لغت و امالی
سال چهارم

(پیشدانشگاهی)

2

درس اوّل
نفیر* :فریاد و زاری به آواز بلند
ش�رحه َش�رحه* :پارهپاره (شرحه :پارهی گوشتی
که از درازا بریده باشند)
اش�تیاق* :میل قلب اس��ت به دی��دار محبوب؛ در
روح کمالطل��ب و خداجو در
کالم موالنا کش��ش ِ
راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی است.
دستور* :اجازه ،راهنما ،وزیر
پ�رده* :در اصط�لاح موس��یقی یعن��ی آهنگ و
نغمههای مرتب
تریاق* :پادزهر ،ض ّد زهر
بیگاه* :دیر [این لغت در واژهنامه معنی شده ولی
یادشان رفته برایش ستاره بگذارند!]
بیروزی* :بینوا و درویش
تحمیدیّ�ه :آنچه مربوط به حمد و س��تایش است
(تحمید :حمد و ستایش گفتن)

تحمید ّیه و مناجات
درد و داغ فراق

ج ْذبهی حق
سیر و سلوک

مناجات :نجات خواستن ،اظهار عجز و بندگی (این
کلمه مفرد است نه جمع) ،راز و نیاز ،نجوا کردن
َج ْذبه :کشش ،ربایش ،مالحت ،خلسه ،سلطه
جفت :همراه ،همدم ،زوج ،همانند ،دو عدد از هر چیز
بدحاالن :کس��انی که س��یر و سلوکشان به سوی
حق ،کند است ،انسانهای عادی
خوشحاالن :رهروان راه حق که از سیر به سوی
حق شادماناند.
ظن :گمان ،حدس ،تردیدَ ،وهم ،متهم کردن

سر ،رازها ،نهانیها
اسرار :جمع ّ

مستور :پوشیده ،پنهان ،در پرده

دمساز :همدم ،همراز ،سازگار ،موافق
روزش دی�ر ش�د :کنای��ه از روزگارش تب��اه و بیهوده
میشود.
فراق :دوری ،هجران ،جدایی

شرحهشرحه
ظن خود
ّ

شرح درد اشتیاق
حریف

زهر و تریاق

درس دوم
مالهی* :جمع مِلهی ،آالت لهو

فضل :بخشش ،معرفت ،کمال ،رجحان

مناجات :نجات خواستن ،اظهار عجز کردن

پویم :حرکت کنم

حکیم :دانا ،فرزانه ،خردمند
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حمیت ،مردانگی
عصبیّتّ :
تعصب ،جانبداریّ ،

نماینده فضل :مظهر بخشش

ناهنجار :نامعمول ،بیقاعده ،ناهموار

سرور :شادی ،شاد شدن

تعدّی :تجاوز ،دست اندازی ،زور ،ستم کردن

جود :بخشش ،جوانمردی

ثنا :مدح ،ستایش ،دعا ،شکر و سپاس

سنا :ضیاء ،روشنایی ،رفعت ،بلندی
مگر :امید است ،الاّ  ،شاید

وهم :خیال ،پندار ،گمان
اقدس :پاکتر ،پاک ،مق ّدستر

مص ّفا :پاک ،خالص

ضالل :گمراهی ،گمراه شدن

صحیفه :نامه ،کتاب ،ورق

بیغوله :کنج ،ویرانه ،بیراهه ،گوشة خانه ،خرابه

سجاد
ّ
سجادیه :مربوط به ّ

بطالن :باطل کردن ،ضایع شدن ،از کار افتادن

زینالعابدین :زینت عبادتکنندگان
آزمند :طمعکار ،حریص

مناهی :جمع َمنهی ،نهی شدهها ،گناهان و جرایم

استکبار :غرور ،گردنکشی ،بزرگ دیدن کسی یا چیزی را

صولت :حمله ،هیبت ،نفوذ ،قدرت ،ش ّدت ،سطوت

فضایل :جمع فضیلت ،برتریها ،فزونیها در دانش

مناعت :بلند ه ّمتی ،بزرگمنشی

مکارم :جمع مکرمت ،بخششها ،بزرگواریها ،خوبیها

فطرت :ذات ،طبیعت ،نهاد
خ ّفت :خواری ،سبکی
مذلّت :پستی ،خواری
دنائت :پستی

لجاج :ستیزه ،عناد ،لجاجت
عفاف :پاکی ،پارسایی ،پرهیزگاری ،نجابت
تعصب ،حفاظت و نگه داشتن
حمیّت :غیرت ،مر ّوتّ ،

مضایقت :خودداری ،تنگگرفتن ،دریغکردن ،سختگرفتن
ورا :پشت ،جز ،مگر
سیرت :باطن ،رفتار ،طریق ،روش ،خلق و خو
ارحمال ّراحمین :مهربانترین مهربانان

ازل :زمان بیآغاز (متضاد ابد)

کتم :پوشش ،پنهان کردن ،اختفا ،پوشیدگی
عدم :نیستی ،نابودی

سرور و شادی
ع ّز و جالل
شبه و مانند
ثنا و ستایش
فضل
سجادیه آزمند و خویشتن دوست
مظاهر مصفّا
سنایی
غیب
صحیفهی ّ
خفّت و مذلّت
مناعت فطرت
حملهی حسد
صولت خشم حصار بردباری
عصبیتهای ناهنجار
حمیتهای جاهالنه
خصلت طمع دنائت و پستی پردهی عفاف و عصمت
ّ
ّ
تع ّدی و تجاوز ذات اقدس سر به دنبال هوس بگذارم ظلمات جهل و ضالل بیغوله و شاهراه
پای بطالن مالهی و مناهی ادراک فضایل و مکارم مضایقت و خودداری گمراهی و ضاللت
قدرت و قوت
پایبگذارد
مگذار
الراحمین ازل و ابد
ارحم ّ
ورای صورت سیرتی زشت
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تست فصل 1
”1

(درسهای  1و )2

1معنی چند واژه در کمانک روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟

(گزینهی دو )92 -

«تعدی (دستاندازی) /ضالل (گمراهی) /بیغوله (خواب کوتاه) /بطالن (ضایع شدن) /آالییدن
ّ

(افتخ��ار کردن) /معصی��ت (نافرمان��ی) /مناهی (آالت لهو) /اس��تکبار (گردنکش��ی) /مکارم
(بزرگواریها) /واگذاردن (رها کردن)»

 )1دو
”2

 )2سه

 )3چهار

 )4پنج

2معنی چند واژه درست است؟

(قلمچی )92 -

(دستور :راهنما) (نفیر :فریاد و زاری به آواز بلند) (شرحه :پاره پوستی که از درازا بریده باشند)
(جذبه :شوق) (تریاق :زهر) (بیگاه :نیمهشب) (ملهی :آلت لهو) (مستور :در پرده) (مشتاق :کسی
که قلبش مایل به چیزی باشد) (حریف :همپیشه)

 )1شش
”3

”4

 )2هفت

 )3پنج

3معنی واژههای «بیغوله ،مالهی ،کتم» به ترتیب کدام است؟

 )4چهار
(سراسری  -87تجربی  -با تغییر)

 )1بیفایده  -بازیچه -پنهان داشتن

 )2ویرانه  -آالت لهو -پنهان داشتن

 )3بیچارگی  -آالت لهو  -جهان نیستی

 )4گوشهای در خانه -تهی شده -پوشیدگی

4معنی درست واژههای «شرحه ،بیگاه ،دستور ،نفیر» در کدام گزینه آمده است؟

 )1پاره گوشت  -دیر  -اجازه  -صدای کوتاه  )2پاره  -بیموقع  -امر  -زاری بلند
 )3پاره  -بیموقع  -راهنما  -صدای بلند
”5

 )4پاره گوشت  -دیر  -وزیر  -فریاد بلند

5در عب��ارت« :پروردگارا روا م��دار که در ظلمات جهل و ظالل ،از چ��راغ هدایت به دور افتم و
ِ
عنوان حق گذارم و نسبت به َمالهی و َمناهی بیپروا
بیغوله را از راه باز نشناسم و پای بطالن بر

باشم» ،امالی کدام کلمه ،غلط است؟

 )1بیغوله
”6

 )2گذارم

(سراسری  -75هنر)

 )3ظالل

 )4مالهی

6در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟

(گزینهی دو )86 -

همیتهای جاحالنه و عصبیّتهای ناهنجار که دناعت آورد و باعث ش��ود بیقوله
«پروردگارا از ّ

را از شاهراه نشناسم به درگاه تو پناه میبرم»

 )1چهار
”7

 )2سه

 )3دو

 )4پنج

«همتهای ظالمانه و همیّتهای جاهالنهای که موجب میشود انسان نسبت به مالحی و
7در متنّ :

مناحی بیپروا شود ،جامعه را در ظلمات جهل و ضالل فرو میبرد و مردم را در بیغولهی انحتاط

سرگردان میسازد» ،چند غلط امالیی وجود دارد؟

 )1پنج

 )2دو

 )3سه

(گزینهی دو )85 -

 )4چهار
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”8

8در کدام گزینه ،غلط امالیی وجود دارد؟

”9

9در عبارت« :خدایا روا مدار که نسبت به مالحی و مناهی بیپروا باشم و روا مدار که سر به دنبال

(سراسری 78 -انسانی)

ِ
ظلمات جهل و ضالل ،بیقوله از شاهراه باز نشناسم.
 )1روا مدار که سر به دنبال هوس بگذارم و در
 )2روا مدار که به خاطر هوس خویش ،پای بطالن بر عنوان حق بگذارم و باطل را بر حق برگزینم.
 )3به تو پناه میبرم از اینکه مظلومی را در چنگال ستمکاران وا بگذارم و از حمایتش مضایقت کنم.
 )4به تو پناه میبرم که راهجویان را همچون خویشتن در تیهی گمراهی و ضاللت سرگردان سازم.

هوس بگذارم و در ظلمات جهل و ضالل بیغوله را از شاهراه باز نشناسم» ،امالی کدام واژه غلط
است؟

 )1مالحی

(گزینهی دو )84 -

 )2مناهی

 )3ضالل

 )4بیغوله

1 010در عب��ارت« :پ��ای بطالن بر عن��وان حقی مگزاری��د و از حمایت مظلوم مضایغ��ت ننمایید و به
ِ
ادراک فضایل ،فرو نمانید و در تیه ضاللت
مناهی روی َمیاورید و از مالهی بر حذر باش��ید تا از
سرگردان نشوید» ،چند غلط امالیی وجود دارد؟

 )1یک

 )2دو

(سراسری  -81هنر)

 )3سه

 )4چهار

1 111کلمهی مشخّ ص شده در همهی گزینهها از نظر امالیی بهجز ………… نادرست است.
(گزینهی دو)90-

 )1مغن��ی بی��ا ز اول صب��ح ب��ام
 )2ش��بان گف��ت کای خس��رو تخ��ت گیر
 )3تی��ره خاک��م را س��راپا ن��ور ک��ن
 )4عاقلازوضع(ذاللت-ضاللت)آگهیازکفنداد

بزن (زخم��ه -ذخمه)ی پخته ب��ر رود خام
ب��ه تاج ت��و عالم (ام��ارت ،عم��ارت) پذیر
در تجلّیهای خود (مس��تور -مس��طور) کن
بیخبر از کفر هم بگذش��ت و اهل دین نشد

1 212کدام گزینه حاوی واژهای به مفهوم «کشش روح کمالطلب و خداجو در راه شناخت پروردگار
وادراک حقیقت هستی» است؟

(گزینهی دو)90-

 )1ه��ی زد ف��رات م��وج پیاپی از اش��تیاق
 )2هیچت اگر دانش است و غیرت و ناموس
 )3به جای آن همه خواری که بر وی آمد از آنان
 )4حیل��ت کاف��ران بدی��د از دور

میگفت و داشت دیده پر از خون چو رود نیل
م��ادر خ��ود را به دس��ت دش��من مپس��ند
رب العالمین آمد
کرام��ت کرد و تعلیمش ز ّ
از فراس��ت ب��دان دل پ��ر ن��ور

درس سوم
اساطیر* :جمع اس��طوره ،افسانهها و داستانهای
خدایان و پهلوانان ملل قدیم

استش�هادنامه* :گواهینام��ه (استش��هاد :طلب
شهود برای گواهی یا اثبات حقی)

اعصار* :روزگاران ،دورهها

ابلیس* :شیطان ،اهریمن
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*
خره] فروغ ایزدی اس��ت که به دل هر که
[فرهّ :
فر ّ :

بتاب��د از همگنان برتری مییابد و از پرتو همین فروغ
است که شخص به پادش��اهی میرسد و در کماالت
نفسانی و روحانی کامل میشود.
*
طباخ
خوالیگر  :آشپزّ ،

آب�زن* :حوض کوچک ،حوضچهای که از چینی یا
آهن و مانند آن برای شستوشو سازند.

رای زدن* :مشورت کردن
یکایک* :ناگهان
دژم* :خشمگین
اژدها پیکر* :در شکل و هیئت اژدها ،دارای نقش
اژدها ،همچون اژدها هولانگیز و ترسناک
شمار گرفتن* :حساب پس دادن
ضحاک برای تبرئهی
محضر* :استشهادنامه؛ متنی که ّ
خویش به امضای بزرگان حکومت رسانده بود.
پایم�ردان* :پایمردان دیو :دس��تیاران حکومت،
توجی��ه کنن��دگان حکوم��ت بی��داد (پایم��ردی:
خواهشگری ،میانجیگری ،شفاعت)
سپَردن* :پایمال کردن و زیر پا گذاشتن
بازارگاه* :کوچهای سرپوشیده که از دو سوی ،دارای
د ّکانها باشد( .در اینجا مقصود اهل بازار است).
پشت پای* :رویپای ،سینهی پای
زخم درای* :ضرب��هی پتک ،درای در اصل زنگ
کاروان است.
َدهِش* :دادگری ،انصاف ،بخشش [این لغت آخر کتاب
معنی شده ولی یادشان رفته ستارهاش را بگذارند!]
آرمان* :آرزو ،امید
حماسه :دالوری ،شجاعت
خارق :شکافنده ،از هم درنده و پاره کننده

مد ّون :تدوین شده ،گرد آمده
خرق :شکافتن ،پاره کردن ،رخنه ،شکاف
خصم :دشمن ،پیکارجو
عباد :جمع عبد ،بندگان
کاویان :درفش ملّی ایران در عهد ساسانی
دست فرسود :دست فرسوده ،کهنه ،مستعمل
اَشتر :آنکه گوشهی چشمش دریده باشد ،دریده چشم
درفش :پرچم ،علم ،بیرق
بیداد :ظلم ،تعدی
تأ ّملّ :
تفکر ،درنگ ،دوراندیشی ،تدبیر کردن

شقاوت :بدبختی ،سختدلی ،بیرحمی ،قساوت
قرایح :جمع قریحه ،ذوقها ،طبعها
دادپیشگی :عدالتمندی ،دادگری
طرد :دفع ،راندن ،تبعید کردن ،تاراندن
نموده شد :نشان داده شد
سالخورد :سالخورده ،پیر ،کالن سال
گوژپشت :خمیده پشت ،قوز کرده
منی :غرور ،فخریه ،خودپرستی ،کبر
خسرو :شاه ،کسریَ ،ملِک
یزدان :خدا ،ایزد
هوش :آگاهی ،زیرکی ،عقل
گیتیفروز :روشن کنندهی دنیا
ضح�اک :اژدها (این کلمه معنی «بس��یار خندان»
ّ
هم میدهد؛ الب ّته نه در این درس)
مع ّرب :عربی شده ،اعراب داده شده
دیوزاد :دیوزاده ،دیونژاد
کهتران :کوچکتران
مهترزادگان :بزرگزادگان
منش :طبیعت ،خو ،خصلت
خبیث :پلید ،ناپاک ،بد سیرت ،بدکار
جورپیشگی :ظلم و ستم

آیین :راه و رسم ،معمول ،روش ،مسلک
فرزانگان :عاقالن
متفرق
پراگنده :رایجّ ،
دیوانگان :بیعقالن
جادویی :جادوگری ،ساحری ،شگفتآوری
گزند :آسیب ،آفت ،مضرت
ضحاک)
دیوان :دیوسیرتان (حامیان ّ

ل ُ ّجه :میانهی دریا ،عمیقترین جای دریا ،گودال
بغض :کینه ،دشمنی ،خصومت ،عناد
همگنان :همنوعان ،همگونان
طباخ ،خوالگیر ،پزنده
خورشگر :آشپزّ ،
ضرب :زدن ،کوبیدن
زبونی :خواری ،بیچارگی ،سستی و ناتوانی
نزاده است :زاییده نشده
بدمنش :بدرفتار ،بدفطرت ،بدخو ،بداندیش
تکاپو :رفت و آم ِد بسیار ،جستجوی بسیار ،دوندگی
بالید :رشد کرد
موس�ی :از آب گرفته ش��ده (مو :آب  -سی :گرفته
شده [به زبان عِبری] [این کلمه امروزه ساده است])
فرعون مآبانه :مانند فرعون ،طغیان گرانه
(مآب :مرجع)
فروزش :درخشش ،روشنی ،افروختگی ،تابش
صاعقه :آذرخش ،برق آسمان
مهابت :شکوه ،ترس ،عظمت ،بیم
خروشیدن :فریاد ،بانگ زدن ،داد کشیدن
بر :کنار ،بلندی ،باال ،سرزمین ،بیابان
مهتر :بزرگ ،بزرگتر ،سرور ،رئیس ،خدمتکار ،ستور
انجمن :گروه ،مجمع
گواه باشد :امضاء کند
ناخداترسان :از خدا نترسان
سبک :سریع ،فوراً ،بیدرنگ ،چاالک
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گیهان خدیو :خدای جهان (گیهان :کیهان ،جهان
 خدیو :پادشاه ،خدا) ،ایزد تبارک و تعالیگوا :گواه
براندیشم :بترسم
بدرید :پاره کرد
گرانمایه :عزیز ،ارجمند ،گرانبها ،نفیس
گنگ :الل
بپویید :حرکت کنید ،برخیزید
آهرمن :اهریمن ،شیطان ،دیو
گرد :پهلوان ،دلیر
نه ُخرد :نه کوچک ،بزرگ
خودکامگی :خودسری ،غرور ،استبداد ،هواپرستی
داد :عدل ،قسط ،بخشش ،فغان ،دهش
برزن :کوی ،محلّه
برنا :جوان ،زیبا
آفریدون :صورتی از کلمهی فریدون
ایرانشهر :شهری در سیستان و بلوچستان
ژاله :قطره باران ،شبنم ،تگرگ
فروغ :روشنی ،درخشش ،پرتو ،رونق
حیثیّت :آبرو ،وضع ،اعتبار
مر ّوت :مردانگی ،جوانمردی ،نرمدلی
جوهر :ذات ،گوهر
خطیر :مهم ،ارجمند ،دشوار ،خطرناک
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خصم و دشمن
حوادثی خارقالعاده ابوالمؤ ّید بلخی شاهنامهی ابومنصوری ابوطاهر طرسوسی
تأ ّمل و ّ
ظلم و شقاوت
تفکر
دست فرسود
عباد و بندگان اساطیر باستان
طرد ظلم
افکار و قرایح
خوالیگر چاالک
مرداس
معرب اژی دهاک
ّ
ضحاکّ ،
صورت جورپیشگی
آبزن
منش خبیث
کهتران و مهترزادگان خوهای اهریمنی
ضرب گرز
لجهی بدنامی بغض و نفرت
ضحاک چارهگری فرعون مآبانه
زبونی ّ
ّ
خودکامگی و جورپیشگی داد و دهش
برگزار
نظیر فروزش صاعقه شکوه و مهابت
خطیر و دلپذیر
شرافت و فضیلت
حیثیت
فروغ خاص
شهر و برزن
درخور ّ
محضر
هراس

تست فصل 2

(درس )3

1 313معنی چند واژه در کمانک روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟

(گزینهی دو )92 -

«ابلی��س (اهریمن) -اژده��ا پیکر (در هیئ��ت اژدها) -استش��هادنامه (گواهی نام��ه) -بیروزی

(درویش) -پایمردی (بازیگری) -پش��ت پای (س��ینهی پا) -خوالیگر (طبّاخ) -درای (جرس)-

سپردن (زیر پا گذاشتن) -نفیر ( نفرت و بیزاری) -یکایک (ناگهان)»

 )1یک

 )2چهار

 )3سه

َ «1 414د ِهش -سپردن -رجم -درا» یعنی چه؟

 )4دو
(گزینهی دو )92 -

 )1زدن -پایمال کردن -سنگسار کردن -ضربهی پتک

 )2بخشیدن -زیر پا گذاشتن -سنگ زدن -زنگ کاروان
 )3فریاد کشیدن -درندگی -راندن -داخل شدن

 )4دادن -راضی کردن -رانده شده -ضربهی پتک
«لجه ،زخم درای ،دژم ،فرعونمآبانه»
1 515معانی صحیح لغات روبهرو در کدام گزینه آمده است؟ ّ

 )1مرداب -زخم عمیق  -خشمگین  -مثل فرعون

 )2میانهی دریا -ضربهی پتک  -خشمگین  -همانند فرعون
 )3میانهی دریا -زنگ کاروان  -اندوهگین  -ضد فرعون
 )4گرداب -ضربهی پتک  -اندوهگین  -دشمن فرعون

توجه به بیت نادرست است؟
1 616معنی کدام واژهی داده شده با ّ

 )1به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس
 )2خروش��ید کای پایم��ردان دی��و
 )3خروش��ید و برجس��ت ل��رزان ز جای
 )4بپویی��د کای��ن مهت��ر آهرمن اس��ت

(گزینهی دو )86 -

به دلش اندر آید ز هر سو هراس ← تشویش
بریده دل از ترس گیهان خدیو ← قدرتمند
بد ّرید و بسپرد محضر به پای ← خشمگین
جهان آفرین را به دل دشمن است ← قیام کنید

1 717کدام گزینه غلط معنی شده است؟

 )1درفش :پرچم
 )3کهتران :افراد فرودست جامعه
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(گزینهی دو )86 -

 )2دست فرسود :کهنه شده
لجه :گل و الی
ّ )4

1 818عبارت زیر حاوی چند غلط امالیی است؟

(گزینهی دو )86-

«ضح��اک از هم��هی بزرگان خاس��ت ک��ه نیکخواهی او را تعیی��د کنند اما از غ��زای روزگار
ّ

چارهگریهای فرعونمعابای او نقش بر آب شد».

 )1دو

 )3چهار

 )2سه

 )4پنج

1 919در گروه واژگان زیر ………… واژه نادرست معنی شده است.

«شقاوت (س��نگدلی) -طرد (راندن) -ضحاک (اژدها) -خوالیگر (آش��پز) -آبزن (باد زننده)-

یکایک (ناگهان) -پشت پای (روی پا)»

 )1سه

 )2یک

 )3چهار

 )4دو

2020معنی و مفهوم واژههای مشخّ ص شده در همهی گزینهها بهجز ………… صحیح است.
(گزینهی دو)90-

 )1ز آوای ش��یپور و زخ��مدرای
 )2چنی��ن گفت ب��ا دل ک��ه از کار دیو
 )3پی��ر فقیر علیل در س��کرات اس��ت
 )4به کاخ شوکت او هفت پرده شادروان

توگوییبرآمدهمیدلزجای(زخمدرای:ضربهیپتک)
مرا دور دارد گیهان خدیو (گیهانخدیو :خورشید)
آبزنآردهمیپزشکشوجالب(گالب)(آبزن:حوضکوچک)
بهخواننعمتاوهشتروضهخوالیگر(خوالیگر:آشپز)

درس چهارم
توسنی* :سرکشی ،عصیان (صفت اسب) [نافرمانی]
زندیق* :ملحد ،دهری ،بیدین [کافر]
رجم* :سنگزدن [طرد کردن ،دشنام دادن]
خانق�اه* :محلّی که درویش��ان و مرش��دان در آن
س��کونت میکردند و رس��وم و آداب تص ّوف را اجرا
مینمودند[ .سرا ،خانه]
درزه* :بسته [چاک دوخته]
غنا :سرود ،نغمه ،آواز خوش ،توانگری ،بینیازی
لیریک :شعری که با لیر خوانده شود (لیر :ابزار موسیقی)
گزارشگر :بیانکننده ،شرح دهنده ،مخبر

آالم :جمع الم ،دردها ،رنجها
تأثّرات :ناراحتیها
هجو :سخن خندهدار توأم با بدگویی و تمسخر ،سرزنش
مرثیه :رثا ،سوگواری ،عزاداری
تغزّل :سخن عاشقانه گفتن ،غزل سرایی کردن
تمایز :تفاوت ،جدا شدن ،با هم فرق داشتن
حبس�یّه :آنچه مربوط به زندان است ،شعر مربوط
به زندان
عبید :بندهی کوچک
زاکان :شهری نزدیک قزوین

