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َمِلک: پادشاه، خداوند 

فضل: بخشش، َکَرم
به  دست  برای  مقصدی  سوی  به  حرکت  پوییدن: 

 آوردن و جست و جوی چیزی، تالش، رفتن
سزا: سزاوار، شایسته، الیق

»همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم/ همه توحید تو گویم، 
که به توحید سزایی« 

حکیم: دانا به همه چیز، دانای راست کردار، از نام های 
خداوند تعالی؛ بدین معنا که همۀ کارهای خداوند از 
روی دلیل و برهان است و کار بیهوده انجام نمی دهد.
کریم: بسیار بخشنده، بخشاینده، از نام ها و صفات خداوند

رحیم: بسیار مهربان، از نام ها و صفات خداوند 
نماینده: آن  که آشکار و هویدا می کند، نشان دهنده 

ثنا: ستایش، سپاس
»تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی/ تو نمایندۀ فضلی، 

تو سزاوار ثنایی« 

ِشبه: مانند، مِثل، همسان 
وهم: پندار، تصّور، خیال

»نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی/ نتوان شِبه تو گفتن، 
که تو در وهم نیایی« 

عّز: ارجمندی، گرامی شدن، مقابل ُذّل
به  که  خداوند  صفات  از  شکوه،  بزرگواری،  جالل: 

مقام کبریایی او اشاره دارد. 
و  واضح  که  امری  بودن،  شک  و  بی شبهه  یقین: 

ثابت شده باشد. 
سرور: شادی، خوشحالی  

جود: بخشش، سخاوت، َکَرم 
جزا: پاداش کار نیک ]، معنی کیفر و مکافات کار 

بد هم می دهد، اّما نه در این بیت[ 
»همه عزّی و جاللی، همه علمی و یقینی/ همه نوری و سروری، 

همه جودی و جزایی«

روی: مجازاً امکان، چاره
دوزخ  آتش  از  مگر  گوید/  تو  توحید  همه  سنایی  دندان  و  »لب 

بَُودش روی رهایی«

ذکر: ستایش، حمد و ثنای خدای تعالی، تسبیح
درگاه: پیشگاه، بارگاه

سنا )در نام سنایی(: فروغ، روشنایی
مگر: امید است، شاید )قید تمّنا و آرزو است.(

منّت: سپاس، ُشکر، نیکویی ]، احسان[
عزَّ َو َجّل: گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است؛ بعد از 

ذکر نام خداوند به کار می رود. 
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مزید: افزونی، زیادی
»منّت خدای را، َعزَّ َو جَّل که طاعتش موجبِ قربت است و به 

شکر اندرش مزیدِ نعمت.« 

ح: شادی بخش، فرح انگیز مفِرّ
بر می آید،  چون  و  است  حیات  ُمِمدِّ  می رود،  فرو  که  نََفسی  »هر 

ِِّح ذات.« مفر
تقصیر: گناه، کوتاهی، کوتاهی کردن 

خوان: سفره، سفرۀ فراخ و گشاده 
»خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده.« 

ناموس: آبرو، شرافت
فاحش: آشکار، واضح

وظیفه: مقّرری، وجه معاش
وظیفۀ روزی: رزق مقّرر و معّین

هر  که  معاش  وجه  یا  خوراک  مقدار  رزق،  روزی: 
کس روزانه به دست می آورد یا به او می رسد.

منَکر: زشت، ناپسند ]ُمنکِر: انکار کننده[  

فّراش: فرش گستر، گسترندۀ فرش 
دایه: زنی که به جای مادر به کودک شیر می دهد 

یا از او پرستاری می کند. 
بنات: جمِع بنت، دختران 

نبات: گیاه، ُرستنی 
»فّراِش بادِ صبا را گفته تا فرِش زمّردین بگستَرد و دایۀ ابر بهاری 

را فرموده تا بناِت نبات در مهد زمین بپرورد.« 

 قبا: جامه، جامه ای که از سوی پیش باز است ]= جلوباز[
و پس از پوشیدن دو طرف پیش را با دکمه به هم 

پیوندند.
ورق: برگ 

قدوم: آمدن، قدم نهادن، فرارسیدن 
موسم: فصل، هنگام، زمان 

ربیع: بهار
»درختان را به خلعت نوروزی، قبای سبزِ ورق در  بر  گرفته و اطفال 

شاخ را به ُقدوِم موسمِ ربیع، کاله شکوفه بر سر نهاده.«

به  دیگر  چیز  یا  میوه  فشردن  از  که  آبی  ُعصاره: 
دست آورند؛ افشره، شیره 

تاک: درخت انگور، َرز1 
شهد: عسل

فایق: برگزیده، برتر 
شهد فایق: عسل خالص 

باسق: بلند، بالیده 
به  خرمایی  تخمِ  و  شده  فایق  شهدِ  او،  قدرِت  به  تاکی  »عصارۀ 

تربیتش، نخلِ باسق گشته.«

کاینات: جمِع کاینه، همۀ موجودات جهان 
َمفخر: هر چه بدان فخر کنند و بنازند؛ مایۀ افتخار

صفوت: برگزیده، برگزیده از افراد بشر 
تتّمه: باقی مانده

تتّمۀ دور زمان: مایۀ تمامی و کمال گردش روزگار، 
مایۀ تمامی و کمال دوِر زمان رسالت

»در خبر است از َسرور کاینات و َمفخر موجودات و رحمت عالمیان 
و َصفَوِت آدمیان و تَتّمۀ دور زمان محمد مصطفی )ص(... .«

شفیع: شفاعت کننده، پایمرد
ُمطاع: فرمانروا، اطاعت شده، کسی که دیگری فرمان 

او را می بََرد. 
نبی: پیغمبر، پیام آور، رسول 

قسیم: صاحب جمال 
جسیم: خوش اندام 

نسیم: خوش بو

1- َرز: در شعر فارسی، َرز و ترکیب های ساخته شده از آن، 
کاربرد فراوانی دارد؛ نظیر »دخترِ رز« و »خوِن رز« که اغلب 

معنی شراب می دهند:
»دوس��تان، دخت��ر َرز توب��ه ز مس��توری کرد

شد سوی محتسب و کار به دستوری کرد« )حافظ(
»برس��ان بندگ��ی دخت��ر َرز، گ��و ب��ه در آی

ک��ه دم و هّمت ما کرد ز بن��د آزادت« )حافظ(
»دوس��تان خون َرزان پنهان کِشند از دور و من

آشکارا خون مژگان درکِشم هر صبحدم« )خاقانی(
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وسیم1: دارای نشان پیامبری
»شفیٌع مطاٌع نَبِیٌّ کریم/ قَسیٌم جسیٌم نسیٌم َوسیم« 

ِانابت: بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی
»... دست انابت به امید اجابت به درگاه حق جَلَّ و َعال بردارد ...«

اعراض: روی گرداندن از کسی یا چیزی، روی گردانی 
تضّرع: زاری کردن، التماس کردن 

»ایزدْ تَعالٰی ... اعراض فرماید بار دیگرش به تضّرع و زاری بخواند.«

عاکفان: جمِع عاکف، کسانی که در مّدتی معّین در 
مسجد بمانند و به عبادت پردازند. ]اعتکاف کنندگان، 

معتکفان، گوشه نشینان[
معترف: اقرار کننده، اعتراف کننده 

»عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف.«

واصفان: جمِع واصف، وصف کنندگان، ستایندگان 
ِحلیه: زیور، زینت 

تحّیر: سرگشتگی، سرگردانی 
منسوب: نسبت داده شده 

»واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب.«

به  بنده  توّجه  کمال  عرفانی،  اصطالح  در  مراقبت: 
حق و یقین بر این که خداوند در همۀ احوال، عالِم 
بر ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل از توّجه به غیرِ حق 
مکاشفت: کشف کردن و آشکار ساختن، در اصطالح 

عرفانی، پی  بردن به حقایق است. 

معاملت: اعمال عبادی، احکام و عبادات شرعی، در متن 
درس، مقصود همان کار مراقبت و مکاشفت است.

عاّلمه  چنان که  هست،  نیز  »زیبارو«  معنی  به  وسیم:   -1
دهخدا و دکتر غالمحسین یوسفی، مصّحح گلستان سعدی، 
در توضیح همین بیت، به این معنا هم اشاره کرده اند. روی 
در  بعضاً  چون  است،  گرامی  طّراحان  با  بیشتر  ما  صحبت 
تست ها »صاحب جمال و زیبا« را به عنوان معنی غلط برای 
این واژه می آوردند، در صورتی که از نظر علمی غلط نیست؛ 
اّما شما دانش آموز عزیز، حرف ما را نشنیده بگیر و همان که 

در واژه نامه آمده را عیناً به خاطر مبارکت بسپار.

انبساط: حالتی که در آن، احساس بیگانگی و مالحظه 
و رودربایستی نباشد؛ خودمانی شدن 

تحفه: هدیه، ارمغان 
کرامت کردن: عطا کردن، بخشیدن 

»آن گه که از این معاملت بازآمد، یکی از یاران به طریق انبساط 
گفت: از این بوستان که بودی، ما را چه تحفه کرامت کردی؟«

َبنان: سرانگشت، انگشت
»وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده ای« 

قُربت: نزدیکی
ممّد: مددکننده، یاری دهنده

عهده: تعّهد 
از عهدۀ کاری به در آمدن: توانایی انجام دادن آن را 

یافتن و به سرانجام رساندن 
قَلیل: کم، اندک

خاندان  ـکُور: ای  الشَّ مِْن عِبادَِی  داُودَ شکرًا و قلیٌل  آَل  »اِْعَملوا 
سپاس گزارند.«  من  بندگان  از  کمی  عّدۀ  و  باشید  شکرگزار  داود! 

)سورۀ سبأ، آیۀ 13(
بی دریغ: بی مضایقه، بدون بُخل، سخاوتمندانه 

پرده دریدن: کنایه از رسواکردن، فاش کردن راز 
ُبریدن: در این جا یعنی قطع کردن

»وظیفۀ روزی به خطای منکَر نَبَُرد.«
باد صبا: بادی که از طرف شمال شرقی بوزد، باد بهاری

فرش زمّردین: فرش یا گستردنی زمّردرنگ، این جا 
استعاره از سبزه و چمن است.

مهد: گهواره 
ِخلعت: جامۀ دوخته که بزرگی به کسی بخشد؛

به خلعت نوروزی: به  عنوان یا به  منزلۀ خلعت نوروزی
نخل: درخت خرما 

ُعلٰی: مرتبۀ بلند
کَشَف: بر طرف  کرد

نیز  مفرد  به صورت  تاریکی ها؛  ُدجّیه،  ُدجٰی: جمِع 
معنی می شود: تاریکی
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خصال: جمِع خصلت، خوی ها، صفات 
خِصالِه،  جَمیُع  حَُسنَْت  بجَمالِه/  الّدجٰی  کَشَف  بِکَمالِه،  العُلی  » بََلغ 
با  َو آلِه« )به واسطۀ کمال خود به مرتبۀ بلند رسید و  َعَلیِه  َصّلوا 
جمال نورانی خود تاریکی ها )تاریکی( را برطرف کرد. همۀ خوی ها 

و صفات او نیکوست؛ بر او و بر خاندانش درود بفرستید.(
پشتیبان: چوبی که به جهت استحکام، پشت دیوار 

نصب کنند، پشت و پناه، حامی
»چه غم دیوار اّمت را که دارد چون تو پشتیبان«

ِاجابت: پذیرفتن، قبول کردن، برآوردن  
َجلَّ و َعال: بزرگ و بلند مرتبه است 
صاحبدل: عارف، دل آگاه، روشندل

َجیب: گریبان، یقه
در  این که  از  کنایه  به جیب مراقبت فروبردن:  سر 
حالت تأّمل و تفّکر عارفانه، قلب خود را از هر  چه 

غیر خداست حفظ  کردن. 

مستغرق: غرق شده، مجذوب، شیفته 
اصحاب: جمع صاحب، یاران
مّدعی: اّدعا  کننده، خواهان 

»این مّدعیان در طلبش بی خبران اند«
کِلک: قلم

بط: مرغابی
فروگذاشتن: رها کردن، ترک کردن

پیوستن: در این جمله به معنی کردن و انجام دادن
قصدی نپیوستی: قصدی نمی کرد.

»گمان بردی که همان روشنایی است؛ قصدی نپیوستی.«
ثمرت: نتیجه، حاصل

معانی و نمونه هاواژه

باد

1- فعل دعایی از مصدر »بودن« که در نفرین و آفرین به  کار برند؛ مخّفِف بُواد »جان من، جان 
من فدای تو باد/ هیچت از دوستان نیاید یاد« )سعدی( 

2- هوایی که حرکت می کند »دلم که الف تجّرد زدی کنون صد شغل/ به بوی زلف تو با باد صبحدم دارد« )حافظ( 
3- نخوت، غرور، خودپسندی »زنید خاک به چشمی که باد در سرِ اوست/ دو چشم آتشی حاسدان پرآب کنید« )مولوی( 

4- آه و ناله »کجا زیردستانْش باشند شاد/ پر از غم دل شاه و لب پُر ز باد؟« )فردوسی( 

پیوستن

»دعای صبح و آه شب، کلید گنج مقصود است/ بدین راه و  ازدواج کردن  1- واصل شدن، وصلت کردن، 
روش می رو که با دلدار پیوندی« )حافظ(

2-کردن، انجام دادن »منی چون بپیوست با کردگار/ شکست اندر آورد و برگشت کار« )فردوسی(
3- همراه شدن، ملحق شدن »یا دوستی صادق یا دشمنی ظاهر/ یا یکسره پیوستن، یا یکسره بیزاری« )منوچهری دامغانی(

4- سرودن، به نظم درآوردن »ز گفتار دهقان یکی داستان/ بپیوندم از گفتۀ باستان« )فردوسی(

سزا
1- سزاوار، الیق، درخور »بفرمود تا جایگه ساختند/ ورا چون سزا بود بنواختند« )فردوسی( 

2- پاداش نیکی و بدی، کیفر »به تیغ می زد و می رفت و باز می نگریست/ که ترک عشق نگفتی سزای خود 
دیدی« )سعدی( 

کرامت

1- سرافرازی، بزرگی، عّزت »نه هر کس سزاوار باشد به صدر/ کرامت به فضل  است و رتبت به قدر« )سعدی(
2- داد و دِهش، بخشندگی، احسان »حاشا که من از جور و جفای تو بنالم / بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت« )حافظ( 
3- کارهای عجیب و خارق العاده که از بعضی اولیا و صالحان دیده می شود. »زاهد اگر قدم ز کرامت 

نهد بر آب/ نزدیک ما به مرتبه کم تر ز خَس بَود« )شیخ کمال خجندی(

مگر

1- امید است، باشد که »لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید/ مگر از آتش دوزخ بَودش روی رهایی« )سنایی( 
2- مگر= نه اگر؛ به معنی یقیناً و حتماً »چو خواهی که گویی نَفَس بر نَفَس/ نخواهی شنیدن مگر گفتِ کس« )سعدی( 

3- گویا، پنداری، شاید »گِرِه بر دل چرا دارد نیِ قند؟/ مگر کو نیز شیرین راست در بند« )نظامی( 
4- آیا »مگر لیلی نمی داند که بی دیدار میمونش/ فراخای جهان تنگ  است بر مجنون چو زندانی؟« )سعدی( 

5- جز، ااّل، به  استثنای »حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست/ که آشنا سخن آشنا نگه دارد« )حافظ(
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 واژه های هم آوا و متشابه 

2( ِشبه: مانند 1( ثنا: ستایش  
َشَبه: سنگی سیاه و بّراق سنا: روشنی  

َشَبح: سایه   

4( حیات: زندگی 3( قربت: نزدیکی 
حیاط: محّوطه غربت: دوری  

5( صبا: باد صبا که هنگام صبح از جهت شمال شرقی می وزد و پیک عاشقان است. 
سبا: نام کشور یمن امروزی که بلقیس، فرمانروای آن جا بود. 

7( َبهِر: براِی 6( ُمطاع: فرمانروا، اطاعت شده 
َبحر: دریا َمتاع: کاال  

9( َبط: مرغابی 8( منسوب: نسبت  داده شده 
ُبت: مجّسمه ای که برای پرستش سازند منصوب: گماشته شده به کاری 

11( خوان: سفره 10( ُذّل: خواری  
  َزّل: لغزیدن   خان: خانه، رئیس

  ِزّل: آفتاب سخت گرم و بی ابر
  ِظّل: سایه

  َضّل: گمراهی 

 گروه  واژ ه های امالیی 

 فضل و رحمت � ثنا و ستایش � عّز و ُذّل � خدای عزَّ َو َجّل � طاعت و عبادت � مزید نعمت � ممّد حیات � مفّرح ذات �
 قلیل و اندک � تقصیر و نقصان � خواِن نعمت بی دریغ � پردۀ ناموس بندگان � آشکار و فاحش � وظیفه و مقّرری �
 فّراش باد صبا � فرش زمّردین � بناِت نبات � مهد و محمل � خلعت نوروزی � قبای سبز ورق � قدوم موسمِ ربیع �
� زمان  دوِر  تَتّمۀ   � آدمیان  صفوت   � انصاف  شرط   � باسق  نخل   � فایق  شهد   � تاک  عصارۀ   � شاخ   اطفال 
 قسیم و صاحب جمال � جسیم و خوش اندام � وسیم و دارای نشان پیامبری � خصال و سجایا � عذر و انابت �
 اعراض و انصراف � تضّرع و زاری � ُسبحانُه و تَعالی � عاکفان کعبه � ِحلیه و زیور � منسوب و نسبت داده �
 واصفان و ستایندگان � تحّیر و سرگشتگی � بحِر مکاشفت � مستغرق و مدهوش � به طریق انبساط � تحفه و ارمغان �

اصحاب و یاران � رزق مقّرر � امر ُمطاع � فروگذاری و ترک کردن � ثمرت تجربت

 امالی ریشه ای 

وهم، اوهام )خیاالت(، توهّم، ایهام )به شک و گمان  انداختن(، موهوم )وهم شده(
َشَبه، تشابه، مشابه، تشبیه، شبیه، ُشبهه، متشابه، اشتباه، اَشباه )مانندها، جمع شبه(، ُمشَتبه

َشَبح، اشباح )سایه ها(
عظم )بزرگی(، عظیم، عظمت، اعاظم )بزرگان(، تعظیم، ُمعظَم )بزرگ(، ُمعظّم )بزرگوار( 

عزم )اراده(، عزیمت )کوچ، اراده، قصد(، عازم )مسافر، قصدکننده(
 قُربت، ُقرب )نزدیکی(، قریب )نزدیک(، اَقربا )خویشان(، اَقارب )نزدیکان(، اَقرب )نزدیک تر(، متقارب )نزدیک به هم(،

تقّرب )نزدیکی جستن(، قَرابت )نزدیکی(، تقریب )نزدیک شدن(، مقّرب )نزدیک( 
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یبه، عجایب(، غرابت  غربت، َغرب، مغرب، غروب، غریب )ناآشنا، عجیب(، ُغربا )جمع غریب(، َغرایب )جمع غر
)دوری(، غریبه 

حیات، حَی )زنده(، اِحیا )زنده کردن، شب زنده داری(، اَحیا )زنده ها(؛ ریشۀ این کلمات با »حیا« )شرم( متفاوت است.
حیاط، احاطه، محیط، محّوطه، حیطه

ُمطاع، طوع، طاعت، اطاعت، مطاوعت، مطیع
منسوب، نََسب )نژاد(، انتساب، نسبت، منتسب 

منصوب، نَصب )قراردادن(، نصیب )بهره(، نَّصاب )قراردهنده(، انتصاب )گماشته شدن(، منصب، منتصب )گمارده( 
ُذّل، ذلیل، ِذالل )جمع ذلیل(، َمذّلت )خواری(، ِذّلت )خواری(، َذاللت )ذلیل شدن(

 هدایت(، ضاّله )گم گشته، گمراه(
ّ

ُضّل، اِضالل )گمراه کردن(، َضالل )گمراه  شدن(، َضاللت )گمراهی، ضد
ِظّل، ِظالل )سایه ها(

یدن(، زلزله، زالزل، تزلزل، زّلت )لغزش( َزّل، مزّلت )لغز
یده، ناب(، أصفیاء )ِج صفی( یده(، صفا، مصّفا )تصفیه شده، پاک( تصفیه، صافی )خالص(، صفی )گز صفوت )برگز

یده، برتر(، فوق، فوقانی، تفّوق )برتری( فایق )برگز
ر، قاصر )کوتاه، ناتوان( تقصیر )گناه، کوتاهی کردن(، ُقصور )کوتاهی کردن(، ُمَقصِّ

)گستردنی(، بساط  داده  شده(،  بسط   و  )شرح  مبسوط  آسوده شدن(،  )گستردن،  بسط  )خودمانی شدن(،   انبساط 
منبسط )گشاده رو، خندان، گسترده شده(

اعراض، عارض )چهره(، عرضه )ارائه(، اعتراض، معارضه )ستیزه کردن(، تعّرض، معترض، َعرض )شکایت، ارائه کردن(، 
عریضه )نامه(، عرایض )جمع عریضه(، َمعرض، عارضه )بیماری(، معارض )مخالف(، عوارض

عاکف، اعتکاف، معتکف
واصف، وصف، توصیف، وّصاف، اوصاف، موصوف

مفّرح، فََرح، تفریح
مستغرق، غرق، غرقه، اغراق، استغراق، غریق

بانی(، ارحام )فامیل( بانی کردن(، ترّحم )مهر استرحام )رحم خواستن(، رحم، رحیم، مرحوم، مرحمت، ترحیم )مهر

1- با واژه های پیشنهادی جاهای خالی را پر کنید. 
1( سنا/ ثنا 

الف( زآن ............... باشد وزیران را فروغ اندر چراغ
ب( ذوق دشنام وی از شهد ............... بیش آمد

شوربا در  نمک  را  وکیالن  شوری  این  از  هم 
گذشت خوش خند  گل  را  او  غم  خار  لطف 

2( زلّت/ ذلّت 
حجاب در  خلق  نظر  از   ............... الف( هفتاد 
کرد استغفار  آم��د  خ��ود  ب��ا  ب( ش���اه 

کنیم ری��ا  و  روی  به  که  طاعتی  ز  بهتر 
کرد اص��رار  و   ............... و  ج��رم  ی��اد 

3( شبح/ شبه 
دایره گرد سپهر  عالم  نقطۀ  گرد  الف( به 
سایه فکن همه جا  ب��ر  ش��ب  ب( زل���ف 

دوران می کند  چندان که  تو   ............... ندید 
کهن بید  زان  پیدا  ی   ...............

4( اشباه/ اشباح 
است جان  که  گلشن  سوی  کن  الف( نظاره 
ب( مرا به طبع ز ............... خود تفاوت خاص

است عیان   ............... و  ارواح  همه 
عام توّجه  من  امثال  به  لطف  ز  را  تو 

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



128

5( صبا/ سبا 
الف( تو را ............... و مرا آب دیده شد غّماز
ب( مژده ای دل که دگر باد ............... باز آمد

رازداران��ن��د معشوق  و  عاشق  وگ��رن��ه 
آمد باز   ............... طرف  از  خوش خبر  هدهد 

6( مطاع/ متاع 
الف( ............... راستی پیش آر و کاالی نکوکاری
دس��ت��وری ب��ه  را  ب��ن��ده  کمیْن  ب( ی���ا 

را بازارگانی  این  دیدم  بهتر  کار  هر  از  من 
مجاز و   ............... خ��ود  ک��ار  در  س��از 

7( منسوب/ منصوب 
مرغی ست بنده  وج��ود،  ش��اخ  الف( بر 
خ��دای ک��رد  ک��ه  آن   ی��اد  ب��ر  ب( خاصه 

تو آش��ی��ان��ۀ  ب���ه   ...............
............... او  ملک  ع��دل  پ��ی  از 

2- در عبارت ها و بیت های داده شده، چند غلط امالیی دیده می شود؟ شکل صحیح هر یک را بنویسید. 
1( وقتی از اوقات که ... درخت کودکی راسخ و باسغ، باغ جوانی از شکوفۀ طرب تازه بود و ریاحین عیش بی  
حد و اندازه، خواستم که بر اّمهات بالد گذری کنم و سفری پیش گیرم. با یاران یکتا و اخوان صفا مشورتی 

کردم، هر یک سفری را تعیین و عظیمتی را تحسین کردند. 
............................................................................................ امالی صحیح:   تعداد غلط: ............... 

2( تأویل و رخصت را البتّه در حوالی کراحیّت راه ندهند و فرصت مجازات را فرزی متعیّن شمارند و امضای 
عزیمت را در تدارک َذلّت جانیان و تالفی جرم مفسدان، فخر بزرگ. 

............................................................................................ امالی صحیح:   تعداد غلط: ............... 
3( به َسالح حال تو آن الیق تر که به گناه اغرار کنی و به توبت و عنابت، خود را از تبعت آخرت مسلّم گردانی 

و باز رهی. 
............................................................................................ امالی صحیح:   تعداد غلط: ............... 

را جانب مهراب کردن مشکل است4( حفظ صورت می توان کردن به ظاهر در نماز روی دل 

............................................................................................ امالی صحیح:   تعداد غلط: ............... 
5( یاران بر وی مخاصمت بر دست گرفتند و گفتند: بدین سیرت تو رازی نیستیم. چون از صحبت یکدیگر 

اعراز نمی نماییم، در عادت و سیرت هم موافقت توّقع کنیم. 
............................................................................................ امالی صحیح:   تعداد غلط: ............... 

6( در احکام خالیق گمان میل و دورویی توان داشت و حکم ایزدی عین ثواب است و در آن خطا و ذلّت و 
غفلت صورت نبندد. 

............................................................................................ امالی صحیح:   تعداد غلط: ............... 

1- امالی درست واژه ها: 
1( الف( سنا: روشنی؛ ب( ثنا: مدح و ستایش 

2( الف( زّلت: خطا و لغزش؛ ب( زّلت )ذّلت: خواری و پستی( 
3( الف( ِشبه: مثل و مانند؛ ب( شبح: سایه، کالبد 

4( الف( اشباح: کالبدها، تن ها، سایه ها، سیاهی ها؛ ب( اشباه: همانندان )جمع َشبَه( 
5( الف( صبا: باد صبا که غّماز و پیام رسان عاشق است؛ ب( باد صبا ـ طرف سبا: جانب سرزمین َسبا

6( الف( َمتاع: کاال؛ ب( ُمطاع: فرمانروا، اطاعت شده 
7( الف( منسوب: نسبت داده شده؛ ب( منصوب: گماشته شده 
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الهینامه، عطّار نیشابوری )ستایش: به نام کردگار(
 در درس 8 فارسی )2( می خوانید که سنایی غزنوی هم اثری منظوم به نام »الهی نامه« دارد.

یا مسئله ای  اخالقی  رفتاری،  و مفهومی  بازگو کردن موضوع  تعلیمی:  نویسنده در شعر و متن  یا  قصد شاعر 

اجتماعی و پندآموز به شیوءه اندرز 
هدف اثر تعلیمی: آموزش و تعلیم 

موضوع ادب تعلیمی: حکمت، اخالق، مذهب یا دانشی از معارف بشری 

نمونه های آثار تعلیمی: قابوس نامه، کلیله و دمنه، گلستان، بوستان، مثنوی معنوی و برخی آثار طنز

 در ادب تعلیمی، شاعر یا نویسنده از داستان و حکایت در قالب شعر و نثر استفاده می کند. 
 آثار تعلیمی می توانند تخّیلیـادبی باشند تا مسئله ای را به صورت روایی یا نمایشی با جذابّیت بیشتر 

ارائه دهند. 
 از آثار ادبی تعلیمی به ویژه در کتاب های درسی و ادبیات کودک و نوجوان بهره می گیرند. 

شعر»چشمه«، سرودءه نیما یوشیج )علی اسفندیاری( 
کلیلهودمنه، ترجمءه نصرالّله منشی

قابوسنامه، عنصرالمعالی کیکاووس )از آموختن ننگ مدار(
دیوار، جمال میرصادقی

 ابیات مرتبط 

دار هوش  گویی،  آن چ��ه  دی��وار  پشت  گ��وش  دی����وار،  پ���ِس  در  ن��ب��اش��د  )سعدی( ت��ا 
غم و  ش��ادی  که  ب��زی  بی غم  و  ش��اد  م��ی گ��ذرن��د  زود  و  آی���ن���د  )ابن حسام خوسفی( زود 

 در »ادب پایداری« یا »ادبمقاومت« نویسنده یا شاعر، تفّکر آگاهی بخش یا انتقادی خویش را دربارءه 
دادگری، عدالتخواهی، بیدادگری، ستمستیزی، آزادی و حقجویی بیان می کند. 

 خوانندگان ادب پایداری به ایستادگی، مبارزه و سازشناپذیری در برابرظلم فراخوانده می شوند. 
گوشوارءهعرش،مجموعءهکاملشعرهایآیینی، سّید علی موسوی گرمارودی )پاسداری از حقیقت(
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نصابالّصبیان، در متن »خسرو« به این کتاب اشاره شده است1. 
جوامعالحکایاتولوامعالّروایات، سدیدالّدین محّمد عوفی

 در ادبیاتجهان، با متن ها و شاعران و نویسندگانی آشنا می شویم که جغرافیایفرهنگیخارجازایران 
را تصویر می کنند. 

سمفونیپنجمجنوب، نِزار قّبانی )1998-1923 م( )سپیده دم(
 متن »مزارشاعر« از فرانسوا کوپه

مائدههایزمینیومائدههایتازه، آندره ژید )عظمت نگاه(
سهپرسش، تولستوی

 جدول )1(، آثار + پدیدآورندگان + نظم و نثر 

نظـم/نثـرپـدیـدآورنـدهنــاماثـــر

منثورسهراب سپهریاتاق آبی
منثورحسین واعظ کاشفیاخالق محسنی
منثورمحّمد بن منّوراسرارالّتوحید

منظومعطّار نیشابوریالهی نامه
فرهنگ منثورعلی اکبر دهخداامثال و حکم

منثوراحمد بن محّمد بن زید طوسیتفسیر سورءه یوسف )ع(
نثر آمیخته به نظم2سدیدالّدین محّمد عوفیجوامع الحکایات و لوامع الّروایات

منثورعبدالحسین وجدانیخسرو
منثورمرتضی آوینیدریادالن صف شکن

منثورجمال میرصادقیدیوار

حکیم ابومعین ناصرخسرو، شاعر و سفرنامه
منثورنویسندءه قرن 5

منظوم3نزار قّبانی )1998 � 1923 م(سمفونی پنجم جنوب
منثورتولستویسه پرسش
منثورخواجه نظام الملک توسیسیاست نامه

منظومحکیم ابوالقاسم فردوسیشاهنامه

1- برای اطالع خودتان بدانید که نصاب الّصبیان کتابی منظوم است اثر ابونصر فراهی که به صورت شعر، معنی بعضی از واژه های 
عربی را آموزش می دهد.

2- براساس کتاب درسی، هر متن منثوری را که در البه الی آن شعری آمده باشد، »نثر آمیخته به نظم« به شمار آورده ایم.
3- منظور ما از اثر »منظوم«، به صورت کّلی »شعر« است. می دانیم که بسیاری از شعرهای ادبیات معاصر و ترجمءه شعرهای 

ادبیات جهان، به نظم نیست و اصطالح »شعر منثور« مناسب این آثار است.
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 چند واژه در صورت )معموالً چهار واژه(
)هنر 99(  معنی هر یک از واژه های زیر به ترتیب، کدام است؟ 

»َخنیده، طین، برگاشتن، ِاسرا«
2( مشهور، تربت، برگشتن، دستگیرشدگان 1( پژواک، گِل، برگشتن، گرفتاران 

4( مشهور، گِل، برگردانیدن، در شب سیرکردن 3( پرآوازه تر، خاک، برگردانیدن، دستگیرشدگان 
برای حل این الگو، دو پیشنهاد برایتان داریم:

 واژه ای را که در مورد معنی اش یقین دارید، انتخاب کنید و گزینه ها را بر مبنای آن بررسی کنید.
فرض کنیم می دانید که »اِسرا« )ردس 9، افرسی 3( به معنی در شب سیرکردن است. سه گزینه حذف می شود و به 

جواب )گزینءه )4(( می رسید.
الی آخر،  و  با دومین ها  را  واژءه گزینه ها، دومی  اولین  با  را  واژءه سؤال  اولین  این است که   روش دیگر 

بسنجید. در این مسیر حتماً گزینه هایی به راحتی حذف می شوند.

پاسخ به یک نمونه از کنکور هنر 98 )با اندکی تغییر(

 معنی واژه های زیر به ترتیب کدام است؟

صباحتسبک سریکراهّیتفروماندن

جمالآزاداندیشی زشتی1- متعّجب شدن

زیباییسهل انگاری و بی مسئولیتیناپسندی2- متحّیرشدن

 ناپسندی3- متحّیرکردن آزاده خواهی شراب صبحگاهی

 4- متعّجب کردن )جمالسهل انگاری و بی مسئولیتیزشت )صفت

همان طور که می بینید، با »فروماندن« گزینه های )3( و )4( حذف می شود و با »سبک سری« گزینءه )1( حذف می شود 
و به پاسخ می رسیم. البته در گزینءه )3( واژءه صباحت و در گزینءه )4( واژءه کراهّیت نیز غلط معنی شده اند.

 مانند شیوءه قبلی است با این تفاوت که »معانی« در صورت سؤال می آیند.

یک نمونه از کنکور انسانی 98 )با اندکی تغییر(

 واژه های: »گرامیداشت، آرزومند، شعله ورشدن، ِصرف« به ترتیب، معانی کدام واژه ها است؟

مجّردالتهابشایقاعزاز1

معیار برافروختنشایقتکریم2

مجّردقبضه مسرور اعزاز3

4 اقبال التهابفایق ِسبُک
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در کدام عبارت غلط امالیی وجود ندارد؟ - 220
1( تا ارباب بصیرت بدانند که اعانت حّق و اهانت باطل سّنت الهی است. و تزویر زور با تقریر صدق برنیاید و الم 

علم از جهل نگون سار نگردد و همیشه حق منصور باشد و باطل مقهور. 
2( حاجیان به قالب، گرد خانه طواف کنند و بقا خواهند و اهل محبّت به قلوب، گرد عرش طواف کنند و لقا خواهند.

3( کار دولت به آب در  جوی ماند، که اگر صد سال بر یک مجری رود تا گذرگاه آن مصدود نگردانی، روی به 
جانب دیگر ننهد. 

4( ملک نیک داند که مردم بدگوهر به مار گزاینده ماند و مار که آزرده شد سر کوفتن واجب آید و  ااّل از زخم دندان 
ظهر افسای او ایمن نتوان بود. 

) تجربی 94(- 221 در ابیات زیر، کدام واژه ها تماماً از نظر امالیی غلط اند؟ 
زدم میخان�ه  بیغول�ۀ  ب�ه  آش�فته  س�ر 
گ�وش دل ب�ود و ص�دای جرص گنگ س�کوت
م�ن هم�ه جه�د ک�ه از دوس�ت جدای�ی نکنم
آه از آن عش�ق که با شعش�عۀ عش�ق و ش�باب

خ�م هم�ه عاط�ل و خمخان�ه هم�ه باط�ل بود
ب�ود غاف�ل  دل�ی  وامان�ده  و  رفت�ه  قافل�ه 
چ�ه کن�م بین م�ن و دوس�ت اج�ل های�ل بود
ب�ود آج�ل  اجل�ی  دریغ�ا  داش�ت  ج�ال  چ�ه 

2( جهد ـ هایل ـ عاطل 1( بیغوله ـ عاطل ـ آجل  
4( جرص ـ بیغوله ـ جهد 3( جرص ـ هایل ـ آجل  

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟ - 222
»ایشان مردمان بیابان نشین بودند و از مجاری احوال و مآلی آثار ملوک بی خبر. بیشتر از رسوم پادشاهی به 

روزگار ایشان مندرص شد. باقی بر این قیاس توان کردن.« 
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

ردس یکم: نیکی
واژه های کدام گزینه به ترتیب به معنای »متحّیر شدن، سیه روزی، ناراست، گریبان« است؟- 223

2( واماندن، نژند، دغل، جیب 1( شوریدگی، نگون بخت، دغل، یقه 
4( فروماندن، ادبار، دغل، جیب 3( فروماندن، ادبار، ضایع، زنخدان 

همۀ واژه ها به درستی معنی شده اند؛ به جز ............... .- 224
1( غیب: عالمی که خداوند، فرشتگان و ... در آن قرار دارند.

2( شغال: جانور پستانداری است از تیرۀ سگان که جزو رستۀ گوشتخواران است. 
3( توفیق: آن است که بنده، اسباب را موافق خواست خداوند مهّیا کند. 

4( چاشنی بخش: آن چه برای اثربخشی بیشتر کالم به آن اضافه می شود. 
معنای کدام واژه ها، با توّجه به شماره »همگی« نادرست است؟- 225

3- غیب: پنهان 2- حالوت: شیرین  1- توفیق: سازگار گردانیدن 
6- اقبال: سعادت 5- شوریده رنگ: نازیبا  4- تیره رایی: دشمنی 

7- َشل: دست و پای از کار افتاده
6-5-3 )4  5-4-2 )3  7-6-3 )2  4-2-1 )1
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هر سه معنای ذکر شده برای واژه ها درست است؛ به  جز ............... .- 226
2( حمّیت: غیرت، جوانمردی، مردانگی 1( نژند: خوار، زبون، پشیمان 

4( دون هّمت: کوتاه هّمت، دارای طبع پست، کوتاه اندیشه 3( ُقوت: رزق روزانه، خوراک، غذا 

در کدام موارد، بعضی واژه ها نادرست معنا شده اند؟- 227

الف( )شوریده رنگ: آشفته حال( )ُقوت: غذاها( )حمّیت: جوانمردی(
ب( )توفیق: سازگار گردانیدن( )َدَغل: حیله گر( )فروماندن: متحّیرشدن(

ج( )اقبال: خوشبختی( )نژند: خوار( )تیره رایی: گمراهی(
د( )دون هّمت: طبِع پست( )زنخدان: چانه( )ادبار: بدبختی(

4( ب ـ ج 3( الف ـ د  2( ج ـ د  1( الف ـ ب 

در کدام گزینه معنای هر دو واژه درست است؟- 228
2( )قرین: طوالنی( )معیار: مقیاس( 1( )دون: زبون( )تیره: خانواده( 

4( )رای: اندیشه( )ضایع: اتالف( 3( )تیمار: حمایت( )صنع: کردگار( 

امالی کدام بیت درست است؟- 229
ــن ــری ـــرد آف ــــو بــشــنــیــد مـــحـــراب ک 1( چ
افشاند ــن  دام از  راهــرو  تعّلق  ــرد  گ 2( اگــر 
مرا دارم  سفر  اسباب  بر  هّمت  همه  3( مــن 
تیغ بــه  را  ــر  ــاف ک کشتند  ـــان  ـــازی 4( غ

ــن دی نـــاپـــاک  خـــوانـــد  را  زال  دل  بـــه 
می آید دامن گیر  خوار  خشک  دست  از  کار  چه 
این از  بیش  برنتابد  محیا  ــاز  س حضر  در 
ــغ ــی دری ب حمیت  ز  ــت  ــاع س آن  در  ــم  ه

در کدام گزینه، غلط امالیی بیشتر است؟- 230

را او  جهان،  از  خسرو  بشد  چه  ار  تلخی  1( به 
2( مـــــیـــــان حـــّقـــۀ فـــیـــروزه پـــیـــکـــر
َعــَرضــی از  و  جـــوهـــری  از  ـــر  ـــرت 3( ب
ــم ــاک ب ــل  ــج ع ــۀ  ــل ــم ح از  4( نـــیـــســـت 

ــزاق نـــمـــی رود ز م ــب شــیــریــن  حـــالوت ل
ــر ــوه ــــار گ ــش چ ــع ــن ــــرد ص مــعــّلــق ک
قـــرضـــی را  ــــات  ــــن ــــای ک ـــۀ  ـــل ـــم ج
آرم پــــادشــــه  ـــد  ـــن ب از  نـــیـــســـت 

در کدام عبارت، غلط امالیی وجود دارد؟ - 231
1( هر که یاقوت با خویشتن دارد، گران بار نگردد و بدان، هر غرض و هدف حاصل آید. 

2( چندین حکم محکم و قضای مبرم به سر تو رسید، اعتبار نگرفتی.
3( اگر مرا آرزوی مرید بسیار و طبع انبوه نبودی و به سخنان بیهودۀ دزد فریفته نگشتمی، آن فرصت نیافتمی.

4( امروز شهریار بابل با شهریارزاده مکری کرده است و غدری عظیم روا داشته است.

در کدام دو بیت، غلط امالیی یافت می شود؟- 232

الف( از ن�الۀ م�ا ف�ارغی، ای ص�اح�ب م�حمل
ب( روز و ش�بت مالزم، س�ور و س�رور عشرت
ج( دروازۀ س�رای ازل دان س�ه ح�رف عش�ق
د( غرض دار روزگارم، خاطرم زان ش�اد نیس�ت

در گ�وش ت�و گوی�ی نغم�ات جرس اس�ت این
روز س�رور و ص�ورت ب�ا ش�ام حش�ر مق�رون
ال ح�رف  دو  دان  اب�د  کلی�د  دندان�ۀ 
چون حباب ار وام هستی پس دهم، خندان شوم

4( الف ـ د 3( ج ـ ب  2( ب ـ د  1( الف ـ ب 

در میان واژگان داده شده، امالی چند واژه غلط است؟- 233
»تام و تمام، مهّیا و آماده، شیر و شغال، چانه و ذنخدان، هّمت و تبع عالی، درخِت ارغوان، دیواِر مهراب، 

دوستاِن دغل، حالوت سنِج معنی، رابطۀ تضّمن«  
4( پنج  3( چهار  2( سه  1( دو 
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با توّجه به داستان »رستم و سهراب« و »ماجرای نبرد سهراب با گردآفرید« کدام گزینه صحیح نیست؟ 3 732
1( در نبرد میان سهراب و هُجیر، فرمانده سپید دژ، سهراب بر او پیروز می شود. 

2( سهراب، نخست می خواهد هُجیر را بکشد، اّما او را اسیر و راهی سپاه خود می کند. 
3( گُژَدهم که بر سپید دژ فرمان می راند، دخترش گُردآفرید را به نبرد با سهراب می فرستد. 

4( گُردآفرید با این که در داستان رستم و سهراب، حضوری کوتاه دارد، بسیار برجسته و یکی از گیراترین زنان شاهنامه است. 
با توّجه به داستان های رستم و اشکبوس و گردآفرید در شاهنامه چند شخصیّت به  درستی معّرفی شده است؟3 733

ایران(  پادشاه  )کیخسرو:  دژ(  سپید  فرمانده  )گژَدهم:  ُهجیر(  دختر  )گردآفرید:  ایرانی(  مبارز  )کاموس: 
)افراسیاب: پادشاه توران( )اشکبوس: پهلوان تورانی( )طوس: مبارز ایرانی( )رّهام: مبارز تورانی( 

4( شش 3( پنج  2( چهار  1( سه 
کدام گزینه از جنبءه تاریخ ادبیاتی نادرست است؟3 734

1( تفسیر سورءه یوسف، اثر احمد بن محّمد بن زید طوسی و یک نثر مسّجع است.
2( گوشوارءه عرش، مجموعءه کامل شعرهای آیینی سّید علی موسوی گرمارودی است.

3( سیف فرغانی شعر »بیداد ظالمان« )هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد ...( را در سدءه ششم هجری سرود.
4( کتاب منثور »اسرار الّتوحید« اثر محّمد بن منّور و دربارءه مقامات شیخ ابوسعید ابوالخیر است.

آثار منسوب به چند نویسنده یا شاعر نادرست است؟3 735
)شعر آی آدم ها: نیما یوشیج( )الهی نامه: مولوی( )ارزیابی شتابزده: جالل آل احمد( )سفرنامه: ناصرخسرو( 
)دیوار: جمال زاده( )ترجمءه کلیله و دمنه: نصرالّله منشی( )قابوس نامه: عنصر المعالی کیکاووس( )اتاق آبی: 

سهراب سپهری(
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

در کدام موارد، آثار نسبت داده شده به پدیدآورندءه آن درست است؟ 3 736
ب( سه پرسش: تولستوی الف( گوشوارءه عرش: موسوی گرمارودی 

د( اخالق محسنی: خواجه نظام الملک توسی  ج( الهی نامه: عطّار نیشابوری 
ه ( اسرارالّتوحید: ابوسعید ابوالخیر

4( ه  ـ ج ـ الف  3( ج ـ د ـ ه    2( د ـ ج ـ ب   1( الف ـ ب ـ ج  
در همءه گزینه ها، به  استثنای گزینءه ............... پدیدآورندءه همءه آثار صحیح است. 3 737

1( داستان خسرو )عبدالحسین وجدانی( ـ گلستان )سعدی( ـ جوامع الحکایات و لوامع الّروایات )حسین واعظ کاشفی( 
2( اتاق آبی )سهراب سپهری( ـ مائده های زمینی و مائده های تازه )آندره ژید( ـ سفرنامه )ناصرخسرو( 

3( امثال و حکم )دهخدا( ـ کلیله و دمنه )نصرالّله منشی( ـ ارزیابی شتابزده )جالل آل احمد( 
4( سمفونی پنجم جنوب )نزار قّبانی( ـ سیاست نامه )خواجه نظام الملک توسی( ـ من زنده ام )معصومه آباد(
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)هنر 99(2 914 معنی هر یک از واژه های مقابل به ترتیب، کدام است؟ »َخنیده، طین، برگاشتن، ِاسرا« 
2( مشهور، تربت، برگشتن، دستگیرشدگان 1( پژواک، گِل، برگشتن، گرفتاران 

4( مشهور، گِل، برگردانیدن، در شب سیرکردن  3( پرآوازه تر، خاک، برگردانیدن، دستگیرشدگان 
در کدام گزینه، معنای همءه واژه ها درست است؟2 915

1( )آرمان: عقیده( )ُمقری: قرآن خوان( )وسواس: دودل( )وقاحت: بی شرمی(
2( )پاس: نگهداری( )قّیم: گرمابه بان( )جّبار: مسّلط( )انکار: نفی کردن(
3( )شریعت: آیین( )محضر: محّل حضور( )ولی: دوست( )مدار: چنبر(

4( )مشتبِه: دچار اشتباه( )عنایت: احسان( )سمند: زرده( )خاره: سنگ( 
معنای چند واژه نادرست است؟ )آستانه: آغاز( )غاشیه: یکی از نام های قیامت( )َشَبح: سایه( )مکیدت: 2 916

مکر( )شگرف: عمیق( )کالن: سالخوردگان( )مصاحبت: جدال( )سروش: پیام آور( )آزگار: حریص(
4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 

)تجربی 96(2 917 در متن زیر، امالی کدام واژه، غلط است؟  
»مستأجر بستان و ضامن مستقاّلت را که دخل به مشروط وفا نکرده باشد در استیفای مضمون سخت نگیرد 

و به آخر معامله چیزی مسامحه کند و بار دیگر عملی از آن بامنفعت  تر ارزانی دارد تا منتفع گردد.«
4( مستقاّلت 3( مضمون  2( مسامحه  1( استیفا 

در کدام عبارت غلط امالیی بیشتری دیده می شود؟2 918
1( اگر مرا آرزوی مرید بسیار و طبع انبوه نبودی، به سخنان بیهودءه او فریفته نگشتمی و بدین تمهیدات گِرد این غرض نگشتمی.

2( گوژتر از هالل و سیاه تر از بالل در نهایت ضعیفی و غایت نحیفی بر قوم به سالم مبادرت کرد.
3( شخصی نماز گذارد و بعد از نماز دعا کرد و در دعای خود درآمدن در بهشت و خالصی از آتش دوزخ خاست.

4( چون او فارغ شد، دیگری برخاست و گفت: فصل در توّقف خواهم داشت. 
در گروه واژه های زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟ 2 919

 »سفاهت و وقاحت � نهضت و قیام � مذق و هضم � ِصرف و محض � قوز کردن و لکّه دویدن � انحدام و زوال �
بقچه و حّقه � قنداق و خشاب � تازی و عجم � رئشه و لغزش«

4( پنج 3( چهار  2( سه  1( دو 
)هنر 99(2 920 عبارات زیر، به ترتیب از چه کسانی هستند؟  

الف( گر بدین حال تو را محتسب اندر بازار بیند، بگیرد و حد زند.
ب( مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود، چنان که یک لحظه از حق تعالی غایب نشود.
2( محّمد عوفی، عین القضات همدانی 1( نجم الّدین رازی، محّمد بن منّور 

4( عنصرالمعالی کیکاووس، محّمد بن منّور  3( خواجه نظام الملک، عطّار نیشابوری 

)عمومی خارج 98(2 921 توضیح مقابل کدام واژه، نادرست است؟  
1( گرته برداری: طّراحی چیزی به کمک گَرده یا خاکء زنگ یا زغال.

2( حماسه: نوعی از شعر که در آن از جنگ ها و دالوری ها سخن می رود.
3( شهناز: یکی از آهنگ های موسیقی ایرانی، گوشه ای از دستگاه شور.

4( کّباده: کمانی از جنس چوب که در دو طرف آن زنجیری وصل شود. 
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امالی درست: جرس: بانگـ  - 221  گزینءه »3«
حایل: مانع ـ عاجل: شتابنده

امالی درست: معالی: بلندی ها،- 222  گزینءه »2«
 شرف ها )در نام »عنصرالمعالی« این واژه را دیده اید.( ـ
مندرس: کهنه، فرسوده؛ مندرسشدن: از میان رفتن؛ 
: قیاس کردن: برآورد  کردن، تخمین زدن واژۀ همّم امال�ری

ــدن ـ - 223 فرومان��دن: متحّیر ش  گزینءه »4« 
ــال ـ َدَغل:  ــیه روزی، متضاّد اقب ادب��ار: بدبختی، س

ناراست، حیله گر ـ جیب: گریبان، یقه
توفیق: آن است که خداوند، - 224 گزینءه »3« 

اسباب را موافق خواهش بنده مهّیا کند تا خواهش 
او به نتیجه برسد؛ سازگار گردانیدن

ح��الوت )اس��م(: شیرینیـ - 225  گزینءه »3« 
ــیـ  ش��وریدهرنگ:  ــی، گمراه تیرهرای��ی: بداندیش

آشفته حال
ــیمان - 226 »نژند« به معنای پش گزینءه »1« 

ــوار، زبون،  ــن واژه: خ ــت ای ــی درس ــت. معان نیس
اندوهگین )نادم: پشیمان(

ــف( قُ��وت- 227 معا�ان درست: ال گزینءه »3« 
ــذا؛ د( دونهّمت:  ــه، خوراک، غ )مف��رد( رزق روزان

کوتاه هّمت، دارای طبع پست و کوتاه اندیشه
قری��ن: - 228 درست:   معا�ان  گزینءه »1« 

ــان،  ــک، یار  صنع: آفرینش، احس ــراه، نزدی هم
مصنوع، ساخته )صانع: کردگار(  ضایع)صفت(: 

تباه، تلف )ضایعگردانیدن: اتالف(

در واژه نامء کتاب درسی، معنِی معنی ها نیز مهم 
هستند و این، میزان اهّمیت واژه نامه را می رساند. 

برای مثال: نژند: خوار و زبون، اندوهگین.
»زبون« ظرفیت این را دارد که به صورت مستقل 
مورد پرسش قرار بگیرد. نکتء دیگری که در این 
ــت که »دون« را از واژءه  تست وجود دارد این اس
»دون هّمت« جدا کردیم و سعی داشتیم به شما 
بگوییم »دون و زبون« مترادف و هر دو به معنای 

پست و خوار و فرومایه هستند. 

مثال دیگر:  ش��غال: جانور پستانداری است از تیرءه 
سگان که جزو رستء )= گروه( گوشتخواران است.

ــه راحتی از کنار واژءه »تیره« نگذرید. همان طور  ب
ــؤال دیدید، به معنای دودمان  که در  این س

و خانواده است.  

با توّجه به واژه های »کشتند و - 229 گزینءه »4« 
تیغ« غازیان )جنگجویان( به همین صورت درست است. 
ــت که اهّمیت  حمیت )غیرت، مردانگی( واژءه دیگری اس
درس�ت امال�ری در سا�ری  ــت؛ �ان ــت اس ــالی آن درس دارد و ام
ــت که دخترش،  ــاه کابل اس گزینه ها:  مهراب، پادش

رودابه، با زال ازدواج کرد و حاصل این وصلت، رستمِ دستان 
است. )محراب: طاق درون مسجد که به طرف قبله است، 
صدر مجلس(  خار، خشک است و دامن گیر. )خوار: 
پست(  ساز مهّیا:توشه و اسباِب آماده )ُمحیا: زندگی(

ــت دو غلط وجود - 230 در این بی گزینءه »4« 
دارد: حملء اجل )مرگ( ـ نیست از بند پادشه عارم، 

یعنی برای من مایء ننگ نیست. 
ــت است، هم ریشه  ریس سا�ری گزینه ها:  مذاق درس �رب

با ذوق و ذائقه.  نادرستی امالیی ندارد.  جملء 
کاینات را َغَرضی یعنی مقصود جهان و آفرینش هستی.

امالی درست: تََبع: پیروان و - 231 گزینءه »3«
ــت و تابع )طبع: ذات و  ــدان؛ هم خانواده با تبعی مری
ن امال�ری همّم سا�ری گزینه ها:  غرض و 

اگ
سرشت(؛ واژ�

هدف؛  حکم و قضا  مکر و غدر  
امالی درست: ب( س��ورت: - 232 گزینءه »2«

سور و شادی تو؛ د( قرضدار: وام دار )َغَرض: هدف(؛ 
ــل،  ــارغ، َمحم ــف( ف ن امال�ری همّم سا�ری ابیات: ال

اگ
واژ�

نغمات، جرس؛ ج( اََزل و اَبَد  
و - 233 ــه  چان  )1 درست:  امالی  گزینءه »2« 

زنخدان 2( هّمت و طبع عالی 3( دیوار محراب 
ــی - 234 معن ــه  ب فروگ��ذاردن گزینءه »3«

ــت، مهابت  ــاد بردن و با »ذال« اس ــردن و از ی رهاک
ــه اند و در این متنغالب به معنی  و هیبت هم ریش
ــت: »چه ضعف و حیرت من ظاهر است و  چیره اس

شکوه و مهابت او غالب«.
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ــه آب برای  ــی ک : مستس��قی: کس ن همّم امال�ری
اگ

واز�

نوشیدن طلب می کند. )استس��قا: تشنگی( ـ غوی: 
گمراه )قوی: نیرومند( ـ رذل: فرومایه و پست

امالی درست: قیافء یغور ـ - 912 گزینءه »3« 
چانه و زنخدان ـ عتاب و خطاب ـ غو و خروش

تحفةاالحرار اثری منظوم از - 913 گزینءه »1« 
جامی است. در مورد گزینء )3(، توّجه داشته باشید 
ــتی« به مدیحه سرایی امیر که در متن »میثاق دوس
معّزی اشاره شده است: »آقای شاعر، لطفاً در همین 
ــعری  مجلس، بالبداهه از امیرمعّزی تقلید کرده، ش

در مدح گیوءه من بگویید.«
معروف، - 914 ــهور،  مش خنی��ده:  گزینءه »4« 

نامدار ـ طی��ن)غیرواژهنام��های(: گِل ـ برگاش��تن: 
برگردانیدن ـ ِاس��را: در شب سیرکردن، هفدهمین 

سورءه قرآن کریم
این تست کنکور، ترکیبی از لغات هر سه پایه است.

معا�ان درست:  وس��واس- 915 گزینءه »4« 
ــت؛ در متن درس  )اس��م(: دودلی  قّیم: سرپرس
سفر به بصره به معنی کیسه کش حّمام آمده است. 
ــان گرمابه که با  ــود نگهبان یا درب گرمابه بان می ش
کارکنان درون گرمابه، فرق دارد.  مدار: مسیری 
معموالً دایره ای شکل که در آن چیزی به دور چیز دیگر 
می چرخد؛ مسیر )چنبر: حلقه و هر چیز حلقه مانند(

واژه های این سؤال، از پایء دهم و یازدهم هستند.
معا�ان درست: شگرف: قوی، - 916 گزینءه »3« 

ــّن  نیرومند )ژرف: عمیق( ـ کالن)مفرد(: دارای س
ــتر )کَل)مفرد(:کچل(ـ  مصاحبت: هم نشینی،  بیش
ــِی  ــی دراز؛ ویژگ ــتنـ  آزگار: زمان هم صحبتی داش
آن چه بلند و طوالنی به نظر می آید. )آزمند: حریص(

ــک غّله خیز، - 917 مس��تغاّلت: مل گزینءه »4« 
آن چه از محصول زمین و ملک و اجارءه آن به دست آید.

ریس سا�ری واژه ها: استیفا: حق یا مال را به طور کامل  �رب

گرفتنـ  مسامحه: سهل انگاری

تََب��ع: - 918 درست:   امالی  گزینءه »3« 
پیروان )طبع: ذات، سرشت(  غلط امالیی ندارد. 
 نمازگزاردن: اداکردن نماز ـ خالصیخواس��تن: 

طلب آزادی و رهایی کردن  بدون غلط
امالی درست واژه ها: مضغ و - 919 گزینءه »2« 

هضم ـ انهدام و زوال ـ رعشه و لغزش
ــاب - 920 ــف« از کت ــارت »ال عب گزینءه »3« 

ــت و در قلمرو  ــت نامء خواجه نظام الملک اس سیاس
زبانی درس دوم فارسی )3( آمده است.

عبارت »ب« از کتاب تذکرةاالولیای عطّار نیشابوری 
است و در گنج حکمت »مردان واقعی«، درس ششم 

فارسی )2( آمده است.
کّباده: وسیله ای کمانی شکل - 921 گزینءه »4« 

ــک طرف آن  ــس آهن که در ی ــه از جن در زورخان
ــی متعّدد قرار  ــته ای از زنجیر یا حلقه های آهن رش
دارد؛ کّبادءه چیزی را کشیدن: اّدعای چیزی  داشتن، 

خواستار چیزی  بودن
واژگان این سؤال، ترکیبی از دهم و دوازدهم هستند.

َرس��تن: - 922  -1 درست:  معا�ان  گزینءه »4« 
رهاشدن، نجات یافتن 2- سبکسری: سهل انگاری و 
بی مسئولیتی 3- دستخوش)صفت(: آن چه یا آن که 
در معرض چیزی قرار گرفته یا تحت غلبه و سیطرءه 
ــت؛ بازیچه 4- کالف)اسم(: نخ و ریسمان و  آن اس
ــند، ریسمان پیچیده گرد  جز آن که گرد کرده باش

دوک )کالفه: بی تاب(
ــعری که در میدان - 923 رجز: ش گزینءه »2« 

ــد؛ امتناع: خودداری،  جنگ برای مفاخره می خوانن
ــخنی؛  ــر باز زدن از انجام کاری یا قبول کردن س س
ــطح نرم و پرزدار  ــده با س جیر: نوعی چرم دبّاغی ش
ــف و مانند آن ها به  ــء لباس، کفش، کی که در تهّی
ــته ای از معارف  کار می رود؛ عاّلمه: آن که دربارءه رش

بشری دانش و آگاهی بسیار دارد.
معنای سا�ری واژه ها: حماسه: دلیری، نوعی از شعر که 

در آن از جنگ ها و دالوری ها سخن می رود.
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آُخره*: چنبرۀ گردن، قوس زیر گردن
َبنان*: سرانگشت، انگشت 

به  شخص  ظاهر  طنز،  به  دک و پوز؛  وپوز*:  تک
ویژه سر  و  صورت

جبهه*: پیشانی
جبین*: پیشانی 

جلوی  در  دراز  و  پهن  استخوان  جناغ،  جناق*: 
قفسءه سینه  

حلقوم*: حلق و گلو 
خرخره*: گلو، حلقوم 

رخسار: چهره، عارض، عذار 
َزَنخدان*: چانه 

آرنج  و  مچ  میان  که  از دست  بخش  آن  ساعد*: 
قرار دارد. 

صدر: سینه 
غاِرب*: میان دو کتف

قفا*: پشت گردن، دنبال و پی
کام*: سقف دهان، مجازاً دهان، زبان 

کُلّه*: برآمدگی پشت پای اسب
کنار: آغوش، بغل 

ُگرده*: پشت، باالی کمر
مشام: بینی، حس بویایی 

میان: کمر  
نای: حنجره، گلو 

وجنه: رخسار
َوقَب*: هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم

 وابسته به بدن 
آماس*: َوَرم، تَوّرم

استشمام*: بوییدن 
تناور*: دارای پیکر بزرگ و قوی  

تکیده*: الغر و باریک اندام
جسیم*: خوش اندام 

خدو*: آب دهان، بزاق
ُخطوات*: جمع ُخطوه، گام ها، قدم ها 

خوشلقا*: زیبارو، خوش سیما

دیالق*: دراز و الغر
رعنا*: خوش  قد و قامت، زیبا 

سو*: دید، توان بینایی
شاّمه*: حّس بویایی  
ِشَکن*: پیچ و خم زلف 

َصباحت*: زیبایی، جمال
فربه: چاق، سمین 

َکل*: مخّفف کچل  

 پوشاک و مرتبط با پوشاک 
بوقلمون: نوعی دیبای رومی که رنگ آن هر لحظه 

تغییر می کند، هر چیز رنگارنگ، گوناگون.
پرنیان*: پارچءه ابریشمی دارای نقش و نگار، نوعی حریر

درویشان  که  ستبر  و  پشمینه  جامه ای  پالس*: 
پوشند، نوعی گلیم درشت و کلفت و کم بها.
تعلیمی*: عصای سبکی که به دست گیرند. 

که  کتانی  نازک  پارچءه  توز،  به  منسوب  توزی: 
نخست در شهر توز می بافته اند.

ُجل*: پوشش به  معنای مطلق )آسمانُجل*: کنایه 
از فقیر، بی چیز، بی خانمان(

جیب*: گریبان، یقه 
جیر*: نوعی چرم دبّاغی شده با سطح نرم و پرزدار 
که در تهّیءه لباس، کفش، کیف و مانند آن ها به 

کار می رود. 
خورجینک*: خورجین کوچک، کیسه ای که معموالً 

از پشم درست می کنند و شامل دو جیب است.
بپیچند، سربند  دستار*: پارچه ای که به دور سر 

و عّمامه.
ردا*: لباس بلند، جلو باز و بی دکمه

طیلسان*: نوعی ردا  
ِعقد*: گردن بند

است  باز  پیش  سوی  از  که  جامه ای  جامه،  قبا*: 
و پس از پوشیدن، دو طرف پیش را با دکمه به 

هم پیوندند.
گیوه*: نوعی کفش با رویه ای دست باف

لفاف*: پارچه و کاغذی که بر چیزی پیچند.
مخنَقه*:گردن بند

 بدن 
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ُدجي: جمِع ُدجّیه، تاریکی ها
دهور: جمِع دهر، روزگاران

ریاحین: جمِع ریحان
سجایا: جمِع سجیه
سطور: جمِع سطر

سماوات: جمِع سما
ِسَیر: جمِع سیرت

سیوف: جمِع سیف، شمشیرها
ِصبیان: جمِع صبی، کودکان

ُصَور: جمِع صورت
ضمایم: جمِع ضمیمه
طبایع: جمِع طبیعت

طاُّلب: جمِع طالب
طوایف: جمِع طایفه

عّمال: جمِع عامِل، کارگزاران
عوارض: جمِع عارضه، حوادث

غنایم: جمِع غنیمت
فتوح: جمِع فتح

فراعنه: جمِع فرعون
قرایح: جمِع قریحه، ذوق ها، سلیقه ها

قوا: جمِع قوه
کاینات: جمِع کاینه، موجودات

کِرام: جمِع کریم
لطایف: جمِع لطیفه 

لوامع: جمِع المعه و المع، درخشش ها
ِمحن: جمِع محنت

معارف: جمِع معرفت 
َمعاصی: جمِع معصیت، گناهان

معالی: جمِع َمعال، صفات واال
مفاتیح: جمِع مفتاح، کلیدها

گفتار ها،  مقالت،  جمِع  مقاالت: 
سخنان

مکیدت،  یا  مکیده  جمِع  مکاید: 
حیله ها

مالئکه/مالئک: جمِع َملَک
مناسک: جمِع َمنِسک، آیین ها
مواهب: جمِع موهبت، نعمت ها

نَِعم: جمِع نعمت
نفایس: جمِع نفیسه، اجناس نفیس

نفوس: جمِع نَْفْس 
َوَجنات: جمِع وجنه، چهره

وسائط: جمِع وسیطه و واسطه

َاَبد
َعْبد

زمان بی نهایت، همیشه
بنده 

ایار
عیار

ماه سوم بهار از ماه های رومی
معیار و ترازوی زرسنج، سنجش و 

مقایسه
اجل
َعَجل

زمان مرگ
سریع، شتافتن

آری
عاری

بله
برهنه، فاقد

ِازا
َعزا

مقابل، برابر
ماتم 

تأجیل
تعجیل

مهلت دادن، مقابل تعجیل
شتاب کردن

َاَزل
َعْزل

زمان بی آغاز 
برکناری 

تأّمل
تعّمل

اندیشیدن
به عمل پرداختن

َاَلم
َعلَم

درد و رنج  
بیرق  

تأمیر
تعمیر

امیری کردن
آباد کردن، مرمت کردن

امارت
عمارت

پادشاهی 
ساختمان، آبادکردن

ضیاء
ضیاع

نور، روشنایی
آب و زمین زراعتی

َامر
َعمر
ُعمر

فرمان 
آباد گردانیدن 

طول زمان زیستن 

مأمور
معمور

فرستاده، اجراکنندۀ حکم
آبادان

َاَمل
َعَمل

آرزو
انجام دادن

مستأجل
مستعجل

مهلت خواهنده
زودگذر، شتابان
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نهیب: فریاد بلند، به ویژه برای ترساندن یا اخطار کردن 
)5 ـ 11(

نیکپی: خوش قدم )12 ـ 12(
نیکومنظر: زیبارو، خوش چهره )8 ـ 10(

نیکیدهش: نیکی کننده )12 ـ 12(
بـه  نیلوفـر،  بـه  منسـوب  نسـبی،  صفـت  نیلوفـری: 
از  مقصود  درس،  متـن  در  الجـوردی؛  نیلوفـر،  رنـگ 

پردۀ نیلوفـری، آسـمان الجـوردی اسـت. )1 ـ 10(
نیلی: به رنگ نیل، کبود )10 ـ 11(

و
واترقّیدن: تنّزل کردن، پسروی کردن )16 ـ 12(

وادی: سرزمین )10 ـ 11(
وادی: سرزمین، در متن درس مجازاً در معنای »بیابان« 

کاربرد دارد. )14 ـ 12(
واصفان: جمع واصف، وصف کنندگان، ستایندگان )1 ـ 12(

واعظ: پند  دهنده، سخنور اندرزگو )2 ـ 12( 
صف در صف فرشتگان  به  سوگند  َصّفا:  والّصافاِت

)آیۀ 1، سورۀ 37( )9 ـ 10(
والی: حاکم، فرمانروا )2 ـ 12(

َوبال: سختی و عذاب، گناه )2 ـ 11(
وجد: سرور، شادمانی و خوشی )5 ـ 11(

وجنات: جمع وجنه، صورت، چهره، رخساره )16 ـ 12(
وجه: ذات، وجود )2 ـ 12(

ورطه: گرداب، گودال، مهلکه، گرفتاری )1 ـ 10(
ورطه: مهلکه، خطر و دشواری )15 ـ 11(

ورق: برگ )1 ـ 12(
وزر: گناه )2 ـ 11(

وسائط: جمع وسیطه یا واسطه، آن چه که به َمَدد یا از 
طریق آن به مقصود می رسند. )7 ـ 11(

وسواس: دودلی )10 ـ 10(
وسیم: دارای نشان پیامبری )1 ـ 12(

وصلت: پیوند، پیوستگی )7 ـ 10(
وظیفه: مقّرری، وجه معاش )1 ـ 12(

وعظ: اندرز، پند دادن )8 ـ 11(
ِوقاحت: بی شرمی، بی حیایی )11 ـ 10(

َوقَب: هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم )9 ـ 10(
وقفی: منسوب به وقف؛ وقف: زمین یا دارایی و ملکی که 
برای مقصود معینی در راه خدا اختصاص دهند. )9 ـ 10(

وقیعت: بدگویی، سرزنش، عیب جویی )15 ـ 11(
والیات: جمع والیت؛ مجموعه شهرهایی که تحت نظر 

والی اداره می شود؛ معادل شهرستان امروزی )5 ـ 11(
والیت: کشور، سرزمین )12 ـ 12(

ولی: دارندۀ باالترین مقام در دین پس از پیغمبر )ص(، 
دوست )10 ـ 11(

ولیمه: طعامی که در مهمانی و عروسی می دهند. )16 ـ 12(
وهم: پندار، تصّور، خیال )ستایش ـ 12(

فریـادزدن،  ویلـهکردن: نالـه؛  آواز،  صـدا،  َویله: 
نعره زدن، نالـه کردن )13 ـ 10(

ه
ری در افغانستان(  هریوه: هروی، منسوب به هرات )�هش

)13 ـ 12(

هژبر: شیر )14 ـ 11(
هژیر: خوب، پسندیده؛ چابک، چاالک )13 ـ 10(

هشیوار: هوشیار، هوشیارانه، آگاهانه )12 ـ 12(
نمایشی  گروه های  هفت صندوقی،  دستءه  هفتصندوقی: 
اسباب  نمایش های روحوضی،  اجرای  با  بوده اند که  دوره گردی 
سرگرمی و خندۀ مردم را فراهم می کردند. این گروه ها وسایل 
و  پرجاذبه ترین  می نهاده اند.  صندوق هایی  در  را  خود  ابزار  و 
به  کامل ترین گروه آن هایی بودند که هفت صندوق داشته اند. 
هر یک از بازیگران گروه »قّوال« یا »قّوالک« می گفته اند. )16 ـ 11(

هلهله: سرو صدای همراه با شادی و شور و شوق، خروش 
)18 ـ 11(

همقطار: هر یک از دو یا چند نفری که از نظر درجه، رتبه 
و یا موقعیت اجتماعی در یک ردیف هستند. )16 ـ 12(

همـا: پرنـده ای از راسـتءه شـکاریان، دارای جثـه ای نسـبتاً 
درشـت. در زبـان پهلـوی بـه معنـی فرخنـده اسـت و به 

همین دلیل، نماد سـعادت به شمار می آید. )5 ـ 10(
هماورد: حریف، رقیب )12 ـ 10(

همایون: خجسته، مبارک، فرخنده )2 ـ 11(
همپا: همراه، هم قدم، هر یک از دو یا چند نفری که با هم 

کاری انجام می دهند. همپایی:همگامی، همراهی )10 ـ 11(
همگنان: همگان، همه )15 ـ 11(

هنر: فضیلت، استعداد، شایستگی، لیاقت )12 ـ 11(
هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی )1 ـ 10(

هول: ترس، هراس )نیایش ـ 11(
هول: وحشت انگیز، ترسناک )13 ـ 12(

هویدا: روشن، آشکار )16 ـ 12(
هیئت: شکل، ظاهر، دسته ای از مردم )7 ـ 11(

هیئت: گروه، دسته، انجمن )11 ـ 10(
هیون: شتر، به ویژه شتر قوی هیکل و درشت اندام )12 ـ 12(

ی
یُغور: درشت و بدقواره )16 ـ 11(

ثابت  و  واضح  که  امری  بودن،  و شک   بی شبهه  یقین: 
شده باشد. )ستایش ـ 12(
یکایک: ناگهان )12 ـ 11(

یله: رها، آزاد؛ یلهدادن: تکیه دادن )1 ـ 10(
یوز: یوزپلنگ، جانوری شکاری، کوچک تر از پلنگ که با 

آن به شکار آهو و مانند آن می روند. )2 ـ 11(
یغما: غارت، تاراج؛ بهیغمارفتن: غارت شدن )9 ـ 12(
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