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ٔ
راهنما:برای یافتن پاسخ هر مورد ،به واژهنامه کتاب فارسی ( )2و درسهای ذکر شده رجوع کنید:
 )1ستایش

 )6درس ششم

 )1درس دوازدهم (و درس دوازدهم فارسی ())1

 )16درس شانزدهم

 )2درس یکم

 )7درس ششم

 )12درس چهاردهم (و درس سیزدهم فارسی ())1

 )17درس شانزدهم

 )3درس دوم

 )8درس یازدهم

 )13درس پانزدهم

 )18درس شانزدهم

 )4درس دوم

 )9درس دوازدهم

 )14درس پانزدهم (سرزنش مترادف چه بود؟)

 )19درس هجدهم

 )5درس دوم

 )10درسهای سوم و دوازدهم
ٔ
(نامه کوتاه مترادف چه بود؟)

 )15درس شانزدهم

 )20درس دوازدهم

در موارد ( )12( ،)11و (ٔ )13
همه واژهها پذیرفتنی بودند و در مورد  16هیچ یک از موارد پذیرفتنی نبودند.
تمرین :در کدام موارد ،دو واژه مترادف نیستند؟
 )16درای= پتک
 )1میثاق= عهد استوار
 )1نژند= زبون  )6ضیعت= زمین زراعی کوچک
 )17حرب= آلت نزاع
 )12سیمابگون= نقرهای
 )7ندیم= نوکر
 )2دغل= تنبل
 )18قبا= باالپوش
 )13بار= شرفیابی همگانی
 )8مرشد= مرید
 )3افگار= دلتنگ
 )14بازارگاه= میدانی سرگشاده و ّ )19
زمرد= ســنگ قیمتی به رنگ
 )9آماس= متورم
 )4دوال= یک الیه
 )5زر پاره= ٔ
سکه

 )10عندلیب= هزاردستان

پر از دکان
ٔ
 )15پشتپای= سینه پای

سرخ

ّ
متصید= شکارچی
)20

قراضه و خرده

حیضوت و خساپ

 )1نژند= خوار و زبون ،اندوهگین (ستایش)
 )2دغل= مکر و ناراستی ،در اینجا مکار و تنبل (درس یکم)
 )3افگار= مجروح ،خسته (درس دوم)

 )4دوال= چرم و پوست؛ یک دوال :یک الیه ،یک پاره (درس دوم)
ّ
ٔ
خرده زر ،زر سکه شده (درس دوم)
 )5زر پاره= قراضه و
 )6ضیعت= زمیــن زراعتی؛ ضیعتک :زمیــن زراعی کوچک
(درس دوم)
 )7ندیم= همنشین ،همدم (درس دوم)
 )8مرشد= ارشادکننده ،راهنما ،متضاد مرید و سالک (درس سوم)

امال و لغت

 )9آمــاس= ورمّ ،تورم؛ آماس کــردن :گنجایش پیدا کردن،
متورم شدن (درس پنجم)
 )10عندلیب= بلبل ،هزاردستان (درس پنجم)
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 )11میثاق= عهد و پیمان ،عهد استوار (درس پنجم)
 )12ســیمابگون= به رنگ جیوه ،جیوهای؛ ســیماب :جیوه
(درس هشتم)
 )13بار= اجازه ،رخصت؛ بار عام :پذیرایی عمومی ،شرفیابی
همگانی؛ مقابل بار خاص (پذیرایی خصوصی) (درس دهم)
ّ
ٔ
 کوچه سرپوشــیده که از دو سوی دارای دکان
 )14بازارگاه=
باشد؛ در متن درس ،مقصود اهل بازار است( .درس دوازدهم)
 )15پشتپای= روی پأ ،
سینه پا (درس دوازدهم)
ٔ
ضربه پتــک؛ درای ،در اصل زنگ کاروان
 )16زخــم درای=
است( .درس دوازدهم)
 )17حرب= آلت حرب و نزاع؛ مانند شمشیر ،خنجر ،نیزه و ...
(درس چهاردهم)
 )18قبا= نوعی ٔ
جامه جلوباز که دو طرف جلو آن با دکمه بسته
میشود(.باالپوش= ردا) (درس چهاردهم)
ّ )19
زمرد= سنگ قیمتی به رنگ سبز (درس پانزدهم)
ّ
متصید= شکارگاه (درس پانزدهم)
)20
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ٔ
6161رابطه میان «فراز آمدن» و «استبعاد» در واژههای کدام گزینه دیدهمیشود؟

		
 )1متراکم و گشن
ُّ
		
 )3زنخندان و کله

 )2دربایست و رودربایستی
 )4مرشد و سالک

جفت متضاد دیدهمیشود؟
6262در میان ترکیبهای زیر ،چند
ِ
َ
ّ
«تشــرع و عرفان»« ،وقار و سبکسری»« ،مطاع و مطیع»« ،طوع و رغبت»« ،غنا و
«افگار و نژند»« ،ادبار و اقبال»،
ِغنا»« ،افراط و تفریط»« ،الحاح و اجبار»

 )2شش

 )1پنج

 )3هفت

6363واژههای کدام گزینه متضاد نیستند؟

 )1روی و ریا

 )2صورت و سیرت

 )3ارواح و اشباح

 )4هشت
ّ ُ
عز و ذل
)4

6464کدام دو واژه متضاد نیستند؟

 )1اعراض و اقبال

 )2حلیه و راستی

 )3فاحش و پنهان

 )4دزد و داروغه

ُ )1م ّزور و ّ
صدیق

 )2گرو و وثیقه

 )3اکراه و اشتیاق

 )4سعد و نحس

ٔ
ٔ
ٔ
6565رابطه واژهها در همه گزینهها از یک نوع است مگر در گزینه ..........
6666واژههای کدام گزینه میتوانند هم مترادف باشند هم متضاد؟

 )1خیر خیر ـ خیرهخیر  )2پرده و حجاب

 )3نفیر و غریو

6767واژههای کدام گزینه متضاد هم بهکار نمیروند؟

 )4حریف و همراه

 )1جلی و خفی

ّ )2متفق و مختلف

 )3ادا و اطور

ّ )4
معمر و شاب

 )1کفایت

 )2وخامت

 )3هول

 )4دغل

ٔ
6868همه واژههای زیر بهجز  .........هممیتوانند در معنای صفت بهکار روند هم در معنای اسم.
6969کدام دو واژه متضاد نیستند؟

 )1نژند و پدرام

 )2ژنده و نو

 )3دد و دام

 )4برنشستن و برخاستن

ٔ
7070رابطه میان «مخوف و موحش» میان واژههای کدام گزینه دیدهمیشود؟

 )1نوند و هیون

َ
َ
 )2کنف و ط َرف

 )3تگ و ژرف

 )4زهر و تریاق

ٔ
7171میان َ
رابطه ّ
تضمن برقرار است؟
«مرکب» و چند واژه از واژههای زیر
َ
ُ
«گرزه ،ارغند ،استر ،کرند ،کمیت ،توسن ،هیون ،کهر ،ابرش ،سمن ،معبر»

7 )2

6 )1

8 )3

9 )4

7272کدام واژه با سه ٔ
واژه دیگر متناسب نیست؟

 )1تیربار

ََ
 )2کلک

امال و لغت

ٔ
رابطه واژهها در کدام گزینه از نوع ّ
تضمن نیست؟
7373

 )1شراع و رواق
270

 )2پالس و گلیم

 )3برجک
ُ )3جل و پوشش

 )4زنبورک
 )4دوری و بشقاب
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7474در میان واژههای «درع ،زره ،گبر ،خفتان ،جوشن ،ترگ» چند واژه مترادف و هممعنا هستند؟

 )1شش

 )2پنج

 )3چهار

 )4سه

«7575خورجینک» مترادف است با:

 )1انبان

 )2زنخدان

 )3محمل

 )4جامهدان

7676کدام واژه با سه دیگر در یک ردیف نیست؟

 )1گرز

َ
 )2گرزه

 )3کوپال

 )4عمود

7777مترادف چند واژه در کمانک روبهروی آنها درست آمدهاست؟
َ
ّ
(متحیر شدن) ،معیار (صواب) ،شوخ (لطیفه) ،شگرف (قوی) ،عتاب (شماتت) ،عنود (ستیزهکار) فاحش
اندرماندن
(هویدا) ،خیره سر (ستیزهروی) ،فضل (کرامت)َ ،رز (تاک)

 )1هشت

 )2هفت

 )3شش

 )4پنج

 )1بن ـ بلوط

 )2بلوط ـ َبن

 )3طبق ـ سینی

 )4طبق ـ خمره

ٔ
ٔ
7878رابطه «ردا» و «طیلسان» همانند رابطه  .........و  .........است.
7979کدام واژه درست معنا نشدهاست؟

 )1خوان :سفرهای که بر آن طعام باشد

 )2تعلیقات :یادداشت مطالب در رساله

 )3شهناز :گوشهای از دستگاه شور

 )4خورجینک :کیسهای از پشم شامل دو جیب

ً
8080کدام واژه کامال درست معنا شدهاست؟

 )1قلیه :نوعی خوراک که در جشنها و عروسیها دهند.
 )2بیرنگ :نسخهبرداری از روی یک طرح یا تصویر
 )3لعل :یکی از سنگهای قیمتی که رنگ سبزش معروف است.
 )4مهمیز :وسیلهای که با آن اسب را به حرکت وامیدارند.
8181توضیح مربوط به کدام واژه درست و دقیق است؟

ّ
 )1سکان :ابزاری در جلوی کشتی برای حرکت دادن آن از سمتی به سمت دیگر.
 )2خلنگ :درختی که از چوب آن تیر و نیزه میسازند.
 )3فرودسرای :اتاقی که در خانه پشت اتاق دیگر واقع شدهاست.
 )4آغوز :شیری که یک ماده به نوزادش میدهد.

ً
8282توضیح مربوط به کدام گزینه کامال درست است؟

 )1نمط :پارچهای کلفت که با آن جامه ،کاله یا فرش درست میکنند.

امال و لغت

 )2ارتفاع والیت :بلندیها و رشتهکوههای یک سرزمین
ٔ )3
گرزه گاوسر :گرز ضخاک که به شکل سرگاو از فوالد ساخته بودند.
 )4زهآب :آبی که پشت سنگی یا زمینی جمع میشود.
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8383کدام واژه درست معنا شدهاست؟

ّ )1
قداره کش :عربدهکش و گستاخ
ٔ
وظیفه روزی :وظایف معمول و روزانه
)3

 )2گروهان :واحد نظامی شامل سه گردان
 )4درهمٔ :
سکه نقره که کسری از دینار بود.

8484توضیح کدام واژه درست نیست؟

مشروعیت :منطبق بودن ّ
ّ
روبه قانونگذاری و حکومت با احکام شرع
)1
 )2حمایل کردن :محافظ قرار دادن چیزی برای چیز دیگر
 )3تفرید :تحقق بنده به حق بهطوری که حق ،عین قوای بنده شود.
 )4تجرید :خالی شدن قلب سالک از آنچه جز خداست.

8585معنای چند واژه در کمانک روبهروی آن درست نیامدهاست؟
صحیفه (کتاب) ،تک و پوز (ســر و صورت) ،دارا (از پادشــاهان کیانی) ،طاق (رواق) ،وجه (ذات) ،قســیم (صاحب
جمال) ،سمند (زرده) ،استدعا (فراخواندن)ِ ،مالک (صاحب)

 )2دو

 )1یک

 )3سه

 )4چهار

ٔ َ
واژه ُمع ّرب آمدهاست؟
8686در کدام گزینه فقط

		
 )1تازی ،تریاق ،خندق

 )2ضحاک ،صور ،لجام

		
 )3لجام ،کنز ،نفیر

 )4صفدر ،فردوس ،نماز

8787در کدام گزینه فقط ٔ
واژه ُممال آمدهاست؟

		
 )1سلیح ،مزیح ،مهمیز

 )2اسلیمی ،هلیم ،رقیب

		
 )3رکیب ،کتیبه ،مکاتیب

 )4جهیز ،حجیب ،نقیب

8888معنای «زاد» در کدام گزینه متفاوت است؟

 )1ز کویت رخت بربستم ،نگاهی زاد راهم کن  /به تقصیر عنایت ،یک تبسم عذرخواهم کن
 )2مشو دل ٔ
بسته هستی که دوران  /هر آن را زاد ،زاد از بهر کشتن
 )3تخم اشکی میفشاند آه و از خود میرود  /غیر شبنم نیست بیدل زاد همراهان صبح
 )4دل پر از درد و روی در وادی  /بسته بر دوش زاد بیزادی
ٔ 8989
واژه «وظیفه» در کدام گزینه معنای متفاوتی دارد؟

زاد سفر دریغ مدار
 )1مکارم تو به آفاق میبرد شاعر  /از او وظیفه و ِ

امال و لغت

 )2ای عاشق گدا چو لب رو حبخش یار  /میداندت وظیفه تقاضا چه حاجت است
ٔ
وظیفه من  /اگر ادا نکنی قرضدار من باشی
 )3سه بوسه کز دو لبت کردهای
ٔ
وظیفه تو دعا گفتن است و بس  /در بند آن مباش که نشنید یا شنید
 )4حافظ
272
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(غ  -ق)
جفتهای امالیی
قیاس

سنجش

غیاث

به فریاد رسیدن ،یاریگر و فریادرس 

همخانواده :مقایسه ،مقیاس

همخانواده :الغیاث (یاری میخواهم) ،استغاثه (یاری خواستن)
مستقالت مستقلها ،امور مستقل
ّ
مستغالت زمینهایی که از آنها غله برداشت میشود ،زمینهای کشاورزی 
َّ
همخانوادهها :غله (گندم ،جو و  )...ترکیبهای رایج :امالک و مستغالت

قاضی

قضاوتکننده ،داور 
َ
سند قاضی ،قاضی وجدان (وجدان به قاضی مانند شدهاست).
ترکیبهای رایج :م ِ

غازی

جنگجو ،مبارز

غذا

خوراک

غزا

جنگ

همخانوادهها :غزوه ،غزا (جنگ) ترکیبهای رایج :سلطان غازی ،طبل غازی

همخانوادهها :غزوه ،غازی ،مغازی (جنگهای پیامبر اسالم) ترکیبهای رایج :غزا و

جهاد ،حج و غزا

قضا

تقدیر و سرنوشت ،داوری کردن ،بهجا آوردن ترکیبهای رایج :قضا و قدر ،مقام قضا (قضاوت)،
قضای حاجت (برآوردن نیاز) ،قضای نماز ،قضاشدن نماز

ِقرابت

نزدیکی ،خویشاوندی ،خویشاوند همخانوادهها :قریبّ ،
مقرب ترکیبهای رایج :قرابت معنایی،
َ
دوستی و قرابت ،قرابت و صحبت (همنشینی) ،قرابت ن َسبی (همخونی)

َغرابت

پیچیدگی ،شگفتی ،دور بودن از ذهن
همخانوادهها :غریب ،غرایب ترکیبهای رایج :غرابت مفاهیم ،غرابت بنا

ُغربت

دوری از میهن ،تنهاماندن
همخانوادهها :غریب ،غرابت ترکیبهای رایج :دیار غربت ،تنهایی و غربت ،وحشت
غربت

امال و لغت
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قربت

نزدیکی ،خویشاوندی

همخانوادهها :قریب ،قرابت ترکیبهای رایج :قربت پادشاهان (نزدیک

بودن به پادشاهان) ،قربت خدا ،قربت یافتن (نزدیکی پیدا کردن)

غریب

عجیب ،بیگانه و ناشناس ،دور ترکیبهای رایج :عجیب و غریب ،مرد غریب ،غریب ماندن

قریب

قریب هزار دینار ،مدتی قریب
قریب صد سال،
نزدیک ترکیبهای رایج:
ِ
ِ

َفراغ
ِفراق

آسودگی ،تمام کردن کارها
ٔ
گوشه فراغ ،فراغ خاطر ،فراغ از شغل ،فراغ بال
ُ
دوری و جدایی از یار همخانوادهها :فرقت ترکیبهای رایج :فراق یار ،فراق دوستان ،درد فراق

فارغ

آسوده ،خالصشده ترکیبهای رایج :فارغ شدن ،فارغبال ،ایمن و فارغ

فارق

جداکننده ،جدا

همخانوادهها :فراغت ،فارغ (آسوده) ترکیبهای رایج :رضا و فراغ،

همخانوادهها :فرق ،تفرقه ترکیبهای رایج :جامع و فارق (جمعکننده و

جداکننده) ،واصل و فارق (آنکه به یار رسیده و آنکه جدامانده)

قالب

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

غالب

چیره و پیروز ،بسیار ،بخش عمده

همخانوادهها :غلبه ،مغلوب ترکیبهای رایج :پادشاه غالب،

حرص غالب ،غالب مردم ،غالب آمدن (پیروز شدن)

القا

یاد دادن ،تلقین کردن  ترکیبهای رایج :القای مفاهیم ،القای منظور

الغا

لغو کردن  ترکیبهای رایج :الغای قرارداد ،الغای پیمان
ََ
ارزش ،اندازه ،حکم خداوند (قدر)  ترکیبهای رایج :صاحب قدر ،قدر و قیمت ،قدر داشتن،
ّ
َ َ
قدر قدرت (بسیار قدرتمند ،کسیکه قدرتش در حد قضا و قدر است).

قدر
َغ ْدر

بیوفایی و پیمانشکنی ،نیرنگ و فریب
ّ
همخانوادهها :غدار (خائن و فریبکار)

قرض

وام  همخانوادهها :مقروض ترکیبهای رایج :گزاردن قرض (ادا کردن وام)

َغ َرض

هدف ،کینه و دشمنی

ترکیبهای رایج :مکر و غدر ،غدر پیمان

همخانوادهها :اغراض ترکیبهای رایج :حصول غرض (رسیدن به

هدف) ،غرضورزی (دشمنی) ،غرض و مرض

َر ْغم

رغم کسی
رغم ،به ِ
برخالف میل ،به خاک مالیدن بینی کسی  ترکیبهای رایج :علی ِ

ٔ
رقم بندگی
ترکیبهای رایج :رقم زدن ،رقم کشیدن ،رقم ِمهر (نشانه مهرورزی)ِ ،
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ُمقنّی

چاهکن  همخانوادهها :قنات

ّ
ّ
ترکیبهای رایج :کنیز مغنی ،مغنینامه

ُمغنّی

آوازخوان  همخانوادههاِ :غنا

َغلَیان

جوشیدن ،هیجان  ترکیبهای رایج :غلیان درونی ،غلیان خشم
ٔ
وسیله دودکردن تنباکو (در اصل همان غلیان بوده است زیرا آب در آن میجوشد).

پرتقال

یکی از گونههای مرکبات

پرتغال

کشوری در اروپای غربی

َقلْیان

تمرین :عبارتهای زیر را با انتخاب واژههای درون کمانک ،کامل کنید.

( )1غیاث -قیاس) اهل دنیا بی ّ
تخیل بی  / ..........بوریا بافان اطلس ناشناس
ببر از جور فلک جانب میخانه پناه  /مگرت ٔ
باده حمرا برساند به ..........

ّ
ّ
مستغلت) پس از مرگ پدر او صاحب ضیاع و  ..........بسیار شد.
(مستقلت-
)2

( )3قاضی -غازی) هیچ حاجی به ِگرد این کعبه طواف نکرد و هیچ  ..........در این معرکه مصاف نکرد.
ٔ
حاجت حاجتخواهان
قبله همت کارآگاهان ........ /
ِ
()4غــذا -غزا -قضا) روزی پیامبر (ص) و صحابــه از  ..........آمدهبودند .پیامبر فرمود که اول طبل زنند و بعد به
شهر وارد شوند.
ّ
ذوق این  ........داد اشتها ما را
کباب ِ
خوان جنت ،لذ ِت خون جگر دارد ......../چندی به ِ
ِ
ٔ
حیث  ..........با اهرام ثالثه مصر برابری میکند.
از
جمشید)
ت
(تخ
پارسه
غرابت)
(قرابت-
)5
ِ
گفتم عشقت  ........و خویش است  /غم نیست ،غم از دل بداندیش است
( )6غربت -قربت) مرد توانا را حمل بار گران رنجور نگرداند و عاقل را تنهایی و  ..........زیان ندارد.
مردم ،دلمرده و تکیده و مبهوت /در زیر بار شوم جسدهاشان  /از  ........ی به  ........دیگر میرفتند.
( )7غریب -قریب) اندر راه حدی میخواند و اشتران میشتافتند تا به مدتی  ..........اینجا آمدند.
بگریست چشم دشمن من بر حدیث من  /فضل از  ........هست ،وفا در  ........نیست.
ِ
عیش جهان ...........
َ ( )8فراغ -فراق) فصل بهار ،بسته جهانی به عیش ،دل  /جامی و درد عشق و ز ِ
ُ
ترک هر  ........کند
نیست مرا  .......از  ........او آری  /اسیر
عشق بتان ِ
ِ
( )9فارغ -فارق) پسری به گنجی رسید که پدر برای او نهاده بود و باقی عمر از کسب  ..........آمد.
ُ
عالم از مردم پر است اما نباشد در میان  ........ /ایشان ز گاو خر به جز گوش و دمی
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ُ
ٔ
داستان کلبه عموتم را زمینهساز صدور فرمان  ..........بردگی در امریکا میدانند.
( )11القا -الغا)
کنون بشنو که پیر عشقم از غیب /سخنها میکند بر نطق ........
( )12قدرَ -غ ْدر) و بدان که عاقبت مکر نامحمود و خاتمت  ..........نامحبوب است.
آن که ز ابلیس حیله جوید و  / ........او َمر ادریس 1را چه داند ........
( )13قرضَ -غ َرض)  ..........کشاورز از پراکندن تخم ،دانه باشد که قوت اوست.

باید احسانی چنان کردن که بعد از خرج راه ......../خود بگزارم و بازم نباید کرد ........
( )14رقمَ -رغْم) به خالف اینکه به عقوبت (مجازات)دست َب َرد .......... ،عفو بر جرایم همگان کشید.
همچو حافظ به  ........مدعیان  /شعر رندانه گفتنم هوس است
( )15مقنّی -مغنّی) شعری ناموزون را به نزدیک  ..........ای بردند تا لحنی لطیف بر آن سازد
 .........از آن پرده نقشی بیار  /ببین تا چه گفت از درون پردهدار
( )16غلیان -قلیان) آنها از  ..........احساسات مردم و آتش غضب آنها بهره میبرند.
آب ........
هستی به قیاس مصلحان ،تو  /چون ز آب فرات ِ
حیضوت و خساپ
 )1قیاس؛ بی ّ
تخیل بیقیاس (بدون توان درک و مقایسه)

غیاث؛ شاید ٔ
باده سرخ بتواند تو را یاری نماید.
ّ
 )2مستغلت؛ (ضیاع :زمینهای کشاورزی ،داراییهای غیرمنقول مانند درخت و چاه آب).
ٔ
برآورنده نیاز (قضای حاجت :برآورده کردن نیاز)
قاضی حاجت:
قاضی؛
ِ
 )3غازی؛ (معرکه :آوردگاه ،رزمگاه)
خون جگر را در این
ذوق غذایی که در بهشــت نصیبمان میشود ،روزگار اشتهای خوردن ِ
قضا ـ غذا؛  معنای بیت :به ِ

دنیا به ما داد.

(ور امروز اندرین منزل تو را جانی زیان آمد  /زهی سرمایه و سودا که فردا زان زیان بینی)
 )4غزا؛ از غزا آمده بودند :از جنگ برگشته بودند.
ٔ
 )5غرابت؛ یعنی تختجمشید از لحاظ شگفتی با اهرام سهگانه مصر برابری میکند.
قرابت؛ قرابت و خویش :فامیل و خویشاوند
 )6غربت؛ تنهایی با «غربت» همخوانی دارد نه «قربت»          .غربت ـ غربت
 )7قریب؛ مدتی قریب :زمانی کوتاه
غریب ـ قریب؛ معنای مصراع دوم :غریبان و بیگانگان به من لطف دارند اما از دوستان و نزدیکان وفا و مهر نمیبینم.
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 )8فراغ؛ معنای بیت :فصل بهار اســت و مردم جهان به عیش دل بســتهاند اما جامی با درد عشق خوش است و از
َ
خوشیهای جهان فراغ دارد (فراغ داشتن از چیزی :احتیاج نداشتن به آن ،آسوده بودن از فکر و خیال آن)
َ
َ
فراغ ـ ِفراق ـ فراغ؛
 )9فارغ؛ فارغ آمدن :آسوده شدن ،بینیاز شدن

ٔ
چارپایان بیعقل و دانش نیست.
جداکننده آنها از
فارق؛ معنای مصراع دوم :جز گوش و دم (ظاهر) چیزی
ِ

قالب معنی اســت» :لفظ و کالم برای معنی مانند جسم (قالب) است (به عبارتی ،معنی ،روح لفظ
 )10قالب؛ «لفظِ ،

است)؛ پس اگر معنی نباشد ،لفظ نیز وجود نخواهد داشت (زیرا بدون روح که جسم به کاری نمیآید).
قالب ـ قالب ـ قالب
 )11الغا
القا؛ القا کردن :در زبان گذاشتن و واژه به واژه یاددادن
ٔ
 )12غدر؛ عاقبت مکر (پایان مکر و حیله) با «خاتمت غدر» (خاتمه خیانت و بیوفایی) همخوانی دارد.
غدر ـ قدر
غرض کشاورز :هدف کشاورز
 )13غرض؛ ِ

بازپرداخت وام
قرض ـ قرض؛ قرض گزاردن :به جا آوردن قرض،
ِ
 )14رقم؛ رقم عفو کشیدن :کنایه از بخشودن اشتباهات

رغم؛ به رغم مدعیان :بر خالف میل بدخواهان
مغنی؛ ّ
ّ )15
مغنیها ،شعرها را به لحنهای لطیف (آواز و سرود) تبدیل میکردند.
 )16غلیان
ٔ
آب قلیان با آب رودخانه فرات است!
قلیان؛ معنای بیت :در نگاه صالحان ،ارتباط تو با دانش و اخالق مانند ارتباط ِ

این تمرینها کمی سختتر از دو تای قبلی بودند و پاسخ دادن به بیست مورد آنها (از  32مورد) قابل
قبول است؛ خسته نباشید!
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امالی واژهها

تستهای جامع

(بــار اول به این تســتها ،تکتک پاســخ دهید ،یعنی به تســت  1پاســخ داده ،برویــد توضیحات مرا در
پاسخنامه بخوانید و بعد بروید سراغ تست  2و  ...اما برای دوره با این تستها از خودتان آزمون بگیرید؛
ً
مثال هر  10تســت را در  10تا  12دقیقه پاســخ دهید و بعد بروید سراغ جوابها .شاید الزم باشد یک یا دوبار
ً
دیگر هم این تستها را به همین شکل دوره کنید تا کامال روی نکتهها و دامهای تستی مسلط شوید).
1.1در کدام گزینه غلط امالیی دیدهنمیشود؟

 )1حاجیان به غالب گرد کعبه گردند و بقا خواهند و اهل دل به قلوب گرد عرش چرخند و لقا خواهند.
 )2من از آنان نیستم که به طمع دانه در دام آویزم و از مالمت عاجل و غرامت آجل نپرهیزم.
 )3اگر آتش غیض تو برافروزد و ابر جفای تو پیش آفتاب احسان تو حایل گردد ،چه توان کرد؟
 )4در کوه و صحرا میگشت و از مباهات ارتزاق میکرد.
2.2تعداد غلطهای امالیی در کدام گزینه بیشتر است؟

 )1لعیمتر دوستان اوست که در حال شدت و نکبت ،دوستی و صداقت را محمل گزارد.
 )2در قعر دریا با بند غوطه خوردن خطر است و از آن هایلتر ،قربت سالطین است.
 )3خواستم تا با مآنست تو از وحشت قربت بازرهم که رنج مفارقت باری گران است.
 )4در جنگ مئونت از نفس و جان باشد و در دیگر کارها از مال و مطاع.
3.3در عبارت زیر ،چند غلط امالیی وجود دارد؟
«صرف پیمودن راه و اصراف و اصرار در این عمل ،دلیل رسیدن به مقصود نیست .رهرو خود باید مبدع و صاحب
قریحه باشــد نه اینکه پای متابعت و تقلید در راهی نهد که مبدع و غایت آن آشکار نیست و البته غایتالغصوای
ّ
مقلدان جز ترکستان نیست».

 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار

ٔ
عهده صیانت از وطن خود برنیامدی
4.4در عبارت «نیاکان تو بارها دشــمن قوی را مغهور و مغلوب ساختند اما تو از
ّ
و تا این حد اهمال ورزیدی ،زیرا عیش و عشرت در عمارات و حدائق را بر مهمات ملک برگزیدی و از خارمایگی و
رذالت این ملک را به خذالن و زاللت کشاندی» چند غلط امالیی و رسمالخطی دیدهمیشود؟

 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار
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5.5در عبارت زیر چند غلط امالیی دیدهمیشود؟
ٔ
باید آن نویســنده را پرســتید که ذوق خواننده را به احتزاز درآورد و غنچه اســتعداد خواننده را در آغوش رأفت و
عطوفت به نفحات مهر بگشــاید و قدمهای متزلزل او را در طی طریق حیات اســتوار ســازد؛ نه اینکه با تحمیل
ٔ
ٔ
مستبدانه استنباطات و محفوظات ثقیل و جانکاه خود ،آب نومیدی و ذلت بر شعله هر ذوق سوزان و سرکش ریزد.

 )2دو

 )1یک

 )3سه

 )4چهار

6.6در عبارت «در شــتابی که برای فرنگیمعابی در ما ایجادشدهاســت ،مجال نیافتیم تا دریابیم که هیئت و کســوت
ٔ
اروپاییــان بــا علم و عدل آنان مالذمه خاصی ندارد و ما خودمان روزگاری دانشــمند و قاضــی و داروقه و امثال آن
داشتیم که منگوله در کاله نداشتند و طیلسان کشیشی هم نمیپوشیدند ».چند غلط امالیی یافت میشود؟

 )2دو

 )1یک

 )3سه

 )4چهار

ً
7.7در عبــارت «کســانیکه عمر خود را منحصرا به فراآوردن معلومات میگذراننــد و حرص و ولع زایدلوصفی در این
راه بروز میدهند به ّ
طرارانی میمانند که در تاریکی شــب به رباطیزده و بیتشــخیص و به تعجیل هر متاعی که
مییابند ،میربایند و غارتگری خود را اقناء میکنند ».چند غلط امالیی و رسمالخطی دیدهمیشود؟

 )2سه

 )1دو

 )3چهار

 )4پنج

8.8در عبــارت «چنان مینمود که نگاهش از درون من میگذرد و به ماورای من مینگرد و به مصاعب و شــدایدی که
بشر طی روزگاران صعب تحمل کردهاست خیره میشود ،چنانکه گویی این رنج و محن که گریبانگیر اوست رقم
ٔ
ناقابلی است از سیاهه باالبلندی از بالیا و فجایع گوناگون» امالی کدام گزینه نادرست است؟

 )1ماورا

 )2مصاعب

 )3محن

 )4رقم

9.9در عبارت «وقتی دکتر مرادیان در بغداد به تلقیح واکســن آبله ّ
همت گماشــت ،مردم به تخطعه و تقبیح عمل او
ّ
مشــیت خداوند اســت هر مسلمان مؤمن باید از قبول آن احتراز
پرداختند و گفتند چون این کار نوعی مبارزه با
ٔ
کند و طریقه خود را بر آن ترجیح دهد ».امالی کدام واژه غلط است؟

 )1تلقیح

 )2تخطعه

 )3تقبیح

 )4ترجیح

1010در عبارت زیر چند غلط امالیی دیدهمیشود؟
«میــرزا کوچکخوان از مجاهدان گیالن بــود .در نهایت اعتقاد به مباحات و محارم بــود .اطاعت اوامر و نواحی
آزادیخواهان بیقرض را مثل فرض دینی میشمرد؛ اما همیشه در نهایت به استخاره متوصل میشد .چندینبار
در ٔ
دوره ســلطنت احمدشــاه ،آزادیخواهان به او نوشــتند که وقت برای حمله به تهران مســاعد اســت اما چون
استخاره بد آمد از آمدن به تهران عبا کرد».

 )2چهار

 )1سه

 )3پنج

 )4شش

ٔ
1111در عبارت «کسانیکه میتوانند عهدهدار هدایت و سیادت در حیطه ادبیات شوند ،باید پا پیش گزارند و از راهنمایی
مضایغه ننمایند و با قلم خویش محاســن و سجایای آثار ادبی را از معایب و اثرات آنها تفکیک نمایند ».چند غلط
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10104در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
«در حضرت ّ
عزت صحو و غفلت جایز نیست و جزای نیکی بدی و پاداش عبادت ،عقوبت صورت نبندد و در احکام
(سراسری انسانی)93 ،

آفریدگار از ّ
قضیت معدلت گذر نباشــد .و کارهای خالیق به خــاف آن بر فنون متفاوت َرود؛ گاه مجرمان را ثواب
َّ
کردار مخلصان ارزانی میدارند و گاه ناصحان را به عذاب ذلت جانیان مؤاخذت مینمایند؛ هوا بر احوال ایشــان
غالب و خطا در افعال ایشان ،ظاهر».

 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار

10105در متن زیر  ،امالی کدام کلمه درست نیست؟

(سراسری زبان)93 ،

«ملک فرمود :مانع خشم و حایل سیاست آن بود که صدق اخالص و مناصحت تو میشناختم و میدانستم که بر
تو در این محاوره ،غرامتی نیست ،چه میخواستی که قرار عظیمت ما در تقدیم و تأخیر آن غرض بشناسی و قدم
دهای تو آزمودهتر گشت و اعتماد بر نیک بندگی و طاعت تو بیفزود».
در کار نهی .بدین حزم ،خرد و
ِ

 )1حزم

 )2حایل

 )3عظیمت

 )4غرامت

10106در متن «هر که را ســعادت ازلی یار باشــد ،مناصحت مخلصان و موعظت مشفقان را عزیز دارد و در کارها پیش از
تأمل و ّ
ّ
مالزمت این سیرت
تدبر آغاز نکند و موضع حزم و احتیاط را ضایع نگزارد و اگر کسی را بخت مئونت نماید و
ِ
(سراسری زبان)93 ،
دست دهد بر آن تحمید و صلت چشم نتوان داشت ».امالی کدام واژگان غلط است؟

 )1نگزارد ،موضع

 )2مئونتّ ،
تأمل

 )3مئونت ،نگزارد

ّ )4
تأمل ،موعظت

10107در کدام بیت غلط امالیی وجوددارد؟

(سراسری ریاضی)94،

 )1نشاط غنا در من آور پدید  /فراغت دهم زان چه نتوان شنید
 )2چو غازی به خود برنبندند پای  /که محکم رود پای چوبین ز جای
ٔ
حوضه سنگ بست  /سفالین ُبد آن کوزه حالی شکست
 )3چو زد کوزه بر
 )4هر که در طالعش فراغ افتاد ٔ /
سایه او از او کنار کند
ِ
10108کدام بیت ،فاقد غلط امالیی است؟

(سراسری تجربی)94،

 )1حزم آن باشد که برگیری تو آب  /تا رهی از ترس و باشی بر صواب
 )2ظالم از مظلوم کی داند کسی  /کاو بود ُص ٔ
خره هوا همچون خسی
 )3نقد را از نقل نشناسد قوی است  /هین از او بگریز اگر چه معنوی است
 )4ما به دل بیواسطه خوش بنگریم  /کز فراصت ما به عالی منظریم

ً
10109در ابیات زیر ،کدام واژهها تماما از نظر امالیی غلطاند؟

امال و لغت

ٔ
بیغوله میخانه زدم  /خم همه عاطل و خمخانه همه باطل بود
سر آشفته به
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
ٔ
شعشعه عشق و شباب  /چه جال داشت دریغا اجلی آجل بود
آه از آن عشق که با
 )2جهد -هایل -عاطل
		
 )1بیغوله -عاطل -آجل
 )4جرص -بیغوله -جهد
		
 )3جرص -هایل -آجل

(سراسری تجربی)94،
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11110کدام بیت فاقد غلط امالیی است؟

(سراسری هنر)94،

 )1کشتی بیلنگر آمد مرد شر  /که ز باد کژ نیابد او َحضر
 )2که ز قرآن گر نبیند غیر قال  /این عجب نبود ز اصحاب زالل
 )3که مرو زان سو بیندیش ای غوی  /که اسیر رنج و درویشی شوی
 )4علم جوی و طاعت آور تا به جان  /زین تن الغر برون آیی ثمین

11111در کدام بیت غلط امالیی یافتمیشود؟

(سراسری خارج از کشور)94،

 )1بس ز نقش لفظهای مثنوی  /صورتش زال است و هادی معنوی
 )2در هوا چون بشنود بانگ صفیر  /از هوا آید شود اینجا اسیر
 )3گفت البد درد را صافی بود  /زین داللت دل به صفوت میرود
 )4گفت ای شه مژده حاجاتت رواست  /گر غریبی آیدت فردا ز ماست
عبارت زیر امالی کدام واژه نادرست است؟
11112در
ِ
ّ
«سه تن آرزوی چیزی برند و نیابند :مفسدی که ثواب مصلحان چشم دارد و بخیلی که سنای اصحاب مروت توقع

(ریاضی)95 ،

کند و جاهلی که از سر سفاهت و غضب و حرص برنخیز و الحاح ورزد که با نیکمردان برابر بود».

 )1سفاهت

 )2الحاح

 )3ثواب

 )4سنا

11113در كدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟

(تجربی)95 ،

 )1اصحاب حزم گناه ظاهر را عقوبت مستور جایز نشمرند.
ّ
 )2و چندان كه شایانی قبول حیات از این جثه زایل گشت ،برفور متالشی گردد.
 )3اندیشه با اتباع خویش در میان نهاد و احوال خویش در مطاوعت و صدق مناصحت به قابوس نوشت.
 )4این مسأله خالف آن غیاث است كه خواجه كرده است كه یزدان متبوع است بر خیر و قادر نیست بر شر.
11114در كدام عبارت ،غلط امالیی وجود دارد؟

 )1هر چند كه در ثمرات عفت ّ
تأمل بیش كردم ،رغبت من در اكتساب آن زیادت گشت.

(زبان)96 ،

 )2او چون صورت آن شیران و صولت آن دلیران مشاهده كرد ،انگشت ندامت گزیدن گرفت.
 )3نه در ضمیر ضعیفان آزاری صورت بندد و نه گردنكشان را مجال عصیان و توسنی باقی ماند.
 )4پیر را آز مال و دوستی فرزند در كار آورد ،تا جانب دین و ّ
مروت مهمل گذاشت و ارتكاب این منکر جایز شمرد.
11115در كدام بیت ،غلط امالیی یافت میشود؟

ّ
 )1همیشه دست توقع گرفته دامن فضلش  /چو وامدار كه دریابد آستین زمین را
 )2ای به هوا و مراد این تن ّ
غدار  /مانده به چنگال باز آز گرفتار

امال و لغت

 )3دهر سپید دست سیه كاسهای است صعب  /منگر به خوش زبانی این ترش میزبان
 )4تو قدر فضل شناسی كه اهل فضلی و دانش  /شبه فروش چه داند بهار ُد ّر ثمین را
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11116در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟
ِ
ّ
ّ
«هرگاه در این مقامات فضایل عفو و احســان مقرر گشــت ،همت بر مالزمت آن سیرت مقصور شود و وجه صالح
ّ
ٔ
و طریق صواب در آن مشــتبه نگردد و آدمی از صحو و جرم و ذلت معصوم نتواند بود و اگر در مقابله این معانی و
ّ
مضرت آن به ّ
غلو جایز شمرده شودّ ،
مهمات سرایت كند».
تدارك این ابواب

(هنر)96 ،

 )1یك

 )2دو

 )3سه

 )4چهار

11117در كدام ابیات ،غلط امالیی وجود دارد؟

(هنر)96 ،

الف -نسیم باد صبا چون ز بوستان آید  /مرا ز نكحت او بوی دوستان آید
ب ـ حیات چیست؟ بقایی فنا در او مضمر  /ممات چیست؟ فنایی بقا در او مضمون
ّ
ج ـ بر مركب نشاط دل و نزهت و سرور  /بادی سوار تا ابدالدهر و شادكام
دـ این چه باد است كه از سوی چمن میآید  /وین چه خاك است کزو بوی ثمن میآید

 )1الف ـ ب

 )2الف ـ د

 )3ب ـ ج

 )4ج ـ د

11118در کدام بیت «غلط امالیی» وجود دارد؟

(تجربی)97 ،

ّ
 )1گه سبحه به دست و گاه زنار به دوش  /یارب چه کنم کیام چه آیین دارم
 )2تا مه و مهر فلک والی روزند و شبند  /تا شب و روز جهان اصل ظالم است و ضیاست
 )3در خدمت جانانه کمر بسته ستادیم  /در ساحت میخانه سراسیمه دویدیم
ّ
 )4ای که ندیدی مقام عاشق و معشوق ّ /
عزت منعم ببین و زلت سائل

11119در کدام بیت «غلط امالیی» وجود دارد؟

(هنر)97 ،

 )1غریو از بزرگان مجلس بخواست  /که گویی چنین شوخ چشم از کجاست
ّ
 )2آن که حظ آفرید و روزی داد  /یا فضیلت همی دهد ،یا بخت
 )3هر قضایی سببی دارد و من در غم دوست  /اجلم میکشد و درد فراقش سبب است
 )4بهر استثناست این حزم و حذر  /زان که خر را بز نماید این قدر
12120در کدام بیت« ،غلط امالیی» وجود دارد؟

ٔ
جاودانه مست  /هزار ساحر چون سامریش در گله بود
 )1قیاس کردم و آن چشم
ٔ
 )2دولت از مرغ همایون طلب و سایه او  /زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود

(خارج از کشور)97 ،

 )3محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببر ّ /
قص ٔه ماست که در هر سر بازار بماند
 )4سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست  /فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید؟

امال و لغت
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امالی واژهها
.1

پاسخنامه تستهای جامع

1گزینه 2

مالمت عاجل :سرزنش در این دنیا؛ غرامت آجل :تاوان و مجازات اخروی
ٔ
ٔ
گزینه سوم و مباحات (آنچه مباح و حالل است) در
گزینه نخست ،غیظ در
امالی قالب (جســم) در
ٔ
گزینه چهارم ،غلط آمدهاست( .ارتزاق :کسب رزق و روزی ،گذران زندگی)

.2

2گزینه   1امالی

ٔ
گزینه نخست غلط است.
لئیم (پست)ُ ،مهمل و گذارد در

( ُمهمل گذاشتن :سهلانگاری کردن ،رها کردن)
ٔ
گزینه سوم نادرست است.
امالی مؤانست و غربت (تنهایی) در

ٔ
ٔ
گزینه دوم غلطی
گزینه چهارم غلط اســت و در
امــای َمتــاع (کاال) -که با مال همخوانــی دارد -در
وجود ندارد.

.3

3گزینه   3

امالی اسراف غلط است .امالی ُ
«مبدع» (نوآور) در کنار صاحبقریحه درست است و با آن همخوانی

دارد اما «مبدع» دوم غلط است و باید به جای آن «مبدأ» بیاید تا با غایت (سرانجام) همخوانی داشته
باشد (مبدأ و غایت :آغاز و پایان) .امالی «غایتالقصوی» (نهایت آرزو ،مقصد نهایی) نیز غلط است.
.4

4گزینه   3

امالی مقهور (شکســتخورده) غلط آمدهاســت .امالی عمارات (ســاختمانها و کاخها) و حدائق

(باغها) درست است .امالی خوارمایگی و ذاللت نیز غلط آمدهاست.
.5

5گزینه   1

تنها امالی اهتزاز (جنبش) غلط آمدهاست (طوالنی بودن متن ،دلیل بر زیاد بودن تعداد غلطهایش نیست!)
.6

6گزینه   3

امالی فرنگیمآبی ،مالزمه (همراهی) و داروغه در متن تست غلط است.
.7

7گزینه 1

امالی اقناع (قانع کردن) و زایدالوصف( :فراتر از حد وصف ،وصفناپذیر) غلط آمده است.
امال و لغت

.8

8گزینه   2

َ
ماورا :آنچه در پشت چیزیست؛ مصایب= مصائب :مصیبتهاِ ،م َحن :محنتهاَ ،رقم :نشانه
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.9

9گزینه 2

تخطئه :خطاکار دانستن (هم ٔ
ریشه خطا)

تلقیح :واکسنزدن ،واردکردن مادهای به بدن (هم ٔ
ریشه لقاح)

010
111

1گزینه 3

امالی خان ،نواهی ،بی َغ َرض (بدون نیت بد) ،متوسل و ابا در متن تست غلط است.

1گزینه   2

امالی گذارند ،مضایقه و عثرات (خطاها و کاستیها) غلط آمدهاست.
212

1گزینه 2

امالی استنباطات (برداشتها) ،اسلوب ،بحرالعلوم ،کریه و انزجار نادرست آمدهاست.
علُومرتبه :باال بودن رتبه ،بلندپایگی ُ
(«ع ُل ّو» هم ٔ
ریشه «عالی» و «اعلی» است).
ُ ّ
داهیه = داهی :زیرک و باهوش (هم ٔ
ریشه «دها»)

313

1گزینه 1

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 اینجا یعنی جاه و مقام.
414

1گزینه 1

امالی خوار (ناچیز و پســت) ،حزم (دوراندیشــی)ُ ،مهمل ،زایل و اهمال (سستی و سهلانگاری) در

متن تســت نادرســت اســت( .باید به جفتهای امالیی مثل «خار -خوار  /هضــم -حزم  /محمل-
ّ
ً
کامال ّ
توجه و دقت داشتهباشید تا هرگز از دستتان درنروند و از چشمتان پنهان نمانند!)
مهمل»
515

1گزینه 3

امالی وزر ،تَبِ َعت (رنج و سختی) و معونت (یاری) در متن تست نادرست است.

حال و عاجل :بهزودی؛ عقوبت :مجازات
616

1گزینه 2

غلط بودن امالی اســاف (گذشتگان) و اســاس (پایهها) آشکار اســت .یادتان هست که «سورت»
معنای «شدت» میداد ← سورت صولت :شدت حمله

717

1گزینه 3
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امالی ذمایم (صفتهای مذموم) ،توفیر (ســود) و بیفزاید نادرست آمدهاست( .مخالطت :با کسی
درآمیختن و همنشینی کردن ،هم ٔ
ریشه مخلوط و اختالط)
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1110

1گزینه 3

معنای بیت نخست :انسان شرور مانند کشتی بیلنگر است که از باد مخالف بر حذر نیست (بهراحتی
در مسیر خالف به حرکت درمیآید).
معنای بیت دوم :از گمراهان (اصحاب ضالل) عجیب نیســت که فقط ظاهر گفتههای قرآن را در نظر
بگیرند.
معنای بیت سوم :ای انسان گمراه (غوی) در این مسیر گام منه که دچار رنج و فقر میشوی.
معنای بیت چهارم :اگر اطاعت خدا را پیشهکنی و در آموختن علم بکوشی ،از این جسم الغر و نحیف
به جانی فربه و پروار دســت خواهییافت (روح و روانت بسیار ارزشمندتر میشود تا جسم و بدنت که
در کل الغر است و کمارزش)1.

1111

1گزینه 1

معنای بیت نخســت :بســیاری از گفتههای مثنوی در صورت و ظاهر ضال ٔ
(مایه ضاللت و گمراهی)

اســت ،اما از نظر معنایی هدایتکننده و راهگشــا است( .اگر نتوانســتید به این تست غیراستاندارد
ً
ٔ
حوصله ســرودن مثنوی را نداشتهاست و
پاســخ دهید ،مشکل از شــما نیست .اوال از شاعر است که
بــه اصرار شــاگردانش آن ارا ادامه میداده و اینچنین ،گاهی زبان را فدای معنا میکردهاســت و از
ســنگالخ زبانی ،ســؤال امال طراحی میکنند! باشــد که بیت از
آن مهمتر طراح محترم که از چنین
ِ

موالناست ،این کالم حتی نثر بیکاستی و پرداختهای نیست ،چه رسد که بخواهد شعر باشد و از آن
سؤال امال طرح شــود! بههرحال نگران این تستهای گهگاهی و انگشتشمار نباشید ،هیچکس به
آنها درست پاسخ نمیدهد! خیالتان آسوده!)
1112

1گزینه   4

ثنای اصحاب مروت :ستایش و تأیید از سوی جوانمردان
1113

1گزینه 4
قیاس :مقایسه  //غیاث :فریادرس ،به داد کسی رسیدن

1114

1گزینه   2

سورت آن شیران :تیزی و تندخویی آن شیرها
1115

1گزینه   1

آستین ضمین :آستین كسی كه ضمانت ما را كردهاست.

است نه بد ،مهم تندرستی است! تندرست باشید بچهها!
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1116

1گزینه 2

ّ
«ســهو و زلت» از ترکیبات امالیی رایج است( .تشــدید «غلو» در زبان عربی روی «و» است نه «ل» در

ً
فارسی هم اصال تشدید ندارد! اما این اشتباه رسمالخطی هم از چشم طراح دور ماند هم از چشم شما!)
1117

1گزینه   2

نکهت :بوی خوش  //سمن :یاسمن ،گل یاس (ثمن :بها)
«بادی» در بیت سوم ،فعل دعایی دوم شخص مفرد است).
1118

1گزینه   4

1119

1گزینه   1

ّ
خواری خواهنده و گدا
ذلت سائل:
ِ
ُ
ّ
ٔ
نشانه نامسلمانی بود).
(شبحه :تسبیح  //زنار :کمربند مسیحیان که

غریو و فریاد از بزرگان مجلس بخاست (بلند شد)
2120

1گزینه   4

«صفیر مرغ» اشتباه نوشته شده بود.
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فارسی ()1

تاریخ ادبیات و سبکشناسی

سال دهم
پدیدآورنده

نام اثر

نکتهها

ٔ
 )1همــه آثــار عطــار بــه جــز تذکرةاالولیــا در قالــب شــعر (نظــم)
هســتند«.الهینامه» و «منطقالطیــر» از ســرودههای عطــار اســت.
ٔ
 )2الهینامه منثور از خواجه عبدالله انصاری است.
ٔ
 )3بــه حدیقــه ســنایی هــم «الهینامــه» میگوینــد کــه آن هــم

الهینامه

عطار نیشابوری

چشمه و سنگ

نیما یوشیج

داستانهای صاحبدالن

محمدی اشتهاردی

قابوسنامه

عنصرالمعالی

داستان خسرو

عبدالحسین وجدانی

سفرنامه

ناصرخسرو قبادیانی

(س َیرالملوک)
سیاستنامه ِ

خواجه نظام ُ
الملک توسی

اتاق آبی

سهراب سپهری

ارزیابی شتابزده

جالل آلاحمد

ٔ
نویسنده معاصر است.
مجموعه مقالههای جالل آلاحمد

غزل مهر و وفا

حافظ

اسرارالتوحید

محمدبن ّ
منور

به ٔ
شیوه مناظره و گفتوگو سروده شده است.
ٔ
زندگینامــه ابوســعید ابوالخیــر ،عــارف معــروف اســت کــه بــه
ّ
قلــم نــوهاش ،محمدبــن منــور نوشــته شــده اســت و نثــری ســاده

بــه نظــم اســت.
 )1نیمــا پــدر شــعر نــو ،ســرودههای بســیاری در قالبهــای کهــن
نیــز داشتهاســت ،از جملــه سـ ٔ
ـروده «چشــمه و ســنگ»که در قالــب
مثنوی اســت.
 )2نام اصلی نیما یوشیج ،علی اسفندیاری» بودهاست.
ایــن کتــاب شــامل داســتانهای اندرزگونــه اســت کــه
عنصرالمعالــی ،فرمانــروای گــرگان و طبرســتان بــرای پــرورش و
تربیــت پســرش نوشتهاســت.
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عبدالحســین وجدانــی قلمــی طنزآمیــز دارد و در داســتان خســرو نیــز
ایــن طنــز بــه چشــم میخــورد.
 )1ســادگی نثــر و دقــت در بیــان و شــرح جزئیــات از ویژگیهــای
ٔ
ـر ســفرنامه خســرو اســت.
ارزشــمند نثـ ِ
ٔ
 )2ناصرخسرو شاعر و نویسنده تأثیرگذار قرن پنجم است.
مجموعــهای از داســتانهای پندآمــوز اســت بــرای شــاهان و
فرمانروایــان
بــه نثــر اســت نــه شــعر ،زیــرا زندگینامــه و خاطرهنــگاری
ســهراب اســت.

و روان دارد.

یسانش کبس و تایبدا خیرات (:یسراففف

پدیدآورنده

نام اثر

نکتهها

ٔ
ســوره یوســف را بــا نگاهــی
زیــد توســی فقــط
ٔ
عارفانــه شــرح کــرده اســت نــه همــه قــرآن را.

تفسیر ٔ
سوره یوسف

احمدبن محمد زید توسی

ٔ
پیونــد زیتــون بــر شــاخه
ترنــج

موسوی گرمارودی

ّ
غرش شیران

َ
سیف فرغانی

باز این چه شورش است

محتشم کاشانی

دریادالن صف شکن

مرتضی آوینی

خاک آزادگان

سرور اعظم باکوچی (سپیده کاشانی)

از شاعران انقالب اسالمی است.

من زندهام

معصومه آباد

روایت «شیرزنان» از این کتاب است.

گلستان

سعدی

شاهنامه

فردوسی توسی

«در سایهســار نخــل والیــت» از ایــن مجموعــه شــعر
اســت کــه در قالــب شــعر ســپید ســروده شــده
ٔ
زمــره ادبیــات پایــداری
اســت و کتــاب آن را در
قــرار دادهاســت.
قصیدهای شکوهمند و میهنپرستانه است که در برابر
یورش مغولها به آب و خاکمان قد علم کرده است و
در ٔ
زمره ادبیات پایداری جای میگیرد.

ٔ
ٔ
درباره واقعه عاشورا به
معروفترین سوگنامه (مرثیه)
ٔ
شمار میآید و در دسته ادبیات پایداری قرارمیگیرد.
ٔ
ایــن روایــت در مجلــه ادبیــات داســتانی بــه چــاپ
رســیده اســت.

شــاهکار نثــر قدیــم فارســی اســت .مجموعــهای
اســت از حکایتهایــی کــه از زندگــی و ســفرهای
دور و دراز ســعدی مایــه گرفتــه اســت .نثــر ایــن
حکایتهــا مســجع و درآمیختــه بــا بیــت و شــعر
اســت .ســعدی در قــرن هفتــم میزیســته اســت.
البتــه داســتانهای شــاهنامه تــراوش ذهــن فردوســی
نیســت .ایــن داســتانها از ایــران باســتان ســینه بــه
ســینه نقــل میشــده اســت تــا در زمــان ســامانیان،
شــاه ســامانی دســتور گــردآوری و نــگارش آنهــا
را میدهــد ،فردوســی آنچــه را گــردآوری شــده
بــود ،بــا زبانــی شــکوهمند بــه نظــم میکشــد
و جاودانــه میکنــد .فردوســی در قــرن چهــارم و
پنجــم میزیســته اســت.

دلیــران و مــردان ایــران
زمیــن

محمود شاهرخی (جذبه)

کتــاب درســی ،ایــن مثنــوی را جــزء متــون حماســی
دانســته اســت.
ایــن کتــاب را موالنــا در اواخــر زندگــیاش در

مثنوی معنوی

مولوی (جاللالدین محمد بلخی)

شــش دفتــر (فصــل) ســروده اســت و بیشتــر
ٔ
حکایتهایــش جنبــه تعلیمــی ـ عرفانــی دارد.
داســتان طوطــی و بقــال از دفتــر اول مثنــوی اســت.
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موالنــا در قــرن هفتــم میزیســته اســت.
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نام اثر

نکتهها

پدیدآورنده

مجموعــهای از حکایتهــا و اندرزهــای اخالقــی اســتکه
در زمـ ٔ
ـره ادبیــات منثــور تعلیمــی میگنجــد.

اخالق محسنی

حسین واعظ کاشفی

داستانهای دلانگیز فارسی

زهرا کیا (خانلری)

لطایفالطوایف

فخرادلین علی صفی

از آثار طنزآمیز ایران قدیم و بهنثر است.
ٔ
ایــن مجموعــه شــعر را محمــد شــکرچی ،ناهیــد نصیحــت و

سمفونی پنجم جنوب

َ َ
نزار ق ّبانی

ســیدهادی خسروشــاهی بــه زبــان فارســی برگرداندهانــد.
نــزار قبانــی شــاعر معــروف عــرب و ٔ
زاده ســوریه اســت.

مزار شاعر

فرانسوا کوپه

بازنویســی داســتانهای معــروف ادبیــات کهــن فارســی
اســت بــا بهرهگیــری از برخــی بیتهــا و عبارتهــای
متــن اصلــی داســتانها.

ٔ
ســرودههای عاشــقانه او شــهرت جهانــی دارد.

مائدههای زمینی و مائدههای تازه آندره ژید
ویکتور هوگو

بینوایان
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نویسـنده و شـاعر فرانسـوی اسـت .نام یکی از آثار او
«فردوسی» است!
«مهسـتی بحرینـی» از مترجمـان ایـن کتاب بـه زبان
ٔ
نویسـنده معروف
فارسـی اسـت .آنـدره ژید شـاعر و
فرانسوی است.
ٔ
هوگو شاعر و نویسنده بزرگ فرانسوی است.

یسانشکبس و تایبدا خیرات :مراهچ رتفد

تستهای آموزشی سبکشناسی و تاریخ ادبیات

1.1در دو بیت زیر كدام ویژگی آثار حماسی برجستهتر است؟
«منی چون بپیوست با كردگار  /شکست اندرآورد و برگشت کار»
«چه گفت آن سخنگوی با ّ
فر و هوش  /چو خسرو شدی بندگی را بکوش»

 )1قهرمانی

ّ
 )2ملی

 )3داستانگونگی

 )4خرق عادت

2.2از بیت «خروشید و برجست لرزان ز جایّ /
بدرید و بسپرد محضر به پای» و بیت
«سواران لشکر ،برانگیختند /همه دشت پیشش درم ریختند» بهترتیب کدام جنبههای حماسه قابل برداشت است؟

		
 )1قهرمانی -قهرمانی
ّ
		
 )3خرقعادت -ملی

ّ
 )2قهرمانی -ملی
ّ
ّ
 )4ملی -ملی

ٔ
3.3در کدام گزینه ،زمینه خرق عادت آثار حماسی به چشم نمیخورد؟

 )1یکی تازیای برنشسته سیاه  /همی خاک نعلش برآمد به ماه
 )2چرا رزم ُجستی ز اسفندیار  /که او هست رویینتن و نامدار

 )3دو مار سیه از دو کتفش ُبرست  /غمی گشت و از هر سویی چاره ُجست
 )4یکی مجمر آورد و آتش فروخت  /وز آن ّپر سیمرغ لختی بسوخت (فروخت = افروخت)
ٔ
4.4زمینه حماسه در کدام بیت ،متفاوت با سایر ابیات است؟

(ریاضی ـ )96

 )1همان زال کاو مرغ پرورده بود  /چنان پیر سر بود و پژمرده بود
 )2جهاندار هوشنگ با رأی و داد  /به جای نیا تاج بر سر نهاد
 )3سواران لشکر برانگیختند  /همه دشت پیشش درم ریختند
 )4چو بشنید گفتار اخترشناس  /بخندید و پذرفت از ایشان سپاس
ٔ
5.5زمینه حماسه در کدام بیت با «دریدم جگرگاه دیو سپید» ،تناسب دارد؟

 )1ز دیبای پر مایه و پرنیان  /بر آن گونه شد اختر کاویان
 )2همه جامه تا پای بدرید پاک  /بر آن خسروی تاج پاشید خاک
 )3چنین سال سیصد همی رفت کار  /ندیدند مرگ اندر آن روزگار
 )4بسان پلنگ ژیان ُبد به خوی  /نکردی به جز جنگ ،چیز آرزوی
6.6در داستان نبرد رستم و اشکبوس ،کدام یک از عناصر حماسه به چشم نمیخورد؟
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ّ
		
 )1ملی

 )2داستانی

		
 )3خرق عادت

 )4قهرمانی
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(هنر ـ )96

