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راهنما:برای یافتن پاسخ هر مورد، به واژه نامٔه کتاب فارسی )2( و درک های ذکر شده رجوع کنید:

16(درسشانزدهم1(درسدوازدهم)ودرسدوازدهمفارسی)1((6(درسششم1(ستایش
17(درسشانزدهم12(درسچهاردهم)ودرسسیزدهمفارسی)1((7(درسششم2(درسیکم
18(درسشانزدهم13(درسپانزدهم8(درسیازدهم3(درسدوم
19(درسهجدهم14(درسپانزدهم)سرزنشمترادفچهبود؟(9(درسدوازدهم4(درسدوم
10(درسهایسومودوازدهم5(درسدوم

)نامٔهكوتاهمترادفچهبود؟(

20(درسدوازدهم15(درسشانزدهم

درموارد)11(،)12(و)13(همٔهواژههاپذیرفتنیبودندودرمورد16هیچیکازمواردپذیرفتنینبودند.
تمرین: در کدام موارد، دو واژه مترادف نیستند؟

16(درای=پتک1(میثاق=عهداستوار6(ضیعت=زمینزراعیكوچک1(نژند=زبون
17(حرب=آلتنزاع12(سیماب گون=نقرهای7(ندیم=نوكر2(دغل=تنبل

18(قبا=باالپوش13(بار=شرفیابیهمگانی8(مرشد=مرید3(افگار=دلتنگ
و9(آماک=متورم4(دواا=یکالیه میدانیسرگشاده بازارگاه= )14

پرازدكان

19(زمّرد=ســنگقیمتیبهرنگ

سرخ
سکٔه پاره= زر  )5

قراضهوخرده

20(متصّید=شکارچی15(پشت پای=سینٔهپای10(عندلیب=هزاردستان

حیضوو وتخساپ
11(میثاق=عهدوپیمان،عهداستوار)درسپنجم(1(نژند=خواروزبون،اندوهگین)ستایش(

12(ســیماب گون=بهرنگجیوه،جیوهای؛ســیماب:جیوه2(دغل=مکروناراستی،دراینجامکاروتنبل)درسیکم(
)درسهشتم(

13(بار=اجازه،رخصت؛بار عام:پذیراییعمومی،شرفیابی3(افگار=مجروح،خسته)درسدوم(
همگانی؛مقابلبارخاص)پذیراییخصوصی()درسدهم(

14(بازارگاه=كوچٔهسرپوشــیدهكهازدوسویدارایدّكان4(دواا=چرموپوست؛یک دواا:یکالیه،یکپاره)درسدوم(
باشد؛درمتندرس،مقصوداهلبازاراست.)درسدوازدهم(

15(پشت پای=رویپا،سینٔهپا)درسدوازدهم(5(زر پاره=قراضهوخردٔهزر،زرسّکهشده)درسدوم(
6(ضیعت=زمیــنزراعتی؛ضیعتک:زمیــنزراعیكوچک

)درسدوم(
16(زخــم درای=ضربٔهپتــک؛درای،دراصلزنگكاروان

است.)درسدوازدهم(
17(حرب=آلتحربو نزاع؛مانندشمشیر،خنجر،نیزهو...7(ندیم=همنشین،همدم)درسدوم(

)درسچهاردهم(
18(قبا=نوعیجامٔهجلوبازكهدوطرفجلوآنبادكمهبسته8(مرشد=ارشادكننده،راهنما،متضاد مریدوسالک)درسسوم(

میشود.)باالپوش=ردا()درسچهاردهم(
9(آمــاک=ورم،تّورم؛آماک کــردن:گنجایشپیداكردن،

متورمشدن)درسپنجم(
19(زمّرد=سنگقیمتیبهرنگسبز)درسپانزدهم(

20(متصّید=شکارگاه)درسپانزدهم(10(عندلیب=بلبل،هزاردستان)درسپنجم(
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رابطٔهمیان»فرازآمدن«و»استبعاد«درواژههایکدامگزینهدیدهمیشود؟. 61
2( دربایست و رودربایستی 1( متراکم و گشن  

4( مرشد و سالک 3( زنخندان و ُکّله  
درمیانترکیبهایزیر،چندجفِتمتضاددیدهمیشود؟. 62

»افگارونژند«،»ادبارواقبال«،»تشــّرعوعرفان«،»وقاروسبکسری«،»مطاعومطیع«،»طوعورغبت«،»َغناو
ِغنا«،»افراطوتفریط«،»الحاحواجبار«

4( هشت 3( هفت  2( شش  1( پنج 
واژههایکدامگزینهمتضادنیستند؟. 63

4( عّز و ُذل 3( ارواح و اشباح  2( صورت و سیرت  1( روی و ریا 
کدامدوواژهمتضادنیستند؟. 64

4( دزد و داروغه 3( فاحش و پنهان  2( حلیه و راستی  1( اعراض و اقبال 
رابطٔهواژههادرهمٔهگزینههاازیکنوعاستمگردرگزینٔه........... 65

4( سعد و نحس 3( اکراه و اشتیاق  2( گرو و وثیقه  1( ُمزّور و صّدیق 
واژههایکدامگزینهمیتوانندهممترادفباشندهممتضاد؟. 66

4( حریف و همراه 3( نفیر و غریو  2( پرده و حجاب  1( خیر خیر ـ خیره خیر 
واژههایکدامگزینهمتضادهمبهکارنمیروند؟. 67

4( معّمر و شاب 3( ادا و اطور  2( مّتفق و مختلف  1( جلی و خفی 

همٔهواژههایزیربهجز.........هممیتواننددرمعنایصفتبهکارروندهمدرمعنایاسم.. 68
4( دغل 3( هول  2( وخامت  1( کفایت 

کدامدوواژهمتضادنیستند؟. 69
4( برنشستن و برخاستن 3( دد و دام  2( ژنده و نو  1( نژند و پدرام 

رابطٔهمیان»مخوفوموحش«میانواژههایکدامگزینهدیدهمیشود؟. 70
4( زهر و تریاق 3( تگ و ژرف  2( َکنف و َطَرف  1( نوند و هیون 

میان»َمرکب«وچندواژهازواژههایزیررابطٔهتضّمنبرقراراست؟. 71
»َگرزه،ارغند،استر،کرند،ُکمیت،توسن،هیون،کهر،ابرش،سمن،معبر«

9 )4  8 )3  7 )2  6 )1

کدامواژهباسهواژٔهدیگرمتناسبنیست؟. 72
4( زنبورک 3( برجک  2( َکَلک  1( تیربار 

رابطٔهواژههادرکدامگزینهازنوعتضّمننیست؟. 73
4( دوری و بشقاب 3( ُجل و پوشش  2( پالس و گلیم  1( شراع و رواق 
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درمیانواژههای»درع،زره،گبر،خفتان،جوشن،ترگ«چندواژهمترادفوهممعناهستند؟. 74
4( سه 3( چهار  2( پنج  1( شش 

»خورجینک«مترادفاستبا:. 75
4( جامه دان 3( محمل  2( زنخدان  1( انبان 

کدامواژهباسهدیگردریکردیفنیست؟. 76
4( عمود 3( کوپال  2( َگرزه  1( گرز 

مترادفچندواژهدرکمانکروبهرویآنهادرستآمدهاست؟. 77
اندرماندن)متحّیرشدن(،معیار)صواب(،شوخ)لطیفه(،شگرف)قوی(،عتاب)شماتت(،َعنود)ستیزهکار(فاحش

)هویدا(،خیرهسر)ستیزهروی(،فضل)کرامت(،َرز)تاک(
4( پنج 3( شش  2( هفت  1( هشت 

رابطٔه»ردا«و»طیلسان«همانندرابطٔه.........و.........است.. 78
4( طبق ـ خمره 3( طبق ـ سینی  2( بلوط ـ َبن  1( بن ـ بلوط 

کدامواژهدرستمعنانشدهاست؟. 79
2( تعلیقات: یادداشت مطالب در رساله 1( خوان: سفره ای که بر آن طعام باشد 

4( خورجینک: کیسه ای از پشم شامل دو جیب 3( شهناز: گوشه ای از دستگاه شور 

کدامواژهکاماًلدرستمعناشدهاست؟. 80
1( قلیه: نوعی خوراک که در جشن ها و عروسی ها دهند.

2( بیرنگ: نسخه برداری از روی یک طرح یا تصویر
3( لعل: یکی از سنگ های قیمتی که رنگ سبزش معروف است.

4( مهمیز: وسیله ای که با آن اسب را به حرکت وامی دارند.

توضیحمربوطبهکدامواژهدرستودقیقاست؟. 81
1( سّکان: ابزاری در جلوی کشتی برای حرکت دادن آن از سمتی به سمت دیگر.

2( خلنگ: درختی که از چوب آن تیر و نیزه می سازند.
3( فرودسرای: اتاقی که در خانه پشت اتاق دیگر واقع شده است.

4( آغوز: شیری که یک ماده به نوزادش می دهد.

توضیحمربوطبهکدامگزینهکاماًلدرستاست؟. 82
1( نمط: پارچه ای کلفت که با آن جامه، کاله یا فرش درست می کنند.

2( ارتفاع والیت: بلندی ها و رشته کوه های یک سرزمین
3( گرزٔه گاوسر: گرز ضخاک که به شکل سرگاو از فوالد ساخته بودند.

4( زه آب: آبی که پشت سنگی یا زمینی جمع می شود.
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کدامواژهدرستمعناشدهاست؟. 83
2( گروهان: واحد نظامی شامل سه گردان 1( قّداره کش: عربده کش و گستاخ 

4( درهم: سکٔه نقره که کسری از دینار بود. 3( وظیفٔه روزی: وظایف معمول و روزانه 

توضیحکدامواژهدرستنیست؟. 84

1( مشروعّیت: منطبق بودن روّبه قانون گذاری و حکومت با احکام شرع
2( حمایل کردن: محافظ قرار دادن چیزی برای چیز دیگر

3( تفرید: تحقق بنده به حق به طوری که حق، عین قوای بنده شود.
4( تجرید: خالی شدن قلب سالک از آن چه جز خداست.

معنایچندواژهدرکمانکروبهرویآندرستنیامدهاست؟. 85
صحیفه)کتاب(،تکوپوز)ســروصورت(،دارا)ازپادشــاهانکیانی(،طاق)رواق(،وجه)ذات(،قســیم)صاحب

جمال(،سمند)زرده(،استدعا)فراخواندن(،ِمالک)صاحب(
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

درکدامگزینهفقطواژٔهُمَعّربآمدهاست؟. 86
2( ضحاک، صور، لجام 1( تازی، تریاق، خندق  

4( صفدر، فردوس، نماز 3( لجام، کنز، نفیر  

درکدامگزینهفقطواژٔهُممالآمدهاست؟. 87
2( اسلیمی، هلیم، رقیب 1( سلیح، مزیح، مهمیز  
4( جهیز، حجیب، نقیب 3( رکیب، کتیبه، مکاتیب  

معنای»زاد«درکدامگزینهمتفاوتاست؟. 88

1( ز کویت رخت بربستم، نگاهی زاد راهم کن / به تقصیر عنایت، یک تبسم عذرخواهم کن
2( مشو دل بستٔه هستی که دوران / هر آن را زاد، زاد از بهر کشتن

3( تخم اشکی می فشاند آه و از خود می رود / غیر شبنم نیست بیدل زاد همراهان صبح
4( دل پر از درد و روی در وادی / بسته بر دوش زاد بی زادی

واژٔه»وظیفه«درکدامگزینهمعنایمتفاوتیدارد؟. 89

1( مکارم تو به آفاق می برد شاعر / از او وظیفه و زاِد سفر دریغ مدار
2( ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار / می داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است

3( سه بوسه کز دو لبت کرده ای وظیفٔه من / اگر ادا نکنی قرض دار من باشی
4( حافظ وظیفٔه تو دعا گفتن است و بس / در بند آن مباش که نشنید یا شنید
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891 گزینهو4و.
 »وظیفــه« در این گزینه در معنی امروزی خود آمده اســت اما در ســه گزینٔه دیگــر به معنی حقوق و 

جیره ای است که بزرگان برای زیردستان در نظر می گرفتند.
901 گزینهو2وو.

شــبگیر: پگاه، صبح زود؛ چاشــتگاه: فاصلٔه میان صبح و ظهر؛ شــفق: سرخی آسمان کمی پس از 
غروب خورشید؛ فلق: سرخی آسمان در آغاز بامداد

یک خواهش: در درس ادبیات از ســؤال های ابتکاری یا سؤال هایی که طرح جدیدی دارند، نترسید. 
به خودتان، اطالعاتتان و این که فارســی زبان هســتید اعتماد کنید و بدون اضطراب و ترس، تست را 

بررسی کنید. احتمال این که به سادگی به پاسخ تست برسید، کم نیست.
911 گزینهو1و.

 زرع: زراعت و کشاورزی / ذرع: گز، واحد طول / ِوزر: گناه
921 گزینهو3و.

 رّقت عواطف: نازک دلی، مهربانی، احساساتی بودن
931 گزینهو2وو.

معنــای عبارت: معمواًل مردم در تشخیص هایشــان متکی به خود نیســتند و تشــخیص آن ها مقهور 
)تحت ســلطه، مغلوِب( افراد خبره و آگاهی اســت که معیار و محک تشخیصشان را خودشان تعیین 

می کنند؛ به عبارت ساده تر مردم عادی، پیرو و دنباله رو انسان های آگاه و متکی به خود هستند.
941 گزینهو4و.
951 گزینهو4و.

 »سجستانی« یعنی اهل سیستان )سگزی( پس صفت انسان آن است نه ناِم شهر.
961 گزینهو1وو.

)سماق، فیروزه، زمرد، لعل، یاقوت(
971 گزینهو4وو.

هبــوط )ســقوط( ≠ صعود // ســفر ≠ حضر )خانه، در خانــه بودن( // انقباض ≠ انبســاط // ُصَور 
)صورت ها( ≠ ِســَیر )سیرت ها و روش ها(؛  پس این واژه ها دوبه دو متضاد هستند نه هم معنا )»َصَور و 

ِسَیر« همان »ظاهر و باطن« خودمان است.(
981 گزینهو1وو.

)به معنای همٔه این واژه ها در همین کتاب اشاره شده بود.(
991 گزینهو1وو.

فعل »گردی« در بیت صورِت سؤال در مفهوم »دوری کردن و منصرف شدن« آمده است؛
معنای بیت: ای خوب کیش )به آیین و خوش رفتار( تو نباید از پیمان و قول و قرارت برگردی و منصرف شوی.

1001 گزینهو4وو.

)آختن= آهیختن: بیرون کشیدن سالح از درون غالف(
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)غ - ق(	�

جفت های امالیی

هم خانواده:مقایسه، مقیاسقیاس سنجش
غیاث بهفریادرسیدن،یاریگروفریادرس

هم خانواده:الغیاث )یاری می خواهم(، استغاثه )یاری خواستن(

مستقلها،امورمستقلمستقالت

مستغالت زمینهاییكهازآنهاغّلهبرداشتمیشود،زمینهایكشاورزی
ترکیب های رایج: امالک و مستغالت هم خانواده ها: َغّله )گندم، جو و ...(

قاضی قضاوتكننده،داور
ترکیب های رایج: َمسنِد قاضی، قاضی وجدان )وجدان به قاضی مانند شده است.(

ترکیب های رایج: سلطان غازی، طبل غازیغازی هم خانواده ها: غزوه، غزا )جنگ( جنگجو،مبارز

خوراکغذا
ترکیب های رایج: غزا و غزا هم خانواده ها: غزوه، غازی، مغازی )جنگ های پیامبر اسالم( جنگ

جهاد، حج و غزا

ترکیب های رایج: قضا و قدر، مقام قضا )قضاوت(، قضا تقدیروسرنوشت،داوریكردن،بهجاآوردن
قضای حاجت )برآوردن نیاز(، قضای نماز، قضاشدن نماز

ترکیب های رایج: قرابت معنایی، ِقرابت هم خانواده ها: قریب، مقّرب نزدیکی،خویشاوندی،خویشاوند
دوستی و قرابت، قرابت و صحبت )هم نشینی(، قرابت َنَسبی )هم خونی(

پیچیدگی،شگفتی،دوربودنازذهنَغرابت
ترکیب های رایج: غرابت مفاهیم، غرابت بنا هم خانواده ها: غریب، غرایب

دوریازمیهن،تنهاماندنُغربت
ترکیب های رایج: دیار غربت، تنهایی و غربت، وحشت  هم خانواده ها: غریب، غرابت

غربت
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ترکیب های رایج: قربتپادشاهان)نزدیکقربت هم خانواده ها: قریب، قرابت نزدیکی،خویشاوندی
بودنبهپادشاهان(،قربتخدا،قربتیافتن)نزدیکیپیداكردن(

ترکیب های رایج: عجیب و غریب، مرد غریب، غریب ماندنغریب عجیب،بیگانهوناشناس،دور
ترکیب های رایج: قریِب صد سال، قریِب هزار دینار، مدتی قریبقریب نزدیک

ترکیب های رایج: رضا و فراغ، َفراغ هم خانواده ها: فراغت، فارغ )آسوده( آسودگی،تمامكردنكارها
گوشٔه فراغ، فراغ خاطر، فراغ از شغل، فراغ بال

ترکیب های رایج: فراق یار، فراق دوستان، درد فراقِفراق رقت
ُ
هم خانواده ها: ف دوریوجداییازیار

ترکیب های رایج: فارغ شدن، فارغ بال، ایمن و فارغفارغ آسوده،خالصشده
ترکیب های رایج: جامع و فارق )جمع کننده و فارق هم خانواده ها: فرق، تفرقه جداكننده،جدا

جداکننده(، واصل و فارق )آن که به یار رسیده و آن که جدامانده(

ترکیب های رایج: قالب کفش، قالب تن، قالب تهی کردن )خالی شدن بدن از قالب شکل،جسم
روح، مردن( قالب کردن )فروختن جنسی گران تر از قیمت اصلی، کاله گذاشتن(

ترکیب های رایج: پادشاه غالب، غالب هم خانواده ها: غلبه، مغلوب چیرهوپیروز،بسیار،بخشعمده
حرص غالب، غالب مردم، غالب آمدن )پیروز شدن(

ترکیب های رایج: القای مفاهیم، القای منظورالقا یاددادن،تلقینكردن
ترکیب های رایج: الغای قرارداد، الغای پیمانالغا لغوكردن

ترکیب های رایج: صاحب قدر، قدر و قیمت، قدر داشتن، قدر ارزش،اندازه،حکمخداوند)َقَدر(
َدر قدرت )بسیار قدرت مند، کسی که قدرتش در حّد قضا و قدر است.(

َ
ق

بیوفاییوپیمانشکنی،نیرنگوفریبَغْدر
ترکیب های رایج: مکر و غدر، غدر پیمان هم خانواده ها: غّدار )خائن و فریب کار( 

ترکیب های رایج: گزاردن قرض )ادا کردن وام(قرض هم خانواده ها: مقروض وام
ترکیب های رایج: حصول غرض )رسیدن به َغَرض هم خانواده ها: اغراض هدف،كینهودشمنی

هدف(، غرض ورزی )دشمنی(، غرض و مرض

شماره،نشانه،خطونوشتهَرَقم
ترکیب های رایج: رقم زدن، رقم کشیدن، رقم ِمهر )نشانٔه مهرورزی(، رقِم بندگی

ترکیب های رایج: علی رغِم، به رغِم کسیَرْغم برخالفمیل،بهخاکمالیدنبینیكسی
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هم خانواده ها: قناتُمقّنی چاهكن
ترکیب های رایج: کنیز مغّنی، مغّنی نامهُمغّنی هم خانواده ها: ِغنا  آوازخوان

ترکیب های رایج: غلیان درونی، غلیان خشمَغلَیان جوشیدن،هیجان
وسیلٔهدودكردنتنباكو)دراصلهمانغلیانبودهاستزیراآبدرآنمیجوشد.(َقلْیان

یکیازگونههایمركباتپرتقال
كشوریدراروپایغربیپرتغال

تمرین:عبارتهایزیرراباانتخابواژههایدرونكمانک،كاملكنید.

1ک )غیاث- قیاس(اهلدنیابیتخّیلبی........../بوریابافاناطلسناشناس

ببرازجورفلکجانبمیخانهپناه/مگرتبادٔهحمرابرساندبه..........
2ک )مستقاّلت- مستغاّلت(پسازمرگپدراوصاحبضیاعو..........بسیارشد.

3ک )قاضی- غازی(هیچحاجیبهِگرداینكعبهطوافنکردوهیچ..........دراینمعركهمصافنکرد.

قبلٔههمتكارآگاهان/........حاجِتحاجتخواهان
4( )غــذا- غزا- قضا(روزیپیامبر)ص(وصحابــهاز..........آمدهبودند.پیامبرفرمودكهاولطبلزنندوبعدبه

شهرواردشوند.
كباِبخواِنجنت،لّذِتخونجگردارد/........چندیبهذوِقاین........داداشتهامارا

5ک )قرابت- غرابت(پارسه)تختجمشید(ازحیِث..........بااهرامثالثٔهمصربرابریمیكند.

گفتمعشقت........وخویشاست/غمنیست،غمازدلبداندیشاست
6ک )غربت- قربت(مردتواناراحملبارگرانرنجورنگرداندوعاقلراتنهاییو..........زیانندارد.

مردم،دلمردهوتکیدهومبهوت/درزیربارشومجسدهاشان/از........یبه........دیگرمیرفتند.
7ک )غریب- قریب(اندرراهحدیمیخواندواشترانمیشتافتندتابهمدتی..........اینجاآمدند.

بگریستچشمدشمنمنبرحدیثمن/فضلاز........هست،وفادر........نیست.
8ک )َفراغ- ِفراق(فصلبهار،بستهجهانیبهعیش،دل/جامیودردعشقوزعیِشجهان...........

نیستمرا.......از........اوآری/اسیرعشِقُبتانترِکهر........كند
9ک )فارغ- فارق(پسریبهگنجیرسیدكهپدربرایاونهادهبودوباقیعمرازكسب..........آمد.

عالمازمردمپراستامانباشددرمیان/........ایشانزگاوخربهجزگوشوُدمی
10( )قالب- غالب(لفظ،..........معنیاست.اگرمعنینباشد،لفظوجودندارد.

عشقچودر........منآفرید/........من........زنآفرید
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11ک )القا- الغا(داستانكلبٔهعموُتمرازمینهسازصدورفرمان..........بردگیدرامریکامیدانند.

كنونبشنوكهپیرعشقمازغیب/سخنهامیكندبرنطق........
12ک )قدر- َغْدر(وبدانكهعاقبتمکرنامحمودوخاتمت..........نامحبوباست.

آنكهزابلیسحیلهجویدو......../اوَمرادریس1راچهداند........
13ک )قرض- َغَرض(..........كشاورزازپراكندنتخم،دانهباشدكهقوتاوست.

بایداحسانیچنانكردنكهبعدازخرجراه/........خودبگزارموبازمنبایدكرد........
14ک )رقم- َرْغم(بهخالفاینكهبهعقوبت)مجازات(دستَبَرد،..........عفوبرجرایمهمگانكشید.

همچوحافظبه........مدعیان/شعررندانهگفتنمهوساست
15ک )مقّنی- مغّنی(شعریناموزونرابهنزدیک..........ایبردندتالحنیلطیفبرآنسازد

.........ازآنپردهنقشیبیار/ببینتاچهگفتازدرونپردهدار
16( )غلیان- قلیان(آنهااز..........احساساتمردموآتشغضبآنهابهرهمیبرند.

هستیبهقیاسمصلحان،تو/چونزآبفراتآِب........

حیضوو وتخساپ
1(قیاس؛بیتخّیلبیقیاس)بدونتواندرکومقایسه(

غیاث؛شایدبادٔهسرخبتواندتورایارینماید.
2(مستغاّلت؛)ضیاع:زمینهایكشاورزی،داراییهایغیرمنقولماننددرختوچاهآب.(

قاضی؛قاضِیحاجت:برآورندٔهنیاز)قضایحاجت:برآوردهكردننیاز(
3(غازی؛)معركه:آوردگاه،رزمگاه(

قضاـغذا؛معنایبیت:بهذوِقغذاییكهدربهشــتنصیبمانمیشود،روزگاراشتهایخوردنخوِنجگررادراین
دنیابهماداد.

)ورامروزاندرینمنزلتوراجانیزیانآمد/زهیسرمایهوسوداكهفردازانزیانبینی(
4(غزا؛ازغزاآمدهبودند:ازجنگبرگشتهبودند.

5(غرابت؛یعنیتختجمشیدازلحاظشگفتیبااهرامسهگانٔهمصربرابریمیكند.
قرابت؛قرابتوخویش:فامیلوخویشاوند

6(غربت؛تنهاییبا»غربت«همخوانیداردنه»قربت«.غربتـغربت
7(قریب؛مدتیقریب:زمانیكوتاه

غریبـقریب؛معنایمصراعدوم:غریبانوبیگانگانبهمنلطفدارنداماازدوستانونزدیکانوفاومهرنمیبینم.

1. نام یکی از انبیا
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8(فراغ؛معنایبیت:فصلبهاراســتومردمجهانبهعیشدلبســتهانداماجامیبادردعشقخوشاستواز
خوشیهایجهانَفراغدارد)فراغداشتنازچیزی:احتیاجنداشتنبهآن،آسودهبودنازفکروخیالآن(

َفراغـِفراقـَفراغ؛
9(فارغ؛فارغآمدن:آسودهشدن،بینیازشدن

فارق؛معنایمصراعدوم:جزگوشودم)ظاهر(چیزیجداكنندٔهآنهاازچارپایاِنبیعقلودانشنیست.
10(قالب؛»لفظ،قالِبمعنیاســت«:لفظوكالمبرایمعنیمانندجسم)قالب(است)بهعبارتی،معنی،روحلفظ

است(؛پساگرمعنینباشد،لفظنیزوجودنخواهدداشت)زیرابدونروحكهجسمبهكارینمیآید(.
ـقالب قالبـقالب

11(الغا
القا؛القاكردن:درزبانگذاشتنوواژهبهواژهیاددادن

12(غدر؛عاقبتمکر)پایانمکروحیله(با»خاتمتغدر«)خاتمٔهخیانتوبیوفایی(همخوانیدارد.
غدرـقدر

13(غرض؛غرِضكشاورز:هدفكشاورز
قرضـقرض؛قرض گزاردن:بهجاآوردنقرض،بازپرداخِتوام

14(رقم؛رقمعفوكشیدن:كنایهازبخشودناشتباهات
رغم؛بهرغممدعیان:برخالفمیلبدخواهان

15(مغّنی؛مغّنیها،شعرهارابهلحنهایلطیف)آوازوسرود(تبدیلمیكردند.
16(غلیان

قلیان؛معنایبیت:درنگاهصالحان،ارتباطتوبادانشواخالقمانندارتباطآِبقلیانباآبرودخانٔهفراتاست!
این  تمرین ها کمی سخت تر از دو تای قبلی بودند و پاسخ دادن به بیست مورد آن ها )از 32 مورد( قابل 

قبول است؛ خسته نباشید!



ت
 لغ

: و
ا 

 تست های جامع:امالی واژهها

319

تست های جامع امالی واژه ها

)بــار اول به این تســت ها، تک تک پاســخ دهید، یعنی به تســت 1 پاســخ داده، برویــد توضیحات مرا در 
پاسخ نامه بخوانید و بعد بروید سراغ تست 2 و ... اما برای دوره با این تست ها از خودتان آزمون بگیرید؛ 
مثاًل هر 10 تســت را در 10 تا 12 دقیقه پاســخ دهید و بعد بروید سراغ جواب ها. شاید الزم باشد یک یا دوبار 

دیگر هم این تست ها را به همین شکل دوره کنید تا کاماًل روی نکته ها و دام های تستی مسلط شوید.(

درکدامگزینهغلطامالییدیدهنمیشود؟. 1
1( حاجیان به غالب گرد کعبه گردند و بقا خواهند و اهل دل به قلوب گرد عرش چرخند و لقا خواهند.

2( من از آنان نیستم که به طمع دانه در دام آویزم و از مالمت عاجل و غرامت آجل نپرهیزم.
3( اگر آتش غیض تو برافروزد و ابر جفای تو پیش آفتاب احسان تو حایل گردد، چه توان کرد؟

4( در کوه و صحرا می گشت و از مباهات ارتزاق می کرد.

تعدادغلطهایامالییدرکدامگزینهبیشتراست؟. 2
1( لعیم تر دوستان اوست که در حال شدت و نکبت، دوستی و صداقت را محمل گزارد.

2( در قعر دریا با بند غوطه خوردن خطر است و از آن هایل تر، قربت سالطین است.
3( خواستم تا با مآنست تو از وحشت قربت بازرهم که رنج مفارقت باری گران است.

4( در جنگ مئونت از نفس و جان باشد و در دیگر کارها از مال و مطاع.

درعبارتزیر،چندغلطامالییوجوددارد؟. 3
»صرفپیمودنراهواصرافواصراردراینعمل،دلیلرسیدنبهمقصودنیست.رهروخودبایدمبدعوصاحب
قریحهباشــدنهاینکهپایمتابعتوتقلیددرراهینهدکهمبدعوغایتآنآشکارنیستوالبتهغایتالغصوای

مقّلدانجزترکستاننیست.«
4( چهار 3( سه   2( دو  1( یک  

درعبارت»نیاکانتوبارهادشــمنقویرامغهورومغلوبساختنداماتوازعهدٔهصیانتازوطنخودبرنیامدی. 4
وتااینحداهمالورزیدی،زیراعیشوعشرتدرعماراتوحدائقرابرمهّماتملکبرگزیدیوازخارمایگیو

رذالتاینملکرابهخذالنوزاللتکشاندی«چندغلطامالییورسمالخطیدیدهمیشود؟
4( چهار 3( سه   2( دو  1( یک  
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درعبارتزیرچندغلطامالییدیدهمیشود؟. 5
بایدآننویســندهراپرســتیدکهذوقخوانندهرابهاحتزازدرآوردوغنچٔهاســتعدادخوانندهرادرآغوشرأفتو
عطوفتبهنفحاتمهربگشــایدوقدمهایمتزلزلاورادرطیطریقحیاتاســتوارســازد؛نهاینکهباتحمیل
مستبدانٔهاستنباطاتومحفوظاتثقیلوجانکاهخود،آبنومیدیوذلتبرشعلٔههرذوقسوزانوسرکشریزد.

4( چهار 3( سه  2( دو   1( یک  
درعبارت»درشــتابیکهبرایفرنگیمعابیدرماایجادشدهاســت،مجالنیافتیمتادریابیمکههیئتوکســوت. 6

اروپاییــانبــاعلموعدلآنانمالذمٔهخاصینداردوماخودمانروزگاریدانشــمندوقاضــیوداروقهوامثالآن
داشتیمکهمنگولهدرکالهنداشتندوطیلسانکشیشیهمنمیپوشیدند.«چندغلطامالیییافتمیشود؟

4( چهار 3( سه   2( دو   1( یک  
درعبــارت»کســانیکهعمرخودرامنحصرًابهفراآوردنمعلوماتمیگذراننــدوحرصوولعزایدلوصفیدراین. 7

راهبروزمیدهندبهطّرارانیمیمانندکهدرتاریکیشــببهرباطیزدهوبیتشــخیصوبهتعجیلهرمتاعیکه
مییابند،میربایندوغارتگریخودرااقناءمیکنند.«چندغلطامالییورسمالخطیدیدهمیشود؟

4( پنج 3( چهار   2( سه  1( دو 
درعبــارت»چنانمینمودکهنگاهشازدرونمنمیگذردوبهماورایمنمینگردوبهمصاعبوشــدایدیکه. 8

بشرطیروزگارانصعبتحملکردهاستخیرهمیشود،چنانکهگوییاینرنجومحنکهگریبانگیراوسترقم
ناقابلیاستازسیاهٔهباالبلندیازبالیاوفجایعگوناگون«امالیکدامگزینهنادرستاست؟

4( رقم 3( محن  2( مصاعب  1( ماورا 

درعبارت»وقتیدکترمرادیاندربغدادبهتلقیحواکســنآبلههّمتگماشــت،مردمبهتخطعهوتقبیحعملاو. 9
پرداختندوگفتندچوناینکارنوعیمبارزهبامشــّیتخداونداســتهرمسلمانمؤمنبایدازقبولآناحتراز

کندوطریقٔهخودرابرآنترجیحدهد.«امالیکدامواژهغلطاست؟
4( ترجیح 3( تقبیح  2( تخطعه  1( تلقیح 

درعبارتزیرچندغلطامالییدیدهمیشود؟. 10
»میــرزاکوچکخوانازمجاهدانگیالنبــود.درنهایتاعتقادبهمباحاتومحارمبــود.اطاعتاوامرونواحی
آزادیخواهانبیقرضرامثلفرضدینیمیشمرد؛اماهمیشهدرنهایتبهاستخارهمتوصلمیشد.چندینبار
دردورٔهســلطنتاحمدشــاه،آزادیخواهانبهاونوشــتندکهوقتبرایحملهبهتهرانمســاعداســتاماچون

استخارهبدآمدازآمدنبهتهرانعباکرد.«
4( شش 3( پنج  2( چهار   1( سه 

درعبارت»کسانیکهمیتوانندعهدهدارهدایتوسیادتدرحیطٔهادبیاتشوند،بایدپاپیشگزارندوازراهنمایی. 11
مضایغهننمایندوباقلمخویشمحاســنوسجایایآثارادبیراازمعایبواثراتآنهاتفکیکنمایند.«چندغلط

امالییدیدهمیشود؟
4( پنج 3( چهار   2( سه  1( دو 
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)سراسری انسانی، 93(. 104 درمتنزیرچندغلطامالییوجوددارد؟
»درحضرتعّزتصحووغفلتجایزنیستوجزاینیکیبدیوپاداشعبادت،عقوبتصورتنبنددودراحکام
آفریدگارازقضّیتمعدلتگذرنباشــد.وکارهایخالیقبهخــالفآنبرفنونمتفاوترَود؛گاهمجرمانراثواب
ّلتجانیانمؤاخذتمینمایند؛هوابراحوالایشــان

َ
کردارمخلصانارزانیمیدارندوگاهناصحانرابهعذابذ

غالبوخطادرافعالایشان،ظاهر.«
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 

)سراسری زبان، 93(. 105 درمتنزیر،امالیکدامکلمهدرستنیست؟
»ملکفرمود:مانعخشموحایلسیاستآنبودکهصدقاخالصومناصحتتومیشناختمومیدانستمکهبر
تودراینمحاوره،غرامتینیست،چهمیخواستیکهقرارعظیمتمادرتقدیموتأخیرآنغرضبشناسیوقدم

درکارنهی.بدینحزم،خردودهاِیتوآزمودهترگشتواعتمادبرنیکبندگیوطاعتتوبیفزود.«
4( غرامت 3( عظیمت  2( حایل  1( حزم 

درمتن»هرکهراســعادتازلییارباشــد،مناصحتمخلصانوموعظتمشفقانراعزیزداردودرکارهاپیشاز. 106
تأّملوتدّبرآغازنکندوموضعحزمواحتیاطراضایعنگزاردواگرکسیرابختمئونتنمایدومالزمِتاینسیرت
)سراسری زبان، 93( دستدهدبرآنتحمیدوصلتچشمنتوانداشت.«امالیکدامواژگانغلطاست؟

4( تأّمل، موعظت 3( مئونت، نگزارد  2( مئونت، تأّمل  1( نگزارد، موضع 

)سراسری ریاضی،94(. 107 درکدامبیتغلطامالییوجوددارد؟
1( نشاط غنا در من آور پدید / فراغت دهم زان چه نتوان شنید

2( چو غازی به خود برنبندند پای / که محکم رود پای چوبین ز جای
3( چو زد کوزه بر حوضٔه سنگ بست / سفالین ُبد آن کوزه حالی شکست

4( هر که در طالعش ِفراغ افتاد / سایٔه او از او کنار کند
)سراسری تجربی،94(. 108 کدامبیت،فاقدغلطامالییاست؟

 1( حزم آن باشد که برگیری تو آب / تا رهی از ترس و باشی بر صواب
 2( ظالم از مظلوم کی داند کسی / کاو بود ُصخرٔه هوا هم چون خسی

 3( نقد را از نقل نشناسد قوی است / هین از او بگریز اگر چه معنوی است
4( ما به دل بی واسطه خوش بنگریم / کز فراصت ما به عالی منظریم

)سراسری تجربی،94(. 109 درابیاتزیر،کدامواژههاتمامًاازنظرامالییغلطاند؟
 سر آشفته به بیغولٔه میخانه زدم / خم همه عاطل و خمخانه همه باطل بود

 گوش دل بود و صدای جرص گنگ سکوت / قافله رفته و وامانده دلی غافل بود
 من همه جهد که از دوست جدایی نکنم / چه کنم بین من و دوست اجل هایل بود

 آه از آن عشق که با شعشعٔه عشق و شباب / چه جال داشت دریغا اجلی آجل بود
2( جهد- هایل- عاطل  1( بیغوله- عاطل- آجل  

4( جرص- بیغوله- جهد 3( جرص- هایل- آجل  
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)سراسری هنر،94(. 110 کدامبیتفاقدغلطامالییاست؟

 1( کشتی بی لنگر آمد مرد شر / که ز باد کژ نیابد او َحضر
 2( که ز قرآن گر نبیند غیر قال / این عجب نبود ز اصحاب زالل

 3( که مرو زان سو بیندیش ای غوی / که اسیر رنج و درویشی شوی
4( علم جوی و طاعت آور تا به جان / زین تن الغر برون آیی ثمین

)سراسری خارج از کشور،94(. 111 درکدامبیتغلطامالیییافتمیشود؟

 1( بس ز نقش لفظ های مثنوی / صورتش زال است و هادی معنوی
 2( در هوا چون بشنود بانگ صفیر / از هوا آید شود این جا اسیر

 3( گفت البد درد را صافی بود / زین داللت دل به صفوت می رود
4( گفت ای شه مژده حاجاتت رواست / گر غریبی آیدت فردا ز ماست

)ریاضی، 95(. 112 درعبارِتزیرامالیکدامواژهنادرستاست؟
»سهتنآرزویچیزیبرندونیابند:مفسدیکهثوابمصلحانچشمداردوبخیلیکهسنایاصحابمرّوتتوقع

کندوجاهلیکهازسرسفاهتوغضبوحرصبرنخیزوالحاحورزدکهبانیکمردانبرابربود.«
4( سنا 3( ثواب  2( الحاح  1( سفاهت 

)تجربی، 95(. 113 درکدامعبارتغلطامالییوجوددارد؟

1( اصحاب حزم گناه ظاهر را عقوبت مستور جایز نشمرند.
2( و چندان که شایانی قبول حیات از این جّثه زایل گشت، برفور متالشی گردد.

3( اندیشه با اتباع خویش در میان نهاد و احوال خویش در مطاوعت و صدق مناصحت به قابوس نوشت.
4( این مسأله خالف آن غیاث است که خواجه کرده است که یزدان متبوع است بر خیر و قادر نیست بر شر.

)زبان، 96(. 114 درکدامعبارت،غلطامالییوجوددارد؟

1( هر چند که در ثمرات عفت تأّمل بیش کردم، رغبت من در اکتساب آن زیادت گشت.
2( او چون صورت آن شیران و صولت آن دلیران مشاهده کرد، انگشت ندامت گزیدن گرفت.

3( نه در ضمیر ضعیفان آزاری صورت بندد و نه گردنکشان را مجال عصیان و توسنی باقی ماند.
4( پیر را آز مال و دوستی فرزند در کار آورد، تا جانب دین و مرّوت مهمل گذاشت و ارتکاب این منکر جایز شمرد.

)زبان، 96(. 115 درکدامبیت،غلطامالیییافتمیشود؟
1( همیشه دست توّقع گرفته دامن فضلش / چو وامدار که دریابد آستین زمین را

2( ای به هوا و مراد این تن غّدار / مانده به چنگال باز آز گرفتار
3( دهر سپید دست سیه کاسه ای است صعب / منگر به خوش زبانی این ترش میزبان
4( تو قدر فضل شناسی که اهل فضلی و دانش / شبه فروش چه داند بهار ُدّر ثمین را
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)هنر، 96(. 116 درمتِنزیرچندغلطامالییوجوددارد؟
»هرگاهدراینمقاماتفضایلعفوواحســانمقّررگشــت،هّمتبرمالزمتآنسیرتمقصورشودووجهصالح
وطریقصوابدرآنمشــتبهنگرددوآدمیازصحووجرموذّلتمعصومنتواندبودواگردرمقابلٔهاینمعانیو

تداركاینابوابغّلوجایزشمردهشود،مضّرتآنبهمهّماتسرایتکند.«
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یك 

)هنر، 96(. 117 درکدامابیات،غلطامالییوجوددارد؟
الف-نسیمبادصباچونزبوستانآید/مرازنکحتاوبویدوستانآید

بـحیاتچیست؟بقاییفنادراومضمر/مماتچیست؟فناییبقادراومضمون
جـبرمرکبنشاطدلونزهتوسرور/بادیسوارتاابدالّدهروشادکام

دـاینچهباداستکهازسویچمنمیآید/وینچهخاكاستکزوبویثمنمیآید
4( ج ـ د 3( ب ـ ج  2( الف ـ د  1( الف ـ ب 

)تجربی، 97(. 118 درکدامبیت»غلطامالیی«وجوددارد؟
1( گه سبحه به دست و گاه زّنار به دوش / یارب چه کنم کی ام چه آیین دارم

2( تا مه و مهر فلک والی روزند و شبند / تا شب و روز جهان اصل ظالم است و ضیاست
3( در خدمت جانانه کمر بسته ستادیم / در ساحت میخانه سراسیمه دویدیم

4( ای که ندیدی مقام عاشق و معشوق / عّزت منعم ببین و زّلت سائل

)هنر، 97(. 119 درکدامبیت»غلطامالیی«وجوددارد؟
1( غریو از بزرگان مجلس بخواست / که گویی چنین شوخ چشم از کجاست

2( آن که حّظ آفرید و روزی داد / یا فضیلت همی دهد، یا بخت
3( هر قضایی سببی دارد و من در غم دوست / اجلم می کشد و درد فراقش سبب است

4( بهر استثناست این حزم و حذر / زان که خر را بز نماید این قدر

)خارج از کشور، 97(. 120 درکدامبیت،»غلطامالیی«وجوددارد؟
1( قیاس کردم و آن چشم جاودانٔه مست / هزار ساحر چون سامریش در گله بود

2( دولت از مرغ همایون طلب و سایٔه او / زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود
3( محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببر / قّصٔه ماست که در هر سر بازار بماند

4( سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست / فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید؟
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پاسخ نامه تست های جامع امالی واژه ها

11 گزینهو2و.

 مالمت عاجل: سرزنش در این دنیا؛ غرامت آجل: تاوان و مجازات اخروی
امالی قالب )جســم( در گزینٔه نخست، غیظ در گزینٔه سوم و مباحات )آن چه مباح و حالل است( در 

گزینٔه چهارم، غلط آمده است. )ارتزاق: کسب رزق و روزی، گذران زندگی(
21 گزینهو1ووامالی.

 لئیم )پست(، ُمهمل و گذارد در گزینٔه نخست غلط است.
)ُمهمل گذاشتن: سهل انگاری کردن، رها کردن(

امالی مؤانست و غربت )تنهایی( در گزینٔه سوم نادرست است.
امــالی َمتــاع )کاال(- که با مال هم خوانــی دارد- در گزینٔه چهارم غلط اســت و در گزینٔه دوم غلطی 

وجود ندارد.
31 گزینهو3وو.

امالی اسراف غلط است. امالی »ُمبدع« )نوآور( در کنار صاحب قریحه درست است و با آن هم خوانی 
دارد اما »مبدع« دوم غلط است و باید به جای آن »مبدأ« بیاید تا با غایت )سرانجام( هم خوانی داشته 
باشد )مبدأ و غایت: آغاز و پایان(. امالی »غایت القصوی« )نهایت آرزو، مقصد نهایی( نیز غلط است.

41 گزینهو3وو.

امالی مقهور )شکســت خورده( غلط آمده اســت. امالی عمارات )ســاختمان ها و کاخ ها( و حدائق 
)باغ ها( درست است. امالی خوارمایگی و ذاللت نیز غلط آمده است.

51 گزینهو1وو.

تنها امالی اهتزاز )جنبش( غلط آمده است )طوالنی بودن متن، دلیل بر زیاد بودن تعداد غلط هایش نیست!(
61 گزینهو3وو.

امالی فرنگی مآبی، مالزمه )همراهی( و داروغه در متن تست غلط است.
71 گزینهو1وو.

امالی اقناع )قانع کردن( و زایدالوصف: )فراتر از حد وصف، وصف ناپذیر( غلط آمده است.
81 گزینهو2وو.

ماورا: آن چه در پشت چیزی ست؛ مصایب= مصائب: مصیبت ها، ِمَحن: محنت ها، َرَقم: نشانه
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91 گزینهو2وو.

تخطئه: خطاکار دانستن )هم ریشٔه خطا(
 تلقیح: واکسن زدن، واردکردن ماده ای به بدن )هم ریشٔه لقاح(

101 گزینهو3وو.

امالی خان، نواهی، بی َغَرض )بدون نیت بد(، متوسل و ابا در متن تست غلط است.
111 گزینهو2وو.

امالی گذارند، مضایقه و عثرات )خطاها و کاستی ها( غلط آمده است.
121 گزینهو2وو.

امالی استنباطات )برداشت ها(، اسلوب، بحرالعلوم، کریه و انزجار نادرست آمده است.
ُعلُّومرتبه: باال بودن رتبه، بلندپایگی )»ُعُلّو« هم ریشٔه »عالی« و »اعلی« است.(

داهیه = داهی: زیرک و باهوش )هم ریشٔه »دها«(
131 گزینهو1وو.

فقط امالی حطام نادرست آمده است.
مهر ضاللت: مهر و نشــان گمراهی؛ »عاجل را بر آجل رحجان داد«: حال )دنیا( را بر آینده )آخرت( 

ترجیح داد. وجاهت: در این جا یعنی جاه و مقام.
141 گزینهو1وو.

امالی خوار )ناچیز و پســت(، حزم )دوراندیشــی(، ُمهمل، زایل و اهمال )سستی و سهل انگاری( در 
متن تســت نادرســت اســت. )باید به جفت های امالیی مثل »خار- خوار / هضــم- حزم / محمل- 

مهمل« کاماًل توّجه و دّقت داشته باشید تا هرگز از دستتان درنروند و از چشمتان پنهان نمانند!(
151 گزینهو3وو.

امالی وزر، تَبَِعت )رنج و سختی( و معونت )یاری( در متن تست نادرست است.
حال و عاجل: به زودی؛ عقوبت: مجازات

161 گزینهو2وو.

غلط بودن امالی اســالف )گذشتگان( و اســاس )پایه ها( آشکار اســت. یادتان هست که »سورت« 
معنای »شدت« می داد ← سورت صولت: شدت حمله

171 گزینهو3و.

امالی ذمایم )صفت های مذموم(، توفیر )ســود( و بیفزاید نادرست آمده است. )مخالطت: با کسی 
درآمیختن و هم نشینی کردن، هم ریشٔه مخلوط و اختالط(
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1101 گزینهو3وو.

معنای بیت نخست: انسان شرور مانند کشتی بی لنگر است که از باد مخالف بر حذر نیست )به راحتی 
در مسیر خالف به حرکت درمی آید.(

معنای بیت دوم: از گمراهان )اصحاب ضالل( عجیب نیســت که فقط ظاهر گفته های قرآن را در نظر 
بگیرند.

معنای بیت سوم: ای انسان گمراه )غوی( در این مسیر گام منه که دچار رنج و فقر می شوی.
معنای بیت چهارم: اگر اطاعت خدا را پیشه کنی و در آموختن علم بکوشی، از این جسم الغر و نحیف 
به جانی فربه و پروار دســت خواهی یافت )روح و روانت بسیار ارزشمندتر می شود تا جسم و بدنت که 

در کل الغر است و کم ارزش.1(
1111 گزینهو1وو.

معنای بیت نخســت: بســیاری از گفته های مثنوی در صورت و ظاهر ضال )مایٔه ضاللت و گمراهی( 
اســت، اما از نظر معنایی هدایت کننده و راه گشــا است. )اگر نتوانســتید به این تست غیراستاندارد 
پاســخ دهید، مشکل از شــما نیست. اواًل از شاعر است که حوصلٔه ســرودن مثنوی را نداشته است و 
بــه اصرار شــاگردانش آن ارا ادامه می داده و این چنین، گاهی زبان را فدای معنا می کرده اســت و از 
آن مهم تر طراح محترم که از چنین ســنگالِخ زبانی، ســؤال امال طراحی می کنند! باشــد که بیت از 
موالناست، این کالم حتی نثر بی کاستی و پرداخته ای نیست، چه رسد که بخواهد شعر باشد و از آن 
سؤال امال طرح شــود! به هرحال نگران این تست های گهگاهی و انگشت شمار نباشید، هیچ کس به 

آن ها درست پاسخ نمی دهد! خیالتان آسوده!(
1121 گزینهو4وو.

ثنای اصحاب مروت: ستایش و تأیید از سوی جوانمردان
1131 گزینهو4و1.

قیاس: مقایسه // غیاث: فریادرس، به داد کسی رسیدن
1141 گزینهو2وو.

سورت آن شیران: تیزی و تندخویی آن شیرها
1151 گزینهو1وو.

آستین ضمین: آستین کسی که ضمانت ما را کرده است.

1.-البتهالغربودنبرایچارپایانبداست-تازهآنهمازدیدماآدمهاکهمیخواهیمبخوریمشان!-وگرنهبرایآدمهانهخوب
استنهبد،مهمتندرستیاست!تندرستباشیدبچهها!
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1161 گزینهو2وو.

»ســهو و زّلت« از ترکیبات امالیی رایج است. )تشــدید »غلو« در زبان عربی روی »و« است نه »ل« در 
فارسی هم اصاًل تشدید ندارد! اما این اشتباه رسم الخطی هم از چشم طراح دور ماند هم از چشم شما!(

1171 گزینهو2وو.

نکهت: بوی خوش // سمن: یاسمن، گل یاس )ثمن: بها(
»بادی« در بیت سوم، فعل دعایی دوم شخص مفرد است.(

1181 گزینهو4وو.

ذّلت سائل: خوارِی خواهنده و گدا
)ُشبحه: تسبیح // زّنار: کمربند مسیحیان که نشانٔه نامسلمانی بود.(

1191 گزینهو1وو.

غریو و فریاد از بزرگان مجلس بخاست )بلند شد(
1201 گزینهو4وو.

»صفیر مرغ« اشتباه نوشته شده بود.
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تاریخ ادبیات و سبک شناسی فارسی )1(

سال دهم

نکته هاپدیدآورندهنام اثر

عطار نیشابوریالهی نامه

ــا در قالــب شــعر )نظــم(  ــه جــز تذکرةاالولی ــار عطــار ب 1( همــٔه آث
ــت. ــار اس ــروده های عط ــر« از س ــتند.»الهی نامه« و »منطق الطی هس

2( الهی نامٔه منثور از خواجه عبدالله انصاری است.
ــم  ــه آن ه ــد ک ــه« می گوین ــم »الهی نام ــنایی ه ــٔه س ــه حدیق 3( ب

ــه نظــم اســت. ب

نیما یوشیجچشمه و سنگ

1( نیمــا پــدر شــعر نــو، ســروده های بســیاری در قالب هــای کهــن 
نیــز داشته اســت، از جملــه ســرودٔه »چشــمه و ســنگ«که در قالــب 

ــت. مثنوی اس
2( نام اصلی نیما یوشیج، علی اسفندیاری« بوده است.

محمدی اشتهاردیداستان های صاحبدالن

عنصرالمعالیقابوک نامه
کــه  اســت  اندرزگونــه  داســتان های  شــامل  کتــاب  ایــن 
ــرورش و  ــرای پ ــتان ب ــرگان و طبرس ــروای گ ــی، فرمان عنصرالمعال

نوشته اســت. پســرش  تربیــت 

عبدالحسین وجدانیداستان خسرو
عبدالحســین وجدانــی قلمــی طنزآمیــز دارد و در داســتان خســرو نیــز 

ایــن طنــز بــه چشــم می خــورد.

ناصرخسرو قبادیانیسفرنامه
1( ســادگی نثــر و دقــت در بیــان و شــرح جزئیــات از ویژگی هــای 

ارزشــمند نثــِر ســفرنامٔه خســرو اســت.
2( ناصرخسرو شاعر و نویسندٔه تأثیرگذار قرن پنجم است.

خواجه نظام الُملک توسیسیاست نامه )ِسَیرالملوک(
مجموعــه ای از داســتان های پندآمــوز اســت بــرای شــاهان و 

فرمانروایــان

سهراب سپهریاتاق آبی
بــه نثــر اســت نــه شــعر، زیــرا زندگی نامــه و خاطره نــگاری 

ــت. ــهراب اس س

مجموعه مقاله های جالا آا احمد نویسندٔه معاصر است.جالا آا احمدارزیابی شتاب زده

به شیؤه مناظره و گفت وگو سروده شده است.حافظغزا مهر و وفا

محمدبن منّوراسرارالتوحید
ــه  ــه ب ــت ک ــروف اس ــارف مع ــر، ع ــعید ابوالخی ــٔه ابوس زندگی نام
قلــم نــوه اش، محمدبــن منــّور نوشــته شــده اســت و نثــری ســاده 

و روان دارد.
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احمدبن محمد زید توسیتفسیر سورٔه یوسف
زیــد توســی فقــط ســورٔه یوســف را بــا نگاهــی 
ــرآن را. ــٔه ق ــه هم ــت ن ــرده اس ــرح ک ــه ش عارفان

پیونــد زیتــون بــر شــاخٔه 
موسوی گرمارودیترنــج

»در سایه ســار نخــل والیــت« از ایــن مجموعــه شــعر 
ــده  ــروده ش ــپید س ــعر س ــب ش ــه در قال ــت ک اس
ــداری  ــات پای ــرٔه ادبی ــاب آن را در زم ــت و کت اس

ــت. ــرار داده اس ق

سیف َفرغانیغّرش شیران
قصیده ای شکوهمند و میهن پرستانه است که در برابر 
یورش مغوا ها به آب و خاکمان قد علم کرده است و 

در زمرٔه ادبیات پایداری جای می گیرد.

محتشم کاشانیباز این چه شورش است
معروف ترین سوگنامه )مرثیه( دربارٔه واقعٔه عاشورا به 
شمار می آید و در دستٔه ادبیات پایداری قرار می گیرد.

مرتضی آوینیدریادالن صف شکن
ــه چــاپ  ــٔه ادبیــات داســتانی ب ــن روایــت در مجل ای

رســیده اســت.

از شاعران انقالب اسالمی است.سرور اعظم باکوچی )سپیده کاشانی(خاک آزادگان

روایت »شیرزنان« از این کتاب است.معصومه آبادمن زنده ام

سعدیگلستان

ــه ای  ــت. مجموع ــی اس ــم فارس ــر قدی ــاهکار نث ش
ــفرهای  ــی و س ــه از زندگ ــی ک ــت از  حکایت های اس
ــن  ــر ای ــت. نث ــه اس ــه گرفت ــعدی مای دور و دراز س
ــعر  ــت و ش ــا بی ــه ب ــجع و درآمیخت ــا مس حکایت ه
ــت. ــته اس ــم می زیس ــرن هفت ــعدی در ق ــت. س اس

فردوسی توسیشاهنامه

البتــه داســتان های شــاهنامه تــراوش ذهــن فردوســی 
نیســت. ایــن داســتان ها از ایــران باســتان ســینه بــه 
ســینه نقــل می شــده اســت تــا در زمــان ســامانیان، 
ــا  ــگارش آن ه ــردآوری و ن ــتور گ ــامانی دس ــاه س ش
ــده  ــردآوری ش ــه را گ ــی آن چ ــد، فردوس را می ده
بــود، بــا زبانــی شــکوهمند بــه نظــم می کشــد 
ــارم و  ــرن چه ــی در ق ــد. فردوس ــه می کن و جاودان

ــت. ــته اس ــم می زیس پنج

ایــران  مــردان  و  دلیــران 
زمیــن

محمود شاهرخی )جذبه(
کتــاب درســی، ایــن مثنــوی را جــزء متــون حماســی 

دانســته اســت.

مولوی )جالا الدین محمد بلخی(مثنوی معنوی

ایــن کتــاب را موالنــا در اواخــر زندگــی اش در 
شــش دفتــر )فصــل( ســروده اســت و بیش تــر 
دارد.  عرفانــی  ـ  تعلیمــی  جنبــٔه  حکایت هایــش 
داســتان طوطــی و بقــاا از دفتــر اوا مثنــوی اســت. 

موالنــا در قــرن هفتــم می زیســته اســت.
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نکتههاپدیدآورندهناماثر

حسین واعظ کاشفیاخالق محسنی
ــت که  ــی اس ــای اخالق ــا و اندرزه ــه ای از حکایت ه مجموع

ــور تعلیمــی می گنجــد. ــات منث ــرٔه ادبی در زم

زهرا کیا )خانلری(داستان های دا انگیز فارسی
ــی  ــن فارس ــات که ــروف ادبی ــتان های مع ــی داس بازنویس
اســت بــا بهره گیــری از برخــی بیت هــا و عبارت هــای 

ــتان ها. ــی داس ــن اصل مت

از آثار طنزآمیز ایران قدیم و به نثر است.فخرادلین علی صفیلطایف الطوایف

َنزار َقّبانیسمفونی پنجم جنوب

ایــن مجموعــٔه شــعر را محمــد شــکرچی، ناهیــد نصیحــت و 
ــد.  ــان فارســی برگردانده ان ــه زب ســیدهادی خسروشــاهی ب
ــت.  ــوریه اس ــرب و زادٔه س ــروف ع ــاعر مع ــی ش ــزار قبان ن

ــی دارد. ــهرت جهان ــقانٔه او ش ــروده های عاش س

فرانسوا کوپهمزار شاعر
نویسـندهوشـاعرفرانسـویاسـت.نامیکیازآثاراو

»فردوسی«است!

آندره ژیدمائده های زمینی و مائده های تازه
»مهسـتیبحرینـی«ازمترجمـانایـنکتاببـهزبان
فارسـیاسـت.آنـدرهژیدشـاعرونویسـندٔهمعروف

فرانسویاست.
هوگوشاعرونویسندٔهبزرگفرانسویاست.ویکتور هوگوبینوایان
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سبک شناسی و تاریخ ادبیات تست  های آموزشی

دردوبیتزیرکدامویژگیآثارحماسیبرجستهتراست؟. 1
»منیچونبپیوستباکردگار/شکستاندرآوردوبرگشتکار«

»چهگفتآنسخنگویبافّروهوش/چوخسروشدیبندگیرابکوش«
4( خرق عادت 3( داستان گونگی  2( مّلی  1( قهرمانی 

ازبیت»خروشیدوبرجستلرزانزجای/بدّریدوبسپردمحضربهپای«وبیت. 2
»سوارانلشکر،برانگیختند/همهدشتپیششدرمریختند«بهترتیبکدامجنبههایحماسهقابلبرداشتاست؟

2( قهرمانی- مّلی 1( قهرمانی- قهرمانی  
4( مّلی- مّلی 3( خرق عادت- مّلی  

درکدامگزینه،زمینٔهخرقعادتآثارحماسیبهچشمنمیخورد؟. 3
1( یکی تازی ای برنشسته سیاه / همی خاک نعلش برآمد به ماه

2( چرا رزم ُجستی ز اسفندیار / که او هست رویین تن و نامدار
3( دو مار سیه از دو کتفش بُرست / غمی گشت و از هر سویی چاره ُجست

4( یکی مجمر آورد و آتش فروخت / وز آن پّر سیمرغ لختی بسوخت )فروخت = افروخت(

)ریاضی ـ 96(. 4 زمینٔهحماسهدرکدامبیت،متفاوتباسایرابیاتاست؟
1( همان زال کاو مرغ پرورده بود / چنان پیر سر بود و پژمرده بود

2( جهاندار هوشنگ با رأی و داد / به جای نیا تاج بر سر نهاد
3( سواران لشکر برانگیختند / همه دشت پیشش درم ریختند

4( چو بشنید گفتار اخترشناس / بخندید و پذرفت از ایشان سپاس

)هنر ـ 96(. 5 زمینٔهحماسهدرکدامبیتبا»دریدمجگرگاهدیوسپید«،تناسبدارد؟
1( ز دیبای پر مایه و پرنیان / بر آن گونه شد اختر کاویان

2( همه جامه تا پای بدرید پاک / بر آن خسروی تاج پاشید خاک
3( چنین سال سیصد همی رفت کار / ندیدند مرگ اندر آن روزگار
4( بسان پلنگ ژیان ُبد به خوی / نکردی به جز جنگ، چیز آرزوی

درداستاننبردرستمواشکبوس،کدامیکازعناصرحماسهبهچشمنمی خورد؟. 6
2( داستانی 1( مّلی  
4( قهرمانی 3( خرق عادت  
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