
 

 

 

   5ٍاطُ ّای ّفت خاى سستن دسع 

 جمع ّن خاًَادُمخالف  هعٌیٍاطُ  سدیف              
 

 خاى 1

 

 --  -مزحله 

هزیک اسقطمت ها یا دوره  هشحلِ  2
های یک کار یا یک چیش 

   

 اّشیوي 3

 

 

کطی که -شیطان–دشمن 
منش پلیدی دارد 

-  -- 

 کیکاٍٍع 4

 

 --  -پادشاه ایزان 

     پیکاس 5

 

 -پیکارگاه -پیکارگز -جنگ 

 تیواس کشدى 6

 

 -تیامر خىار  -غمخىاری و دلطىسی 

 --  -حیىانی را شکار کزدن - شکار ًخجیش 7

     فشجام  8

 

 --  -عاقتت کار – آخز –پایان 

-پیکار-ضتیشه جىیی-درشتی پشخاش 9
ضتیشه 

-  -- 

ًوایٌذى  10

 

 -منایش - منایان  -آشکار ضاخنت -نشان دادن

بِ تٌگ  11

 آهذى

 

کنایه اس خطته شدن و ةه 
ضتىه آمدن 

-  -- 
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 --  -حیله -فزیث  ًیشًگ 12

 -چیزه دضت  -پیزوس  چیشُ 13

 --  -پیزوسی  چیشگی 14

 --  -انداخت  بیٌذاخت 15

 --  -گزه وپیچ طناب، حلقه ی طناب  خنّ کوٌذ 16

   طناب ، ةند، ریطامن  کوٌذ 17

 بٌذ 18

 

طناب -سنجیز و  ریطامن
. دراین درص ةه معنی اضارت اضت

-  -- 

 آرس گطسب 19

 

 

نامی در -ةه معنی آتش تند و تیش
شاهنامه ی فزدو ضی که در اصل، 

اضم یکی اس ضه آتش مقّدص ةىده اّما 
در شاهنامه ةه معنای آتش جهنده و 

کنایه اسهز چیش مىرد  ضتایش و 
نیایش آمده و نیش اضم یکی اس 

. پهلىانان  اضت

 

 

 

- 

 -- 

 --  -عمل - کار – رفتار  کشداس 20

   مانند ، مثل  بِ کشداس 21

 دیَسپیذ 22

 

 

 

 

 

 

در خان هفتم ، رضتم و اوالد ةه 
محل سندگی دیى ضپید {هفت کىه}

رضتم دضت و پای اوالد را . رضیدند
دیىضپید . ةطت و ةه غار حمله کزد 

هم ةا ضنگ آضیاب وکاله خىد و  سره 
نربد . آهنی ةه جنگ رضتم می رود
در . طىالنی ةین آن دو در گزفت 

پایان رضتم پیزوس شد و جگز 
ضایز دیىان ةا . دیىضپید را در آورد

دیدن این صحنه فزار کزدند و رضتم 
ةا چکاندن خىن دیى ضپید در چشامن 

کیکاووص ویارانش همگی ةینا می 
 .شىند

 
 

-  -- 
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 - - - پشٍسدگاس-خذا-آفشیذگاسیشدان  23

 - - - عادلدادگز  24

 - - - پْلَاى-دلیش-ضجاعگزدی  25

 - - - عظوت-قذست-ضکَُدضتگاه  26

پْلَاى ایشاًی ، پسشصال ٍسٍدابِ کِ صًذگی رضتم  27

توام عوشاٍ بِ پْلَاًی گزضت .اٍپشاصضگفتی بَد 

ٍدستٌگٌاّا بِ کوک ضاّاى ٍضاّضادگاى ایشاًی هی 

کیکاٍٍع، یکی اصپادضاّاى ایشاًی )کاٍٍع .ضتافت 

بیظى سا اصچاُ .اصّفت خاى گزضت .سا دٍباس ًجات داد (

بااسفٌذیاسجٌگیذٍسشاًجام با دسیسِ ی .ًجات داد 

 .بشادسش ضغاد کطتِ ضذ

   

سخص بِ هعٌی .ًام اسب سستن ، قْشهاى ضاٌّاهِ است رخش  28

بذى سخص داسای .سًگ سشخ ٍسفیذ هخلَط ضذُ است 

 .لکِّ ّای قشهض ٍصسد ٍسفیذ بَدُ است 

   

    پیکاس، جٌگ نربد  29

میان   30
 

    کوش

ةیم   31
 

   - تشع

اوالد  32
 

ًام پْلَاًی کِ دسخاى پٌجن ، سستن با ٍی ٍ سپاّیاًص 

ٍبا آى هباسصُ هی کٌذ ٍآى ّا سا تاس ٍ .هَاجِ هی ضَد 

هاس هی کٌذ ٍ بِ ٍی هی گَیذ اگش هحل دیَ سپیذ سا بِ  

اٍ ًطاى دّذ اٍ سا ضاُ هاصًذساى خَاّذ کشد دسغیشایي 

اٍالد ًیض هحل دیَ سپیذ سا بِ .صَست اٍ سا خَاّذ کطت 

 .اٍ ًطاى هی دّذ 

   

ةه ةند کشیدن   33
 

    کٌایِ اص اسیشکشدى
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ششویي خاى رستن ، جٌگ تا .ًام یکی از سرداراى دیَ سپید تَد ارژنگ دیى  34

اٍالددیَ رستن را تِ هحلی کِ دیَ سپید ، کاٍٍس .ارژًگ دیَ است 

ٍفتی تِ آى جا رسیدًد رستن هتَجِ شد ، . را درتٌد کردُ تَد ترد 

یکی از سرداراى دیَ سپید تِ ًام ارژًگ دیَ ، هاهَر ًگْثاًی  از 

رستن ارژًگ دیَ را ازتیي ترد ٍسپاّیاًش از ترس .کاٍٍس است 

 .پراکٌدُ شدًد 

   

یال   35
 

    هَّای تلٌد پشت گردى اسة 

درخاى ّفتن کِ رستن ٍاٍالد تِ ّفت کَُ ، هحل زًدگی دیَ سپید دیى ضپید  36

رستن دست ٍپای اٍالددیَ را تست ٍسپس تِ  غار حولِ .رسیدًد 

دیَ سپید تا سٌگ آسیاب ٍ کالُ خَد ٍزرُ آٌّی تِ جٌگ .کرد 

در پایاى رستن . ًثردی طَالًی تیي آى ّا در گرفت .رستن رفت 

سایردیَاى تا دیدى ایي .پیرٍز شد ٍ جگر دیَ سپید را درآٍرد 

صحٌِ فرار کردًد ٍتا چکاًدى خَى دیَ سپید در چشواى کاٍٍس 

 ٍسپاّیاى ایراى ّوگی تیٌایی خَد را تازیافتٌد

   

37  
سةهز 

    ترای ، تِ خاطر

اسةز   38
 

    تررٍی 

داور  39
 

    قاضی

اسپای  40
درآوردن 

 

    کٌایِ از کشتي ٍ ازتیي تردى ٍشکست دادى

می درد  41
 

   - پارُ هی کٌد

قىی پنجه   42
 

    زٍرهٌد ، تَاًا 

پشت رس  43
گذاشنت  

 

    کٌایِ از طی کردى ، سپری کردى

تیامرکزدن  44
 

    هراقثت کردى ، خدهت کردى ، رسیدگی تِ آب ٍ خَراک حیَاى
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 اطدّا 45

 

جانىرافطانه ای ةشرگ ةه شکل ضىضامر ، 
گاهی دارای چند رس، دوةال ودهانی که 

آتش اس آن ةیزون می آید 
. مارةشرگ 

   

        کَفتي 46

 

   کىةیدن 

      پشخاش 47

 

   درشتی ، ضتیشه جىیی 

 هی ًوایاًذ 48

 

   نشان می دهد 

49  

 چاک چاک 

   پاره پاره 

 سْوگیي  50

 

   خىفناک ، تزضناک ، تزص آور 

   شمشیز  تیغ 51

سپاع  52

 گضاسدى

 

   شکزگشاری کزدن ، قدردانی کزدن 

 بذیي ساى 53

 

   ةدین گىنه  

 حیلِ گشی 54

 

   ةدجنطی ، اهل مکزونیزنگ ةىدن 

   جادوگز ، افطىنگز   جادٍ 55

   جادوگزان  جادٍاى  56

 


