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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 




