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ي سـوم  تنها در گزينه » آرنگ«اما  . ها آمده، درست است   در گزينه » اجرا«ي  هر چهار معنايي كه براي واژه     3يگزينهپاسخ-1

حساب ادف بهمتر» لطف و نوازش كردن«به معني » نواختن«كردن است كه با ، نگهداري »داشتن«يكي از معاني    . استدرست معنا شده  

هاي درسي پنهان هـستند، در فـصل دوم   ي كتابنامهالي واژه  كه البه  - يا بهتر بگويم دور از ذهن      -هاي دور از چشم   اين نكته (آيد  مي

هـاي  حتمـاً ايـن كتـاب را بـا دقّـت بخوانيـد تـا اولـين تـست         . اندطور كامل بررسي شده   به» امال و لغت در آزمون سراسري     «از كتاب   

.)هاي بعدي پايين نياوردگويي به تستنفستان را براي پاسخ آزمون سراسري شما را غافلگير نكند و اعتمادبهيدفترچه

1يگزينهپاسخ-2

.»كبودرنگ«يعني »  رنگحبري«است اما » مرَكّب«به معني » حبر«1يگزينهپاسخ-3

نيـز  » نـواحي «امالي  . بيايد) سرشت (»طَبع«جاي آن   كه مناسب اين متن نيست و بايد به       » پيرو«يعني  » تَبع«3يگزينهپاسخ-4

بـه  . (باشـد » خواسـته «جا بـه شـكل      هم بايد در اين    »خاسته«. شودنوشته) شده و ناپسندد  امور نهي  (»نواهي«غلط است و بايد به شكل       

ترين نكتـه در پاسـخ   ها مهمگوييم كه توجه به آن ميامالييجفت، » خاسته-خواسته«و »  نواهي-نواحي«، » طَبع-تَبع«هايي مانند واژه

بـه آمـوزش و تمـرين ايـن      » كتاب امال و لغت در آزمـون سراسـري        «هاي امالي آزمون سراسري است و بخش اصلي         تن به تست  گف

.)هاي اماليي اختصاص داردجفت

.استغلط آمده) مورد رضايت(و مرضي ) انديشيدرنگ و ژرف(، تأمل )ترسناك(امالي هايل 1يگزينهپاسخ-5

شـدن يـا    مـشغول «نيـز اگـر بـه معنـي         » پـرداختن «؛  )بـه دن  برخـور (فعل گذرا به متمم است      » برخوردن«4يگزينهپاسخ-6

جزئـي بـا مـتمم    ي چهـارم، هـر دو سـه   ي صورت سـؤال و گزينـه  ؛ پس جمله  )بهپرداختن  (خواهد  اجباري مي باشد، متمم » كردناقدام

.هستند

ي چهـارجزئي بـا مفعـول و     جملـه ي سـوم، جزئي با مسند و گزينهي سهي دوم، جمله گزينهجزئي با مفعول؛ ي سه ، جمله ي اول گزينه

.متمم است

:هاي آن عبارتند ازاست كه واج» بيرون از خانه، پشت حصار ده « بدلي،هايمنظور طراح محترم از گروه2يگزينهپاسخ-7

 واج26←ه + ـِ + د / ـِ + ر/ ا + ص/ ـِ + ح / ـِ + تـ / ش + ـُـ + پـ / ن ـِ / ا + خ /  ز +ـَـ + ء / ن + و + ر / ي + بـ 

 بلكه دو نيستند،» كوير«بدلِ » پشت حصار ده«و » بيرون از خانه«: استالبته در طرح اين تست يك اشتباه علمي نسبتاً بزرگ رخ داده     (

رسـيِ نـشر    از جلـد اول كتـاب زبـان فا   13ي تر اين نكته در زيرنويس صفحه     توضيح كامل . اندپايه شده هم» كوير«متمم هستند كه با     

.)استدريافت، آمده

هـا ميـان معلّمـان و حتـي     هـايي كـه بـر سـر تجزيـه و نـوع آن             هـا و تركيـب    اين تـست پـر اسـت از واژه        1يگزينهپاسخ-8

آمـوزان كنكـوري از سـر       هايي بـراي دانـش    و مشخص نيست كه طرح چنين سؤال      ) بلكه، تاكنون، همان  (نظران اختالف هست    صاحب

دهـد كـه گويـا طراحـان     هاي گذشته نـشان مـي  هاي سال هاي تعيين نوع واژه در آزمون     ي تست هتجرب... . توجهي و غفلت است يا      بي

هـا،  ها، ضميرها و حرف   توجه دارند و فعل   » هاصفت«و  » هااسم«ها، فقط به    محترم آزمون سراسري هنگام طرح اين دست از پرسش        

:استمورد نظر طراحان محترم بودهي اول كند؛ با اين فرض، احتماالً گزينهها را جلب نميتوجه آن

 ناموفق-2 سطحي -1: هاي مشتقها و صفتاسم

مايه تنك-1: هاي مركّبها و صفتاسم

 خداپسندانه-2 ناپايدار -1:  مركب-هاي مشتقها و صفتاسم
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موفقيـت  هـا بيـشتر باعـث     گير است و منطقاً پاسخ ندادن به آن       هايي بسيار وقت  پاسخ دادن به چنين تست    1يگزينهپاسخ-9

جا وقت كافي داريم و براي تمرين هم كه شده، تعداد تكواژهـا را در هـر پـنج جملـه                  اما ما در اين   ! هاشود تا پاسخ به آن    داوطلبان مي 

:كنيممشخص مي

+ چشم / و / گير + چشم / ما / يِ / ه + گذشت / ـِ / ي  + داستان  / ـِ  / ات  + يه  + ادب  / در  / ي  + گون  + ا  + گون  : ي متن پرسش  جمله

 تكواژ23∅←+ است / نواز 

/ ــِ ش  + نگـار  / بـه  / ي + تحقيـق   / و  / ي  + تحليـل   / ي  + تـشريح   / يِ  / شـيوه   / از  / اسـتفاده   / بـا   / ـه  + نوشت  / هر  : ي اول گزينه

 تكواژ23∅←+ است + ه + آمد + در 

/ تعصب / از / دور / ه + نوشت  / كه  / داشت  + نظر  + در / ∅+ بايست  / نامه  + ي  + زنده  / ـِ  / ـِ ش   + نگار  / ـِ  / نگام  ه: ي دوم گزينه

 تكواژ25←ـَـ د + باش / ي + ورز + غرض / و 

/ يِ / هـا  + كتـاب  / ديگـر  / از / ـَـ نده + نويس / ـِ / دقّت / و / ي + دار + امانت / ـِ + سبب + به  / ي  + بيهق  / ـِ  / تاريخ  : ي سوم گزينه

 تكواژ26∅←+ است + ه + شد / ممتاز / تاريخ 

نويس / ـِ / هدف / ـَـ ند + اش ب/ كه / ي + قالب / هر / در / و / زبان / و / بيان / هر / با / ها + ـه  + نوشت  / ـِ  / اغلب  : ي چهارم گزينه

 تكواژ30∅←+ است / وقايع / ـِ / تشريح / ها + آن / يِ / ـَـ نده + 

.شود به اين تست پاسخ گفتهاي وصفي، ميفقط با توجه به تعداد تركيب2يگزينهپاسخ- 10

ي نزديكان همه-3 اشكالِ اضافي -2 دو اشكال -1: هاي وصفيتركيب

آورنـد امـا   شـمار مـي  ي گروه و اسم به   را هسته » همه«هايي  نظران در چنين تركيب   نويسندگان كتاب درسي و برخي از صاحب      البته  (

.)ست و گويا بر آن اصرار هم دارندينظر طراحان محترم آزمون سراسري چيز ديگر

 مـساويِ  -8 مـرگ او  -7 كـشورش  -6ور  ويرانـيِ كـش   -5 نزديكـانش    -4 خـود او     -3 مـرگش    -2 نظرِ رستم    -1: هاي اضافي تركيب

هايِ خود آرمان-11ها  تجسمِ آرمان-10كردنِ كساني خالي ميدان-9كردن خاليميدان

گامـان  نظامي شاعر نامي قرن ششم است و رودكـي از پـيش     : به اين تست دشوار بايد با رد گزينه پاسخ داد         1يگزينهپاسخ- 11

دانيد كه خيام به رباعيـاتش مـشهور اسـت و ربـاعي شـعري               اين را هم حتماً مي    ). يددانستها را بايد مي   اين(شعر فارسي در قرن چهارم      

).پردازان دربار محمود غزنوي در قرن پنجم هستندكه قصيده(مانند كوتاه است نه بلند؛ پس تنها عنصري و منوچهري باقي مي

.گاه به تست پاسخ دهيدحتماً هر چهار گزينه را بخوانيد و آن4يگزينهپاسخ- 12

.حسين استي نابيناي مصري، دكتر طهحال نويسندهحسب) االيام (روزهاآنندوشن و حالي است از دكتر اسالميب حس»روزها«

دكتـر  «هـايي اسـت از      ي مقالـه   مجموعـه  »كـوير «اسـت و    » دكتر باستاني پـاريزي   « از   »ي كوير حماسه«2يگزينهپاسخ- 13

.»شريعتي

انـدام  هاي زيبا و گـل از زمين اين است كه انسانهاي زيبا گويد علت روييدن گل شاعر مي ،ي اول در گزينه 4يگزينهپاسخ- 14

!رويدها ميهايي به زيبايي آنها گلاند كه از خاك آنبسياري به خاك سپرده شده

ي يـارش  آمـدن چهـره  ي سـياه شـب را از پـرده بيـرون    شدن آن در پـس پـرده  ، شاعر علت غروب خورشيد و پنهان      ي دوم در گزينه 

اي نداشت و ترجيح داد كـه   يعني چون ماه رخسار يار طلوع كرد، خورشيد ديگر جلوه -درخشدارده مي چه كه مانند ماه شب    -داندمي

!ي آسمان رخت بربندداز صفحه

است داند؛ اشك شاعر، راز عشق او را برمال كرده   آلود بودن اشك را شرمندگيِ اشك مي      ، شاعر علت سرخي و خون     ي سوم در گزينه 

)ي رازچين، افشاكنندهسخن: غماز! (استرنگ شدهدري شرمنده و سرخهو از اين رازفشاني و پرد

.ي حسن تعليل شكل بگيرداست تا آرايهربط و غيرواقعي نياورده دليلي بيي چهارم، شاعر براي موضوعي واقعي،اما در گزينه
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. استاستعاريياضافه» دامان نام«چنين است؛ هم) روزگار(استعاره از آسمان » چرخ«1يگزينهپاسخ- 15

.)سازد لباسِ آبرو را ناپاك مياست كه دامانِننگ و رسوايي به گردوخاكي مانند شده(ي تشبيهي است اضافه» گرد ننگ«

كردن او به خاك يا همان نـابودكردن  كنايه از تبديل» گرد از هستي كسي برآوردن«شود و ميجناس افزايش ديده» گرد«و  » گر«ميان  

» گـرد «ي ضـعيفي در واژه   » ايهـام تناسـب   «كنـد؛ امـا     هاي دوم و سـوم را رد مـي        نما و تلميح گزينه   متناقضهاي  وجود آرايه . (اوست

تـوان پاسـخ درسـت    ي چهارم را هـم مـي  در ارتباط است و گزينه» چرخ«ي  با واژه » بگرد و بچرخ  «به معني   » گرد«شود؛  احساس مي 

.)حساب آورددار و غير استاندارد بهشكلديگري براي اين تست دانست و درواقع بايد اين تست را م

 چـين و    -1 (»چـين «ي  ي دوم بـا واژه    و در گزينه  )  جاري -2 روح   -1 (»روان«ي  ي اول با واژه   در گزينه 3يگزينهپاسخ- 16

رنگ است اما يـاقوتي  چون ياقوت سرخاستعاره از شراب است كه هم» روانياقوت«. (استتام پديد آمدهجناس) م كشور چش  -2شكن  

.)باشده و روان شدهشدكه ذوب

 نيرنگ و جادو-2ها  دست-1: توان از آن دو معنا برداشت كردواحد مي يعني در آنِايهام دارد؛» دستان«ي سوم، در گزينه

كنـد  به ذهن خطور مي» نزني«دليل آمدن در كنار فعل به) ساز چنگ(ايهام تناسب دارد؛ يعني معني دوم آن   » چنگ«ي چهارم   در گزينه 

.)خودتان تحليل كنيد. (توان داراي ايهام تناسب دانسترا نيز مي» شانه «.ا قابل جاگذاري نيستام

مفهوم بيت صورت سؤال اين است كه در راه عرفان بايد دست به كارهـايي زد كـه از ديـد شـيخ و زاهـد          1يگزينهپاسخ- 17

ي مثـلِ پوشـيدنِ خرقـه   (داد هـا تـن   و بايـد بـه آن  ي خداستكارها خواست و ارادهآيد، اما اينحساب مي گناه و رسوايي به ظاهر بين، 

).آلودهشراب

خواند؛ پـس اي شـيخ    فرا مي-ي كفر است كه نشانه-زلف دلدار ما را به بستن زنار: شودميي نخست نيز همين مفهوم ديده     در گزينه 

البتـه  . بستن خواهيم كرد و زنّار خواهيمحال خود بگذار كه براي جلب رضايت معشوق خرقه از تن بيرو  در پي كارت برو و ما را به       

ي كردن بـه اراده جا قصد او كسب رضايت معشوق و عمل       اما در اين  ! كند حافظ دلق خود را با شراب تطهير مي        ي سوم نيز،  در گزينه 

.جستن از ريا و ظاهرنمايي علت اين كار استاست بلكه دورياو بيان نشده

 براي رسيدن به خدا بايد خوديِ خود را فراموش كني و براي خـود هـيچ              :معنا و مفهوم عبارت متن تست     4يگزينهپاسخ- 18

.وجودي قائل نشوي

 تا خود را در ميانه ببيني و براي خودت وجودي قائـل باشـي، بـا                 اگر روزي صدبار در راه خدا كشته هم بشوي،        : معناي بيت چهارم  

هـاي  ها يا جملـه   وار تعدادي بيت كه با بيت     كردن طوطي با حفظ  (.رسيتفاوتي نداري و به خداپرستي واقعي نمي      ) گَبران(پرستان  آتش

.)هاي مفهومي پاسخ دادشود به چنين تستكتاب قرابت معنايي دارند مطمئناً نمي

خواهي چه ميدريغ هرآنزند و بيي كسي روزي بخواه كه هرگز با تو چانه نمياز خزانه : معناي بيت دوم  2يگزينهپاسخ- 19

).دريغ استهايش بي همان خدايي كه نعمتيعني(كند به تو ارزاني مي

.عشق زندگي واقعي است: ي سوممفهوم مشترك بيت متن تست و گزينه3يگزينهپاسخ- 20

.راز عشق را نبايد با نامحرمان در ميان نهاد: ي سوممفهوم مشترك بيت متن تست و گزينه3يگزينهپاسخ- 21

.رسيمروايي نميدنيا زندان ماست و ما در اين زندان به آرامش و كام: ي چهارممفهوم گزينه4يگزينهپاسخ- 22

. عاشقان و عارفان در پي رفاه و آسايش نيستند:ي ديگرمفهوم مشترك سه گزينه

آيـد امـا فـردي كـه مـي           مـست بـه حـساب نمـي        مستي كه مؤدبانـه رفتـار كنـد،       : معني و مفهوم بيت دوم    2يگزينهپاسخ- 23

.مجازات است است و سزاوار سرزنش و ادبي كند، گويي كه شراب خوردهباشد و با اين حال بينخورده
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).خبرندو عاقالن از اين مستي بي(عاشقان مست عشق هستند : ي ديگرمفهوم مشترك سه گزينه

است و فقر و درويشي، يك افتخـار        ي ديگر، فقيرانه زيستن ستايش شده     در عبارت متن تست و سه گزينه      3يگزينهپاسخ- 24

ي افتخـار و  ها قناعت كند اما اين مايه     كه به حداقل    است مجبوري سوم، فرد مستمند و فقير       است اما در گزينه   حساب آمده و منزلت به  

.خرسندي او نيست

.ناپذيريِ عشق تأكيد دارندهر دو بيت برچيرگي و رهايي4يگزينهپاسخ- 25

اسـت؛   دشـوارتر بـوده  1388هاي ادبيات هر پنج گروه آزمايشي داخل كشور در سـال  نظر من اين آزمون از آزمونبه: و يك توضيح  

هـاي  ي وضعيت فرضي شـما در آزمـون  تواند نشانهاضافه كنيد، مي% 10ايد اگر حدود ن آزمون كسب كردهپس به درصدي كه در اي 

. باشد1388ادبيات داخل كشور در سال 

!!!!تان نزديكتان نزديكتان نزديكتان نزديكآرزوهاتان دور و پيروزيآرزوهاتان دور و پيروزيآرزوهاتان دور و پيروزيآرزوهاتان دور و پيروزي

»هامون سبطي«


