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:گشاده نمود َشرَح    

  فعل، مجرد ثالثي، متعد، صحيح و سالم (ش ر ح):
  وسع المترادف:المترادف:المترادف:المترادف:

�  اشرَح بام را گشاده فرما.اي خداي من سينه :ىصدر ـىلر 

 

 

 

  آسان نمود يسرَ:
  فعل، ماضٍ، من باب تفعيل، مزيد ثالثي، متعد، معتل و مثال س ر): ى(

  عسرَالمتضاد: المتضاد: المتضاد: المتضاد: 

  و مشكل مگردان. اي خداي من آسان بنما رب يسرْ و التُعسرْ: �

  

  

  گره را گشود حلَّ العقَدة:

  فعل، مجرد ثالثي، متعد، مضاعف ):ل(ح ل 
  اي از زبانم بگشا.گره :ـىلساناُحُللْ عقدةً من  �

) هفهميد، درك كرد َ):-فَق    

  متعد، صحيح و سالمفعل، مجرد ثالثي،  (ف ق ه):
  أدرك المترادف:المترادف:المترادف:المترادف:

  خواهم كه مردم سخنم را درك كنند.مي :ـىقولريد أنَّ النّاس يفَقهونَ اُ �

    خيال، وهم، تصور الوهم:

  اسم، مذكر، جامد، معرب و منصرف، صحيح اآلخر (الوهم):
  الخيال المترادف:المترادف:المترادف:المترادف:

�  !هم:  ـىأخرجنالّلهمن ظلمات الوهاي خيال خارج كن.تاريكيخداوندا مرا از م  

 درس اولدرس اولدرس اولدرس اول

حرگشاده نمود    ش)( � فَرِح )خوشحال شد( 
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رسآسان نمود    ي)( � ريس )ير دادس( 
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  هاگنجينه الخزائن (جمع الخزينة):

  منصرف، صحيح اآلخرغير، معرب و مشتقاسم، جمع للتكسير، مؤنث،  ):الخزائن(
� اُنُْشرْ علينا خزائنَ علوم:بدار.هاي دانش خودت را بر ما عرضه گنجينه ك  

:شاد كرد َفرَّح    

  فعل، ماضٍ، من باب تفعيل، مزيد ثالثي، متعد، صحيح و سالم (ف ر ح):
  أحزَنَ المتضاد:المتضاد:المتضاد:المتضاد:

  خداوندا دلم را شاد بنما. الّلهم! َفرِّح قلبى: �

:جنشان داد أنْه  

  فعل، ماضٍ، من باب إفعال، مزيد ثالثي، متعد، صحيح و سالم (ن هـ ج):
� أنِهج !خداوندا راهي آسان به من نشان بده. لى سبيالً سهالً: الّلهم  

راه، مسير بيل:الس    

معرب و منصرف، صحيح اآلخرجامداسم، مذكر،  بيل):(الس ،  
  الطريق المترادف:المترادف:المترادف:المترادف:

  خداي من! براي شيطان راهي به سوي عقلم قرار مده. سبيالً: ـىعقلإلهى! التَجعل للشيطانِ علي  �

:مدر دل افكند أله  

  فعل، ماضٍ، من باب إفعال، متعد، ثالثي مزيد، صحيح و سالم م): هـ(ل 

  جنَّب: دور داشت

  فعل، ماضٍ، من باب تفعيل، متعد، ثالثي مزيد، صحيح و سامل (ج ن ب):

    أبعد المترادف:المترادف:المترادف:المترادف:

  أقْرب المتضاد:المتضاد:المتضاد:المتضاد:

� جو نا طاعتكمأهل اللّهمننا معصيتكو ما را از  ما بيفكنخداوندا بندگيت را در دل  :ب

  دور بدار. تمعصيت

  زنداني محبوس:

  اسم، مذكر، اسم مفعول و مشتق، معرب و منصرف، صحيح اآلخر (محبوس):

 )دانايي( الفَهم � )(گمان، خيال    الوهم
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  فتسخن گ نَطقَ:

  ، الزم، صحيح و سالممجرد ثالثيفعل، ماضٍ،  (ن ط ق):
  تَكلَّم المترادف:المترادف:المترادف:المترادف:

:آواز خواند َغرَّد  

  مزيد ثالثي، الزم، صحيح و سالمفعل، ماضٍ، من باب تفعيل،  (غ ر د):

�  :قُ و اُغَرِّدمع أنّى أنط م!خوانگويم و آواز ميمن زنداني هستم با اين كه سخن مي أنا محبوس  

  شاهين، باز شكاري الصْقر:
  اسم، مذكر، جامد، معرب و منصرف، صحيح اآلخر  ):الصْقر(

  شاهين از پرندگان وحشي است. الصقرُ من الُطيور الوحشية: �

  تر، پايدارتردرست أْقوم:
  منصرف، صحيح اآلخر  غير، معرب و اسم تفضيل و مشتقاسم، مذكر،  (أقوم):

  د.كنكه پايدارتر است هدايت مي همانا اين قرآن به آن چه إنَّ هذا القرآن يهدى للّتى هى أقوم: �

  روييخوش بشاشة الوجه:
  (تركيب اضافي)

:دستيگشاده سخاء الكف  

  (تركيب اضافي)
� :جه خيرٌ من سخاء الكفدستي است.رويي بهتر از گشادهگشاده بشاشة الو  

:ددور شد إبَتع  
  فعل، ماضٍ، من باب إفتعال، مزيد ثالثي، الزم، صحيح و سالم (ب ع د):
  إْقَترَبالمتضاد: المتضاد: المتضاد: المتضاد: 

  عاقل كسي است كه از كار بيهوده دور شد. العاقلُ من إبتَعد عن الباطلِ: �

    مردبخشنده، جوان الكرام (جمع َكريم):
  اسم، جمع للتكسير، مذكر، مشتق و صفة مشبهة، معرب و منصرف، صحيح اآلخر (الكرام):

  الفتَيالمترادف: المترادف: المترادف: المترادف: 

سخن گفتن    نطَق)( � إنطَلَق )روانه شد( 
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  بخشش نزد مردم بخشنده قابل قبول است. مقبول: العذر عند كرام النّاسِ �

  زبان الّلسان:

  اسم، مذكر، جامد، معرب و منصرف، صحيح اآلخر   سان):(الّل
  اش كوچك است اما جرم و گناهش بزرگ است.زبان اندازه اللّسان جِرمه صغير و جرمه كبير: �

  

    بار گوش بده و بيش از يك بار سخن مگو.بار گوش بده و بيش از يك بار سخن مگو.بار گوش بده و بيش از يك بار سخن مگو.بار گوش بده و بيش از يك بار سخن مگو.    هزارهزارهزارهزار

 چينيالمثل ضرب 

 


