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 ضرب المثل ها 

 گرد آورنده: مرجان کمال 

 

 حرف ذ 

 ذره ذره کاندرین ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست.    •

 ذات بد نیکو نگردد چونکه بنیادش بد است  •

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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 ذات نا یافته از هستی بخش، یک تواند که شود هستی بخش.  •

 ( قطره قطره دریا یم شود) ذره ذره جمع گردد باالخره بزرگ یم شود.    •

 حرف ر •

س.  • ن را از اطفال بپر
 راست گفتی

 رفتنت به دست خودت، آمدنت به دست خدا.  •

 روزم کجا خوب شده که شبم شود.  •

 روباه را گفتند شاهدت کیست، گفت دم ام  •

 ـراه دروغ کوتاه است.  •

 راه باز جاده دراز.  •

 روز را یم فروشد، شب را یم خرد.  •

 روز ملنگ، شب پلنگ.  •

ن یم بردارد.  •  اش را زمت 
ی

 روزی اش را خدا یم دهد، گرنگ

 ریگ زیر دندان آمدن.  •

 رودۀ کالن رودۀ خورد را یم خورد.  •

 ریش از من اختیارش در دست مال.  •

 ریشۀ خود را به تیشه یم زند.  •

س. رویم  • ، حالم را بپر ن  را ببت 

 روز بد برادر ندارد.  •

 حرف ز •

 زبانت را در دهنت نگهدار.  •

ن میدهد برباد) زبان خوب راحت جان، زبان بد بالی جان.  •  ( زبان رسخ، رس سپ 

 ـزبانم موی کشید.  •

 زر درو یم کند  •

ن  • لجنبد، نجنبد  بزمت 
ُ
 محمد.  گ
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 زنگش امروز کر است.  •

 هاست. زور کاکا ست که انگور در تاک  •

 زور کم قهر بسیار.  •

 زعفران نخورده، دهنش زرد است. )افشاء نمودن کار قبل از برآورده شدن آن(  •

 زبان بد، رس برباد. )بد زبانن و پیامد آن(  •

بقه که تقلید مار کرد، زد خود را  زاغ خواست رفتار کبک را تقلید کند، رفتار خود را هم گم کرد.)  •

 ( افگار کرد

ند در پاالنش. م ،زورش به خر نیم رسد  • ن  پ 

 زر درو یم کند.  •

 زور با زاری کم نیم شود.  •

 زمستان یم رود، رو سیایه به ذغال یم ماند.  •

ن سخت و آسمان دور.  •  زمت 

•  .  زخم بد جور یم شود، گپ بد نن

 زیاد خوردن، مایه تپیدن، کم خوردن، آهو دویدن.  •

•  . ن  زهر زبان ریختی

 زیره به کرمان بردن.  •

 است. زیر کاسه نیم کاسه  •

 گاو قلبه ندارد.   زور جاهل را  •

 حرف ژ •

ن همتای خود را یم پالد( • اب به دور پیاله )هر چپ   ژاله به دور الله، رسر

   ستان را. بژاله از روی الله دور نکن، تا نسوزد ز شعله  •

 

 سینه ماالمال درد است، ای دریغا مرهمی

     


