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کتاب می پردازید،  که امروز بابت خرید این    مبلغی 

که در آینده بابت  در مقابل هزینه هایی 

کرد،  نخواندن آن پرداخت خواهید 

بسیار ناچیز است ...
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کلیة حقوق این کتاب برای انتشارات گاج محفوظ است. هیچ 
شخص حقیقی یا حقوقی حق چاپ و نشر تمام یا بخشی از این اثر 
را به هر صورت اعم از فتوکپی، چاپ کتاب و جزوه ندارد و متخلفین 
و  مؤلفان، مصنفان  از حقوق  قانون حمایت  مادة 5  موجب  به 
هنرمندان مصوب 1348/10/11 تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

  ناشر: شرکت انتشارات کالغ سپید

  رئیس هیأت مدیره: مهندس ابوالفضل جوکار

  معاونت علمی: مهندس محمد جوکار

  مدیران تألیف: مهندس محمد صحت کار، مهندس علی منصف شکری

  عنوان کتاب: توربوجت واژگان و امالی فارسی یازدهم

  مؤلف: نواب رحیمی پور

  ویراستاران فنی و علمی: حورا نیک بخت، کبری مهدی خانی، فرحناز عباسی

کنترل پروژه: منصوره مردانی سرور   مدیر 

  امور اجرایی: محّمدرضا ِالکائی

  سرپرست واحد فنی: سامان شاهین پور

  طراح جلد: منصور سماواتی

  گرافیست: آزاده نوریان

  صفحه آرا: سارا نوری اینانلو

 سرپرست گروه گرافیک: اسماعیل شریف کاظمی

  چاپ و صحافی: گاج

  مدیر چاپ: علی مزرعتی

  نوبت چاپ: اول )1397(

  شمارگان: 5000 نسخه

  قیمت: 19000 تومان

  تلفن: 6420 - 021

  صندوق پستی: 377 - 13145

  دفتر مرکزی: تهران، خیابان انقالب، بین چهارراه ولیعصر )عج( 

و فلسطین، شمارۀ 919

سرشناسه: رحیمی پور، نواب

عنوان: توربوجت واژگان و امالی فارسی یازدهم

 مشخصات نشر: تهران، 

کالغ سپید، 1397  شرکت انتشارات 

مشخصات ظاهری: 168 ص، مصور )رنگی( 

کتاب های توربوجت فروست: مجموعه 

شابک: 978-622-6174-14-5 

نوبت چاپ: اول 

قیمت: 19000 تومان 

وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر 

کتابشناسی ملی: 5300475 شمارۀ 

  واژگـان و امـالی
فارسـی یازدهـم

 با توجه به ثبت طرح و نام کتاب های دوگزینه ای توسط 
 انتشارات کالغ سپید، هرگونه استفاده از این عنوان و این ایده 

برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی پیگرد قانونی دارد.
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مقدمۀ مدیر تألیف
کتابی متفاوت در محتوا، ساختار  کتاب های  است؛  کتاب محصولی از مجموعه    این 

کالغ سپید و ساعت ها تفکر و  که حاصل سال ها تجربۀ مدیران و مؤلفان انتشارات  و فرم. محصولی 

کتاب هایی با هدف یادگیری سریع و لذت بخش برای  برنامه ریزی در اتاق فکر این مجموعه است. 

که قدر لحظه ها را می داند.  نسلی 

در این کتاب شما با تعداد قابل توجهی تست دوگزینه ای در قالب کوییزهای یک صفحه ای روبه رو 

کمتر مواجه اید.  گزینه های  که با یک بانک تست اما با تعداد  کنید  گمان  می شوید و شاید در ابتدا 

اما داستان این نیست! این تست ها برای سنجیدن شما طراحی نشده اند. هدف این چالش های 

سؤاالت  حل  برای  اول  قدم  عنوان  به  مفاهیم  تمام  جزءبه جزء  و  عمیق  دقیق،  آموزش  دوگزینه ای، 

را فرانگرفته اید  کتاب  تا تمام نکات نهفته در تست های این  گمان ما،   تشریحی و تستی است و به 

به هیچ عنوان نباید به سراغ سؤاالت تشریحی و چهارگزینه ای بروید.

کوچک برای یافتن پاسخ درست مواجه می شوید.  کتاب، در هر سؤال با یک چالش  شما در این 

در برخی از موارد ممکن است شما پاسخ درست را دقیق و بدون تردید بلد باشید اما در موارد دیگر 

یا جزوه ای دیگر نیست. شما می توانید  کتاب  نیاز به  این مواقع  این یقین وجود نداشته باشد. در 

کنید و  که در پایین صفحه آورده شده است، مراجعه  کوییز  کلیدهای همان  بالفاصله به مجموعه 

پاسخ درست را یاد بگیرید.

مختلف،  زمانی  بازه های  در  تست ها  مرور  و  تکرار  با  همراه  یادگیری  و  مطالعه  تکنیک  این 

این  در  فعال می کند.  را  و حافظۀ شما  غیرفعال مغز  و قسمت های  گاه  ناخودآ از ضمیر  بخش هایی 

گاه وارد یک بازی ُبرد و باخت می شود و در نهان برای پیروزی در  روش حافظۀ شما به صورت ناخودآ

یک مسابقۀ ساده، سریع و هیجان انگیز تالش می کند. این تالش و چالش لذت بخش در قالب این 

که بدون آن که خودتان بفهمید، ده ها بازی  کوچک، به قدری ساده و آرام پیش می رود  دوئل های 

دوئل گونه را بدون خستگی و ماللت پشت سر می گذارید و در این مسیر هموار و بدون دست انداز، 

که برای اولین بار  به موفقیت های بسیار زیادی دست می یابید. مسیری هموار و بدون پیچ و خم 

تجربه ای واقعًا متفاوت از درس خواندن و یادگیری را برای شما امکان پذیر می کند. تجربه ای مدرن از 

درس خواندن و مسیری میانُبر برای جلو زدن از همه!
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ساعت حدودای ده، ده و نیم روز 25 اسفند 1394بود که استوار سبزخدا 

به دفرتِ ما آمد. استوار سبزخدا با اخم همیشگی اش گفت: »تو مگه رسباز 

این  رسباز  من  رسکار!  »نه  گفتم:  می کنی؟«  چیکار  اینجا  نیستی  رسهنگ 

قسمتم؛ نامه ها رو می نویسم و ویرایش می کنم و کارای اینجوری.« گفت: 

»خب حاال! من میخوام از این گردان برم گردان 799، خودت یه نامه برام 

آن روز  استوار سبزخدا رفت.  گفتم: »چشم«.  به رسهنگ.«  بده  و  بنویس 

رسهنگ در صبحگاه گفته بود: »برید زبان های خارجی یاد بگیرید. این پرِس 

بدونیم  ما  اگه  تافلش رو هم می گیره. اصالً  دیگه  ماشاءالله سال  ما  بزرِگ 

کسی از رسبازامون زبان خارجی بلده، یک هفته مرخصی بهش میدیم.« باید 

نامه ی استوار سبزخدا رو می نوشتم. نامه از طرف رسهنگ بود به فرماندۀ پادگان و موضوعش، انتقال استوار سبزخدا به 

گردان 799. یاد سخرنانی صبح رسهنگ افتادم و با خودم گفتم االن وقتش است که یک هفته مرخصی کاسب شوم. در 

قسمت موضوع نوشتم: ترانسفر استوار گرین گاد ... الخ. نامه را حارض کردم و برُدم که رسهنگ امضا کند. رسباز رسهنگ 

گفت: »جناب رسهنگ رفته . نامه رو بده خودم فردا تحویل ایشون میدم.« برگشتم به دفرت و کم کم راهی آسایشگاه شدم. 

روز بعد رسهنگ باز هم چند جمله ای از اهمیّت یادگیری زبان خارجی حرف زد و باز هم وعدۀ مرخصی یک هفته ای 

را داد. منتظر بودم صبحگاه متام شود و رسهنگ نامۀ پر از واژه های خارجی را ببیند و من به مرخصی یک هفته ای ام بروم. 

بعد از صبحگاه به دو رفتم و مشغول کار شدم و مدام از یک هفته مرخصی ام تصویرها می ساختم. چند ساعتی با شوق 

و رغبت کار می کردم و انتظار دلپسندی را از رس می گذارندم. ساعت حدودای 11بود که رسباِز رسهنگ آمد و گفت: »رسباز 

بیا! جناب رسهنگ کار مهّمی باهات داره. بدو رسیع بیا«. رفتم داخل اتاق رسهنگ؛ احرتام نظامی گذاشتم و نزدیک میزش 

ایستادم. رسهنگ گفت: »این چه نامه ایه که نوشتی رسباز؟! حتی یک کلمه اش رو هم نفهمیدم.« گفتم: »جناب رسهنگ 

واژه های خارجی آوردم  تو نامه. آخه دیروز خودتون از خوبیای بلد بودِن زبان خارجی حرف زدید.« نگاهی کرد و گفت: »خب 

این تُرانسُفر که نوشتی معنیش چیه؟« گفتم: »تِرانسِفر یعنی انتقال جناب رسهنگ« گفت: »مرِد حسابی مگه واژۀ انتقال چه 

مشکلی داره؟؟؟«  گفتم: »راستش واژۀ ترانسفر واژۀ قشنگ تریه و اینکه انتقال  کلمۀ عربی است و در واقع برای ترانسفر، 

پرژن ُورد نداریم.« رسهنگ نامه را باال آورد و گفت: »پرژن ُورد دیگه چه صیغه ایه؟« گفتم: »پرژن ورد یعنی واژۀ فارسی...« 

رسهنگ گفت: »رسباز! به خاطر یه هفته مرخصی، حاال دیگه فارسی واژۀ فارسی نداره؟؟؟؟« رسم را انداختم پایین و دیگر 

چیزی نگفتم. رسهنگ یک بار دیگر نگاهی به نامه انداخت و گفت : »این گرین گاد دیگه چیه؟ اسم غذاست؟« گفتم: »نه 

جناب رسهنگ، سبزخدا به خارجی می شود گرین گاد. گرین یعنی سبز و گاد یعنی خدا« رسهنگ این بار گردنش را جلو کشید 

و صدایش را باال برد: »رسبااااز!! هیچ فکر نکردی اگه فرماندۀ پادگان این دری وری ها رو ببینه چی میگه به من؟؟؟؟« و من باز 

هم سکوت کردم و بغضی را که از آغاز گفت وگو با رسهنگ در گلویم جمع شده بود، قورت دادم. رسهنگ این بار از پشت 

میزش بلند شد و آمد به سمتم و بخشی از نامه را خواند: »انتظار می رود شام این ریکوئَست را اُکَسپت کنید. رسباز خودت 

می فهمی چی نوشتی؟؟؟؟؟؟« گفتم »ججججناب رسهنگ ری ری ریکوئئست یعنی درخواست؛  اَاَاَکسسسپت یعنی قبول کردن 

و موافقت کردن« اینها را که گفتم مچ دستم را پیچاند و فریاد زد: »بدو! بدو یه هفته اضافه خدمت واسه خودت بنویس، 

بیار! همین االن امضا کنم. خیر رسمون رسبازمون لیسانس داره.« و بعد با لگدی رسهنگانه از اتاق بیرونم انداخت.

خالصه به جای یک هفته مرخصی، یک هفته اضافه خدمت خوردم و از آن روز عهد کردم هیچ واژۀ خارجی 

را حتی توی گفتارم به کار نربم.

مقدمۀ مؤلف
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تـیــم تـألـیـف
و    ویـراســتاری  
کـتــاب هـــای
ادبـیات فـارسی کارشناس مهندسی مکانیک

نّواب رحیمی پور
N. Rahimipour

دکترای زبان و ادبیات فارسی
حورا نیک بخت
H. Nikbakht

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
کبری مهدی خانی
K. Mehdikhani

کارشناس زبان و ادبیات فارسی
فرحناز عباسی

F. Abbasi
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ادبیات تعلیمی فصل اول

010Quiz-001   �   درس یکم: نیکی   �    8
027Quiz-011   �    درس دوم:  قاضی ُبست   �   18

ادبیات سفر و زندگی فصل دوم

کوی عاشقان   �   36 035Quiz-028   �   درس سوم: در 
049Quiz-036   �   درس پنجم: ذوق لطیف   �   44

ادبیات غنایی فصل سوم

054Quiz-050   �    درس ششم: پروردۀ عشق   �   60
065Quiz-055   �    درس هفتم: باران محّبت   �   65

ادبیات پایداری فصل چهارم

069Quiz-066   �    درس هشتم: در امواج سند   �   78
081Quiz-070   �    درس نهم: آغازگری تنها   �   82

ادبیات انقالب اسالمی فصل پنجم

085Quiz-082   �    درس دهم: رباعی های امروز   �   96
088Quiz-086   �    درس یازدهم: یاران عاشق   �   100

ادبیات حامسی فصل ششم

کاوۀ دادخواه   �   104 099Quiz-089   �    درس دوازدهم: 
105Quiz-100   �    درس چهاردهم: حملۀ حیدری   �   115

ادبیات داستانی فصل هفتم

کبوتر طوق دار   �   122 117Quiz-106   �    درس پانزدهم: 
128Quiz-118   �    درس شانزدهم: قّصۀ عینکم   �   134

ادبیات جهان فصل هشتم

133Quiz-129   �    درس هفدهم: خاموشی دریا /   درس هجدهم: خوان عدل   �   146

پیوست ها

�    مهّمات امالیی   �   152 �
�    هم آوایان و متشابهان   �   159 �
�    ... و اینک خواِن آخر!   �   161 �

فهرست

درس های چهارم و سیزدهم کتاب درسی مربوط به ادبّیات بومی است و مورد سؤال قرار نمی گیرد.
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نیکی •

قاضی بُست •

لطف خدا

هّمت
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واژگان و امالی فارسی یازدهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

ستایش / درس یکم: نیکی

 1 واژۀ »چاشنی« به معنای ............ است.

کی B خورا A طعم و مزه 

 2 واژۀ »حالوت« به معنای ......... است.

B شیرینی گرما   A

 3 در بیت »به نام چاشنی بخِش زبان ها / حالوت سنج معنی در بیان ها« مراد از ترکیب »چاشنی بخِش زبان« 

چیست؟

B طعم و مزۀ زبان کالم اثربخشی می دهد.  که به  کسی   A

 4 در بیت »به نام چاشنی بخِش زبان ها / حالوت سنج معنی در بیان ها« مراد از واژۀ »حالوت سنج« چیست؟

B شیرینی سنج A نیروبخش 

 5 واژۀ »نژند« به معنای .......... است.

کالن B بزرگ و  A خوار و زبون 

که او خواهد نژندش« مراد از عبارت »بلند  که او خواهد بلندش / نژند آن دل   6 با توجه به بیت »بلند آن سر 

بودن سر« .......... است.

B عّزت داشتن کردن  A دعا 

 7 واژۀ »احسان« به معنای .......... است.
حسن، محسن، حسین،  تحسین

احسان کردن      B نیکی  A انسان نیک و درستکار 

 8 دو واژۀ ........... و ............ مترادف واژۀ »ترتیب« هستند.

ترتیب

مرّتب، رتبه، مراتب

B صف - ردیف  A سامان - چینش 

کم«  که نی یک موی باشد بیش و نی   9 در بیت »به ترتیبی نهاده وضع عالم / 

اوضاع، موضعواژۀ »وضع« در معنای .............. به کار رفته است.

وضع B موضوع  A حالت و چگونگی 

کم« واژۀ »نی« در معنای .............  که نی یک موی باشد بیش و نی   10 در بیت »به ترتیبی نهاده وضع عالم / 

به کار رفته است.

B نه A یکی از آالت موسیقی 

Q
ui

z.0
01

B10A9A8B7B6A5B4A3B2A1

به امالی واژه های 
کن! سبزرنگ دقت 
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فصل یکم  ادبیات تعلیمی
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

مقرون، قرینه، تقارن 1 واژۀ »قرین« به معنای ........... است.

قرین B غرق شده، فرورفته  A یار، نزدیک 

 2 واژۀ »ادبار« به معنای ............. است.

کردن B نگون بختی، پشت  A نیک بختی، روی آوردن 

 3 واژۀ »اقبال« به معنای ............ است.

لA نیک بختی، روی آوردن قبول، مقبول، قابل، ُمقبل، تقّبُ

اقبال کردن  B نگون بختی، پشت 

موّفق، موافق، وفاق 4 واژۀ »توفیق« به معنای ........... است.

توفیق گردانیدن  B سازگار  A پیروز شدن 

کند تا خواهش او به نتیجه برسد. که خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده، مهّیا   5 ............. آن است 

B توفیق A اقبال 

 6 واژۀ »تدبیر« به معنای ........... است.
مدبر، تدّبر

تدبیر B دبیری و ریاست  کاری اندیشیدن  A به پایان 

 7 واژۀ »رای« به معنای ........... است.

B راه و روش A اندیشه و عقیده 

به  از رای« عبارت »پای یک سو نهادن«  نه  آید  کار  از تدبیر  نه  پای /  او یک سو نهد  توفیق  گر   8 در بیت »و 

معنای ............... است.

B همراهی نکردن کردن  A لجبازی 

 9 واژۀ »ابد« به معنای ............ است.

B زمان بی پایان A زمان بی آغاز 

 10 واژۀ »ازل« به معنای ......... است.

B زمان بی پایان A زمان بی آغاز 
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واژگان و امالی فارسی یازدهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

 1 واژۀ »تیره رایی« به معنای ......... است.

B بدبختی و تیره روزی A بداندیشی و ناراستی 

لطیف، لطافت، مالطفت 2 واژۀ »لطف« به معنای ........... است.

لطف B زیبایی و تناسب  A مهربانی و احسان 

کامل، مکّمل، تکمیل 3 واژۀ »کمال« به معنای .............. است.

کمال کامل شدن   B کردن  کامل   A

 4 در بیت »یکی روبهی دید بی دست وپای / فروماند در لطف و صنع خدای« فعل »فروماند« به چه معناست؟

B متحّیر شد A به جا ماند 

 5 در بیت »یکی روبهی دید بی دست وپای / فروماند در لطف و ُصنع خدای« 

صنعت، مصنوع، مصنوعی، تصّنعواژۀ »ُصنع« به معنای .......... است.

ُصنع کردار   B A آفرینش 

 ............. با  کجا می خورد؟« واژۀ »چون«  از   6 در بیت »که چون زندگانی به سر می برد؟ / بدین دست و پای 

تلفظ می شود و به معنای ............ است.

B مصوت بلند »او« - چگونه ــ « مثل و مانند  ـُ کوتاه »ـ A مصوت 

که شیری برآمد، شغالی به چنگ« واژۀ »درویش« به معنای   7 در بیت »در این بود درویش شوریده رنگ / 

.............. است. 

B عارف و سالک راه حق A فقیر و بینوا 

 8 واژۀ »شوریده« به معنای .............. است.

B پرشور و سِر حال A آشفته و پریشان 

که شیری برآمد، شغالی به چنگ« ترکیب »شوریده رنگ« به   9 در بیت »در این بود درویش شوریده رنگ / 

معنای ............ است.

B پر شور و سر حال A آشفته حال 

 10 »شغال« پستانداری از تیرۀ ...........  و جزء رستۀ ............. است.

گوشتخواران B سگان -  گیاهخواران  گربه سانان -   A
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فصل یکم  ادبیات تعلیمی
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

 1 واژۀ »غیب« به معنای .......... است.

B پنهان، نهان از چشم A خدایی، از سوی خدا 

که شیری برآمد، شغالی به چنگ« عبارت »در این بود« یعنی:   2 در بیت »در این بود درویش شوریده رنگ / 

. ................

B در این فکر بود A در این مکان بود 

که شیری برآمد، شغالی به چنگ« مصدر »برآمدن« به   3 با توجه بیت »در این بود درویش شوریده رنگ / 

معنای ............ است.

B پدیدار شدن A باال آمدن 

که آتشی بنشانی« مصدر   4 با توجه به بیت »بر آتش تو نشستیم و دود شوق برآمد / تو ساعتی ننشستی 

»برآمدن« به معنای .......... است.

B پدیدار شدن A باال آمدن 

 5 با توجه به بیت »شغال نگون بخت را شیر خورد / بماند آنچه روباه از آن سیر خورد« عبارت »سیر خوردن« 

به معنای ...........  است.

گیاهان پیازدار را خوردن B یکی از  A پر شدن معده از غذا 

کدام واژه مترادف صفِت »سیر« است؟  6 

گرسنه  B A بیزار  

 7 در متن »پسرک وارد دّکان شد و از عّطار دو سیر زعفران خواست.« واژۀ »سیر« در معنای .......... به کار رفته 

است.

B یکی از واحدهای وزن  گیاهان پیازدار  A یکی از 

 8 در بیت »شغال نگون بخت را شیر خورد / بماند آنچه روباه از آن سیر خورد« مصراع دوم یعنی: ...........

که روباه از آن سیر خورده بود، به جا ماند. A مقداری از غذایی 

B روباه از باقی ماندۀ غذای شیر خورد و سیر شد.

وت« به معنای .......... است.
ُ
که روزی رسان قوت روزش بداد« واژۀ »ق  9 در بیت »دگر روز باز اّتفاق اوفتاد / 

B زور بازو ک و رزق روزانه  A خورا

 10 واژۀ »یقین« به معنای ......... است.

B استوار A باور 
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واژگان و امالی فارسی یازدهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

کرد« واژۀ »دیده« به معنای ........... است. کرد / شد و تکیه بر آفریننده   1 در بیت »یقین مرد را دیده، بیننده 

B چشم کرده است  A نگاه 

کرد« واژۀ »بیننده« به معنای ......... است. کرد / شد و تکیه بر آفریننده   2 در بیت »یقین مرد را دیده، بیننده 

گر B تماشا A بینا 

کرد« مصدر »شدن« به معنای ..........  کرد / شد و تکیه بر آفریننده   3 با توجه به بیت »یقین مرد را دیده بیننده 

است.

گشتن  B A رفتن 

کرد« مصراع اول یعنی: ........... کرد / شد و تکیه بر آفریننده   4 در بیت »یقین مرد را دیده بیننده 

گذاشت. B باور مرد را به تماشا  کرد.  A باور دیدۀ مرد را بینا 

 5 واژۀ »زنخدان« به معنای ........... است. 

B چانه گونه   A

معنای  به  »َجیب«  واژۀ  یب« 
َ

غ ز  فرستد  روزی  بخشنده،  که   / َجیب  به  چندی  فروبرد  »زنخدان  بیت  در   6 

............ است.

کیسۀ دوخته شده به لباس  B گریبان و یقه   A

 7 با توجه به بیت »نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست / چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست« عبارت 

»تیمارخوردن« به معنای ......... است.

B آراستن کسی را خوردن  A غِم   

که تارها دارد.  8 ............. نوعی ساز است با سری خمیده 

B چنگ A عود 

گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست«  کاین زمانم  که پندم می دهی /   9 در بیت »با زمانی دیگر انداز ای 

واژۀ »چنگ« به ترتیب در معانی ........... و ........... به کار رفته است.

A یکی از آالت موسیقی - دست و پنجه

B دست و پنجه - یکی از آالت موسیقی

به  داشتن«  »تیمار  عبارت  خویش«  تیمار  خود  نداری  تو  چون   / تو  ز  ندارد  تیمار  تو  »یار  بیت  به  توجه  با   10 

معنای ........... است.

B غم خوردن کردن  A مراقبت 
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فصل یکم  ادبیات تعلیمی
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

 1 در بیت »نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست / چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست« واژۀ »چنگ« 

در معنای ............ به کار رفته است.

B یکی از آالت موسیقی A چنگال 

 2 واژۀ »محراب« به معنای ........... است.

B روبه رو A جایگاه امام در مسجد 

گوش« مراد از مصراع اول چیست؟  3 در بیت »چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش / ز دیوار محرابش آمد به 

که از شدت ضعف، هوش و صبر برایش نماند. A وقتی 

B زیرا از شدت ضعف و بی هوشی، صبرش تمام شد.

 4 واژۀ »َشل« به معنای ........... است.

B سست و بی حال A دست وپای ازکارافتاده 

ل« به معنای ......... است.
َ

 5 واژۀ »َدغ

کم رمق B ناتوان و  A مکر و ناراستی  

ل« در معنای ........... به کار 
َ

ل / مینداز خود را چو روباه َشل« واژۀ »َدغ
َ

 6 در بیت »برو شیر دّرنده باش، ای َدغ

رفته است.

B مّکار و حیله گر A مکر و ناراستی 

»چه«  واژۀ  معنای  سیر؟«  وامانده،  به  روبه  چو  باشی  چه   / شیر  چو  ماند  تو  کز  کن  سعی  »چنان  بیت  در   7 

کدام است؟

B چگونه  A چرا 

کز تو ماند چو شیر / چه باشی چو روبه به وامانده، سیر؟«  کن   8 در بیت »چنان سعی 

واژۀ »وامانده« به معنای .......... است.
ساعی

سعی B ته مانده و باقی مانده  A فرومانده و ناتوان 

که َسعَیت بود در ترازوی خویش« مصراع دوم یعنی: .......  9 در بیت »بخور تا توانی به بازوی خویش / 

A تنها حاصل تالش تو به تو تعلق دارد.

B تالش تو با خودت مقایسه می شود.

گرفتن«  که دستم بگیر« عبارت »دست   10 با توجه به بیت »بگیر ای جوان دست درویش پیر / نه خود را بیفکن 

به معنای .......... است.

کردن B دست دادن و مصافحه  کمک و یاری رساندن   A
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واژگان و امالی فارسی یازدهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

 1 واژۀ »دون« به معنای ............ است.

B پست و فرومایه A صاحب، دارنده 

 2 واژۀ »هّمت« به معنای ............ است.
اهتمام

هّمت B غیرت و جوانمردی  A اراده و عزم قوی 

به  واژۀ »فخر«  از آن فخر، عار دار«  و ننگ داری،  نام  گر   / از وسیلت دون هّمتی رسد  که   3 در بیت »فخری 

معنای ............ است.

B نازیدن  A بزرگی و بالندگی 

گر نام و ننگ داری، از آن فخر، عار دار« واژۀ »دون هّمتی«  که از وسیلت دون هّمتی رسد /   4 در بیت »فخری 

به معنای ............ است.

B ناالیق و ناسزاوار بودن A طبع و اندیشۀ پست داشتن 

گر نام و ننگ داری، از آن فخر، عار دار« عبارت  که از وسیلت دون هّمتی رسد /   5 با توجه به بیت »فخری 

»نام و ننگ داشتن« به معنای ............ است.

B بی آبرویی و بی شرمی A آبرو و اعتبار داشتن 

گر نام و ننگ داری، از آن فخر، عار دار« عبارت »عار داشتن«  که از وسیلت دون هّمتی رسد /   6 در بیت »فخری 

به معنای .......... است.

گرفتن B عبرت  A ننگ  داشتن 

»دون هّمتانند  جملۀ  پوست«  و  بی مغز  دون هّمتانند  که   / اوست  در  مغزی  که  سر  آن  ورزد  »َکَرم  بیت  در   7 

بی مغز و پوست« یعنی: .............

A دون هّمتان نه مغز دارند و نه پوست.

B دون هّمتان مغز ندارند و تنها ظاهر هستند.

که نیکی رساند به خلق خدای« عبارت »نیک بیند« به معنای   8 در بیت »کسی نیک بیند به هر دو سرای / 

............ است.

B دید مثبت دارد A خیر و خوبی می بیند 

 9 در بیت »صورِت بی صورِت بی حّد غیب / ز آینۀ دل تافت بر موسی ز جیب« معنای واژۀ »تافت« چیست؟

B برگشت A تابید 

کشید.« معنای واژۀ »تافت« چیست؟ کشمیر لشکر   10 در متن »امیر بتافت و سوی ناحیت 

B روی برگردانید A تابید 
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فصل یکم  ادبیات تعلیمی
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

ج« به معنای ............ است. ج به بوستان رفتند.« واژۀ »تفّر  1 در متن »دیگر روز، امیر و پسرک برای تفّر

B قدم زدن A سیر و تماشا 

گوهر یکدانه شد« فعل »شد« در معنای  که ضایع نگشت / قطرۀ باران ما   2 در بیت »گریۀ شام و َسَحر، شکر 

......... به کار رفته است.

B رفت گشت   A

کنون بارگه پادشاست / دل بِر دلدار رفت، جان بِر جانانه شد« فعل »شد« در معنای   3 در بیت »منزل حافظ 

............ به کار رفته است.

B رفت گشت   A

 4 در متن »شب است و نیستی/ حق، حق،/ ای همیشه هست / بیامرز مرا / ماه آمد روی البرز! « واژۀ »ماه« 

در معنای ............. به کار است.

B ماه آسمان A ماه تقویم  

گرفت آن نهال / فزون زانکه دیگر درختان به سال« واژۀ »ماه« در معنای ............   5 در بیت »به یک ماه باال 

به کار رفته است.

B ماه آسمان A ماه تقویم 

کنده شدم«  که از این دست نه ای / رفتم و سرمست شدم وز طرب آ که سرمست نه ای، رو   6 در بیت »گفت 

واژۀ »دست« به معنای ............ است.

B نوع و قماش A یکی از اعضای بدن 

 7 در بیت » آن جام طرب شکار بر دستم ِنه / وان ساغر چون نگار بر دستم ِنه« واژۀ »دست« در معنای ......... 

به کار رفته است.

B نوع و قماش A یکی از اعضای بدن 

گلزاری برآید« عبارت »از دست برآمدن« به  کاری برآید / ز هر خاریم  دستم چنین   8 با توجه به بیت »گر از 

معنای ........... است.

کردن کم  B از دست دادن،  A از عهده برآمدن 

گو مباش« واژۀ »تند« در معنای ......... به کار  که باشی، درم،   9 در بیت »تو بهر ِدَرم تند و بدخو مباش / تو باید 

رفته است؟

B خشمگین A سریع  

 10 در بیت »بشد تند افراسیاب از میان / برآویخت با لشکر تازیان« واژۀ »تند« در معنای .......... به کار رفته است.

B خشمگین A سریع  
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واژگان و امالی فارسی یازدهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

به  کشیده سر به بام خسته جانی« صفِت »خسته جان«  ارغوانی /  با توجه به بیت »سحر دیدم درخت   1 

معنای ............ است.

B غم زده، ناشاد A زخمی، مجروح 

که فکر دیگرانی« عبارت »بهارت خوش« به چه  گفتم: / بهارت خوش  گوش ارغوان آهسته   2 در بیت »به 

معناست؟

B بهارت خوش باد. A بهارت خوش است. 

مبارک، تبّرک، تبریک 3 در َمَثل »از تو حرکت، از خدا برکت« واژۀ »برکت« به معنای .......... است.

برکت B فراوانی و بسیاری  A خجستگی و مبارکی 

 4 در بیت »بدزدی ز نعمت، بدزدم ز خدمت / چه برکت بود در میان دو سارق« واژۀ »برکت« به معنای ......... است.

B فراوانی و بسیاری A خجستگی و مبارکی 

کمر بسته و ملخی را ده برابر خود برداشته.« عبارت »کمر  که به زورمندی   5 با توجه به متن »موری را دیدند 

بستن« به معنای ........... است.

گرفتن کاری تصمیم جدی  B برای انجام  کسی بودن  A مطیع فرمان 

کمربستۀ خانم و خدمتش می کرد.« عبارت »کمر بستن« به معنای   6 با توجه به متن »آقا، خودش شده بود 

........... است.

گرفتن کاری تصمیم جدی  B برای انجام  کسی بودن  A مطیع فرمان 

به  واژۀ»زورمند«  برداشته.«  خود  برابر  ده  را  ملخی  و  بسته  کمر  زورمندی  به  که  دیدند  را  »موری  متن  در   7 

معنای ........... است.

B صاحب قدرت، توانا A صاحب نفوذ، اثرگذار 

گرانی چون می کشد؟« واژۀ »چون« در معنای ............ به کار رفته است. که ]بار[ به این   8 در متن »این مور را ببینید 

B چگونه A زیرا 

کار رفته است. گرانی چون می کشد؟« واژۀ »گران« در معنای ............ به  که]بار[ به این   9 در متن »این مور را ببینید 

B سنگین A قیمت باال 

 10 واژۀ »حمّیت« به معنای .......... است.

B عزم و ارادۀ قوی A غیرت و جوانمردی 
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فصل یکم  ادبیات تعلیمی
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

 1 در بیت »به نام چاشنی بخش زبان ها / حالوت سنج معنی در بیان ها« امالی واژۀ »حالوت سنج« ............ است.

B نادرست A درست 

گردد« امالی واژۀ »غرین« ............ است. گردد / همه ادبارها اقبال  گر لطفش غرین حال   2 در بیت »ا

B نادرست A درست 

»ذنخدان«  واژۀ  امالی  غیب«  ز  فرستد  روزی  بخشنده،  که   / جیب  به  چندی  برد  فرو  »ذنخدان  بیت  در   3 

............ است.

B نادرست A درست 

کشند.« امالی واژۀ »همّیت« ............ است.  4 در متن »به نیروی هّمت و بازوی همّیت 

B نادرست A درست 

گردد« چند غلط امالیی وجود دارد؟ گردد / همه ادبارها اقبال  گر لطفش قرین حال   5 در بیت »ا

B یک A هیچ 

که شیری برآمد، شقالی به چنگ« چند غلط امالیی وجود دارد؟  6 در بیت »در این بود درویش شوریده رنگ / 

B یک A هیچ 

ج شده در مقابل آن صحیح است؟ کدام واژه با توجه به معنای در  7 امالی 

B هالوت: شیرینی A ُصنع: آفرینش  

ج شده در مقابل آن صحیح است؟ کدام واژه با توجه به معنای در  8 امالی 

گردانیدن B توفیق: سازگار  A َدَقل: مکار و حیله گر  

کدام عبارت مناسِب جای  گوش«  به  آمد   ............ ز دیوار  از ضعیفی و هوش /  نماند   9 در بیت »چو صبرش 

خالی است؟

B مهرابش A محرابش 

کدام واژه مناسِب  گر نام و ننگ داری، از آن فخر، .... دار«  که از وسیلت دون هّمتی رسد /   10 در بیت »فخری 

جای خالی است؟

B عار A آر 
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• مهّمات امالیی
• هم آوایان و متشابهان
• ... و اینک خواِن آخر!
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خرید آنالین درواژگان و امالی فارسی یازدهم | 

ُصنع
صور و شیپور

صعب
ِصَلت

مصطفی
صائب
عرصه
القّصه
َصَنم
صالح

تلخیص
صراحت

صباحت 
 اصناف

اختصاص
مرصاد
عنصر 

 قرص خورشید
 مصّمم
صفیر 
حصار

مخلصانه
خصال
رخصت

وصی
ُمَتَصّید

استخالص 

 صـ    ـصـ    ـص ص
حالوت سنج

محراب
حمّیت
َحَشم

محجوب
حالل و مباح
علی اّیِ حال

ُحطام
تحفه 
 احرار
َحلب
حریف
صالح
حسام
الحان
بحران

مفاتیح الجنان
حجره

حنابسته
صراحت

مدح و ثنا
صباحت
محمل
حضرت
 تحّیر 

 استحقاق 
 حاجت 

َمحَرم

 حـ    ـحـ    ـح ح
 محض 
 حامل 
حصار 
 محشر
 لوح 

 ترجیح
رشحه

مستحق
 تحلیل

محوطه 
حلول

ک  ضّحا
 الحاح 

حرب
ناحیت
ریاحین

حّبه
مصلحت 
مناصحت
مضحک
مسحور
محّقر

مسامحه
ح  مفِرّ

 بّر و بحر
حماقت

حشر
سبحان اهلل

محضر

 حـ    ـحـ    ـح ح

مهّمات امالیی
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مهّمات امالیی خرید آنالین در

عَعْزل کردن برکنار 

َازل
َ
ا زمان بی آغاز 

سسور جشن

صصور شیپور

قِقّصه داستان

غُغّصه غم و اندوه

قِفراق دوری

غَفراغ آسودگی

تحیات زندگی

طحیاط زمین جلوی خانه  که دور 
آن دیوار باشد.

زگزاردن به جا آوردن

ذگذاردن قرار دادن

سَاسرار رازها

صِاصرار پافشاری

ععاری بدوِن، فاقِد

آآری بلی، بله

ویخویش خود، خویشاوند

یخیش گاوآهن

غذغذا ک خورا

قضقضا سرنوشت

تَتَبع پیروی

طَطْبع سرشت

زرازی اهل ری

ضراضی خشنود

حنواحی ناحیه ها

هـنواهی نهی شده ها

هـِهالل ماه نو

حَحالل روا و جایز

غزغزا جنگ

غذغذا ک خورا

ققالب شکل

غغالب بیشتر، َبرنده

هم آوایان و متشابهان
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خرید آنالین درواژگان و امالی فارسی یازدهم | 

اخار  تیغ

واخوار  پست

اخاستن بلند شدن

واخواستن کردن طلب 

سسفیر نماینده

صصفیر فریاد

ذنذیر هشداردهنده

ظنظیر مانند

عمعونت یاری

ؤمؤونت هزینه، سختی

ثثواب پاداش

صصواب راست و درست

ححول اطراف

هـهول ترس

اَاَلم غم

عَعَلم پرچم و بیرق

زُزالل گوارا صاف و 

ضَضالل  گمراهی

ععرش تخت پادشاهی، سایبان

اارش واحد طول
 )از آرنج تا سر انگشت(

غغریب ناآشنا

ققریب نزدیک

اخان رئیس و مهتر قوم

واخوان بساط، سفره

هـُمهَمل بیهوده

حَمحِمل مهد، کجاوه

هـبهر سهم، قسمت

حبحر دریا
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مهّمات امالیی خرید آنالین در

کدام واژه هاست؟  1 »چیرگی، هنگام، فرومایگی، مهربانی« به ترتیب معانی 

1( تصّرف، موسم، ماللت، رأفت  

ت، رأفت
ّ
2(  تسخیر، موعد، مذل

3( تسخیر، موعد، سبک سری، رفعت  

4( تصّرف، موسم، مالل، موعد

گزینه به درستی آمده است؟ کدام   2 معانی واژه های»کافی، اعطا، نهیب، هژبر« در 

1( سزاوار، بخشش، هراس، خشمگین 

گذاری، فریاد، خشمگین کار، وا 2( دانای 

کفایت، بخشش، هیبت، شیر    3( با

ک، شیر گذاری، ترسنا کار، وا 4( دانای 

گان نادرست است؟ گزینه معنی بعضی واژ کدام   3 در 

گستاخ و پررو(، )تیمار: مراقبت(، )ِثقت: اطمینان(   1( )ستیزه روی: 

ل: تغییردهنده(، )هول: ترس( کشاورز(، )مبّدَ 2( )برزیگر: 

ک: تند و فرز(، )بور: سرخ(، )َنَوند: اسب تندرو(   3( )چاال

4( )فایق: برگزیده(، )غو: فریاد(، )تلبیس: دروغ(

کدام واژه همگی درست است؟  4 معانی مقابل 

1( شماتت: سرکوفت، سرزنش، ماللت   

2( پایمردی: خواهشگری، شرافت، میانجی گری

3( حضرت: آستانه، پیشگاه، درگاه   

4( سرسام: سرگیجه، پیشانی، هذیان

... و اینک خواِن آخر!

گان و امالی فارسی است که بر اساس استانداردهای  توربوسوار عزیز! آزمون زیر شامل 25 سؤال از واژ
کتاب،  که در پایان این  گذشته طراحی شده اند. ما انتظار داریم  کنکورهای سراسری سال های 
این  از پاسخ گویی به سؤاالت  گر پس  ا اما  بتوانی به همۀ این سؤاالت به درستی پاسخ دهی؛ 
کوییز  کمتر از 90 رسیدی، از توربوجت پیاده نشو! دنده عقب بگیر، برو به  آزمون، به درصدی 
کن! ... تا رسیدن به مقصد نهایی راهی نمانده است. اول و دوباره جت سواری را از سر شروع 
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