
7

قلمرو زبانى

 1 »ی« در کدام گزینه ها، از نوع »ی« ناشناختگی نکره است؟ 

 که پیدا کرد آدم از کفی خاک  خداوندی که ذاتش، بی زوال است 
 الهی فضِل خود را یاِر ما کن   تویی رّزاق هر پیدا و پنهان 

 از آنش رنگ های بی شمار است   هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی 

 2 ترکیب وصفی بیت زیر کدام است؟

خاکف���روِغ روی��ت ان���دازي س��وي خاک سوي  س��ازي  نقش ها  عجایب 
 3 در کدام مصراع، »فعل اسنادی« وجود ندارد؟ 

پدیدار آی��ی  بهار  وق��ت  در  چو   
 گل از شوق تو خندان در بهار است

ُرخسار ز  ب��رداری  پرده  حقیقت   
نهان  و  پیدا  ه��ر  رّزاق  تویی   

 4 برای واژة »فضل«، چهار هم خانوادة دیگر بنویسید.

فاضل

 5 مرجع ضمیرهای گسسته و پیوسته را در بیت زیر مشّخص کنید.

است  بهار  در  خندان  تو  شوق  از  استگل  بی شمار  رن��گ ه��ای  آن��ش  از 

 6 از میان واژه های زیر، کدام ها مشتق هستند،  بزنید. 
 ُرخسار بهار خندان

 رنگ ها  بی زوال کردگار

: جمع فلک، آسمان، چرخ افالک

پیداکردن: خلق کردن، به وجود آوردن
جاِنجان: کنایه از روح اعظم، ذات حق تعالی

حقیقت: واقعاً، به  راستی 

ق: آفریننده، مبدع  خالاّ

: روزی دهنده  اق رزاّ

زوال: نقصان، نیستی، خرابی 

: آفرین زهی

: روشنایی، پرتو  فروغ

: بخشش، کرم، نیکویی فضل

: سقف دهان، مجازاً دهان، زبان کام

کردگار: آفریننده، خالق، صانع 
هفتفلک: قمر، عطارد، زهره، شمس،  هفتافالک: هفت آسمان؛ 

مریخ، مشتری و زحل.
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 1 قالب شعری ابیات زیر چیست؟ شکل هندسی آن را رسم کنید.

 ف���روِغ روی��ت ان���دازي س��وي خاک
آني از  بیش  گویم،  که  وصفي  آن  هر 

خاک سوي  س��ازي  نقش ها   عجایب 
جانی ج��اِن  بی شک،  که  دان��م  یقین 

 2 بیت زیر به چه موضوعی تلمیح دارد؟

خواهين���م���ی دان���م، ن���م���ی دان���م، ال��ه��ي آن چ��ه  دان��ي،  تو  و  دان��ي  تو 

 3 آرایة »تلمیح« را در ابیات زیر نشان دهید.

 ب��ه ن���ام ک���ردگ���اِر ه��ف��ت اف��اک
پنهان و  پ��ی��دا  ه��ر  رّزاِق  ت��وی��ي 

خاک کفي  از  آدم  ک��رد  پیدا   ک��ه 
ت��وی��ي خ���اِق ه��ر دان���ا و ن���ادان
 4 آرایه های »جناس، کنایه، تضاد و تشخیص« را در مقابل بیت های مرتبط با آن ها بنویسید.

است ُگل از شوِق تو خندان در بهار است بی شمار  رن��گ ه��ای  آن��ش  از 

خاک سوي  ان��دازي  رویت  ف��روِغ  خاک  سوي  س��ازي  نقش ها  عجایب 

پدیدار آی��ي  بهار  وق��ِت  در  چو  ُرخسار  ز  ب���رداري  پ��رده  حقیقت، 

زبانم و  ک��ام  ت��و،  ز  گویا  زه��ي  نهانم  ه��م  آش���ک���ارا،  ه��م  ت��وی��ي 

 5 قافیة کدام بیت، »جناس« دارد؟

کن ما  یار  را  خود  فضِل  الهي،   
پنهان و  پیدا  هر  رّزاِق  تویي   

کن ما  ک��ار  در  نظر  یک  رحمت،   ز 
ت��وی��ي خ���اِق ه��ر دان���ا و ن���ادان

 1 بیت زیر به کدام یک از صفات الهی اشاره دارد، آن ها را بیان کنید. 

پنهان و  پ��ی��دا  ه��ر  رّزاِق  ت��وی��ي خ���اِق ه��ر دان���ا و ن���ادانت��وی��ي 

 2 منظور از »خندان بودن گل« در بیت زیر، چیست؟ 

است بهار  در  خندان  تو  شوِق  از  استُگل  بی شمار  رن��گ ه��ای  آن��ش  از 

 3 بیت »نه در ایوان قربش وهم را بار / نه با چون و چرایش عقل را کار« با کدام بیت ارتباط مفهومی بیشتری دارد؟ چرا؟ 

 خداوندی که ذاتش، بی زوال است
 هر آن وصفی که گویم، بیش از آنی

 خرد در وصِف ذاتش، گنگ و الل است
جانی  ج��اِن  ب��ی ش��ک،  ک��ه  دان��م  یقین 

 4 کدام بیت با مصراع »خرد قاصر از وصف احسان تو« ارتباط معنایی دارد؟ 

کن او  صحبت  و  نشین  عقل  با   

عاقل ای چشم عقل خیره در اوصاف روی تو ش���ود  ج���دا  ک��ج��ا  ع��ق��ل   از 
چون مرغ شب که هیچ نبیند به روشنی

اّ

اّ

اّ
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: شایستگی، لیاقت برازندگی

برزدن: زدن، بیرون دادن
بُن: زیر، بیخ

: زیور پیرایه

تابناک: روشن، درخشان،  تاریک

: شتابنده، سریع تیزپا

حامل: حمل کننده، آبستن، دربردارنده
: سرگشته، حیران، فرومانده، لجوج، بیهوده خیره

راست: درست، دقیقاً 

َزهره: جرأت
َزهرهدریدن: زهره دراندن، ترساندن 

سهمگن: مخّفف سهمگین: خوفناک، ترس آور 
: پیچ و خم زلف  ِشَکن

صدف: غالف مروارید، گوش ماهی 

: شور و غوغا کنان ُغلغلهزن

فلک: آسمان، سپهر، گردون

قدمدرکشیدن: کنایه از توّقف کردن  
گلبُن: بوتة گل، گل سرخ، بیخ بوتة گل

گوشماندن: کنایه از سکوت کردن، گوش به فرمان بودن، تسلیم شدن

لیک: مخّفف لیکن، اّما، ولی

مبدأ: آغاز  مقصد 
: میدان جنگ معرکه

: بی مانند، بی نظیر نادره

: روش، نوع  نمط

درس،  متن  در  الجوردی؛  نیلوفر،  به  منسوب  نسبی،  صفت   : نیلوفري

مقصود از »پردة نیلوفری«، آسمان الجوردي است.
: زمین پست، مهلکه، هالکت َورطه

همسری: برابری
: غوغا، داد و فریاد، شلوغي، جمعیت مردم هنگامه

یَله: رها، آزاد

بهدِرخانةدیگریرفتن: کنایه از گدایی کردن
تحصیل: به دست آوردن

خصلت: خوی، صفت، ویژگی

خالصه: برگزیده، خالص

قلمرو زبانى

 1 با توجه به متن درس، معادل معنایی واژه های زیر را بنویسید.

شیوه         زیور             پیچ و خم زلف     شتابنده   

توقف کردن  میدان جنگ   مهلکه              جرئت     

کمیاب       خوفناک        آغاز                دقیقاً      
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 2 معانی قدیم و امروزی واژة »همسری« را در بیت های زیر مقایسه کنید. 

 ه��م��س��ری ب���ا ان��ب��ی��ا ب��رداش��ت��ن��د 
م���ادرش از  ش��اه��ن��ش��ه  پ��ذی��رف��ت   
ن��ی��ل��وف��ری پ����ردة  ای����ن  بُ����ِن  در   

پ��ن��داش��ت��ن��د  خ����ود  ه��م��چ��و  را  اول���ی���ا 
ن���ه���اد اف���س���ر ه��م��س��ری ب���ر س��رش
ک��ی��س��ت ک��ن��د ب��ا چ��و م��ن��ی ه��م��س��ری؟

 3 واژة »راست« معانی مختلفی دارد، آن معانی را در ابیات زیر پیدا کنید. 

آراس���ت ت��و  ب��ه��ر  و آس��م��ان  زم��ی��ن   

راست و  چپ  منگر  م��ی روی  ره  در  چو   

م��را ب����اد  و  اب����ر  م��ان��ن��د  راس����ت   

 راس����ت ب���ه م��ان��ن��د ی��ک��ی زل��زل��ه

راس��ت ق��ام��ت  ب��ا  ب��رخ��اس��ت��ی  ای���ن  از 

زیباست سخت  کاین  کن،  خویش  بر  نظر 

بر ب���ه  و  ب��ح��ر  ب���ه  ب��ای��د ه��م��ی  رف���ت 

یَ��ل��ه س���اح���ل،  ت���ن  ب���ر  ت��ن��ش  داده 

 4  بیت زیر را بر اساس ترتیب اجزای جمله، مرتّب کنید و نام اجزا را مشّخص کنید.

ِش��َک��ن ب��گ��ش��ای��م ز س���ِر م���و،  م��ن«»چ����ون  ب���ه  را  خ����ود  رخ  ب��ب��ی��ن��د  م����اه 

 5 دربارة تفاوت معنایی حرف »چون« در دو مصراع زیر توضیح دهید. 

صدف چون  کف  زده  بر  ده��ان،  به  گه   
ِش��َک��ن م���و،  س��ر  ز  بگشایم  چ���ون   

 6 تعداد »ترکیب های وصفی« را در هر مصراع مشّخص کنید. 

 دی����د ی��ک��ی ب��ح��ر خ���روش���ن���ده ای
رسید  آن ج��ا  ب��ه  چ��و  کوچک  چشمة   
درکشد   ق��دم  ورط���ه،  ک��زان  خ��واس��ت   
ن��ی��ل��وف��ری  پ����ردة  ای����ن  بُ����ِن  در   



س��ه��م��گ��ن��ی، ن�����ادره ج���وش���ن���ده ای«»دی�����د ی��ک��ی ب��ح��ر خ���روش���ن���ده ای

 ابتدا اجزای جمله را مرتّب می کنیم و فعل را در انتهای جمله قرار می دهیم: 

یکی بحر خروشنده ای، سهمگنی، نادره، جوشنده ای دید.
        فعلمفعول

چه چیز را دید؟ بحر را )بحر: مفعول(
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 7 بیت زیر را براساس ترتیب اجزای جمله، مرتّب کنید و نام اجزای آن را مشّخص کنید.

ز س��ن��گ��ی ج��دا ی��ک��ی چ��ش��م��ه  ُغ���ل���غ���ل���ه زن ، چ���ه���ره ن���م���ا ، ت��ی��ز پ��اگ��ش��ت 

 8 در ابیات زیر، کدام گروه های اسمی، در جایگاه »مفعول« قرار دارند؟

رسید آن ج���ا  ب��ه  چ��و  ک��وچ��ک   چشمة 

خ��واس��ت ک���زان ورط����ه، ق���دم درک��ش��د

ب��دی��د، دری�����ا  ه��ن��گ��ام��ة  ه��م��ه  وان 

کشد ب���رت���ر  ح���ادث���ه  از  خ��وی��ش��ت��ن 

 1 با توّجه به ابیات زیر، »چشمه« نماد چه کساني است؟

شد س���رم���ای���ه  ح���ام���ل  م���ن  ز  اب����ر 
ب��رازن��دگ��ي و  رن����گ  ه��م��ه  ب���ه  گ���ل 

شد  پ���ی���رای���ه  ص���اح���ب  م���ن  ز  ب����اغ 
زن���دگ���ي م����ن  پ���رت���و  از  م���ي ک���ن���د 

 2 هر یك از بیت هاي زیر را از نظر کاربرد آرایه هاي ادبي بررسي کنید.

ِش��َک��ن  م���و،  س��ر  ز  بگشایم  چ���ون   

صدف  چ��ون  کف  زده  بر  ده��ان  به  گه   

من ب���ه  را  خ����ود  رخ  ب��ب��ی��ن��د  م����اه 

ه��دف ب���ر  رود  ک���ه  ت��ی��ری  چ���و  گ���اه 

همان طور که می دانید فعل های زیر، »اسنادی« هستند و در صورت کاربرد آن ها در جمله، وجود »مسند« ضروری است.

»است،بود،شد،گشت،گردید« 

 هوا امروز سرد است. در چنین حالتی که فعل اسنادی داریم، بهتر است این سؤال را بپرسیم: چه چیز  چگونه / چه طور  فعل اسنادی 
                                                       نهاد                  مسندمسندنهاد

اکنون بیت زیر را بخوانید: 

ج��دا سنگی  ز  چشمه  ی��ک��ی  غ��ل��غ��ل��ه زن، چ��ه��ره ن��م��ا، ت��ی��زپ��ا«»گ��ش��ت 

ابتدا اجزای جمله را مرتّب می کنیم، فعل می رود آخر و نهاد در ابتدای جمله باقی می ماند: 

یکی چشمه  ز  سنگی  غلغله زن، چهره نما و تیزپا  جدا    گشت. 
فعل اسنادی   مسندقید متّمم         نهاد    
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 3 در هر یك از ابیات زیر آرایة »حس آمیزی « را مشّخص کنید.

رنگین بهانه های  به  شیرین،  ترانه های  به   

 دلم بجو که قدت همچو سرو دل جوی است

مایی و  من  جز  هستی  نیرنگ  پردة  ندارد   

را  خوش لقا  خوب  َم��ِه  خانه،  سوی  بکشید 

است م��وزون  و  لطیف  کالمت  که  بگو  سخن 

به هر نقشی که چشمت وا شود رنگ صدا بنگر

کنایه به زبان فرهنگ نویس ها یعنی »گفتن سخنی که بر غیر موضوع اصلی خود داللت کند«؛ مثاًل:  »ناخن خشک«: در معنی ظاهری کسی که 

ناخنش خشک است، ولی کنایه از خسیس است؛  »دیوار موش داره، موشم گوش داره«: در معنی ظاهری یعنی اگر این دیوار را بشکافیم در 

آن موش هست، در حالی که منظور این است همه جا جاسوس وجود دارد. »فالنی دستش کج است«: در معنی ظاهری به کجی دست داللت 

دارد، در حالی که معنای کنایی آن »دزدبودن« است. 

نمونه ای از متن درس:

»ق��ط��رة ب���اران ک��ه دراف��ت��د ب��ه خاک
ب��رد پ��ای��ان  ب��ه  چ��و  ره  م���ن،  ب��ر  در 

ت��اب��ن��اک ُگ���ه���ر  ب���س  ب���دم���د  زو 
ب��رد« گ��ری��ب��ان  ب��ه  س��ر  خ��ج��ل��ی  از 

 »سربهگریبانبردن«: پریشان شدن، ناراحت و بی تکلیف بودن. 

منم یکتا  م��ع��رک��ه  ای���ن  در  م��ن��م«»گ��ف��ت  ت����اِج س���ر گ��ل��ُب��ن و ص��ح��را 

 »تاجسربودن«: کنایه از بزرگ، مافوق و سرور بودن

 حس آمیزی یعنی آمیختن دو یا چند حس با هم. 
 حافظ می فرماید: »از صدای سخن عشق ندیدم خوش تر/ یادگاری که در این گنبد دّوار بماند« 

صدا »شنیدنی« است ولی در این جا دیده شده است؛ پس دو حّس شنوایی و بینایی با هم آمیخته شده اند.
5 1

ما ظاهراً پنج حس داریم که به آن ها حواس پنجگانه گفته می شود: »بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و المسه«  حس ششم که یک حّس 

انتزاعی است؛ یعنی ذهنی و غیرمادی؛ مانند: 
می گویید ماه  است  خوب  چه  هر  به  امید«»شما  رنگ  دهر،  و  است  ماه  امشب  که  بیا 

 رنگامید حس آمیزی دارد: رنگ )بینایی(  امید )حّس انتزاعی(
نمونه ای از متن درس:

ماند خ��ام��وش  و  خ��ی��ره  چ��ن��ان  ماند«»ل��ی��ک  گ��وش  شیرین سخنی  همه  ک��ز 

 شیرینسخنی: آمیختن دو حّس چشایی و شنوایی
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 4 کنایه ها را در ابیات زیر بیابید و مفهوم آن ها را بنویسید.

ب������رآورده، ف��ل��ک ک����رده کر ن��ع��ره   

درکشد ق��دم  ورط���ه،  ک��زان  خ��واس��ت   

ماند خ��ام��وش  و  خ��ی��ره  چ��ن��ان  لیک   

من آغ���وش  در  س��ب��زه  بِ����َدَوم،  چ��ون   

دی����ده س��ی��ه ک�����رده، ش���ده َزه�����ره در

کشد ب���رت���ر  ح���ادث���ه  از  خ��وی��ش��ت��ن 

ماند گ���وش  شیرین سخنی  ه��م��ه  ک��ز 

من دوش  ب���ر  و  س���ر  ب���ر  زن���د  ب��وس��ه 

 5 در هر یك از ابیات زیر، کلمه ای را بیابید که »نماد« به شمار می آید؛ سپس مفهوم نمادین آن را بنویسید.

 تو گر خواهی که جاویدان جهان یکسر بیارایی

آن از  گ��و  ک��م  م��ن��ه  دری���ا  در  پ���ای   

صبا را گو که بردارد زمانی بُرقع )= نقاب( از رویت

ب���ر ل���ب دری����ا خ��م��ش ک���ن ل��ب گ��زان

 6 آرایه های »تشخیص ـ جناس ـ تشبیه« را در ابیات زیر مشّخص کنید.

من آغ���وش  در  س��ب��زه  ب����َدَوم،  چ��ون   

شد س��رم��ای��ه  ح��ام��ل  م���ن،  ز  اب���ر   

 راس����ت ب���ه م��ان��ن��د ی��ک��ی زل��زل��ه

من دوش  ب���ر  و  س���ر  ب���ر  زن���د  ب��وس��ه 

شد پ��ی��رای��ه  ص���اح���ب  م���ن  ز  ب�����اغ، 

یَ��ل��ه س���اح���ل،  ت���ن  ب���ر  ت��ن��ش  داده 

 7 نام اصلی »نیما یوشیج«، چیست؟

 8 »داستان  های صاحبدالن« را چه کسی گردآوری کرده است؟

 جمال میرصادقی  محمدی اشتهاردی  ضیاءالّدین ترابی

 1 از نظر معنایی، کدام بیت، قبل از بیت »در بر من، ره چو به پایان برد / از خجلی سر به گریبان برد« قرار می گیرد؟  

شد  س��رم��ای��ه  ح��ام��ل  م���ن،  ز  اب���ر،   
من آغ���وش  در  س��ب��زه  بِ����َدَوم،  چ��ون   
 ق��ط��رة ب����اران، ک��ه دراف��ت��د ب��ه خاک

شد پ��ی��رای��ه  ص���اح���ب  م���ن  ز  ب�����اغ، 
من دوش  ب���ر  و  س���ر  ب���ر  زن���د  ب��وس��ه 
ت��اب��ن��اک ُگ���ه���ر  ب����س  ب���دم���د  زو 

 2 در بیت زیر منظور از »پردة نیلوفری« چیست؟ 

ن��ی��ل��وف��ری پ������ردة  ای�����ن  بُ�����ن  ک��ی��س��ت ک��ن��د ب��ا چ��و م��ن��ی ه��م��س��ری؟در 

 3 کدام بیت، از جهت معنایی ادامة منطقی بیت »زین نمط آن مست شده از غرور / رفت و ز مبدأ چو کمی گشت دور ...« است؟ 

ب������رآورده، ف��ل��ک ک����رده کر ن��ع��ره   
 دی����د ی��ک��ی ب��ح��ر خ���روش���ن���ده ای
درکشد ق��دم  ورط���ه،  ک��زان  خ��واس��ت   

دی����ده س��ی��ه ک�����رده، ش���ده َزه�����ره در
س��ه��م��گ��ن��ی، ن������ادره ج���وش���ن���ده ای
کشد ب���رت���ر  ح���ادث���ه  از  خ��وی��ش��ت��ن 

 4 منظور شاعر از »سرمایه« و »پیرایه« در بیت زیر چیست؟ 

شد س��رم��ای��ه  ح���ام���ل  م����ن،  ز  شداب�����ر،  پ��ی��رای��ه  ص���اح���ب  م���ن  ز  ب�����اغ، 
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 5 کدام بیت با مفهوم کّلی داستان »چشمه و سنگ« قرابت مفهومی دارد؟  

سرد سنگ  پ��اس��خ  از  چشمه  نشد   
حق پرست ک��ن  ره��ا  را  خود پرستی   
ک��اره��ا در  اس���ت  پ���ای���داری  گ���رت   

کرد پافشاری(   =( ابرام  و  دراستاد  کندن  به 
نََرست  خ��ود  از  او  که  هر  اس��ت  بت پرست 
ش����ود س��ه��ل پ��ی��ش ت���و دش���واره���ا

 6 منظور از »کف صدف« در مصراع »گه به دهان، بـر زده کف چون صــدف« چیست؟

 7 معنا و مفهوم ابیات زیر را به نثر روان بنویسید.

ِش��َک��ن م���و،  س��ر  ز  بگشایم  چ���ون   

شد س��رم��ای��ه  ح��ام��ل  م���ن،  ز  اب���ر،   

ب��رازن��دگ��ی و  رن���گ  ب��ه ه��م��ه  ُگ���ل،   

ن��ی��ل��وف��ری پ����ردة  ای����ن  بُ����ِن  در   

 راس����ت ب���ه م��ان��ن��د ی��ک��ی زل��زل��ه

ب������رآورده، ف��ل��ک ک����رده کر ن��ع��ره   

من ب���ه  را  خ����ود  رخ  ب��ب��ی��ن��د  م����اه 

شد پ��ی��رای��ه  ص���اح���ب  م���ن  ب�����اغ،  ز 

زن���دگ���ی م����ن  پ���رت���و  از  م���ی ک���ن���د 

ک��ی��س��ت ک��ن��د ب��ا چ��و  م��ن��ی ه��م��س��ری؟

یَ��ل��ه س���اح���ل،  ت���ن  ب���ر  ت��ن��ش  داده 

دی����ده س��ی��ه ک�����رده، ش���ده َزه�����ره در

 8 با توّجه به بیت »خواست کزان ورطه، قدم درکشد / خویشتن از حادثه برتر کشد«:

 منظور از »ورطه« چیست؟

 کنایة »قدم در کشیدن« به چه معنی است؟

 مرجع ضمیر »خویشتن« را بنویسید.

 نهاد فعل »خواست« چه کسی است؟

 به نظر شما کدام کلمات این بیت ارزش امالیی دارند؟

 9 پس از رسیدن به دریا، چه تغییري در نگرش و نحوة تفّكر »چشمه« ایجاد شد؟

 10 سرودة زیر از سعدي است، محتواي آن را با شعر نیما مقایسه کنید.

چکید اب����ري  ز  ب�����اران  ق��ط��ره  ی��ک��ي 
کیستم؟ م��ن  دری��اس��ت  ک��ه  ج��ای��ي  ک��ه 
بدید ح��ق��ارت  چ��ش��م  ب��ه  را  خ���ود  چ��و 
شد پ��س��ت  ک�����و  ی��اف��ت  آن  از  ب��ل��ن��دي 

خ��ج��ل ش���د چ���و پ��ه��ن��اي دری����ا ب��دی��د
نیستم م���ن  ک���ه  ح��ّق��ا  ه��س��ت  او  گ���ر 
پ��روری��د ج���ان  ب��ه  ک��ن��ارش  در  ص���دف 
ش��د ه��س��ت  ت��ا  ک��وف��ت  نیستي  در 

 11 شما دوست دارید جاي کدام یك از شخصّیت هاي شعر نیما )چشمه، دریا( باشید؟ چرا؟
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احادیث: جمِع حدیث؛ روایات، اخبار

اخبار: جمِع خبر؛ آگاهی ها 
: جمع َشَجر، درختان اَشجار

: جمع نهر، جوي ها اَنهار

: شنيدن، گوش دادن اِستماع

: پند گرفتن، عبرت پذیري اِعتبار

بدایت: آغاز، ابتدا 

بند: زنجير، حبس 
تقدیر: فرمان خدا، سرنوشت 

: مسلّط، یكي از صفات خداوند تعالي است. َجبّار

رحمان: مهربان، بخشاینده، از صفات خداوند
: روی گردان شدن رویتافتن

: لغزش، لغزیدن، گناه َزلّت

سیرت: طریقه، روش، سرشت، خلق و خو  صورت  

: بسيار راستگو صدیق

صورت: شكل، رخسار، نقش، ظاهر 

: پاكي َطهارت

عّز: ارجمندی، عزیزشدن
عنایت: توّجه داشتن 

: دشمني َعداوت

َعَدم: نيستي، نابودي  هستي، وجود
: )َف  الَجَرم(  پس ناگزیر  فالجرم

: جدایي، دوري ُفرَقت

: جمع كاید، حيله گران كایدان

: حيله و فریب َكید

كریم: جوانمرد، بخشنده
لئیمی: پستی، فرومایگی 

الَجرم: ناچار، ناگزیر
: معامله، دادو ستد ُمعاملت

ُملک: پادشاهی، بزرگی، عظمت 

: اندوه، ناراحتي ِمحنَت

نجاست: پليدی، ناپاكی 
: جمِع وصل، اتصال، پيوستگي ُوصلت

ازپایدرانداختن: كنایه از ناتوان كردن 
بستان: مخّفف بوستان، گلزار، گلستان 

بیخویشتنكردن: كنایه از خود بی خود گردانيدن، مدهوش كردن 
پیکان: نوک فلزی تير 

جامهدریدن: كنایه از بی تاب شدن، ناشكيبایی كردن 
َحرم: گرداگرِد كعبه و اماكن مقدس 

دستشستن: كنایه از ترک كردن، وداع گفتن، دست برداشتن 

دوران: روزگار، دوره، عهد 
ریحان: هر گياه سبز و خوشبو 

: زخمی ریش

سهل: نرم، آسان  دشوار 
سودا: اندیشه، خيال، محّبت شدید

سودایی: سودازده، عاشق، شيدا، شيفته 
ِسر: راِز پوشيده 

شاید: شایسته است 
شور: هيجان، غوغا، فتنه و آشوب 

عهد: پيمان و ميثاق 
: صدقه، تصّدق )در معنای كماندان و جای كمان، نيز كاربرد دارد.( قربان

: اندک بينی، عاقبت اندیش نبودن  كوتاهنظری

كیش: تيردان

ُمهربرلببودن: كنایه از سكوت كردن

نعرهزدن: بانگ زدن، فریاد زدن 
: شكستن، شكستن عهد و پيمان نقض
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