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  آ.ا
آبله: نوعى بىمارى واگىر كه به صورت تاول روى پوست 

بدن ظاهر مى شود.
آداب: ِج ادب، رسم ها، روش هاى پسندىده، عادت ها

آرمان: آرزو، امىد
آرمىده: آرام گرفته

آزادگى: جوانمردى، آزادبودن
آزرم: شرم، حىا

آوىز: جنگ و پىكار )در درس آداب و فرهنگ(
ائّمه: ِج امام، پىشواىان

ابالغ: رساندن پىام
احادىث: ِج حدىث، سخن ها، رواىت ها، در علوم دىنى 
حدىث به خبر ىا سخنى گفته مى شود كه از پىامبر )ص( و 

امامان معصوم )ع( رواىت شده باشد.
َاحزان: ِج ُحزن، غم ها، اندوه ها

ارادت: دوستى از روى اعتقاد و اىمان، مىل
ارسال كردن: فرستادن، روانه کردن

ارشاد كردن: راهنماىى، به راه راست راهنماىى كردن
از پى كسى رفتن: به دنبال كسى رفتن، پىروی

اساس: اصل، بنىان
استبداد: خودراىى، خودسرى

استثنا: جدا كردن
استعداد: آمادگى، تواناىى

استعمار: آبادانى خواستن، اىن واژه در مفهوم سىاسى به 
معنى تسّلط كشورى قدرتمند بر كشورى ضعىف به قصد 

استفاده از منابع طبىعى و ثروت كشور ضعىف است.

استعمال: به كار بردن، معمول داشتن، استفاده
استكبار: کبر ورزىدن، تكّبر نمودن، در مفهوم سىاسی به 
کشور ىا حکومتی گفته می شود که از روی غرور و خود 
برتربىنی و گردن کشی در برابر مّلت های دىگر به زورگوىی 

می پردازد.
اسرار: ِج سّر، رازها

ُاسُطرالب: ابزاری که دانشمندان علم ستاره شناسی در 
روزگار قدىم برای تعىىن وضعىت ستارگان از آن استفاده 

می کردند.
اصطالح: موافق شدن گروهى براى به كار بردن ىک واژه، 

واژه هاى خاص كه در هر علم، معانى وىژه اى دارند.
اصالح كردن: مرّمت كردن، بهتر ساختن

اصول: ِج اصل، رىشه ها، بنىادها
اعتبار: ارزش، آبرو

اعتراض: اىراد گرفتن، نپذىرفتن
اعماق: ِج عمق، ته، ژرف

ِاعمال: به كار بردن، كار بستن
اعىان: ِج عىن، بزرگان، بزرگواران

َاغراض: ِج غرض، خواست ها، نشانه ها، اهداف
افعال: ِج فعل، كارها

اقتباس: گرفتن، اخذ كردن
التهاب: برافروختگى، زبانه كشىدن

القاب: ِج لقب، كلماتى كه براى بزرگداشت پىش از اسم 
كسى آورند.

ُانس: دوستى
انىس: همدم، انس گىرنده
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اوصىا: ِج وصى، سفارش شدگان، وصى لقب حضرت 
على )ع( است.

اولىا: ِج ولى، دوستان خدا
اهتزاز: جنبىدن، تكان خوردن

اهرىمن: شىطان، دىو، موجود پلىد
اىثار: دىگرى را بر خود ترجىح دادن

اىده آل: كمال مطلوب، نهاىت آرزو
اىنترنت: شبکه ی راىانه ای فراگىر

ب
بارگه: مخفف بارگاه، سرا پرده، كاخ شاهى

باطل: بىهوده، ناراست
بالىن: بالش، آن چه به هنگام خواب زىر سر نهند.

َبحر: درىا
ُبحران: آشفتگى، آشوب

بدگوهرى: بد ذاتی و بد سرشت بودن
بدىع: تازه، نو
َبر: پهلو، سىنه

َبر: بىابان، خشکی
بَر: مىوه، ثمر

بركات: ِج بركت، بسىارى، ُىمن
بسىج: آمادگى

بشارت: مژده دادن
بصىرت: داناىى، روشن بىنى

بعثت: برانگىخته شدن پىامبر )ص( از جانب خدا براى 
هداىت مردم.

ُبغض: گرفتگى گلو از غّصه، حالت گرفتگى روحى كه 
در گفتار و چهره  نماىان مى شود.

بلند آوازه: معروف، مشهور
بنى آدم: فرزندان آدم )ع(، انسان

ُبهت: متحّىر شدن، شگفتى
بىرون از حساب: بى اندازه، بی شمار

بىم: ترس، خوف

پ
پاس داشتن:  نگاه داشتن، مراقبت كردن، احترام گزاردن

پاىمال كردن: از بىن بردن
پختگى: با تجربگى، متانت

پشته: توده، انبوه
پندار:  وهم، گمان، فکر

پوكه: غالف فشنگ بى سرب و باروت
پىک: فرستاده، نامه رسان، قاصد

ت
تاب: تواناىى، تحّمل

تأّسف بار: اندوه آور، اندوه بار
تأكىد: استوارى در كار، پافشارى

تأّمل كردن: اندىشىدن، درنگ كردن
تبلىغ: رساندن پىام ىا خبر ىا مطلبى به مردم

تحرىم: منع كردن، ناروا كردن
تدبىر: اندىشىدن، مشورت كردن

تذّكر: به ىاد آوردن، پند گرفتن، ىادآوری
ترسىم: رسم كردن، نگاشتن

تروىج: رواج دادن، روا كردن
تشّتت: پراكندگى، تفاوت و اختالف
تعارف: خوش آمد گفتن به ىکدىگر

تعالىم: ِج تعلىم، آموزش ها
َتَعب: سختى، رنجور شدن، رنج

تعبىه: قرار دادن، جاسازى كردن
تعّصب: جانب دارى كردن، حماىت كردن
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تعّلل: بهانه آوردن، کوتاهی کردن
تعّهد: پىمان بستن، به عهده گرفتن

َتف: گرما و حرارت
تقرىر:  بىان كردن، روشن ساختن

تكرىم: گرامى داشتن
تكلىف: وظىفه اى كه باىد انجام شود.

تلخىص: خالصه كردن، چکىده، کوتاه کردن
تلّفظ: بر زبان آوردن كلمه، گفتن

تماثىل: ِج تمثال، شکل ها و تصوىرها
تن پرورى: خوش گذرانى، تنبلى

وصف  كردن،  بىان  را  چىزى  صفات  كردن:  توصىف 
كردن.

توطئه: نقشه كشىدن براى نابودى كسى ىا چىزى، ساخت 
و پاخت كردن

توّكل: كار خود را به خدا واگذاركردن
تهى مغز: كم خرد، نادان

ث
ثنا: ستاىش، شكر

ثواب: پاداش، اجر

ج
جدال: نبرد، پىكار

جدل: جنگ، ستىزه
َجَذبه: كشش، گىراىى

جزر: پاىىن رفتن آب درىا
جلوه: ظاهر، پىداىى

جهل: نادانى، بی خبری
َجىْب: گرىبان، ىقه

چ
چاپار: پىک، نامه بر، قاصد

آن  در  كه  روز  قسمت  چهار  از  قسمت  ىک  چاشت: 
چىزى بخورند.

برای شمارش  که در روزگار گذشته  ُچرتکه: وسىله ای 
اعداد از آن استفاده می شد.

ُچنو: چون او، مانند او

ح

حّب الوطن: مىهن دوستى، عشق به سرزمىن
حج: زىارت كعبه در وقت مقّرر با اعمال مخصوص

حرص: آزمندى، طمع، ضّد قناعت
ُحرمت: احترام، عّزت

َحرىم: مکانی که دفاع از آن واجب باشد.
حسرت: افسوس، درىغ

حصار: دىوار
حفر كردن:  َكندن، سوراخ کردن
ِحَكم: ِج حكمت، اندرزها، پندها

ُحكما: ِج حكىم، دانشمندان
حكمت: دانش و معرفت

حالوت: شىرىنى
حماسه:  دلىرى، شجاعت

َحى: زنده
حىات: زندگى

خ
خاربن: بوته ى خار

»قلم  درس  در  خاک روبه،  رىختن  محّل  خاكدان: 
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سحرآمىز« مقصود از اىن واژه، »جهان و دنىا« است.
خالص: ناب، بى آالىش

خانه غلغله شد: در خانه شور وغوغاىى بر پا شد.
خرسند: قانع، خشنود

ِخِرف: كم عقل، تباهی خرد بر اثر زىادی سن
َخس: خاشاک، شخص پست و فروماىه

خطاب: روىاروى سخن گفتن
خطبه: سخنرانى، نصىحت مردم

سکوت،  و  خفگی  حالت  دل،  تپش  اضطراب،  خفقان: 
دل مردگی

َخَلف: فرزند، جانشىن شاىسته
خلىل:  دوست خالص

خمپاره انداز: نوعى سالح جنگى شبىه توپ
خىرالبشر: بهترىن بشر

خىزش: انقالب، نهضت
خىل: جمع، گروه، دسته

د
دام: جانور غىردرنده، حىوان اهلی

دانشور: صاحب دانش
دد: جانور درنده مانند شىر و پلنگ

غىرقابل  حالت  بودن،  باور  غىرقابل  ناباورى:  عىن  در 
پذىرش

درازدستى: تجاوز، جفا به دىگران
درون ماىه: اصل هر چىز، محتوا

دعوى كردن: اّدعا كردن
دفتر: كتاب، مجموعه ی شعر و نوشته، دىوان

دل آوىز: دل خواه، مطلوب
دل آرا: محبوب، آن چه دل را صفا و آرامش می دهد

دلبند: دوست داشتنى، محبوب

َدْلق: نوعى جامه ى پشمىن كه فقىران مى پوشند.
دودمان: خاندان، نژاد، تبار

دوده: دودمان، خانواده
دولت: نىک بختى، اقبال

َدهر: روزگار، زمانه
اىران،  معاصر  تارىخ  شكوه  پر  روز  ده  دهه ى فجر: 
ورود  با  مصادف  كه   1357 ماه  بهمن  دوازدهم   از 
امام  خمىنى )ره( به اىران است تا بىست و دوم بهمن ماه كه 

انقالب بزرگ اسالمى اىران به پىروزى رسىد.
دىار: ِج دار، شهرها، خانه ها، سرزمىن

ذ
ذات: حقىقت هر چىز، گوهر

ذكاوت: تىز هوشى

ر
راىحه: بو، بوی خوش
ُرجحان: برترى، فزونى

رىىس جمهور  حسىن  صدام  كه  حكومتى  بعث:  رژىم 
معدوم عراق، رىاست آن را به عهده داشت.

رسا: بلند، رسنده، کالم شىوا
ُرُسل: ِج رسول، فرستادگان

رشىد: خوش قد و قامت، دلىر
رضا: خرسندی، رضاىت، راضی، خشنود

رفتگان: در گذشتگان
رموز: ِج رمز، رازها، اسرار

رمىده: ترسىده، گرىخته
رواىات: ِج رواىت، خبرها

رواىت: بىان كردن مطلب ىا خبر
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ز
زاىا: زاىنده، آفرىننده، خاّلق

زمزمه: نغمه، سرود خواندن زىرلب

ژ
ژرفا: عمق

س
سبا: نام سرزمىنی در عربستان قدىم که ملکه ی آن به نام 

بلقىس مشهور است.
ُسُبل: ِج َسبىل، راه ها، روش ها

سپهر: آسمان، فلک، چرخ
ُستوار: مخّفف استوار، پاىدار، ثابت

سحرآمىز: آمىخته به جادو، فرىبنده
َسخته: سنجىده، وزن شده

ِسدرُة الُمنتهٰى: درختى در آسمان هفتم كه در سوره ى 
نجم )قرآن( هم از آن، ىاد شده است.

سده: قرن، دوره ى صد ساله
سرشار: لبرىز، پر
سرفراز: سربلند

سرىع االنتقال: تىزهوش
ُسفتن:  سوراخ كردن

سوده: مالىده شده، تماس ىافته
سوگوارى: عزادارى

سّىدى: سّىد + ى = سرور من
سىم: نقره

ش
َشط: رود بزرگ 

شعار: عالمت، نشانه، فرىادهاى مردم كه در آن خواسته هاى 
خود را بىان مى كنند.

شفىع: شفاعت كننده، خواهشگر
شقاوت:  بدبختى، سخت دلى

ِشكوه: شكاىت، ِگله
شگرف: نىكو، زىبا

شماىل: چهره، شكل، تصوىر بزرگان دىنى
شىوع: فاش شدن، آشكار شدن، همه گىر شدن

ص
صاحبدل: داراى احساس قوى، عارف، فرد دل آگاه

صانع: آفرىننده، خداى تعالى
صبا:  بادى خنک كه از جانب شمال شرقى مى وزد.

صحن: مىان خانه، عرصه، فضاىی برای اجرا و نماىش
صدراعظم: نخست وزىر

صدقه: چىزى كه طبق دستور دىن به نىازمند و دروىش 
دهند.

صورتگر: نّقاش، پدىدآورنده ی نقش

ض
ضرورت: نىاز، حاجت

ط
طاىر: پرنده، پروازكننده

طبع: سرشت، طبىعت
طراوت: شادابى، تازگى

طرب: شادى، نشاط
طعن: سرزنش، نكوهش ، عىب

طفولّىت: كودكى، خردسالى
طاّلب: ِج طالب، جوىندگان، دانشجوىان علوم دىنى
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آوردن  به وجود  براى  نوشته اى عجىب  و  طلسم: شكل 
كارهاى غرىب، كارها و اعمال شگفت و عجىب كه جنبه ى 

جادوىى داشته باشند.

ظ
ظفرمند: پىروز، فاتح

ظلمت: تارىكى، تىرگی

ع
عام المنفعه: آن چه سودش عمومى و براى همه ى مردم 

باشد.
ِعترت: خاندان پىامبر اسالم )ص(

َعجول: شتابان، آن كه كارها را با عجله انجام دهد.
عرصه: مىدان، قلمرو

عرضه كردن: نشان دادن، ارائه دادن
عّزت: سرافرازى، ارجمندی

ُعصاره: چكىده، فشرده
عطا: بخشش، انعام

َعَطش: تشنگى
َعَطشان: تشنه، دارای عطش

عفو: بخشش
عناوىن: ِج عنوان، نشانه ها

عناىت:  احسان، توّجه نمودن
عوارض: ِج عارضه، مالىات

عواطف: ِج عاطفه، محبّت ها، مهرها
عىان: آشكار، ظاهر

غ
غاصب: گىرنده ی چىزی از روی زور و ظلم، غضب کننده، 

به ستم ستاننده

َغرس: كاشتن درخت، نشانىدن درخت
َغرقه: در آب فرو رفته، غرق شده
غفلت: فراموش كردن، بی خبری

غلبه: پىروزى،  چىره شدن
ُغلغل: جوشىدن

غنى: بى نىاز
غنىمت: مناسب دانستن، بهره بردن

غىرت: جوان مردى و شرف، تعّصب

ف
فام: رنگ، پسوندى است كه بىانگر رنگ است.

فتوا: رأى عالم دىنى در حكم شرعى
فراز: بلندى

فرازنده: افرازنده، بلند كننده
فراغت: آساىش، استراحت

فراق: دوری، جداىی، هجران
فرط: زىاده روى، در گذشتن از حد، شّدت

فروتن: متواضع، افتاده
فروغ: روشناىى، نور

فرهنگ: دانش، تربىت، مجموعه ى آداب و سنن دىنى و 
مّلى ىک سرزمىن.

فرهىخته: ادب آموخته، علم آموخته
فضاىل: ِج فضىلت، خوبی ها، برتری ها

فضىلت: برترى، ارزش های اخالقی
فغان: فرىاد، زارى، ناله

فقىه: دانشمند، آن كه به احكام شرع عالم است.
َفلک: چرخ، آسمان

غىرمعلوم،  شخص  به  اشاره  براى  است  واژه اى  فالن:  
بهمان
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فلسفه: علم به حقاىق موجودات به اندازه ى تواناىى بشر
فى المجلس: در مجلس، فورًا، همان دم

فىض: بخشش

ق
قصار: كوتاه، كلمات قصار: كلمات كوتاه پر معنى

قلمرو: ناحىه، عرصه، گستره
قند در دل كسى آب كردن: كسى را خوش حال كردن

قىام: به پا خاستن

ک
كائنات: ِج كاىنه، موجودات جهان

کاربَر: به کار برنده، استفاده کننده
كارىز: قنات، آبراهه ی زىرزمىنی

كاشف: آشكاركننده، كشف كننده
کام: قسمتی از دهان، دهان

كرامت: بزرگوارى، جوانمردى
كردار: رفتار، عمل

ُکنام: النه، آشىانه، محّل زندگی دد و دام
ُكنج: گوشه، زاوىه

گ
گردن فراز: خودنما، متكّبر

گردون: گردنده، چرخ، آسمان
ُگل کامکار: نوعی گل بسىار سرخ و زىبا

گوهر: مروارىد، اصل
گوىش: گفتار، زبان هاى محلى كه در كنار زبان رسمى 

به كار مى روند.
گىتى فروز: گىتى افروز، روشن كننده ى جهان

ل
لطاىف: ِج لطىفه، چىزهاى نىكو و نغز

لَُغوى: وابسته به لغت، نسبت داده شده به لغت
زبان  از  نشانه هاىى  با  كه  گفتار  و  زبان  از  شكلى  لهجه: 

محلى تكّلم شود.
لىاقت: شاىستگى

م

ماىه: اصل هر چىز، اساس
مأوا: پناهگاه، جای امن، جاىگاه

مبادرت: اقدام كردن به كارى
مبّرا: كسى كه از تهمت پاک است، تبرئه شده

ُمبىن: آشكار، واضح
مبّىن: آشكاركننده، بىانگر

متانت: وقار، استوار بودن
متىن: استوار، محكم

متعالی: بلند، برتر، واال
مجادله: ستىزه و جدل، بحث
محاربه: با ىکدىگر جنگىدن

محال: ناشدنى، غىرممكن
محتوا: حاوى، شامل، درون ماىه

َمحشر: جای گرد آمدن مردم در روز قىامت
محصور: گرداگرد چىزى فراگرفته شده، دىوار شده

محضر: محل حضور، پىشگاه
دلىل  با  را  خود  سخن  كه  كسى  تحقىق كننده،  محّقق: 

ثابت مى كند.
ِمَحک: سنگى كه عىار طال و نقره را با آن تعىىن مى كنند، 

ابزار سنجش
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محنت: رنج، آزماىش
محو: نابود كردن، نىست شدن

كرده  احاطه  دىوارى  را  آن  گرداگرد  كه  محوطه: جاىى 
باشد.

مخاَطب: كسى كه با او سخن گفته مى شود.
مخوف: ترسناک، بىمناک

َمد: باال آمدن آب درىا
برگزىده، خشنود، ىکی از لقب های  ُمرتضٰی: پسندىده، 

حضرت علی )ع(
تقلىد  او  از  دىنى  مسائل  در  كه  مجتهدى  تقلىد:  مرجع 

كنند.
مرحمت: مهربانى، لطف

مرشد: هداىت كننده، راهنما
مزروع: كاشته شده، زراعت شده

مستضعف: ضعىف شمرده شده
مستمع: گوش دهنده، شنونده

َمستور: پوشىده شده، پنهان
مسرور: شاد، خوشحال

ُمسلم: مسلمان
ُمسلَّم: قطعى

مسّلمًا: قطعًا، ىقىنًا، بى گمان
مّشبک: داراى شبكه مانند پنجره، سوراخ سوراخ

مشتِمل: حاوى، دربرگىرنده
مشّقت: سختى، دشوارى

مصلحت: خىراندىشى
مضامىن: ِج مضمون، مفهوم ها، معناها

مضىقه: تنگنا، سخت گىرى كردن
َمطَلع: محّل طلوع، آغاز هر چىز

معارف: ِج معِرف، دانش ها، معرفت ها
معاهده: پىمان، عهد

معترف: اعتراف كننده، اقراركننده
معدوم: نىست شده، نابود گشته، اعدام شده

معرفت: شناخت، دانش
معصوم: پاک و بى گناه

معصومانه: هم چون بى گناهان و معصومان
معمور: آباد شده

معىار: اندازه، وسىله اى كه با آن چىزى را بسنجند.
مقاصد: ج مقصد، مرادها، هدف ها
مّكار: بسىارفرىبنده، بسىار حىله گر

مكث: درنگ كردن
مالل: اندوه، غم

ملک العرش: صاحب تخت پادشاهى
ُملک: تسّلط، پادشاهى، مملکت و کشور

َمِلكا: خداوندا
مناره: محل نور، گلدسته هاى مساجد و بناهاى قدىمى كه 

بر باالى آن اذان مى گوىند.
مّنت: سپاس

ُمنجى: نجات دهنده
منحرف: كج شده از راه راست

منحصر: محدود
منزلت: درجه، تمام
منش: خوى، عادت

منشأ: محل پىداىش، اصل
منطقى: آن چه از روى منطق و تعّقل باشد.

مواجه: روبه رو شدن
موّقر: محترم، با وقار

مؤّثر: اثركننده، اثرگذار
مونس: همدم، ىار

مهارت: ماهر بودن در كارى، استادى
مهترى: سرورى، بزرگی
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و
واسطه: مىانجى

واكسىنه: واكسن زده شده، ماىه زده شده
واال: ارجمند

وحى: پىام خدا به پىامبر )ص(
وال: محّبت، نزدىكى

والىت: رهبرى دىنى، سرپرستى

ه
هاى و هوى: شور و غوغا، بانگ و فرىاد

هجران: دوری، جداىی، فراق
ُهدهد: شانه به سر، مرغ سلىمان )ع(

ُهدٰى: راه راست
هلهله: فرىاد شادى

همهمه: آشوب و غوغا، سروصدا
هنجار: روش، رفتار، قاعده، معىار

ن
ناب: خالص، بى غش

نامرئى: دىده ناشدنى، ظاهر نشدنى
نانموده: آشكار نكرده

نثار: پىش كش كردن، ارزانى داشتن
نجىب: اصىل، نژاده

ندامت: پشىمانى، تأّسف
ندرت: كمى، كمىابى، به ندرت: كم

نرم گو: كسى كه لطىف و مالىم سخن گوىد.
َنَژند: اندوهگىن، غمناک، سرد و بی روح

نشىب: سرازىرى
نصىب: بهره، سهم كسى از چىزى

َنْغز: خوب، نىكو
نوا: ناله، نغمه و شور

نوازنده: آن كه نوازش و مهربانى كند.
نّىت: قصد، آهنگ، عزم

نىرنگ: سحر، جادو


