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 درس دوم : از آموختن ننگ مدار

 امال لغت

درنگ، بدون اندیشه سخن گفتن بیارتجاالً: 

 شعر سرودنیا 

 رحم خواستن، طلب رحم کردن  اِسترحام:

 شنیدن، گوش دادن استماع:

 بختی، خوشبختینیک اقبال:

 تیره بختی، بدبختی اِدبار:

ضرورت، الزم گردانیدن، واجب  اِلزام:

 گردانیدن

 وقت، هنگام اوان:

 القصّه، به هر حال، خالصه باری:

 بداندیش، بدخواه بَدسَگال:

سرجانور را بریدن، از آنجا که  بِسمل کردن:

ِبسم اهلل »مسلمانان در وقت ذبح جانور 

گویند، به همین دلیل به می« الرحمن الرحیم

-گفته می« بسمل کردن»عمل ذبح کردن 

 شود.

ای کم ارزش، گلیم درشت و جامهپالس: 

 کلفت

ها و یادداشت ج تعلیق، پیوست تعلیقات:

در متن مطالب و جزئیات در رساله یا کتاب: 

 های ارتشی است.درس، مقصود نشان

 بیان، بیان کردن تقریر:

 خو، عادت، طبع و سرشت طبیعت:

 آرامش، سکون و قرار طمأنینه:

خشم گرفتن برکسی، سرزنش  عِتاب کردن:

 کردن

 ستیزه کار، دشمن و بدخواه عنود:

 سرشار و فراوان، بسیار فیض دهنده فیاض:

 خویشی و خویشاوندی قرابت:

 اسب سرخ مایل به سیاه :کُمیت

 ناگزیر، ناچار الجَرَم:

 گذرانیبازی، لهو و لعب: خوش لَعب:

 گرامیداشت تکریم:

 الغر و باریک اندام تکیده:

 گواهی نامه نامه:تصدیق

غم، اندیشه، خدمت، تیمارداشتن:  تیمار:

 غمخواری و محافظت از کسی که بیمار باشد.

 جفاکار، ستمکار جافی:

 شرم و حیا حُجب:

 ورقة نازک فلزی، از جنس حَلَب حَلَبی:

 خورش و غذای شاهانه خسروانی خورش:

 ، خودسر، لجوجخودرأی خودرو:

 بخش، یک ششم چیزی دانگ:

 مرکّب دان، جوهر دوات:

 منسوب به زنگار، سبزرنگ زنگاری:

های موسیقی ایرانی، یکی از آهنگ شهناز:

 ای از دستگاه شورگوشه

 عارف، آگاه صاحبدل:

 تباه، تلف ضایع:

ج ضمیمه، همراه و پیوست؛ در متن  ضمایم:

های دولتی درس، مقصود                  نشان

 است.

-چیزی که نوشیدن آن مستی می مُسکِر:

 آورد؛ مثل شراب

 اصل، ناممکندروغ، بی مُحال:

 نیازبی مستغنی:

 شیفته، بسیار مشتاق، حریص، آزمند مولع:

عمل و شغل مطرب؛ مطرب: کسی  مُطربی:

که نواختن ساز و خواندن آواز را پیشة خود 

 سازد.

 ج معصیت، گناهان مَعاصی:

 شکست خورده مغلوب:

 سیم، رشتة فلزی دراز و باریک مَفتول:

 آگاه شدن، متوجّه شدن ملتفت شدن:

 -اندوهگین -تیمار-مستغنی -میاسا

 -سزا -ضایع -خویش نهاد -مُمال

 -حرمت -قبیله -قرابت -خاصّه

  -ارتجاالً -حذر -رَسته –مولَع 

  -احسنت -مبلغ -گرم و رسا

  -احتیاج -نصابُ الصبیان

 -معین -عبرت -میرزا مسیح خان

 -بیضی -اشارت -مطابق -معمول

 -برزن -ملتفت -زنگاری -مفتولی

 –عادی  -اوریحم –متداول 

 -درعین حال -استعداد -روزمره

 -حریف -ضربت -خوشمزگی

 -غالب و پیروز -الجرم -صدمت

 -ذولمخ -مغلوب و شکست خورده

  -رهانیدن -رحم -استرحام

 -همگان -بسمل  -حَالل و حَرام

 -آهنین -بدسگال -طعمه -هَلیم

 -طمأنینه -وقار -ورانداز -فرسوده

مسائل  -اساساً -الزام –ابداً  -جوهر

 -توجه -تصدیق نامه -یتکم –

 -صَدَقه -نمازخوان -پناه -نوه

 -عِتاب -ایوان -شهناز -خشت

 -مألوف -طبع -ذوق -طَرَب -اَشتر

ضمایم و  -حیرت -بُتّه -حلبی

 -محتوا -قوّت -مهارت -تعلیقات

 –فیّاض  -محب -رهاورد -مربّاجات

 -تَشَک -مسخرگی -توصیه -اَوان

 -عنودان -حسودان -بازوبند

 -معاصی -لهو و لعب -معشوق

–مکیده  -ایشیره -تریاک

 –ند خزهر–تهِ چاه  –وحشتناک 
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 گویی؟برای چه کسی می لمن تَقول:

بازی و سرگرمی، آنچه مردم را مشغول  لهو:

 کند.

 خو گرفته مألوف:

 معمول، مرسوم متداول:

 خوار، زبون گردیده مَخذول:

 لطیفه گویی، دلقکیمسخرگی: 

های کثیف و محل جمع شدن آب منجالب:

 بدبو

 کهنه، فرسوده مُندرس:

 زشت، ناپسند مُنکر:

 نشان داده، ارائه کرده، آشکار کرده نموده:

آه  –تراویدن  –قریحه  –اع ماست

 رسندم –پالس  –قضا  –

 –عادت  –القصه  –تیره بختی 

حیا –غمخوار  –طبع و سرشت 

ناگزیر –آزمند  –حریص 

–مسخرگی  –خوش گذرانی 

خوار و زبون –دلقکی 

بصره درس سوم : سفر به

اماللغت

 با فرهنگ، دانشمند، بسیاردان ادیب:

 شایستگی، لیاقت اَهلیت:

 ج بهیمه، چارپایان، ستوران بهایم:

 جنگل کوچک، نیزار بیشه:

خدا را به پاکی یادکردن، سبحان اهلل  تسبیح:

 گفتن

ای پشمینه و ستبر که درویشان جامهپالس: 

 بهاپوشند، نوعی گلیم کم

 عرب؛ زبان تازی: زبان عربی تازی:

بزرگ است شُکوه او و  جَل جَاللُه وَ عَم نَوالُه:

 فراگیر است لطف او

ای که خورجین کوچک، کیسه خورجینک:

کنند و شامل دو معموالً از پشم درست می

 دان.جیب است؛ جامه

 درنگفوراً ، بی درحال:

 کش حمام، مشت و مال دهندهکیسه دَالک:

 وام دین:

 نامه :رقعه

 گله رمه:

 چرک، آلودگی شوخ:

کسی که ظاهری آشفته دارد،  شوریده:

 عاشق و عارف

 قورباغه غوک:

 آسایش و آرامش، آسودگیفراغ: 

 گشایش، رهایی فَرَج:

سرپرست، در متن، به معنی کیسه کش  قَیّم:

 حمّام آمده است.

 کرایه کرای:

روانه کردن، فرستادن کسی به  گُسیل کردن:

 جایی

 اصالح و رسیدگی مَرمَت:

 جوانمردی، مردانگی مروت:

 متعلّق به کشور مغرب )مراکش( مغربی:

-کسی که اسب و شتر و االغ کرایه می مُکاری:

 کند.دهد یا کرایه می

 چهرهزیبارو، خوش نیکومنظر:

 –عاجز  –برهنگی  –بصره 

پالس  –کُهنه  –مانَنده  –دیوانگان 

–خورجینکی  –حمّام  –

–بگذارد  –مَکی د –گرمابه بان 

–ابوالفتح  –مغربی  –کاری م

–عذر  –رقعه –مرّمت –وسعت 

–اهلیت  –قیاس  –قصّور 

 -رمنظنیکو –فاضل  –روز سیوم 

 –دهاد  –قرض  –اعراب  –متدین 

گسیل  –انعام  –حقّ الحق و اهله 

برپای  –عزّوجلّ –فراغ و آسایش –

–عذر  –تازی  –قیّم  –خواستند 

 -تعالی  –جل جالله و عم نّواله 

غوک  –شوریده  –بیشه  –رحیم 

 –تسبیح  –مروّت  –بهایم  –

–هوش  –طاقت  -خفته –غفلت 

–آلودگی  –جامه دان  – مدهوش

مردانگی  –اصالح 




