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  هوشیاری : سوم درس 
 واژه نامه 

کسی که وظیفه اش نگه داشتن رکاب  : رکاب دار دوید  : تاخت 

 پشت سوار  : ترک  . است تا دیگری سوار شود 

 طناب –ریسمان  : کمند  ظرف : جام 

 لبریز  –پُر  : ماالمال  . حیوانی که بر پشت آن سوار می شوند –اسب  : مَرکَب 

 نوعی پرنده شکاری  : باز  هراسان  –فته و پریشان آش : سراسیمه 

 نابود کرد  –کشت  :هالک کرد صاف  –شفاف  : زالل 

 مدام و همیشه  : پیوسته  پادشاه  : مَلِک 

 پایین آوردن  : فرود می آورد اسب را بشدت هر چه تمامتر راندن : تاختن 

 رش دادن پرو : تربیت می کرد  ناگهانی  –از قضا  : اتفاقاً 

 ناراحت  : آزرده خاطر شد  : گشت 

 

 دانش زبانی 
 ... رفت ، باغ ، دل و : دارند مانند ( هجا)کلمه ها در زبان فارسی ، گاهی یک بخش 

 (دو بخش ... )گل زار ، سپاس و : دارند مانند ( هجا)گاهی کلمه هایی داریم که چند بخش 

 (بخش 3)خوردنی / پادشاه / پشیمان 

مات در زبان فارسی به یک شکل نوشته می شوند ولی در معانی مختلف و با کمی تفاوت خوانده بعضی کل

 .مَلک آن روز سوار بر اسب به شکار رفت : مانند .می شود 

 –مَلَک . ملک در بعضی جمالت با فتحه گاهی با ضمه گاهی کسره خوانده می شود و معانی مختلف دارد 

 مِلک  –مُلک 

 (پادشاه. )روز سوار بر اسب به شکار رفت  آن مَلِک: مثال 

 (سرزمین. )عثمانی حکومت می کرد  مُلکسلطان سلیمان بر           

خواندن جمله های کوتاه و کلمه های تک بخشی ، معموالً ساده است اما ممکن است در چند بخشی ها 

 : د خواندن و تشخیص شکل درست آن ها دشوار باشد و به نمونه ی زیر توجه کنی

 . شاه ، بازی داشت 

 ورزش ، مسابقه                  

 بازی        

 پرنده ی شکاری ، یک باز                   
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  سخن 
 واژه نامه 

گفتار بیهوده گفتن : الف زدن  –دروغ  –گزاف  : الف  در این جا به معنی طراوت  :لطف 

 راست  –درست  :  صواب  اما در این درس به معنی خودستایی کردن 

 آب صاف و گوارا –صاف و شفاف  : زالل  مخفف اگر چه  : ار چه 

 پسندیده  –عالی  : گزیده  رنجش –دلتنگی  –آزردگی  : مالل 

 گل خشک شده  –آجر  : خشت  مروارید  : در 

 توده و مقدار انبوهی از هر چیز : خرمن  خوشبو : دماغ پرور

 

 ست                         کم گفتن هر سخن صواب است با اینکه سخن به لطف آب ا

  با این که سخن مانند آب با طراوت و شادی بخش است اما درست آن است که کم تر حرف بزنیم .  

  تشبیه : سخن مانند آب است  

 آب از چه همه زالل خیزد                                   از خوردن پر مالل خیزد 

 ه آب ، صاف و گوارا است ، زیاد خوردن آن ، سبب آزردگی و ناراحتی می شود اگر چ.      

  کم گوی و گزیده گوی چون در                           تا ز اندک تو جهان شود پر

  کم حرف بزن اما سخنان پسندیده و ارزشمند بگو تا سخنان ارزشمند تو همه ی جهان را فرا گیرد . 

  تضاد                   این بیت یک ضرب المثل است : تشبیه                اندک و پر : چون در . 

  ممتم : ردُ     هفاضا فرح ( دننام و لثم ینعم هب) نوچ 

 ود که پر توان زد ر توان زد                                آن خشت بُالف از سخن چو دُ

 دننام هدوهیب نخس نوچ دیزان دوخ هب و درک ییاتسدوخ ناوت یم هدیدنسپ و دنمشزرا نانخس رطاخ هب 

   . دوش یم هدید ناوارف هک تسا شزرا یب تشخ

 این بیت یک ضرب المثل است          داضت : تشخ و ردُ       هیبشت : (دیراورم دننام) ردُ وچ. 

 یک دسته گل دماغ پرور                                   از خرمن صد گیاه بهتر 

 تسا رتهب شزرا یب هایگ هتسد دص زا ابیز و وبشوخ لگ هتسد کی .    

 یفصو بیکرت :رورپ غامد لگ                  داضت : دص و کی        

 تسا هدش فذح رتهب زا دعب تسا لعف هک تسا هدش لیکشت هلمج کی زا تیب لک .  

 


