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2Tدقيقه 6: زمان پيشنهادي 
 

 واژگان
 

 است؟ آمده نادرستروي آن  معناي چند واژه در كمانك روبه -1
ترجمـان   ،)انگل(، طفيل )فالخن( قلماسنگ، )نوعي ساز(، ارغنون )گير موش( زغن، )قايق كوچك(، بيرق )كردن حرمت(داشتن 

 )شكننده(، طرد )مترجم(
 سه) 2  دو) 1 
 پنج) 4  چهار) 3 

 است؟  روي آن درست آمده اژه در كمانك روبهمعني چند و -2

ـ ، )زخـم زبـان  (، نشتر )قايق كوچك(ناو  ، لطيفـه  )بـدبختي (، سـعايت  )هـا  نوشـته (، مكاتيـب  )پرسـتو (بارقـه  ، )برگزيـده (ائق ف
 )شدنناپديد(، افول )خورده فريب(غرّه ، )همراهي(، ملتزم )نيكو مطلب(
 پنج) 2  چهار) 1 
 هفت )4  شش) 3 

 است؟ در كدام گزينه درست آمده» هميان، كژخيم، جوالهه، دلّاك، رواق«اي ه معناي واژه -3
 كسب ي بزرگ، جالد، عنكبوت، واسطه، رونقِ كيسه) 1 
 دوم ي تراش، ايوان طبقه ي بزرگ، بدرفتار، بافنده، موي كيسه) 2 
 زن، واسطه، سايبان كژرفتار، پنبهي پول،  كيسه) 3 
 خانه سلماني، پيشگاهي پول، بدرفتار، نساج،  كيسه) 4 

 است؟ با حفظ ترتيب در كدام گزينه آمده» سگاليدن، خليدن، بازجست، رفع كردن، تنبوشه«هاي  معناي واژه -4
 ي سفالين دن، كيفر، جنگيدن، لولهكركردن، خطور ستيزه) 1 
 ي سفالين تفتيش، دادخواهي، لولهتيز،  رفتن چيزي نوكانديشيدن، فرو) 2 
 ي هوا كردن، لوله مؤاخذه، شكايتن، شد بدخواهي، زخمي) 3 
 ي هوا كردن، لوله پژوهيدن، شكايتتيز، وا رفتن چيزي نوكبدانديشي، فرو) 4 

 ؟نيستروي كدام واژه، همگي درست  معاني روبه -5
 وزير، راهنما، اجازه: دستور) 2 آوردن بختي، روي طالع، نيك: اقبال) 1 
 پشمينه، خرقه، لباس چندتكه: مرّقع) 4 به فال نيك گرفتن، ميمنت، خجستگي: شكوم) 3 

 است؟ نيامدهها درست  روي آن ها در كمانك روبه ي واژه در كدام گزينه معناي همه -6
 )قلم(، خامه )تازيانه(، قمچي )هكردن برمرد گريه(رثا ) 1 
 )خواهش(، خوازه )خداپرست(تألّه ، م)ميل(طيب ) 2 
 )و ارتجال سرايي بديهه(اب ، اقتض)مورد رضايت(، مرضي )خودپسندي(عجب ) 3 
 )و دانايان خردمندان(، الباب )دلير(الور  ،)و ساختن آراستن(تعبيه ) 4 
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 است؟ نيامدهها درست  ترتيب در برابر آن ها به يك از واژه در كدام گزينه معناي هيچ -7
 )جشن عروسي، هيبت، زشت(ه، منكر وليمه، وجن) 1 
 )گينغوغا، سرمايه، خشم(كيد، دژم هرا، ) 2 
 )برداري نسخهاسب سرخ مايل به سياه، امضا، (ساخ كميت، رقعه، استن) 3 
 )متر خرقه، قددراز، واحد طول حدود يك(شوال، ديالق، ذرع ) 4 

 . ها مترادف هستند ، واژه ........ جز بهها،  ي گزينه در همه -8

 ك، گرزدگَنَ چماق،) 4 شرزه، ارغند، ژنده) 3 فزع، رعب، دهشت) 2 آلونك، كومه، كپر) 1 

» صلوات، قالع، مباهات، آماج، ستور، متصوفه، شُبان، بطالن، مواالت، اَبدال، انعـام، ودود، فجـور، هياكـل   «هاي  در ميان واژه -9
 خورد؟ چشم مي ي جمع به ي مفرد و چند واژه ترتيب چند واژه به

 ده، چهار) 4 نه، پنج) 3 هشت، شش) 2 هفت، هفت) 1 

 معني است؟ كدام گزينه هم در» گيرد نمي«ر با فعل در بيت زي» نگيرد«فعل  -10

 »نصيحت نگيرد مگر در خموش/ فراوان سخن باشد آكنده گوش «
 گيرد؟ بينم مگر ساغر نمي دلش بس تنگ مي/ گوي رندان را كه با حكم قضا جنگ است  نصيحت) 1 
 گيرد مينتر  كه كس مرغان وحشي را از اين خوش/ چه خوش صيد دلم كردي بنازم چشم مستت را ) 2 
 گيرد چه سود افسونگري اي دل كه در دلبر نمي/ سخن در احتياج ما و استغناي معشوق است ) 3 
 گيرد داند رهي ديگر نمي دري ديگر نمي/ خدا را رحمي اي منعم كه درويش سر كويت ) 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاسخ كليدي
 

 1 (1 2 (3 3 (4 4 (2 
 5 (3 6 (4 7 (1 8 (3 
 9 (3 10 (3 
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 تحليلي -ي تشريحي نامه پاسخ

 )كوچك، كَرَجي قايق، كشتي :زورق(پرچم، علَم، راَيت  :بيرق 1 ي گزينه -1
 )شكننده و ظريف :تُرد(راندن، از خود دوركردن  :طَرد 

 همراه :ملتزم چيني سخن :سعايت چاقوي فلزي، تيغ جراحي :نشتر 3 ي گزينه -2

 4 ي گزينه -3

 2 ي گزينه -4

چـه پوسـت و    خضـاب، آن  :وسـمه (رود  كار مـي  ها به گرد سولفيد آهن يا نقره كه براي آرايش پلك :سرمه 3 ي گزينه -5
 .) صورت را با آن رنگ كنند

 ) خرد، خردمندان صاحبان: اولوااللباب(مغزها، خردها  :الباب رهبر :الور 4 ي گزينه -6

 .شود ها داده مي ها و عروسي غذايي كه در مهماني :وليمه 1 ي گزينه -7
 )زشت: منكَر(انكاركننده  :منكر  چهره و رخسار :وجنه 
 ي كاغذ، نامه، وصله  قطعه :رقعه )مكايد: جمع(فريب و خدعه  :كيد 

 فرسوده و كهنه، بزرگ و مهيب :ژنده 3 ي گزينه -8

 2 ي گزينه -9

هسـتند   »مفاعلـت «اسم مصدر عربي بر وزن » مناجات، مساوات، مكافات، مجازات، مباهات و مواالت«هايي مانند  واژه 
جمع نيست، پس همگي » ات«ها، حاصل فرايند اعالل است و  در پايان اين واژه» ات«اند، بنابراين  كه دچار اعالل شده

 . مفردند
 .ها، درودها ها، بخشش معني رحمت است به» صالت«جمع  »صلوات« 
 . است» قلعة«جمعِ  »قالع« 
 )ليبـس(معناي نشانه و هدف تيراندازي  مفرد است به :آماج 
 .) است اشتباه نگيريد» سطر«كه جمع مكسر » سطور«را با  ؛ آن»ستوران«شود  جمعش مي(معناي چارپا  مفرد است به :ستور 
 . است) صوفي(» متصوف«جمع  :متصوفه 
 ) ها جمعِ شب، شب: شَبان(معناي چوپان  به  مفرد است، :شُبان 

 .ندستو همگي مفرد ه» فعالن«بر وزن اسم مصدر عربي » ن، نُقصان، بحرانفران، غُفران، جبراهايي مانند بطالن، كُ واژه 
 . معناي اولياء اهللا يا مردان خدا است به» بديل«يا » لبِد«، »بدل«جمعِ  :اَبدال 
 .) است اشتباه نگيريد» نَعم«كه جمع » اَنعام«را با  آن(دادن  بخشش، نعمت :انعام 
 . دارنده ر مهربان و دوستمعناي بسيا مفرد است به :ودود 
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» ل، فجـور غروب، ظهـور، نـزو  «: هايي مانند تواند جمع مكسر باشد هم اسم مصدر؛ براي نمونه واژه هم مي» فُعول«وزن  
 .اسم مصدر و مفرد هستند

 

 تبهكاري، گناهكاري، روگرداندن از حق :فُجور 

 .است كار رفته به» اثركردن«در معناي » گرفتن«در هر دو بيت  3 ي گزينه -10


