نام

معتدلگرمسیر:* های زمستان و گرم بسیار های تابستان که ای منطقه

سردسیر(≠)دارد

افتخار،سرافرازیمُباهات:*

رفتن:غارت،تاراجیغما:* یغما شدنبه   غارت

یبرزخ:* دوزخ،فاصله یا بهشت به رفتن تا مرگ بین چیز،زمان دو میان حدفاصل

آخرت و دنیا بین

داشت:* کسیچشم یا چیزی از امری توقع و انتظار
داشتن: بودنچشم مزد یا پاداش دریافت  منتظر

ادّعاداعیه:*

زدنزخمه:* ضربه،ضربه

دستی:*  سخاوت،جوانمردی،بخشندگیکرامت:بخشندگی،سخاوتگشاده

حفاظ:* باشدبی نگرفته حصار را آن اطراف نرده؛آنچه و حصار بدون

سحرپگاه:* زود،هنگام صبح

ترساندنتَشر:* قصد به معموالً و است اعتراض و خشم،خشونت با همراه سخنی

شود. می گفته کسی کردن وتهدید

کاری،درنگ،امالتعلّل:* انجام یا چیزی انداختن تعویق به آوردن، دلیل و عذر

کردن

سینهجناق:* قفسه جلوی در ودراز پهن جناغ،استخوان

انگیزحَزین:* است«حزین»غم اندوه.«حزن»ولیصفت معنیِ به و است اسم

دارنده،محافظحمایل:* کردن:نگه دیگرحمایل چیزی برای چیزی دادن قرار   محافظ

دادنکازیه:* قرار برای که روباز فلزی یا چوبی ی جاکاغذی،جعبه

دهند. می قرار میز روی ها نامه یا کاغذ،پرونده

داستاکِی:* پادشاهان از داراپادشاه،هر تا قباد کی از ایران نی

کیانکیانی:* به منسوب

دوزخمارغاشیه:* در خطرناک بسیار ماری

شوند.مَرکب:* سوار آن بر اسب،آنچه

زودگذرنده،شتابندهمستعجل:*

گویند.مُغان:* را مرشد و کامل عرفانی،عارف ادبیات موبدان،زرتشتی،در

)=مسلک(روش،طریقهنَمَط:*

کرانگیابدیت:* جاودانگی،پایندگی،بی

خواست،ارادت:* و احتراممیل با همراه محبت و اخالص،عالقه

بوییدناستشمام:*

تبار:* و اجدادایل و خانواده،نژاد

اهورااهورایی:* به ایزدی،خدایی،منسوب

گوییتعبیر:* دادن،باز کردن،شرح بیان

تفرّج،تماشاگاهتفرّجگاه:* )=نزهتگاه(گردشگاه،جای

دریافت،تعبیر،نگرشتلقّی:*

یکغرفه:* یا سالن اطراف باالی در که کوچکی های اتاق از یک باالخانه،هر

باشد. محوطه بر مشرف که بسازند محوطه

میفقه:* بحث شرع احکام عملی فروغ از که شرعیه،علمی احکام علم

همین سبب به و سنت و کتاب از است احکام استنباط بر علم این کنند.مبنای

است.استنباط اجتهاد ،محل

گرماتَموز:* شمسی؛ماه سال تیرماه با مطابق رومیان،تقریباً سال از دهم ماه

رسانندهسَموم:* زیان و گرم بسیار باد

طرح،نقشهاِنگاره:*

سِاِسرا:* شب کریمیدر قرآن ی سوره کردن،هفدهمین ر

پاکی،صفا،قداستقدس:*

آویز،قندیلقندیل:* چراغ،چراغ

سو،ماسوا،برترفراسو،آنماورا:*

الطبیعه:* خداوند،روحماوراء باشد؛مانند ماده و طبیعت و علم از فراتر چه آن

ها آن ماندد و

شدهمعلق:* آویزان،آویخته

کردنمشایعت:* کردن،بدرقه همراهی

سرخوشی،کیفوری،سرمستینشئه:* حالت

کردننظاره:* کردن،بدرقه تماشا

درسمَدرس:* کنند؛موضع تدریس آن در که گفتنمحلی

گسار:* گساراندوه غم

استفرض:* کرده واجب بندگانش بر خداوند الزم،ضروری،آنچه

خوراک،رمق،نیروقوت:*

بودنکمال:* هرچیز،سرآمد از حالت و صورت وبهترین بودن،کاملترین کامل

خوب های صفت داشتن در

دوستدار،یار،عاشقمحبّ:*

حیات(≠)مرگ،مردنممات:*

نوا،ترانه،سرودنغمه:*

گزیدناتراق:* اقامت جایی در جایی،موقتاً به سفر در روزه چند توقف

چیزیاستبعاد:* شمردن دانستن،بعید داشتن:)دور ازاستبعاد بودن دور و بعید

امری( وقوع و تحقق

ومرتبطبازبسته:* وابسته،پیوسته

سقفپانوراما:* دیوار دارد،به مدور سقف که ساختمانی در که نقاشی پرده

اطراف در را افق که کند گمان بایستد، جا آن در کس هر که بچسبانند؛چنان

بیند. می خود

آوردنتداعی:* خاطر یادآوری،به

زمینجَرّاره:* روی دمش که سمی بسیار زرد عقرب نوعی ویژگی

شود.      کشیده می

محلیچَریغ:* سیرجان«چراغ»تلفظ مردم آفتاب:)نزد زود(چریغ آفتاب،صبح طلوع

یاواله:ح* پول پرداخت به ملزم کننده دریافت آن موجب به که ای نوشته

است. دیگری شخص به مال

هرمرواق:* شکل به یا گنبدی سقف با بنایی

زدن:* پر وسر نشیند زمین بر لحظه اوج،یک از مرغی کوتاه؛هرگاه توقف

را کوتاه توقف برخیزد،این گویند.«سرپرزدن»دوباره می

کهسوءهاضمه:* غذا هضم در اختالل یا اشکال گونه بدگوارب،دیرهضمی،هر

است. همراه نفخ یا دل سر سوزش با معموالً

دم،پگاهصباح:* بامداد،سپیده

کهطبق:* اشیا حمل یا داری نگه معموالًچوبی،مخصوص و بزرگ گرد سینیِ

گذارند. می سر بر را آن بیشتر

آطاق:* با که شکل قوسی محدب،سقف و خمیده یاسقف اطاق روی بر جر

آن که آن تیر دو ی دهانه بین شده احداث ضربی،طاق سازند؛طاق دیگر جایی

سازند. می گچ ومالط آجر با را

رداطَیلسَان:* نوعی

آمدن:* چیزعجین چند یا دو شدن ترکیب یا شدن شدن،آمیخته عجین

قیامتغاشیه:* های نام از قرآن،یکی از ای سوره

القُصوی:* مطلوبحدّنهایغایت چیزی،کمال ی

پی:* یُمنفرخنده پی،خوش قدم،میک خوش

معادلفرسخ:* تقریباً مسافت گیری اندازه کیلومتر6فرسنگ،واحد

تخریب:* وسیلهعامل به نظامی های هدف کردن نابود کارش که نطامی شخصی

است. انفجاری های تله گذاشتن کار و انفجار ی

زاری،فریادفغان:* و ناله

درشتیپارهکلوخ:* به شده خشک گل سنگ،پاره صورت به شده خشک گل

بزرگتر یا مُشت

کار،بالتکلیفمُعطَّل:* کردن:بی کردنمعطل کردن،درنگ  تأخیر

محبوب،اشتیاق:* دیدار به است قلب انسانمیل روح درس،کشش متن در

هستی حقیقت وادراک پروردگار شناخت راه در خداجو

کهایدونک:* چنینایدون:ایدون  این

استبدحاالن:* حق،کند سوی به ها آن سلوک و سیر که کسانی

شدن:* شامبیگاه و غروب هنگام فرارسیدن

مرتب،حجابپرده:* های نغمه و آهنگ یعنی موسیقی اصطالح در

فروغ،پرتوتاب:*

پادزهر،ضدزهرتریاق:*

دوست،همراه،همدمحریف:*

طبقحَسَب:* برابر،اندازه،بر

حااالن:* اندخوش شادمان حق سوی به سیر از که حق راه رهروان

اجازه،راهنما،وزیردستور:*

آشنادمساز:* مونس،همراز،درد

عروسیسور:* و جشن

شرحه:* پارهشرحه باشندشرحه:پاره بریده درازا از که گوشتی  پاره

برآیدشیون:* محنت و مصیبت در که وفریاد ماتم،زاری و ناله

گمان،پندارظَنّ:*

مجذوب،شیفتهمستغرق:*

دارندهمستمع:* شنونده،گوش

��مستور:* شدهمسطور:پوشیده،پنهان نوشته

زارینفیر:* و بلندفریاد صذای به

محفل،ضیافتبزم:*

خودی:* پیوستنبی معشوق به و رستگی خود از هوشی،حالت بی

جسمجسمانی:* به روحانی(≠)منسوب

خداوندجمال:* ازلی زیبایی،زیبایی

نیکویی،زیباییحسن:*

باشدروحانی:* جان و روح ی مقوله از چه روح،معنوی،ملکوتی،آن به منسوب

درخور،میسّر،امکانسامان:*

خیال،دیوانگی،اشتیاقسودا:*

دیوانگیشیدایی:*
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خواهیاستشاره:* زنی،مشورت،نظر رای

ناچاری،درماندگیاستیصال:*

ناهنجاراطوار:* و ناخوشایند سخنی یا رفتار

هرچیزاَعال:* از برتر،ممتاز،نفیس،برگزیده

سختیامتناع:* کردن قبول یا کاری انجام از زدن خودداری،سرباز

کردنضمیمهانضمام:*

وکمالآزگار:* مداوم،تمام طور دراز،به زمانی

جُل:* خانمانآسمان چیز،بی فقیر،بی از کنایه

وسطبحبوحه:* و میان

دارد،بدترکیببدقواره:* نامتناسب و زشت ظاهری آنچه یا که آن

شوخی،لطیفهبذله:*

جهتبُرجک:* توان می آن کمک به و دارد قرار تانک روی که چرخانی ی سازه

تو داد.شلیک تغییر را پ

رقیببالمعارض:*  رقیبمعارض:بی

انضمام:* همراهبه به ضمیمه، به

وپال:* معنیپرت وبی بیهوده

گرفتنترفیع:* یافتن،رتبه ارتقا
مصدر«ترفیع» واسم صورتنبایداست شود!«بلندی،بلند»به معنی

ساختگیتصنعی:*

پوز:* و صورتتک و سر ویژه به شخص طنز،ظاهر پوز،به و دک

وسیلهتیربار:* به که دستی مسلسل از وبزرگتر تر آتشین،سنگین خودکار سالح

سنگین شود؛مسلسل می تغذیه فشنگ نوار ی

پیشانیجبهه:*

مطلقجُل:* معنای به پوشش

نشود()پیشانیجبهه:گریبانجیب:* قاطی

یجیر:* تهیه در که پرزدار و نرم سطح با شده دباغی چرم نوعی

رود. می کار به ها آن مانند و لباس،کفش،کیف

دارند؛حاضرانحُضّار:* حضور مجلسی یا جایی در که آنان

وحلقوم:* گلوحلق

خره:* گلو،حلقومخِر

پرت:* و ارزشخرت کم های ریزه خرده و وسایل ، اشیاء از ای مجموعه

آنخمره:* از کوچکتر و خُم شکل به ظرفی

مَشربی:* صحبتیخوش خوش و معاشرتی بودن؛خوش مشرب خوش

کوتاهدُوری:* ی لبه با معموالً بزرگ گرد بشقاب

درازدیالق:* قد آدم

آنسرسرا:* به ساختمان ورودی در که ها خانه داخل در دار سقف ای محوطه

های قسمت یا ها اتاق به جا آن ار و شود می روندباز می  .دیگر

شیونضجه:* بلند، صدای با وفریاد ناله

��سورت:* حدّت و تیزی،شدّت و شکلصورت:تندی

همتاطاق:* فرد،یکتا،بی

کردعماد:* تکیه آن)او( بر بتوان چه دارنده،آن گاه،نگاه تکیه

سنجش،معیارعیار:* مبنای و ابزار

ردیفمُرادف:* هم مترادف،

ارتعاش،لرزندهدارایمرتعش:*

ومنتشا:* درویشان معموالً و شود می ساخته دار گره چوب از که عشا نوعی

منتشا نام از گیرند،برگرفته می دست به درقلندران صغیر(آ)شهری سیای

نبردناورد:*

هراتهریوه:* به افغانستان(هروی،منسوب در )شهری

انگیز،ترسناکهول:* وحشت

بیاستغنا:* اصطالح، نیازی،در خدابی جز هرچیز از سالک نیازی

دادن،یاریاعانت:* یاری

هااَکناف:* اطراف،کناره

تر:شایستهاَولی:* تراَولی  شایسته

خود اولی که آن آنتفضیلیصفتبا به گذشته اند.«تر»است؛در افزوده

امورتجرید:* از اعراض و گناهان گزیدن؛ترک تنهایی معنای به لغت در

آنچه از سالک قلب شدن تصوف،خالی اصطالح خداوند؛در به تقرب و دنیوی

خداست. جز

سختیتَعَب:* و رنج

تنتفرید:* و خلق از گرفتن خدا؛کناره دانستن یگانه و شمردن شدن،درفرد ها

باشد بنده حق،قوای که طوری حق؛به به است بنده تحقّق تصوف، اصطالح

چیزیدعوی:* داشتن یا خواستن ی ادعا،ادعا

برندزاد:* می همراه سفر در که وآشامیدنی توشه،خوردنی

رسدسروش:* می غیب عالم از که آور،پیامی پیام ی آور،فرشته پیام

قوی،نیرومندشگرف:*

ادهعاشق،دلدشیدا:*

بزرگانصدر:* نشستن برای که آن مانند و اتاق ز مجلس،جایی باالی طرف

واعتبار ارزش یابد،مجازاً می اختصاص مجلس

بیشترکاَلن:* سن دارای

نانگِرده:* نان،قرص نوعی

رو:* چاالک،کوشاگرم و رونده شتاب مشتاق،به

دشمنی،خصومتمخاصمت:*

داشتنمُصاحبت:* صحبت همنشینی،هم

مقالت(مع)جگفتارها،سخنانمقاالت:*

بیابانوادی:* سرزمین،مجازاً

سر:* شرم،لجوجخیره بی و گستاخ

کردنخَستَن:* کردن،مجروح زخمی

وزیر،مشاوردستور:*

رفتنزوال:* بین نابودی،از

نگهسَبو:* یا حمل برای دیگر جنس یا سفال از دار دسته معموالً کوزه،ظرف

مایعات داشتن

نمودن،پسمودنطیسپَردن:*

��سَمَن:* گل،یاسمن درخت چیزی،بهاثمن:نوعی قیمت

دشمنشبیخون:* بر شب در ناگهانی ی حمله

ظلم:* افکندن پیدایشطرح نهادنسبب ظلم شدن،بنیان ظلم وگسترش

افکندن:* نهادنطرح بنا

باشند؛ایرانعَجَم:* ایرانی ویژه عرب،به غیر آن ساکنان که سرزمینی
عجم: ایرانملوک پادشاهان

پرهیزکاری،پارساییرعایتعفاف:* ، اخالقی اصول

خانمان،غریبیغربت:* از دوری

��غَو:* وخروش،فریاد پرندهقو:بانگ نوعی

بودنفرهیختگی:* فرهیخته

فرهنگفرهیخته:* یا دانش،معرفت از باالیی سطح از برخوردار

رس:* یاور،دستگیرفریاد

جور:* ستمکُربت و ظلم از حاصل اندوه

غم،اندوهکُربت:*

شدن:* یافتنمقرر دوام و گرفتن،ثبات قرار

هامکاید:* (مکیده،مکیدتمعج)کیدها،مکرها،حیله

پادشاه،سلطانمَلِک:*

مشاورموبد:* روحانی،زرتشتی،مجازاً

یافتننقصان:* شدن،کاهش کم

تعظیمنمازبردن:* برای کسی مقابل در فرودآوردن سر کردن،عملِ تعظیم

قرارنواختن:* محبت مورد پیزی بخشیدنِ یا آمیز محبت سخنان با را کسی

دادن

پی:* قدمنیک خوش

دهش:* دهندهنیکی نیکی

کشور،سرزمینوالیت:*

هوشیار،هوشیارانه،آگاهانههشیوار:*

اندامهَیون:* درشت و هیکل قوی شتر ویژه شتر،به

بافتهتنیده:* درهم

خوانند.رجز:* می مُفاخره برای جنگ میدان در که شعری

کاری:* شود.زخمِ می مرگ موجب که زخمی یا مؤثر ضربه

میحیثیت:* شخص نامی خشو و سربلندی باعث که اجتماعی واعتبار آبرو؛ارزش

شود.

گلولهخِشاب:* مخزن فلزی ی هایجعبه گلوله و شود می وصل اسحله به که

شود. می سالح ی لوله وارد آن از پی در پی

وآمددِنج:* رفت بدون وآرام خلوت جای ویژگی

نوشتهدیباچه:* هر ی مقدمه و آغاز

مراسمروضه:* در ویژه به پیغمبر)ص(و بیت اهل سوگواری مراسم در چه آن

و مصیبت شود،ذکر حسین)ع(خوانده امام سراییسوگواری نحوه

بویایشامه:* حسّ

چیزیشبح:* یا کسی از موهوم ی آید،سایه می نظر به سیاهی صورت به چه آن

بهشرف:* اخالقی های ارزش کردن رعایت از که اعتباری و بزرگواری،حرمت

آید می وجود

رفتن:* ویژهطَفره آوردن،به بهانه با و قصد روی از کاری انجام از کردن خودداری

صریحخودداری پاسخ از کردن

دهندهکالفه:* آزار وضع در گرفتن قرار علت به ناراحت و تاب بی

است.گُردان:* گروهان سه شامل معموالً که نظامی واحد

شده،مجابمتقاعد:* کردن:مجاب قبولمتقاعد به کردن،وادار کردنمجاب امری

یافتهمُجشم:* درآمده،تجسم جسم صورت به

دفترخانه،دادگاهمحضر:*

اسالممسلم:* دین پیرو

کنندهمُصّر:* کننده،پافشاری اصرار

عبور،گذرگاهمَعبر:* محل

زراعتیارتفاع:* های زمین محصول

بدگمانی،اندوه،ترس،اضطراب،فکراندیشه:*

آسودهایمن:* دل امن، در

حیاآزرم:* و شرم

مضطرببریان:* و ناراحت آتش؛مجازاً بر شده پخته و شده کباب درلغت
شدن: بودنبریان وگداز سوز شدن،در وناراحت غمگین

تعصّب:* داریبه وجانب حمایت به

مایه،پرشکوهپرمایه:* گران

باریکتازی:* پاهای و کشیده گردن با عربی نژاد از اسبی

حرارتتپش:* و حرارت،گرمی و گرمی از ناشی اضطراب

کردنتطاول:* پیدا دست چیزی به زور وتعدی،به ستم

یاتعصّب:* شخص،گروه به نسبت حد از بیش دشمنی یا امریطرفداری

فرمانرواحشم:* زیردستان و خدمتکاران،خویشان

گوش:* به مطیعحلقه و مطاع(≠)فرمانبردار

خودخود:* کاله
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بخششصلت:*

زراعیزمینضیعت:*

چهرهعارض:حادثه،بیماری:عارضه*

ارجمند ووبزرگاستعزیز:عزّوجل*

بندگردن:عقد*

کشدغرامتکهزده،کسیتاوان:زدهغرامت*

کفّارباکردنجنگ:غزو*

کارازشدنآسوده:شدنفارغ*

ترتر،راحتآسوده:ترفراخ*

دوری :فراق��آسایش،آسودگی:فراغ*

 !آسوده :فارغ

باشد،شدهواقعدیگراتاقیپشتکهخانهدراندرونی،اتاقی:سرایفرودِ*

خدمتگزاران وفرزند وزنمخصوص

  رنگ :فامرنگفیروزه،فیروزهرنگبه:فامفیروزه*

سرنوشت:قضا*

کارباکفایت،دانای:کافی*

ساحل،کنار:کران*

ناپسندی:کراهیّت*

کردنذوب:گداختن*

کردنفرستادن،روانه:کردنگسیل*

اندکی:لختی*

رساننویددهنده،مژده:مبشّر*

شونده،همگرانزدیک:متقارب*

پنهان،مستور:محجوب*

بندگردن:مِخنَقه*

سبزه:مَرغزار،علفزار،چراگاهسبزه:مرغزار*

خوان،نوازندهآواز:مُطرِب*

پیوسته،همراه:مقرون*

خطیر ومهمکارهای:مهمّات*

شده،استوارتأکید:مؤکّد*

.سازندتهیمیاندرختازکهکوچکقایقی:ناو*

همنشین،همدم:نَدیم*

  نکتهجمع،هانکته:نُکَت*

ظهرنماز:پیشیننماز*

سختی،عذاب،گناه:وَبال*

سنگینبار:وِزر*

ناراستی ومکردغل:*

اندیشکوتاه وپستطبعهمت،دارایکوتاههمّت:دون*

چانهزنخدان:*

خوارانگوشت ةرستجزوسگانةتیرازاستپستانداریجانورشغال:*

افتادهکارازپای ودست:شَل*

حالآشفتهرنگ:شوریده*

چشمازنهان،نهانغیب:*

شدنمتحیّرفروماندن:*

 )طبیبجمع(پزشکاناطبا:*

مجروح،خسته،زخمیافگار:*

خدا،آفریدگارایزد:*

شدنسواربرنشستن:*

شکتردید،بیبیشبهت:بی*

فرمان ونامهکردنفرمان،مهرکردنامضاتوقیع:*

ظهرچاشت،نزدیکهنگامچاشتگاه:*

خدمتکارانحشم:*

 )خطوه)جمعهاها،قدمگامخُطوات:*

سریعخیرخیر:*
بیهوده:خیرخیره

چاکران ونوکرانگروهخیلتاش:*

نیاز،ضرورتدربایست:*

تندرست،سالمدُرست:*

پوست وچرمدوال:*

کوهصحرا،دامنةراغ:*

کوتاهرقعه،نامةرقعت:*

عبادیاعمالاز :روزه��باغ،کلزارروضه:*

شدنشدن،برطرفنابودشدن:زایل*

شدهسکّهزر،زرخردة وقراضهزرپاره:*

معادلرودمیکاربهشگفتیبیانخدا،برایاستمنزه وپاک:اهللسبحان*

شگفتا

کردنستاندن،دریافتستدن:*

پریشانی،هذیان ومغز،سرگیجهورمسرسام:*

جشنسور:*

صبحازسحرگاه،پیششبگیر:*

بانخیمه،سایهشراع:*

دشوار،سختصعب:*

قطار:* موقعیتهم یا و رتبه درجه، نظر از که نفری چند یا دو از یک هر

هستند. ردیف یک در اجتماعی

کشیدهآخته:* برکشیده،بیرون

آیددستاورد:* دست به تالش با چه آن نتیجه،پیامد،حاصل

حیات:* حیات،زنده،جانداردارایذی

مرز،کرانهسَرحد:*

غایت،نهاییغایی:* به منسوب

هاسجایا:* سجیّهمعج،خوها،عادت

کتابصحیفه:*

تخیّل،ذهنمُخیّله:* ی خیال،قوّه

شوداُبهّت:* دیگران ترس یا احترام سبب که شکوه و بزرگی

آناِعالن:* از مردم ساختن باخبر و چیزی کردن آشکار

در* ورزیدن آنکاری:اهتمام دادن انجام به گماشتن همت

گماشتناهتمام:* کوشش،سعی،همت

باشدبیشه:* روییده درخت و خودرو گیاهان طبیعی طور به آن در که زمینی

کردنتسکین:* آرامش،آرام

قویتناور:* و بزرگ پیکر دارای

شودجَلی:* دیده دور از و باشد واضح و درشت که خطی ویژگی

سرزنش،مالمت،تندیعِتاب:*

وکاشتنغَرس:* نشاندن

نوشتن،تحریر،خوشنویسیکتابت:*

کافی،بسندهکفایت:*

شدن:* گرفتنمتنبه پند و بردن پی خود عمل زشتی به

سالخوردهمُعِمَر:*

وسکندری:* بدهد دست از را خود کنترل مانع با برخورد اثر بر که انسان حالت

خوردن:حا بیفتدسکندری زمین به است پیشممکن کسی برای سکندری لت

دارد. بسیار آگاهی و بشری،دانش معارف از ای رشته ی درباره که آمدنعلّامه:آن

چوپانشبان:*

ارجمندشخیص:* و بزرگ

شدن:* یاب شخصشرف حضور قدر،به عالی و محترم شخص نزد به آمدن

رسیدن محترمی

دانگ:* کامل،تمامشش طور به

راشکوم:* گرفتنشگون،میمنت،خجستگی،چیزی نیک فال به

عجاب:ش* یئٌ آیه به لشیءعُجاب»اشاره هذا به«اِنَّ شگفت امری برای معموالً

رود می کار

ارحام:* کردنصله احوالپرسی آنان واز رفتن خویشاوندان دیدار به

پسعاریه:* را آن نیاز رفع از پس و بگیرند حاجتی رفع برای کسی از آنچه

دهند

کاهکاهدان:* انبار

کشیدن:کبا* را چیزی ی بودنده چیزی داشتن،خواستار چیزی ادعای

رشتهکَبّاده:* آن طرف یک در که آهن جنس از زورخانه در شکل یکمانی وسیله

دارد. قرار متعدد آهنی های حلقه یا زنجیر از ای

رویکالشینکف:* نشانه دستگاه خودکار،دارای نیمه و خودکار انواع در سالحی

قن دونوع و روسیمکانیکی ساز اسلحه نام از تاشو؛برگرفته و ثابت داق

کندن:* را چیزی یا کسی چیزیکلک یا کسی کردن نابود

سفالکَلَک:* یا فلز از آتشدانی

است؛هیزمکُنده:* شده قطع آن برگ و شاخ که درخت ی شده بریده تنه

باریکلطیفه:* ای نیکو،نکته نغز،مطلب گفتار

استمایحتوی:* چیزی درون آنچه

وحد:* گویدمتکلم می سخن که باشد کسی تنها جمعی در که آن

آرا:* سرگرمیمجلس یا شادی و مجلس رونق سبب خود حضور با که آن

آرا شود؛بزم می آن حاضران

ورمحظوظ:* بهره

عنوانمخلفات:* به یا شود می اضافه خوردنی ی ماده یک به که چیزهایی

گیرد می قرار آن کنار در مزه و چاشنی

کجمعوج:*

شدهمعهود:* شده،معمول،شناخته داده وعده

عقلنامعقول:* نیست،برخالف عقل اساس بر چه آن

بودن،بدفرجامیوخامت:* خطرناک

دهند.ولیمه:* می عروسی و مهمانی در که طعامی

آشکار،روشنهویدا:*

 )اقبال≠ (کردنبختی،پشتنگوناِدبار:*

آوردنبختی،روینیکاقبال:*

تاکندبنده،مهیّاخواهشموافقراخداوند،اسبابکهاستآنتوفیق:*

او گردانیدنبرسد؛سازگارنتیجهبهخواهش

بداندیشی،ناراستیرایی:تیره*

مزه،طعمچاشنی:*

شیرینیحاَلوت:*
معناشیرینیِمعیارسنجش:معنیسنجحالوت

تندرواسباسب، :نوَنَدزبون،اندوهگین وخوارنَژند:*

گریبان،یقهجَیب:*

داردتارها واستخمیدهآنسرکهسازنوعیچنگ:*

غیرت،جوانمردی،مردانگیحَمیّت:*
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ای؛جیوهجیوه،رنگبهگون:سیماب*
جیوه :سیماب

عظیمسنگین،گِران:*

خارجیبیگانه،اجنبی:*

فرماناجازه،اذن:*

کردنعطابخشش،واگذاری،اعطا:*

تفریط(≠)رویزیادهدرگذشتن،حدازافراط:*

آتششعلة وزبانهبرافروختگی،التهاب:*

وارکابوس:واربَختک*

دولتیباتعاملدرضعیفغالباًدولتیکوضعیت:الحمایگیتحت*

المللی،بیننامةموافقتیکچارچوبدرکهالمللیبینعرصةقدرتمند،در

دولتبهامنیّتی وخارجیسیاستاموردردولتآنگیریتصمیماختیار

 .استشدهواگذارقدرتمند

چیرگیکردن،تصرّف:تسخیر*

≠درکردنکوتاهی:تفریط*  )افراط (کاری

برابریتعادل، :توازن*

شوریدگیشیدایی،شیفتگی، :جنون*

شکلایدایرهبزرگیاخُردهایحلقهزدن،حلقهزدن،چنبر :زدنچنبره*

زدن

بدیاباشدنیکخواه ،هاخویخصلت،جمعِ :خصال*

پادشاهاقامتمحلّپایتخت، :دارالسّلطنه*

تدبیرآگاهی، :درایت*

درماندگیفرومایگی، :زبونی*

شتررویقاجاریه وصفویهزماندرکهکوچکجنگیتوپنوعی :زنبورک*

 .بستندمی

مشتاقآرزومند، :شایق*

نماینده،فرستاده:سفیر��آوازفریاد، وبانگ:صفیر*

تحمّلغیرقابلفرسا،توان :فرساطاقت*

تعصّببردن،رشکحمیّت، :غیرت*

کمروشناییاندک،نور :کورسو*

عبادتمحلّپرستشگاه، :معبد*

شدهتعیینمعلوم، :مقرّر*

زمانهنگام، :موعد*

نواخوشآهنگ،هم :موزون*

هیبتهراس،فریاد، :نهیب*

خوشی وشادمانیسرور، :وجد*

نورانیدرخشان،تابناک:*

هاگروهها،گونهانواع،صنف،جمعِ   اصناف:*

گرامیداشتبزرگداشت،اعزاز:*

خداوندیخدایی،  الوهیّت:*

فاصلهدوری،بُعد:*

کردنجاسازیدادن،قرار  کردن:تعبیه*

سازینیرنگ ودروغ:تلبیس*

استبزرگ:جلّت*

درگاهپیشگاه،آستانه،:حضرت*

هاگنجینهخزانه، وخزینهجمعِ:خزاین*

جانشینخلیفه،:خلیفت*

بلندی:رفعت��شفقت ،مهربانی:رأفت*

پروردگاریخدایی، والوهیّت:ربوبیّت*

خواستاراده، ومیل:رغبت*

کاهلغیرت،بیاراده،بیعنصر،سستجمعِ:عناصرسست*

فرمانبریاطاعت،برداری،فرمان:طوع*

احسانلطف،توجّه، :عنایت*

توانگرینیازی،بی :غَنا*

چیزیهرازمشتیک:قبضه*

جغرافیاییجهاتاز:غرب��جواریهمشدن،نزدیک:قرب*

تعالیخداوندکبریا،بهمنسوب :کبریایی*

رفیعبنایهر وقصر :کوشک*

تاباندرخشان، :متأللئ*

عزّتمقابلخواری،فرومایگی، :مذلّت*

اشتباه؛دچارکننده،اشتباه :مُشتبِه*
افتادناشتباهبه :شدنمشتبِه

تاباندرخشان، :مشعشع*

 .استکردهپیدامنزلتاونزددر وشدهکسیبهنزدیککهآن :مقرّب*

باالجهانغیب،عالم :ملکوت*

بهاگران ونفیسچیزهاینفیسه،جمعِ :نفایس*

مقصودبهآنطریقازیامَدَدبهکهآنچهواسطه،یاوسیطهجمعِ :وسائط*

 .رسندمی

مردمازایدستهظاهر،شکل، :هیئت*

منصبصاحبپادشاهان،کاله وتاج :افسر*

عرب:تازی*

زبانانفارسیویژهبهترکغیرتازی،ترکی،استلفظی :تازیک*

بزرگسراپردةبزرگ،خیمة :خرگه*

گمان وشک  شائبه:*

داستان ومَثَلبهآمیخته ونمادینشعر  شعرِتمثیلی:*

شیدایی وعشقشوریدگی:*

زیباییانسان،رنگسفیدی وروییخوب:صَباحت*

هزاردستانبلبل،:عندلیب*

خجستهمبارک،:فرخنده*

بسیاری:فرط*

افزارپایکفش،نوعی:گیوه*

دلپذیر ونرمگفتارنغز، ونیکوچیزهایلطیفه،جمعِ:لطایف*

 .پیچندچیزیبرکهکاغذی وپارچه:لفاف*

غیرتمند:متعصّب*

یاوریهمیاری،:مساعدت*

خوشیشادی،:مسرّت*

خشنودشادمان،:مسرور*

خواستاراده،:مشیّت*

استوارعهدپیمان، وعهد:میثاق*

پُرمشقّتآمیز،فالکت:بارنکبت*

آناز وسازندمیمالیدهکُرکِیاپشمازکهکُلفُتایپارچهنمَط، :نمَد*

و .میکننددرستفرش وکالهجامه

یافتهپرورش:پرورده*

سراسرهمه،:جمله*

دنیاکنندةفتحعالم،گیرندة:جهانگیر*

بردنرنجکوشش،:جهد*

اندیشیمصلحتتدبیر،:گریچاره*

مشهور،پیچد؛آنمانند وگنبد وکوهدومیاندرکهآوازی وصدا:خنیده*

کس؛همهنزددرمعروف

گردیدنترپرآوازهشدن،مشهورتر:ترگشتننامخنیده*

اقوامخویش،جمع:خویشان*

دِرَفشپرچم،بیرق،:رایت*

طبعآفرینش،فطرت،:سرشت*

نهایتبینهایت،حدّدر :غایتبهنهایت:غایت*

کاریبیهوده:کاریگزاف*

مهدبندند،شتربرکهکجاوه:محمل*

هنگامزمان،:موسم*

دستمزدپاداش،اجر،:اجرت*

شایستگیسزاواری،:استحقاق*

بختخجسته،مبارک،نیک:همایون*

پارهالیه،یکیک:دوالیک*

مانند وآهوشکاربهآنباکهپلنگازترکوچکیوزپلنگ،جانوریشکاری:یوز*

.روندمیآن

رفتنجنازهدنبال:تشییع*

سیماخوشزیبارو،:لقاخوش*

استبهشتنگهبانکهایفرشتهنامبهشت،:رضوان*

پرهیزگاریپارسایی،:زهد*

شبرو:شبگرد*

طریقتمقابلِ دین،راهآیین،شرع،:شریعت*

دلبربُت،:صنم*

راهیرهسپار،:عازم*

 .گرداندپاکرااوعزیزروحخداوند،:العَزیزروحهاهللقَدَّسَ*

خداوندیبارگاه:کبریا*

حضورمحلّ:محضر*

موافقعقیده،همهمسو،:متفّق*

سالک ومُریدمتضادّپیشوا،راهنما،کننده،ارشاد:مرشد*

فرشتهمَلَک:*

آیینآداب،مجازاحاجیان،عبادتجاهایمَنسَک،یامَنسِکعِجم:مناسک*

مراسم وها

دادنپنداندرز،:وعظ*

 .دهدمینوزادشبهمادهیککهشیریاوّلین:آغوز*

تَورّم؛وَرَم،:آماس*
شدنمتورّمکردن،پیداگنجایش :کردنآماس

 .خواهدبسیارآببیمار،کهمرضینام:استسقا*

آنشرایط ومحیطدیگران،باسازگاریبرایآمادگینرمش،:انعطاف*

گوییبدیههارتجاالً،:بالبداهه*

پردازلطیفهشوخ،:گوبذله*

کشتزارگلزار،باغ،:پالیز*

هدیهارمغان،:تحفه*

(عرفان وطریقت≠)شریعت:تشرّع*

ثروتتوانگری،:تمکّن*

گفتنشادباشگفتن،بادمبارک:تهنیت*

فرز وتند:چابک*

(وقار≠)فرومایگی وحماقت:سریسبک*

جوانبرُنا،:شاب*
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رئیسسَر:*

بزرگیسروری،سیادت:*

نخجیرصید،شکار؛بهمنسوبشکاری:*

خالصغش،بیپاک،صافی:*

پاداش:ثواب��درست وصالحصواب:*

جویانعیبسرزنشگران،طاعنان:*

پیچیدگیگره،عقده:*

گردنپشتپشت،قفا:*

روندهراهنازبا وکنانجلوهگُرازان:*

برگ وشاخپُرانبوه،گَشن:*

شکارگاهمُتصَیِّد:*

ناگهانیکایک:پیدرپیمتواتر:*

ستیزه وجدالمجادله:*
زبانیچرب:مجامله

بریفرمان :مطاوعت*
فرمانبریاطاعت،برداری،فرمان:طوع–کنندهاطاعت:مطیع–شدهاطاعت:مطاع

آزادشده،رها :مطلق*

دارطوق :مُطَوَّقه*

یاری :معونت*

فکرهمهمراه،:موافق*

پشتیبانیکردن،یاری :مظاهرت*

آمدنستوهبهماندگی،آزردگی، :ماللت*

سرزنش :مالمت*

آزردهناتوان، وسست :ملول*

دادناندرز :مناصحت*

شدهقطعبریده، :منقطع*

 .استواجبشخصبرآنانجامکهاعمالی ووظایفموجب،جمعِ :مواجب*

هاجایموضع،جمعِ :مواضع*

کردنپیرویکردن،یاریدوستی،:مواالت*

گرفتندوستیمحبّت،دوستی،:مودّت*

سرزمینناحیه، :ناحیت*

هوا وآبخوشباصفا،:نزِه*

همههمنوعان،همگن،جمع :همگنان*

دشواری وخطرمهلکه،:ورطه*

بدگوییسرزنش،:وقیعت*

کسیبهپیامیانامهرساندن :ابالغ*

دژقلعه، :ارک*

الهی،تقدیرتمشیّ:قضا��جنگپیکار،غزا:*

شیرغضنفر:*

 .شودمیبستهدکمهباآنجلوطرفدوکهبازجلوجامةنوعیقبا:*

مذهبدین،آیین،کیش:*

تبدیلطالبهرامستوانستمیقدماعقیدةبهکهایمادّهاکسیر،کیمیا:*

و  .داردنیزدرمانیخاصیّتکند

عیببی وپاکمنزّه:*

شیرهژبر:*
هشیار،چابک:هُژیر

دریایم:*

آمد ورفتاختالف:*

دادنرهاییجُستن،رهاییاستخالص:*

طلبیبهانهعذرخواهی،پوزش، :اعتذار*

توجّه:التفات*

پیشواراهنما، :اِمام*
جلو:اَمام

سزاوارترتر،شایسته :تراولی*

باریبردنبرایکردنیاری:احمال��کاهلیسستی، :اهمال*

انداختنتأخیردادن،بهمهلت:امهال–اهمال،سستی:مُهملی

دنبالبه :براثر*
ردّپا :اثر

رهایی :تخلّص*

همیاری :تعاون*

شدندارعهده :تکفّل*

دویدن :تگ*

خدمتاندیشه،مراقبت،غم،مواظبت، :تیمار*

فایدهبی وبیهودههرچیز :سقط��اعتمادکردناطمینان، :ثقِت*

تور ودام :جال*

دانه :حَبّه*

بهرهبیناامید، :خایب*

هوش وزیرکی :دَها*

دادنمسیرتغییرکردن،کجراراه :تافتنراه*

دادناذناجازه، :رخصت*

خوشبوهایگلریحان،جمعِ :ریاحین*

رنگبهقیمتیسنگ :زُمرّد*

.جوشدمیزمینییاسنگیازکهآبی :آبزه*

روپُر وگستاخ :رویستیزه*

 .استکاروانزنگاصلدردرای،پتک؛ضربةدرای:زخمِ*

گذاشتنپازیر وکردنمالپایسپَردن:*

سپاهسردار وفرماندهسپَهبد:*

 .داردکاربردسریع وفورامعنایبهاینجادرسَبُک:*

ایپرندهنام:قو��غریوخروش،فریاد،کشیدن،نعرهغو:*

پیروزبرگزیده،فایق:*

سرِشکلبهکهفریدونگُرز :گاوسرگرزةآهنین؛عمودکوپال،گرز،گُرزه:*

 .بودندساختهفوالدازگاومیش

کردنباطلدعویکردن،خودستاییزدن:الف*

صِرفمجرّد:*

زردشتیروحانیپیشوایانموبدان:*

بزرگانامضایبهخویشتبرئةبرایضحّاککهمتنیاستشهادنامه، :محضر*

 .بودرساندهحکومت

بلندصدایبازاری وفریاد :نفیر*

تندرواسباسب، :نوَندَ*
زبون،اندوهگین وخوار:نژند

علممعرفت،فضیلت، :هنر*

ناگهان :یکایک*

منظوراسبمطلقاینجادرباشد؛هانقطهاواعضایبرکهاسبی :اَبْرَش*

 .است

کاریدادنانجامیاامریپذیرفتنازخودداری :امتناع*

نبردگاهجنگ،میدان :آوردگاه*

کردنبلندبرافراشتن، :برافراختن*

فرزندپسر، :پور*

لرزیدن ورَستنجایازنمودن،اضطراب وقراریبی :تپیدن*

اکرمرسولالقابازیار،دوستدار، :حبیب*

...ونیزهخنجر،شمشیر،مانندنزاع؛ وحربآلت :حرب*

تفودهان،آب :خدو*
خداوند،پادشاه،سلطان:خدیو

دادناجازهرخصت، :دستوری*

جنگمیدانرزمگاه،مخفّف :رزمگه*

مهیببزرگ، :ژنده*
خشمگین،افسرده:دژم

خشمگین :ژیان*

ترس :سهم*

آورترسانگیز،هراس :سهمگین*

کوفتنزدن، :ضرب*

شود؛میادارهوالینظرتحتکهشهرهاییمجموعهوالیت؛جمعِ  :والیات*

امروزیشهرستانمعادلخطَّه،

رخصتاجازه،بار:*
 )خصوصیپذیرایی(خاصبارِمقابلهمگانی؛یابیشرفعمومی،پذیراییِ :عامبارِ

حلقهطوق،بند،گردنچنبره،چنبر:*

یافتننجاتشدن،رهارَستن:*

چکیده وکردهتراوشقطره،رَشحه:*

عظیمبزرگ،سترگ:*

دوکگِردپیچیدهریسمانباشند،کردهگِردکهآنجز وریسمان ونخکالف:*

صحنمیدانگاه،پهنه، :محوّطه*

 وباشندکَندهیکجا ودرستراآنکهگوسفندیپوستخیک،انبان، :مَشک*

 .دارندنگهآب وماستدرآن

کبودنیل،رنگبه :نیلی*

هفتهروزآخرینجمعه،روز :آدینه*

نپذیرفتننکردن،باور :انکار*

عهدپیمان، :بیعت*

ملکوتیمعنوی، ،روحبهمنسوب :روحانی*

نقرهیاسیمازشدهساختهسیمین،سیم،بهمنسوب:سیمینه*

گردیدن وزدندورجای :مدار*

بخشالتیامگذارند،زخمرویکهداروییهر :مرهم*

کنندهانکار :منکر*

اژدهانقشدارایاژدها،هیئت وشکلدر :اژدهاپیکر*

ضحّاکاژدها،مانند:اژدهافش*

قدیممللپهلوانان وخدایانهایداستان وهاافسانهاسطوره؛جمعِ :اساطیر*

کردندرخواستاصرار، :الحاح*

درس،متندرباشد؛دکّاندارایسویدوازکهسرپوشیدهکوچة :بازارگاه*

 .استبازاراهلمقصود

بیدادحکومتکنندگانِتوجیهحکومت،دستیاران :دیوپایمردان*

شفاعتگری،میانجیخواهشگری، :پایمردی*

پاسینةپا،روی :پایپشتِ*

خودکاله :ترَگ*

گردش وسیرتماشا،گذار، وگشت:تفرّج*

مبارکفرخنده، :خجسته*

آشپز :خوالیگر*

بیرقپرچم، :درفش*

پیروزینمادِساسانی،عهددرایرانملّیدرفش :کاویاندرفش*

خشمگین:دژم*
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جوهردان،مرکّب :دوات*

سبزرنگزنگار،بهمنسوب :زَنگاری*

شوردستگاهازایگوشهایرانی،موسیقیهایآهنگازیکی :شهناز*

آگاهعارف، :صاحبدل*

تلفتباه، :ضایع*

 .استدولتیهاینشانمقصودپیوست؛ وهمراهضمیمه، ج :ضمایم*

سرشت وطبععادت،خو، :طبیعت*

قرار وآرامش،سکون :طمأنینه*

کردنسرزنشکسی،برگرفتنخشم :کردنعِتاب*

بدخواه ودشمنهکار،ستیز :عَنود*

دهندهفیضبسیارفراوان، وسرشار :فیاّض*

خویشاوندی وخویشی :قرابت*

سیاهبهمایلسرخاسب :کُمَیت*

ناچارناگزیر، :الجَرَم*

گذرانیخوش :لعَب ولهَو  بازی :لعَب*

گویی؟میکسیچهبرای :تقَولنلِمَ*

 .کندمشغولرامردمآنچهسرگرمی، وبازی :لهَو*

چاقمعلوف:��گرفتهخو :مألوف*

مرسوممعمول، :متداول*

گردیدهزبونخوار، :مَخذول*

دلقکیگویی،لطیفه :مسخرگی*

شرابمثلآورد؛میمستیآننوشیدنکهچیزی :مُسکِر*

ناممکناصل،بیدروغ، :مُحال*

نیازبی :مستغنی*

آزمندحریص،مشتاق،بسیارشیفته، :مولع*

 مطربشغل وعمل :مُطربی*
نواختنکسی :مطرب  .سازدخودپیشۀراآوازخواندن وسازکه

گناهانمعصیت، ج :مَعاصی*

خوردهشکست :مغلوب*

باریک ودرازفلزیرشتةسیم، :مَفتول*

شدنشدن،متوجّهآگاه :شدنملتفت*

بوبد وکثیفهایآبشدنجمعمحل :منجالب*

فرسودهکهنه، :مُندرس*

ناپسندزشت، :مُنکَر*

کردهآشکارکرده،ارائهداده،نشان :نموده*

بسیارداندانشمند،فرهنگ،با :ادیب*

لیاقتشایستگی، :تاَهلیّ*

مشکل وکاردرگشایشگشایش،فرج:

پشتگردن،پشتگردن،پسِقفا:

گلبوتةبیخسرخ،گلگل،بوتةگلبُن:

نبردجنگ،جایمیدانمعرکه:

کلیدمفتاح:

نظیربیمانند،بینادره:

روش،نوعنمط:

نیلوفر،بهنیلوفر،بهمنسوبنسبی،صفتنیلوفری: الجوردیرنگ

هالکتپست،زمینمهلکه،وَرطه:

مردمجمعیّتشلوغی،فریاد، ودادغوغا،هنگامه:

دادنتکیه:دادنیلهرها،آزاد؛یله:

سرودنشعریاگفتنسخناندیشهبدوندرنگ،بی :اِرتجاالً

کردنرحمطلبخواستن،رحم :اسِترحام

دادنگوششنیدن، :استماع

خوشبختیبختی،نیک :اقبال*

بدبختیبختی،تیره :ادِبار*

گردانیدنواجبگردانیدن،الزمضرورت، :الِزام*

هنگاموقت،:اوَان*

هرحال،خالصهالقصّه،به :باری*

بدخواهاندیش،بد :بدَسَگال*

بسِم»جانورذبحوقتدرمسلمانانکهآنجاازبریدن،راجانورسر:کردنبسِمِل*

 «کردنبسمل»کردنذبحعملبهدلیل،همینبهگویند،می«الرّحیمالرّحمناهلل

 .شودمیگفته

کلفت ودرشتگلیمارزش،کمایجامه :پالس*

درکتاب؛یارسالهدرجزئیات ومطالبیادداشت وهاپیوستتعلیق، ج :تعلیقات*

 .استارتشیهاینشانمقصوددرس،متن

کردنبیانبیان، :تقریر*

گرامیداشت :تکریم*

اندامباریک والغر :تکیده*

نامهگواهی :نامهتصدیق*

بیمارازمحافظت وغمخواری :داشتنتیمار ،خدمتاندیشه،غم، :تیمار*

ستمکارجفاکار، :جافی*

حیا وشرم :حُجب*

حَلبَ جنسازفلزی،نازکورقة :حَلبَی*

شاهانهغذای وخورش :خورشخسروانی*

لجوجخودسر،خودرأی، :خودرو*

چیزیششمیکبخش، :دانگ*

آمیزمسخرهآور،خندهمُضحک:*

شدهشمردهغنیمتارزش،بامغتنم:*

سستیاهمال،مُهملی:*

درقیدشدهبسته،گرفتار،مقیّد:متینوقار،باموقّر:*

آورترسسهمگین،مهیب:*

بدشکل ودرشت ،سِتَبریغُور:*

کشاورزدهقان،برزیگر:*

.بگذارندچراغآندرکهظرفییاجاییچراغدان:*

یم(≠)بیابانخشکی،برّ:*

فرز وتندچابک،چاالک:*

قیامترستاخیز،حشر:*

قبیلهرئیس وبزرگ:خان��گسترده وفراخسفرةخوان:*

شدنرهاافتن،نجاتیرَستن:*

تمسخرریشخند:*

شادمان،مسرور:مشعوفشادمانیخوشی،شَعَف:*

معصیت وگناهنافرمانی،عصیان:*

شدهدادهتغییردگرگون،مبدّل:*

قید وشرطبی :مطلق*

ارزشمندمحترم،معتبر:*

آورنشاطبخش،شادیمُفرِّح:*

 شدهقیددربسته،گرفتار،مقیَّد:*

دهندهیاریکننده،مددمُمد:*

خروش وجوش ،شادیازحاکیصدای وسرهلهله:*

گرداگرد وقدرت،پیرامون:حول��هراسترس،هول:*

خیرهخیرهدقّت،بابرّ: وبرّ*

بور:*
شدنزدهخجلتشدن،شرمنده :بورشدن

اندوهاثرپذیری،تأثّر:*

 .گیرنددستبهکهسبکیعصایتعلیمی:*

آموختنکردن،شاگردیتلمّذ:*

هایمهرهرشتهچنددارایکهایچهارچوبه ووسیلهشمارشگر،چُرتکه:*

تفریق وجمع ومحاسبهرااعدادآنبا واندشدهکشیدهسیمبهکهاستچوبین

 .کنندمی

.بندندکمانبرکهتابیدهرودةکمان،زهچلّه:*

واالییبلندی، ،اوجرفعت:*
بلند:رفیع

بیناییتواندید،سو:*

مالمتسرزنش،سرکوفت،شماتت:*

.پزندمیسبزی وبرنجباکهسادهآششوربا:*

هاییسوراخآندر وپوشاندمیرااصلیچهرةکهمصنوعیایچهرهصورتک:*

نقاب ؛استشدهتعبیهدهان وچشمبرای

رومیهایماهاز:ایار      ��ناپاکی وغشمقابلسنجه،خالص،عیار:*

خالصپاک،نقصان،بی وکامل :عیارتمام

:frameفرام)* عینکفریم،قاب(

شیطنتبرایکردنزدن،کمینکلککردن:قُال*

متجدّدکند،میرفتاراروپاییانآداببهکهکسیمآب:فرنگی*
هااروپایی وهافرنگیشیوۀبه :مآبیفرنگی

کوتاه وپهنشمشیرشبیهافزاریجنگقدّاره:*
 .رسدمیخودمقاصدبهزور،بهتوسّلباکهکسی :کشقدّاره

 .استگردیدورههاینمایشبازیگرمقصودینجادراقوّال:*

چنینچنین،اینکذا:*

 .بندندمیآنبارادر وکنندمینصبدرپشتکهچوبیقفل ،چِفتکلون:*

دربارةمطالعه وتحقیقبرایکهمجمعیفرانسوی؛ایکلمهکمیسیون:*

 .شودتشکیلایمسئلهیاطرحی

روشنفکرانهنوگرایانه،متجدّدانه:*

کوچکمحقّر:*

افکندنخطردرخطر،مخاطره:*

انگاریسادهگرفتن،آسانمسامحه:*

مجذوبشیفته،مفتون،مسحور:*

نظرباحکومتاجرایی وگذاریقانونهایرویهبودنمنطبقمشروعیّت:*

کشورآنمردم

چرخآسمان،فلک،جِافالک:*

دهندهروزیرزّاق:*

آفرینزهی:*

پرتوروشنایی،فروغ:*

دانشنیکویی،کَرَم،بخشش،فضل:*

زباندهان،مجازادهان،سقفکام:*

لیاقتشایستگی،رازندگی:ب*

زیورپیرایه:*

کردندرنگآوردن،بهانهتعلّل:*

سریعشتابنده،تیزپا:*

بیهودهلجوج،فرومانده،حیران،سرگشته،خیره:*

زلفخم وپیچشِکن:*

غوغاکنان وشورزن:غُلغله*

نیلوفری: الجوردیآسمانپردۀ
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،برآیندهسرنوشت،بخت :طالع*

پاکی :قدس*

طولارش:��نسایباخیمه،سریر،پادشاه،تخت :عَرش* واحد

اندوه،غم :محنت*

افتخارصاحبسربلند، :رمُفتخَ *

افسردگیپژمردگی،اندوه، :مالل*

اسرافیل،جبرائیل،است؛حقحضرتآستانبهنزدیککهایفرشته :مَلکَ*

عزرائیلمیکائیل،

صوردراسرافیلدمیدن :صورنفخۀدَمدهان،بادمیدن :نفَخ*

دادنپاسخکردن،قبولپذیرفتن، :کردناجابت*

کردنخواهشکردن،درخواست :استدعا*

پیروینمونةسرمشق،پیشوا، :اسُوه*

بزرگخداوند :تعالیباری*

کردنجلوهشدن،آشکار :تجلّی*

صمیمیریا،بی :تکلّفبیتجمّل وخودنمایینهادن،خودبررنج :تکلّف*

سپاهیانلشکریان،جُند، ج :جُنود*

مکّهبین(حنینمنطقةدراستنبردینام :حنین*

 .دادرویمکّهفتحازپسکافران ومسلمانانمیانکه (طائف و

.آیندمیگردآندرمرشدان ودرویشانکهمحلّی :خانقاه*

دریاازایشاخهپست،زمین :خور*

کردنمهیّا وآماده :کردنریس وراست*

هراسدلهره،ترس، :رُعب*

سردسته،رئیس :سردمدار*

سمتبهسمتیازکشتیدادنحرکتبرایکشتیدنبالةدرابزاری :سکّان*

دیگر

فلزیدارسقفساختمان :سوله*

نیازیبیتوانگری، :غَنا*

تعالیخدایخواستاراده، :مَشیتّ*

بهکهراافرادیبزرگانمجمعدرکهکسی:مُعَرِّف*

شناساننده .یکند ممعرّفیشوند،میواردمجلس

جنگمیدان :مَعرکه*

خوانقرآنآوازخوانَد،بهراقرآنآیاتکهکسیمُقری، ج :مقریان*

فراموشی :نسیان*

زندهموجوداتها،انسانمجازاس ،نف   ج :نفُوس*

دلیدو :وسواس*

دستگیرشدگانگرفتاران،اسیر، ج :رااُس*

عقیدهآرزو، :آرمان*

خوشبو وسبزگیاههر :ریحان*

راستگوبسیار :صدّیق*

شادی :طَرَب*

دشمنعدو:دشمنی:عَداوت*

موسیقیدستگاهآوازخوانی،نغمه،سرود، :غِنا*

دوریجدایی، :فُرقَت*

گرانحیلهکاید،معج :کایدان*

نبودناندیشعاقبتبینی،اندک :نظریکوته*

فریب وحیله:کَید*

فرومایگیپستی، :لئیمی*

ناراحتیاندوه، :مِحنتَ*

مرتبهواالخداوند :تعالیمَلکِ*

پیمان وعهدشکستن،شکستن :نقض*

پیوستگیپیوند، :وُصلت*

پاپوشکفش، :افزارپای*

محدودتوان،کم:مایهتنگ*

 .باشدمقدّرمجازاتیآنبرایکهخطاهر:(زدنحد)حَد*

خوش ومبارک،خوب :خجسته*

سرمایه :مایهدست*

سرگردانیدهشت:بخشش :دَهِش*

داردسایهکهجایی :سارسایه*

جالل وشکوهقدرت،هیبت، :صَولتَ*

حاکم :عامل*

ساختمانآبادانی،کردن،آبادبناکردن، :عمارت*

مخلوقاتخداست،همةازغیرآنچهاهلل؛سِوَیمامخفّف :ماسِوا*

مکهحرا:��مهیبآوازغوغا، وصدا :هُرّا* در کوهی نام

پهلویزباندردرشت؛نسبتاًایجثّهدارایشکاریان،راستةازایپرنده :هما*

ترافراشتهتر،گرانمایهفتر،شری :اشَرَف*

انسانآدمی، :مخلوقاتاشرف*

بزرگوارترتر،بزرگ :اعَظَم*

پذیرند؛حضوربهدیگرانراشاهان،کهجاییشاهان،کاخ ودربار :بارگاه*
الهیوشکوهجاللسراپردۀقدس:بارگاه

درماندهمخذول:یاریازگیبهربیدرماندگی،:خذالن*

فرمانرواییدارایی،زمان :دولت*

بعثمردگان،برخاستنرستاخیز، :رستخیز*

صورجشنسور:��بوقبرآید؛آوازتادمندآندرکهآن،جز وشاخ:صور*

درقیامت،روزدرکهاسرافیلشیپوراسرافیل:  .شوندزندهمردگان ودمدآنوی

کردنوعظخواندن،خطبهسخنرانی، :خطابه*

راستینجانشین :صِدقخَلفِ*

گروه،دسته:خیل*

زیباقامت، وقدخوش :رعنا*

زیرکانه :رندانه*

ناچیز واندکپولی :شِندِرغاز*

قرار وآرامش :طُمأنینه*

زنفرزندان، وزن :عیال*

کتفدومیان :غارِب*

مصرقدیمپادشاهانفرعون،معج :فراعنه*

اسبپایپشتبرآمدگی :کُلهّ*

یاعلمیمسائلدربارةکهسیاستمدارانیا ودانشمندانازمجمعی :کنگره*

 (فرانسویایکلمه)کنندبحثسیاسی

نسخهزغال؛یازنگخاکةیاگَردهکمکبهچیزیطرّاحی :برداریگَرته*

حطریاتصویریکرویازبرداری

کمرباالیپشت، :گُرده*

متداول «گرفتاری »معنیبهواژهاینتنگنا،بزرگ،غم وبدبختی :مخَمَصه*

 .استشده

آسوده وراحت :مرفّه*

پریشان وآشفته :مُشَوّش*

وآمدرفتداشتن،الفتوشنید،گفت :معاشرت*

 .کندمیتقسیمهاباغ وهاخانهبهراآبکهکسیآب،نگهبان :میراب*

صفدرصففرشتگانبهسوگند :صفّاوَالصّافّاتِ*

چشمگودیچوناندامفرورفتگیهر :وَقَب*

مقصودبرایکهملکی ودارایییازمین :وقفوقف،بهمنسوب:وقفی*

.دهنداختصاصخداراهدرمعیّنی

صندوقجعبه، :حُقّه*

نیکاخوشا، :خُنُک*

 .نباشدچشمپیشدرکههنگامیذهن،درچیزیتصوّرفکر،آرزو، :خیال*

اندیشه،هوس،عشق :سودا*

راهزنبیدار،شب :روشب*

خوشگذرانعیاش:شگذرانیخو :عشرت*

رنگ .داردمصرفجواهرسازیدرکهقیمتگرانهایسنگ زایکی :لعل*

یاقوتمانند ،رنگبهقیمتیسنگ،استمعروفسنگ،این

خوشگوارعسل، وشهد :نوش*

.استتعالیخداوندصفاتازیکیمسلطّ، :جَباّر*

وفایی،ستمبی :جفا*

ستورانچارپایان،بهیمه،معج :بهایم*

نیزارکوچک،جنگل :بیشه*

گفتناهللسبحانکردن،یادپاکیبهراخدا :تسبیح*

بهاکمگلیمنوعیپوشند،درویشانکهستبر وپشمینهایجامه :پالس*

عربیزبان :تازیزبانعرب :تازی*

 .اولطفاستفراگیر واوشُکوهاستبزرگ :نوَالهَُعمَّوَ جَاللهُجَلَّ*

 وکنندمیدرستپشمازمعموالًکهایکیسهکوچک،خورجین :خورجینک*

 .دانجامهاست؛جیبدوشامل

درنگبیفورا،ً :درحال*

دهندهمال ومشتحمام،کشکیسه :کادَلّ*

وام :یندِ*

نامه :رُقعه*

گله :رمه*

،آلودهچرکینشوخگن:آلودگیچرک، :شوخ*

عارف وعاشقدارد،آشفتهظاهریکهکسی :شوریده*

قورباغه :غوک*

جدایی،هجراندوری،فراق:��آسودگیآرامش، وآسایش :فَراغ*

رهاییگشایش، :فَرَج*

 .استآمدهحمّامکشکیسهمعنیبهمتن،درسرپرست، :قَیمّ*

کرایه :کِرای*

جاییبهکسیفرستادنکردن،روانه :کردنگُسیل*

رسیدگی واصالح :مَرمّت*

مردانگیجوانمردی، :مروّت*

 (مراکش)مغربکشوربهمتعلقّ :مغربی*

 .کندمیکرایهدهدیامیکرایهاالغ وشتر واسبکهکسی :مُکاری*

چهرهخوشزیبارو، :منظرنیکو*

هایخم وپیچازمرکّبهاییطرحاسالمی،کلمةیافتةشکلتغییر :اِسلیمی*

.هستندطبیعتعناصرشبیهکهمتعدّد

گردنزیرقوسگردن،چنبرة :آخُره*

غیرعادیوضعآشفتگی، :رانبُح*

گرفتنقرارمیاندر :خوردنبُر*

عدس ولوبیا ونخودقبیلازبار وخوار :بُنشن*

میبرکاغذچیننقطهیارنگکمصورتبهنقّاشکهطرحی ونمونه :بیرنگ*

اوّلیهطرحکند،میآمیزیرنگکاملراآنسپس وآورد

مردمازدورایگوشهکنج، :بیغوله*

یافتنآرامش :اتَسلّ*

ارزشحقیر:پستیخواری، :حقارت* پست،بی
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جالل وجاه :شوکت*

غشبیماریصرع:صرععارضةبهمبتالبیماران :صَرعیان*

عجیبآور،شگفت :طُرفه*

خویسرشت، :طینت*

آسودگی :فَراغت*

داراییسرمایه،:مایه*

چیزبی ودرویشدست،تهی:مُفلس*

اقبالخوش ونیکبختخوشبخت، :مُقبلِ*

همراهان :ماُلزمان*

مستغالتدرآمدثروت، ومال :مَنال*

جا :موضع*

کوششخواست،بلندنظری، :همّت*

برترباالیین، :برَین*

.دباشنکاشتهتاکآندرکهباغیانگور،باغ :تاکستان*

 .میرودسخنهادالوریوهاجنگازآندرکهشعرازنوعیدلیری،:حماسه*

رداطَیلسَان:باالپوشپوشند،دیگرهایجامهرویکهایجامه :ردا* نوعی

بودنشرفباارجمندی، :شرافت*

دهانهافسار،عِنان:اسبدهنةافسار، :لگام*

 .شودمیدیدهدورازکههاییسیاهیها،سایهکالبدها،شَبَح، ج:اشَباح*

کردنکفایتکردن،بسنده :اِکتفا*

کردنگذاشتن،جدافرق :تمایز*

شدنشدن،دارامالک :تملّک*

میخدنگ:��جاروعلفاست،گیاهینام :خَلنَگ* استفاده نیزه ساخت شوددر

جاندار :حیاتذی*

میآتشدرراآن واستخوشبو ورنگایقهوهآنچوبکهدرختی :عود*

 .دهدخوشبویکهاندازند

نهایی :غایی*

 .گرددمیمشتعلهوامجاورتدرکهرنگباشیمیاییعنصر :فسفر*

 .باشدطعامآنبرکهایسفره :مائده*

شدهبناساخته، :مبتنی*

انبوهنشیننده،همبرشده،جمعهمروی:مُتراکم*

انگیزهراس وزاوحشتترسناک، :مَخوف*

محدودویژه، :مُنحصر*

ترسناکآور،وحشت :موحِش*

افشاندنکردن،پیشکش :نثار*

کردن،آمادگیفراهم :بسیچ*

داشتن،بخششداشتن،بزرگ :اکِرام*

کردناحترام

جوانمردیکَرَم،بخشش، :سَخا*

کردنحفظتوجّه،عنایت،جِ :عنایات*

حاکمباشد،رفیعمنصبی وبزرگشغلیدارایکهآنسپهساالر،سردار، :ساالر*

اسبمطلقدرس،متندر)زردهباشد،زردیبهمایلرنگشکهاسبی :سَمَند*

 (استنظرمورد

دالورشیرافکن،:شیراوژن*

دهانهافسار، :عِنان*

آمدننزدیکرسیدن، :آمدنفراز*

دستهگروه، :فوج*

اندازکمند :افکنکمند*

کردنتماشانگریستن،کردن،نظر :نظاره*

نالهآواز،صدا،:وَیلهکردننالهزدن،نعرهزدن،فریاد :کردنویله*

کاملمردان :ابَدال*

،کالبدهااشباح:همانندانمانندها،شبه، ج :اشَباه* اجسام

کردنکردن،نرمیمهربانی ولطفاظهارمهربانی، :تَلطَّف*

درویش وگدا وپوشژنده :جولقی*

دستچیرهماهر، :حاذق*

منشکدخدا :وشخواجه*

ناتوانخوار،:زبون*

…واسبمانندچهارپایان،برخیفضلة :سرگین*

شرمیبیوِقاحت:-زیباییسباحت:نادانیمعقلی،کخردی،بی :سَفاهت*

فروشنده وخریدار :سوداگر*

مسیکاسة:طاس*

فریاد ونعرههیاهو، ودعوابرانگیختنبرایشجویانهپرخافریاد :عَربَده*

غضبخشم،:قَهر*

کچلمخفف:کَل*

کردنباور :داشتنمُسلمّ*

پشیمانم:نادتأسفپشیمانی،:ندامت*

 .کنندمیدرستگوسفندشدةدباّغیپوستازکهبزرگایکیسه :انَبان*

پیدردنبال،به:اثربر*

مانندعیناً،:بعینه*

گرمتفت:گداخته،برافروخته :تافته*

کردنکورچشم:کردنتباهخرابفاسد، :تباه*

دادنکردن،قرارآماده:کردنتعبیه*

زنگولهزنگ،جلجل، ج :جاَلجِل*

ذاتیبدبدجنسی، :طینتخُبثپلیدی :خُبث*

.بخشدکسیبهبزرگیکهایجامه :خِلعَت*

عمّامه وسربندبپیچند،سردوربهکهایپارچه:دستار*

خَنجر :دِشنه*

وترکمان،چلهّ:زِه*

 .داردقرارآرنج ومچمیانکهدستازبخشآن :ساعد*

کردنطی:سپرَدن*

آزار وخستهمَلول، ودرمانده :سُتوه*

سالحممالجنگ،افزار :سِلیح*

رنگصمغی :سَندروس*

دهانهافسار، :عِنان*

زباندهان،مجازادهان،سقفکام:نیّتقصد،آرزو،مراد،مجازاً:کام*

افراسیابزیردستفرماندهانازیکی :کاموس*

دهلبزرگ،طبل :کوس*

مریخسیارۀبهرام:زُحَلسیّارة :کیوان*

خِفتانجنگی،جامةنوعی :گَبر*

پهلواندلیر،:گُرد*

شوخیمزاح،ممال :مزیح*

رقیبحریف،:هماورد*

پادشاهیکالهدیهیم،تاج، :افسر*

کردنجادوکردن،سحرکردن،حیله :افسون*

جنگآوردگاه:کارزارنبرد،جنگ، :آورد* میدان

شتابندهتیزرو، :بادپا*

اسبباره:حصارقلعه،دیوار :باره*

برخاستنخروشیدن،:بردمیدن*

برگردانیدن :برگاشتن*

کاملکافی،شایسته،سزاوار، :بسنده*

شادنیکو،آراسته، :پدرام*

شکن وباشد،پیچمیزُلف وکمند وطنابدرکهپیچ وچرخ :تاب*

مدبرّ کند؛سامانبهراتدبیر،کارها وحیلهباکهکسی :گرچاره*

چوبی،سازندتیر ونیزهآنچوبازکهسختبسیاراستدرختی:خَدنگ*

جاروخلنگ:.سازندمینیزه وتیرآنازکهمحکم وسخت  علف

سرزمین :خِطّه*

سرگشتهمتحیّر، :خیره*

زرهسازند،آهنیهایحلقهازکهجنگیجامة :دِرع*

حصارقلعه،دیوارباره:حصارقلعه، :دِژ*

هولناکمهیب،غرّنده،خروشنده، :دَمان*

طایفهخاندان،دودمان، :دوده*

فوالدیریزهایازحلقهمرکّب وکوتاهآستیندارایجنگیایجامه :زِره*

 .پوشیدندمیدیگرهایلباسرویبرجنگهنگامبهراآنکه

چیزهرتیزیِنیزه،سر :سِنان*

فوقرویدادهاییاموجوداتبهمربوطکهآثاری واشخاصیاسخنان :اسُطوره*

 .داردکهنروزگارمردماعتقادات وباورهادرریشه واستباستانروزگارطبیعی

راآنرهبریعراق،پیشینجمهوررئیسحسین،صدّامکهسیاسیحزبی:بعث*

 .داشتبرعهده

 )ره(خمینیامامدختران:الخمینیبناتُ*

آسیبیاتوجّهیبیخاطرخطاکاری،بهشخصکهآسیبییازیان :تاوان*

.ببینددیگرانبهرساندن

روشنینور،ماننددرخشانچیزیشدنپدیدارگری،جلوه :تجلّی*

کتابیکدربارةآمیزستایشیادداشتینوشتنستودن، :تقریظ*

گرامیداشتبزرگداشت، :تکریم*

راممتضادسرکش،اسب :توسن*

فشاریاسنگینیتحمّلتواناییندوخته،واتوشه :توش*

گستاخی وباکیبیدلیری، :جسارت*

دشمنیخصومت:دشمن :خصم*

پایین(≠،)فوقباال، :زَبرَ*

کنندهخستهکاریدهنده،آزار وسختبسیار :فرساطاقت*

آسودگیآرامش، وآسایشفراغ:��جداییدوری، :فراق*

الشخورهاردةازایپرنده :کَرکَس*

.باشدبسراانسانکهروزیاندازهآنکافی،اندازهبه :کِفاف*

گلزارگلستان، :گلشن*

گوردفن،جای :مَدفَن*

 .باشدانسانصالح وخیرسببکهآنچه :مصلحت*

 .استدیدهآسیببدنشازهاییاندامیاعضوکهکسی :مَعلول*

اندازهمقیاس،:معیار*

مکنرهامشو،جدا:مگسل*

سنجشابزارمعیار،هرچیز،اصل :ماِلک*

هولناکسآور،ترترسناک، :مَهیب*

حیاییبیشرمی،بی :وِقاحت*

انجمندسته،گروه، :هیئت*

 .گرانبهاست وسخت،سنگینسیاه،آنچوبکهاستدرختی :آبنوس*

.استمعنیهمینبهنیز «باره »اسب، :بارگی*

کوبآهنفوالدین،بزرگچکش:پتُک*

خود(=)خودکاله :ترَگ*

سریع وتند :تیز*

درجهمقام، :جاه*

گذارند.نظامی،تشریفاتیاجنگهنگامبهسربازانکهفلزیکاله:خُود* برسرمی

دام(≠)گرگ وپلنگ وشیرماننددرّنده،جانور :دَد*
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پادشاهخداوند،:خدیو

حکومتادارةجایگاه :دیوان

بدهامانبپرهیز،باش،آگاه :زنهار

کوچکخانة :سراچه

معشوقزیبارو، :شاهد

طلوعهنگامسرخیفلق:غروبهنگامسرخی :شفق

،چهرهظاهرشکل، :شمایل

احسانآفرینش، :صنع

زنندهطاعن:یادکردنبدیبهکردن،عیب :طعن طعنه

وسیعجایمیدان، :عرصه

صورتهردرحال،هربه :حالایعلی

غوخروش،فریاد، :غریو

 .آویزندزینپیش وپسازکهدوالی وتسمهبند،ترک :فتراک

مباهاتافتخار،نازیدن، :فخر

سرانجامعاقبت، :فرجام

همنشیننزدیک،همراه، :قرین

شجاعپهلوان، :گو

جهان :گیهان

دویدن ومعمولیرفتنراهبینرفتاری :دویدنلکّه

عاشقگرفتار،افتاده،بالدرگرفتار، :مبتال

ثروت،داراییتمکّن:ثروتمنددارا، :متمکّن

فرصت :مجال

جادوشدهشیفته،فریفته، :مسحور

مرشدانپیران،مشیخه،جمع :مشایخ

شدهعربی :معرّب

درجهجایگاه،منزلت، :مقام

جوانمردیکرامت،بزرگی، :مکرمت

ناممکنمحال، :ممتنع

ویژگیخصلت،خوی، :منش

عطابخشش، :موهبت

کهتر(≠)رئیسبزرگتر، :مهتر

همتامانندبیعجیب، :نادره ،بی

حیثیتآبرو، :ننگ ونام

جراحیچاقویتیز،نوکچاقوینیشتر، :نشتر

بیقیدی :ولنگاری

صدا وسرآشفتگی، :هزاهز

دالورپهلوان،  :یل

عرفااعجازگونةاعمال ،بخشش،سرافرازیبزرگواری،کرامت:

کناره،ساحل،دامنآغوش،کنار:

آشیانهکنام:

ناطقسخنگو،گویا:

جهانتابدنیا،روشنکنندةفروز:گیتی

لعنتنفرین،لعن:

امکانیارا،قدرت،مجال:

گفتوگومحاوره:

پسندیدهمرضیه:

ابرمیغ:

جنگجودلیر،نبرده:

بهره وقسمتنصیب:

خجالتسرافکندگی،عار،ننگ:

 .نالهزاری،نوحه:

ثروتتوانگری،استطاعت،وسعت:

جرئتقوت،توانایی،یارا:

توانستنیارستن:

نمودنشگفتیآوردن،شگفتبه :اعجاب

بزرگان :اعیان

نالهفریاد، :افغان

ساختنقانع :اقناع

میشراب، :باده

چهاردهشبماه :بدر

گوناگونرنگارنگ، :بوقلمون

پایاب  .گذشتآنازبتوانپابه ورسدآنتهبهپاکهآبی :پایابعمیق :بی

،باغکشتزاربوستان، :پالیز

پلیدناپاک، :خبیث

خزینهدارنگهبان، :خازن

غرفهاتاق، :حجره

 .میبافتهاندتوزشهردرکهکتانینازکپارچةتوز،بهمنسوب :توزی

نظارهگشتوگذار، :تماشا

درستکردنآبادساختن، :تعمیر

دادنتأجیل:��کردنعجلهشتاب، :تعجیل فرصت

کردندادوستدیکدیگرباارتباطداشتن، :تعامل

نوگرایی :تجدد

سرشت،ذاتطبع:��پیروانپیرو،پیرویکردن، :تَبَع

تشتمسی،کاسة:تاس

سرزمین ،جغدبوم:

زه: آمادهبه

محله وکوچهبرزن:

نبردکردنجنگیدن،برآویختن:

برکشیدنکشیدن،بیرونبرآهیختن:

تنآغوش،سینه،بر:

نژاداصل،گوهر،گهر:بداصل؛بدسرشت،بدذات،بدگهر:

ابتداآغاز،بدایت:

تصمیم وقصدآهنگ:

چهارپایان :اَنعاماحسانبخشش،بخشیدن،نعمتاِنعام:

ظرفکوزه،اناء:

شلوغیانبوهی،ازدحام:

مرگاجل:

نیرنگمکر،حیله،رنگ:

خرقهدرویشان،پشمینجامةدلق:

بخششانصاف،عدل،داد:

کشاورزحارث:��نگهبانانحارس،جمعحرس:

ستمجفا،جور:

کششجذبه:

نزیک ،کمنددوال،ملول،آزرده،تنگ:

خوردنهمبرشوریدگی،آشوب،تالطم:

چکیدنترشحکردن،تراویدن:

جنگطلبپرخاشجو:

نظرداشتنزیرکردن،مراقبتپاییدن:

کردنجستوجوکاویدن:

دلتقلبی،سکه،سپاهمرکزقلب:

استعداد وذوققریحه:

خستهغمی:

اسبکردنمتوقف وایستادنکردن:گرانعنان

ماتمسوگواری،عزا:

دزدطرّار:

 .میکنندشستدرتیراندازیهنگامکهاستخوانازانگشترمانندیشست:

تابستانصیف:��شمشیرسیف:

چارپایانستوران:��نوشتهخطها،سطر،جمعسطور:

،راه،طریقهروشرسم،سبیل:

باشحذربرکن،دوریباش،آگاهزینهار:

ارمغانسوغات،رهاورد:
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ها-17 واژه از بعضی گزینه،معنی کدام است؟نادرستدر

چین(1 ()نوند:اسب()سهم:تیر()خایب:سخن

()جیب:یقه()نژند:زبون()راغ:صحرا(2

(هیئت:ظاهر()گران:عظیم()فرط:بسیاری(3

حضور(4 ()متقاب:همگرا()مقرون:همراه()محضر:محل

زیر،-18 های واژه ترتیبمعنی است؟به کدام ،

«آخته،معوج،سجیّه،شگرف»

ها،عظیم2(برکشیده،کج،عادت،نیرومند1 (کشیده،ناراست،خصلت

ها،توانا3 آمده،نادرست،خوی وبرّان،انحراف،عادت،قوی4(بیرون (تیز

های-9 است؟«حرارتروش،نقشه،قهرآلود،»معانیدرگزینه،کدامواژه

 سودانَمَط،انگاره،گرزه، (2سودامسلک،محضر،شرزه، (1

تپشمسلک،آوند،ارغند، (4تپشنَمَط،انگاره،ارغند، (3

است؟درستها،واژه ةهممقابلمعنیگزینه،کدامدر-1

 )کوشش:همّت()هوشیار :هژیر()ناله :وَیله()1

 )ساخته :مبتنی()هاسایه :اشباه()بیان:تقریر()2

 )کسیبهکردنرحم :استرحام()زبان :کام()آلودگی :شوخ(3

)کمرباالی:وَقب()کتابفهرست:تقریظ()سایبان:عرش()4

ها،کداممقابلمعانیتمام است؟درستواژه

استوارتأکیدشده، :مؤکّدب(قرینهپیوسته، :مقرونالف(

ثروتتوانگر، :تمکّند(همگراموافق، :متّفقج(

مستورپنهان، :محجوبه(

بج، (4 هب، (3 دب، (2 هالف، (1

ترتیب«رواقبرتر،پسندیده،جمال،صاحب»-3 هاکداممعانی ،به است؟واژه

طاقماورا،صواب،قسیم، (2طَبَقفراسو،قداست،وسیم، (1

چیزهرقوسیبخشماسوا،صفوت،نسیم، (4محرابفایق،صواب،جسیم، (3

است؟آمده«غلط»،آنمقابلدرواژهکداممعنی-10

آزمند :مولع/نوع :نمط(2هوس :سودا/آزاد :یله(1

اسبپایپشتبرآمدگی:وَقب/فراموشی :نسیان(4کردنروانه:کردنگسیل/لیاقت :اهلیّت(3

ترتیبزیرهایواژهمعنی-11 است؟کدام ،به

«صباحتسری،سبککراهیّت،فروماندن،»

روییخوبآزاداندیشی،زشتی،شدن،متعجّب (1

زیباییفرومایگی، وحماقتناپسندی،متحیّرشدن، (2

صبحگاهیشرابخواهی،آزادهناپسندی،متحیّرکردن، (3

انسانرنگسفیدی وروییخوبفرومایگی، وحماقتزشت،کردن،متعجّب (4

است؟نادرستواژهچندمقابلمعنی-12

 :آزگار/ترسناک :هریوه/مجروح :خستن/نگهدارنده :حمایل/واضح:فاحش/روسری :معجر)

(شدهپست :محظوظ/داشتنرونق :روایی/سرزنش :تعب/کامل

پنج (4چهار (3سه (2دو (1

شبه،همانندها:اشباه1:گزینه1 /استرحام:/جمع کردن رحم ستودن،:تقریظطلب

یادداشتی چونفرورفتگیهروقب:–کتابیکةدربارآمیزستایشنوشتن گودیاندام

تمکّن:/عقیدههمهمسو،موافق،متفّق:/همراهپیوسته، :مقرون3:گزینه2چشم

مصلحت، ،درستصواب: /زیباروجمال،صاحبقسیم:2:گزینه3ثروتتوانگری،

گنبدیسقفبابناییمحدّب، وخمیدهسقفطاق:  /برترسو،فراسو،آنماورا: /پسندیده

یک ةدربارآمیزستایشیادداشتینوشتنستودن،ریظ:قت1:گزینه4هرمشکلبهیا

3:گزینه5.کندمیکرایهیامیدهدکرایهاالغ وشتر واسبکهکسیمکاری:/کتاب
/ ونیزهخنجر،شمشیر،مانندنزاع، وحربآلتحرب: فرمان،امضاکردن :توقیع...

بافته:تنیده4:گزینه6شدهنتعیی ومعلوممقرّر:/فرمان ونامهمُهرکردن درهم

کسیازمحافظت وخدمتتیمار: /گل ةبوتبیخگل، ةبوتسرخ،گلگلبن:1:گزینه7

مهیبآوازغوغا، وصداهُرّا: /راهزنبیدار،شبشبرو: /اندیشهباشد،بیمارکه

بسته،گرفتار،مقیّد:/سازندتهیمیاندرختازکهکوچکقایقیناو:2:گزینه8

آلودارغند:3:گزینه9بیماریحادثه، :عارضه/درقیدشده طرح،:انگاره /خشمگین،قهر

حرارت:تپش /روش،نوع:نَمَط  نقشه و حرارت،گرمی و گرمی از ناشی اضطراب

متحیّر:فروماندن2:گزینه11چشمگودیچوناندامفرورفتگیهروقب:4:گزینه10

خوب:صباحت/وقارمتضادّفرومایگی، وحماقت :سریسبک /ناپسندی:کراهیّت/شدن

مجروحکردن،زخمیخستن:4:گزینه12زیباییانسان،رنگسفیدی ورویی

محظوظ:/سختی ورنجتعب:/افغانستاندرشهریهراتبهمنسوبهروی،هریوه:/کردن

کردن:  /خوگرفتهمألوف: /دادنگوششنیدن،استماع:3:گزینه13وربهره عتاب

خشمسرزنش :شایق/گرامیداشتبزرگداشت، :اعزاز1:گزینه14کسیبرگرفتنکردن،

1:گزینه15صِرف :مجرّد /آتششعلة وزبانهبرافروختگی،:التهاب/مشتاقآرزومند،
تالش،چیزی،وجویوجستآوردندستبهبرایمقصدیسویبهحرکت :پوییدن

کسریآنارزشوداشتهرواجپولعنوانبهگذشتهدرکهنقره،مسکوکدِرهم:/رفتن

.استداشتهرواجگذشتهدرکهطال ةسکپول،واحددینار:/.استبودهدیناراز

طرف..کباده:4:گزینه16 3فارسی1:گزینه18ناامیدخایب:4:گزینه17....یک

است؟درستها،واژهگروهکداممقابلمعنی-4

.پوشنددرویشانکهپشمینه وخشنایجامه :پالس (الف

 .گویندرامرشدان ودرویشاناجتماعمحلّ :خانقاهب(

.کتابیکیاشخصیک ةدربارآمیزستایشاشعار :تقریظ (ج

 .میشودمسلّطگروهیبرحیله ومکرباکهکسی :مکاری (د

دج، (4 دب، (3 جالف، (2بالف، (1

است؟درستواژه،مقابلمعانی ةهمگزینه،کدامدر-5

کوتاه ةناممهرکردن،فرمان، :توقیع (2نیزه ،شمشیرنزاع، :حرب (1

اقرارکنندهشده،تعیینمعلوم، :مقرّر (4تعصّبحمیّت،بردن،رشک:غیرت(3

؟استآمدههاآنمقابلدرکههاواژهمعانی-6

  کوشا:روگرم/نغزگفتار :لطیفه(2پوشش :جُل/گفتار :مقالت(1

 بافتنهمدر:تنیده/پیامد :دستاورد(4گاهتکیه :عماد/بسنده :کفایت(3

است؟درستواژه،چندمقابلمعانی-13

عتاب/خوگرفتن:مألوف/زنگوله :جلجل/شنوایی :استماع/باالپوش :ردا/مشاور :)رایزن

(عجیب :طرفه/چیزیششمیک :دانگ/شدهسرزنشکردن:

شش (4پنج (3چهار (2سه (1

ترتیب«صِرفآتش، ةشعل وزبانهآرزومند،گرامیداشت،»ای:هواژه -14 کداممعانی ،به

است؟هاواژه

قبضه،معیارشایق،تکریم، (2مجرّدالتهاب،شایق،اعزاز،(1

سَبُکالتهاب،فایق،اقبال، (4مجرّدشراره،مسرور،اعزاز، (3

است؟درستکامالًواژه،کداممقابلمعنی-15

 .دهندمیعروسی ومهمانیدرکهطعامی:ولیمه (1

نامعلوممقصدبرایوخیزجست وکتحر :پوییدن (2

 .استبودهدینارازبیشآنارزشکهطالپولواحد :درهم (3

 .استداشتهرواجگذشتهدرکهنقره ةسک وپولواحد :دینار(4

های-7 واژه ترتیب«هُرّارو،شبتیمار،گلبن،»معنی است؟درستگزینهکدامدر ،به

غرّشبیدار،شببیمار،بهخدمتگلستان، (2غوغاراهزن،اندیشه،سرخ،گل (1

بلندصدایآشفته،خوار،غمگل، ةبوتبیخ (4مهیبآوازعارف،پرستار،گل،ةبوت (3

هاکداممقابلمعنی-8 است؟درست«همگی»شمارهبهتوجّهباواژه

سایبان -2کردنپیرویمواالت:-1 متین -4 دریاچهناو: -3شراع: شدنبور: -5مقیّد: شرمنده

چهره -7ارمغانتحفه: -6 رخسار وعارضه:

1)1-2-32)1-5-63)4-6-74)5-6-7

واژه-16 کدام مقابل است؟نادرستتوضیح

زغال1 یا زنگ خاکة یا گرده کمک به چیزی برداری:طرّاحی .(گرته

رود2 می سخن ها دالوری و ها جنگ از آن د که شعر .(حماسه:نوعی

شور3 دستگاه از ای ایران،گوشه موسیقی های آهنگ از .(شهناز:یکی

در4 که چوب جنس از شود.(کبّاده:کمانی وصل زنجیری آن دوطرف
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بری،اطاعت،فرمانطوع:/تدبیرآگاهی،:درایت:19سؤال فرمان

چندروزه/اتراق:برداری/ کوتاه،توقف آسمان/آفاق:توقف های کرانه

کتف/غارب: دو /ترگ:میان خود /سریر:کاله پادشاهی،اورنگ تخت

/پرده: مرتب،حجاب های نغمه و /خوالگیر:آهنگ آشپز

/تفرج:نگهبانان/خازنان: /کازیه:گردش جاکاغذی

اندوه،افسردگی/مالل:افسرده،غمگین/نژند: کوتاهی/تفریط:پژمردگی،

/فوج: /ممد:گروه،دسته دهنده کردن:یاری کردن،سرزنشقدح عیب

/ زدن /بسنده:کردن،طعنه سرود،غنا:سزاوار،شایسته،کامل،کافی

موسیق دستگاه /نغمه، خوانی زیرآخُره:ی،آواز گردن،قوس زیر پنبرة

/ /رُعب:گردن زحل کیوان:سیارة / غوک:قورباغه / هراس ترس،دلهره،

تیرهکهر:غیرت،مردانگی،جوانمردی/حمیّت: سرخ رنگ به که اسبی

/ کشندهسموم:است و گرم /بَن:/بادبسیار وحشی پستة

/شایق: /بنان:مشتاق،آرزومند /جسیم:سرانگشت،انگشت اندام خوش

/گرزه: سمی مار کردن:نوعی /سرپر کوتاه رو:توقف مشتاق،بهگرم

/ش رونده،چاالک،کوشا مشتاق،حرمولع:تاب /ص،آزمندیشیفته،بسیار

/صولت: /اهلیت:هیبت،شکوه،جالل،قدرت خبثشایستگی،لیاقت

/طیت: /تریاق:بدجنسی،بدذاتی هر قددیالق:پاد دراز آدم

/کربت:3گزینة21-2:گزینه20 اندوه و درولیمه:غم که طعامی

/ دهند عروسی و /پگاه:مهمانی سحر زود،هنگام وسیلهکباده:صبح

/ آهن جنس از زورخانه در شکل کمانی پیشانیجبهه:ای

نیازی:استغنا2گزینة22 بیرق،پرچم،درفش:رایت3گزینة23بی

// بند،طوق،حلقه وچنبر:چنبره،گردن هنگامه:غوغا،داد

غنا:سرود،نغمه،دستگاه / مردم فریاد،شلوغی،جمعیت

کردنالحاح:1گزینة24موسیقی،آوازخوانی سندروس:/اصرار

/ رنگ زرد /مهمل:صمغی کنندهجافی:بیهوده،سست جفاکار،ستم

رنگکمیت:/خواروباربنشن:2گزینة25 سرخ /اسب

وش: منشخواجه کدخدا

   

ها،-20 واژه کدام است؟درست«همگی»معانی

الف(دستور:مشاور،اجازه،وزیر،راهنما

ب(طاق:رواق،سقف،یکتا،ابرو

کاری انداختن تعویق کردن،عذرآوردن،درنگ،به پ(تعلّل:اهمال

ت(اندیشه:بدگمانی،ترس،اندوه،خروشان

(الف،ب4(ت،پ3(ب،ت2(الف،پ1

آن-21 مقابل در واژه چند است؟درستمعنای آمده

عروسی( و ستم()ولیمه:مهمانی و )پگاه:)افسرده:سرمازده()کربت:ظلم

خورده( کمان()معمّر:سال غروب()کبّاده:نوعی :)سجیّه:عادت()جبهههنگام

رو:کوشا( رخسار()گرم

(شش4(پنج3(چهار2(سه1

ای-22 واژه معنای گزینه کدام است؟نادرستدر

(روایی:ارزش/عتاب:تندی/کلک:آتشدان1

قدم2 پی:خوش (تعب:رنج/استغنا:نیازمندی/نیک

(ناورد:نبرد/حمایل:محافظ/سپردن:پیمودن3

(تطاول:تعدّی/کنف:کناره/متقاعد:مجاب4

های-23 واژه درست معنی به گزینه کدام «غِناهنگامه،چنبر،رایت،»در

است؟ شده اشاره

(بیرق،بلند،غوغا،توانایی1

مردم،نغمه(دوراندیشی،حلقه،2 جمعیت

موسیقی3 (پرچم،طوق،شلوغی،دستگاه

(درفش،باریک،دادوفریاد،آوازخوانی4

است؟-24 شده نوشته درست آن روی روبه در واژه چند معنی

اورنگ:تخت/الحاح:یاریگر/سندروس:ترسیده/مهمل:کجاوه/جافی:ستم»

زبون/دیده/ و جارو/نژند:خوار پست/خدنگ:علف دِرع:زره/خور:زمین

حاجیان عبادت «مناسک:جای

(هشت4(هفت3(پنج2هارچ(1

هستند؟درستها،واژهتماممعنیگزینه،کدامدر-25

سرنیزه :سنان/گلبوتة :بُنشن/کردننرمدندانبه :خاییدن(1

اسبپایپشتبرآمدگی :کُلّه/زیبا :رعنا/چیزیششمیک :دانگ(2

فریب :کید/درمانده :ستوه/دارخالاسب :کُمیت(3

گدامنش :وشخواجه/شدنآشکار :تجلّی/بخشش :دهش(4

کردن: کردنسرپر توجه

پیوسته،مرتبطبازبسته:

وزیردستور:

پیشوامرشد:

قیامتغاشیه: های نام از

بندمخنقه: گردن

شیونضجه:

عاشقشیدا:

لرزانمرتعش:

رو: مهربانگرم

سرزمینوادی:

گاهعماد: تکیه

رنجتعب:

چیزمالک: هر میار،اصل

بخیلمولع: آزمند،شیفته،بسیار

دروغمحال: اصل، ناممکن،بی

لجوجخیره:

غوغاصولت:

تکلّف: صمیمیبی

خفتانگبر:

راماهلیّت:

طینت: پلیدخبث

زنگولهجلجل:

نیکوییت:منّ

زهرتریاق:

رزتاک:

مِیمدام:

سالخوردهمعمر:

نوشتنکتابت:

امیدواریعتاب:

ارزش،اعتباررَوایی:

بیابانوادی:

واضح،درشتجَلی:

پخمهدیالق:

کنید:-19 اصالح بودن نادرست صورت در را زیر واژگانِ معنی

رنگکهر: زرد اسب

زینقاج: کوهة

وابستهطفیلی:

کشندهسموم: و سرد باد

بلوطبَن:

کردناسرا: سیر شب در

دلشایق: سخت

تابان،درخشانمتأللی:

شفقترأفت:

مشهورخنیده:

کهنمط: کلفت ای پارچه

می مالیده کرک یا پشم از

سازند

بُرناشاب:

تورمآماس:

کردنادبار: پشت

زبوننژند: و خوار

آنکرند: رنگ که اسبی

باشد بور و زرد میان

سرافرازیمباهات:

انگشتانبنان:

رداطیلسان: نوعی

نشانجسیم: دارای

پیامبری

کردناعراض: شکایت

موجودکاینه:

خشمگینگرزه:

هذیان،سرگیجهسرسام:

درخور،میّسر،امکانسامان:

مونس،همرازدمساز:

آونگ،آویزان،آویختهآوند:

سنگینوزر: بار

:شیرافکنشیراوژن

هدففوج:

بختمقبل: نیک

صرفمجرّد:

واجبفرض:

اصرارالحاح:

درماندهستوه:

کلفتپالس: گلیم

اندامتکیده: باریک

هاخطوات: گام

بتصنم:

جنبیدناهتزاز:

بخشندهفیّاض: بسیار

آمداختالف: و رفت

دهندهممد: ادامه

نیرومندشگرف:

ستمتطاول:

روشنمط:

کردن: جوییقدح عیب

خروشنده،مهیب،هولناکدمان:

شایستگیبسنده:

توانگریغِنا:

اسبپشتآخُره: پای

پستخور: زمین

حقرُعب: هراسناکغوک:مرغ

فراموشینسیان:

ستودنتقریظ:

درندهدَد: جانور

مریخکیوان: سیارة

فریادفهراس،هیبتنهیب:

کردنحمیّت: تالش

تدریسمَدرس: موضع

نبردناورد:

کنارهااکناف:

درخشش،تابشتأللؤ:

آشپزیخوالگیر:

انواعاصناف:

نگهبانخازنان:

بخششدهش:

پارساییعفاف:

گردشگاهتفرج:

برگزیدهفایق:

پروندهکازیه:

سمیگُرزه: مار

بندمخنقه: گردن

اندوهنژند:

تنبلدغل:

برتربرین:

فراموشینسیان:

پژمردهمالل:

باتشر: همراه سخنی

اعتراض و خشونت

سالتموز: از دهم ماه

تیر معادل تقریبا رومیان

 ماه

اصطالحمراقبت: در

حقایق به بردن پی عرفانی

است.

سرپوشمعجر:

یادآوریتداعی:

پنهانمستور:

چراگاهمرغزار:

زیباییصباحت:

رویتفریط: زیاده

دیهیمافسر:

شادپدرام:

کیسهانبان:

آورطفه: شگفت

بهشترضوان: نگهبان

اندیشهدرایت:

چکیدهرشحه:

غیرترکتازیک:

دارفرمانبرطوع:

ورمحظوظ: بهره

آورسروش: پیام

طوالنیاتراق: توقف

خشمگینارغند:

بیکارمعطّل:

خواریمذلّت:

آسمانآفاق: کرانة

رخصتبار:

خشمقهر:

خردیسفاهت: بی

تراشرف: افراشته

خروشغو:

گردنغارب: زیر قوس

گروه،دستهخیل:

جنگیترگ: لباس نوعی

منصبسریر:

مرتّبپرده: نا

مجلسصدر: باالی

ابرمیغ:

نامه:رقعه

،کیفوریسرخوشینشئه:

آغازآستانه:

خشمگینشرزه:
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بندی جمع پوسترهای سری از معنی و مبحث:لغت

فارسی ادبیات بندی جمع آزاد! کپی و ممکن!نشر زمان کمترین در کنکور

طالیی بندی فارسی                                                                                               جمع وادبیات کنکور                                                                      زبان 99ویژه


