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 امال و لغت
 

كـه   طـوري  اسـت؛ بـه   الشعا قرار داده دادهاي تلخي تاريخ سرزمينمان را تحت متأسفانه در اعصار متمادي روي«در عبارت  -1
انـد و در   هاي فرهنگي ما را به يغمـا برخاسـته   در اين بهبوحه افرادي طاغي داشته. اند ي فرهنگ ايران را درنورديده ريشه

چنـد غلـط اماليـي و    » .انـد  ميهنان در الك خود فرورفته هيچ حائلي بـر سـر راه خـود احسـاس نكـرده      همعزمي  ابر بيبر
 خورد؟ الخطي به چشم مي رسم

 چهار) 4 سه) 3 دو) 2 يك) 1 

قت الدين عبيداهللا معروف به عبيد ذاكاني در يكي از توابع قزوين چشم به جهان گشود و گوي سـب  خاجه نظام«در عبارت  -2
سازي و گاهي در لباس اقتضاب و گاه  او توانست با چاشني طنز و حزل و مزاح و حجو و نظيره. از طبايع ظريفان زمانه ربود

 خورد؟ الخطي به چشم مي چند غلط اماليي و رسم» .در جيب رؤيت و تفكر تعدي و تباهي نظام حاكم را به تصوير بكشد
 شش) 4 پنج) 3 چهار) 2 سه) 1 

و مشير زبـان گشـود و    ري سفي واسطه ي متعارض اين مرجح پيش خاطر او آمد و بي ر دو انديشههالمر از آخر«در عبارت  -3
گفت من به آن كه دست قدرت دارم و بازي صولت پيل مست را در پاي آرم ايـزد تعـالي مـرا بـه صـفت داد و دهـش       

ها  امالي كدام واژه» .انوران كوتاه كردممخصوص عنايت گردانيده است و به خالف امسال خويش دست از خون ديگر ج
 است؟ نادرست

 مرجح، صولت) 4 رمرجح، سفي) 3 حآخرالمر، مرج) 2 آخرالمر، امسال) 1 

بـه   اگـر  اگر به يك ايراني صفات مضموم دروغگو، رزل و يغماگر انتصاب دهند چه بسا چندان متأثر نشـود ولـي  «در عبارت  -4
 شود؟ مي چند غلط اماليي ديده» .شود ور مي آتش غيض و غضب در ضمير او شعلهيا شمر خطاب كنند،  دهمان شخص يزي

 چهار) 4 سه) 3 دو) 2 يك) 1 

اي كـه اليـق    بنشست و ساحت سينه از گرد عداوت و منازئت پاك گردانيد، كلمه ،چون سورت خشم شهريار«در عبارت  -5
 حليتـي ضاياي فتوت و مروت خيزد در كسوتي زيبنده و ي او بود بر زبان براند و شرايط حفظ غيب كه از ق ي حميده هرسي

 چند غلط اماليي وجود دارد؟» .شايسته مرعي داشت
 چهار) 4 سه) 3 دو) 2 يك) 1 

 تر است؟ هاي اماليي بيش در كدام عبارت شمار غلط -6
چنـدين   اني با خود گفت كه در اندرون مسجد شوم از جهت اسـتماء سـخن ايـن مـرد كـه برگـرد او      رصنپس آن مرد ) 1 

 .ازدحام است
 .ننشستمي گاه ملك مالذم نبودمي و منتظر بالها بود مرا و بر در فرصت ،زاردن آني، پس از گماي داشت ناقه كار و اگر در اين) 2 
اگر مثال باشد بعضي اموال او در تصرف آريم كه ديـوان را  . گفتند فالن عامل را ضياء بسيار بود و فرزندان او مهجورند) 3 

 .تمام باشد طوفير
وال دنيـا  ذاگر مصائبي پيش آيد به ايمان و تقوا تمسك توان نمود و يكي از ثمرات تقوا آن است كـه از حسـرت فنـا و    ) 4 

 .فارق توان زيست
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 ؟شود نمي در كدام گزينه غلط اماليي ديده -7
 .ظير نفس خويش گردانيداو را ن ،ار افراط نمود و در حرمت و نفاذ امردغ نعمتو ملك در اعزاز آن كافر) 1 
 .آيد تا هر نفقه و معونت كه بدان حاجت افتد، تكفّل كني و مالي خطير در صحبت تو حمل فرموده مي) 2 
 .ن كنند و در صحبت او پنجاه صرّه دينار حمل فرمودتا طالعي ميمون براي حركت او تعيگاه مثال داد  و آن) 3 
 .گرچه دوستي و قرابت دارند، كه مثَلِ مواصلت ايشان چون تربيت مار استاز اهل فصق و فجور احتراز بايد كرد ا) 4 

ها افتاد،  طور قطع به دست مغول ميالدي كه به 1638از زماني كه بغداد تحت استيالي ايرانيان درآمد تا سال «در عبارت  -8
ين دست به آن دست گشت تا حساب، به كرّات از ا هاي بي اين دارلملك قديم مسلمانان تحت تأثير جذر و مدهاي جنگ

» .النهـرين شـد   صفويه، دولت عثماني صاحب باالمعـارض بـين   اني ضعف و فتور روزافزون آخرين پادشاه واسطه به بلطبع
 خورد؟ الخطي به چشم مي چند اشتباه اماليي و رسم

 دو) 4 سه) 3 چهار) 2 پنج) 1 

و طـوع و   تضـرّع ديوار فنا رفت، مرد را جـز   رب امل بر سي عمر به ساحل رسيد و آفتا و بدان كه چون سفينه«در عبارت  -9
 شود؟ مي چند غلط اماليي ديده» .توبه و عنابه و فكرت صواب و عقاب و بازگشت به حسن معاب هيچ روي نيست

 چهار) 4 سه) 3 دو) 2 يك) 1 

اند، هر لحظه به نوعي ترشـح كنـد و    معجون كرده نآن آب سلسال لطف كه صلصال اناع غريزت ايشان بدا«در عبارت  -10
 شود؟ مي چند غلط اماليي ديده» .ترين شاعبه تغير فاحش پذيرد ر يابد و از مجاورت كممايع بال تكد از ورود اندك

 چهار) 4 سه) 3 دو) 2 يك) 1 
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 تحليلي -آموزشيي  نامه پاسخ

 )مانع: حائل// گر  طغيان: طاغي( بحبوحه//  طوري به//  الشعاع تحت 3 ي گزينه -1

//  هـا  هـا و سرشـت   طبـع : طبـايع ) // (تمسخر ديگري( هجو) // دار سخن خنده( هزل//  زاكاني//  خواجه 2 ي گزينه -2
 )»رؤيت و تفكر«گفتن؛ متضاد  سرايي، ارتجالي سخن بديهه :اقتضاب

 .)كند امال را نادرست مي» الـ«از » ا«افتادن ( آخراالمر 1 ي گزينه -3
 ها و مانندها همانندها، مثل :اَمثال 

 )خشم( غيظ، )دادن نسبت( انتساب) فرومايه و ناكس( رذل، )مذّمت شده، نكوهيده( مذمومصفات  4 ي گزينه -4

 .است نادرست آمده) به معناي دشمني و جنگ» نزاع«ي  ريشه هم( منازعتتنها امالي  1 ي گزينه -5
 كردن رعايت: مرعي داشتن 
 شدت خشم: سورت خشم 

 3 ي گزينه -6
 ).سارمسيحي، ت: نصراني( .است غلط نوشته شده) به معناي شنيدن» سمع«ي  ريشه هم( استماع ي نخست گزينهدر 

كـار   كـدام كلمـه بـه   بـراي  » گزاردن«. (نادرست است) به معناي همراه» الزم و ملزوم«ي  ريشه هم(الزم مامالي : ي دوم گزينهدر 
 .)دهيم آوريم يا انجام مي ؛ پس امالي آن درست است، زيرا كار را به جا مي»كار«بله، است؟  رفته
سـود،  ( توفيرو ) تواند بر اموال خود تصرف كند ناقص عقل، كسي كه نمي( محجور، )زمين و امالك( ضياعامالي  ي سوم گزينهدر 

 .نادرست است) تفاوت
 ).زدن، دستاويز ساختن چنگ: تَمسك. (غلط است) آسوده( فارغ و) دننابودي، ناپديدش( زوال امالي ي چهارم گزينهدر 

 :نيز نوشت» ا«تواند با  يابند مي پايان مي» ◌ٰ ي«كه به را هاي عربي  تمام واژه 
20T  و  موسا =موسي / هدا  =هدي // تقوا  =تقوي... 

 :بنويسيم» ا«ها را به شكل  ي پسين بگيرند، ديگر مجبوريم كه حرف پاياني آن وابسته ها ويژه اگر اين واژه به 
 ....مصطفاي بدقواره و // عيساي مريم // تقواي بسيار  

ـ ( تمئونبا ) به معناي بخشش به زن و فرزند» انفاق«ي  از ريشه(نفقه  :ي دوم گزينهدر  1 ي گزينه -7 ـ  ) تمؤون اي بـه معن
جا به معناي مهم اسـت   در اين» خطير«. (به معناي تعاون و ياري» معونت«تناسب معنايي دارد نه ) يا رنج و سختي(خرج و هزينه 

 ).نه خطرناك
 .شود نوشته مي تعييناشتباه است و بايد به جاي آن ) كردن يقينبه چشم ديدن و (تعين : ي سوم گزينهدر 
 )شدن كار و فرمان روان :نفاذ//  پيوستگي :مواصلت. (غلط است) بدكاري( فسقنيز امال  ي چهارم گزينهدر 
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 2 ي گزينه -8
 )پايتخت( دارالملك ←ملك  +الـ  +دار  -1 
 )ي دوم اعداد ريشه: جذر(و مد  جزر -2 
 )طبيعتاً( بالطبع ← طبع+ الـ + بـ  -3 
 )بدون رقيب( بالمعارض ←معارض  +بِال  -4 
 )ضعف و سستي، فاصله: 20Tفترت =فتور 20T// بارها : كرّات(

 3 ي گزينه -9
 )بازگشت به سوي خدا، توبه( تبانا = انابه -1 
 ) پاداش و كيفر اخروي( و عقابثواب  -2 
 )جاي بازگشت( مآب -3 
 )آرزوها بر باد رفت: آفتاب امل بر سر ديوار فنا رفت(

 3 ي گزينه -10
P0Fاناء -1 

1
P )كوزه( 

P1Fمايه اندك -2 

2
P )كمي، اندكي( 

 )عيب، شك و گمان( شائبه -3 
 )هاي حيواني ي غريزه گل خشك كوزه: اء غريزتصلصال ان ⇐شده  گل خشك: صلصال// آب روشن و گوارا : سلسال(

                                                 
 رنج و سختي: عنا -1

 اندازه و مقدار -2، پول و سرمايه -1 :مايهمعاني . ها در ادبيات فارسي كاربرد يافته است و در ادبيات گذشتگان كاربرد نداشته است تازگي» مايع«ي  واژه -2
 علت و سبب، اصل و بنياد -3و 


