فارسی نهم درس دوازدهم
پیام آور رحمت
استاد پوالدرگ
معنای واژگان :
رحمت :مهربانی  ،دلسوزی
بخشایش  :عفو.
سعادت :خوشبختی  .خجستگی
حکمت :علم  ،دانش
راستی  :درستی  ،کالم موافق حق
طنین :بانگ کردن مگس  ،ناقوس
بانگ  :صدا
نوسانات فرعی صدا  :پژواک
دلنشین :خوش آیند ،آن چه در دل نشیند .مؤثر.
مشتاق :آرزومند ،مایل و راغب
فرهنگ :علم  ،دانش
تربیت  :ادب
واژه نامه  ،کتاب لغت
عقل  :خرد
تدبیر  :چاره
آبشخور :آبشخوار  ،سرچشمه
آبشخورد :جای خوردن یا برداشتن آب  ،ظرف آبخوری
منزل  :مقام
بهره  :قسمت  .سرنوشت.
گنجینه :خزانه  ،جای نگه داری زر و سیم
همواره :پیوسته  ،همیشه.

اعظم :بزرگتر ،بزرگوارتر .درشت تر.
متعال:بلند شونده  ،بلند پایه  ،واال ،برتر.
سیما :چهره  ،قیافه
ظاهر :پیدا ،آشکار .روی بیرونی هر چیزی .
کردار :کار ،عمل.
غنیمت :هر آن چه که در ج نگ از حریف شکست خورده به دست آید .در فارسی هر مالی که بدون
زحمت به دست آمده باشد.
غنیمت شمردن  :فایده و سود دانستن.
واژه های متضاد:
جوانی /پیری
تندرستی /بیماری
بی نیازی /نیازمندی
آسایش /گرفتاری
زندگی /مرگ
پیآمد :عارضه  .حادثه.
امان :بی ترسی ،ایمنی
زنهار ،پناه.
بیهوده = بیهده  :باطل
بی ثمر  :بی فایده
بی معنی  ،پوچ  ،یاوه
گشاده رو :خوشرو ،بشاش.
تعالی :بلند پایه گردیدن  .بلندی  ،برتری
روا :جایز .حالل  .سزاوار.
حاجت :ضرورت  ،نیاز .امید ،آرزو .ج  .حاجات  ،حوائج .
نصرت :یاری ،کمک
مظلوم :ستمدیده

بازداشتن :منع کردن  ،توقیف کردن.
مثل :سخن مشهور .داستان  ،قصه  .عبرت  .پند ،اندرز.
رنج :آزار ،آزردگی  .اندوه  ،درد .تالش  ،کوشش
رنجور :رنج کشیده  .دردمند ،بیمار .غمگین  ،آزرده.
قهر :خشم و غضب .عذاب کردن ،تنبیه کردن .ظلم و زور .توانایی  ،چیرگی .
درگاه :بارگاه  .پیشگاه  ،آستانة در
وصایا :جِ وصیت  ،پندها ،اندرزها.
گناه :بزه  ،کار بد.
خطبه :سخنرانی  ،وعظ .جمع آن خطب.
عقد جمالتی به زبان عربی که هنگام عقد ازدواج و برای مشروعیت دادن به آن گفته میشود.
حکایت:
معنای لغات :
امیر  :فرمانده
رعایا  :جمع رعیت  ،عموم مردم
حقیر  :کوچک و بی ارزش
توبره  :کیسه بزرگ
وجه  :دلیل
اندیشه  :ترس
تکبر  :خود بینی و غرور
هیچ  :اصالً  ،هرگز
سیّم  :صورت قدیمی سوم
روضه  :باغ
خلد  :بهشت
تاریخ ادبیات :
روضه خلد کتابی است از مجد خوافی در قرن هشتم به تقلید از گلستان سعدی در  ۱۸باب نوشته است.

