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 پیش گفتار

 و قلهههم  لهههو بهههه نهههام خداونهههد 
 

  حقیقهههت نگهههار وجهههود و عهههدم  
 

 اثر دیگری را به ساحت پویندگان راه دانشگاه تقدیم نمایم.  تا یاری کرد ا را که توفیقشسپاس ایزد یکت

 : شده استارائه  به گونه های زيرمحتوای اين کتاب 

تشریحی به  ةنام با پاسخ ة زیردر قلمروهای سه گان دوازدهمدهم، يازدهم و  هایهپاي ای فارسیپرسش چهار گزينه ۱۹00 -۱

 ، طرّاحی و آورده شده است.نظام آموزشی جدید  آن درو منطبق با رویکردهای  منابع کنکورآخرین  ، بر اساس طبقه بندیصورت 

 است: زیر  صورتتألیفی و چینش آنها به ، اغلب که  واژگان، امال و دستور آمده است : در ذیل این عنوان سؤاالتقلمرو زبانیالف(   
 

 . اند راحی شدهط و کارگاه ها ها متن درساز   و گاهی ه نامه پایانی کتابواژ از که عمومااالت واژگان ؤس  اوّل

 اند. شده انتخاب درسی غیر درسی و متون ازعبارت  یا و کلمهبه صورت گروه  االت مربوط به امال کهؤس دوم

  اند. لیف شدههای متن پژوهی طراحی و تأبا تکیه بر مباحث دستوری مندرج در کارگاه آمده که سؤاالت دستور سوم

آماده  آموز را برای سؤاالت دستور. این امر، عزیزان دانشبه ویژه شعر تشکیل می دهد متون غیر درسی غلب را ات سؤال اعبار

 است. بوده غیر درسی و دشوارهای از بیت عموما  های اخیر در سالکنکور کند زیرا متن سؤاالت می
 

  مربوط به متن درس سؤاالتی -1: شودبه سه گونه ديده میالت آراية ادبی سؤادر ذیل این عنوان،  :قلمرو ادبی ب(

 های گذشته سؤاالت آرایة کنکور سال -3       سؤاالتی تألیفی با ابیات غیر درسی به شیوة کنکور -2
 

 غالباالت، متن سؤا: در این قسمت، سؤاالت درک متن و قرابت معنایی برای هر درس گنجانده شده است. ج( قلمرو فکری

ها، متناسب با بعضی درسآموز با سؤاالت کنکور در ان دانشو برای آشنایی هر چه بیشتر عزیز تألیف شده به شیوة کنکور

 های گذشته استفاده شده است.متن، عینا  از سؤاالت کنکور سراسری سال
  

 ۹۹و  ۹8 سال سؤال کنکور ۳40عداد ت در بخش پایانی کتاب ،سؤاالت کنکور نظام جديدبرای آشنایی عزیزان با  -2

 آورده شده است.  نامة تشریحیبا پاسخ موضوعیمجزّا و  مربوط به هفت گروه آزمایشی به شکل 
 

   . این آمده اند در جداولی، به صورت درس به درس تشکیل می دهد که هر سه پايه واژگان بخشی از صفحات کتاب را  -۳

 . نیامده اندهایی که آنو چه  ها آمده اند کتاب پایانی نامة است چه آنهایی که در واژه دربردارندة همة واژگان مهم داولج
 

  جایی که در قرار گرفته است. از آن در ادامه جدول واژگان به صورت فصل به فصلواژگان و ترکیبات مهم اماليی  -4

با ذکر نیز واژگان  این گونه ، لذا جدولبودده توجه خاصّی ش و دشوار آواهای همواژهبه  ۹۹و  ۹8سؤاالت امالی کنکور 

 . ه استمعانی به صورت الفبایی تهیه و تنظیم گردید
 

  تدوین شده  ،بندیطبقه به صورت ویژة کنکور ، مربوط به جای جای کتاب هر سه پايه جدول نموداری تاريخ ادبیات -5

   است.  قرار گرفتهو در ادامه جداول 
               

و  «توضیحات برخی نکات زبانی و ادبی»های با عنواندو پیوست و امال و تاریخ ادبیات،  از جداول واژگان  بعد -6

   بردارندة توضیحات بیشتری دربارة محتوای برخی نکات زبانی ، درپیوست اوّل. آمده است «های ادبیآموزش آرايه»

های ادبی با به آموزش آرایهدوم  پیوستنوّع ارائه شده است. های متهای متن پژوهی است که با مثالمطرح شده در کارگاه

 پردازد.های مختلف میذکر نمونه
 

کهه در حهرون نگهاری،  اجاکهه عصهمتو همکار محترم خانم  حلیمه کاشانیشایسته است از همسر گرامی سرکار خانم 

انهد، جانب نهایت همکهاری را مبهذول داشهتهینآرایی مطالب، همّت نموده و در آماده کردن این کتاب با اویراستاری و صفحه

دانم از همکاران و دوستان باوفایی که همواره مشوّق، راهنما و یهاور مهن در ایهن سپاسگزاری نمایم، همچنین برخود الزم می

                                                    راه بوده اند ، تشکّر و قدردانی ویژه داشته باشم.
   امیرساالری جواد
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 ایهای چهارگزینهپرسش 

 های تشریحی نامه  پاسخ 

  سؤاالت قرابت معنایی فرامتنی 

 نظام جدید  99و  98کنکور  سؤاالت 

 جدول واژگان 

 امالیی مّواژگان و ترکیبات مه 
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 هزار و یک پرسش

   3ای فارسی های چهار گزینهپرسش

 
       

 قلمـرو زبانـی     
 ها به ترتیب صحیح است؟ نه معنی واژهدر کدام گزي -۱

 )شادی، سایه، الیق(  سزا –شِبه  –سرور  (1

 )تصوّر، سخاوت، سپاس(  ثنا –جود  –وهم  (2

 )بخشش، بینا، شکوه(  جالل –حکیم  –فضل  (3

 )بازرسی کردن، نشان دهنده، بی شبهه(  يقین –نماينده  –پويیدن  (4

 کبريايی او اشاره دارد؟ کدام يک از صفات خداوند به مقام  -2

 ( رحیم 4   ( جالل 3   ( حکیم 2   ( کریم 1     

 رابطة معنايی کدام گروه با بقیه متفاوت است؟  -۳

 ( مَلِک و خداوند 4  ( تحفه و ارمغان 3  ( جود و فضل 2   ( عزّ و ذُلّ 1    

مجازاً به کدام معنی « روی»واژة « وَدش روی رهايیلب و دندان سنايی همه توحید تو گويم/ مگر از آتش دوزخ بُ»در بیت  -4

 به کار رفته است؟ 

 راه  (4  ( مصلحت 3   ( امکان 2   مصلحت  (1    

 ها، هر سه معنی پیشنهادی درست است به جز .... در همة گزينه -5

 کر، نیکویی سپاس، شُ  منّت:( 2                                ها آمدن، فرا رسیدن، گام قدوم:( 1

 .بردفرمانروا، اطاعت شده، کسی که دیگری فرمان او را می مُطاع:( 4                بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی  اِنابت:( 3

 ها درست است. ها به جز گزينة .... معنی همه واژهدر همة گزينه -6

 ستاینده(  واصف:مایة افتخار(، ) مفخر:پایمرد(، ) شفیع:( )1

 لباس ابریشمی(  حلیه:نیکو(، ) ربیع:کوتاهی(، ) تقصیر:( )2

 وجه معاش(  وظیفه:رَز(، ) تاک:خودمانی شدن(، ) انبساط:( )3

 (جمالصاحب  سیم:قرُستنی(، ) نبات:رزق مقرّر(، ) روزی: ةوظیف( )4  

 است؟  نادرستمعنی کدام واژه  -7

 خداوند در همة احوال، عالِم بر ضمیر اوست.  کمال توجه بنده به حق و یقین بر اینکه مکاشفت:( 1

 آبی که از فشردن میوه یا چیز دیگر به دست آورند.  عصاره:( 2

 رسد. آورد یا به او میمقدار خوراک یا وجه معاشی که هر کس روزانه به دست می روزی:( 3

 پیوندند. دکمه به هم میای که از سوی پیش، باز است و پس از پوشیدن، دو طرن پیش را با جامه قبا:( 4

به ترتیب در « مقرّری بخش، به خدای تعالی بازگشتن، قطع کردنِدارای نشان پیامبری، شادی»ی نايهای معادل معواژه -8

 کدام گزينه آمده است؟ 

 بخش، توبه، وجه معاش ( قسیم، فرح2  انگیز، تضرّع، وظیفه روزی ( قسیم، فرح1

 ( جسیم، مُفرّح، توبه، وظیفه4   ریدن وظیفه ( وسیم، مُفرّح، انابت، ب3  

 (8۳ –)آزمايشی سنجش   به ترتیب کدام است؟« صفوت –باسق  –فايق  –ممدّ  –قربت »معانی واژه های  -۹

 خلوص –کوتاه  –برتر  –یاری رساننده  –( دوری 2  پاک –گناهکار  –بهتر  –یاری کننده  –( نزدیکی 1

 خالص  –باال  –برگزیده  –طوالنی  –( دوری 4   برگزیده –بلند  –رتر ب –یاری رساننده  –( نزدیکی 3

 (8۳ –)سراسری زبان در کدام گزينه درست آمده است؟     « اعراض، انابت، تتمه، فايق، مفخر»واژه های  ةمعانی هم -۱0

 دن، توبه، آخرین نفر، موفّق ، افتخار آمیز ( روی برگردانی2                    سرافرازی  ةپایان، بهتر، مای ( ظواهر، بازگشت،1   

 افتخارآمیزبازبینی اعمال، پایان بخش، بهتر، ( سرپیچی کردن، 4       سربلندی  ة( روی برگرداندن، توبه، باقی مانده، برتر، مای3   

 (8۳-)خارج کشور     کدام است؟ « شکور، ربیع، قدوم، باسق، تضرّع»واژه های  ةمعانی درست هم -۱۱

 ( شکرگزار، زیبا، آمدن، گناهکار، زاری کردن2        ( سپاس گزار، بهار، آمدن، بلند، زاری کردن1   

 ( سپاس گزار، زیبا، قدم نهادن، باالرونده، التماس کننده4                 ار، قدم ها، برتر، درخواست کردن( شکرگزار، به3    



 

8 

 

نو
ه 

گا
ی ن

ها
ب 

کتا
ی 

سر
ز 

ا
 

 درس یکم

 

 

  هزار و یک پرسش
 

چه نقش « لب و دندان سنايی همه توحید تو گويد/ مگر از آتش دوزخ بُوَدش روی رهايی»در بیت « ش»ضمیر متّصل  -22

 دستوری دارد؟ 

 ( مفعول 4    ( نهاد 3  الیه  ( مضان  2   ( متمم 1         

 تفاوت است؟ ها مدر کدام گزينه با ساير گزينه« همه»نقش دستوری واژه  -2۳

 همههه درگههاه تههو جههویم همههه از فضههل تههو پههویم  (1

 

 ( همههه عهههزّی و جاللهههی، همههه علمهههی و یقینهههی 2 

 همههه غیبههی تههو بههدانی، همههه عیبههی تههو بپوشههی  (3 

 

 ( لههب و دنههدان سههنایی همههه توحیههد تههو گویههد 4 

 در کدام بیت، حذف فعل به قرينة معنوی صورت گرفته است؟  -24 

 خداونهههههههدگار کَهههههههرَم بهههههههین و لطهههههههف  (1

 

 گنهههههه بنهههههده کهههههرده سهههههت و او شرمسهههههار  

 بنههههده همههههان بههههه کههههه ز تقصههههیر خههههویش  ( 2 

 

 عههههههههذر بههههههههه درگههههههههاهِ خههههههههدای آورد  

 اش ورنههههههههههه سههههههههههزاوار خداونههههههههههدی ( 3 

 

 کههههههس نتوانههههههد کههههههه بههههههه جههههههای آورد  

 ند عاشههههههههههقان کشههههههههههتگان معشههههههههههوق ( 4 

 

 برنیایهههههههههههههههههد ز کشهههههههههههههههههتگان آواز  

 ه متفاوت است؟ در کدام عبارت نوع حذف فعل با بقی -25 

 دالن سر به جیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده ( یکی از صاحب1

 ( عصارة تاکی به قدرت او شهد فایق شده و تخم خرمایی به تربیتش نخل باسق گشته 2

 ( دایة ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهدِ زمین بپرورد 3

 قصیر عبادت معترن که ما عَبَدناکَ حقِّ عِبادَتِکَ ( عاکفان کعبة جاللش به ت4

 (۹6 -)سراسری انسانی              :                                       به جزدر همة ابیات وجود دارد، « قرينة معنوی»حذف فعل به  -62

 ( گرفتهههههههههههار کمنهههههههههههد ماهرویهههههههههههان 1

 ( مههههن آبههههروی نخههههواهم ز بهههههر نههههان دادن 2

 ل تههو ندیدسههت چههه دیههده اسههت ( چشههمی کههه جمهها3

 ( بههه دوسههتی کههه ز دسههت تههو ضههربت شمشههیر 4

 

 نهههههه از مهههههدحش خبهههههر باشهههههد نهههههه از ذَمّ  

 ای مهههره بهههه کهههه بیمهههاری کهههه پهههیش طایفهههه

 افسهههوس بهههر اینهههان کهههه بهههه غفلهههت گذراننهههد 

 چنهههان موافهههق طبهههع آیهههدم کهههه ضهههربِ اصهههول 

 (۹6 -)سراسری زبان                                                     در کدام بیت، حذف فعل به قرينة لفظی صورت گرفته است؟   -27 

 ( کجهههههها دسههههههت گیههههههرد دعههههههای وَیَههههههت 1

 تههههههر ( یکهههههی را کهههههه سهههههعی قهههههدم پیش2

 ( بفرمههههههههههود گنجینههههههههههة گههههههههههوهرش3

 ( دعههههههای منههههههت کههههههی بههههههود سههههههودمند4

 

 دعههههههههههای سههههههههههتمدیدگان در پیههههههههههت  

 تههههههر بههههههه درگههههههاه حههههههق منزلههههههت بیش

 فشهههههههاندند در پهههههههای و زر بهههههههر سهههههههرش 

 اسهههههههیران محتهههههههاج در چهههههههاه و بنهههههههد  

 در کدام گزينه نقش ضمیر پیوسته، نادرست نوشته شده است؟  -28 

 )متمم(مزید نعمت  ش( به شکر اندر2                     )مفعول(چنان مست کرد  گلم( بوی 1

 الیه()مضافا کشیده همه ج شدریغ( خوان نعمت بی4                   )مفعول( به تضرّع بخواند  ش( بار دیگر3

 نقش دستوری ضمیر متصل، يکسان است. ........  گزينه به جزها همة گزينهدر   -2۹

 ( صههبا، بههر آن سههرِ زلههف ار دل مههرا بینههی1

  سهوبهه  سهو( آنکه عمری می دویدم در پی او 2

 ( دیدمش خرم و خندان قهدح بهاده بهه دسهت 3

 ( وقتی دل سودایی مهی رفهت بهه بسهتان هها4

 

 یِ لطهههف بگهههویش کهههه جههها نگهههه داردز رو 

 ناگههههانش یهههافتم بههها دل نشسهههته رو بهههه رو 

 وانههدر آن آینههه صههد گونههه تماشهها مههی کههرد 

 بههی خویشههتنم کههردی بههوی گههل و ریحههان ههها

 در کدام بیت نقش ضمیر متصل با بقیه متفاوت است؟ -۳0 

 ( در این شهب سهیاهم گهم گشهت راه مقصهود1

 

 ای بههرون آی، ای کوکههب هههدایتاز گوشههه  

 ( دل گفهت وصههالش بههه دعها بههاز تههوان یافههت2 

 

 عمری است که  عمرم همهه در کهار دعها رفهت 

 ( دل دادمههش بههه مههژده و خجلههت همههی بههرم3 

 

 زین نقد قلب خهویش کهه کهردم نثهار دوسهت 

 سههایة مههن از مههن جههدا( چنههدگریختم نشههد، 4 

 

 سههایه بُههوَد مههوکّلم گرچههه شههوم چههو تههارِ مههو 
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  هزار و یک پرسش

 شود. ديده می« تشبیه»و « استعاره».... بیت  به جزدر همة ابیات  -۳۹

 در بههههاغ رو ای سههههرو خرامههههان کههههه خالیههههق  (1

 

 گوینهههد مگهههر بهههاغِ بهشهههت اسهههت و تهههو حهههوری  

 د سهههعدی بهههه جفههها دسهههتِ امیهههد از تهههو نهههدار (2 

 

 ههههم جهههورِ تهههو بهتهههر کهههه ز رویِ تهههو صهههبوری  

 مهههها بههههی تههههو بههههه دل برنههههزدیم آبِ صههههبوری  ( 3 

 

 در آتههههشِ سههههوزنده، صههههبوری کههههه توانههههد   

 سههههروِ بههههاالی تههههو در بههههاغ تصههههوّر بههههر پههههای  ( 4 

 

 شههههرم دارم کههههه بههههه بههههاالی صههههنوبر نگههههرم  

 است؟  نادرستدر کدام بیت آراية مقابل آن  -04 

 دل چهههههون فرسهههههتم  بهههههه بهههههازار او نقهههههد (1

 

  )ايهههام تناسههب، تشههبیه(کهه قلههب اسههت و کههس رایگههان برنگیههرد  

 کر خنهههدة شهههیرین، خسهههرو شهههنکنهههد تهههرک  ( 2 

 

  آمیههزی، ايهههام()حههسلیههک پههیش لههب شههیرین ز شههکر درگههذرد  

 سههنو و آهههن شههده در سههوختنم دشههمن و دوسههت  ( 3 

 

  یه(نمها، تشهب)متنهاق گرچه با دشمن و با دوست چو شیر و شکرم  

 گرچههه عههامی را چههو مههن سههلطان نیههارد در نظههر  ( 4 

 

  ، تضهههاد()جنهههاسدارم بهههه لطهههف عهههامی همچنهههان امّیهههد مهههی 

 (۹6-)سراسری تجربی         درست است؟ « تماماً»های مقام کدام بیت، آرايه -4۱ 

 ( در چنههو آرزویههت سههوزم چههو عههود و سههازم1

  ( تا در غمت گریان شدم هم شاد و هم خندان شدم2

 یهابم کهه هسهت ( کی به اقیانوس وصلت دسهت می3

 ( چشههههمه حیههههوان بههههه تههههاریکی در اسههههت 4

 

 چههون چههنگم ار بسههازی، چههون عههودم ار بسههوزی  

 ایهههن گریهههة مسهههتانه شهههد سهههرمایة خندیهههدنم 
 طههههالعم طوفههههانی از هجههههران طههههوالنی تههههو 

 لؤلههههؤ انههههدر بحههههر و گههههنج انههههدر خههههراب 

 

 ايهام تناسب، حسن تعلیل()

 میزی( آ)پارادوکس، حس

 )جناس، تضاد( 

 )تلمیح، استعاره( 

 وجود دارد؟ « تناق »و « تضاد»در کدام بیت هر دو آرايه  -42

 خواجههههو اگههههر بقهههها طلبههههی، از فنهههها متههههرس  (1

 

 چهههون بنگهههری فنهههای تهههو عهههین بقهههای تُسهههت  

 ز تهههو بههها تهههو راز گهههویم بهههه زبهههان بهههی زبهههانی  ( 2 

 

 بهههه تهههو از تهههو راه جهههویم بهههه نشهههان بهههی نشهههانی  

 چهههون صهههبد برآمهههد بهههه سهههرِ بهههام کهههه رفتهههی  ( 3 

 

 چهههون شهههام درآمهههد بهههه شبسهههتان کهههه بهههودی  

 طلبهههی زانکهههه خهههدا مهههی خودپرسهههتی مکهههن ار ( 4 

 

 طلبهههی در فنههها محهههو شهههو ار مُلهههک بقههها مهههی 

 ؟ در کدام گزينه تعداد جناس همسان بیشتری ديده می شود -4۳ 

  گههرت اندیشههه مههی باشههد ز بههدگویان بههی معنههی (1

 

  نی معجری می بنهد و چهون اندیشهه پنههان آیچو مع 

 نههوای نغمههة چههنگم چههه سههود چههون همههه شههب  ( 2 

 

 زنهههد در نهههای خیهههال زلهههف تهههوام چنهههو مهههی 

 کنههی روز و شههب از میههان مهها چههون تههو کنههار مههی ( 3 

 

 کههی بههه کنههار مهها رسههد یههک سههر مههو، میههان تههو  

 دامهههنم دوش گهههر از خهههون جگهههر پُهههر مهههی شهههد  ( 4 

 

 کههه امشههب بگذشههت از دوشههم  ایههن چههه سههیل اسههت 

 
 قلمـرو فکری    
 گزينه به جزها با همة گزينه« نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی/ نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیايی»بیت  -44

 ..... ارتباط معنايی دارد. 

 رسهههد ( در آسهههتان قهههدر جاللهههش نمهههی1

 

 گهههر صهههد ههههزار سهههال پَهههرَد طهههایر قیهههاس  

 ا چندان که خواهی گفت وصف روی یار ( سعدی2 

 

 حههدِّ گههل بههیش از قیههاس بلبههل بسیارگوسههت  

 نرسد )=کور( ( وصف خورشید به شب پرّة اعمی 3 

 

 نظران حیرانند که در آن آینه )=خورشید( صاحب 

 ( سعدیا گر همه شب شرح غمش خواهی گفت 4 

 

 شههب بههه پایههان رود و شههرح بههه پایههان نههرود  

 (84 –)سنجش                                                                 ؟ندارد نه، با ديگر گزينه ها ارتباط معنايیکدام گزي -45 

 ( نههههه در ایههههوان قههههربش وهههههم را بههههار1

 ( تههها بهههه جهههایی رسهههی کهههه مهههی نرسهههد2

 ( ای برتههر از خیههال و قیههاس و گمههان و وهههم3

 ( نتوان وصف تو گفتن که تو در فههم نگنجهی4

 

 نهههه بههها چهههون و چهههرایش عقهههل را کهههار 

 افکهههههههار ةپهههههههای اوههههههههام و پایههههههه

 وز هر چهه گفتهه انهد و شهنیدیم و خوانهده ایهم

 نتههوان شههبه تههو گفههتن کههه تههو در وهههم نیههایی
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  هزار و یک پرسش

 است؟« يکی از صاحب دالن سر به حبیب مراقبت فرو برده بود»کدام بیت بیانگر مفهوم عبارت  -67

 کنههههههد پههههههرواز بههههههاز( مههههههرغ جههههههانم می1

 ایههههدت( جههههان بههههده گههههر وصههههل جانههههان ب2

 ( بگهههههههذر از نقهههههههش خیهههههههال غیهههههههر او3

 ( گهههر دمهههی بههها جهههام مِهههی، همهههدم شهههوی4

 

 تههها بهههه بُهههرج خهههود رسهههید ایهههن بهههاز بهههاز  

 عاشههههقانه سههههر بههههه پههههاش انههههداز بههههاز 

 خلهههههوت دل بهههههها خهههههدا پههههههرداز بههههههاز 

 یههههههابی یههههههک دم از دمسههههههاز بههههههازذوق 

اصحاب را. چون برسیدم بوی  ةهدي گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم»مفهوم عبارات  -68 

 (۹2-هنر )سراسری     از کدام بیت دريافت می شود؟« گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.

 قههههراری بسههههته ام بهههها مههههی فروشههههان (1

 

 کههههه روز غههههم بههههه جههههز سههههاغر نگیههههرم  

 چنههان پههر شههد فضههای سههینه از دوسههت (2 

 

 کهههه یهههاد خهههویش گهههم شهههد از ضهههمیرم 

 کههه هههر شههام و سههحرگاه مههن آن مههرغم (3 

 

 ز بهههههام عهههههرش مهههههی آیهههههد صهههههفیرم 

 قههدح پههر کههن کههه مههن در دولههت عشههق (4 

 

 جههههوان بخههههت جهههههانم گرچههههه پیههههرم 

شتم که چون به درخت گل رسم، دامنی پر کنم هدية اصحاب را. چون برسیدم بوی گلم اگفت: به خاطر د»مفهوم عبارت  -6۹ 

 بیت قايل استنباط است؟ از کدام « چنان مست کرد که دامنم از دست برفت

 ای ( آسههتین بههر روی و نقشههی در میههان افکنههده1

 

 ای خویشههتن پنهههان و شههوری در جهههان افکنههده 

 ای و آشوب و استیالی عشق ( همچنان در غنچه2 

 

 ای در نههههههادِ بلبهههههلِ فریهههههادخوان افکنهههههده 

 دهنههد ( هههر یکههی نادیههده از رویههت نشههانی مههی3 

 

 ای ر گمههان افکنههدهپههرده بههردار ای کههه خلقههی د 

 بینههد کههه نقشههی برکشههد ( هههی  نقّاشههت نمههی4 

 

 ای وآن که دید از حیهرتش کِلهک از بنهان افکنهده 

 با کدام بیت ارتباط معنايی دارد؟  « ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز/ کان سوخته را جان شد و آواز نیامد»بیت -70 

 مقصههود ةهسههت بههه سههر تهها هههوای کعبهه (1

 

 ب خههوش اسهت و جنهبش مرکههبکوشهش راکه 

 

 (85-)خارج از کشور

 بهههاقی ةتههها کَهههرمِ سهههاقی اسهههت و بهههاد (2

 

 کههههام، دمههههادم بگیههههر و جههههام، لبالههههب 

 

 

 الن تقهههرّب مهههزن بهههه حضهههرت جانهههان (3

 

 زان کهههههه خموشهههههند بنهههههدگان مقهههههرّب 

 

 

 عشههق بههه جههایی مههرا رسههاند کههه آن جهها (4

 

 گهههردش گهههردون نبهههود و تهههابش کوکهههب 

 

 

ابیات، به غیر از بیت ...........  ةبا هم« عیان در طلبش بی خبران اند/ کان را که خبر شد، خبری باز نیامداين مدّ » بیت  -7۱

 (86 –)سراسری هنر                                                                                                         تناسب معنايی دارد. 
                    

 ( گههر بههرود جههان مهها در طلههب وصههل دوسههت1

 

 حیف نباشد که دوست، دوست تر از جان ماست 

 ( هههههر کههههه را اسههههرار حههههق آموختنههههد2 

 

 مُههههههر کردنهههههد و دههههههانش دوختنهههههد 

 ( نالیهههدن بلبهههل ز نوآمهههوزی عشهههق اسهههت3 

 

 هرگهههههز نشهههههنیدیم ز پروانهههههه صهههههدایی 

 ( کسهههی را در ایهههن بهههزم سهههاغر دهنهههد4 

 

 در دهنهههههههد کهههههههه داروی بیهوشهههههههیش 

  با مفهوم کدام بیت متناسب است؟« اند/ کان را که خبر شد خبری باز نیامدخبراناين مدّعیان در طلبش بی» بیت -72 

 ( مههن نههه کنههون پهها نهههاده ام بههه خرابههات1

 

 بهههر سهههر ایهههن کوچهههه بهههوده ام ز اوایهههل 

 

 (87 –)سراسری رياضی 

 ( دم نتههوان زد بههه مجلسههی کههه در آن جهها2

 

 ی زدنههد بههر لههب قایههل )گوینههده(مُهههر خموشهه 

 

 

 ( واسههطه را بهها تههو هههی  رابطههه ای نیسههت3

 

 کههس بههه وصههال تههو چههون رسههد بههه وسههایل 

 

 

 تههن را بههه دسههت شههوق دریههدیم ة( پههرد4

 

 تهههها نشههههود در میههههان مهههها و تههههو حایههههل 

 

 

 (۹7 -)سراسری تجربی                                                                            بیتِ زير، با کدام بیت، ارتباط مفهومی دارد؟  -7۳

  ايههن مههدعیان در طلههبش بههی خبراننههد»

 ( عاشههقی را کههه چنههین بههادة شههبگیر دهنههد 1

 دلهی شههیوة جانبهازان نیسههت ( خهامی و سههاده2

 ( در کوی وفا چاره بهه جهز دادن جهان نیسهت 3

 قراری برفروخت هر دل که شمع بی ( عشق در4

 

 « بهر شهد خبهری بهاز نیامهد کان را که خ 

 کههافر عشههق بههود گههر نشههود بههاده پرسههت  

 ار بیههههار  خبههههری از بههههر آن دلبههههر عیّهههه

 نهههی کهههه مجهههو در طلهههبش راه سهههالمت  یع

 اظههههار بهههود   لهههین پروانهههه اش مههههر لهههبِاو
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 قرابت معنایی فرامتنی

 

  هزار و یک پرسش

 

 

 (۹4 –سراسری تجربی )     مفهوم کدام بیت با ساير ابیات ، متفاوت است؟ -86۱

 ( کهههاه اگهههر از تهههه دیهههوار نیایهههد بیهههرون1

 « صهائب» ( نیست از جانهب معشهوق حجهابی 2

 ( جسههم خههاکی اسههت حجههاب نظههر راهههروان3

 ( هرکه گم کرد در این بادیه خود را خضر است4

 

 کههههاه رباسههههت ةگنههههه کههههوتهی جاذبهههه 

 ماسهههت ةبهههی پهههرد ةمههها دیهههد ةدیهههد ةپهههرد

 سیل چون گهرد ره از خهویش فشهاند دریاسهت

 هرکه گردانهد ر  از دیهدن خهود قبلهه نماسهت

 (۹4 –سراسری تجربی )    : جزهبد ابیات درست هستن ةمفهوم کنايی رو به روی هم -862 

 ( گههل بههی خههار اگههر بههود در ایههن خارسههتان1

 ( در درون آتشین ، صد راز ، دارم سر بهه مُههر2

 ( خار ار چه جان بکاهد گهل عهذر آن بخواههد3

 ( بههی زبههانی مههی گشههاید بنههدهای سههخت را4

 

 عزلهههت()دامنهههی بهههود کهههه از صهههحبت مهههردم چیدنهههد  

 فاش شدن راز عشق()بی سخن آه دودآلود خواهد گفت یک یک 

 تحمل سختی عشهق()سهل است تلخی می در جنب ذوق مستی 

  طالب ههم زبهانی()در قفس طوطی ز منقار سخنگوی خود اسهت 

 (۹4 –سراسری هنر )    در کدام بیت آمده است؟« سپر انداختن»مفهوم کنايی  -86۳ 

 ( اگههر قبههول کنههی سههر نهههیم بههر قههدمت1

 ایههن واقعههه( تههو رههها کههن سههر بههه مهههر 2

 ( بههه کههنج میکههده گریههان و سههرفکنده شههوم3

 ( شهریان را سیر چشم از جود کردن همت است 4

 

 چههو بههت پرسههت کههه در پههیش بههت نمههاز آرد 

 مهههرد حهههق شهههو روز و شهههب چهههون رابعهههه

 چههرا کههه شههرم همههی آیههدم ز حاصههل خههویش

 در بیابههان خیمههه چههون حههاتم نمههی بایههد زدن 

 (۹4 –سراسری زبان )     ت تفاوت دارد؟مفهوم کدام بیت با ديگر ابیا -864 

 ( حاصل عمهر پریشهان روزگهارم چهون صهدن1

 ( تا کمهر بسهتم غبهار از کهاروان بهر جها نبهود2

 ( از پریشههانی مهها یههاد کجهها خواهههد کههرد3

 ( دلهههم از رفهههتن ایّهههام جهههوانی داغ اسهههت4

 

 تهها نهههادم پهها ز دریهها بههر کنههار از دسههت رفههت 

 رفهت از کمین تها سهر بهرآوردم شهکار از دسهت

 دل کهه بهر کوچههة آن زلهف پریشهان زد و رفههت

 آه از این برق کهه آتهش بهر نیسهتان زد و رفهت

 (۹2-)سراسری رياضیبه ترتیب از کدام ابیات دريافت می شود؟ « اختیار، فرسودگی، طالب عنايت، آزادگی»مفاهیم  -865 
 

 آن که بهرق خهرمنم در زنهدگی هرگهز نشهد الف(

 

 ر آیههد مهههرابعههد مههردن چشهههم دارم بههر مهههزا 

 مهمان کشتِ خویشم اگر نیک اگهر بهد اسهت ب( 

 

کوه بهههود از قضههها مهههرا   حاشههها کهههه ههههی  شهههِ

 شهههد اسهههتخوان ز دَورِ فلهههک، توتیههها مهههرا  ج( 

 

 بههههاری دگههههر نمانههههد در ایههههن آسههههیا مههههرا 

 از چهههر ، منّهههت پَهههرِ کهههاهی نمهههی کشهههم د( 

 

 گههههر اسههههتخوان ز درد شههههود توتیهههها مههههرا 

 ( ب، ج، الف، د4           ( ب، الف، ج، د      ۳      ( د، ج، الف، ب    2        ( د، الف، ب، ج         ۱   

با کدام بیت « شراب( گران گذشت ةپیری رسید و مستی طبع جوان گذشت/ ضعف تن از تحمّل رَطلِ )=پیمان»بیت -866

   (84-)سراسری انسانی                                                                                                       ؟ندارد تناسب مفهومی

رویهان ( مگو چون پیر گشتی ترک مِههرِ خوب1

 کههههههههههههههههههههن کههههههههههههههههههههن

 

 که تا چشم و دلِ عاشق، جوان باشد، جوان باشد 

 ( پنبه از گوش برون کن کهه بنهاگوش سهفید2 

 

 سههت کههه صههبد دوم آن کفههن اسههتدَم صبحی 

و اندوه و غم، چهون قیهر  ( روزم از بس ظلمت3 

 شههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد

 

 شیرِ رویم، قیهر گشهت و قیهرِ مهویم، شهیر شهد  

 ی مههویسههت بهههره( سههفیدرویی حههالم شده4 

 

 رنگی مههههویم نصههههیب حههههال افتههههادسههههیاه 

 

 متنی قرابت معنایی فرا
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 پاسخ تشریحی 

 

 

  هزار و یک پرسش
 

 
 

 های نادرست: معانی واژه «2»گزينه  -۱

 مانند، مِثل، همسان  شبه: (۱گزينه      

 کردار دانا به همه چیز، دانای راست ( حکیم:۳گزينه 

تالش، رفتن، حرکت به سوی مقصدی  ( پويیدن:4گزينه 

 برای به دست آوردن و جست و جوی چیزی 

و « دانهایی»بهه  ، حکهیم«بخشندگی»کریم به      «۳»گزينه  -2

 خداوند اشاره دارد. « مهربانی»رحیم به 

 متضاد،  عزّ و ذلّ  «۱»گزينه  -۳

 مترادن هستند. ها:ساير گزينه      

 است.« امکان، چاره»مجازا  به معنی « روی»«2»گزينه  -4

 آمدن، فرا رسیدن، قدم نهادن  قدوم «۱»گزينه  -5

 زیور، زینت  حلیه     بهار   ربیع «2»گزينه  -6

کشهف کهردن و آشهکار سهاختن، در  مکاشهفت: «۱»گزينه  -7

 اصطالح عرفانی، پی بردن به حقایق است.

 «۳»گزينه  -8

 : بلند، بالیده باسق   : برگزیده، برتر فايق  «۳»گزينه  -۹

 «۳»گزينه  -۱0

 «۱»گزينه  -۱۱

 «2»گزينه  -۱2

ه دیگهری فرمانروا، اطاعت شده، کسی ک مطاع:  «4»گزينه  -۱۳

 برد فرمان او را می

 روی گرداندن از چیزی، روی گردانی اعراض: 

کسی که در مهدتی معهین در مسهجد بمانهد و بهه عبهادت عاکف: 

 مدد کننده، یاری رساننده مُمِدّ: .                  بپردازد

 است « مراقبت»دربارة واژة  «۱»گزينه توضید ذکر شده در 

به معنی روشهنی « سنا»= ستایش( ثنا )  سنا «۱»گزينه  -۱4

 است و در این بیت کاربردی ندارد.

 بحر  بهر صفوت        سفوت «2»گزينه  -۱5

 فاحش  فاهش «۱»گزينه  -۱6

 منسوب )= نسبت داده شده(  منصوب «2»گزينه  -۱7

 مطاع )= اطاعت شده(   مُتاع «۱»گزينه  -۱8

 
 

 

 نا س هم آوای آن   «:ثنا» «2»گزينه  -۱۹

 خوان و خان ( ۱گزينه     آوا:های همواژه «4»گزينه  -20

 بهر و بحر (۳گزينه           قربت و غربت  (2گزينه        

 اییزبه توحید س ]تو[ که توحید تو گویم / ]من[ «۳»گزينه  -2۱

امید است امکان رههایی از  مرتب شده مصراع: «۱»گزينه  -22

 باشد. اوبرای آتش دوز  

 در نقهههش « 3»در گزینهههه « همهههه»واژة  «۳»زينهههه گ -2۳

 دارد« نقش قیدی» هاو در ساير گزينهاست « صفت مبهم»

بهه قرینهة لفظهی « اسهت»فعهل  «۱»گزينه در  «2»گزينه  -24

 ( استحذن شده است )او شرمسار 

  .به قرینة معنوی حذن شده است« است»فعل  «2»گزينه 

 ه به سبب کوتاهی ....(که بند است)همان بهتر                

لفظی حذن  ةنیربه ق« بود»فعل  گزينه  اين در «۱»گزينه  -25

 بهه ترتیهب  ههادر سهاير گزينهه شده است )مستغرق شده بود.(

شده، گشته، »بعد از کلمات « است، هستند ،است، است»های فعل

 حذن به قرینة معنوی هستند. « فرموده، معترن

  «۱»گزينه  -26 

در آخر بیت بهه قرینهة لفظهی حهذن « باشد»فعل  «۱»در گزينه 

 به قرینه معنوی است. فعل حذن  هادر ساير گزينه و شده

 که بیماری  ]است[مره بهتر  (2گزينه 

 که به غفلت گذرانند  ]است[افسوس بر اینان  (۳گزينه 

 که از دست تو .....  ]خورمقسم می[به دوستی  (4گزينه 

  «۳»گزينه  -27

 لفظی  ةحذن به قرین   ]فشاندند[زر بر سرش 

 نوع حذن به قرینة معنوی است.  هادر ساير گزينه

  ]باشد[دیدگان در پی تو دعای ستم (۱گزينه 

بهه درگهاه حهق  ]اسهت[تهر قدم پهیش یکی را که سعی (2گزينه 

 ]است[تر منزلت بیش

 ]باشند[ اسیران محتاج در چاه و بند (4گزينه 

 «2»گزينه  -28

 است )در شکرش(« شکر»مضان الیه برای   «ش»میر ض       

 

 پاسخ تشریحی سؤاالت
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 هزار و یک پرسش نامه دهمواژه

 نامة فارسی دهم  واژه    

 

       درس یکم

 گشايش، گشايش در کار و مشکل *فرج جمع فَلَک، آسمان، چرخ *افالک

  پرتو، روشنايی *فروغ آغوش بَر

 کَرَم، نیکويی، بخشش، دانش     *فضل شايستگی، لیاقت *برازندگی

 پَسِ گردن، پشت گردن، پشت *قفا اثر، ترثیر پرتو

 اً دهان، زبانسقف دهان، مجاز *کام زيور *پیرايه

 بوتة گل، گل سرخ، بیخ بوتة گل *گُلبُن بهانه آوردن، درنگ کردن *تَعلُّل

 میدان جنگ، جای نبرد *معرکه شتابنده، سريع *تیزپا

 کلید *مفتا  جوهره و اصل هر چیز جان

 بی مانند، بی نظیر *نادره ويژگی خصلت

 *خیره
حیران، سرگشته، فرومانهده، لجهوج، 

 بیهوده
 نايت، توجّه، مدد   ع نظر

 روش، نوع *نَمَط توانستن دانستن

 *نیلوفری رويیدن گیاه، سبز شدن دمیدن
 صفت نسبی، منسوب به نیلوفر، 

 به رنگ نیلوفر، الجوردی  

 هالکت، مَهلکه، زمین پست *وَرطه شانه، کتف دوش

 رقابت، برابری،ازدواج همسری روزی دهنده *رزّاق

 داد و فرياد، غوغا ، شلوغی، جمعیّت مردم *هنگامه                                 آفرين *زِهی

 رها، آزاد        *يَله   پیچ و خم زلف *شِکن

 تکیه دادن *يله دادن  شور و غوغا کنان غُلغله زن

  ديوارروان خوانی:                     از آموختن ننگ مدار درس دوم: 

 خويشی، خويشاوندی *قرابت آسوده خاطر، در امان ايمن 

 بی اصل، ناممکن، انديشة باطل *مُحال خیره و مستقیم نگاه کردن بِرّ و بِر 

 بی نیاز *مستغنی غم، حمايت، نگاهداشت، توجّه *تیمار 

 شیفته، بسیار مشتاق، آزمند *مولَع چاق خپله 

 نشان داده، ارائه کرده، آشکار کرده *نموده حق، انصاف داد 

 عار، عیب، زشتی ننگ رها شدن نرَست 

 سرشت نهاد آشفته، هراسان سراسیمه 

   تباه، تلف *ضايع 

 :پرستاری و خدمت کردن، غمخواری و محافظت از کسی که بیمار باشد يا به رنجی گرفتار شده باشد. *تیمار داشتن 

 ه معنی يک تن کارگر زيردست بنّا است.جمع عامل، کارگران؛در فارسی امروز کلمة عمله، به صورت مفرد، ب :*عَمَله 
 

 

 ها اهمّیّت دارند. اند و درآزموننامة کتاب درسی معنی شدهها بیانگر اين نکته است که اين لغات در واژهعالمت ستاره در کنار برخی از واژه*
 

 

 



 

20۳ 
 

نو
ه 

گا
ی ن

ها
ب 

کتا
ی 

سر
ز 

ا
 

  هزار و یک پرسش واژگان امالیی دهم

 

 

 اّولفصل 
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 سومفصل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارمفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مَرمّت -عذاب قرض -تباهی -رمة گوسفند   -دم سپیده –قَیّم  -فَراغ  -رُقعه  -خورجینک سفر -عاجزی

  رَستن از مَخمَصه -آخرة گردن  –يال و غارِب  -وَقَب  -خَلَف صِدق -متديّن  –متواضع  -نیکومنظر –فضل  

  اُخت و مرنوس شدن -عَناوين و اَلقاب -حقوق شِندرغاز -بحران بلوغ -بیغوله - نهمعاشرت همسايگا 

 تَسلّا -مجسّمة فراعنه   - قندهار -زندگی مرفّه –طُمرنینه  -زندگانی بی تالطم -تره بار و بُنشَن  -غم غربت 

 عََلم کردن  –غنیمت  –عالیه  –سماور 

 

  اسرارالتّوحید -سودا  –زينهار  -َسرِ حقّه  -اسرار حق  -ت حضرت دوس -نسیم صبا  -حِقّ صحبت  -معاش 

  لئیم -حُسن سیرت  -حُسِن صورت  نق  –يوسف صدّيق  -اندوه و طَرب  -بِدايت و نهايت  -فُرقَت و وُصلت 

 بُستان عشق حرم –دِل سودايی  -تقدير رحمان -عَداوت 

 

  غِبطة بزرگ –تراز  –سُخره گرفتن  –رفیع و حضی   –گزاردن نماز  –محراب  –دار نجابت آينه –شفق و فلق 

  مسعود طالعِ -عُوعُوِ سگان  –ُغرّش شیران  – خاصّ و عام –آبِ اَجل  -ظلم و خوف  -عمارت –تاالب  –ضامن 

  مُلک الفتی –عََلم کردن  –ابوالعجايب  -گدای مسکین -ماسِوا  -آيت خدا –همای رحمت  -گرگ طبع 

 لِسان غیب

 

  میاسا -ورطه  - َزهره  - غرور –َنمَط  -صاحب پیرايه  - گُهِر تابناک -آغوش  -لغله زن غُ -فروغ  –رزّاق  –فضل 

  حیاط خانه -باغچه  -محو تماشا  -زدهحیرت –رَسته  -مولَع  -قرابت  -ضايع  -مُحال  -تیمار  -مُستَغنی 

  جواب نارسا -ی اعتنايی ب -بنّا و عَمَله  -بغ  و کینه -غصّه -سماور کوچک -اطمینان -بَرّاق  -لب حوض

 هق هقِ گريه -سرِ طاس

 

 

 مهمّ امالیی هایواژگان و ترکیب
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 نامة یازدهمواژه

 نامة فارسی یازدهم  واژه    

 

 

 

 

 

 ستایش  

 مزه، طعم *چاشنی  بخشش، نیکويی           احسان

 شیرينی *حالوت بد بختی، سیه روزی؛ متضاّد اقبال  *اِدبار

 انديشه رای بختی، سعادتخوش *اقبال

 همراه قَرين عقل و انديشه تدبیر

 خوار و زبون، اندوهگین  *نَژَند عقل خِرَد

 نه نی بد انديشی، گمراهی *رايیتیره

 موافق خواهش بنده، مهیّا کند تا خواهش او به نتیجه برسد؛ آن است که خداوند، اسباب را  :* توفیق

 سازگار گردانیدن                       

 اوّلدرس 
 خانه، محلّ اقامت سرا پوشی از گناه کسیعفو، چشم بخشايش

 دست و پای از کارافتاده *شَل رسیدن برآمدن

 حالآشفته *شوريده رنگ فیل پیل

 نیکويی و احسان، آفرينش  نعصُ اعتماد کردن تکیه کردن

 متحیّر شدن *فروماندن غم خوردن تیمارخوردن

 رزق روزانه، خوراک، غذا *قوت گريبان، يقه *جیب

 *چنگ
نوعی ساز که سِر آن خمیده است 

 و تارها دارد.
 نیرو  قوّت

 بخشش کردن، لطف کردن کرم ورزيدن دست چنگ

 ینسنگ گران غیرت، جوانمردی، مردانگی *حمیّت

 عبادتگاه محراب زاهد درويش

 مورچه مور حیله گر، ناراست *دَغَل

 *همّتدون
  کوتاه همّت،

 دارای طبع پست و کوتاه انديشه
 خوبی، احسان نیکی

 اراده، عزم همّت رزق، غذای روزانه، توشه، بهره روزی

   چانه *زَنَخدان

 ... در آن قرار دارند. پنهان، نهان از چشم، عالمی که خداوند، فرشتگان و :*غیب

 : جانورِ پستانداری است از تیرة سگان که جزو رستة گوشتخواران است.*شغال
 

 

 

نامة کتاب درسی عالمت ستاره در کنار برخی از واژه ها بیانگر اين نکته است که اين لغات در واژه*

 ها اهمّیت بیشتری دارند.اند و در آزمونمعنی شده
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  واژگان امالیی یازدهم

 چهارمفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فصل پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس و وعظ -مّتفق -یرتصاحب بص - مَناسک حج -رهسپار -رحمیهراس از بی -خطیب معروف -قونیه

 هیاهوی مردم-دستار -علما و زاهدان -تقوا و زهد -علوم شريعت -محضر طالبان -عازم دمشق

افغان و زاری  -حالقرار و آشفتهبی  -تبّسم -لقامَِه خوش -صنِم گريزپا  -معارف شمس -پرسوز و گداز

 مرثیه و تعزيه -خُرد و بزرگ -تماشاعزمِ  -پُرتوقّع  -حُسن خُلق -جذّاب -به طرز الهی نامه -مشتمل

مسائل روزمرّه  -عاری از آسايش -مشیّت الهی -شائبهمنبع بی -تحفة غرب -های عصبیبحران -متمکّن

  هیبت -لطايف غزل -گسارهمدم و غم -مفاتیح الجنان -ذوق لطیف -ظرافت و نَقل -عوارض مرگ

سَهلِ         سعدی جرةحُ -کردنقوز - -آموزگار  -عتقنا -انعطاف جادوگرانه -حدّ ادراک -اندرزی و تمثیلی

مسجّع  سبک -گشت و گذار  -کردنادا  -پالیز سعدی -فرط هیجان -آماس کردن -سَراچة ذهن-مُمتَنع

شاگرد  -حرص و  استسقا- قبای سبز -مترثّر -جرئت دادن -عضله و استخوان -شیرآغوز -سوق دادن

عندلیبِ  -گوخُلق و بذلهخوش  -مسرّت -تبريک و تهنیت -وت بخشآفتاب طرا -راضی و مسرور  -متعصّب

 قوّت طبع -گیوه -مد  -بِالبداهه -ترمین کردن -ذوق و قريحه  -سبک سری -ادب و تواضع -انجمِن اُنس

 به شکل بديهی - فروگذاری کردن -ترين رفقاسالخورده -توأم داشتن -طهارت -حُسن سیرت و صَباحت

 سلب شدن -گناهقاصدِ بی -کردنضبط  -میثاق مؤکّد

 

 
 

رخصت عام  هامون و صحرا   –عَلَم و پرچم  –فرض و الزم  –طور سینین  -فرعونیان و قبطیان -خار و خاره

 رَستن از چنبر -بیعت کردن مرهم و دارو -حماسة سِتُرگ  –صحن و محوّطه  –ديار قدس  –بانگ جرس 

فرط  -گلوی سحرزادشان –ای  از يَم شمه خطرکنندگان  رَشحهنظیر چ -فرات و دريا   –داغ ماتم  –نَفس 

  نغمة عشق –سیمینه  -آزار –جغد  –آدينه  –منکر جان  زخم انکار  -هال  –ها آالله –مرهم عاشق  -عشق

 قفل تیرگی

 
 
 

 راساطی – خورشگر –کهتران و مهترزادگان  –خوالیگر و آشپز –مظهر شیطان  –دهاک رّب اژی عَ مُ –ضحّاک 

 اِلحا  –برخاستن غَو –شُهره  –سپهبد   –محضر  –دلیر و سِتُرگ   –منِش خبیث  -تجسّم اهريمن –ايران 

 اَبرَش -آغشته به خون –اوج عزّت  – فرزانگی – مجد خوافی –روضة خلد  -حسرتِ روزگار  –فايق  –تفرّج 

  آداب ضرب –لَخت لَخت  –سهمگین –عَلَم کردن   –دم تیغ  – هژبر و غضنفر –امتناع  - بهر رخصت

 خصم  شیطان –هفتاد حرب  –وصیِّ نبی  

 
 
 



 

22۱ 
 

نو
ه 

گا
ی ن

ها
ب 

کتا
ی 

سر
ز 

ا
 

 نامه واژه

 

 هزار و یک پرسش

 دهم  نامة فارسی دوازواژه    

 

 

    

  درس یکم 

 خوشحالی، شادی        *سرور پذيرفتن ، قبول کردن اجابت

 سزاوار، شايسته، اليق *سزا گردانیروی گرداندن از چیزی، روی اعراض

 مانند، مِثل، همسان           *شبه           ، پشیمانیتوبه، بازگشت به سوی خدا *۱انابت

 شفاعت کننده، پايمرد *شفیع وزد    بادی که از سمت مشرق می باد صبا

 عسل خالص       *شهدِ فايق       یده، بالبلند *باسق

 عارف صاحبدل ترس                باک

            از افراد بشربرگزيده  *صفوت مرغابی بط

 آشکار، واضح          *فاحش       ، جمع بنتدختران *بنات

    برگزيده ، برتر   *فايق سرانگشت، انگشت *بنان

 ا کردره فرو گذاشت بی مضايقه بی دريغ
 گستر گسترندة فرش، فرش *فرّاش ، رَزدرخت انگور *تاک
              بخشش، کَرَم  *فضل ارمغان، هديه                   *تحفه

 آسمان  فلک سرگشتگی، سرگردانی *تحیّر
            ، فرا رسیدنآمدن، قدم نهادن *قدوم زاری کردن، التماس کردن *عتضرّ
 نزديکی قربت ناه، کوتاهی کردن                     کوتاهی، گ *تقصیر
  صاحب جمال     *قسیم سپاس ستايش، *ثنا
      جمع کاينه، موجودات جهان   *کاينات پاداش، کار نیک *جزا
 عطا کردن، بخشیدن *کرامت کردن خوش اندام        *جسیم
                      بخشش مرَکَ بخشش، سخاوت، کَرَم   *جود
                           بخشنده کريم شکوه، عظمت جالل
 قلم کِلک گريبان، يقه جیب

 بلبل مرغ سحر زيبايی             جمال

 ، زيادیافزونی *مزيد  زيور ، زينت *حلیه

 برگزيده مصطفی هاها، ويژگیخصلت خصال
 نده، اعتراف کنندهاقرار کن *معترف .دوخته که بزرگی به کسی بخشد ةجام خلعت
 بخش، فر  انگیز           شادی *مفرِّ                    ، سفرة فراخ و گشادهسفره *خوان
 خداوند، پادشاه  *مَلِک هاتاريکی  جیدُ

 هدنرسان، ياری مدد کننده مُمدّ دعا، نیايش دعوت
 شکر، نیکويیسپاس،  *منّت وجود ذات
 شده نسبت داده *منسوب بهار *ربیع
 ها و صفات خداوندبسیار مهربان، از نام *رحیم

  

 زشت، ناپسند *رنکَمُ
 فصل، هنگام، زمان *موسم مجازاً چاره، امکان  *روی

     گهواره مهد سبز رنگ زمرّدين
 

                                                           

 انهد و در نامة کتاب درسی معنی شهدهعالمت ستاره در کنار برخی از واژه ها بیانگر اين نکته است که اين لغات در واژه* -۱

 .اهمّیت بیشتری دارند ی سراسریهاآزمون
 



 

2۳7 
 

نو
ه 

گا
ی ن

ها
ب 

کتا
ی 

سر
ز 

ا
 

 واژگان مهمّ امالیی  هزار و یک پرسش

 آوا های همواژه 

 
 

 

 

آوا و جدول واژگان هم به همین جهت،، آوا توجه خاصی شده استهای همواژه به ۹8از آنجايی که در سؤاالت امالی کنکور  

گردد. به عزيزان ظیم و ارائه میهای گذشته با ذکر معانی به صورت الفبايی تهیه و تنواژگان دشوار سؤاالت امالی کنکور سال

آوايی، شکل صحیح اماليی، معنی، ريشه و مشتقّات شود، ابتدا با واژگان مهم اين جداول از لحاظ همسخت کوش توصیه می

 که در ادامة جدول واژگان آمده، اقدام نمايید. يیامال و عبارات سؤاالتبررسی نسبت به  سپسآشنا شويد، آنها عربی 
 

 معنی هم خانواده واژه معنی نوادههم خا واژه

 ماه اول رومی   آزار  نام پدر حضرت ابراهیم   ر    زآ

 حال، شتاب کننده )عجله( عاجل آینده  آجل

 ها لغزش )عثرت(  عثرات  جمع اثر   اثرات 

 لوازم خانه  اثاث بنیاد، پایه )مؤسس، تأسیس( اساس

 مثل و مانند )شِبه، تَشبیه( اشباه هاها،سیاهیکالبدها، سایه )شَبَد( اشبا 

 رازها  )سِر(  اَسرار  پافشاری  )مُصر(          اصرار 

 سایه ها )ظِل( اِظالل گمراهی ها )ضاللت( اَضالل

 لغو کردن  )لغو(  الغا  آموختن   القا

 دانا )علم، عالم( علیم دردناک ) لَم( اَلیم

 رکا )عامل، معمول( عمل آرزو )آمال( اَمَل

 گماشتن )نصب، منصوب( انتصاب نسبت دادن )نسبت( انتساب

 برتری  براعت بیزاری  برائت

 دریاها  )بَحر(  بِحار  فصل اول سال   بهار 

 دریا  بحر برایِ، نصیب و بهره  بهر

 دشوار شدن   تعسر  اندوه  )مؤثر(  ترثّر 

 کار کردن )عمل، عامل( تعمُّل اندیشیدن  ترمّل

 نقش و نگار پارجه  –روش   طراز  ابزار بنّایی  –م سطد ه  تراز 

 صان کردن )صان( تصفیه برابری )مساوی( تسويه

 درد و رنج )اَلَم، اَلیم( ترلّم آموختن )علم، عالم( تعلّم

 حدّ و مرز تعیین کردن  )حد، حدود(  تحديد  ترسانیدن   تهديد 

 روشنی  سنا ستایش  ثنا

 درست، صحید )صائب( صواب پاداش اُخروی  ثواب

 ترسناک )هول( هايل واس ، مانع  حايل

 شهر و منزل، خالن سفر )حاضر( حَضَر ازچیزی، ترسیدندوری کردن  )تحذیر( حَذَر

 فریاد بلند   هُرّا  نام غار   حَرّا 

 های درخت بریدن شاخه  هَرَس  زندان  –پاسبان  )حارس، محروس(  حَرَس 

 حل شدن غذا در معده )هاضمه( هضم ری، دوراندیشیهوشیا )حازم( حزم

 حوض  حوضه ناحیه  حوزه

 ی خانهمحوطه  حیاط زندگی  حیات
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 واژگان مهمّ امالیی  هزار و یک پرسش

 

 

 

 

 

 

 واژگان دشوار سؤاالت امالی کنکور سراسری
 

 

 معنی کلمات هم خانواده واژه معنی کلمات هم خانواده واژه

 بیکاری الن()باطل، بط بطالت شرم و حیا  آزرم

 به مانندِ   به مثابه پیوستگی )الفت، مألون، تألیف( ائتالف

 سپیدی )ابیب، بیضاء( بیاض پیروان تبعیت، تابع اتباع

 آهستگی  ترنّی میان  اثنا

 تعبیر و تفسیر کالم  ترويل مره  اجل

 نژاد  تبار دوری کردن  احتراز

 اد، خرابیفس )تباه، تبهکار( تباهی به دست آوردن  احراز

 پیرو، پیروی اتباع، تابع تَبَع مردم پست )رذل، رذیلت( اراذل

 ترسانیدن )حَذَر( تحذير شنیدن )سمع، سمیع( استماع

 حکم کردن، زورگویی )حکم، حاکم( تحکّم ریشه کن کردن، درماندگی )اصل، اصیل،مستأصل( استیصال

 فتنه انگیزی، دو به هم زنی  تضريب چیرگی  استیال

 کشی، تعدّی و تجاوز گردن طویل، اِطاله، طول تطاول ولخرجی، زیاده روی )مُسرن( رافاس

 پرخاش کردن )معترض،اعتراض( تعرّض برگزیدن  اصطناع

 به کنایه سخن گفتن  تعري   طول دادن چیزی )طول، طویل( اطالت

 توجه )ملتفت( التفات   آزادکردن، رها کردن )مطلق( اطالق

 جست و جو کردن   تفحّص معجزه  اعجاز

 بازایستادن، بازنشستن )قعود( تقاعد خودداری  اعراض

 جلو رفتن )مقدمه، قدم، مَقدم( تقدّم طالع، روی آوردننیک بختی،  )مقبل، قبول، مقابل( اقبال

 نزدیک کردن )قریب، اقربا( تقريب نزدیکان )قرینه، مقرون( اقران

 بهره مند شدن )متاع( تمتّع    نزدیکان )قرابت، قریب، اقارب( اقربا

 وحشی گری )وحشت، وحش( توحّش کسب کردن کسب ، کاسب اکتساب

 بزره داشتن )وقار( توقیر انس گرفتن اُلفت اِلف 

 اعتماد کردن )وثیقه، موثّق( ثِقَت آرزوها )امل( آمال

 پافشاری  الحا  خودداری کردن )ممنوع، منع( امتناع

 هوشیار )حزم( محاز پستی )منح ( انحطاط

 شغل )حرفه( حرفت بریدن از دنیا )قطع، مقطوع( انقطاع

 خوبی و زشتی  حُسن و قُبح یار و رفیق )مونس، انس( انیس

 خوش گمانی  الظنحُسن شادمانی، خوش حالی  اهتزاز

 خدمتکاران، خویشان )حشمت،محتشم( حَشم گناهکار )فاسق( اهل فسق

 مال دنیا  حُطام سستی در کار )مُهمَل( اهمال 

 ادا کردن حق  حق گزاری پیشوایان  اولواالمر

 کوچکی، پستی )حقیر( حقارت کوتاه سخن گفتن )موجز( ايجاز

 شیرینی )حلوا( حالوت    هوشیار، دوراندیش )حازم( باحزم

 غیرت، مردانگی )حمایت( حمیّت بداندیش  بدسگال

 پلیدی ث()خبی خُبث درنو سخن گفتنبیناگهانی،   بديهه

 مکر و حیله )خدیعت( خُدعه بخشی از زمان  بُرهه

 ی ثابتاراده )عزیمه=اراده( عزايم مکر و حیله )خدیعه( خُديعت
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 واژگان مهمّ امالیی  هزار و یک پرسش

 

 

 

    (1) عبارات متون غیر درسی    
 

)توجه: شکل صحیح کلمه با معنی آن در پاورقی ذکر    نید.های داخل پرانتز شکل نادرست را  حذف کدر متن زير از میان واژه

 شده است.(
 

 را  ام امها اعجهاب تهو بهه رای خهویش ، عقهل و علهم تهو( میهرد بها تهو بگفتههعجهل -اجهلاشارات عالمان در آنچه سهاعی پهیش از )  -۱

 2( گردانید.مقهور -مقحور)

 3( و خطا صورت نبندد.زلّت -تذلّ( است و در آن سهو و  )ثواب -صوابحکم ایزدی عین ) -2

 4( ماند.مُحمل -مُهمل( نمایم جانب شفقت و نصیحت )تحرّض -تحرّزاگر سخن درست رانم موافقِ رایِ مَلک نباشد و اگر ) -۳

 5م گردانی.( خود را از تبعتِ آخرت مسلّعنابت -انابتتر که به گناه اقرار کنی و به توبه و )( تو آن الیقمآل -مَعالبه صالح حال و ) -4

 6( حجّتايظا  -ايضا ( او در )معونت -مئونت( و نیز نصرتِ مظلوم و )بگذاری -بگزاریواجب است بر تو که حقِّ نعمت او ) -5

( نگذارده -نگزاردههای او یکی  )( مَلِک دارم. از حقوق نعمتفراغ -فراقپلنو گفت: اگر مرا هزار جان باشد، فدای یک ساعت رضا و ) -6

 7( خود را مقصّر شناسم.بندگی -گیبندهر احکام )باشم و د

( مَلک است و اکنون که بدین درجت رسهید مصهلحت مُلهک را حزم، هضم( از این شهادت، کمال بدگمانی و )تحرّض -تحرّز موجبِ ) -7

ش شیر بگفت و آن گواهی ( کلیله و دمنه را پیمهاورت -محاورت( و آنچه فرمان باشد به جای آورم و آنگاه )فرونگزارم -فرونگذارم)

 8( بداد.وحوش -وهوشدر مجمعِ )

 9( بر چه جمله خالص یافتند.حايل -هايلی )( تو از چنان ورطهمُسافات -مُصافاتبدانستم که به برکاتِ ) -8

( شهیطان روا بینهد متاوعت -مطاوعت( هوا جایز شمرد و نه در وقتِ عقوبت و خشم )مطابعت -متابعت) هر پادشاه که نه در هنگام عفو و حِلم، -۹

 10( ماند.مسون -مصون( و مشاورت آرامیده باشد، مُلکِ او از استیالی دشمنان )تعمّل -ترمّل( او بر )نواحی -نواهیو بنای اوامر و )

ایق آن مَلِک را خبهر دههد ( بر وی کشف فرماید، از حقبراحمه -براهمهاگر رای مَلک او را کرامتِ محرمیّت ارزانی دارد و کیفیّت خواب و تعبیر ) -۱0

( آن الزم آید و اگر بهه خهالن آن اشهارتی کنهد تنفی  -تنفیذ( گردد و امضا و )ذايل -زايلاگر تأویل هم بر آن مزاج گوید که ایشان شبهت )

 11( نیست.حايلی -هايلی( فرمان او را مانعی و )نفاز -نفاذرای مَلک ، میان حق و باطل ممیّز باشد و نصیحت از خیانت نیکوشناسد و )

کهرد و دیگهری دیهده بود و باز خواب غلبه می( میانتباحی -انتباهی( دیدم که بر اثر هر یک )حايل -هايلچون بخفتم هفت خواب ) -۱۱

 12( گشت.زجرت -ضجرتشد جماعت براهمه را بخواندم و با ایشان باز گفتم. تعبیری سهمناک کردند و موجب این حیرت و )می

 13دلیل اهل ثقت را متّهم گرداند.( مشهور و بیوقاحت -وقاهت( باشد و به شوخی و )مزکور -مذکورت حیا )که به قلّآن -۱2

 14داشت.( میمعحود -معهود( اعتماد باید پنداشت و تیمار کارها بر قرارِ )مذيّت -مزيّتاین تهمت را موجب مزید ثقت و ) -۱۳

 15( خیر.احراز -احراضداشتِ مستقبل در )و بیرون آوردنِ نفس از آفتِ وقت، و تیمار  آجل( –)عاجل عاقالن روا دارند نگاه داشتن منفعتِ  -۱4

                                                           
2-   شکست خورده( مقهور  - )مره(اجل(  
۳-  لغزش و خطا() زلّت -)درست( صواب 
4-  بیهوده(  مُهمل -)دوری کردن(تحرّز( 
5-   توبه و بازگشت( انابت -)سرانجام امری(مآل(   
6- آشکار کردن(  -ساختن واضد)ايضا   -)کمک( معونت -)ادا کنی( بگزاری 
7-    فرمان برداری(بندگی   -)ادا نکرده( اردهنگز  -)آسایش(فراغ( 
8-   حیوانات وحشی( وحوش -وگوها()گفتمحاورات )رها نکنم( فرو نگذارم  -)هوشیاری( حزم -)دوری کردن(تحرّز( 
۹-   آور()ترس هايل -)دوستی(مُصافات 
۱0-  محفو ( مصون   -)اندیشه( ترمّل و ناروا( )امور حرام نواهی اطاعت کردن(،)مطاوعت  -)پیروی کردن(متابعت( 
۱۱-  مانع( حايل  -)جاری بودن(نفاذ  - )اجرا کردن(تنفیذ    -)نابود( زايل -برهمایی(  آیین )روحانیبراهمه( 
۱2-  دل تنگی( ضجرت -)بیدار شدن( انتباه -آور()ترسهايل( 
۱۳- شرمی()بی وقاحت -)معرون( مذکور 
۱4- ن شده(تعیی )عهد شده، معهود -)برتری(مزيّت 
۱5-  به دست آوردن(احراز  - )حال(عاجل(  
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 واژگان مهمّ امالیی  هزار و یک پرسش

 

 
 

 

 عبارات متون غیر درسی
 

 

 را بیابید و تصحیح کنید.در عبارات زير غلط های اماليی 
 

کارهای شمشیر به رای بتوان گذارد. چه هر کجا رای سست بود، شجاعت مفید نباشد. چنانکه ضعیف دل در محاورت، گنگ  -۱

 شود و فساحت و چرب سخنی دست نگیرد و مرا همیشه مغرور بودن به جاه اين دنیای فريبنده که ماننهد خدئهه ی غهول -2

قت است که از ظاللت تو اندکی بازگويم و گفته اند پادشاه را هیچ خطر چون وزيری نیست که قول او بر است، معلوم بود. و -۳

 فعل، رجحان بود و گفتار بر کردار مزيّت دارد.  -4

 و اگر کسی را اين فضیلت فراهم آيد تا به حق گذاری شهرتی تمام نیايد و اخالص او در حقّ ديگران آزموده نشهود، ثقهت -5

 دشاهان با هضم هرگز بدو مستحکم نگردد. پا -6

 هر که را سعادت ازلی باشد، مناصحت مخلصان عزيز دارد و موضع حذم را ضايع نگذارد. -7

هرگاه که در اين مقامات ترمّلی به سزا رفت و فضايل عفو و احسان مقرّر گشت همّت بر مالزمت آن سیرت مقصود شهود و  -8

 مشتبه نگردد و پوشیده نیست که آدمی از سهو و غفلت و جرم و ذلّت کم . وجه صال  و طريق ثواب در آن -۹

 در عدل، مؤونت کردن و حجت حق گفتن. توفیق بزرگی است.  -۱0

هر روز محّل وی در دل مَلِک و اطبّا شريف تر می شد و منزلت وی زيادت می گشت و ثقت پادشاه و رعیّت به کمال اخالص  -۱۱

 می افزود.و وفور مناصحت او  -۱2

برخردمند واجب است که به قضاهای آسمانی ايمان آرد و جانب حزم را هم محمل نگذارد. خردمند به سخن دشمن التفهات  -۱۳

 ننمايد و ذرق و شعوذه او را در ضمیر نگذارد، اگر اهمالی نمايد از حزم و احتیاط دور باشد و به نادانی و غفلت منصوب گردد. -۱4

 ام اين دنیا به کفاف خرسند بايد بود.عاقل را از حت -۱5 
 

 

 (3)آزمون شماره  (2)آزمون شماره  (1)آزمون شماره 

 امالی درست واژگان سطر امالی درست واژگان سطر امالی درست واژگان سطر

 گزارد  1 صواب  1 حضر   1

 خدعه -فصاحت   2 گزارند  2 غمّاز  2

 ضاللت  3 زعارت  3 صیانت  3

   4 صالح -هیبت بی  4 نغز –بگذاریم   4

 حق گزاری  5   5 غی  -مظاهرت   5

 با حزم  6 ضجرت  6   6

 حزم  7 غالب -مهجور   7 خازنان  7

   8 غدّار  8 عثرت )=لغزش( –معذّب   8

 زلّت -صواب   9 حزمبی -صواب    9 برائت ساحت  9

 معونت  10   10 سُورت  10

11   11   11   

   12 غریب –ایجاز   12 زرق -شعوذه   12

 مُهمل  13   13 حیات -خاست می  13

 منسوب -زرق   14   14 اشباح -عزّت   14

 حطام  15 سفیهان  15   15

   16   16 ذلّت زده  16
 

 3آزمون 
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 جدول تاریخ ادبیات  هزار و یک پرسش

 

 

 

 

 (  )ویژة  کنکور سراسری  جدول نموداری تاریخ ادبیات

 ردیف
شماره 

 درس
 ات مهمنکشـــرح  شاعر/ نویسنده عنوان متن

 ملکا ذکر تو گویم ستايش ۱
حکیم سنايی 

 غزنوی
 های اوست.یکی از سروده« ملکا ذکر تو گويم»غزل 

2 

 يکم

 نگاشته است.« نثر آمیخته به نظم»را به « گلستان». کتاب 1 سعدی شکر نعمت

۳ 
گنج حکمت 

 (گمان)
 از آثار اوست« کلیله و دمنه»ترجمة  نصراله منشی

4 

 دوم 

 ار مست و هُشی
 پروين اعتصامی 

  ديوان اشعار. دارای 1

 های زیبای اوست. از مناظره« مست و هُشیار». قطعة 2

 های اوست. وگو( خسرو با فرهاد از سروده)گفت مناظرة نظامی  5

6 
 شعر خوانی 

 )در مکتب حقایق( 
 های اوست. از سروده« در مکتب حقايق»غزل  حافظ 

7 

 سوم 

 آزادی 
عارف  ابوالقاسم

 قزوينی 

  ديوان اشعار.دارای 1

یکی از اشعار وطنی اوست که به سلطة بیگانگان و « آزادی».غزل 2

 ستمگری محمدعلی شاه اشاره دارد. 

 فرّخی يزدی  دفتر زمانه  8
 ديوان اشعار .دارای 1

 های اوست. از سروده« دفتر زمانه».غزل 2

 - غزل اجتماعی  ۹

آنهها بیشهتر مسهائل سیاسهی و اجتمهاعی  هایی که محتوای.به غزل1

 گویند. باشد، غزل اجتماعی می

ههای بها توجهه بهه دگرگهونی« عصر مشهروطه».این نوع غزل در 2

 سیاسی و اجتماعی رواج یافت. 

هههای شههاعرانی چههون در سههرودههههای ايههن نههوع غههزل نمونههه.3

 آمده است. « فرّخی يزدی»و « عارف قزوينی» ،«محمدتقی بهار»

۱0 
ج حکمت گن

 )خاکریز( 

سی سلمانی یع

 لطف آبادی 
 های اوست. از نوشته« 2روايت سنگر سازان »

۱۱ 

 پنجم 

 محمدتقی بهار  دماوندیه 

 ديوان اشعار .دارای 1

هجری  ۱۳0۱در سال « قصیده»را در قالب « دماونديه». وی شعر 2

 شمسی سرود. 

صر خود مثهل با تأثیرپذیری از اوضاع جامعة ع بهار اين قصیده را. 3

 ههها در مطبوعههات و آزار هههرج و مههرج قلمههی و اجتمههاعی و هتّههاکی»

 گفته است. « خواهان و سستی کار دولت مرکزیوطن

۱2 

خوانی روان

االغ که)جاسوسی

 بود( 

 لو  احمد عرب

 از اوست. « قصة شیرينِ فرهاد.»1

 جاسوسی که»ای از دوران دفاع مقدس به نام .در این قصّه، خاطره2

 آمده است. « االغ بود
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 های زبانیدانش

 

  ک پرسشهزار و ی

 
 

 
 

 :1پیوست 
 

 

 درس یکم   
 توان آنها را به جای هم به کار برد. هایی هستند که در تلفّ  مشترک ولی در معنا متفاوت و نمیواژه :های هم آواواژه* 

 

 آوايی: انواع هم

 نا متفاوت هستند. مانند:هايی که از نظر شکل نوشتن و تلفّظ يکسان هستند و فقط در معواژه (۱

 (پرنده( و باز )دوباره(       باز )عجیب( و غريب )ناشناس(      غريب )قبر( و گور )گورخر(         گور)جاری( و روان)روحروان)

 (نغمه( و آهنگ )قصد(    آهنگ )دهان( و کام )آرزو(      کام )گوشه( و کنار )آغوش(     کنار)فامیل( و خويش )خودخويش )
 

 هايی که از نظر تلفّظ يکسان هستند، امّا از نظر شکل نوشتاری و معنايی متفاوت. واژه (2

( صدا( و صفیر )فرستاده(          سفیر )پست( و خوار )گیاه(           خار )سریع، دنیا( و عاجل )آینده، آخرتآجل )

 (شکستنق  )( و نشیرین، دلکش(               نغز )پاداش( و ثواب )درستصواب )

 در جمله  (متّصل)پیوسته نقش ضمایر* 

توانند در جمله به کار روند، بلکهه بهه کلمهة قبهل از خهود شود که به تنهایی نمیبه آن دسته از ضمایری گفته می پیوستهضمایر 

 ای مختلف ضماير پیوسته:نقش ه           )ههَه م، ههَه ت، ههَه ش/ ههِ مان، ههِ تان، ههِ شان(عبارتند از: شوند و اضافه می

 «الیهمضافٌ»الف( نقش 

الیهه  مضان و مضان گیرد، که مجموعا  ساختِالیه باشد، قاعدتا  بعد از مضان قرار میهرگاه ضمیر متّصل در جمله یا عبارت، مضان 

 ن غم جانانه نیستنیست جانش محرم اسرار عشق       هرکه را در جا   نمونه:     ؛ ( را تشکیل می دهند)ترکیب اضافی

 )= جان او(  جانش است.  الیهمضافٌاضافه شده، « جان»که به کلمة « ش»این بیت، ضمیر متّصل  در مصرع اوّل

 تنههت بههه نههاز طبیبههان نیازمنههد مبههاد
 

 وجههود نازکههت آزردة گزنههد مبهههاد 
 

 

چون نهازک، صهفتِ مضهان  صراع دوم،در ماست. الیه مضافٌافزوده شده و  (تن) به مضان «ت»، ضمیر متّصل در مصراع اوّل

اسهت. بهه  وجهودبهرای  الیههمضهان  «ت»بنابراین ضمیر . است متّصل شدهنازک به  «ت»است در نتیجه ضمیر متّصل  وجود()

 )وجودت = وجود تو( يک ترکیب اضافیشکل گرفته )وجود نازک( و  ترکیب وصفی يکعبارت دیگر در این مصراع 

  الیههای نقش مضافٌنمونه
 

  روز و شب، خورشهید و مهاه شدر سجود -۱
 

 سهههوده پیشهههانی خهههود بهههر خهههاک راه 
 

 (سجود او سجودش ) الیه است.و مضان  ،اضافه شده« سجود» به «ش»، ضمیر اوّلدر مصراع 

 تا دامهن کفهن نکشهم زيهر پهای خهاک  -2
 

 تبههاور مکههن کههه دسههت ز دامههن بههدارم 
 

 (دست از دامن تو بدارم دست از دامن بدارمت ) است.« دامن»یه برای المضان  «ت»متّصل ، ضمیر دومدر مصراع    

 توضیحات تکمیلی برخی  نکات زبانی/ ادبی 

 (3های متن پژوهی      فارسی )کارگاه
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 های ادبی آرایه

 

  هزار و یک پرسش
 

 :2پیوست         
 

 

  تشبیه: -۱

 ادّعای همانندی و اشتراک چیزی است با چیز دیگر در یک یا چند صفت.  

 ادات تشبیه -4وجه شبه          -3به           مشبّه -2مشبّه      -1  ارکان تشبیه:

  شود. اسمی که مانند می   :         مشبّه -۱

 شود. اسمی که چیزی  به آن مانند می   به:       مشبّهٌ-2

   صفت مشترک بین دو اسم        وجه شبه:-۳

 دهند. هایی که شباهت را به وسیلة آنها نشان می: واژهادات تشبیه -4

  چون، چو، به سان، به رنو، به کردار، ... اين ادات، اغلب عبارتند از:

 به( الزامی است امّا وجود بقیة ارکان ضروری نیست. برای ساختن یک تشبیه وجود طرفین تشبیه )مشبّه و مشبّه  -1 توجّه:

 گویند.هم می اضافة تشبیهیالیه به کار رود، به تشبیهی که به صورت مضان و مضان  -2         
 

 بهٌمشبّه مشبّه بیت
 دل شکستة حاف  بهه خهاک خواههد بهرد

 

 چو الله، داغ هوایی کهه در جگهر دارد 

 

 الله دل شکسته 

 بههر لعههل لههبش دسههت نههداریم ولههیکن

 

 تا سر بهود از دامهن او دسهت نهداریم 

 

 لعل لب

 هرچه دل ببرد«سایه»عروس طبع من ای 

 

 هنوز دلیری شهعر شههریارش نیسهت 

 

 عروس طبع

 چنین که مرغ دلم در غمش ههوا بگرفهت

 

 وا بود غم نیستبه سوی ما اگر او را ه 

 

 مرغ دل
 

 استعاره و تشخیص: -2

: هر واژه، يک معنای اصلی و يک يا چند معنای غیر اصلی دارد؛ به معنای اصلی واژه، )مصرّحه( ۱الف( استعارة نوع 

ای در معنای غیر حقیقی به کار رود و معنای حقیقی و به معنای غیر اصلی آن، معنای مجازی می گويند. هرگاه کلمه

 ايجاد شده است.)مصرّحه(  ۱دلیل شباهت، جايگزين کلمة ديگری شود، آراية استعارة نوع  به

 باقی بمانَد.« بهمشبّهٌ»به ديگر سخن، اين نوع استعاره، تشبیهی است که از طرفین آن فقط 

 حذن شده است.)معشوق( « مشبّه»استعاره از معشوق می شود زیرا « سرو« »سرو من از راه رسید.»مثال  در عبارت   

ها می توان بین معنای غیر حقیقی و معنای اصلی واژه، در اين نوع استعاره: هاراه تشخیص اين نوع استعاره

است زیرا  معشوقاستعاره از  شمشاد «پرورِ من از که کمتر است؟شمشادِ خانه»در مصراع رابطة شباهت ايجاد کرد. مثاًل 

 ه کار نرفته و در ذهنِ گوینده، معشوق شبیه درختِ شمشاد تصوّر شده است.در معنی اصلی خود یعنی درختِ شمشاد ب
 

 )مکنیّه( 2ب( استعارة نوع 

حذف « بهمشبّهٌ»ظاهر شود و خود « بهمشبّهٌ»های ، تشبیهی است که مشبّه آن همراه ويژگی)مکنیّه( 2استعارة نوع 

 «. تیر باريد.»و يا به آن نسبت داده می شود مثل « تیرباريدن »گردد مثل اضافه می« مشبّه»شود. اين ويژگی يا به 

 که ویژگی آن است به تیر نسبت  «باريد»است حذن شود، « بهمشبّة»که  باراناگر « .تیر مثل باران بارید»مثال  درعبارت 

 یک استعارة مکنیّه ایجاد شده است. «تیر باريد»داده می شود پس در 

 

 ادبیهای آموزش آرایه
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 پرسش هزار و یک فارسی دهم

 1ای فارسی های چهار گزینهپرسش    
 دوازدهم   

  درس یکم     

 قلمـرو زبانـی

 به ترتیب کدام است؟ « یله، فروغ، خیره، نمط»معانی واژه های  -946

 ( رها، تابش، حیران، شگفت 2  ( سرگشته، روشنایی، حیران، طریقه 1

 ( آزاد، پرتو، فرومانده، روش 4  ( سرگردان، اشعه، گستاخ، نوع 3

 کدام است؟ « فلک، غوغا، کلید، زیور»های مترادف واژه -947

 ( روزگار، آشوب، مفاتیح، زینت 2        ( چرخ، فریاد، فاتح، پیرایش 1

 ( گردون، غلغله، مِقراض، حِلیه 4        ( آسمان، هنگامه، مفتاح، پیرایه 3

 است؟  نادرستها در کدام گزینه معنی یکی از واژه -948

 )بوتة گل(  گلبن)پیچ و خم زلف(،  شکن)گشایش(،  فرج( 2)نجات دادن(             یله دادن)جنگ(،  معرکه)الجوردی(،  نیلوفری( 1

 )روزی دهنده( رزاقمانند(، )بی نادره)آفرین(،  زهی( 4)شور و غوغاکنان(        غلغله زدن)مهلکه(،  ورطه)لیاقت(،  برازندگی( 3

 در کدام بیت متفاوت است؟ « کام»معنی واژة  -949

1 ) 

 

 ز شوووور  شووور توووو در کوووام جوووان خسوووتة مووون 

 

 گشووت توور از شووکر موویجووواب تلوو  تووو شوویرین 

 2 ) 

 

 جهوووووان بگووووومار توووووا بووووور مووووون سووووورآید 

 ج

 کوووووه کوووووام دا توووووو بوووووودی از جهوووووانم  

 3 ) 

 

 رسوید تت اسوت آن کوه بوه خودمتلغایت کام و دو

  

 بنووده میووان بنوودگان بسووته میووان بووه چوواکری  

 مپنووووووودار از لوووووووب شووووووویرین   وووووووارت  ( 4 ج

 ج

 کووووه کووووامی حایوووول آیوووود بووووی موووورارت  

  .یکسان استبا معنی همین واژه در بیت زیر   بیت ... به جزدر همة ابیات « همسری»واژة  -950 

 در بُنننننن اینننننن رنننننردة نیلنننننوفری » 

 ج

 «کیسننت کننند بننا  ننو منننی همسننری 

 1 ) 

 

 موووورا بووووا گوووول خیوووواا همسووووری نیسووووت 

 

 آوری نیسووووووت هوووووووای ننوووووووت و نووووووام 

 2 ) 

 

 دختوووری کوووش دایوووة دوران نیابووود همسوووری 

 

 دختووورش کوووش موووادر گیتوووی ن ایووود خوووواهری  

 ( 3 ج

 

 آن کیسووت کوواو بووه مدلوو  کنوود بووا تووو همسووری 

 ج

 از مصووور توووا بوووه روم وز چوووین توووا بوووه قیوووروان  

 شب بوا سووادِ )سویاهی( زلوف توو زد الر همسوری ( 4 ج

 

 ی حش به سونگ تفرقوه دنودان شکسوت و رینوت  

 در کدام بیت متفاوت است؟ « خیره»معنی  -951 

1 ) 

 

 از آن شوووووادمان گشوووووت فرخنوووووده شووووواه 

 

 دلوووووش گشوووووت خیوووووره ز چنووووودان سووووویاه  

 2 ) 

 

 برفتنوووووود و روی هوووووووا تیووووووره گشووووووت 

 

 ز سووووهراب، گووووردون همووووی خیووووره گشووووت  

 3 ) 

 

 فرسووووووووووووووتاده را داد چنوووووووووووووودی درم 

 ج

 بووووودو گفوووووت خیوووووره مووووو ن هووووویچ دم  

 بسووووی دادموووووش پنووووود و سوووووودش نکووووورد  ( 4 

 

 دلووووووش خیووووووره بیوووووونم همووووووی روی زرد  

 خورد؟ در کدام گزینه غلط امالیی به  شم می -952 

 ( گفت: روزگار خود در نماز مستغرق دارم. ی  سا ت ننواهم که به من درگمرد که نه در نماز باشم که نماز پیرایح شهادت است. 1

 ( غل ة حرص مرا در این ورطه افکند و امروز تدبیر از تدارک آن قایر است و رای در تالفی آن  اج . 2

 تر شناسد و قدر تربیت نیکوتر شناسد و شدکر آن به س اتر گ ارد. شکر ایثار الزم( چون خدمتگ ار از حقارت ذات خویش بازاندیشد، 3

 است و ایمان در وی ددرّ.  یدر ،حقیقت. اسالم سود است و ایمان مایه. اسالم ،( اسالم، شریعت است و ایمان4

 شود؟ در متن زیر  ند غلط امالیی یافت می -953

را بر بساط صالح و ثواب، ثابت دانستند و ذکر آن در آفاق، سایر گشت و با جدّ و یاران او را معذور داشتند و قدم او »

 « جهد در تقوا و دیانت، منزلت و غربتی یافت که هیچ همّت بکند، بدان نتواند رسید.

 ( چهار4   ( سه 3   ( دو 2   ( ی  1
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      روشنایی، پرتوفروو:       رها، آزادیله:  «4» گزینه -946

  روش، طریقه نمط:   سرگشته، حیران، فرومانده خیره:       

 هنگامه، داد و فریادغوغا:        آسمانفلک:  «3»گزینه  -947

  پیرایه، زینتزیور:      مفتاحکلید:           

                                                 میدان جنگ، جای ن ردمعرکه:  «1»گزینه  -948

 تکیه دادن یله دادن:                            

بووه معنووای  «1» گزینننهدر  «کننام»واژت  «1» گزینننه -949

 است. « امید و آرزو»به معنای  هاسایر گزینهو در « دهان»

، همسووری نیابوود یعنووی «2»گزینننه  در «2»گزینننه  -950

 در معنوای « همسری»واژت  هادر سایر گزینهشوهری نیابد اما 

 به کار رفته است. « برابر کردن»

 بیهوده         «3»گزینه در  «خیره»معنی  «3»گزینه  -951

 سرگشته و حیران   هادر سایر گزینه                   

 پیرایه  ریرایج «1»گزینه  -952

 قربت   غربتیواب        ثواب «2»گزینه  -953

 غلغله   غلقله «2»گزینه  -954

 ح م   هضم «4»گزینه  -955

  بر اساص قوا د زبان فارسی، نهاد در ابتدای «3»گزینه  -956

 این  «3»در گزینه گیرد. جمله و فعل در آخر آن قرار می

 قا ده، ر ایت نشده است. 

 یوودر، از بهووای گهوور خووویش،  مرتننب شنندة مصننراع او :

 خ ر است. بی

در زبوان اموروزی،  «راست»یکی از معانی  «3»گزینه  -957

بوه  «3»در گزیننه سنن درست در مقابل سنن دروغ است. 

 این معنا آمده است. 

 ها: در سایر گزینه« راست»معانی 

 برابر و یکسان  2گزینه        درست، دقیقاً   1گزینه 

 کامل   4گزینه  

 یو  فعول « اسوت»فعول  «3»در گزینه  «4»گزینه  -958

نهواد آن  «درینا»است و « وجود دارد»غیر اسنادی در معنای 

کلموات مشونص شوده در  هادر سایر گزینهشود اما واق  می

 اند. به کار رفته« سندم»نقش 

 

 

 نشانة نکره است  «1»گزینه در  «یکی» «1»گزینه  -959

 ای( چشمه )یکی چشمه                      

 ها: های وصفی در سایر گزینهترکیب

 همه رنگ/ همه برازندگی       3گزینه این معرکه        2گزینه 

 آن جا/ آن همه هنگامه   4گزینه  

 ی  وابسته )یفت م هم( است. « آن همه» تذکر:  

  ها:موارد مفعو  در گزینه  «2»گزینه  -960

 طلعت ی ح/ ای  اشقان سپیده دم است   1گزینه           

 آن باده/ دا/ بوی دوست   2گزینه   

  غ اری/ بوی خون دا ریش   3گزینه   

 خیره ناپاک مرد رو بازگرد/ ای   4گزینه   

آید، مفعووا می« گفت»ای که بعد از فعل گاهی کل جمله تذکر:

 شود. واق  می

به درستی نوشته « سنگ»نقش  «3»در گزینه  «3»گزینه  -961

به قرینه لفظی حمر شده است « دا»شده است و نهاد جمله یعنی 

نادرست نوشته شده زیرا فعل  «درگداز»، نقش اما در مصراع دوم

، ی  فعل اسنادی است و به مسند نیاز دارد بنابراین «)رشود( آید»

 شود. روی هم، مسند جمله شمرده می« در گداز»

 ها: آمیزی در سایر گزینهموارد حس «2»گزینه  -962

 )حر چشایی + حر شنوایی(    شیرین سخن1گزینه        

 )حر شنوایی + حر چشایی(    سخن تلخ3گزینه        

 )حر بینایی + حر المسه(    نگاه گرم4گزینه        

 ها: آمیزی در گزینهموارد حس «1»گزینه  -963

 تلنی گفتار/ تل  داشتن زندگی/ حرر تل   1گزینه         

 تلنی ندید/ سنن، شیرین است   2گزینه        

  سنن لطیف/ حالوت کالم   3گزینه         

 کالم  نرم نکردن  4گزینه         

 )دست(   کف 1مجازها:  گزینه  «4»گزینه  -964

      )شراب(   جام 2گزینه          

 ()قصد و اندیشه سر  3گزینه          

 وجه شبه در سایر گزینه ها:« 2»گزینه  -965

 به رفتن شتاب کردن  1گزینه          

 لرزیدن  4گزینه  خیاا انگی  بودن و ...       3گزینه           

  1پاسخ سـؤاالت فارسی  
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 پرسش هزار و یک

 2ای فارسی های چهار گزینهپرسش   
 دوازدهم   

 

 یکم  درس

 قلمـرو زبانـی 
 به ترتیب کدام است؟« رایی، نژند، ادبارتیره»های معنی واژه -1480

 ( گمراهی، زبون، پشت کردن2  اندیشه( بد اندیشی، اندوهگین، کوتاه1

 ( کم فهمی، خوار، نگون بنتی 4   حاا، بدبنتی( بدخواهی، آشفته3

 در کدام گزینه غلط معنایی وجود دارد؟  -1481

 یقه( جَیب:غیرت(، ) حمیّت:( )2  متحیّر شدن( فرو ماندن:گری ان(، ) زنخدان:( )1

 شیرینی( حالوت:ناراست(، ) دَغَل:( )4               کوتاه اندیشه( دون همّت:غما(، ) قُوت:( )3

 شود؟ جای نقطه  ین با کدام گزینه کامل می -1482

 ........................ آن است که خداوند، اس اب را موافر خواهش بنده، مهیّا کند تا خواهش او به نتیجه برسد.       

 ( لطف 4  ( توفیر 3  ( کرامت 2   (  نایت 1

نکبت، دوستی و ضایع تر ما  ها آن است که از آن انتفاء نباشد و لعیم تر دوستان اوست که در حا  شدّت و » در عبارت  -1483

   89 -)خارج از کشور                                         وجود دارد؟ غلط امالیی ند « صداقت را محمل گذارد.

 ( چهار4  ( سه3               ( دو 2                ( ی 1

  89 -)خارج از کشور                                                        وجود دارد؟  غلط امالییدرمتن زیر  ند  -1484

به حا  خردمند آن الیح تر که همیشه طلب آخرت را بر دنیا مقدّم شمرد.  ه، هرکه همّت او از طلب دنیا قاصرتر، حسرات او » 

 «دگانی بر او وبا  گردد و از ثواب آخرت بماند.به وقت مفارغت آن اندک تر؛ و آن که سعی او به مصالج دنیا مصروف باشد، زن

 ( چهار 4  ( سه3               ( دو 2                ( ی 1

سه تن آرزوی  یزی برند و نیابند: مفسدی که ثواب مصلحان  شم دارد و بخیلی که سنای اصحاب مروّت توقّع کند و »در متن  -1485

                           ند غلط امالیی وجود دارد؟«   باشد و به هیچ تأویل خالص نیابد. آن که به دردی دایم و علّتی هایل مبتال

  90-)خارج از کشور( چهار                   4  ( سه 3                ( دو    2                ( ی  1

 در کدام بیت، صفت مبهم در جایگاه وابسته ریشین قرار گرفته است؟  -1486

 ( نکووویی کوون امسوواا چووون ده تووو راسووت 1

 ( یکوووی از شوووما گووور کووونم مووون گووو ین  2

 ( یووو ر بسووویار ب ایووود پووودر پیووور فلووو  را 3

 ( ی  دست تو با زلف و دگر دسوت توو بوا جوام4

 

 کووووه سوووواا دگوووور دیگووووری دهنداسووووت  

 دگوووور گووووردد از موووون پوووور از درد و کووووین 

 تووا دگوور مووادر گیتووی چووو تووو فرزنوود ب ایوود 

 گوووش بووه نووایی یوو  گوووش بووه چنگووی و دگوور

 ؟قرار نمی گیرندهای کدام گزینه دو به دو به لحاظ رابطة معنایی در یک حوزه واژه -8714 

 ( رویداد و واقعه، شأن و من لت، بنشش و  طا، ا  از و اکرام1

 ( ادبار و اق اا، افرا  و تفریط، هوا و وحشت، بما و بنشش 2

 بدعد( مدح و هجو،   ّت و ذلّت، ج ر و مد، قرب و 3

 ( خوار و زبون، حمیّت و غیرت، چاشنی و طعم، جیب و گری ان4

  92-گیرند.   )سراسری هنرهای گزینة ......... دو به دو به لحاظ رابطة معنایی در یک حوزه قرار میهمة واژه -1488

 قان  و طام     –سفر و حضر  -ه و  و یعود -( ا می و بصیر1

 مضرّات و مناف  -و غریوه اه   -ج ر و مد -(   ا و نصب2

 ین وع و چشمه  -سالست و روانی -مدح و ذم -( ایجاز و اطناب3

 ابطاا و الغا -انق اض و ان سا  -افرا  و تفریط -( بدو و ختم4
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 ذکر شده است؟  غلطمعنی  ند کلمه در کمانک رو به رو  -1511

لت)کنووار(،  کننران)زخووم کوووچکی(،  لختننی)همووراه(، ننندیم)نوازنووده(،  مطننرب)زیوور زمینووی(،  فننرودِ سننرای  )دشوووار(،  صننِ

 )زرِ سکّه شده( راره زرِش (، )بی شبهتبی)همدم(،  حَشَم)نیاز(،  دربایست

 ( چهار4   ( سه 3   ( دو 2   ( پنم 1

 ها، غلط امالیی وجود دارد؟درکدام گروه از ترکیب -1512

 ( تب سرسام، توقی  و امضا، م کّد و قطعی 2( یِلت و بنشش، ه اه  و غریو، محجوب و مستور            1

 و ردقعت ه( مننقه و  ِقد، شراع و خیمه، نام4حادوة یعب، وذر و وباا                            ( حطام دنیا، 3

آن گاه آگاه شدند که غرقه خاست شد. بان  و هزاهز و غریو خواست و اضطرابی و تشویشی بزرگ به رای شد. »در متن  -1513

که به آن مقرون شد مثا  داد تنا دو هنزار هنزار درم بنه دیگنر  دیگر روز، امیر بر این حادثة بزرگ و صعب که افتاد و سالمت

  ند غلط امالیی هست؟ « ممالک، به مستحقّان دهند و نامه نبشته شد وبه توقیع مؤکّد گشت.

 ( چهار  4   ( سه3   ( دو2        ( ی 1

  90-)خارج از کشور                                                                 در متن زیر  ند غلط امالیی دیده می شود؟ -1514

 زاو این سخن بشنود و بی واسطة صفیر و مشیر در محضر حاضران زبان بگشود و گفت: روباه به بازوی صولت، ریل مست را »

 «فرو افکند و از میان اقران جنس خویش به انواع مَعاصر شهرتی هر  ه شایع تر دارد.

 ( چهار4                ( سه 3  ( دو    2       ( ی  1

رس مسترهر و واثح به وفای روزگار به رغبتی صادق به کار بندگی و خدمات مرضیّ مشغو  شد و هنر روز بنر اینن »در متن  -1515

 وجود دارد؟         غلط امالیی ند « نسح مقامی دیگر در بساط غربت می یافت و اسباب عیش و تمطّع او هر  ه ساخته تر بود.

  91-)خارج از کشور ( چهار            4        ( سه 3    ( دو    2      ( ی  1

 قلـمرو ادبـی

 ، کدامند؟«مشو غمگین درِ میخانه را گر محتسب گِل زد/که جوشِ گُل شراب لعل فام آورد مستان را»های بیت آرایه -1516

  93  -)سراسری زبان   ( تش یه، استعاره، مجاز، جناص تام2           ( کنایه، جناص، استعاره، تش یه1            

 ( تش یه، مرا ات نظیر، جناص، اسلوب معادله4 ( کنایه، مجاز، حسن تعلیل، جناص تام3

 ، در کندام گزیننه «حنس آمینزی و تلمنیجتشبیه، متناقض نما، ایهام، »رار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن ترتیب ق -1517

  93-)سراسری زبان             درست است؟                                                                                                                    

 الووف( غموو ه و ابووروی چووون تیوور و کمووان آفووت ماسووت

 ر دا مووون اسوووتب( از خوووون چوووو داغ اللوووه حصوووا

 ج( آدمووی گوور خووون بگریوود از گووران بوواری رواسووت

 د( هر که مست اسوت و در ایون میکوده هشویار تور اسوت

 هووو( آتووش چگونووه دسووت و گری ووان شووود بووه خووار

 

 لیووو  تووورکش نکووونم گووور هموووه قربوووان گوووردیم 

 هوور جووا کووه بوووی خووون شوونوی منوو ا موون اسووت

 بوور دوش اوسووت، کووان چووه نتوانسووت بووردن آسوومان

 خ وووران اسوووت خ وووردار تووور اسوووتهووور کوووه از بوووی 

 خوووووی چنووووانم گرفتووووه اسووووت ت شوووور سووووتی 

 ، جالف، ب،   د، هن4 ، الفد، ب، ج،   هن3 ، جالف، ب ،د،   هن2   الف، ب، ج، د، هن1       

  91  -انسانی)سراسری                     آرایه های بیت زیر، کدام اند؟ -1518

 آمیختیاز بس که با جان و دلم، ای جان و د  »

 

 «ازگِلم  ون نِکهت از آغوش گُل، بوی تو خیزد 

 ، کنایهایهام جناص، ،مرا ات نظیر، استعاره( 2استعاره، تش یه، تشنیص، جناص، مجاز                     1  

 تناسب، ایهام ، استعاره، مرا ات نظیرتضمین، نغمة حرور( 4ایهام، حر آمی ی           ، تشحیص تش یه، ( کنایه، 3
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  هزار و یک پرسش

« 3، 2، 1» هایررسنش و گزیننهبیت  «4»گزینه  -1499

بیانگر این است که خداوند بر اساص حکمت، به هورکر آنچوه 

بور ایون « 4» در گزینهکه شایستة او بوده  طا کرده است. امّا 

مفهوم تأکید شده که خوبی و بدی در حرّ دوست و دشمن، هر 

 کدام در جایگاه خود نیکوست. 

ن اسوت کوه ایو« نرام احسن» مقصود از «1»گزینه  -1500

خداوند متعاا، نظام آفرینش را به بهترین حالت ممکون، خلور 

کرده و بر جهان، نظم و ترتیب خایّی حاکم کورده اسوت. ایون 

 شود. به روشنی دیده می« 1» در بیت گزینهموروع 

: «4، 3، 2» هایمضمون مشترک گزینه «1»گزینه  -1501

 هستی.  یب و نقص خداوند و نظم حاکم بر جهانآفرینش بی

جماا خداوند در تمامی ذرّات جهوان  «:1»مفهوم بیت گزینه 

 شود.  دیده می

 «:2» مفهوم مشترک سنؤا  و گزیننه «2»گزینه  -1502

و اگر توفیر الهوی ن اشود  استتوفیر و یاری الهی رم  موفّقیت 

 کاری بر نمی آید.از دست  قل 

رسانی به روزی «4»در بیت سؤا  و گزینه  «4»گزینه  -1503

 تأویر بودن قدرت و تالش در کسب روزی اشاره شده خداوند و بی

به خود  «:2»مفهوم بیت سؤا  و گزینه  «2»گزینه  -1504

 متّکی بودن در کار و زندگی و تکیه بر بازو و تالش و ارادت خود. 

د ووت  «:1»مفهوم بیت سؤا  و گزینه  «1»گزینه  -1505

 ب روزی و نفی تن لی.به تالش و کار برای کس

«: 4» مفهوم مشترک سنؤا  و گزیننه «4»گزینه  -1506

 شود. نیکی به مردم س ب نیکی دیدن در دنیا و آخرت می

داشتن عزم و »در   ارت س اا بر مفهوم  «1»گزینه  -1507

اراده و غیرت در انجام کارها و تکیه نکنردن بنر قندرت 

 جو  بوهها گ ینوه تأکید شده است. این مفهوم در تموام« بدنی

 شود. دیده می« 1»گ ینه 

های روعیف، سو ب د ای خیر انسان«: 1»مفهوم بیت گزینه 

 شود نه زور بازو.قدرتمندی می

  «4»گزینه  -1508

 زمین زرا تیضیعت:       سوار شدنبرنشستن: 

  امضا کردن فرمان، مدهر کردن نامه و فرمانتوقیع: 

  «2»گزینه  -1509

 حادوه، بیماریعارضه:  گناه      وِزر: 

 ن دی  به هم، در کنار هم       متقارب: 

 

 گام، قدم خطوه:باغ، گل ار   روضه:  «1»گزینه  -1510

 تأکید شده، استوار  مؤکّد:مجروح، خسته         افگار:            

 اندکیلختی:         اندرونیفرودِ سرای:  «1»گزینه  -1511

 خدمتکاران حَشَم:همنشین، همدم         ندیم:  

 ، انعام           پاداش، جای ه صِلت: 

  وِزر وِذر  «3»گزینه  -1512

 خواست شدغرقه  غرقه خاست شد  «2»گزینه  -1513

 غریو خاست  غریو خواست                              

 مآور  معاصر    سفیر  صفیر «2»گزینه  -1514

 تمت   تمطع     قربت  غربت «2»گزینه  -1515

 جوش گدل    :استعاره «1»گزینه  -1516

 گِل وگدل :جناس         شراب لعل فام :تشبیه            

 )ممنوع کردن ورود به آنجا(   جایی زدن رِگِل بر د کنایه:            

 شر چون آتشی همة وجوود  تشبیه: :هن «2»گزینه  -1517

 شا ر را که مانند خار است، فرا گرفته است. 

 خ ردار بودن بی خ ر  /: هشیار بودن مستد  متناقض نما

 کماندان -2 قربانی    -1 «:قربان»ة در واژ الف  ایهام

 شنیدن بو ب  حس آمیزی:

 ض(االمانه  لی السموات واالر اشاره به آیة امانت: )انا  ررنا تلمیج: ج 

 آغوش گدل: استعاره و تشخیص: «1»گزینه  -1518

 وجود  اشر() : گِلمجازگدل و گِل     :جناسچون نکهت    :تشبیه
 

برای دیگران  « نخلی»مانند   «دار»: تشبیه «4»گزینه  -1519

 برای ماست.« رایتی»و همچون 

 پیروز -1: «منصور»ت واژ: ایهام تناسب

 (تناسب دارد« دار»در معنی دوم با کلمه ) حسین بن منصور حالّج -2

اشاره به  :تلمیج    دانستن ماتم و   ا   ،(ر شادی)سور  :تناقض

 ن منصور حلّاج و به دار آوینتن اوداستان حسین ب

 «2»گزینه  -1520

  دد ه ار (1 :«هزاران»واژه  ایهام تناسب  ج

 و خوشگو(تناسب با بل ل ) ندلیب ( 2                             

 ،کننداین که مردم به جماا ماه نگاه می لّت  :حُسن تعلیل  د

  .اور یافته است ،این است که ماه از خورشید رخ معشوق

 (مردن)جان سپردن  :کنایه  الف

 مصراع دوم مصداقی برای مصراع اوا  :اسلوب معادله  هن

 بیدار ةخفت :تناقض  بیت ب
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  هزار و یک پرسش

   99 –)سراسری ریاضی   های زیر باشد؟ تواند معنای مناسبی برای تعداد بیشتری از واژهکدام گزینه می -1905 

 « بد سگا ، عنود، تیمار، دلّاک، دوده، خیره، بردمیدن»          

 ت، خاندان، خروشیدن ایمدشمن و بدخواه، ح  2               ، برگردانیدن، متحیّر غمبداندیش،  (1

 ( بدخواه، مهیب، کیسه کش حمام، سرگشته 4  ( بدبنتی، غمنواری، طایفه، برگردانیدن  3

   99 –)سراسری انسانی، با کمی تغییر  هاست؟ به ترتیب، معانی کدام واژه« ، هراس، اصل هر  یزشیدا» -1906

 ، دمان، سنجش شیفته( 4دیوانه، مهیب، معیار          ( 3              ، ر ب، ماِلکسودایی( 2             ، هرّا، مقیاص اشر (1

  99 –)خارج کشور     به ترتیب، کدام است؟ « کوشش، زمین رست، میانِ دو کتف، طرح اوّلیه»های مترادف واژه -1907

 ( منا ت، بیغوله، غاشیه، اسلیمی 2    اراده، باره، وقب، تقری   (1

 برداری ( خواست، معرکه، کدلّه، گرته4   ( همّت، خور، غارب، بیرنگ 3

      باشد؟  «مُکاری، مرمّت، مخمصه، مگسل»های تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژهکدام گزینه، می -1908

  99 -با تغییر، هنر)    ( ایالح و رسیدگی، مردانگی، غم ب رگ2               ( کرایه دهنده، ایالح و رسیدگی، مردانگی 1

       بدبنتی( ایالح و رسیدگی، رها مکن، 4                             دشمنی، جدا مشو( کرایه دهنده، 3

  98 –)سراسری ریاضی      ها، درست است؟ تمام معانی مقابل کدام واژه -1909

 : موافر، همگرامتّفحج(            : تأکید شده، استوار مؤکّدب(    : پیوسته، قرینه مقرونالف( 

 : پنهان، مستورمحجوبهو(                                 : توانگر، وروت تمکّند( 

   ج، ب 4            ب، هن3                 ب، د 2         الف، هن 1

  98 – با تغییر )تجربی    در کدام گزینه، همة معانی مقابل واژه، درست است؟  -1910

  بایفا ، خرّم، پاکی  :نزه( 2     مهلکه، دشواری، خطا :ورطه( 1

 معلوم، تعیین شده، اقرار کننده  مقرّر:( 4   رش  بردن، حمیّت، تعصّب  غیرت:( 3

  98 –)سراسری انسانی      هاست؟ به ترتیب، معانی کدام واژه« ، صِرفور شدنهداشت، آرزومند، شعلگرامی»های واژه -1911

  ( تکریم، شایر، ق ضه، معیار 2   ( ا  از، شایر، التهاب، مجرّد 1

 ( اق اا، فایر، التهاب، سو د  4   ( ا  از، مسرور، شراره، مجرّد 3

  98 –)سراسری زبان  درست است؟ « همگی»ها با توجه به شماره، معنی مقابل کدام واژه -1912

 متین  مقیّد: -4  دریاچه  ناو: -3  سای ان  شراع: -2  پیروی کردن  مواالت: -1

 چهره و رخسار  عارضه: -7  ارمغان  تحفه: -6  شرمنده شدن  بور: -5

1  1-2-3   2  1-5-6  3  4-6-7  4  5-6-7  

    98 –)سراسری هنر به ترتیب، کدام است؟         « سری، صباحتفرو ماندن، کراهیّت، سبک»هایمعنی واژه -1913

 رویی ( متعجّب شدن، زشتی، آزاداندیشی، خوب1       

 ( متحیّر شدن، ناپسندی، حماقت و فرومایگی، زی ایی 2

 خواهی، شراب ی حگاهی ( متحیّر کردن، ناپسندی، آزاده3

 نگ انسانررویی و سفیدی ( متعجّب کردن، زشت، حماقت و فرومایگی، خوب4

  98 –)خارج از کشورانسانی             هاست؟ به ترتیب، معانی کدام واژه« گام، مردانگی، بدیهه گویی، مهد» -1914

 ( خطوه، مسا دت، بال داهه، هودج 2        ( خطوه، حمیّت، بال داهه، محمل 1

 ( پای اف ار، متعصّب، ارتجاالً، کجاوه4        ( خطوات، غیرت، ارتجاالً، کجاوه 3

  98 – با نغییر )خارج کشور        است؟  نادرستها در کدام گزینه، معنی بعضی واژه -1915

 : یحرا( راو: زبون( )نژند: یقه( )جیب( )2                   چین( : سننخایب: تیر( )سهم( )ناگهان: یکایک( )1

 : محل حضور( محضر: همراه( )مقرون: همگرا( )متقارب( )4                   : بسیاری( فرط:  ظیم( )گران: ظاهر( )هیئت( )3
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  99 –)سراسری ریاضی   به کار رفته است؟ « تشبیه، استعاره و جناس»های بیت همة آرایهدر کدام  -2025

 حواف  در ایوون کمنوود سوورِ سرکشووان بسووی اسووت  (1

 

 سوووودای کوووم مپووو ، کوووه ن اشووود مجووواا توووو  

 ای؟ در چوووین زلفوووش ای دا مسوووکین چگونوووه (2 

 

 کآشوووفته گفوووت بووواد یووو ا شووورح حووواا توووو  

 یووحن سوورای دیووده بشسووتم، ولووی چووه سووود؟  ( 3 

 

 کوواین گوشووه، نیسووت در خووور خیوول خیوواا تووو  

 چووون پیالووه، دلووم از توبووه کووه کووردم، بشکسووت  ( 4 

 

 خانوه بسووخت همچو الله، جگورم بوی موی و خوم 

  99 –)سراسری ریاضی        : به جزها تماماً درست آمده است؛ های مقابلِ ابیات، درهمة گزینهآرایه -2026 

 شووووی هووور روز از روز دگووور تووور موووینوووازنین (1

 

  آراینی )حسن تعلیل، واجری د ز سر تا پای تو ناز چندانی که می 

 باغ وووان همچوووو نسووویمم ز در خوووویش موووران  (2 

 

  )ایهننام، کنایننه کوواب گلوو ار تووو از اشوو  چووو گلنووار موون اسووت  

 در غ ووار خوواطر مجنووون حصوواری گشووته اسووت  ( 3 

 

  )اسننتعاره، تشننبیه دیوودت آهووو ز شوورم نوورگر شووهالی تووو  

 اش پیوووراهن یوسوووف شوووود هوووای دیووودهپووورده ( 4 

 

 تناسب  )تلمیج، ایهام   شب را به روز آورد در سودای توکه یهر 

  تناسننننننننننننننننننننننننننننننننننننننب  

 
  99 –)سراسری ریاضی به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟ « آمیزی و ایهام تناسبتشبیه، استعاره، حس»های آرایه -2027

 چووون شوو نم اسووت بسووتر و بووالین موون ز گوول  الف(

 

 بووووین خووووویش در خووووارزار از نظوووور پوووواک 

 نالووة نووی راسووت یوود تنووگ شووکر در آسووتین  ب( 

 

 بنوود بنوودش گوور پوور از شووکّر ن اشوود گووو م وواش  

 بووودم؟ رفووتم چوورا بیمووار موویچوورا از دسووت مووی ج(  

 

 بووود بوور بووالین موون سوویب زننوودانش اگوور مووی 

 کجوووا تووواب نگووواه گووورم دارد سوووایه پوووروردی  د(  

 

 کووه گووردد آفتووابی چهووره از گلگشووت مهتووابش  

 
   ج، الف، د، ب 4    ج، الف، ب، د 3    ب، د، ج، الف 2    ب، الف، د، ج 1

  99 –)سراسری زبان     کدام است؟« حسن تعلیل، ایهام، اغراق، مجاز و استعاره»های ترتیبِ ابیاتِ زیر، با توجه به آرایه -2028

 بر آنم که ابر گرینده از این پور پویش اشو  مون  الف(

 

 افشووان نرانوود گوور حیووا دارد حوودیث چشووم سوویل 

 آهوووون سوووورد چووووه گووووویم کووووه دم آتشوووویم  ب( 

 

 نکنوووود هوووویچ اووووور در دا چووووون آهوووون او  

 در داسوووووتان نیایووووود اسووووورار  شوووووق ازان  ج(  

 

 کانجا که قار  شور اسوت دسوتان چوه کوار دارد  

 آیوود ز کوووه بیسووتون فرهوواد از آن بیوورون نمووی د(  

 

 گووردد دو بوواال نالووه در کهسووار  اشوور را کووه مووی 

 و چوووون ز لوووب بوووام بدیووودم گفوووتم نووومووواه  هو(  

 

 ای دا از چن وور ایوون موواه کجووا خووواهی جسووت  

 
   د، ج، الف، ب، هن 4       د، ب، الف، هن، ج3      الف، ج، د، ب، هن2      الف، ج، ب، د، هن 1

  99 –)سراسری زبان      در کدام بیت، تعداد تشبیه با دیگر ابیات تفاوت دارد؟  -2029

 خووواا توووو توووا دانوووه و زلفوووین توووو شووود دام  (1

 

 کیسووووت کووووه موووورغ دلووووش از دام برآموووود  

 گووول بسوووتان خووورد لفووو  دالرای مووون اسوووت  (2 

 

 بل وول بوواغ سوونن منطوور گویووای موون اسووت  

 تیوووور بووووالی او را جوووو  دا هوووودر نشوووواید  ( 3 

 

 تیوووج جفوووای او را جووو  جوووان سوووپر ن اشووود  

 آن بنوواگوش دا افووروز اسووت یووا موووه یووا چووراغ  ( 4 

 

 ک  شب زلف تو چون شم  ش سوتان تافتوه اسوت  

  99 –)سراسری زبان    های ادبی بیتِ زیر، تماماَ در کدام گزینه درست است؟ آرایه -2030 

 زان عقد دندان حیرتنی دارمدر آن تن  دهن » 

 « سنننننننننننننننننننننننننننننلمان»

 

 « که  ون در نقطة موهوم این سی راره رنهان شد 

 ( پارادوکر، تش یه، کنایه، مجاز 2   ( ایهام، اغراق، استعاره، کنایه  1 

 آرایی، استعاره، مجاز ( حسن تعلیل، واج4               آرایی  ( اغراق، استعاره، تش یه، واج3

  99 –)سراسری زبان              : به جزدرست است؛ « کامالً»های مقابل همة ابیات آرایه -2031

 ام زان لووب شوویرین سوونن تووا سووننی گفتووه (1

 

  آمینزی، ایهنام )حنسخسرو ایران نمود گوش به گفتوار مون  

 تووووا در خیوووواا حووووورم و اندیشووووة قصووووور  (2 

 

  )جننناس، حسننن تعلیننل جوو  مایووة قصووور نگووردد نموواز موون  

 دسوووت نقّووواش فلووو  بهووور تماشوووای ملووو   ( 3 

 

  آراینی )جنناس، واجنگوار  ج وی  ،هر شوب آراسوته در پورده 

 هوور کجووا جلوووت بوواالی تووو باشوود بووه میووان  ( 4 

 

  )ایهنام تناسنب، تشنبیه راستی سرو کجا قامت مووزون دارد  
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  98 –)خارج کشور         ، با سایر ابیات تفاوت دارد؟ در کدام بیت« را»کاربرد  -2071

 گوور تشوونگان بادیووه را جووان بووه لووب رسووید  (1

 

 تووو خفتووه در کجوواوه بووه خووواب خوووش انوودری  

 بوواد بووور بووووی نسوویم زلوووف سووون ل در خوووتن  (2 

 

 نافوه را چنودان دهود دم توا جگور پور خوون کنوود  

 گلدسوووتة امیووودی، بووور جوووان  اشوووقان نِوووه ْ  ( 3 

 

 توووا رهوووروان غوووم را، خوووار از قووودم برآیووود  

 مووواه روزه اسوووت و مووورا شوووربت هجوووران روزی  ( 4 

 

 روز توبووه اسووت و تووو را نوورگر جووادو سرمسووت  

  98 –)خارج کشور   نقش ضمایر متّصل مشخص شده، در بیتِ زیر، به ترتیب، کدام است؟  -2072 

 کنه ببیننم منرا ز کنوی براننی  ت و آیمن»

 

 « به روی ببنندی مکه در آیم در ت و خواهم 

 الیه، مفعوا مفعوا، مضار( 4    الیه( مفعوا، متمّم، مضار3      الیه ( نهاد، مفعوا، مضار2       ( نهاد، متمم، مفعوا 1     

  98 –)خارج کشورانسانی              آمده است؟ « معطوف، حذف فعل، ممیز، بد »در کدام ابیات به ترتیب  -2073

 یوواد بوواد آنکووه چووو یوواقوت قوودح خنووده زدی  الف(

 

 هوووا بوووود در میوووان مووون و لعووول توووو حکایوووت 

 رفتنوود شوود آنکووه اهوول نظوور بوور کنوواره مووی ب( 

 

 هووو ار گونوووه سووونن در میوووان و لوووب خووواموش  

 بووورو معالجوووة خوووود کووون ای نصووویحت گوووو  ج(  

 

 شوووراب و شووواهد شووویرین کوووه را زیوووانی داد؟  

 دفتووور دانوووش موووا جملوووه بشوووویید بوووه موووی  د(  

 

 دا دانوووا بوووود  دِکوووه فلووو  دیووودم و در قصووو 

   د، الف، ب، ج 4    ج، الف، ب، د 3    الف، د، ج، ب 2    الف، ج، ب، د 1 

  99 –انسانی  خارج کشور)                                     های زیر، جمعاً  ند فعل نیاز به مفعو  دارد؟ در مصراع -2074

 الف  بیار سناقی و همسنایه گنو دو  شنم ببنند 

 

 ب  عاشننقان را نتننوان گفننت کننه بننازآی ز مهننر  

 بریندم ج  من از کمنند تنو اوّ   نو وحنش منی 

 

 د  مالمنننتم نکنننند هنننر کنننه معرفنننت دارد  

 ( هفت 4   ( شش 3   ( پنم 2  ( چهار 1 

  98 –سراسری تجربی )     تعداد مسند در کدام ابیات، یکسان است؟  -2075

 در  ووووالم زی ووووایی تووووو خواجووووة معروفووووی  الف( 

 

 در گوشووووة تنهووووایی موووون بنوووودت گمنووووامم  

 سواقی از ایون مقوام شود یو ح نشوا ، شوام شود  ب(  

 

 خواب خوشوم حورام شود بوادت خووش گووار هوم  

 در سوورم هسووت کووه خوواک کووف پووای تووو شوووم  ج(  

 

 مووون بووور ایووونم مگووورم بنوووت موافووور باشووود  

 بوووا وجوووود توووو نمانوووده اسوووت امیووودی موووا را  د(  

 

 کووه رخ خوووب تووو دی اچووة هوور امیوود اسووت 

   ب، د 4                        ب، ج 3    الف، ج 2    الف، د 1 

  99 –)سراسری هنر                                  شود؟ به ترتیب، یافت می«  ند مسند و  ند قید»در بیت زیر  -2076

 اگنننر گنننرد کسنننی بسنننیار گنننردی » 

 

 « اگر نننه بنننس عزینننزی خنننوار گنننردی 

 سه   –( سه 4  دو  –( سه 3  سه  –( دو 2  دو  –( دو 1 

  99 –انسانی  خارج کشور)       : به جزدر مصراع دوم همة ابیات، مسند بر سایر اجزای جمله مقدّم شده است؛  -7720

 دزدد خوووار قووودم مووویاز بسوووا  گووول بوووی (1

 

 زخمووی آن پووای کووه از خووار مغوویالن تووو شوود  

 نهووان  ،پوسووت هِکنوود خنوودت خووونین بووه توومووی (2 

 

 پسووته از بوور خجوول از غنچووة خنوودان تووو شوود  

 سووویه مشووورق را  ،کووورد در دیووودت خورشوووید ( 3 

 

 طووال  آن یوو ح کووه از چوواک گری ووان تووو شوود  

 یوووا ب از گلشووون فوووردوص شوووود مسوووتغنی  ( 4 

 

 آشوونا دیوودت هوور کوور کووه بووه دیوووان تووو شوود  

  98 –)سراسری ریاضی    های مشخص شده در بیت زیر، به ترتیب، کدام است؟ نقش واژه -2078 

 ، ننمننوده رخ زیبننا افشنناکننرد  همننهراز »

 

 « ش بنیننشنینرردهبنگر هم  شهم ررده در 

 الیه، مسند ( بدا، مفعوا، مضار2   الیه، مسند ( قید، نهاد، مضار1 

 الیه، مفعوا، مفعوا، نهاد( مضار4   الیه، مسند، مفعوا، مسند ( مضار3

  98 –)سراسری زبان    های مشخص شده در بیت زیر، به ترتیب، کدام است؟ نقش واژه -2079

 قنندیم  جننن  تننازهکننند   ننینسننخن»

 

 « سنننلیم منننردنینننکبنننه خشنننم آورد  

 ( مسند، قید، مفعوا، نهاد 2    ( نهاد، مسند، متمم، مفعوا 1 

 ( نهاد، مسند، مفعوا، مفعوا 4                 ( مسند، قید، نهاد، مفعوا 3
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  98 –سراسری زبان )              : به جزشود؛ از همة ابیات دریافت می« تعلّقی و عدم وابستگیبی»مفهوم  -1122

 انوود آبووروی خووود بووه خوواک تیووره یکسووان کوورده (1

 

 هووا کننوود هوور چووه جوو  همّووت گوودایی از درِ دا 

 بوووه زیووور پوووای کسوووی کووو  سووورِ جهوووان خیووو د  ( 2 

 

 فلووو  چوووو سووو  ت خوابیوووده، پوووی سوووپر گوووردد  

 پوواک اگوور شووویند دسووت از چوورکِ دنیووا خاکیووان  ( 3 

 

 دست در ی  کاسه بوا خورشوید چوون  یسوی کننود  

 خواهنووود از دنیوووا بوووه ایشوووان رو نهووود آنچوووه موووی ( 4 

 

 رو بووه دنیووا کردگووان گوور پشووت بوور دنیووا کننوود  

  98 –)سراسری ریاضی    : به جزدر همة ابیات به عدم تعلح و وابستگی سفارش شده است؛  -1132 

 ، آتووش بووه خووواب انوودر زنووی گوور بووو بووری زان روشوونی (1

 

 ، زدهووره حریووف موواه شوود کوو  شووب رویّ و بنوودگی 

 توون را بدیوودی جووان نگوور، گوووهر بدیوودی کووان نگوور  (2 

 

 ایوون نووادره ایمووان نگوور، کووه ایمووان در او گمووراه شوود  

جور، از بورگ خشو  و بورگ تور   ( 3  خود را بیفشان چون شوو

 بووووووووووورگ تووووووووووور بووووووووووورگ تووووووووووور 

 

 ، توحیوود و یوو  تووویی بووود رنووگِ نیوو  و رنووگِ بووودبووی 

 یوو  سووو رو از گوورداب توون، پوویش از دم غرقووه شوودن  ( 4 

 

 زیووورا بقوووا و خرّموووی زان سووووی شوووش سوووویی بوووود  

  99 –)سراسری هنر      مفهوم کدام بیت، با دیگر ابیات، متفاوت است؟  -2114 

 رد  الیووور ن وووود فووورش گوووودر کل وووة مووون  (1

 

 سووویالب، تهوووی دسوووت ز کاشوووانة مووون شووود  

 فووویر پووومیرد هیهوووات  مِت کوووی رقوووخووواطر (2 

 

 سووواده کنوووی  قِمگووور از نقوووش پراکنوووده ور 

 خوووار یوووحرای  الیووور نیسوووت دامنگیووور مووون  ( 3 

 

 گردبووادم، ریشووة موون بوواا پوورواز موون اسووت  

 برگوووی مووون از سووونن سووورد طمووو  بوووود بوووی ( 4 

 

 مدهووری کووه زدم بوور لووب خووود دانووة موون شوود  

  98 –)سراسری هنر      کدام بیت با بیتِ زیر، قرابت مفهومی دارد؟  -2115 

 وصلت آن کس یافنت کنز خنود شند فننا » 

 

 « ای اسنتکه فنانی شند ز خنود مرداننههر 

 پریشووووان نشووووود  ،هجوووور مِتووووا دا ز غوووو (1 

 

 شایسوووووتة ذوق ویووووول جانوووووان نشوووووود  

 دهود یو  دم به ویول دوسوت گورت دسوت موی (2 

 

 بوورو کووه هرچووه مووراد اسووت در جهووان داری  

 راه  شور از خووودی توسوت چنووین پسوت و بلنوود  ( 3 

 

 جووا همووواری اسووت اگوور از خووویش برآیووی همووه 

 سووعدی بووه قوودر خووویش تمنّووای ویوول کوون  ( 4 

 

 سووویمرغ موووا چوووه الیووور زاغ آشووویان توسوووت  

  99 –)سراسری ریاضی          خوانی دارد؟ مفهوم کدام بیت با بیتِ زیر، هم -2116 

 افننت کننز خننود شنند فنننا وصننلت آن کننس ی»

 

 « ای اسنتکه فنانی شند ز خنود مرداننههر 

 بیا گور خوواهیم دیودن کوه دور از روی خووب توو  (1 

 

 بیوونم بیوونم نموویبقووای خووویش چنوودانی نمووی 

 بووی فنووا ره نتوووان بوورد بووه سوورمن ا دوسووت  ( 2 

 

 هسووتی نوواقص موون موجووب حرمووان موون اسووت  

 ما چوو قودر ویولت ای جوان و جهوان نشوناختیم  ( 3 

 

 الجوووورم در بوتووووة هجووووران تووووو بگووووداختیم  

 وحشووت فقوور و فنووا دهشووت  مکوون از ظلمووت پوور ( 4 

 

 چووون خضوور بوور سرچشوومة آب بقووا بگشووا  ،نظوور 

  98 –)خارج کشور انسانی                      : به جزمفهوم ابیات زیر، با همة ابیات تناسب دارد؛  -1712 

 ای منننرو سنننحر عشنننح ز ررواننننه بیننناموز »

 

 کننان سننوخته را جننان شنند و آواز نیامنند  

 انننند خبنننراناینننن مننندعّیان در طلنننبش بنننی 

 

 « کننان را کننه خبننر شنند، خبننری بنناز نیامنند 

 بنگووور ای شوووم  کوووه پروانوووه دگووور بووواز آمووود  (1 

 

 از پووووی دا بشوووود و سوووووخته پوووور بوووواز آموووود  

 خ ووری بینووی بینووی در بوویهوور چیوو  کووه مووی (2 

 

 توووووا بوووووا خ وووووری واهلل او پووووورده بِنوگشووووواید  

 وایوول ز حوورر چووون و چوورا بسووته اسووت لووب  ( 3 

 

 زبووان شووود ص بوویجوووروچووون ره تمووام گشووت،  

 خ ووور افتووواد ز پیمانوووة  شووور کوووه را بووویهر ( 4 

 

 توووو مپنووودار کوووه دیگووور بوووه خ ووور بووواز آمووود  

 

   قرابت معنایی 
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 های نادرست: معانی صحیج واژه «1»گزینه  -1895

 ها( سایه اشباح:همانندان )  اشباه: 2گزینه 

 طلب رحم کردن    استرحام:3گزینه 

 ،ستودن   تفریم:4گزینه 

 آمی  دربارت ی  کتاب ستایشنوشتن یادداشتی              

 های نادرست: معانی صحیج واژه «1»گزینه  -1896

 آمی  دربارت ی  کتاب نوشتن یادداشتی ستایش ستودن، تفریم: ج 

  .کندمیدهدیا سب و شتر و االغ کرایه میکه اکسی  مُکاری: د 

 های نادرست: معانی صحیج واژه «3»گزینه  -1897

 خو گرفته  مألوف:شنیدن، گوش دادن        استماع:        

 سرزنش کردن، خشم گرفتن بر کسی  عتاب کردن:       

 گل سرخ، بوته گل، بی  بوته گل  گلبن: «1»گزینه  -1898

 غم، توجه، حمایت و نگاهداشت. تیمار:                              

 برکه، آبگیر :تاالب    هوص، اندیشه،  شر: سودا

 «4»گزینه  -1899

 هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم  وَقَب:            

 های نادرست: معانی صحیج واژه «3»گزینه  -1900

 میان دو کتف   غارب:2گزینه   خوگرفته    :مألوف  1گزینه 

 ای که به دور سر پیچند. سربند و  مامه، پارچه   دستار:4گزینه 

   ای کمانی شکل در زورخانه از وسیله کبّاده: «4»گزینه  -1901

هوای ای از زنجیر یا حلقهجنر آهن که در ی  طرر آن رشته

 آهنی متعدد قرار دارد. 

 ها: معانی مختلف واژه «4»گزینه  -1902

 یدا، آواز، ناله وَیله:      مانند، همانند، نظیر  شِبه:          

 کامل، کافی، شایسته، س اوار  بسنده:          

 رسیدن، ن دی  آمدن  فراز آمدن:          

 نو ی جامه جنگی، خفتان  گبر:          

 ها: های به کار رفته در گزینهمعانی واژه

 مورد(  2) نظیر، شایسته  1گزینه 

 مورد(  3) انند، کافی، نالههم  2گزینه 

 مورد(  1) نو ی ل اص جنگی  3گزینه 

 مورد(  4) خفتان مانند، کامل، ن دی  آمدن،  4گزینه 

 پیروی ةپیشوا، سرمشر، نمون اسوه: «1»گزینه  -1903

 پیشکش کردن، افشاندن نثار:       رب    تازی:           

 رسیدن، ن دی  آمدن  راز آمدن:ف           

 

 

 
 

 مشهور، معرور، نامدار  خنیده: «4»گزینه  -1904

 برگردانیدن  برگاشتن:      گِل، خاک  طین:

 در شب سیر کردن، هفدهمین سوره قرآن کریم  اِسرا:

 ها: معانی مختلف واژه «2»گزینه  -1905

 ستی ه کار، دشمن، بدخواه عنود:    بداندیش، بدخواه  بدسگا :

 متحیّر، سرگشته خیره:   غم، توجه، حمایت، نگاهداشت تیمار:

 کش حمام، مشت و ماا دهنده کیسه دلّاک:

 خروشیدن، برخاستن  بردمیدن: دودمان، خاندان، طایفه دوده:

 ها: معانی به کار رفته در گزینه

 مورد(  3) بداندیش، متحیّر، غم  1گزینه 

 مورد( 4) خاندان، خروشیدن، حمایت بدخواه، و دشمن  2گزینه

 مورد( 1) طایفه  3گزینه 

 مورد( 3)سرگشته  ،حمامکش کیسه بدخواه،  4گزینه

  اشر، شیدا، شیفته  سودایی: «2»گزینه  -1906

 ایل هر چی ، معیار، اب ار سنجش مِالک:هراص، ترص، دلهره  رعب:

 خور  :زمین رست  همّت    :کوشش  «3»گزینه  -1907

 بیرنگ  :طرح اولیه   غارب       :میان دو کتف                      

 ها: معانی واژه «4»گزینه  -1908

 کرایه دهنده اسب و االغ و شتر مکاری: 

 جدا مشو، رها مکن مگسل:      ایالح و رسیدگی  مرمّت:

 بدبنتی، غم ب رگ، تنگنا  مخمصه:

 ها: معانی ذکر شده در واژه

 مورد( 2)              کرایه دهنده، ایالح و رسیدگی   1گزینه 

 مورد( 2)                 ایالح و رسیدگی، غم ب رگ   2گزینه 

 مورد( 2)                        کرایه دهنده، جدا مشو   3گزینه

 مورد( 3)       ایالح و رسیدگی، رها مکن، بدبنتی  4گزینه 

 های نادرست: معانی صحیج واژه «3»گزینه  -1909

  قیدهسو، همموافر، هم ج  مُتّفح:   پیوسته، همراه  الف  مقرون:

 توانگری، وروت  تمکّن:د  

 ها: معانی صحیج واژه «3»گزینه  -1910

  دشواریر، ط، خمهلکه: ورطه  1گزینه 

  خوش آب و هوا، خرّم، با یفا :نزه  2گزینه 

  معلوم و تعیین شده مقرّر: 4گزینه 

 یِرر :مجرّد      آرزومند، مشتاق  :شایح «1»گزینه  -1911

       ور شدن، برافروختنشعله :التهاب   ب رگداشت، گرامیداشت  :اعزاز

 کنکورپاسخ تـشریحی سـؤاالت 


	معرفی جامع 1
	معرفی جامع 2
	معرفی جامع 3
	معرفی جامع 4
	معرفی جامع 5
	معرفی جامع 6
	معرفی جامع 7
	معرفی جامع 8
	معرفی جامع 9
	معرفی جامع 10
	معرفی جامع 11
	معرفی جامع 12
	معرفی جامع 13
	معرفی جامع 14
	معرفی جامع 15
	معرفی جامع 16
	معرفی جامع 17

