
در هر بخش از کتاب این تقسیم بندی را می بینی:
•  صفحه ورودِی قلمرو: شامل یک برگ جداگانه که قلمروهای فکری، ادبی و زبانی 

را از هم جدا می کند.
•  صفحه  ورودی موضوع: معّرفی موضوع و اّطالعات کّلی راجع به آن. صفحاِت ورودِی 

هر موضوع، با رنگ آبی از بخش قبل متمایز شده است.
•  راهنمای استفاده: شامل یادداشتی در بیان اهّمّیت هر موضوع، منابع مطالعه، روش 

مطالعه، شگرد طّراحی، مهارت های پاسخ گویی و اصطالحات ویژه  آن موضوع
•  تیپ شناســی: در موضوعاتی که الزم به نظر می رســیده، تیــپ موضوعات مورد 

بررسی و دسته بندی قرار گرفته است.
•  درس نامه: شامل اّطالعات علمی هر موضوع، که پیش از سؤاالت یا البه الی آن ها 

قرار گرفته است. در ادامه، مفّصل درباره اش می خوانی. 
•  ســؤاالت: درباره پرســش ها و طبقه بندی آن ها، در همین »راهنما« شــرح کاملی 
آورده ایم. البه الی ســؤاالت هــم، فضایی برای گفت وگو با داوطلــب پیش آمده که 

جزئّیاتش را در ادامه می خوانی.
•  پاســخ ها : پاسخ کلیدی سؤاالت را در پایان این کتاب و پاسخ تشریحی و آموزشی 

سؤاالت را در جلد پاسخ نامه خواهی دید.

درس نامه 
زبان و ادبیّات فارسی در شش روایت   تقسیم بندی براساس قلمروها را خواندی، 
اّما اصل موضوع این است که  در شش موضوع کّلی برنامه ریزی شده، 
نه همانند دفترچه کنکور، بلکه آن طور که باید باشد: قرابت معنایی، آرایه های ادبی، 

تاریخ ادبّیات، زبان فارسی، معنی واژه، امال. ببین:
قرابــت معنایی: ابتدا ابیات و عبــارات مهّم هر درس همراه بــا مفاهیم آن ها معّرفی 
شــده اند و بعد، مهم ترین مفاهیم درس، به طور جداگانه  در یک گفتار کوتاه و گاهی 
بلند در کادر آبی رنگ شــرح داده  شده اند و در ادامه، بیت ها و عبارت های دارای آن 
مفهوم معّرفی شده اند و »تناسب«، »تفاوت« یا »تقابل« آن ها با بیت های دیگر، مورد 

سؤال قرار گرفته است.
آرایه های ادبــی: همه آرایه های ادبی مــورد توّجه طّراح آزمون سراســری ـ اعّم از 
آرایه هــای داخــل و خارِج از کتابـ  بــه طور مفّصل، همراه با نکات و شــگردهای 
شناسایی آرایه، معّرفی شــده اند و پس از معّرفی هر آرایه، پرسش های مربوط به آن 
آمده اســت و پس از پایان آموزش آرایه ها، بخش پرسش های ترکیبِی آرایه های ادبی 

که بخش مهم تِر این فصل است، قرار گرفته.
تاریخ ادبیات: اّطالعات تاریخ ادبّیاتی در کتاب درســی ـ که بسیار مختصر و محدود 

هم هست ـ در چند صفحه و در قالب چند جدول آمده است.
زبان فارسی: در فصل زبان فارسی به دلیل اهّمّیت و همین طور، دشواری موضوع، 
درس نامه ها به صورت »قطعه قطعه« آمده اند و پس از هر »قطعه« بالفاصله پرسش هایی 
است. شده  طّراحی  ـ  دهد  پوشش  را  نکات  همـۀ  که  اندازه ای  به  ـ  مبحث  آن  از 
معنی واژه: واژه های درون واژه نامه پایان کتاب درســی و همین طور، واژه های متن 
درس ها و متن پرســش های کارگاه متن پژوهــی در قالب جدول های مختلف معّرفی 
شــده اند و در ادامه، پرســش های مربوط را با طبقه بنــدی و تیپ بندی مخصوص به 

خود، می بینی.
امــا: واژه هایی که از نظر امالیی اهّمّیت دارند، در قالب جدول های مختلف معّرفی 
شــده اند و در ادامه، پرســش های مربوط را با طبقه بنــدی و تیپ بندی مخصوص به 

خود می بینی.

پرسش ها 
مشــکلی به نام »حجم«، نیازی به اسِم »سؤال«  بیش از 4600 سؤال، گنجینه ای ست 
کــه حّتی اگر بخشــی از آن تا زمــان کنکور دســت نخورده بماند ـ که نبایــد بماند ـ تو را 
از وجود یک منبع بی نقص از ســؤاالت پرمغز و اســتاندارد مطمئــن می کند، به طوری که 
ســؤاالت کنکورـ آن هایی که باقی مانده اندـ با همه  اهّمّیتشــان، در میان پرســش های این 

کتاب، سؤاالتی متوّسط و کم مایه جلوه می کند.
و نکات مفید بســیاری که ناچار از آن ها گذشــتیم، به این امید که قبل از ورود به این 
کتاب، مطالِب پایه ای را خوانده ای. و یک دنیا نکته و ســؤال خوب که باید حذفشان 

می کردیم تا بتوانی وزن کتاب را تحّمل کنی!

            

راهنمای استفاده از کتاب

حرف اّول 
خودمانــی با خودت   روی صحبت با توســت. تو که یک »موضوع« هســتی از 
موضوعــات جهان. که »قرابت معنایی« داری با همه خوبی هــا و »تقابل معنایی« با 
همه  دروغ ها. که قشــنگ ترین »آرایه  ادبی« هستی در روزگار بی آرایه و بدآرایه. که 
همه  »واژه «هایت معنی عشــق می دهند. که در هیچ گزینه ات »غلط امالیی« نداری. 
که در عین »ســاده« بودن، »مشتق ـ مرّکبی«. که از عشق، مشتق شده ای و دلی داری 
مرّکــب از بیــم و امید. و خودت، یک تنه، »درآمد«ی هســتی بر همــه  ادبّیات های 
حماســی و نمایشــی و تعلیمی و عاشــقانه. »تعداد ســؤال«هایت بی شمار است و 

»اهّمّیت پاسخ گویی« به تو 100 درصد. روی صحبت با توست.

آن کتاب 
ادبیّــات میکروطبقه بنــدی   ادبیــات میکرو ـ جلــد »بانک تســت« ـ یک بانک 
ثروتمنــد و معتبــر از ســؤاالت آزمون های مختلف اســت. در حقیقت، اســتفاده  
روزبــه  روز و درس بــه درس از پرســش های ادبّیــات را بــه آن کتاب ســپرده ایم 
و بــار ســؤاالت تألیفی بــا تفکیک موضوعــی بر دوش ایــن کتاب افتاده اســت.

این کتاب 
    کتابی را که در دســت گرفته ای، تنها محصول آموزشــی کشور 
است که به روش »آموزش بر اساس تیپ« تألیف و عرضه می شود.   
یک کتاب است با پوشش هر چهار کتاِب منبِع کنکور و در برگیرنده همه  موضوعات 

شش گانه  زبان و ادبّیات فارسی.

فراموش نکن که   و ادبّیات میکرو دو بازوی مکّمل اند، نه دو کتاب 
یکسان با طرح جلد متفاوت! دو محصول آموزشی اند با برنامه ریزی کاماًل مختلف؛ 
یکی برای پرسیدِن درس به درس و یکی برای آموزش و پرسِش مبحث به مبحث؛ 
یکی براساس برنامه  کتاب درسی ســت و یکی مطابق با شگردهای طّراحی کنکور. 
مشترکاتشان محدود می شود به بازماندۀ سؤاالت چند کنکور اخیر و سؤاالت اندکی 

که »تیّپ مهم« یا »نکته  آموزشی« خاّصی دارند.

مسئله تیپ 
تیپ چیست و خوش تیپ کیست؟!   طّراحی سؤال در موضوعات شش گانه  زبان و 
ادبّیات فارسی و چیدماِن اّطالعات در صورت سؤال و گزینه ها، سبک ها و گونه های 
مختلفــی دارد که هرکــدام را یک »ریخت« می دانیــم، اّما در این کتــاب، تنها برای 
»هم زبانی« با تو ترجیح دادیم به جای »ریخت« از معادِل غیِر فارســِی »تیپ« استفاده 
کنیــم. می دانیم که با »تیپ« راحت تری. ســخت گیرانه که نگاه کنی، اســتفاده از این 
واژه، نادرســت، اّما رایج اســت و به هر حال به فهم مطلب کمک می کند. به نظر ما، 

خوش به حاِل این غلِط ویرایشی و همه  غلط های ویرایشی، اگر به تو کمکی کنند.

ساختار کتاب 
قلمروهای بی حّد و مرز   کتاب، در کّلی ترین تقسیم بندی خود، به ترتیب شامل سه 
قلمرو »فکری، ادبی و زبانی«ست. در هریک از قلمروها این موضوعات جا گرفته اند:

 قلمرو فکری: قرابت معنایی

 قلمرو ادبی: آرایه های ادبی، تاریخ ادبّیات 

 قلمرو زبانی: زبان فارسی، معنی واژه، امال

گفتنی این که، موضوع »تاریخ ادبّیات« در کتاب درســی در شماِر هیچ یک از قلمروها 
نیامده و اساســًا چنین موضوعی کاماًل نادیده گرفته شده است. به نظر می رسد تاریخ 
ادبّیات از نظر اهّمّیت و محتوا، زیرمجموعه دانش های ادبی و متناســب تر با »قلمرو 
ادبی« باشــد و از قلمروهای فکری و زبانی به طور مشــّخصی دور اســت؛ بنابراین، 
در   تاریــخ ادبّیــات را پس از آرایه های ادبــی در بخش قلمرو ادبی 

آورده ایم.

ای نـــام تـــو بهتـریـن سـرآغاز



در تألیف این کتاب از چند گروه سؤال استفاده شده است:
•  آزمون سراسری سال های اخیر: اهّمّیت کنکور سراسری ـ با وجود همه  اشکاالت ـ 
به این است که قرار است در همین آزمون با همین سطح سؤاالت شرکت کنی؛ بنابراین، 
هیــچ چیز بهتر از کنکورهای گذشــته، حــال و هوای کنکور آینده را مجّســم نمی کند.
•  آزمون سراســری فنّی ـ حرفه ای: هم جنِس کنکور سراسری ست  و برای سنجیدِن 

اّطالعات کتاب های »پایه« مناسب  است. 
•  آزمون سراســری کارشناســی ارشــد: منابع طرح ســؤال »ادبّیات عمومی« برای 
داوطلبان کارشناســی ارشــد بســیار نزدیک به منابِع داوطلبان آزمون سراسری ورود 
به دانشگاه هاســت. جالب این که، برخی از سؤاالت ادبّیات آزمون کارشناسی ارشد، 
ســال های بعد، عینًا در آزمون ورود به دانشــگاه ها تکرار شده و در حقیقت، تأثیری 

هماننِد سؤاالت »خارج از کشور« دارند و از این نظر، یک الگوی فوق العاده اند. 
•  آزمون های سراســری گاج، از ابتدا تاکنون: بسیار مایه  سربلندی ست که سؤاالت 
ادبّیــات آزمون های سراســری گاج که به قلم نویســندگان این کتــاب برنامه ریزی و 
طّراحی می شود، به انتخاِب استادان و کارشناسان حوزه  ادبّیات، معّلمان، مشاوران و 
دانش آموزان برتر، از بهترین و دقیق ترین سؤاالت ادبّیات در میان همه  منابع سنجش 
و آموزش ادبّیات در سراسر کشور است. این انتخاب مسّلمًا مسئولّیت ما را در ادامه  

راه سنگین تر خواهد کرد. 
در ایــن کتاب، تا آن جا که حجــِم موضوعات اجازه می داد، گزیده  ســؤاالِت ادبّیاِت 
آزمون های سراســری گاج را بــه کار گرفتیم و برای جلوگیــری از ازدحام کلمات در 
ســمِت چِپ هر صفحه که باعِث خســتگِی چشــم خواننده می شــود، از ذکِر عنواِن 

»آزمون های سراسری گاج« به عنواِن »آدرِس« این سؤاالت چشم پوشی کردیم.
در طّراحی این سؤاالت، از پشتیبانی هیچ سازمان و مؤّسسه  آموزشی و همکاری هیچ گروه 
علمی ای اســتفاده نشده و کّلّیه  حقوق برنامه ریزی آزمون های ادبّیات و استفاده از سؤاالت 

آن متعّلق به پدیدآورندگان است.
: عالوه بر نمونه هایی از سؤاالت آزمون های  •  سؤاالت تألیفی ویژه  
سراســری گاج، چندین هزار ســؤال هــم، ویژه  همین کتــاب و بــرای ُپربار کردن 
موضوعات مختلف طّراحی شده اند، به ویژه سؤاالتی با موضوعات و تیپ های جدید 
که فقط در کنکورهای چند ســال اخیر نمونه دارند و تکرار و تمریِن آن ها نیازمنِد در 

اختیار داشتن نمونه های بیشتری ست.

روند آموزشی 
طبقه بندی کتاب، آموزش پّله پّله   ســؤاالت در این کتاب، در یک مســیر بســیار 
ظریف و تودرتو چیده شــده اند، به طوری که هر ســؤال، نکته  ســؤال قبلی را تثبیت 
و در صــورت امــکان نکته  جدیدی به آن اضافه می کند؛ بنابراین، در پاســخ گویی به 
ســؤاالت، به ترتیب از ابتدا تا پایان پیش برو. هرگز »روند آموزشــی« ســؤال را قطع 
نکن و مانند بعضی دروس دیگر، سؤاالت را »یکی در میان« یا »با َمضَرِب مشّخص« 
)مثاًل 3 یا 5( نزن! در مواردی، جابه جایِی حّتی یک سؤال، شیرازه  آموزشِی مطلب را 
از هم می پاشــد. پس هرگز این ترتیب را عوض نکن. هر جا تصمیم به تغییِر فضای 
سؤاالت داری، از ابتداِی تیپِّ بعدی شروع کن، نه از چند سؤاِل بعد یا از صفحه  بعد.

نشانه ها 
تابلوهای بااهّمیّت و بدون جریمه   در مسیر  به این نشانه ها برمی خوری:

 توضیح یا نکته  آموزشی درباره یک سؤال یا دسته ای از سؤال ها 
 نشانه  تعداد عناصر مورد سؤال؛ مثاًل تعداد واژه ها  

و نیز نشانه های  و  مربوط به مبحث »امال« و نشانه  مربوط 
به مباحث »معنی واژه« و »امال« که نامشــان گویای نقش آن هاســت و توضیح بیشتر 

هم، البّته در مباحث مربوط آمده است.

ترمیم 
ماجــرای یک جّراحی بزرگ   برای ســؤاالِت متأثّر از تغییرات  کتاب درســی،  دو 

وضعّیت پیش آمده است:
قابل  هم چنان  سؤال،  باقی مانده   اّما  شده،  حذف  سؤال  اّطالعات  از  بخشی  ـ  الف 

استفاده است.
قابل  دیگر  سؤال،  باقی مانده   و  رفته  بین  از  درست  گزینه   حذفّیات،  اِعمال  با  ـ  ب 

استفاده نیست.
در حالــت »ب« الزم بود، اّطالعات حذف شــده از ســؤال به نوعی ترمیم شــود تا 
نکات آموزشــی سؤال از بین نرود،  در غیر این صورت باید صدها نمونه از سؤاالت 

کنکورهای اخیر را که طبیعتًا الگوی کنکورهای آینده هستند، دور می ریختیم. 

در این مرحله، طّی فرآیند بســیار پیچیده و تخّصصِی »ترمیم«، اّطالعات حذف شده 
با اّطالعات دیگری جای گزین شــده، به طوری که مطلب جای گزین شــده، از لحاظ 
ســطح دشواری، نکته آموزشی و امکان تولید مشابهت فریبنده و چندین مؤلّفه دیگر 

با مطلب حذف شده هم خوانی کامل داشته باشد.
طنز 

یک ظاهر ســاده، یک امکان فوق العاده   در شروع ســؤاالت هر بخش و البه الی 
ســؤال ها هــر اندازه که الزم یــا مفید به نظر رســید، از زبان طنز بهــره بردیم. بدون 
رودربایســتی باید گفت که در اســتفاده از طنز و »سبِک« اســتفاده از آن، فقط و فقط 
واکنش »دانش آمــوزان« برای نویســندگان کتاب مهم بوده اســت؛ دانش آموزانی از 
شــهرهای مختلف با ســطوح علمی مختلف که مخاطباِن اصلی کتاب و مشاوراِن آن 

بودند و به طور جداگانه مختّصات مطالب طنز را بارها و بارها سنجیدند. 
، نه تقلیدی از جزوات فکاهی و بی مایه مرســوم اســت و نه  طنز در
مجالی برای لودگی و مسخرگی. این طنز، یک چاشنی ست برای طعم دادن به مطالب 
خام و شــیرین کردِن درس نامه های تلخ و قوانیِن بی قانوِن کتاب درسی و اصول مبهم 

و سردرگِم آزمون های سراسری.
جز در موضوع اّول، یعنی قرابت معنایی، البه الی همه ســؤاالت، برای توضیِح مسیر 
آموزشــِی کتاب از زبان طنز استفاده کرده ایم. در بخش قرابت معنایی معّرفی مفاهیم 
حّتی به زبان رســمی گاه و بی گاه با طنز همراه اســت؛ بنابراین، از توضیحاِت طنز در 

بین سؤاالت این بخش چشم پوشیدیم. 

پاسخ های تشریحی 
بدون تو هرگز  قطعًا و حتمًا و کاماًل ضروری ســت که برای درک گزینه درست 
و یادگیری نکات پرســش ها، پاسخ های تشریحی را در جلد دوم بخوانی. آن جا  
یاد می گیری که گزینه درست، چرا و چه طور و با چه شباهت یا تفاوتی نسبت به 

گزینه های دیگر، به عنوان پاسخ اعالم شده.

ادبیّات در واحد حقوقی، چرا؟! 
حکایــت زاغ و کبک و روضــه  فیروزه فام!   کلّیــه  مطالب   به ویژه 
ســؤاالت تألیفِی آن ـ اعّم از ســؤاالت آزمون های سراسری گاج و ســؤاالت تألیفِی ویژه 
این کتاب ـ دست رنِج سرانگشتان زخمی و بی حس و چشمان خسته و بیداِر نویسندگان 
کتاب، زیر چراغ های همیشــه روشِن اتاق ادبّیات انتشارات گاج است. اگر نگوییم از سِر 
ســودجویی، کماِل کم لطفی، بی انصافی و ناسپاسی ســت که از این مطالب، جز در قالِب 
کتاِب حاضر استفاده شود. این خواسته ای ست از سِر دوستی و از طرف نویسندگان کتاب. 
سویـه قانونی اش این است که استفاده از مطالب این کتاب با هر عنوان و به هر وسیله 
بدون اجازه  ناشر به طور جّدی موجب دادخواهی قضایی و پی گرد قانونی قرار خواهد 
گرفت؛ چنان که در موارد مشابه، واحد حقوقی انتشارات، مراتب را تا رسیدن به نتیجه  
نهایی و بازپس گرفتِن حقوِق نویسندگان اثر، مورد پی گیری قانونی قرار داده است.

آرام تا کنکور 
 ، کتاب بالینی   کتاب ادبّیات موضوعی یک »جمله  شــش جزئی« 
گذرا بــه »قرابت معنایی، آرایه های ادبی، تاریخ ادبّیات، زبان فارســی، معنی واژه و 
امال« اســت. یک ســفره  رنگین و یک بســتر آرام و پر از طرح و نقش است. اشتیاِق 
تســّلط بر مباحث ادبّیــات کنکور مجبورت می کند کــه با  بخوابی و 
با   بیدار شــوی.   یک »کتاب بالینی«ست. دوستش 

داشته باش و در کنارش آرام بمان.

ارتباط با نویسندگان کتاب 
یک جای ِدنج   جایی برای این که بیایی، بنشــینی، ســؤال جواب کنی. برای این که 

بخوانی و بنویسی. جایی برای تو، برای همه  دوست داراِن 
mozui@ymail.com

حرف آخر 
خودمانی با خودت   حرف های دیگری و بهتری بود برای زدن، که ماند.

که کتاب، دور از دست های نویسنده هزار چرخ می خورد.
که مهم این است که تو خوب باشی.

ِ ممکن« به چیزی که هر سه تامان می خواهیم، برسی. که با همین » 

امیرنجات شجاعی ـ مهدی نظری
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ترتیب ارکان مـهارت هـای خوانــدن

قـدم اّول، مرّتـب کـردن ارکان دسـتوری جملـه اسـت. ارکان جملـه، از نظـر این کـه درسـت دنبـال هـم آمده انـد یـا نـه، دو شـکل »مرّتب« و 

دارند.  »نامرّتـب« 

  ارکان مرّتب 

گر روان خوانده نمی شود، ربطی به  در این حالت، ارکان جمله به درستی چیده شده  اند و نیاز به هیچ تغییری ندارند. بیت، روان خوانده می شود و ا

نامرّتب بودن ارکان ندارد، بلکه »دشواری« مربوط به خطا در تلّفِظ کلمه ها و عبارت هاست: 

ــد ــ ــ ــ ــ ــی کن ــ ــ ــ ــ ــن زندگان ــ ــ ــ ــ ــرور چنی ــ ــ ــ ــ ــدهن ــ ــ ــ ــ ــی کن ــ ــ ــ ــ ــد و مهربان ــ ــ ــ ــ ــا بین ــ ــ ــ ــ جف

در جمالت با ارکان مرّتب ممکن است حذف بخشی از جمله ـ به قرینه  لفظی یا معنوی یا هر دو ـ اّتفاق افتاده باشد. حذف، ترتیب ارکان را به  

هم نمی ریزد، بلکه در این حالت، از زنجیره  ارکان مرّتب، چیزی جا افتاده که با معنی کردِن بیت، به سادگی فهمیده می شود: 

ــددی ــ ــ ــ ــ ــم م ــ ــ ــ ــ ــت دو عال ــ ــ ــ ــ ــاه والی ــ ــ ــ ــ ــــــم مــــــــــددیای ش ــــــانی حالــــ ــــــز و پریشــــ ــــــر عجــــ بــــ

ارکان، مرّتب اند، اّما فعِل »کن« به قرینه  معنوی از پایان هر دو مصراع حذف شده. 

  ارکان نامرّتب 

در این حالت، ارکان جمله به درستی چیده نشده اند، بلکه به  دلیلی ـ دست کم به ضرورِت وزن ـ جابه جا شده اند و برای درِک آساِن معنی، باید 

مرّتب شوند. برای مرّتب کردن ارکان، مهم این است که فعل، آخر و نهاد هم، آن اّول ها باشد! مثالً مسند هم، قبل از فعل اسنادی بیاید خوب 

است. همین. سخت نگیر!

ــم ز دســـت جراحـــت ــکایت کنـ ــورده شـ ــه زخم خـ ــــمبـ ــــن بخروش ــــو م ــــد چ ــــت کن ــــت مالم ــــه تن درس ک

شکلمرتّبشده: 

ز دست جراحت به زخم خورده شکایت کنم / که چو من بخروشم تن درست مالمت کند

روشن است که در جمالتی با ارکان نامرّتب همـ  عالوه بر به هم  ریختگی ارکانـ  ممکن است حذف لفظی یا معنوی وجود داشته باشد: 

ــرایش؟ ــ ــ ــ ــ ــی در س ــ ــ ــ ــ ــر خرام ــ ــ ــ ــ ــا گ ــ ــ ــ ــ ــــــشبگفت ــ ـــر پای ـــ ــ ـــر زی ـــ ــ ـــن س ـــ ــ ـــدازم ای ـــ ــ ـــت ان ـــ ــ بگف

شکلمرتّبشدهوکاملشده:

بگفتا گر در سرایش خرامی ]چه می کنی[؟ / بگفت این سر ]را[ زیر پایش اندازم

 رقص ضمیر

گاهی نامرّتب بودن ارکان، مربوط به جابه جایِی فعل نیست، بلکه ممکن است با وجود قرار گرفتن فعل در پایان جمله، ضمیری در داخل جمله، از 

جای خود تکان خورده باشد. جابه جایی ضمیر که اصطالحاً »رقص ضمیر« هم نام گرفته، شکل دیگری از نامرّتب بودن ارکان است. 

ــوخت ــ ــ ــ ــده ای دل بس ــ ــ ــ ــر بن ــ ــ ــ ــم روز ب ــ ــ ــ ــتیَک ــ ــ ــش می فروخ ــ ــ ــت و فرماندهَ ــ ــ ــه می گف ــ ــ ک

شکلمرتّبشده: 

یک روز دلم بر بنده ای که می گفت و فرمانده، او ]را[ می فروخت، بسوخت.

روشـن اسـت کـه جابه جایـی ضمیـر می توانـد در جملـه  ای اّتفـاق افتـاده باشـد کـه ارکان نامرّتـب بـا جابه جایـِی فعـل هـم دارد، یعنـی هـم 

درهم ریختگـی ارکان اصلـی جملـه و هـم رقـص ضمیـر: 
ِک در ســــرای تــــوشـــــور شـــــراب عشـــــق تـــــو آن نََفَســـــم رود ز ســـــر کایــــن ســــر پرهــــوس شــــود خــــا

شکلمرتّبشده: 

ِک دِر سرای تو شود شور شراب عشق تو آن نفس ز سرم رود / کاین سر پرهوس خا
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بررسـینمونـهایازسـؤاالتقرابـتمعنایـِیآزمـونسراسـری،براسـاس»مراحـلشـشگانه

اسـتخراجمفهـوم«تـارسـیدنبـهپاسـخسـؤال،بررسـیمیکنیـم
.

مفهومعبارت»هنر،درنیکوفعلیاستکهبهسخننیکو،آنمزیّتنتوانیافت.«باهمهابیات،بهجزبیت...................تناسبدارد.
)خارج از کشور 93(

ـــر ـــ ـــ ـــه سـ ـــ ـــ ـــش بـ ـــ ـــ ـــد زمانـ ـــ ـــ ـــه آیـ ـــ ـــ ـــی را کـ ـــ ـــ ــر1( کسـ ــ ــ ــ ــ ــد هن ــ ــ ــ ــ ــار جوی ــ ــ ــ ــ ــه گفت ــ ــ ــ ــ ــردی ب ــ ــ ــ ــ ز م

ــــــــی ــــــــی نخل ــــــــار، یک ــــــــر ب ــــــــاری، پُ ــــــــه گفت ــــــــا ب ــــــــی2( ت ـــار، مغیالن ـــ ــ ــــــــر خ ــــــــی، پُ ــــــــل آی ــــــــه فع ــــــــون ب چ

ــــــــــردار؟ ــــــــــار ک ــــــــــا گفت ــــــــــت ب ــــــــــه در کار اس ــــــت، آر3( چ ــ ــ ــــرِک گف ــ ــ ــ ــــرد و ت ــ ــ ــ ــــردار َگ ــ ــ ــ ــــی ک ــ ــ ــ پ

ــــــــوی ــــــــم ج ــــــــمان عل ــــــــر آس ــــــــرع را ب ــــــــاهراه ش ـــــــــردار زن4( ش ـــــــــگ در ک ـــــــــن چن ـــــــــی ک ـــــــــار پ ـــــــــب گفت مرک

بررسیعبارتسؤال:

هنر،درنیکوفعلیاستکهبهسخننیکو،آنمزیّتنتوانیافت.

ترتیبارکان:هنر، در نیکوفعلی است که به سخن نیکو، آن مزیّت نتوان یافت.

ارکان جمله به همین صورت موجود، مرّتب است.

درستخوانی: جمله، ساده و روان است و پیچیدگی خاّصی در خواندن ندارد.

ترجمه:نیکوفعلی )درست کاری، عمل نیکو(

بازگردانی:فضیلت به عمل نیکوست ]و این مزیّتی ست[ که با سخن نیکو نمی توان آن مزیّت را به  دست آورد.

استخراجمفهوم:ترجیح کردار بر گفتار

گانـه، طـّراح سـؤال، مسـّلماً همیـن مفهـوم را  شـرایطسـؤال: بـا توّجـه بـه این کـه عبـارت سـؤال، یـک مفهـومِ مشـّخص دارد و نـه چنـد مفهـومِ جدا

مّدنظـر داشـته و شـرایط سـؤال و گزینه هـا چیـزی را تغییـر نمی دهـد؛ بنابرایـن در اسـتخراج مفهـوم گزینه هـا، عمـالً مرحلـه ششـم حـذف می شـود.

بررسیگزینهها:
ــــــــر ــــــــه س ــــــــش ب ــــــــد زمان ــــــــه آی ــــــــی را ک ــر1(کس ــ ــ ــ ــد هنـ ــ ــ ــ ــار جویـ ــ ــ ــ ــه گفتـ ــ ــ ــ ــردی بـ ــ ــ ــ ز مـ

ترتیبارکان: کسی را که زمانش به سر آید / ز مردی به گفتار هنر جوید

درستخوانی: سر )َسر، ِسر( / مردی )َمردی، ُمردی(

بیت ساده است و پیچیدگی خاّصی در خواندن ندارد.
ترجمه: زمان )عمر( / مردی )مردانگی( / هنر )چاره، تدبیر(

بازگردانـی:کسـی کـه عمـرش بـه پایان رسـیده باشـد ]و خود را در آسـتانه شکسـت از حریـف و نابودی ببیند[، بـه جاِی ]تکیه کـردن به[ مردانگـی ]ناچار 
می شـود[ بـا سـخن ]چرب و نـرم[ چـاره ای ]برای رهایی[ بیندیشـد.

استخراجمفهوم: متوّسل شدن به زبان بازی و نیرنگ در آستانه نابودی

ــــــــی ــــــــی نخل ــــــــار یک ــــــــاری پرب ــــــــه گفت ــــــا ب ــ چـــــــــون بـــــــــه فعـــــــــل آیـــــــــی پرخـــــــــار مغیالنـــــــــی2(ت

ترتیبارکان:تا به گفتاری یکی نخِل پرباری / چون به فعل آیی مغیالِن پرخاری

درستخوانی:پر )پَر ـ پُر(

بیت، ساده است و پیچیدگی خاّصی در خواندن ندارد.
ترجمه:فعل )کار، عمل، اقدام( / مغیالن )درختچه ای با خارهای بسیار تیز(

بازگردانـی:تـا زمانـی کـه ]صرفاً[ مشـغوِل سـخن گفتنـی، ]مانند[ یـک درخت خرمای پرمیوه ]شـیرین و دل چسـب[ هسـتی، ]اّمـا[ وقتی به ]سـراِغ[ 
عمـل ]و اقـدام جـّدی[ می آیـی، ]نتیجـه کار بـه قـدری نامطلوب اسـت که ماننـد[ بوته مغیـالِن پرخـار ]آزاردهنده[ می شـوی.

استخراجمفهوم: ترجیح کردار بر گفتار
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تيپ شناسي سؤاالت قرابت معنایی

در سؤاالت معنی واژه با 7 تیّپ اصلی به این نام ها روبه رو می شوی: 
مقایسه با سؤال، مقایسه با گزینه ها، الفبایی، مفهوم در سؤال، شخصیّت های داستانی، روایت منظوم، ترکیبی

نام تیپ:
مقایسه با سؤال

ساختار:یکیاچندبیتیاعبارترادرصورتسؤالمیبینیوچهاربیتپیشنهادیرادرگزینهها.
ویژگی:صورتسؤال،مفهومرامشّخصمیکندودرگزینههاکافیستبهدنبالبیتیاابیاِتهممفهومبگردی.

فراوانی:رویهم5بیت
شگردپاسخگویی: مقایسهمفهومبیتیاعبارتسؤالباگزینهها

نمونه:مفهومبیت»برگدرختانسبزدرنظرهوشیار/هرورقیدفتریاستمعرفتکردگار«باکدامبیتمتناسباست؟
ـــنو ـــتانبش ـــانبوس ـــقزمرغ ـــرودعش  1(س
2(بهـــارآمـــدوگلـــزارنوربـــارانشـــد
ـــید ـــذاررس ـــتگلع ـــاقیسرمس ـــهس ـــداب  3(ن
4(بـــهغنچـــهگـــویکهازرویخویـــشپردهفکن

ـــانشـــد ـــرگســـبزتاب ـــارزگلب جمـــالی
ـــد ـــانش ـــار،اللهافش ـــقرخی ـــنزعش چم
کهطرفدشــتچورخســارسرخمستانشد
ــــراقرخــــتپریشــــانشــــد ــــرغدلزف ــــهم ک

)سراسری ریاضی 93(

مفهوم مشترک سؤال و گزینه  )1(:دردلهرذّرهحقیقتیآشکاراست./جلوهخداونددرتمامذّراتجهان پاسخ: گزینه  )1(
مفهوم سایر گزینه ها:

4(طلبوصل 3(طلبحضوریار/شورانگیزیعشق 2(اشتیاقجهانبرایحضورمعشوق

نام تیپ:
مقایسه با گزینه ها

ساختار:تنهاچهاربیترادرگزینههامیبینیودرصورتسؤال،بیتیاعبارتیوجودندارد.
ویژگی:صورتسؤال،هیچمفهوممشّخصیرامعّرفینمیکندوتنهابابررسیگزینههامیتوانمفهوممشترکرابهدستآورد.

فراوانی:رویهم4بیت
شگردپاسخگویی: مقایسهمفهومگزینههاباهم

نمونه:مفهومکدامبیتبادیگرابیاتمتفاوتاست؟

1( ِســـّرســـودایتـــودرســـینهبمانـــدیپنهـــان
 2(چهــرهخورشــیدپنهاناســتدرزنگارمن
 3(نخواستمکهبگویمحدیثعشقوچهحاجت
4(چهحاجتاستبهاظهارعشقپیشتومارا

گـــرفـــاشنکـــردیرازم چشـــمتردامـــنا
میزندصیقلبهچشـمبسـتهروشـنگرمرا
کـــهآبدیـــدهســـرخمبگفـــتوچهـــرهزردم
کـــهاشـــکگویـــدورخســـارزردورنـــگپریده

)سراسری ریاضی 93(

مفهوم گزینه  )2(: مناعتطبعوبلندنظری پاسخ: گزینه  )2(
مفهوم مشترک سایر گزینه ها: پنهاننشدنیبودنرازعشق

نام تیپ:
الفبــایی

ساختار:تعدادابیاتبیشازچهارتاست؛بههمیندلیل،اینابیات،نهدرگزینهها،بلکهباحروفالفبامعّرفیمیشوند.
ویژگی:سؤال،وقتگیربهنظرمیرسد،اّمابیتهاسادهاندومفهوممشّخصدارند.

کثر8بیت فراوانی:حّدا
شگردپاسخگویی: مقایسهمفاهیموتوّجهبههمنشینیحروفالفبادرگزینهها

نمونه:درکدامابیاتمفهوم»زهمصحبتبدجداییجدایی«یافتمیشود؟
الف(آنچـــــهجاهـــــلدیـــــدخواهدعاقبت
ــن ــانبریـ ــهجهـ ــوبـ ــویتـ ــرنشـ ب(بـ
ج(هـــرکـــهبـــادیـــگهمنشـــینگـــردد
د(یـــــــارناپایـــــــداردوســـــــتمـــــــدار
ــــــی ــــــاننکن ــــــتخس ــــــبصحب ه(طل
ــدت ــدبـ ــدانکننـ ــیبـ ــونیکـ ــرتـ و(گـ

ــت ــ ــ ــدازاّولمرتب ــ ــ ــانبینن ــ ــ عاق
ــــین ــــودهمنش ــــوب ــــیدی ــــاتهم ت
کنـــد ســـیاه را خویـــش جامـــه
ایـــنغـــّدار رانشـــاید دوســـتی
ــی ــاننکنـ ــدناکسـ ــرعهـ ــهبـ تکیـ
ــردت ــدانخـ ــتبـ ــدصحبـ ــمکنـ کـ

 4(وـجـهـب 3(وـهـبـالف 2(الفـجـدـو 1(الفـبـهـد
)سراسری ریاضی 93(

مفهوم مشترک مصراع سؤال و گزینه  )4(: پرهیزازهمنشینیبابدان پاسخ: گزینه  )4(
مفهوم سایر بیت ها: الف(آیندهنگریخردمنداند(ناپایداریوبیوفاییدنیا

1
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31 تیپ شناسـی قرابت معنایی

نام تیپ: 
مفهوم در سؤال

ساختار:ناممفهومرادرصورتسؤالمیدهند.
ویژگی:پاسخگوییآسانبهدلیلمشخصبودنمفهومخواستهشده.

فراوانی:4بیت
شگردپاسخگویی: یافتنبیِتمرتبطبامفهومارائهشده.همین!

نمونه:کدامبیتبیانگر»تأثیرپذیریعاشقومعشوقازیکدیگر«است؟
ـــتی ـــمعگش ـــتهش ـــودیآهس ـــراغب 1(اّولچ
2(رواســـتگـــرهمـــهعمـــرشبـــهانتظارســـرآید
ـــریکرنگـــی ـــهشـــمعازاث ـــادب ـــرزهافت  3(ل
4(ازهـــرطـــرفکـــهرفتـــمجـــزوحشـــتمنیفـــزود

آســـانفـــراگرفتـــمدرخرمـــناوفتـــادی
کســیکهجــانبــهارادتنــدادهبرســرراهی
گــرتنــدبــهخاکســترپروانهگذشــت بــادا
زنهـــارازایـــنبیابـــانویـــنراهبینهایـــت

)سراسری زبان 93(

کبازاست.دربیتگزینه)3(بهخاطروابستگیوجودیواّتحادیابهقولی پاسخ: گزینه  )3( درادبّیاتفارسیشمعنمادمعشوقوپروانهنمادعاشقپا
کسترپروانهموجبلرزهافتادنبروجودشمعمیشود. »یکرنگی«عاشقومعشوق،وزشبادبرخا

مفهوم سایر گزینه ها: 1(عاقبتوخیمتساهلدرراهعشق/تاثیرنامحسوسمعشوقبرعاشق

2(جانفشانیشرطاثباتدعویعشقاست.4(دشواریوبیکرانگیراهعشق

نام تیپ: 
شخصّیت های داستانی

ساختار:بیتهامعّرفیکیاچند»شخصّیت«اند.اینشخصّیتهارادرکتابدرسیدیدهای.
ویژگی:نیازبهآشناییباشخصّیتهایداستانیوعقیدهوعملکردشاندارد.

کثر4شخصّیت فراوانی:حّدا
شگردپاسخگویی: توّجهبهکلماتکلیدِیهربیت.معموالًتنهارّدپابراییافتننامشخصّیتموردنظر،همینکلماتکلیدیهستند.

نمونه:درابیاتزیربهترتیبچهکسانیمعّرفیشدهاند؟

ــــــن ــــــتآبتی ــــورآننیکبخ ــ ــــمپ ــ  من
ــرم ــ ــ ــردآهنگ ــ ــ ــانم ــ ــ ــیبیزی ــ ــ  یک
ــــــناس ــــــاهیزدانش ــــــردآنش ــــــیک من

ــــن ــــتازایرانزمی ــــاکبگرف ــــهضّح  ک
 زشــــاهآتــــشآیــــدهمــــیبــــرســــرم
ــــپاس ــــدناس ــــدوش ــــزدانبپیچی زی

4(فریدونـفرودـجمشید  3(فریدونـکاوهـجمشید  ک 2(فرودـزوارهـضّحا ک 1(سیاوشـکاوهـضّحا
)سراسری خارج از کشور 89(

پاسخ: گزینه  )3(
پورآبتین:فریدونکهپدرش،آبتین،بهدستضّحاکگرفتارشدومغزسرشرابهماراندادند.

مردآهنگر:کاوه؛چهرهایانقالبیکهبههواداریفریدونبرضّدپادشاهظالموقت،ضّحاک،قدبرافراشت.
شاهیزدانشناس:جمشید،پادشاهایرانقبلازضّحاک،کهبرخیازفنونوپیشههارابهجهانیانآموخت،اّماپسازمّدتیبهتدریجخودبینیوناسپاسینسبت

بهخداوندبراوچیرهشد.

نام تیپ: 
روایت منظوم

ساختار:شکِلشعرِیحکایتیکهآنحکایترادرکتابدرسیخواندهای.
ویژگی:همهگزینههابهنوعیبهحکایتسؤالمربوطاند،اّماالزماستهرگزینهبایکبخشازحکایت،ارتباطمستقیمداشتهباشد.

کثر4بیت فراوانی:حّدا
شگردپاسخگویی: مطالعهواژهبهواژهودقیقحکایتوربطدادِنهربیتبهقسمتیازداستان

نمونه:همهابیات،بهاستثنایبیت............صورتمنظومبخشیازعباراتزیراست.

»اینغامیاستکهحادیاستوصوتیخوشدارد.مناینرابهضیاعخودفرستادمبااشتریچندتابرایماغّلهآرد.ویبرفتودوبارشتربرهراشتری

نهادواندرراهُحدیمیکردواشترانمیشتافتندتابهمّدتیقریباینجاآمدند.چونبارازاشترانفروگرفتند،اشترانهمهیگاندوگانهاکشدند.«

  1(چـــودرســـختیچنـــانراهـــیســـپردند
  2(کـــهتـــاآناشـــترانبـــیخـــوردوبـــیخـــواب
ـــت ـــدیهس ـــرح ـــترراگ ـــرداش 3(جوانم
ــوشآواز ــ ــ خـ ــِیّ ــ ــ ــیزاروزنگـ ــ ــ  4(حدایـ

ــابمردنـــد بـــههـــمهـــرچارصـــدآنجـ
زپـــسکردنـــددهمنـــزلدرآنتـــاب
ـــداهســـت ـــوراازحضـــرتحـــقصـــدن ت
ــــرواز ــ ــترانرادادپـــ ــ ــ ــــهرهدراشـــ ــ بـــ

)سراسری خارج از کشور 89(

پاسخ: گزینه )3( مفهوم گزینه  )3(:  لزومتوّجهبهندایدعوتالهی
عبارت های مرتبط با سایر گزینه ها: 1(اشترانهمهیگاندوگانهالکشدند

2(اشترانمیشتافتندتابهمّدتیقریباینجاآمدند.4(اینغالمیاستکهحادیاستوصوتیخوشدارد....
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34

ملکا، ذکر تو گویم ستایش

ملکاذکرتوگویمکهتوپاکّیوخدایی/نرومجزبههمانرهکهتوَامراهنمایی: اظهار بندگی
همهدرگاهتوجویمهمهازفضلتوپویم/همهتوحیدتوگویمکهبهتوحیدسزایی: یگانگی صفات خداوند / تنها خداوند شایسته پرستش است. / توانایی و جنبش 

موجودات به برکِت لطف و کرم خداوند است.
توحکیمیتوعظیمیتوکریمیتورحیمی/تونمایندهفضلیتوسزاوارثنایی: صفات خدا / تنها خداوند شایسته پرستش است. / بخشندگی و فضل خداوند

نتوانوصفتوگفتنکهتودرفهمنگنجی/نتوانِشبهتوگفتنکهتودروهمنیایی: عجز عقل انسان از درک و وصف خداوند / بی همتایی خداوند
همهعّزّیوجاللیهمهعلمّیویقینی/همهنورّیوسروریهمهجودّیوجزایی: صفات خداوند

همهغیبیتوبدانی،همهعیبیتوبپوشی/همهبیشیتوبکاهی،همهکّمیتوفزایی: سّتارالعیوبی )عیب پوشی( خدا / عّلم الغیوبی )غیب دانی( خدا/  عّزت و ذّلت به  دست خدا است.
َمْنتشاء: عّزت و ذّلت به دست خداوند است.  َمْنتشاءوتُِذلُّ ！ تُِعزُّ

لبودندانسناییهمهتوحیدتوگوید/مگرازآتشدوزخُبَوَدشرویرهایی: ستایش خدا با همه وجود / اقرار به یگانگی خدا موجب رهایی

بخشندگی و فضل خداوند 

اینکهخدادرآفرینشانسانوسایرموجودات،بهدنبالمنفعتشخصی)!(نبوده،بلکههدفازآفرینش،ابراز»لطفوبخشندگی«بودهاست.اینمفهوم،به
بخشندگیخداونداشارهمیکندوبهعالوه،تأکیدمیکندکهاصالًهدفازآفرینشاینبودهکهبندههاموردلطفوبخششخداقراربگیرند.

11 )زبان 85( - بیت1»من1نکردم1خلق1تا1سودی	کنم	/	بلکه	تا	بر	بندگان	جودی	کنم«	با	مفهوم	کدام	بیت	قرابت	معنایی	دارد؟	
1( عشـــــــق، دریایـــــــی کرانـــــــه ناپدیـــــــد
ـــی ـــم نگنج ـــو در فه ـــه ت ـــن ک ـــو گفت ـــف ت ـــوان وص  2( نت
ـــی ـــو رحیم ـــی ت ـــو کریم ـــی ت ـــو عظیم ـــی ت ـــو حکیم 3( ت
ــوب ــ ــ ــد خ ــ ــ ــد و انگاری ــ ــ ــد دی ــ ــ ــت بای ــ ــ 4( زش

ــمند؟ ــ ــ ــنا ای هوش ــ ــ ــردن ش ــ ــ ــوان ک ــ ــ ــی ت ــ ــ  ک
ــــــی ــــــو در وهــــــم نیای ــــــه ت ــــــن ک ــــــو گفت ــــــوان شــــــبه ت  نت
ــی ــ ــ ــزاوار ثنای ــ ــ ــو س ــ ــ ــی ت ــ ــ ــده  فضل ــ ــ ــو نماین ــ ــ  ت
زهــــــر بایــــــد خــــــورد و انگاریــــــد قنــــــد

ناشناختنی بودن خداوند

عجزانسانازدرکوتوصیفخدا؛اینکهعقلودرکوحدسووهموگمانوپندارانساننمیتوانندحقیقِتخداوندرابفهمند.هرچهقدرانسانتالشکندو
هرطورهمکهخداراتوصیفکند،حقیقِتخداوندچیزیبرتر،فراترومتفاوتباتصّوراتآدمیاست.فقطخداونداستکهمیتواندخودراتوصیفومعّرفی

کند.پرسشهایزیر،این»عجزوناتوانی«راموردتأکیدقراردادهاند.

)کارشناسی ارشد 90(- 2 همه	ابیات	زیر	اشاره	به	»ناتوانی	انسان	از	شناخت	خداوند«	دارند؛	به جز .......... .  
گرچـــــــه جـــــــان مـــــــا مـــــــی پـــــــی بـــــــرد راه  1( ا
ــــا تقاضـــــــای عقـــــــل و نفـــــــس و حـــــــواس 2( بـــ
3( هرچـــــــه را »هســـــــت« گفتـــــــی از بـــــــن و بـــــــار
ــم ــ ــ ــرغ وه ــ ــ ــرد م ــ ــ ــش پ ــ ــ ــر اوج ذات ــ ــ ــه ب ــ ــ 4( ن

 ولکـــــــــن ُکنْـــــــــِه او را کـــــــــی بـــــــــرد راه؟
 کـــــــــی تـــــــــوان بـــــــــود کردگارشـــــــــناس؟
ــی دار! ــ ــ ــ ــش مـ ــ ــ ــ ــریک، هُـ ــ ــ ــ ــی او را شـ ــ ــ ــ  گفتـ
ـــــــــم ـــــــــت فه ـــــــــد دس ـــــــــش رس ـــــــــل وصف ــــــه در ذی ـــ ن

کدام	گزینه	با	بیت	»نتوان	وصف	تو	گفتن	که	تو	در	فهم	نگنجی	/	نتوان	شبه	تو	گفتن	که	تو	در	وهم	نیایی«	تناسب	معنایی	بیشتری	دارد؟- 3
ـــر ـــ ـــت مگـ ـــ ـــو راه نیسـ ـــ ـــول تـ ـــ ـــگاه قبـ ـــ ـــه پیشـ ـــ  1( بـ
ــت ــ ــ ــود راه نیسـ ــ ــ ــّد خـ ــ ــ ــر از حـ ــ ــ ــو را برتـ ــ ــ  2( تـ
 3( بیـــــــار بـــــــاده کـــــــه تـــــــا راه نیســـــــتی گیـــــــرم
ــرد ــ ــوان کـــ ــ ــــت نتـــ ــد و صَفـــ ــ ــم نیایـــ ــ 4( در وهـــ

ـــردم ـــ ـــتان همی گ ـــ ـــن آس ـــ ـــر ای ـــ ـــه ب ـــ ـــی ک ـــ ـــا  کن ـــ  ره
نیســــــت گاه  آ نگارنــــــده  از  نقــــــش   کــــــه 
ــــــت ــــــه فناس ــــــن ب ــــــای م ــــــر، بق ــــــوده ام آخ ــــــن آزم  م
می بینــــــم غمــــــت  از  کــــــه  آن شــــــادی ها 

کدام	گزینه	با	بیت	»نه	در	ایوان	قربش	وهم	را	بار	/	نه	با	چون	و	چرایش	عقل	را	کار«	تناسب	معنایی	کم	تری	دارد؟- 4
ــم ــ ــ ــرغ وه ــ ــ ــرد م ــ ــ ــش پ ــ ــ ــر اوج ذات ــ ــ ــه ب ــ ــ  1( ن
ــــــوک ــــــد مل ــــــه خداون ــــــد ک ــــــی آی ــــــم ک  2( در وه
ــــــد ــــــا نرس ــــــل دان ــــــت عق ــــــو دس ــــــف ت ــــــر وص  3( ب
ک؟ ــرد ادرا ــ ــ ــد ک ــ ــ ــو دان ــ ــ ــف ت ــ ــ ــا وص ــ ــ 4( کج

ــــــــم ــــــــت فه ــــــــد دس ــــــــش رس ــــــــل وصف ــــــــر ذی ــــــــه ب  ن
ــد؟ ــ ــ ــ ــاد کن ــ ــ ــ ــود ی ــ ــ ــ ــدگان خ ــ ــ ــ ــر بن ــ ــ ــ  از کم ت
ــد ــ ــ ــ ــا نرس ــ ــ ــ ــان بین ــ ــ ــ ــر ج ــ ــ ــ ک ضمی  و ادرا
ــــــــاک ــــــــف خ ــــــــدر ک ــــــــاد ان ــــــــز اوفت ــــــــه عاج َک

5 -	 کدام	گزینه	با	دیگر	گزینه	ها	ارتباط	معنایی	ندارد؟	
 1( نـــــه در ایـــــوان قربـــــش وهـــــم را بـــــار
ــد ــ ــه می نرسـ ــ ــی کـ ــ ــی رسـ ــ ــه جایـ ــ ــا بـ ــ  2( تـ
 3( ای برتـــــر از خیـــــال و قیـــــاس و گمـــــان و وهـــــم
ـــــی ـــــم نگنج ـــــو در فه ـــــه ت ـــــن ک ـــــو گفت ـــــف ت ـــــوان وص 4( نت

کار را  بـــــا چـــــون و چرایـــــش عقـــــل  نـــــه 
پــــــــــای اوهــــــــــام و پایــــــــــه افــــــــــکار
وز هرچـــــه گفته انـــــد و شـــــنیدیم و خوانده ایـــــم
ـــــی ـــــم نیای ـــــو در وه ـــــه ت ـــــن ک ـــــو گفت ـــــبه ت ـــــوان ش نت

فاریس )3(
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عّزت و ذّلت به  دست خداست.

گرامیبودنوخوارشدنبنده،دردستخداونداست.اینخداستکهآدمراعزیزمیکندیاذلیل؛نُقلونباِتسؤاالِتاینمفهوم،یکعّدهکلماتکلیدِی
«و»منتشاء«و»منیشاء«؛»عّزت«و»عزیز«و»عزیزی«و»خوار«و»خواری«؛بهاضافهمفاهیم «و»یذلُّ «و»یعزُّ «و»تذلُّ مشّخصوپرتکراراست؛مثل»تعزُّ

»بلندیوپستی«و»باالوپست«،ومفهوم»ازماهبهچاهآوردن«و»ازچاهبهماهُبردن«وازهمینقبیل.
میگوید:هرچهخدابخواهد،همانمیشود.اگرخدانخواهد،هرکاریهمکهبکنیفایدهایندارد.همهچیزبستگیبهنظرولطفخودشدارد.اگرنیمنگاهی

بکند،بهاوجمیرسیواگرنگاهشرابرگرداند....

)ریاضی 90(- 6 	مَْن	تَشاء	)هرکه	را	بخواهی	عزیز	می	کنی	و	هرکه	را	بخواهی،	خوار	می	گردانی.(	متفاوت	است؟	 	مَْن	تَشاء	و	تُِذلُّ مفهوم	کدام	بیت	با	توّجه	به	آیه	شریفه	تُِعزُّ

ــد ــ ــ ــاهی ده ــ ــ ــاج ش ــ ــ ــی ت ــ ــ ــی را هم ــ ــ  1( یک
ــد ــ ــ ــی مخن ــ ــ ــد بین ــ ــ ــه در بن ــ ــ ــی را ک ــ ــ  2( یک
ــد ــ ــ ــت بلن ــ ــ ــاج و تخ ــ ــ ــد ت ــ ــ ــی را ده ــ ــ  3( یک
4( یکــــــی را ز ماهــــــی رســــــاند بــــــه مــــــاه

ــــــــد ــــــــی ده ــــــــه ماه ــــــــا ب ــــــــه دری ــــــــی را ب  یک
ــد ــ ــ ــ ــه بن ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــه روزی درافت ــ ــ ــ ــادا ک ــ ــ ــ  مب
 یکــــــــی را کنــــــــد خــــــــوار و زار و نژنــــــــد
ــاه ــ ــ ــ ــه چ ــ ــ ــ ــدر آرد ب ــ ــ ــ ــه ان ــ ــ ــ ــی را ز م ــ ــ ــ یک

	مَْن	تَشاء	)هرکه	را	بخواهی	عزیز	می	کنی	و	هرکه	را	بخواهی،	خوار	می	گردانی.(	در	کدام	بیت	اشاره	نشده	است؟)انسانی 88( - 7 	مَْن	تَشاء	و	تُِذلُّ به	مضمون	آیه	شریفه	تُِعزُّ

ــرش ــ ــ ــ ــر سـ ــ ــ ــ ــی بـ ــ ــ ــ ــعادت یکـ ــ ــ ــ 1( کاله سـ
ــت اوس عـــام  ســفــره  زمــیــن  ــره(  ــف س  =( ــمِ  ــ ادی  )2 
بخت ــاج  ــ ت ــد  ــه ن ــر  بـ ــر  سـ ــه  بـ را  ــی  ــک ی  )3
ــل ــ ــ ــ ــر خلی ــ ــ ــ ــی ب ــ ــ ــ ــد آتش ــ ــ ــ ــتان کن ــ ــ ــ 4( گلس

ــرش ــ ــ ــ ــی در بـ ــ ــ ــ ــقاوت یکـ ــ ــ ــ ــم شـ ــ ــ ــ گلیـ
ـــــا چـــــه دشـــــمن چـــــه دوســـــت ـــــن خـــــوان یغم ـــــر ای  ب
 یکـــــی را بـــــه خـــــاک انـــــدر آَرد ز تخـــــت
نیـــــل آِب  ز  بَـــــَرد  آتـــــش  بـــــر  گروهـــــی 

)هنر 86( - 8 	مَْن	تَشاء	)هرکه	را	بخواهی	عزیز	می	کنی	و	هرکه	را	بخواهی،	خوار	می	گردانی.(	با	کدام	بیت	متناسب	است؟  	مَْن	تَشاء	و	تُِذلُّ مفهوم	آیه	شریفهتُِعزُّ

ــز ــزی ع کـــــرد  ــار  ــ ــردگـ ــ کـ را  آن کـــــــه   )1 
نــتْــوانــد شــنــاخــت  را  ــود  ــ خـ ــه  ــ ــ آن ک  )2 
اوســـت تـــو  یـــار  ــت،  ــف گ تـــو  ــب  ــی  3( آن کــــه ع
اســت ــار  ــ ــروک ــ س طــمــع  بـــا  را  آن کـــــه   )4

ــد ــن ــد زمــــــانــــــه خــــــــــوار ک ــ ــوانـ ــ ــتـ ــ  نـ
دانــــــــد؟ کــــجــــا  را  ــده  ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــریـ ــ  آفـ
اوســـت تـــو  مـــار  داشـــــت،  ــده  ــی ــوش پ کـــه   وآن 
ــر عـــزیـــز جـــهـــان بــــــَود خــــــوار اســـت ــ گ

	مَْن	تَشاء	)هرکه	را	بخواهی	عزیز	می	کنی	و	هرکه	را	بخواهی،	خوار	می	گردانی.(	تناسب	معنایی	کم	تری	دارد؟	- 9 	مَْن	تَشاء	و	تُِذلُّ کدام	گزینه	با	مفهوم	آیه	شریفه	تُِعزُّ

مـــــــی دارد ــز  ــ ــزی ــ ع حــــق  را  ــه  ــ ــرک ــ ه  )1
ــــی ــــو بپوش ــــی ت ــــه عیب ــــی، هم ــــو بدان ــــی ت ــــه غیب  2(  هم
3( بــــر مــــن از صــــد هــــزار عــــّزت بیــــش
ــاه ــ ــ ــه چ ــ ــ ــدر  آری ب ــ ــ ــاه ان ــ ــ ــی را ز م ــ ــ 4( یک

ــی کـــنـــد چــــــرخ روزگــــــــــار ذلـــیـــل؟ ــ  کـ
فزایی ــو  ت کــّمــی  همه  بــکــاهــی،  ــو  ت بیشی   همه 
من تـــو  خـــــوار  و  ــل  ــیـ ذلـ ــم  ــاشـ بـ کـــه  آن 
ــاه ــ ــ ــه مـ ــ ــ ــدر  آری بـ ــ ــ ــاه انـ ــ ــ ــی را ز چـ ــ ــ یکـ

کدام	بیت	با	مضمون	بیت	»همه	غیبی	تو	بدانی،	همه	عیبی	تو	بپوشی	/	همه	بیشی	تو	بکاهی،	همه	کّمی	تو	فزایی«	تناسب	معنایی	دارد؟	- 10

ــت راس ــدام  کـ ــت  ذلّـ و  ــّزت  عـ ــه  آن کـ ــی  دانـ ور   )1 
دانـــش ز  بــــهْ  عـــــّزت  هــیــچ  نــبــاشــد    )2 
بس و  ــّی  ــش ــخ ب تـــو  خـــــواری  و  ــزّی  ــزیـ عـ  )3
4( هرکــــــــه در زندگــــــــی بخیــــــــل بُــــــــَود

ــار کــنــی بـــر تــوانــگــری ــیـ ــتـ ــی اخـ ــ ــش ــ  دروی
دانــــش ز  ــل  ــ ــاف ــ غ ــی  ــ ــ دم ــد  ــ ــ بُ ــد  ــایـ ــبـ  نـ
کــس ز  ــد  ــن ــی ــب ن خــــــــواری  تــــو   عــــزیــــزِ 
ــَود ــ ــگ ذلـــیـــل بُـ ــ ــو س ــ ــون بـــمـــیـــرد چ ــ چـ

کدام	گزینه	با	بیت	»همه	غیبی	تو	بدانی،	همه	عیبی	تو	بپوشی	/	همه	بیشی	تو	بکاهی،	همه	کّمی	تو	فزایی«	تناسب	معنایی	بیشتری	دارد؟		- 11

آنک از  رد  خواهی  و  کن  قبولم  ــواه  خ ــده ام،  ــن ب  )1 
تو ــده  ــن ب ــم  ــن م کــه  بــس  ــت مــن  ــ ــن دول ایـ  )2
ــد ــ ــ ــت بلن ــ ــ ــاج و تخ ــ ــ ــد ت ــ ــ ــی را ده ــ ــ 3( یک
کن طــمــع  تــــرک  بـــایـــدت  عـــــّزت  چـــو   )4

ــــــــان اند ــــــــا یکس ــــــــوی وف ــــــــواری در ک ــــــــّزت و خ  ع
ــــــــی ــــــــد توی ــــــــه خداون ــــــــس ک ــــــــن ب ــــــــّزت م ــــــــن ع  ای
 یکــــــــی را کنــــــــد بنــــــــده و مســــــــتمند
ــواری ــ ــ ــ ــت خ ــ ــ ــ ــن معنی س ــ ــ ــ ــان را از ای ــ ــ ــ گدای

کدام	گزینه	با	بیت	زیر	تناسب	معنایی	کم	تری	دارد؟  - 12
ــی«»جهـــــان	را	بلنـــــدّی	و	پســـــتی	تویـــــی ــوی ــه	هــســتــی	ت ــرچ ــه	ای،	ه ــ نـــدانـــم	چـ
هست و  بــــود  ــر  هـ ــد  ــ ــداون ــ خ نــــام  ــه  بـ  )1
ــاه ــ ــ ــه چ ــ ــ ــدر آری ب ــ ــ ــاه ان ــ ــ ــی را ز م ــ ــ  2( یک
ــس ــ ــ ــّی و ب ــ ــ ــو بخش ــ ــ ــواری ت ــ ــ ــزّی و خ ــ ــ  3( عزی
ــــــس ــــــت و ب ــــــب اس ــــــر فری ــــــه یکس ــــــان دان ک 4( چن

 نگارنـــــــــده نقـــــــــش بـــــــــاال و پســـــــــت
ــاه ــ ــ ــــه مـــ ــ ــــدر آری بـــ ــ ــاه انـــ ــ ــ ــــی را ز چـــ ــ  یکـــ
ــــس ــ ــد ز کـــ ــ ــ ــ ــواری نبینـ ــ ــ ــ ــو خـ ــ ــ ــ ــز تـ ــ ــ ــ  عزیـ
ــــــس ــــه کـــ ــ ــــد بـــ ــ ــــتی نمانـــ ــ ــــدّی و پســـ ــ بلنـــ

مفهوم	بیت	»همه	غیبی	تو	بدانی،	همه	عیبی	تو	بپوشی	/	همه	بیشی	تو	بکاهی،	همه	کّمی	تو	فزایی«	با	کدام	بیت	تناسب	دارد؟	- 13

کـــــــــــِن روزی مـــــــــــار و مـــــــــــور 1( مهّیا
ــت ــ ــ ــ ــش نیاف ــ ــ ــ ــاورای جالل ــ ــ ــ ــر م ــ ــ ــ  2( بش
ــــــــت ــــــــر بتاف ــــــــز درش س ــــــــر ک ــــــــه ه ــــــــزی ک  3( عزی
ــــــــاج بخــــــــت ــــــــد ت ــــــــر نه ــــــــر ب ــــــــه س ــــــــی را ب 4( یک

گرچنــــــــــــد بی دســــــــــــــــت وپای اند و زور ا
ــای جـــمـــالـــش نــیــافــت ــهـ ــتـ ــنـ  بـــصـــر مـ
نــیــافــت عـــــّزت  ــچ  ــی ه ــد  شـ ــه  کـ در  ــر  هـ ــه  بـ
ــت ــ ــ ــدر آرد ز تخـ ــ ــ ــاک انـ ــ ــ ــه خـ ــ ــ ــی را بـ ــ ــ یکـ
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شکر نعمت / کارگاه منت پژوهی درس یکم

منّتخدایرا،عزَّوجّلکهطاعتشموجِبقربتاستوبهشکراندرشمزیِدنعمت.: عبادت موجب نزدیکی به خداوند / شکر نعمت موجب فراوانی نعمت 

حیاتاستوچونبرمیآید،ُمفّرِحذات: نعمت حیات / زندگی بخش بودن کوچک ترین نعمت های خداوند هرنفسیکهفرومیرود،ُممِدّ
پسدرهرنفسیدونعمتموجوداستوبرهرنعمتیشکریواجب.: لزوم سپاس گزاری از جزئی ترین نعمت ها

ازدستوزبانکهبرآید/کزعهدهشکرشبهدرآید؟: عجز انسان از به جا آوردن شکر خداوند
ُکور	)ایخاندانداوود،سپاسبگزاریدوعّدهکمیازبندگانمنسپاسگزارند.(: ناسپاسی بندگان و ضرورت شکر نعمت  ！ِاْعَملواآَلداوَُدُشکراًوقَلیٌلِمْنِعباِدَیالشَّ

بندههمانبهکهزتقصیرخویش/عذربهدرگاهخدایآورد: دعوت به توبه و عجز انسان از به جا آوردن شکر خداوند
ورنه،سزاوارخداوندیاش/کسنتواندکهبهجایآورد: عجز انسان از به جا آوردن شکر خداوند

باراِنرحمِتبیحسابشهمهرارسیدهوخواِننعمتبیدریغشهمهجاکشیده.: بخشایندگی و روزی  رسانی خداوند
پردهناموِسبندگانبهگناِهفاحشندرد.: سّتار العیوب بودن )عیب پوشی( خداوند
وظیفهروزیبهخطاِیمنَکرنُبرد: روزی رسانی خداوند با وجود ارتکاب گناه بندگان

فّراِشباِدصباراگفتهتافرِشزمّردینبگستردودایۀابِربهاریرافرمودهتابناِتنباتدرمهِدزمینبپرورد.درختانرابهخلعِتنوروزیقباِیسبِزورقدربر
گرفتهواطفاِلشاخراقدومِموسمِربیْعکالِهشکوفهبرسرنهاده: عامل اصلی همه پدیده ها خداوند است. / طبیعت جلوه ای از محّبت و کرم خداوند است. 

عصارهتاکیبهقدرِتاوشهِدفایقشدهوتخمِخرماییبهتربیتشنخِلباسقگشته.: عامل اصلی همه پدیده ها خداوند است. / طبیعت جلوه ای از محّبت و کرم خداوند است. 
ابروبادومهوخورشیدوفلکدرکارند/تاتونانیبهکفآرّیوبهغفلتنخوری: همه پدیده ها در خدمت انسان اند. / نکوهش غفلت

همهازبهرتوسرگشتهوفرمانُبردار/شرِطانصافنباشدکهتوفرماننبری: همه پدیده ها در خدمت انسان اند. / ضرورت غافل نشدن از یاد خداوند و سرکشی در 
برابر او / انسان اشرف مخلوقات است. 

َکریم/قَسیٌمَجسیٌمَنسیٌمَوسیم)اوشفاعتکننده،فرمانروا،پیامآور،بخشنده،صاحبجمال،خوشاندام،خوشبووداراینشانپیامبریاست.(:  شفیٌعُمطاٌعَنبِیٌّ
ستایش پیامبر )ص( به صفات گوناگون

جٰیبَجمالِه/َحُسنَتَجمیُعِخصالِه،َصلُّواَعلَیِهَوآلِه)بهواسطهکمالخودبهمرتبهبلندرسیدوباجمالنورانِیخودتاریکیهارابرطرف َبلَغالُعلٰیبَکمالِه،َکَشَفالدُّ
کرد.همهخویهاوصفاتاوزیباست؛براووخاندانشدرودبفرستید.(: ستایش پیامبر )ص( به صفات گوناگون

چهغمدیواراّمتراکهداردچونتوپشتیبان؟/چهباکازموجبحرآنراکهباشدنوحکشتیبان؟: نهراسیدن مؤمن از حوادث / پشتیبانی ممدوح مایه اطمینان 
خاطر / توّکل

！یاَمالئَِکتیقَدٱْسَتْحَیْیُتِمنَعْبدیوَلیَسَلُهَغیریَفَقْدَغَفرُتَلُه	)ایفرشتگانم،منازبندهخودشرمدارمواوجزمنپناهیندارد؛پسآمرزیدمش.(: شرم 
خدا از پاسخ ندادن به دعای بنده گناه کار / بخشایندگی بی دریغ خداوند

دعوتشاجابتکردموامیدشبرآوردمکهازبسیارِیدعاوزارِیبندههمیشرمدارم: شرم خدا از پاسخ ندادن به دعای بنده گناه کار / بخشایندگی بی دریغ خداوند
َکَرمبینولطفخداوندگار/گنهبندهکردهستواوشرمسار: شرم خدا از پاسخ ندادن به دعای بنده گناه کار / بخشایندگی بی دریغ خداوند

ِعباَدتَِک)توراچنانکهشایستهپرستشتوست،پرستشنکردیم.(: عجز انسان از ستایش خداوند  عاکفانکعبهجاللشبهتقصیرعبادتمعترفکه:ٰماَعَبْدٰناکحقَّ
به طور شایسته

َمعرَِفتَِک)توراچنانکهسزاوارشناساییتوست،نشناختیم.(:عجز انسان از شناخت خداوند به طور شایسته واصفانِحلیهجمالشبهتحّیرمنسوبکه: ٰماَعَرفنٰاکحقَّ
گرکسیوصفاوزمنپرسد/بیدلازبینشانچهگویدباز؟: ناتوانی عاشق از وصف معشوق

عاشقانکشتگانمعشوقاند/برنیایدزکشتگانآواز: خاموشی و رازداری عاشقانه
گفت:بهخاطرداشتمکهچونبهدرختگلرسم،دامنیپرکنمهدّیهاصحابرا.چونبرسیدم،بویگلمچنانمستکردکهدامنمازدستبرفت!:از خود 

بی خودی عاشق هنگام وصال 
ایمرغسحر!عشقزپروانهبیاموز/کانسوختهراجانشدوآوازنیامد: پاک بازی، بردباری و رازداری عاشقانه

اینمّدعیاندرطلبشبیخبراناند/کانراکهخبرشد،خبریبازنیامد: پاک بازی، بردباری و رازداری عاشقانه
هیچنّقاشتنمیبیندکهنقشیبرکند/وانکهدیدازحیرتشکلکازبنانافکندهای: ناتوانی عاشق از وصف معشوق

صفات خداوند

سؤاالتمربوطبهصفاتخدادودستهاند.یکدسته،آنهاییکهچندصفتخداوندرابهطورکلّیموردسؤالقرارمیدهند؛مثالً»رحمت«و»روزیرسانی«و
»عیبپوشی«و»غیبدانی«رادرصورتسؤالذکرمیکنند؛دراینحالت،گزینهایکهحّتیبهیکیازاینصفاتهماشارهکندباصورتسؤالقرابتمعناییدارد.
دستهدیگر،سؤاالتیهستندکههرکدامیکصفتخداوندرابهطورمشّخصموردسؤالقرارمیدهند،صفاتیمانند»عدمقطعروزیباوجودارتکابگناه«،»شرم

خداازگناِهبنده«،»توصیفناپذیریخدا«،»ناتوانیبندهازشکرگزاریخدا«،واینکه»پشتیبانیخدامایهآرامشخاطراست«.
مفاهیمدستهدوم،بعدازاینبخش،هریکبهطورمستقلبررسیمیشوند.فعالًسؤاالتدستهاّولرامیبینی.

)هنر  93(- 14 عبارت	»باران	رحمت	بی	حسابش	همه	را	رسیده	و	خوان	نعمت	بی	دریغش	همه	جا	کشیده«	با	کدام	بیت	قرابت	مفهومی	دارد؟	

نیست  منع  لقمه(   =( نوالش  خوان  ضیافت خانه  در   )1
2( پـــس تـــو را مّنـــت ز مهمـــان داشـــت بایـــد بهـــر آنـــک
عمر الــــــوان  خـــــوان  بـــر  کـــه  دریـــغـــا   )3
ــی ــ ــ ــه گیت ــ ــ ــت او ب ــ ــ ــه بی نعم ــ ــ ــا ک ــ ــ 4( همان

در گشـــــاده اســـــت و صـــــال درداده خـــــوان انداختـــــه
خویشتن نـــان  ــو  ت ــام  ــع ان خـــوان  ــر  ب مــی  خــورد 
بــس ــد  ــن ــت ــف گ و  خــــوردیــــم  چـــنـــد  ــی  ــ دمـ
ــی ــوان خ نـــیـــاراســـت  ــس  کـ ــا  ــال هـ سـ ــن  ــ ای در 



آرایـه های ادبـی

موضوع: آرایه های ادبی
نوع: کاربردی

محتوا: ساختارهای مختلف آرایه ها و ُصَوِر خیال
ریزموضوعات: آرایه های لفظی و معنوی

منبع مطالعه: 
• آرایه های مورد اشاره در کارگاه متن پژوهی در قالب درس نامه یا پرسش

• آرایه های مورد سؤال که در کتاب درسی به آن ها اشاره نشده است؛ مانند ایهام تناسب
تنّوع تیپ: 4 گونه

وضعّیت پاسخ گویی داوطلبان: متوّسط
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تیپ شناسی سؤاالت آرایه های ادبی

در سؤاالت آرایه های ادبی با 4 تیّپ اصلی به این نام ها روبه رو می شوی:  آرایه در گزینه، آرایه در سؤال، برابِر گزینه و الفبایی

نام تیپ:
آرایه در گزینه

ساختار:  یک بیت در صورت سؤال می بینی و در هر گزینه یک یا چند آرایه.

فراوانی:  معموالً 3 یا 4 آرایه در هر گزینه

شگرد پاسخ گویی:  رّد گزینه

نمونه:  همه آرایه های کدام گزینه، در بیِت زیر وجود دارد؟  )تجربی 96( (
ننماید تلخ  را  ما  که  تیزی کن  و  بنشین  چه می گویی چنین شیرین که شوری در من افکندی«»ترش 

 2( ایهام تناسب - اغراق - حسن تعلیل  1( ایهام - تلمیح - تضاد  
 4( کنایه - حس آمیزی - ایهام تناسب  3( تضاد - تلمیح - حس آمیزی  

پاسخ:  گزینه  )4( 
کنایه:  ترش بودن کنایه از بدخلقی / تیزی کردن کنایه از تندخویی
حس آمیزی:  ترش نشستن/ تلخ بودن رفتار / شیرین سخن گفتن

ایهام تناسب:  شور:  1- هیجان  )معنی درست( 2- نوعی مزه  )تناسب با ترش، تلخ و شیرین / معنی نادرست(

نام تیپ:
 آرایه در سؤال
الف ـ تک آرایه

ساختار:  یک آرایه در صورت سؤال می بینی و در هر گزینه یک بیت.
فراوانی:  یک آرایه

شگرد پاسخ گویی:  رّد  گزینه

نمونه:  در همۀ ابیات زیر، آرایه »متناقض نما«  )پارادوکس( وجود دارد؛ به جز ............ .� )خارج از کشور 95( (

ـــت ـــزارم آزادی اس ـــد ه ـــما ص ـــّی ش  1( ز بندگ
ـــت ـــی داش ـــب یارب ـــی و ش ـــه روز افغان  2( ب
 3( خامشـــی از کرده هـــای بـــد بـــه فریـــادم رســـید
 4( دعوی هستی در این میدان دلیل نیستی است

ــــود گــــدای شــــما کــــه ســــلطنت کنــــد آن کاو ب
به یمن عشـــق خـــوش روز و شـــبی داشـــت
مـرا شـد  عذرخواهـی  زبـان  بی زبانی هـا 
هرکـه فانـی می شـود موجـود می دانیـم مـا

پاسخ:  گزینه  )2( 
بررسی سایر گزینه ها:

1( توأم بودن بندگی و آزادی / توأم بودن سلطنت و گدایی
3( زبان بودن بی زبانی

4( این که دعوِی هستی دلیل نیستی باشد. / توأم بودن فانی بودن و موجود بودن

ب ـ چند آرایه
ساختار:  چند آرایه در صورت سؤال می بینی و در هر گزینه یک بیت.

فراوانی:  دست کم 2 آرایه در صورت سؤال
شگرد پاسخ گویی:  رّد گزینه

نمونه:  در همه ابیات، آرایه های »ایهام و کنایه« هر دو، وجود دارند؛ به جز................. .� )ریاضی 96( (

 1( مـــن بـــه بـــوی تـــوام ای دوســـت هواخـــواه بهـــار
 2( ز حســـرت لـــب شـــیرین هنـــوز می بینـــم
ببریـدم طمـع  فرهـاد  ز  روز  همـان  مـن   )3
گه شد دل مسکین  4( خیال شهسواری پخت و نا

کـز نسـیمش بـه دماغـم همه بـوی تو رسـد
فرهـاد دیـده  خـون  از  می دمـد  اللـه  کـه 
کـه عنـان دل شـیدا بـه کـف شـیرین داد
خداونـدا نگـه دارش کـه بـر قلـب سـواران زد

پاسخ: گزینه )3(
گذار کردن ــــ / کنایه:  طمع بریدن کنایه از ناامید شدن / عنان به کف کسی دادن کنایه از اختیار را به او وا ایهام: ـ 

بررسی سایر گزینه ها:

1( ایهام:  بو:  1- رایحه 2- آرزو، امید / کنایه:  هواخواه کسی بودن کنایه از موافق و طرفدار او بودن / بو به دماغ رسیدن کنایه از نشانه ای از چیزی را دریافت کردن
2( ایهام:  شیرین:  1- معشوق فرهاد 2- نوعی مزه / کنایه:  خون گریستن کنایه از گریستن بسیار

4( ایهام:  قلب:  1- میانه سپاه  2- دل / کنایه:  خیال پختن کنایه از آرزوی چیزی را در ذهن پروراندن

1

2
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مراعـات نظیـر )تناسب(

معّرفی : رابطه  ای ست میان دو یا چند واژه از یک مجموعه. این ارتباط ممکن است یک ارتباط »معنایی« یا »کاربردی« باشد. واژه های متناسب, از نظر جنس, 
نوع, مکان, زمان, همراهی یا موارد دیگر, متعّلق به یک گروه اند.

نکات مهم

1 مراعات و تناسب: نام »مراعات نظیر« و »تناسب« هیچ تفاوتی با هم ندارند و هرچه جز این خوانده ای یا شنیده ای فراموش کن. مراعات و تناسب همیشه 

و همه جا به معنیِ هم دیگر به کار رفته اند و در آزمون ها تا دلت بخواهد نمونه دارند.

2 حّداقل 2تا: تعداد عناصر مرتبط برای اثباِت آرایه مراعات, هیچ حّداقّلی ندارد. دو واژه هم کافی ست. به شرطی که واژه ها قابلّیت تولید مراعات داشته باشند. 

این باورِ غلِط رایج که مراعات باید حّداقل بین سه واژه شکل گرفته باشد,  با ماهّیت مراعات منافات دارد.

3 حذف شاخ  و  برگ ها: مراعات بین شکل خام واژه ها و در حقیقت، بین هویّت و مفهوم و تصویر ذهنی از چند عنصر شکل می گیرد، نه در ساختار واژگانی 

 و دستورِی آن ها؛ بنابراین شاخ و برگ های اضافِی چسبیده به عناصرِ مراعات ساز، مانند تکواژ های تصریفیـ  اعم از نشانه های جمع )ان، ات(، تر و ترین، ی نکرهـ 
همین طور، شکل مخّفف )کوتاه شده( فعل اسنادی ) م، ی، است، یم، ید،  ند( و نیز ضمایر مّتصل )م، ت، ش، مان، تان، شان( اشکالی در تناسِب عناصر 
با هم و شکل گیرِی مراعات نظیر ایجاد نمی کنند؛ حّتی ساختمان واژه، یعنی ساده، مشتق، مرّکب یا مشتق ـ مرّکب بودن هم، مهم نیست. با این نگاه، در 

واژه های مرّکِب »گل رخ« و »الله  روی«، عناصر »گل و الله« و »رخ و روی« را متناسب می  دانیم. همین طور در »دیوچهر« و »پریَوش«، »دیو و پری« را.

نمونه ها
گــر بــه هیچــم نرســد خــود بــه دعایــی برســدپــای را بازمگیــر از ســرم ای دوســت! کــه دســت

پای، سر، دست: مجموعه اندام انسان
ــد ــتاره ای برآم ــه س ــارب امشــب ک ــه شــب اســت ی ــاه دارمچ ــر م ــه مه ــید و ن ــق خورش ــه عش ــر ن ــه دگ ک

ستاره، خورشید،  ماه: مجموعه اجرام آسمانی
ــت ــ ــ ــّکه یکی س ــ ــ ــش س ــ ــ ــاه و نق ــ ــ ــّکه ش ــ ــ ــارس ــ ــ ــ ــت و از دین ــ ــ ــ ــم اس ــ ــ ــ ــدد از دره ــ ــ ــ ع

سّکه ، درهم، دینار: مجموعه امور مالی
ــش آر ــ ــ ــه خویـ ــ ــ ــازده دل را بـ ــ ــ ــود بـ ــ ــ ــــــــش آردل خـ ــــــــه پی ــــــــر و دوات و نام ــــــــم گی قل

قلم، دوات، نامه: مجموعه ابزار نگارش
ــــه ام ــــردد رعش ــــم نگ ــــی ک ــــذرد م ــــا نگ ــــرم ت ــرداز س ــ ــم می ب ــ ــان آب خواب ــ ــی در می ــ ــو ماه ــ هم چ

ماهی، آب: مجموعه دریایی ها
ــــه ــــن رخ ن ــــع زمی ــــر نط ــــو ب ــــاده ش ــــب پی زیــر پــی   بیــن شــهمات شــده نعمــاناز اس

اسب, پیاده, نطع, رخ, پیل, شهمات: مجموعه اصطالحات شطرنج1
ــورده ام ــ ــ ــی نخ ــ ــ ــی ناب ــ ــ ــت م ــ ــ ــام عافی ــ ــ ــده اماز ج ــ ــ ــ ــی نچیـ ــ ــ ــ ــاخ آرزو گل عیشـ ــ ــ ــ وز شـ

جام، می: مجموعه می گساری / شاخ، گل: مجموعه گیاهان
بیـــــا کـــــه یـــــاد تـــــو آرامشـــــی اســـــت طوفانـــــیکنـــــار نـــــام تـــــو لنگـــــر گرفـــــت کشـــــتی عشـــــق

لنگر، کشتی، طوفان: مجموعه دریایی ها
مخفی ســت کعبــه   کــه  کــن  دلــی  طــواف  ــن خــدا خــود ســاختبــرو  ــرد و ای ــا ک ــل بن ــه آن خلی ک

طواف، کعبه، خلیل، خدا: مجموعه اصطالحات مذهبی

داد خواهــد  ســمن  بــه  عقیقــی  جــام  چشــم نرگــس بــه شــقایق نگــران خواهــد شــدارغــوان 
ارغوان، سمن، نرگس، شقایق: مجموعه گیاهان

نقشـــــی بـــــه یـــــاد روی تـــــو بـــــر آب مـــــی زدمدیشـــــب بـــــه ســـــیل اشـــــک ره خـــــواب مـــــی زدم
سیل، اشک، آب: مجموعه آبکی ها!

 مراعات نظیر )تناسب(

1- پیاده: مهره سرباز / نطع: این جا به معنی صفحه شطرنج / رخ: مهرۀ قلعه / پیل: مهرۀ فیل / شهمات: معادل اصطالح امروزِی »مات«
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داشــت چشــم  بصیــرت  نمی بایــد  خودآرایــان  ــــاووس رااز  ــــر ط ــــد در نظ ــا نیای ــ ــــش پ ــــب پی عی
بصیرت، چشم، نظر: مجموعه نگریستن / چشم، پا: مجموعه اندام انسان

ــی ــرض دور کنـــ ــِگ غـــ ــر زنـــ گـــ هرچــه زشــت اســت در ایــن آینــه زیبــا بینــیاز دل خویـــــش ا
زنگ، آینه: مجموعه اصطالحات مربوط به آینه

دهــان تیــر،  چــو  را  تــو  ثنــای  گشــاده  کمــرجهــان  نیــزه،  چــو  را  تــو  رضــای  بســته  زمانــه 
جهان، زمانه: مجموعه قضا و قدر / تیر، نیزه: مجموعه جنگ افزار / دهان، کمر: مجموعه اندام انسان

ــــر؟ ــــد بی  خب ــــه ُخفتَ ــــرو از چ ــــاق اب ــــت در ط زآن کــه جــای خــواب مســتان گوشــه محــراب نیســتنرگس
طاق، محراب: مجموعه سازه های مذهبی

ــــد ــــک در کارن ــــید و فل ــــه و خورش ــــاد و م ــــر و ب ــوریاب ــت نخ ــه غفل ــف آرّی و ب ــه ک ــی ب ــو نان ــا ت ت
ابر، باد، مه،  خورشید، فلک: مجموعه عناصر طبیعی

ــیده ــ ــاه کشـ ــ ــه رخ مـ ــ ــر بـ ــ ــو خنجـ ــ ــژگان تـ ــ ــان رامـ ــ ــید کمـ ــ ــر خورشـ ــ ــر سـ ــ ــروت زده بـ ــ ابـ
مژگان، رخ، ابرو: مجموعه اندام انسان / خنجر، کمان: مجموعه جنگ افزار / ماه، خورشید: مجموعه اجرام آسمانی

ــو ــه نـــ ــبز فلـــــک دیـــــدم و داس مـــ درومـــــزرع ســـ هنــگام  و  آمــد  خویــش  کِشــته   از  یــادم 
مزرع، داس، کِشته، درو: مجموعه کشاورزی / فلک، مه: مجموعه آسمانی ها

ــــن ــــن ت ــــدف ای ــــدر ص ــــر ان ــــان بنگ ــــر ج کـــــز دســـــت گران جانـــــی انگشـــــت همی ســـــایددر گوه
گوهر، صدف: مجموعه دریایی ها / جان، تن: مجموعه ابعاد وجودی انسان / دست، انگشت: مجموعه اندام  انسان

ــد؟ ــاز آی ــورِت ب ــی ص ــش ک ــود اصل ــد ب ــون جغ ــد؟چ ــاز آی ــوی پی ــی ب ــردم ک ــوَرد م ــیر خ ــون س چ
جغد، باز: مجموعه پرندگان / اصل، صورت: مجموعه ابعاد وجودی انسان / سیر، پیاز: مجموعه سبزیجات

ــم ــ ــکین سیه چشـ ــ ــوی مشـ ــ ــه از آن آهـ ــ چــون نافــه بســی خــون دلــم در جگــر افتــاددردا کـ
آهو، ُمشکین، نافه: مجموعه عناصر مربوط به آهو / چشم، دل، جگر: مجموعه اندام انسان

در کدام گزینه آرایه »مراعات نظیر« وجود ندارد؟
بربــــر و  روم  و  تــــرک  و  چیــــن  بتــــان  بنفشـــــــــــه زلف و گل روی و ســـــــــــمن بَر1( 
ــی داد2( بــــه دســــت و پــــای مــــادر انــــدر افتــــاد ــ ــ ــتش هم ــ ــ ــر دس ــ ــ ــه ب ــ ــ ــزاران بوس ــ ــ ه
باشــــم بــــر درگاه  کــــه  باشــــم3( هــــر آن  گاهــــی  چــــاه  انــــدر  گویــــی  بیمـــــش  ز 
مــــــرا دیــــــدار او کام اســــــت و اّمیــــــد4( مــــرا رخســــار او مــــاه اســــت و خورشــــید

)مرور ذهنی: مراعات یعنی تناسب بین کلمه ها( روش حّل تست 
مراحل کار:

  استخراج واژه های مظنون به مراعات: در این مرحله، برای هر »واژه مظنون به مراعات« چند واژه متناسب را به طور کّلی و نه لزوماً باتوجه به بیت، در یک کمانک 
)پرانتز( روبه روی آن نوشته ایم.

  حذف واژه های مستعّد بیکار: حذف کلماتی که بالقّوه استعداد و قابلّیت مراعات دارند، اّما در بیت حاضر کلمه متناسبی برای آن ها پیدا نمی شود، درنتیجه استعداد 
آن ها بی استفاده مانده است.

  دسته بندی و انتخاب پاسخ: دسته بندی، به ویژه به درد سؤاالتی می خورد که تعداِد مجموعه های متناسب پرسیده می شود.
بررسی گزینه ها، مرحله به مرحله:

بنفشـــــــــــه زلف و گل روی و ســـــــــــمن بَر1(  بتــــــان چیــــــن و تــــــرک و روم و بربــــــر

 واژه های مظنون )به ترتیب، هرکدام مستعّد مراعات با واژه های داخل کمانک(: بتان )بتخانه، صنم، هندو( / چین )هند، روم( / ترک )شام، چین( / روم )هند، 
چین( / بربر )ترک( / بنفشه )سمن، نرگس( / زلف )روی، چشم( / گل )بنفشه، سمن( / روی )دست، ساق( / سمن )بنفشه، نرگس( / بر )زلف، رو(

)می دانیم حروف اضافه و ربط و عطف، با چیزی تناسب ندارند؛ پس نمی توانند مراعات نظیر تولید کنند.(
  حذف واژه های مستعّد بیکار: حذِف »بت« )مستعِدّ مراعات با »صنم و هندو و ...«، اّما در بیت حاضر،  بی تناسب(

به عالوه، شاخ و برگ های اضافی مثالً نشانه جمع »ان« در »بتان« را حذف می کنیم. این هم مهم نیست که مصراع دوم از کلمات »مرّکب« تشکیل شده. اجزای آن ها را 
جدا می کنیم. می ماند: چین / ترک / روم / بربر / بنفشه / زلف / گل / روی / سمن / بر

تمرین
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فهرست واژه های ایهام ساز

در جدول، فهرستی از مهم ترین واژه های ایهام ساز را می بینی. معنی این نام گذاری این است که واژه های این فهرست، »قابلّیت و توان تولید آرایه ایهام« را دارند، نه این که 

ِصرِف حضور این واژه ها در بیت، به خودِی خود ایهام ایجاد کند.

همیشه به دو نکته توّجه کن:
1- هرگز به حفظ کردِن »واژه های ایهام ساز« بسنده نکن! تکرار می کنیم که ِصرِف مطرح شدن این واژه ها در بیت منجر به پدید آمدن آرایه ایهام نمی شود، 

بلکه باید واژه در موقعّیتی قرار بگیرد که دو معنِی مختلف خود را نشان بدهد. این واژه ها هم چنین در ساخت آرایه های جناس تام و ایهام تناسب کاربرد دارند.

2- این فهرست به هیچ عنوان فهرست جامعی از همه واژگان ایهام دار زبان فارسی نیست. این فهرست تنها در بردارنده مهم ترین لغاتی ست که در آزمون های 
سراسری به عنوان واژگان ایهام ساز مطرح شده اند. پس آن ها را حفظ نکن! یاد بگیر!

1- داریوش پادشاه ایرانی 2- ثروتمنددارا1- غزال 2- عیبآهو
1- سوزاندن 2- اثر کردندرگرفتن1- نشانه 2- آیه قرآنآیت
1- لقب زال 2- دست ها 3- حیله 4- سرود و نغمه 5- حکایتدستان1- اسب 2- مهره ای در شطرنجاسب
1- سنگدل، بی رحم 2- آن چه درونش سیاه رنگ است.دل سیه1- بر زمین افتاده 2- متواضع و فروتنافتاده

1- در هجران و دوری از تو 2- از تو دور باشد.دور از تو1- صحرانورد 2- شراب نوشبادیه پیما
1- آینده نگر 2- کسی که به جدایی فکر می کند.دوراندیش1- مرتبه 2- محموله 3- اجازه حضوربار

1- نوعی نیزه، برای دور کردن مردم از سر راه پادشاه 2- فعل دورباش1- پرنده ای شکاری 2- دوباره 3- گشاده، واباز
امر به معنِی »کنار برو«

1- دیشب 2- کتفدوش1- مشغله و سرگرمی 2- مانند »باز« )پرنده شکاری( رفتار کردنبازی
1- دفتر شعر 2- دیوها، شیاطیندیوان1- طلوع کردن 2- ممکن شدنبرآمدن

1- شادمانی 2- شرابراح1- رایحه، شمیم 2- آرزو، امیدبو
1- سمت راست 2- درستراست1- اثری از سعدی شیرازی 2- باغبوستان

1- چهره و روی 2- مهره »قلعه« در شطرنجرخ1- بهتر 2- میوه بهبْه
1- جاری 2- روح، جانروان1- پر و بال تازه دادن 2- بار دیگر پروراندنپر و بال نو دادن

1- رودخانه 2- از ابزار موسیقیرود1- اصطالح موسیقایی 2- پوششپرده
1- متضاّد زیر 2- چهره 3- نوعی فلزروی1- اجازه، مجّوز، 2- نوعی حشرهپروانه
1- پیرزن 2- سرخ روِی سپیدموی 3- نام پدر رستمزال1- پایین، کم ارتفاع 2- ذلیل و فرومایهپست
1- مشغول 2- مستسرگرم1- متضاّد سواره 2- مهره »سرباز« در شطرنجپیاده
1- تالش 2- دویدن بین صفا و مروه در مناسک حجسعی1- فیل 2- مهره »فیل« در شطرنجپیل
1- سمت و جهت 2- نور و روشناییسو1- طاقت، تحّمل 2- پیچ و خم و شکنتاب
1- خیال، عشق 2- داد و ستدسودا1- تاریک 2- هر رشته مو 3- از ابزار موسیقیتار

1- کتف 2- ابزار آراستن موشانه1- شرح و بیان 2- تفسیر قرآنتفسیر
کی 2- معشوق خسروپرویزشکر1- متضاّد فراخ 2- یک لنگه از بارتَنگ 1- ماّده شیرین خورا
1- خورشید 2- شمس تبریزیشمس1- سمت چپ 2- دوبین، کژبینچپ

1- هیجان، هیاهو 2- نوعی مزهشور1- از ابزار موسیقی 2- سرپنجهچنگ
1- پادشاه 2- تخّلص محّمدحسین بهجتشهریار1- پیچ و تاب و شکن 2- نام کشوری در آسیای شرقیچین
1- معشوقه خسرو و معشوق فرهاد 2- نوعی مزهشیرین1- مجازات شرعی 2- اندازهحد

کیزگی 2- مکان بلندی در مّکهصفا1- اثری از سنایی 2- باغحدیقه 1- خلوص و پا
1- نوعی ابزار موسیقی 2- چوب سوختنی خوشبوعود1- پنبه زن 2- شهرِت حسین بن منصورحاّلج
1- روزگار، دوران 2- پیمانعهد1- پادشاه 2- خسروپرویزخسرو
1- چشمه 2- چشم 3- مانندعین1- لقب حضرت ابراهیم  )ع( 2- دوستخلیل
1- قبول کننده، پذیرنده 2- الیق، سزاوارقابل1- خود 2- وابستگانخویش

1- آماده نماز شدن )با فعل بستن( 2- قدقامت1- ابزار کشتن مجرمان 2- درختدار

ایهام،�ایهام�تناسب



تــاریــخ ادبّیــات
موضوع: تاریخ ادبیّات

نوع: حفظی

محتوا: تاریخچة   مؤلّفان، آثار و ویژگی های ادبی آن ها

ریزموضوعات: شاعران و نویسندگان، کتاب ها، اطّلعات مهّم مربوط

          به اثر و پدیدآورنده

منبع مطالعه: 

یادداشت های تاریخ ادبیّاتی کتاب درسی 

تنّوع تیپ: 6 گونه

وضعّیت پاسخ گویی داوطلبان: متوّسط
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در سؤاالت تاریخ ادبیّات با 5 تیّپ اصلی به این نام ها روبه رو می شوی: اثر به ترتیب، مؤلّف به ترتیب، کمانکی، اثر در شعر، ویژگی اثر یا مؤلّّف

نام تیپ:
اثر به ترتیب

ساختار:نامچنداثررادرصورِتسؤالمیبینیونویسندههایپیشنهادیرابهترتیبدرگزینهها

ویژگی:توّجهطّراحبهغلطاندازها

فراوانی: درهرسؤالمعموالًنامِسرایندهیانویسنده4کتابپرسیدهمیشود.

شگرد پاسخ گویی: رّدگزینه

نمونه: هر یک از آثار زیر،  متعّلق به چه کسی است؟�  )ریاضی 97( ( 

»ترجمه ذن چیست؟ - ترجمه تاریخ طبری - ترجمه قمارباز«

2û(جاللآلاحمد-محّمدبنجریرطبری-بزرگعلوی  1(ع.پاشایی-ابوعلیبلعمی-جاللآلاحمد
4û(علیشریعتی-محّمدبنجریرطبری-صادقهدایت 3û(پرویزداریوش-ابوعلیبلعمی-داستایوسکی

نام تیپ:
مؤّلف به ترتیب

ساختار: نامچندنویسندهرادرصورتسؤالمیبینیوآثارپیشنهادیرابهترتیبدرگزینهها

ویژگی: توّجهطّراحبهنویسندگانیباتعدادآثارزیاد

فراوانی:درهرسؤالمعموالًنام4ِمولّفدیدهمیشود.

شگرد پاسخ گویی:رّدگزینه

نمونه: هر یک از شخصّیت های ادبی زیر، خالق کدام اثر است؟ �   )انسانی 97( 
»ابتهاج - شفیعی کدکنی - اسالمی ندوشن«

2û(دیدارصبح-موسیقیشعر-روزها  1(سراب-اززبانبرگ-جامجهانبین
4û(نخستیننغمهها-شبخوانی-آتشخاموش  3û(سیاهمشق-ارغنون-آواهاوایماها

نام تیپ:
کمانکی

ساختار: مؤلِّفپیشنهادیبرایهراثردریککمانک)پرانتز(روبهرویآننوشتهمیشود.شکلاصلیاینتیپبراساسکمانکنامگذاریشده

است؛گرچهامروزمعموالًنامنویسندهواثر،ازنامنویسندهواثربعدی،بایکخّطمّوربجدامیشود.
ویژگی: توّجهطّراحبهغلطاندازها

فراوانی: درهرسؤالبهطورمیانگینناممؤلّفاِن8اثرپرسیدهمیشود.

وشمارشسایرین بستهبهاینکهدرصورتسؤالکدامپرسیدهشدهـ شگرد پاسخ گویی: حذفمؤلّفاندرستیانادرستـ

نمونه: انتساب چند اثر به نویسنده یا سراینده آن درست نیست؟�  )ریاضی 91( 

»مرثّیه ای که ناسروده ماند: پرویز خرسند / سه پرسش: لئون تولستوی / کشف االسرار: رشیدالّدین میبدی / لطایف الطّوایف: مجد خوافی / زاد المسافرین: 

ناصرخسرو / مسئولّیت شیعه بودن: دکتر شهید ی / در کوچه آفتاب: سلمان هراتی / از گلوی کوچک رود: مصطفی علی پور / گنجشک و جبرئیل: قیصر امین پور«

2û(دو   1(چهار
4û(پنج  3û(سه

نام تیپ:
اثر در شعر

ساختار:ازتیپهایفانتزیستوبیشتربهتستهوششبیهاستتاسؤالادبّیات!هرگزینهشاملیکبیتاست.دریکیاچندگزینه،واژهای
وجودداردشبیهبهنامیکیازآثاریکهدرکتابدرسیدیدهای.ناممؤلّفشهمکهدرصورتسؤالآمده،برایتشخیصجوابکافینیست؟!

ویژگی: توّجهویژهبهآثارشاعرانونویسندگانمعاصر.توّجهطّراحبه»ترجمه«کتابها
فراوانی:معموالًنام1اثرموردسؤالاست.

شگرد پاسخ گویی: توّجهبههمهواژههادرهر4بیت

نمونه: کلمات کدام بیت یادآور عنوان فارسی زندگی نامه »دکتر طه حسین«، پژوهشگر و ادیب معاصر مصری است؟� )خارج از کشور 88( 

1û(روزهـــافکـــرمنایناســـتوهمهشـــبســـخنم
2û(کـــهگـــربانـــوبفرمایـــدبـــهشـــبگیر
میکـــرد گـــوش ارغنونـــی ســـماع )3 û

 4(زمـــایـــادشدهـــیگـــهگاهایبـــاد

ــتنم ــوالدلخویشـ ــلازاحـ ــراغافـ ــهچـ کـ
پـــیشـــیرینبرانیـــماســـبچـــونتیـــر
میکـــرد نـــوش ارغوانـــی شـــراب
بـــود مـــا یـــاد کاو روزهـــا آن گذشـــت

1

2

3

4



453 تاریخ ادبیات

درس نامه دوازدهم

گلستان)منثور(:سعدیکلیلهودمنه:ترجمهنصراهللمنشیدرس 1

درس 2
مناظره)سؤالوجواب(:اینکهشاعرموضوعیرادرشعربهصورتپرسشوپاسخبیانکند،وتمامشعرمبتنیبرپرسشوپاسخیاگفتوگو

باشد.

روایتسنگرسازان2:عیسیسلمانیلطفآبادیدرس 3
محتوای -1 بسپار: بهخاطر اجتماعی غزلهای درباره هم را نکته چند این
اینگونهغزلمابیشترمسائلسیاسیواجتماعیاست.2-ایننوعدردوره
مشروطهرواجیافت.3-شاعرانمهّمایننوع:محّمدتقیبهار،عارفقزوینی،

فّرخییزدی

قّصهشیرینفرهاد)منثور(:احمدعربلودرس 5
از باتأثیرپذیری دماوندیّه:محّمدتقیبهار)درسال1301اینشعرراسرود،
و وطنخواهان آزار و مطبوعات در کیها هّتا و اجتماعی و قلمی هرجومرج

سستیکاردولتکهدراثرتحریکبیگانگانبروزکردهبود.(
مثنویمعنوی)منظوم(:مولویفیهمافیه)منثور(:مولویدرس 6

مثلدرختدرشبباران:محّمدرضاشفیعیکدکنیتمهیدات)منثور(:عینالقضاتدرس 7
)م.سرشک(

فیحقیقةالعشق)منثور(:شهابالّدینسهروردی
ازپاریزتاپاریس)منثور(:محّمدابراهیمباستانیپاریزیتذکرةاالولیا)منثور(:عطّاردرس 8

درس 9
بخارایمنایلمن)منثور(:محّمدبهمنبیگیکویر)منثور(:علیشریعتی

گونزندگیخوداست. تفاوتسفرنامهوحسبحال:حسبحالیادداشتهاینویسندهدربارهاتّفاقاتگونا
دریبهخانهخورشید)منظوم(:سلمانهراتیتیرانا)منثور(:مهرداداَوستا)محّمدرضارحمانی(درس 10
سانتاماریا)منثور(:سّیدمهدیشجاعیدرس 11
گلستان)منثور(:سعدیشیرازیشاهنامه:فردوسیدرس 12
درحیاطکوچکپاییزدرزندان:اخوانثالث)شعر»خوانهشتم«دراینمجموعهآمده.(درس 13
سندبادنامه)منثور(:ظهیریسمرقندیمنطقالطّیر)منظوم(:عطّارنیشابوریدرس 14
ارمیا)منثور(:رضاامیرخانیکبابغاز:محّمدعلیجمالزادهدرس 16
هواراازمنبگیرخندهاترانه:پابلونرودادرس 17
قّصههایدوشنبه)ترجمهعبدالحسینزّرینکوب(:آلفونسدودهغزلوارهها:شکسپیردرس 18

سؤاالت تاریخ ادبّیات ترکیبی سال های دهم، یازدهم و دوازدهم
باتوجهبهاینکهاطاّلعاتناچیزتاریخادبّیاتیکدرسـمثالًنامیکیدومؤلّفویکاثرازهرکدامـقابّلیتطرحپرسشهایجّدیوارزشمندراندارد،تاریخ
ادبّیاتهرسهکتابدهم،یازدهمودوازدهمبهصورتترکیبیموردسؤالقرارگرفتهاند.اینپرسشهایترکیبیبراساس»تیپ«وبهاینترتیبآمدهاند:اثربهترتیب،

مؤلّفبهترتیب،کمانکی،اثردرشعر،ویژگیاثر

اثر به ترتیب

ساختار: اثردرسؤال،مؤلّفدرگزینه 

ویژگی: توّجهطّراحبهغلطاندازها 

فراوانی: درهرسؤالمعموالًنام4سرایندهیانویسندهپرسیدهمیشود.

شگرد پاسخ گویی: رّدگزینه

اثر به ترتیب: اسم کتابا رو توی صورت سؤال می بینی و مؤلّفا رو به ترتیب توی گزینه ها! 
این تیپ ـ به نسبت ـ از بقیّه تیپّا ساده تره! فقط حواست به شباهت اسم شاعرا و نویسنده ها باشه! در ضمن، خوندن پاسخ تشریحی یادت نره! 

در کدام گزینه به پدیدآورندگان آثار »اتاق آبی ـ اخالق محسنی ـ ارزیابی شتاب زده ـ ارمیا« اشاره شده است؟- 2094

1(سهرابسپهریـنجمرازیـجاللآلاحمدـرضاامیرخانی
2(سهرابسپهریـحسینواعظکاشفیـجاللآلاحمدـرضاامیرخانی

3(مهرداداَوستاـحسینواعظکاشفیـمحّمدبهمنبیگیـعبدالحسینوجدانی
4(مهرداداَوستاـفخرالّدینعلیصفیـمحّمدبهمنبیگیـرضاامیرخانی



زبان فارسی
موضوع: زبان فارسی

نوع: مفهومی ـ کاربردی

محتوا: مفهوم »زبان« و ساختارهای زبان فارسی

ریزموضوعات: زبان شناسی، دستور زبان

منبع مطالعه: 

• نکات مربوط به مباحث زبان شناسی و دستورزبان 

در بخش قلمرو زبانی از کارگاه متن پژوهی

وضعیت پاسخ گویی داوطلبان: بسیار ضعیف 

 



• یادداشت:
به این عناوین دّقت کن:

• واحدهای زبان )شمارش واژه ها(     
• اجزای جمله )نقش های اصلی در جمله(     

• گروه اسمی )هسته، وابسته، وابسته  وابسته، ترکیب های وصفی و اضافی( 
• ساختمان واژه )ساده، وندی، مرّکب، وندی ـ مرّکب(   

• موضوعات فرعی 
این ها پنج عنواِن بسیار مهم از مباحث زبان فارسی هستند که به ویژه در سال های اخیر موضوع سؤاالت آزمون های سراسری بوده اند و از بسیاری 
از درس های دیگر، مانند درس های مربوط به مباحث نگارش، هیچ رّدپایی در کنکور سراسری نیست؛ به هر حال، این مباحث از دید طّراحان، 
مهم ترین ها هســتند و کّل سهمیه  ســؤاالت زبان فارسی را هم تا به حال در اختیار داشته اند؛ با این وجود، هرگز به بهانه  غیبِت چندسالۀ یک 
موضوع از آزمون ها، از مطالعه  آن غافل نشو. هرگز تصّور نکن درس هایی که سال هاست در »زبان فارسی« کنکور از قلم افتاده اند، مجبورند امسال 

هم بیفتند! آن ها را به دّقت بخوان. کنکور ما شگفتی سازتر از این حرف هاست!

• منبع مطالعه:
  قلمــرو زبانــی: در بخــش قلمرو زبانی، مباحثی مربوط به زبان شناســی و دســتورزبان مطرح شــده که همگــی زیرمجموعۀ موضوع 

»زبان فارسی« هستند.
تلخ یا شیرین، باید اعتراف کرد که »زبان فارسی« مبحثی ست که صرفاً با تکیه بر کتاب درسی، به هیچ عنوان قابل یادگیری نیست؛ به ویژه 
که نمونه های کنکورِی پرســش های زبان فارسی حاوی پیچیدگی هایی ســت که کتاب درسی به هیچ وجه داوطلب را برای مواجهه با این 

پیچیدگی ها آماده نمی کند؛ بنابراین »یک معّلمِ شاداب« و »یک درس نامه  مطمئن« برای یادگیری زبان فارسی ضروری ست.

• روش مطالعه:
موضوعات مبحث زبان فارسی شامل دو دسته  کّلِی موضوعاِت »حفظی« و »کاربردی«ست.

1- حفظی ها: 
از مباحث »حفظِی« زبان فارسی در کتاب های درسی جدید چیز قابل ذکری به جا نمانده است.  

2- کاربردی ها: 
• زبان شناسی: واحدهای زبان، نظام معنایی زبان  

• دستور زبان: اجزای جمله، گروه اسمی، ساختمان واژه  

راهنماي زبان فارسی
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درس انمه واحــــــدهــــــای زبـــــان ـ تکــــــــــــواژ

توضیح:بحث شناسایی و شمارش »تکواژ« در کتاب درسی به صورت مستقیم مورد سؤال قرار نگرفته، اّما پیش نیاز یاد گرفتن مباحثی مانند »ساختمان 
واژه« است؛ به همین دلیل، در این بخش، درس نامه ای مختصر به همراه سؤاالت مربوط به این موضوع را آورده ایم.

»تکواژ«کوچک ترین »واحد معنی دار« یا »دستوری« زبان است و دو گونه دارد:

ـِـ تکواژآزاد:آزادانه به  کار می رود؛ یعنی متعّلق به هیچ جزء دیگری نیست: عشق, امید, را، از،ـ 

ِ ش، ه، ها، ترین تکواژوابسته: آزادانه به کار نمی رود؛ بلکه همواره متعّلق به تکواژِ دیگری ست: بان، ها،ـ 

تکواژهای آزاد و وابسته, هر کدام دو گونه دارند:

تکواژ

آزاد

قاموسی )فرهنگ لغتی(: عالوه بر کاربرد آزاد, معنِی آزاد و مستقّلی هم دارد:
ابر, نان, کتاب, دان )بن مضارع از »دانستن« (

دستوری: تنها کاربرد آزاد دارد, اّما معنِی آزاد و مستقل ندارد, بلکه مفهومش در جمله مشّخص می شود:
) ِ از, در, را, به, براِی, بدوِن, نقش نمای اضافه )ـ 

وابسته

صرفی )تصریفی(: وضعّیت واژه )معنی یا نوِع دستورِی آن( را تغییر نمی دهد, بلکه آن را در محدوده ای نزدیک به معنی 
خودش »صرف« می کند:

نشانه های جمع )ها, ان, ات, ین, ون(، نشانه های صفت تفضیلی و عالی )تر و ترین(، نشانه نکره، همه اضافاِت فعل 
)شناسه ها, »ه« صفت مفعولی, »انـ  « گذراساز, »می« استمراری, »بـ « امر, »نـ « و »مـ « نهی و نفی(

اشتقاقی: غالباً معنی واژه یا نوع دستوری واژه )اسم, صفت, بن فعل بودن( را تغییر می دهد و واژه جدیدی می سازد: 
»بان« در »باغبان«, »ـِ ش« در »کوشش«، »ا« در »توانا«

پایه،وند
در ساختمان هر کلمه به تکواژ آزاد، »پایه« و به تکواژ وابسته، »وند« گفته می شود. وندها از این نظر که پیش از تکواژ پایه یا پس از آن، یا در 

میاِن دو تکواژ پایه قرار گرفته باشند، به ترتیب »پیشوند«، »پسوند« و »میان وند« نامیده می شوند. برای تشخیص و تفکیک تکواژ ها، باید وندهای 

فّعال و زایا ـ دست کم مهم ترین آن ها ـ را بشناسی. معّرفی و نمونه های مهم ترین پیشوندها، پسوندها و میان وندها را ـ به اندازه مورد نیاز برای 

آزمون ـ در ادامه می بینی.

پیشوندها

نمونههایبیشترتکواژنویسینمونهالگویساختپیشوند

بااستعداد، باایمان، باسواد، بانشاطبا + ادبباادببا + اسم  صفتبا

بی درد، بی عالقه، بی استعدادبی + سوادبی سوادبی + اسم  صفتبی

نا

نادرست، نامناسب، نامنظّمنا + معلومنامعلومنا + صفت  اسم

کام، ناشکر، ناسپاس، نافرماننا + بابنابابنا + اسم  صفت نا

نادار، نارس، نایاب، ناتواننا + شناسناشناسنا + بن فعل  صفت

نسوز، نچسبنـ + شکننشکننَـ + بن فعل  صفتنَـ

بِـ
برو )ماشیِن برو(، بپا )آدمِ بپا(بـ + َزنبِزَنبـ + بن فعل  صفت

بِنام )دانشمنِد بنام(بـ + خردبِْخرَدبـ + اسم  صفت

هم وطن، هم خانه، هم خانواده، هم عقیده هم + درسهم درسهم + اسم  صفتهم

ِ ِ

ِِ
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آینده
فعل کمکی )خواهم، خواهی، خواهد، 

خواهیم، خواهید، خواهند( + بن 
ماضی

خواه + یم + رفتخواهیم رفتخواه + م + رفتخواهم رفتاّول

خواهید خواه + ی + رفتخواهی رفتدوم
خواه + ید + رفترفت

خواهند خواه + د + رفتخواهید رفتسوم
خواه + ند + رفترفت

ـ + بن مضارع + شناسه های ∅ امر ب
بـ + رو + یدبرویدبـ + رو + ∅برودوم)دوم شخص مفرد( و ید )دوم شخص جمع(

ـ + بن مضارع + شناسه های ∅ نهی ن
نـ +  رو + یدنرویدنـ +  رو + ∅نرودوم)دوم شخص مفرد( و ید )دوم شخص جمع(

فعلهایگذراشده

تکواژشماریتبدیلناگذربهگذراالگویساختزمانهایفعل

کش + اند +∅کشید  کشاندبن مضارع + اند )انید( + شناسه های ماضیماضی
می + کش + انـ + ممی  کشم  می کشانمبن مضارع + انـ + شناسه های مضارعمضارع
خواه + ی + کش + اند + ∅خواهی کشید  خواهی کشاندفعل کمکی آینده + بن مضارع + اند )انید( + شناسه های ماضیآینده

فعلمجهول

الگویساخت

نمونه
جمعمفرد

تکواژهافعلتکواژهافعل

صفت مفعولی )بن ماضی + ه( + فعل 
کمکی )شدم، شدی، شد، شدیم، شدید، 

شدند(

کشت + ه + شد + یمکشته شدیمکشت + ه + شد + مکشته شدم1اّول
کشت + ه + شد + یدکشته شدیدکشت + ه + شد + یکشته شدیدوم
کشت + ه + شد + ندکشته شدندکشت + ه + شد + ∅کشته شدسوم

شمارش تکواژ

اّول، یواش یواش و جداجدا شروع می کنیم تا نفهمی چه اتّفاقی قراره بیفته! فعالً فقط تکواژا رو باید بشماری، اونم خارج از جمله.   

راستش می خواستیم راهنمایی کنیم، دیدیم تو تستای تکواژ کار از راهنمایی گذشته! باز گفتیم ضرر نداره. بهتر از هیچّی یه. پس خوب گوش بده. قدم به قدم پیش برو.   
تستا رو با دّقت حل کن. سعی کردیم تستا رو یه جوری پشت هم بچینیم که اگه دونه دونه جلو بری و بعد از هر تست پاسخ تشریحی رو بخونی، مشکلت توی شمردن 

تکواژ حل شه!
اّول توی واژه ها و بعد هم ترکیب!  

2141 درکدامگزینه،تعداد»تکواژ«هایهمهواژهها،یکساناست؟ )تجربی 96(-

کندگی 2( جهانگیران ـ اسم نویسی ـ پرا 1( آزادانه ـ هزار تومانی ـ هر ساله  
4( زیباسازی ـ آینه بندان ـ پریشان حال  گویی ـ دانشجویی   3( نشانه شناسی ـ ناسزا

2142 )زبان  94(- درکدامگزینهتعداد»تکواژ«هایهمهواژهها,بایکدیگربرابراست؟

2( بی پروا ـ  رهاورد ـ کوزه گری  1( غزلواره ـ  چوبینه ـ زیبایی  
4( گواراترین ـ  گردش کنان ـ  نارسایی 3( کام روایی ـ سپیده دمان ـ  وابستگی 

تعداد»تکواژ«هادرکدامگزینهمتفاوتاست؟-2143

4( آفرینش ـ مناظره ـ بارور 3( آرامش ـ آرایه ـ آفریدگار  2( اّولین ـ اهّمـّیـت ـ آبشار  1( ارزش ـ افسونگر ـ اندیشه 
2144 تعداد»تکواژ«هادرکدامگزینهمتفاوتاست؟-

4( تابستانه ـ تخّیالت ـ ترسان  3( پیامد ـ پیامبر ـ مبارزه  2( پذیرا ـ پرنده ـ پهنا  1( بالنده ـ برتر ـ بنفشه 
تعداد»تکواژ«هادرکدامگزینهمتفاوتاست؟-2145

2( دست یابی ـ دگرگونی ـ دالوری 1( دریافتن ـ دست به دست ـ دست به عصا 
4( دیدگان ـ باده گسار ـ رنگ به رنگ 3( دل نشینی ـ دوبیتی ـ دوشادوش   

شخص
شمار

1-معمـوالًآدموقتـیکشـتهمیشـود،دیگـر»نیسـت«تـابرایبقّیـهتعریفکندکه»کشـتهشـدم«!!یـاوقتیبقّیـهرامیکشـد،دیگربقّیـه»نیسـتند«تاآدمبـهآنهابگوید»کشـته
شـدید«!فعـلمجهـولمعمـوالًدرهمهصیغههـایخـودکاربردنـدارد.فقطبـراییادگیریشـیوهسـاخت،همهصیغههـارامثـالزدیم.
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2146 تعداد»تکواژ«هادرکدامگزینهمتفاوتاست؟-
2( رهایی ـ زبان شناسی ـ زبان نفهم 1( روانکاوی ـ روبه رو ـ رویگری  

4( آسفالت نشینـ  سبک شناسیـ  سپاهیان 3( زندگی نامه ـ زیبایی ـ ساختاری   
تعداد»تکواژ«هادرکدامگزینهمتفاوتاست؟-2147

2( سرایندگان ـ سرچشمه ـ سوختگان   1( سپیده دم ـ سراپا ـ سراسر  
4( شایستگی ـ شکوفایی ـ شورشی 3( سهل انگاری ـ شامگاهان ـ دهاتی ها 

تعداد»تکواژ«هادرکدامگزینهمتفاوتاست؟-2148
4( خاضعانه ـ خندان ـ خواستار 3( جویا ـ چشم انداز ـ چوبینه   2( جسمانی ـ جشنواره ـ جلوه گاه  1( جاویدان ـ جایگاه ـ دوران 

2149 تعداد»تکواژ«هادرکدامگزینهمتفاوتاست؟-
4( هفته ـ چهره  ـ زرده 3( رسیدن ـ رفتار ـ روا  2( دوستانه ـ دیرین ـ ربّانی  1( خواهش ـ دانا ـ درازا  

2150 تعداد»تکواژ«هادرکدامگزینهمتفاوتاست؟-
4( سراپرده ـ سرایش ـ سراینده  3( ساختار ـ ساقی گری ـ ستایش  2( زندگی ـ سایه ـ ژرف نگر  1( زّرینه ـ زمینه ـ دهه  

2151 تعداد»تکواژ«هادرکدامگزینهمتفاوتاست؟-
4( شیرینی ـ شیلیایی ـ طوالنی 3( شکوفا ـ شورانگیز ـ شوره  2( شایسته ـ بسیار ـ شرمگین  1( سرزمین ـ سروده ـ سفرنامه  

تعداد»تکواژ«هادرهمهگزینههایکساناست؛بهجز...........-2152
4( کوشا ـ گرایش ـ گریان 3( فّعالّیت ـ فوقانی ـ کنش  2( فراخوان ـ آیینه ـ فروزش   1( عرفانی ـ غزلواره ـ غنایی  

تعداد»تکواژ«هادرهمهگزینههایکساناست؛بهجز...........-2153
کنش ـ مردار  4( مأموریّت ـ وا 3( لغزش ـ لوطی گری ـ مالکّیت  2( گوارش ـ گیرنده ـ لبریز  1( گزارش ـ گفتار ـ گنجینه  

تعداد»تکواژ«هادرهمهگزینههایکساناست؛بهجز...........-2154
4( نورانی ـ ویژگی ـ هزاره 3( قلمرو ـ نقلّیه ـ نگارش  2( نامواره ـ نشانه ـ نفسانی   گوار  1( مسئولّیت ـ نارسا ـ نا

تعداد»تکواژ«هادرهمهگزینههایکساناست؛بهجز...........-2155
4(  انکارناپذیرـ  حماسه سراـ  بررسی  3( آهنگریـ  بدبینیـ  برابر  2( اصلی ترینـ  برجستهـ  آزاداندیشی  1( اثرپذیریـ  ادبّیاتـ  ارزشمند 

تعداد»تکواژ«هادرهمهگزینههایکساناست؛بهجز...........-2156
2( بی بازگشت ـ بی حاصلیـ  بینابین  1( خدانشناس ـ بهره گیریـ  بهره وری  

4( پدیدآورنده ـ پژوهشگر ـ پنهان کاری 3( پابر جا ـ شخصّیت ـ پایـداری  
تعداد»تکواژ«هادرهمهگزینههایکساناست؛بهجز...........-2157

2( مناسب ترینـ  تصویرپردازیـ  تعیین شده 1( پویایی ـ پیشگیری ـ پیوستگی  
4( توانایی ـ جریان یافتن ـ جزءنگری 3( تقسیم بندی ـ تکاپو ـ تلخ کامی  

تعداد»تکواژ«هادرهمهگزینههایکساناست؛بهجز...........-2158
2( خبرگزاری ـ خواندنی ـ خودکامه 1( جزئّیات ـ جهان بینی ـ حنابندان  

4( دانش آموز ـ دانش نامه ـ درخشندگی  3( ماهواره ـ خیال انگیزی ـ دانستنی  
تعداد»تکواژ«هادرهمهگزینههایکساناست؛بهجز...........-2159

2( عبرت پذیری ـ عدالت خواهی ـ عذرخواهی 1( وابستگیـ  عامیانهـ  عبرت انگیزترین 
4( گذشتگان ـ گسترده ترین ـ گوش به زنگ 3( قدم به قدم ـ کام یابی ـ کنجکاوی  

2160 تعداد»تکواژ«هادرهمهگزینههایکساناست؛بهجز...........-
2( دربردارنده  ـ ناسزاواری ـ روبه رویی 1( بازگردانی ـ بازماندگان ـ دامنه دارترین 
4( نیمه مرده ـ وابستگی ـ وارستگان گونی ـ گونه گونی ـ نازیبایی   3( گونا

2161 درهمهگزینههاتعداد»تکواژ«هایهمهواژهها,بایکدیگریکساناست؛بهجز...........-
2( خارق العاده  ـ حسب حال ـ شکوفایی  1( تجربه شده  ـ خوردنی ـ رسایی   

4( سازگاری ـ شانه به سر ـ صوفیان گیر    3( جایگاه  ـ رها ـ فرا
2162 درهمهگزینههاتعداد»تکواژ«هایهمهواژهها,بایکدیگریکساناست؛بهجز...........-

2( دهاتی ها ـ فرجام خواهی ـ  گوشه گیر  گون ـ البه ال ـ لبالب   1( گونا
4( برخوردار ـ وحشی گری ـ پاسداری 3( آمیزه ـ چشمگیر ـ پیشرفت  
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درسانمه فعـلواجــزایجمـــلهـنقشهــــایدستــــوری

نقش دستوری: در جمله ها به جایگاهی که هر واژه یا گروه )صرف نظر از ساخت و نوع( در آن قرار می گیرد، نقش دستوری می گویند. نقش های دستوری 
دو گونه اند: نقش های اصلی و نقش های فرعی

نقش های اصلی: نهاد، مفعول، متّمم، مسند، فعل
نقش های فرعی: صفت، مضاف الیه، قید، منادا، بدل، معطوف، تکرار

نهاد: اسم یا گروه اسمی که جمله پیرامون آن شکل گرفته و درباره آن اطاّلعاتی را بیان می کند. نهاد گاهی انجام دهنده فعل است و گاهی از طریق فعل 
پذیرنده حالت یا صفتی است.

نمونه:
ــوزآرزو مـــرد و جوانـــی رفـــت و عشـــق از دل گریخـــت ــکینم هنـ ــان مسـ ــدا از جـ ــردد جـ ــی گـ ــم نمـ غـ

صبحـــدم خندیـــد و مـــن در خـــواب نوشـــینم هنـــوزســـیمگون شـــد مـــوی و غفلـــت هم چنـــان بـــر جـــای مانـــد

نکته! ممکن است نهاد به قرینه لفظی)شناسه فعل( حذف شده باشد، اّما حّتی در این صورت هم، جایگاهش را حفظ می کند.
هنوز بالینم  ــه  ب آیـــی  نــمــی  و  درد  از  مـــرگ خـــود می بینـــم و رویـــت نمـــی بینـــم هنـــوزمـــردم 

ـــوز ـــم هن ـــه بالین ـــی ب ـــو[ نمی آی ـــردم از درد و ]ت ـــن[ م هنوز]م نمی بینم  رویت  ]من[  و  می بینم  خود  مرگ  ]من[   

مفعول: واژه یا  گروهی که کار )فعل( بر روی آن انجام می شود. مفعول معموالً با نشانه »را« همراه است، اّما وجود این نشانه اجباری نیست. برای شناسایی 
مفعول می توانیم فعل جمله را با سؤاالتی چون »چه چیزی را«، »چه کسی را« مورد سؤال قرار بدهیم.

نمونه:
ــد ــ ــ ــرزنش ها می کنـ ــ ــ ــو دل دادگان را سـ ــ ــ ــدعیب جـ ــا می کنـ ــا مـ ــه بـ ــد دل آن چـ ــا او کنـ ــر بـ گـ وای ا

می کندعشـــــق و مســـــتی را از ایـــــن عالـــــم بـــــدان عالـــــم بریـــــم ــردا  ــ ف فــکــر  ــب  ــش ام ــه  ــرک ه ــد  ــمــان ن در 

متّمم: واژه یا  گروهی که همراه با حرف اضافه می آید و اّتفاق افتادن فعل وابسته به وجود آن است. وجود متّمم وابسته به نیاز فعل هایی است و تنها 
فعل هایی نیاز به متّمم دارند که حرف اضافه اختصاصی دارند.

نمونه:
ــت اس ــج  ــ رن مــایــه  ــر  ــ وگ ــم  ــجــی ــرن ن ــق  ــش ع ــدارداز  ــ ــوش نـ ــ ــر نـ ــ گـ ــم ا ــازیـ ــسـ ــا نـــیـــش بـ ــ ب
پلنگ و  ــگ  ــن ــه ن و  ــو  ــ دی و  ــر  ــی ش از  ــه  ــیــزچــنــگکـ ت ــن  ــی ــن چ ــی  ــت ــس ه و  ــّی  ــرسـ ــتـ نـ

متّمم را با قیدهایی که ظاهر متّممی دارند، اشتباه نگیریم.
مسند: واژه یا  گروهی که حالت یا صفتی را از طریق فعل به نهاد، مفعول یا متّمم نسبت می دهد.

نمونه:
نسبت دادن به نهاد:

ــت ــار اس ــربـ ــل ســـعـــادتـــت پـ ــه گـ ــون کـ ــنـ کـ ــتا ــار اس ــک ــی ــرا ب ــ ــی چ ــام مـ ــ ــو ز ج ــت تـ ــ دس
داد  فتـــوی  و  بـــود  مســـت  دی  مدرســـه  ــال اوقــــاف اســتفقیـــه  ــی بــه ز مـ ــرام ولـ ــ کــه مــی ح
ــد ــ ــ ــ ــ ــوش نباش ــ ــ ــ ــ ــار خ ــ ــ ــ ــ ــی رخ ی ــ ــ ــ ــ بـــــی بــــــــاده بــــهــــار خـــــــوش نــبــاشــدگل ب

نسبت دادن به مفعول:
ــد ــن ــت ــذاش ــگ ب راه  ــی  ــمـ هـ ســـــان  ــدبـــدیـــن  ــن ــت ــداش ــن پ بــــــاغ  را  دشــــــت  ــه  ــمـ هـ
ــردد نیاز ــ ــی گ ــاز م ــا نـ ــراپ ــد س ــت ــام اف ــم ــون ت ــی همـــی نامنـــد در صحـــرای مـــنچـ  قیـــس را لیلـ
کایـــن یکـــی را معصیـــت نامنـــد و آن یـــک  را ثـــوابمعنــی  خــوف  و رجــا تفســیر بغــض و مهــر اوســت

نسبت دادن به متّمم:
اســت کار  ســر  بــر  مشــروطه  کــه  زمانــه  ایــن  گوینـــددر  وکیـــل  رهـــزن،  بـــه  شـــحنه  دزد،  بـــه 

کمی بیشتر درباره نقش مسندی: 
الف( نسبت دادن مسند به نهاد )سه جزئی با مسند(

فعل این جمله ها، اسنادی است. نقش مسندی را با پرسیدن سؤاالتی مانند »چه؟«، »که؟«، »چگونه؟« یا »چه طور؟« از فعل، تشخیص می دهیم.
نکته: مسند و قید شباهت زیادی دارند و نباید آن ها را با هم اشتباه بگیریم!
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است، بود، شد، گشت، گردید، )و َصرِف همه این فعل ها مانند »باشد، شود، ...«(، آمدن )در معنی شدن(

و معادل  فعل های اسنادی: به شمار رفتن / آمدن، محسوب شدن، تلّقی شدن، به نظر رسیدن، به حساب آمدن و ....

نکته!یکی از راه های تشخیص فعل اسنادی قابلّیت جابه جایی این فعل با فعل های هم گروه آن هاست. 
نمونه:هوا سرد است = بود = شد = گشت = گردید

نکته!در تشخیص فعل اسنادی به معنی آن توّجه کنیم! فعل های زیر اسنادی نیستند:

نمونهمعنیفعل

امروز هیچ کس در مدرسه نیست.حضور داشتن/ وجود داشتناست
ما هم آن جا بودیم.حضور داشتن/ وجود داشتنبود
خواجه به گلستان شد.رفتن / گذشتنشد

گردونه می گردید. / همه جا را دنبالشان گشتیم.جست وجو کردن / چرخیدنگشت / گردید

نکته!گاهی ممکن است فعل اسنادی مخّفف شود و نباید آن را با شناسه اشتباه بگیریم.
مثالً در جمله »چه قدر خوبیم ما!«، »یم« در واقع مخّفف شده »هستیم« است.

نکته!گاهی ممکن است مسند، ظاهر متّممی داشته باشد، اّما هم چنان مسند به شمار می رود.
او دوست من است.       او از دوستان من است.
           مسند                              مسند )متّمم در جایگاه مسند(

در نمونه های باال فعِل اسنادِی »است« مشّخص می کند که پیش از آن، هرچه بیاید، مسند است و بودن یا نبودِن حرف اضافه اهّمّیتی ندارد. 
ب(نسبتدادنمسندبهمفعول)چهارجزئیبامفعولومسند(

از نظر معنایی در جمله های چهارجزئی با مفعول و مسند، مسند از طریق فعل به مفعول جمله نسبت داده می شود؛ یعنی مسند چگونگی مفعول را توضیح 
می دهد. توّجه داشته باشیم که نهاد در این میان، انجام دهنده یا نسبت دهندۀ اصلی است. به نمونه زیر نگاه کن:

باران )نهاد( هوا را )مفعول( خنک )مسند( کرد.
در جدول زیر نمونه هایی از فعل های دارای مفعول و مسند را می بینی:

سایرفعلهایهممعنیسرگروه

کردن, نمودن, ساختنگرداندن )گردانیدن( 

نام نهادن، نام گذاردن، خواندن, گفتن, صدا کردن, صدا زدننامیدن

به شمار آوردن, به حساب آوردن, محسوب کردن, قلمداد کردنشمردن

انگاشتن, دیدن, دانستن, یافتن, تلّقی کردن, تصّور کردن, در نظر گرفتنپنداشتن

ج(نسبتدادنمسندبهمتّمم)چهارجزئیبامتممومسند(
فعل جمله چهارجزئی با متّمم و مسند باید یک فعل اسنادی باشد که حرف اضافه اختصاصی هم داشته باشد. از میان فعل های چهارجزئی که یک جزء 
آن ها مسند باشد )فعل های نام برده در جدوِل قبل( فقط فعل »گفتن« چنین وضعّیتی دارد. »گفتن« تنها فعِل گذرا به متّمم و مسند است و هیچ معادل 

و جای گزینی هم ندارد:
اهالی محل به او پهلوان می گفتند.

قید: واژه یا گروهی در جمله که چگونگی یا حالت چیزی را در جمله بیان می کند و در واقع یکی از نقش های جمله )فعل، صفت، مسند و ...( را مقّید و 
محدود و مشّخص می کند. چند نمونه از قیدهای مختلف را ببین:

قید فعل: حامد خیلی دوید.
قید صفت:اخبار خیلی مهم

قید مسند: این رمان خیلی خوب است.
قید قید:مینا خیلی سریع کتاب می خواند.

نکته!قید را می توان بدون آن که جمله ناقص شود، از جمله حذف کرد. این ویژگی موجب می شود قید را با مسند اشتباه نگیریم.
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تفاوتقیدومسند
1 ـ مسند صفت یا حالتی است که از طریق فعل به نهاد یا مفعول نسبت داده می شود، اّما قید چگونگی حالتی را به یک نقش نسبت می دهد و 

نحوه اّتفاق افتادن آن را مشّخص و محدود می کند.
2ـ  مسند را نمی توان از جمله حذف کرد، اّما قید قابل حذف است.

3ـ در یک جمله با ارکاِن مرّتب، گروه مسندی بالفاصله پیش از فعل اسنادی می آید، اّما قید در جایگاه های مختلفی از جمله ممکن است قرار بگیرد.

مضافالیه: اسمی که با نقش نمای اضافه به اسم پیش از خودش مّتصل می شود.

استگوشــم همــه بــر قــول نــی و نغمــه چنــگ اســت جــام  ــردش  گـ و  ــب  ل لعل  ــر  ب همه  چشمم 
ــاران ــک ــم ه ــال  ــیـ خـ و  ــان  ــیـ ــّدعـ مـ ــث  ــدیـ اســتحـ بـــوریـــابـــاف  و  زردوز  ــت  ــای ــک ح ــان  ــم ه

صفت: واژه ای است که حالت، مقدار و یا یکی از ویژگی های اسم را بیان می کند یا توضیحی درباره آن می دهد. صفت ها به دو گروه »پیشین« و »پسین« 
تقسیم می شوند.

روی نماید  سحر  در  ــل  گ ــه  ک اســت  حــالــت  ــه  گیردچ ــان  ــم آس شــمــع  در  ــه  ک اســـت  شعله  ــه  چ
مهر ــر  س از  ــه  ک ــن  م ــه روی  ــ م ــی  ــاق س ــران گیردکــجــاســت  ــ ــر گ ــاغ ــودش س ــ ــو چــشــم مــســت خ چ
راســت و  چــپ  از  ــوادث  حـ سیل  کــه  مقام  آن  گیرددر  ــران  ــ ک ــان  ــی م از  ــان  ــ ام ــه  ک ــد  رسـ ــان  ــن چ

منادا:واژه ای که مورد خطاب گوینده واقع شود. منادا معموالً به همراه یکی از نشانه های ندا مانند »آی، ای، یا، ا« می آید.

کــجــاســت ــار  ــ ی ــه  ــ ــگ ــ آرام ــر  ــح س ــم  ــســی ن کجاستای  ــار  ــی ع کـــش  ــق  ــاش ع مـــه  آن  ــزل  ــن م
نیست تــدبــیــر  ازل  حــکــم  ــا  ب ــه  ک ــی ده  ــا م ــی کــرده انــدســاق تعیین  ــه  ــ آن چ ــود  ــب ن تغییر  ــل  ــاب ق
است کوکب  کدامین  در  ــت  دول تأثیر  ــن  ای رب  ــم رســدیــا   ــان ک ــزای ــاس ــو دســـت ن ــه گــیــســوی ت ــا ب ت

نکته! گاهی منادا بدون نشانه به کار می رود که باید با توّجه به معنی جمله آن را شناسایی کنیم.
کمند حلقه  ایـــن  در  ــه  ک کیستی  ــو  ت ــدی  ــمســع ــری ــد الغ ــی ــا ص ــه مـ ــد کـ ــاده انـ ــتـ ــدان فـ ــنـ چـ

بدل،معطوفوتکرار: این سه مورد نقش مستقل نیستند و در واقع این ها تابع نقش دستوری گروه پیش از خودند که در گروه اسمی به آن پرداختیم.
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تستای این بخش درباره نقشای دستوریه! از نهادی و مفعولی بگیر تا وصفی و اضافی. درباره شناسایی شون توی درس نامه خوندی. حاال وقتشه خودت رو بسنجی! اّول   
سؤاالیی که نقش مورد نظر توی صورت سؤال اومده و واژه ها توی گزینه ها مشخّص شده ن: 

واژههایمشّخصشدهدرهمهگزینهها»نقشمفعولی«دارند؛بهجز...........-2516
انگیخت ــازی  ب چــه  کــه  ــادو  ج نرگس  آن  از  1( آه 
دوش ــردم  بـ مــغــان  پیر  ــر  ب خــویــش  2( مــشــکــل 
سپهر ــاق  ط ــر  زی کــه  مطرب  و  مــی  بــی   ــاش  ــب 3( م
عشق مــطــرب  ــر  دگ کــه  دل  ای  ــده  ب ــی  ــان ــژدگ 4( م

کرد ــه  چ هشیار  ــردم  مـ ــا  ب ــه  ک مست  آن  از  آه 
ــرد ــی ک ــا م ــّم ــع ــل م ــر حـ ــظ ــد ن ــی ــأی ــه ت ــاو بـ ــ ک
کــرد ــی  ــوان ت در  ــه  ب دل  از  ــم  غ ــه  ــران ت ــن  ــدی ب
ــرد ک ــوری  ــم ــخ م چــــاره  و  زد  ــه  ــان مــســت راه 

واژههایمشّخصشدهدرهمهگزینهها»نقشمفعولی«دارند؛بهجز...........-2517
منما شــکــایــت  بــخــت  از  هــنــر  ــروس  ــ ع 1( ای 
بنــه عــذر  را  همــه  مّلــت  دو  و  هفتــاد  2( جنــگ 
ــی چند ــام ایّ ــد  ش و  نــنــوشــتــّی  ــی  3( حــســب حــال
ــت افــســونــگــری ــد آیـ ــوان ــخ ــی ب ــاق 4( نـــرگـــس س

ــد ــه دامــــــاد آم ــارای کـ ــ ــی ــ ــن ب ــس ــه ح ــل ــج ح
زدنـــد ــه  ــان ــس اف ره  حــقــیــقــت  ــد  ــدن ــدی ن چـــون 
محرمـــــی کـــــو کـــــه فرســـــتم بـــــه تـــــو پیغامـــــی چنـــــد؟
حلقـــــه اوراد مـــــا مجلـــــس افســـــانه شـــــد

واژههایمشّخصشدهدرهمهگزینهها»نقشمسندی«دارند؛بهجز...........-2518

ــدای گــیــتــی ــ ــی ــ ــی ش ــت ــش ــگ ــظ ن ــ ــافـ ــ 1( حـ
اســت ــی  ــروی ــان اب ــم ک بـــاز هــــوادار  ــرغ دل  ــ 2( م
ــددی م ــان  ــق ــی رف دســـت  از  ــد  ش بــیــمــار  3( دل 
دل ای  شناســی  حســن  ار  طلــب  آن  بتــان  4( از 

ــد ادیــــبــــان ــ ــن ــ ــدی پ ــ ــی ــ ــن ــ ــی ش ــ گـــــر م
ــد آم ــن  ــی ــاه ش کـــه  بـــاش  نـــگـــران  ــر  ــوت ــب ک ای 
بکنیم دوایــــی  و  ــم  ــ آری ســر  بــه  طبیبش  تــا 
بــود بینا  نــظــر  عــلــم  در  ــه  ک گــفــت  کــســی  ــن  ــای ک

واژههایمشّخصشدهدرهمهگزینهها»نقشقیدی«دارند؛بهجز...........-2519
چــه؟ یعنی  ــه ای  ــت ــداخ ــران ب پـــرده  ــان  ــه گ ــا 1( ن
ــان ــن ــص ک رق ذّره صـــفـــت  او  هــــــواداری  ــه  ــ 2( ب
شــوم دور  ــا  ریـ ــل  اهـ از  و  ــرم  ــی ــی گ م 3( جــــام 
معمارش است  ویرانی  نیست،  صاحب  که  را  4( سرایی 

چــه؟ یعنی  ــه ای  ــت ــاخ ت بـــرون  ــه  ــان خ از  مــســت 
ــان بـــروم ــشـ ــد درخـ ــی ــورش تـــا لـــب چــشــمــه خ
بگزینم ــی  ــاک دلـ پـ ــان  ــه ج اهـــل  از  یــعــنــی 
آهسته آهسته ــراب  خـ ــردد  ــی گ م بــی عــشــق،  دل 

واژگانمشّخصشدهدرهمهگزینهها»نقشمتّممی«دارند؛بهجز.............-2520
ــرســد ــدان ن ــ ــری بـ ــبـ 1( هــــــزار ســلــطــنــت دلـ

را  خور  و  مه  ساعت  هر  عید  روز  و  است  قدر  2( شب 
انــدرونــم ــد  ــوش ــی ج م خــوبــان  آفــتــاب  3( ای 

باز  یابد  گر  که  رفته  چنان  خــاک  ــن  ای از  4( امـــن 

بگنجانی را  ــش  ــوی خ ــر  هــن بــه  ــی  دلـ در  کــه 
ــشــان دروی شــب هــای  در  بگنجانند  را  ــود  خ ــر  گ ا
عــنــایــت ســایــه  در  ــجــان  ــن ــگ ب ــم  ــت ــاع س ــک  یـ
مــاهــی ــرســد  ــت ب آب  از  کـــه  اســـت  آن  خـــوف 

واژگانمشّخصشدهدرهمهگزینهها»نقشمفعولی«دارند؛بهجز.............-2521
نحل ــس  ــگ م از  ــد  ــریـ آفـ ــوش  ــ ن 1( شـــربـــت 
عشق ــوز  سـ گــفــت  ــوان  ــت ن نیم پختگان  2( بـــا 
ــر خاک ــه ای فــشــان ب ــرع ــر شـــراب خـــوری ج گـ 3( ا
بود جــایــم  بــریــن  ــردوس  فـ و  بـــودم  ملک  4( مـــن 

ــا ــرم خ دانـــــــه  ز  ــد  ــنـ کـ تــــنــــاور  ــل  ــخـ نـ
ــود ب ــر  ــب ــی خ ب ــان  ــگ ــت ــوخ س عــــذاب  از  ــام  ــ خ
ــاک؟ ب ــه  چ غیر  ــه  ب رســد  نفعی  ــه  ک گــنــاه  آن  از 
خــــراب آبــــادم دیــــر  ایــــن  در  آورد  آدم 

واژگانمّشخصشدهدرهمهگزینهها»نقشنهادی«دارند؛بهجز.............-2522
من از  پــس  کــه  کــی  خــا مــن  از  مفشان  1( دامـــن 
بار بــربــنــدم  مرحله  ایـــن  ــز  ک روز  آن  2( خــــّرم 
3( ای عاشـــــــقان روی تـــــــو از ذّره بیشـــــــتر
دارم ــه  ــن ســی در  او  ــج  ــن گ حـــافـــظ  ــو  ــ 4( چـ

ــارم ــب غ بــــاد  بــــرد  کـــه  نـــتـــوانـــد  در  زیــــن 
خــبــرم ــان  ــق ــی رف ــد  ــن ــرس پ ــو  تـ ــوی  ــ ک ــر  سـ وز 
ــرم؟ ــم ت ک ذّره  ــز  ک ــو  ت ــه وصـــل  ب ــم  رسـ ــی  ک ــن  م
ــرم ــی ــق ــی بـــیـــنـــد ح ــ ــّدعـ ــ ــه مـ ــ گــــــر چـ ا

و کمی متفاوت تر  

قافیهدرکدامگزینهنقش»قیدی«دارد؟-2523
ـــت ـــش انداخ ـــن دروی ـــر م ـــر ب ـــت و نظ ـــت بگذش 1( مس
2( پیـــر پیمانه کـــش مـــن کـــه روانـــش خـــوش بـــاد
3( بـــا صبـــا در چمـــن اللـــه ســـحر می گفتـــم
4( کم تـــر از ذّره نـــه ای پســـت مشـــو مهـــر بـــورز

ـــخنان ـــ ـــه شیرین س ـــ ـــراغ هم ـــ ـــم و چ ـــ ـــت ای چش ـــ گف
ــکنان ــ ــت پیمان شـ ــ ــن از صحبـ ــ ــز کـ ــ ــت پرهیـ ــ گفـ
خونین کفنان؟ همه  ایــن  ــد  ــه ان ک شــهــیــدان  ــه  ک
ــی چــرخ زنــان ــد رسـ ــی ــورش تــا بــه خــلــوتــگــه خ



معنی واژه
موضوع: معنی واژه

نوع: حفظی ـ مفهومی
محتوا: معنی لغوی واژه ها، ترکیب ها و اصطالحات

ریزموضوعات: معانی اصلی، مجازی، کنایی، استعاری
منبع مطالعه: 

• واژه نامه  پایان کتاب درسی
• واژه های بیرون از واژه نامه

تنّوع تیپ: 5 گونه
وضعّیت پاسخ گویی داوطلبان: متوّسط
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تیپ شناسی سؤاالت معنی واژه

در سؤاالت معنی واژه با 5 تیّپ اصلی به این نام ها روبه رو می شوی: واژه به ترتیب، معنی به ترتیب، مجموعه واژه، کمانکی، واژه در شعر

نام تیپ:
واژه به ترتیب

ساختار: چندواژهرادرصورتسؤالمیبینیومعانیپیشنهادیرابهترتیبدرگزینهها.
ویژگی:توّجهطّراحبهغلطاندازها

فراوانی:درهرسؤالمعموالًمعنی4واژهپرسیدهمیشود.
شگرد پاسخ گویی:ردّگزینه

نمونه: معنی واژه های »حمّیت ـ بیغوله ـ ثمین ـ آخته« به ترتیب، کدام است؟

 1û(تالشـشاهراهـوزینـتیز
2û(جوانمردیـبیراههـگرانقدرـُکشنده

 3û(مردانگیـخرابهـارزشمندـبُّران
 4(غیرتـکنجوگوشهـپربهاـبیرونکشیده

)خارج از کشور 96(

پاسخ: گزینه )4(

معنی درست واژه  ها:

حمّیت: غیرت،مرّوت،جوانمردی

بیغوله:ُکنج،گوشه،ویرانه

ثمین: پربها،گرانبها،گرانقیمت

آخته: بیرونکشیده،برآورده،کشیده،برافراشته

نام تیپ:
معنی به ترتیب

ساختار: معنیواژههارادرصورتسؤالمیبینیوواژههایمرتبطرابهترتیبدرگزینهها؛درستعکستیپ»واژه
بهترتیب«.

ویژگی:توّجهطّراحبهواژههایچندمعنایی
فراوانی:درهرسؤالمعموال4ًواژهپرسیدهمیشود.

شگرد پاسخ گویی:رّدگزینه

نمونه: واژه های »اسب سرخ مو ـ مّدت دارنده ـ اطاعت کردن ـ قدم« به ترتیب، معانی کدام واژه ها است؟

  1(َکَهرـمتمادیـطوعـُخطوه

2û(ُکرندـمتواترـمطاوعهـگام

 3û(ُکمیتـُممدـمطیعـُخطوه

4û(بارهـمتقاربـمطاعـخطوات
)تجربی 96(

پاسخ: گزینه )1(

معنی درست واژه  ها:

َکَهر: رنگسرخمایلبهتیرگی)مخصوصاسبواستر(

متمادی: مّدتدارنده،طوالنی،دراز

 طوع: فرمانبردن،اطاعتکردن

ُخطوه: گام،قدم

1

2



 ستایش + فصل یکم 

درس نامه
واژههایاینفصلروتویدوتابخِش»واژهنامه«و»متندرس«میبینی.

واژهنامه:واژههاییینکهمعنیاشونتویکتابدرسیاومدهوتویآزمونام،بیشتر،ازاونااستفادهمیشه.پسدقیقبخونشون.
متندرس:واژههاییینکهمعنیشونمهّمه،اماازچشممؤلّفایکتابدرسیافتادهن،بااینحال،باتوجّهبهروشهایطّراحیسؤالتویچنسالگذشته،ممکنه

تویآزمونابیان!

واژهانمه

خورشوغذایشاهانهخسروانی خورشتیرهبختی،بدبختیِادبار
خودرأی،خودسر،لجوجخودروبیدرنگ،بدوناندیشهسخنگفتنیاشعرسرودنِارتجاالً

سرگشته،حیران،فرومانده،لجوج،بیهودهخیرهرحمخواستن،طلبرحمکردنِاسترحام
بخش،یکششمچیزیدانگشنیدن،گوشدادناستماع
ک مرّکبدان،جوهردواتجمِعفلک،آسمان،چرخافال
روزیدهندهرّزاقنیکبختی،خوشبختیاقبال
منسوببهزنگار،سبزرنگَزنگاریضرورت،الزمگردانیدن،واجبگردانیدنِالزام
آفرینزهیوقت،هنگاماَوان
پیچوخمزلفشکنالقّصه،بههرحال،خالصهباری

یکیازآهنگهایموسیقیایرانی،گوشهایازدستگاهشورشهنازبداندیش،بدخواهبَدسگال
گاهصاحب دلشایستگی،لیاقتبرازندگی عارف،آ

بِسِمل کردن
بریدن،چونمسلماناندروقتذبحجانور را سرجانور
！بِسماهللالّرحمنالّرحیممیگویند،بههمیندلیل،به

ذبحکردن»بسملکردن«گفتهمیشود.
تباه،تلفضایع

جمِعضمیمه،همراهوپیوست؛دردرس:نشانهایدولتیضمایمجامهایکمارزش،گلیمدرشتوکلفتپالس
خو،عادت،طبعوسرشتطبیعتزیورپیرایه

آرامش،سکونوقرارطمأنینهگواهینامهتصدیق نامه
خشمگرفتنبرکسی،سرزنشکردنِعتاب کردنبهانهآوردن،درنگکردنتعّلل

جمِعتعلیق،پیوستهاویادداشتمطالبوجزئّیاتدرتعلیقات
ستیزهکار،دشمنوبدخواهَعنودرسالهیاکتاب؛دردرس:نشانهایارتشی

شوروغوغاکنانُغلغله زنبیان،بیانکردنتقریر
گشایش،گشایشدرکارومشکلفرجگرامیداشتتکریم
روشنایی،پرتوفروغالغروباریکاندامتکیده
بخشش،َکَرم،نیکویی،دانشفضلشتابنده،سریعتیزپا

غم،اندیشه،خدمت؛تیمارداشتن:غمخواریومحافظتتیمار
سرشاروفراوان،بسیاربخشندهفّیاضازکسیکهبیمارباشد.

کار،ستمکارجافی خویشیوخویشاوندیقرابتجفا
پسگردن،پشتگردن،پشتقفاشرموحیاُحجب
سقفدهان،مجازاًدهان،زبانکامورقهنازکفلزی،ازجنسحَلَبَحلَبی

فاریس)1(
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میدان جنگ، جای نبردمعرکهاسب سرخ مایل به سیاهُکَمیت
شکست خوردهمغلوببوتۀ گل، گل سرخ، بیخ بوتۀ گلگلُبن
گزیر، ناچارالَجَرم کلیدمفتاحنا
سیم، رشته فلزی دراز و باریکمَفتولبازیلَعب

گاه شدن، متوّجه شدنملتفت شدنبرای چه کسی می گویی؟لَِمن تَقول آ
محل جمع شدن آب های کثیف و بدبومنجالبخوش گذرانیلَهو و لَعب

کهنه، فرسودهُمندرسبازی و سرگرمی، آن چه مردم را مشغول کند.لَهو
زشت، ناپسندُمنَکرخو گرفتهمألوف
شیفته، بسیار مشتاق، حریص، آزمندمولعمعمول، مرسوممتداول
بی مانند، بی نظیرنادرهدروغ، بی اصل، ناممکنُمحال

روش، نوعنمطخوار، زبون گردیدهمَخذول
نشان داده، ارائه کرده، آشکار کردهنمودهبی نیازمستغنی

نیلوفریلطیفه گویی، دلقکیمسخرگی
نیلوفر،  رنگ  به  نیلوفر،  به  منسوب  نسبی،  صفت 
الجوردی )در درس، مقصود از »پرده نیلوفری«، آسمان 

الجوردی است.(
کتَورطهچیزی که نوشیدنش مستی آورد؛ مثل شرابُمسِکر زمین پست، مهلکه، هال

و ُمطربی ساز  نواختن  که  کسی  مطرب:  مطرب؛  شغل  و  عمل 
غوغا، داد و فریاد، شلوغی، جمعّیت مردمهنگامهخواندن آواز را پیشه خود سازد.

رها، آزاد؛ یله دادن: تکیه دادنیلهجمِع معصیت، گناهانمَعاصی

 منت درس

اندیشیدن، فکر کردن )سگال: بن مضارع(سگالیدنکنایه از »مناسب، مطابق میل و آرزو«باب دندان
ترسسهمکوچه، کوی، محّلهبرزن
ک، ترس آورسهمگنریشه، بنیاد، پایان، آخربُن خوفنا

شادی، نشاططََربروشن، درخشان، تابدارتابناک
غلبه کننده، پیروز، چیره شدهغالبخواری، پستی، زبونیحقارت
بی ذوقکژ طبعآفریننده، مبدعخاّلق
کنایه از »جنگیدن«گرد برانگیختنسر بریدنذبح

از روی بی تجربگی؛ ناشی: تازه کار، کم تجربهناشیانهراه آورد، سوغات، ارمغانَرهاورد

ک، وحشت آورَزهره در هلیمترسنا
از گندم پوست کنده و گوشت می پزند.  غذایی لذیذ که 
اصل این کلمه، »هالم« بوده و ممال شده است و نوشتن 

آن به صورت »حلیم« نیز متداول است.
برابریهمسریکیسه صفرا یا مایع زرد رنگ و تلخ موجود در آنزهره

بی نظیر، بی مانندیکتاکنایه از »تسلیم شدن«سپر انداختن

واژهبهترتیب
ساختار:  واژه در سؤال، معنی در گزینه 

ویژگی: توجه طراح به غلط اندازها

فراوانی: معموالً 4 واژه

شگرد پاسخ گویی: رّد گزینه

واژه به ترتیب: چَن تا واژه توي صورت سؤال می بینی که توی هر گزینه، معنی هایی براشون پیشنهاد شده! از تیپّای مهم و »سهام دار«ه! یعنی بیشتر وقتا توی کنکور از 
قبل واسه ش یه دونه سهمیه کنار گذاشتن. پس سعی کن از همین االن باهاش رفیق  شی. از تستا نترس. هر قسمتی به نظرت سخت تره بیشتر حواست رو جمع کن. 
توی تستاي معني واژه ـ همه  تیپّاش ـ به »غلط انداز« اهّمیّت بده. توی این سؤاال، صددرصِد تمرکِز طّراح روي غلط اندازه؛ یعنی هر چیزي که آدم رو به اشتباه میندازه. 

همه  چیزایي که باعث مي شن معني غلط رو با درست اشتباه بگیري. 
حتمِن حتماً پاسخاي تشریحي رو خوب بخون. گزینه هاي غلط توی پاسخا مفّصل بررسي شدن. اگه مي خواي ضرر نکني پاسخا رو جّدي بگیر!

قبل از شروع کردن، اول، فهرست واژه های فصل اول رو بخون ولی به ترتیب، اّول واژه نامه و بعد متن درس.
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با4تاواژهشروعکن! 
در کدام گزینه به معنی درست واژه های »باری ـ هنگامه ـ فضل ـ ُمحال« اشاره شده است؟7 2768

بیاصل َکَرمـ جمعّیتمردمـ 2(القّصهـ 1(بزرگـنزدیکیـبخششـدروغ
ناممکن داناییـ ابتدایکارـ 4(خالصهـ موردشک نیکوییـ غوغاـ 3(بههرحالـ

در کدام گزینه به معنی درست واژه های »خیره ـ اَوان ـ مولع ـ َورطه« اشاره شده است؟7 2769
نابودی بسیارمشتاقـ وقتـ 2(حیرتـ هالکت آزمندـ میانهـ 1(فروماندهـ

مهلکه شیفتهـ ابتداـ 4(بیهودهـ حریصـزمینپست هنگامـ 3(لجوجـ
در کدام گزینه به معنی درست واژه های » ِالزام ـ خودرو ـ طبیعت ـ َعنود « اشاره شده است؟7 2770

2(واجبـخودسرـسرشتـدشمن 1(واجبگردانیدنـلجوجـطبعـمخالفان
4(الزمگردانیدنـخودرأیـعادتـستیزهکار متکیبهخودـخوـبدخواه 3(ضروریـ

در کدام گزینه به معنی درست واژه های »َورطه ـ نادره ـ خیره ـ نمط« اشاره شده است؟7 2771
2(نابودیـشگفتانگیزـحیرانـپالس 1(مهلکهـبیمانندـسرگشتهـزیرانداز

کتـگوشهـلجوجـنوع 4(هال 3(زمینپستـبینظیرـفروماندهـروش
در کدام گزینه به معنی درست واژه های »مولع ـ ِالزام ـ اَوان ـ ضایع« اشاره شده است؟7 2772

2(شیفتهـالزمگردانیدنـهنگامـتلف 1(حریصـضرورتـابتداـزشت
4(آزمندـواجبگردانیدنـوقتـزمینزراعی 3(بسیارمشتاقـمصّممـاوایلـتباه

در کدام گزینه به معنی درست واژه های »خودُرو ـ ملتفت شدن ـ َعنود ـ ِادبار« اشاره شده است؟7 2773
2(خودرأیـاستفادهکردنـدشمنانـبدبختی 1(مستبدـبهرهمندشدهـستیزهکارـکاردانی

4(خودسرـمتوّجهشدنـدشمنـخردمند گاهشدنـبدخواهـتیرهبختی 3(لجوجـآ

ویژگی:غلطاندازها،جمعومفردکمـانکـی ساختار: واژه)معنی(/واژه)معنی(/...
شگرد پاسخ گویی: بررسیکاملواژههاومعانی فراوانی: معموال8ًواژه

بهاینمیگیمتیّپکمانکی.»کمانک«.تکرارکن:ک...ما...نک!یهباردیگه:ک...ما...نککک!حاالشد!ایناسمروخوبیادتبمونه.تیپّیهکههمیشهبایدجلوی
چشمتباشه.بایدبهشعادتکنی.سهامداِرَقَدریه.یعنیتویخیلیکنکوراسهمیهداشته.طّراحکههیچّی،وزیرآموزْشپرورشمعوضبشه،ایندوتاکمانکازجاشون
تکوننمیخورن!سالهایسالتویهمهیکنکورا،همهیرشتهها،همهیاینچَنسال،سؤالبوده.تویواژهوامالوتاریخادبیّاتتادلتبخواداََزشسؤال
اومده.پسسعیکندوِسشداشتهباشی.سعیخودتروبکن.عادتمیکنی.مام)ماهم!(اّولخوشموننمیومد.ازبسکهغلطاندازداشت.جوریشدهبودکههر

وقتمیدیدیمشمیگفتیم:»کمانک،حیاکن!آزمونارورهاکن!«اِنقداومد!اِنقداومدکهعاشقششدیم!
پاسختشریحيروفراموشنکن!مخصوصاًاینکهتیّپکمانکيازبقیّهتیپّاغلطاندازايبیشتريداره.رّدگزینهماینجاجوابنميده.اینتیپ،دیگه»تنبليبَردار«نیست!

بازمميگیم:پاسخايتشریحيروفراموشنکن.اصالًاگهپاسخارونميخوني،سؤاالرَمحلنکن!مردباش!!!

بایدواژههاییکهاشتباهمعنیشدنروبادّقتبشمری.حواستبهجهتمثبتومنفیسؤال)درستیانادرست(باشه!اولبا6تاواژهشروعمیکنیم. 
معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ 7 2774

ک )چرخ( / خاّلق )مبدع( / زهی  )افسوس( / فضل )نیکویی( / فروغ )پرتو( / رّزاق )روزی دهنده(  افال
4(یک 3(دو 2(سه 1(چهار

وازاینجابهبعد8تایی 
معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ 7 2775

تعلّل )درنگ کردن( / مفتاح )گشایش( / معرکه )جای نبرد( / هنگامه )زمان دیدار( / یله )آزاد( / شکن )پیچ و خم زلف( / تیزپا )شتابنده( / برازندگی )الیق(
4(یک 3(دو 2(سه 1(چهار

معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ 7 2776
تکیده )بی اختیار( / ِاسترحام )رحم کردن( / ُمحال )بی اصل( / تیمار )بدحالی( / تصدیق نامه )گواهی نامه( / ُکَمیت )اسب زرد( / ُمسِکر )مست( / دوات )جوهر(

4(شش 3(پنج 2(سه 1(چهار
معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ 7 2777

ُحجب )شرم و حیا( / طمأنینه )سکون و قرار( / سگالیدن )بداندیش( / برزن )محّله( / فّیاض )بسیار بخشنده( / طََرب )سرگرمی( / مَخذول )زبون گردیده( / 
مَعاصی )گناه(

4(یک 3(دو 2(سه 1( چهار

َ َ



ستایش + فصل یکم   

درسنامه
واژههایاینفصلروتویدوتابخِش»واژهنامه«و»متندرس«میبینی.

واژهنامه:واژههاییینکهمعنیاشونتویکتابدرسیاومدهوتویآزمونام،بیشتر،ازاونااستفادهمیشه.پسدقیقبخونشون.
متندرس:واژههاییینکهمعنیشونمهّمه،اّماازچشممؤلّفایکتابدرسیافتادهن،اّماباتوجّهبهروشهایطّراحیسؤالتویچنسالگذشته،ممکنهتویآزمونابیان!

واژهانمه

قراضه و ُخردۀ زر، زِر سّکه شدهزِر پارهنگون بختی، پشت کردن؛ متضاّد اقبالادبار
چانهزنخدانجمِع طبیب، پزشکاناطّبا

ک و منّزه است خدا؛ برای بیان شگفتی به کار می رود، معادِل سبحان اهللمجروح، خستهافگار پا
»شگفتا«

ستاندن، دریافت کردنِستدننیک بختی، روی آوردناقبال
ورم مغز، سرگیجه و پریشانی، هذیانسرسامخدا، آفریدگارایزد

جشنسورسوار شدنبرنشستن
سحرگاه، پیش از صبحشبگیربی تردید، بی شکبی شبهت

آن است که خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده، مهّیا کند توفیق
سایه بان، خیمهشراعتا خواهش او به نتیجه برسد؛ سازگار گردانیدن

جانور پستانداری است از تیرۀ سگان که جزو رستۀ گوشتخواران است.ُشغالامضا کردن فرمان، ُمهر کردن نامه و فرمانتوقیع
دست و پای از کار افتادهَشلبداندیشی، ناراستیتیره رایی

آشفته حالشوریده رنگگریبان، یقهجیب
دشوار، سختَصعبهنگام چاشت، نزدیک ظهرچاشتگاه
بخششِصلَتمزه، طعمچاشنی
زمین زراعتی؛ َضیَعتک: زمین زراعتی کوچکَضیَعتنوعی ساز که سرِ آن خمیده است و تارها دارد.چنگ
حادثه، بیماریعارضهخدمت کارانَحَشم

عزیز است و بزرگ و ارجمندعزَّ و َجلشیرینیحالوت
گردن بندِعقدغیرت، جوان مردی، مردانگیحمّیت
تاوان زده، کسی که غرامت کشد.غرامت زدهجمِع ُخطوه، گام ها، قدم هاُخطوات
جنگ کردن با کّفارَغزوسریعخیرخیر
کرانَخیلتاش پنهان، نهان از چشمغیبگروه نوکران و چا
آسوده شدن از کارفارغ شدننیاز، ضرورتدربایست

آسوده تر، راحت ترفراخ ترتندرست، سالمُدُرست
آسایش، آسودگیفراغمکر و ناراستی، در درس: مّکار و تنبلَدَغل

اندرونی، اتاقی در خانه که پشت اتاقی دیگر واقع شده باشد، فروِد سرایچرم و پوست؛ یک دوال: یک الیه، یک پارهدوال
مخصوص زن و فرزند و خدمت گزاران

متحّیر شدنفروماندنکوتاه هّمت، دارای طبع پست و کوتاه اندیشهدون هّمت
به رنگ فیروزه، فیروزه رنگفیروزه فامدامنۀ کوه، صحراراغ

تقدیر، سرنوشتقضارقعه، نامۀ کوتاهُرقعت
ک، غذاُقوتباغ، گلزارروضه رزق روزانه، خورا

کفایتکافینابود شدن، برطرف شدنزایل شدن دانای کار، با
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کارهای مهم و خطیرمهماتساحل، کنارکران
کیدشده، استوارمؤّکدناپسندیکراهیت تأ
قایقی کوچک که از درخت میان تهی سازند.ناوذوب کردنگداختن

هم نشین، همدمندیمفرستادن، روانه کردنگسیل کردن
خوار و زبون، اندوهگیننژنداندکیلَختی
نکته هانُکت نویددهنده، مژده رسانمبّشر

نماز ظهرنماز پیشیننزدیک شونده، هم گرامتقارب
سختی و عذاب، گناهَوبالپنهان، مستورمحجوب
بار سنگین، در درس: باِر گناهوزرگردن بندمخنقه
گاه، علفزارمرغزار خجسته، مبارک، نیک بختهمایونسبزه زار، چرا

یوزپلنگ، جانوری شکاری، کوچک تر از پلنگ که با آن به شکار یوزآوازخوان، نوازندهمطرب
آهو و مانند آن می روند.

پیوسته، همراهمقرون

منتدرس

میدان، پهنه، ُگسترهعرصهبزرگاناعیان
نشان دهنده، نمایانگرعرضه ِدهاجازه  مالقات دادنبار دادن

عزیز و بزرگ است.عّزوجلکاخ و دربار پادشاهبارگه
بیماری، مریضیعّلتتوضیح داد، نشان داد، آشکار کردباز نمود
بزرگ، َسْرَور، سردار، رئیس قومعمیدخبرخوش، نوید، مژدهبشارت
فریاد، خروش، بانگ بلندغریوکاسهتاس

نام شهری که پایتخت غزنویان بوده است.غزنینآشفتگی، بی قراری، نا آرامیتشویش
رنگفامتماشا، سیر، گردش، گشادگی  خاطرتفّرج
افتخار، مباهات، بالیدنفخرمنسوب به توز، پارچه  نازک کتانی که نخست در شهر توز می بافته اند.توزی

روش، اُسلوب، شیوهقاعدهگستردنی هاجامه ها
همدم، همسر، یار، مصاحبقرینزیباییجمال
خالصهالقّصهمال اندک، ریزه و شکستۀ چیزی، در لغت به معنای ریزۀ گیاه خشکُحطام

کافورکنایه از »بی تجربگی و نادانی«خامی
دارویی است خوش بو و سفیدرنگ که از بعضی گیاهان به ویژه 
اثر  کافور،  می آید.  دست  به  کافور  درخت  به  معروف  درختی 

ضدعفونی کننده و ضّد تب دارد.
گیاهی که از ساقه های الیاف آن در نّساجی استفاده می کنند.کّتانپادشاه، سلطانخداوند
آماده شدن، هّمت کردنکمر بستنبا ناز و به آهستگی راه رفتنخرام

کاخ، قصرکوشکَسرَور، بزرگخواجه
ضربه خوردنکوفته شدننویسنده، کاتبدبیر

سنگینگرانپریدنددرَجستند
برگزید، انتخاب کردُگزیدمرّکب داندوات
سپاهیانلشکریپست، سفله، فرومایه، خسیسدون
ُکمااندیشهرای جمله   دعایی است به معنای »خدا خیرتان بدهد.«لِ ّلِه َدرُّ

فرمان دادنمثال دادنکنایه از »نقِل مکان کردن و اقامت ُگزیدن«رخت کشیدن
نیازمندان، فقیرانمستحّقانروزیرزق

جمِع مملکت، کشور، قلمرو پادشاهیممالکعامه  مردمرعّیت
کم یابنادرهنامهُرقعت
نوشتننبشتنپرنده ای است حالل گوشت شبیه کالغ که تمام پرهایش سیاه رنگ است.زاغ
کشور، سرزمینوالیتباالَزبَر

یک میلیونهزار هزارزیبارو، معشوق، محبوبشاهد
آشوب و فتنه ای که مردم را به جنبش درآورد.هَزاهزجواب پس دادنشمار دادن

بخت، شانسهنرآفرینشصنع
ننگعار
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ویژگی: چندمعنایی، چندبیانی، جمع و مفرد، معانِی سخت تر از لغتواژهبهترتیب ساختار:  واژه در سؤال، معنی در گزینه 
شگرد پاسخ گویی: رّد گزینه فراوانی: معموالً 4 واژه 

»واژهبهترتیب«روکهمیشناسی؟یهباردیگهبررسیشمیکنیم.اینبارتویفارسی2
همینجااّوِلکتابفارسی2یهباردیگهميگیمکهوسطتستزدنهينیایْمسراغت:پاسختشریحیاروبخووووون!

باسهتاواژهشروعمیکنیم... 

معنای  واژگان »مخنقه ـ عقد ـ حطام« به ترتیب در کدام گزینه دقیق تر آمده است؟9 2967
2( قاّلده ـ گردن بند ـ مال اندک دنیا 1( پیراهن ـ دانۀ درشت ـ ریزۀ گیاه خشک 

4( نوعی لباس ـ گردن آویز ـ ثروت کم و ارزشمند دنیا 3( گردن آویز ـ پیمان بستن ـ ارزش های دنیوی 

وچهارتایی! 

در کدام گزینه به معنی درست واژه های »گسیل کردن ـ همایون ـ َوبال ـ مرغزار« اشاره شده است؟9 2968
2( فرستادن ـ  مبارک ـ درشت ـ سبزه زار 1( جدا کردن ـ  خجسته ـ  عذاب ـ محّل تجّمع پرندگان  
گاه  4( روانه کردن ـ نیکبخت ـ گناه ـ چرا 3( پاره کردن ـ خوش یمن ـ  ناتوان ـ جنگل 

در کدام گزینه به معنی درست واژه های »سرسام ـ ُخطوات ـ قوت ـ دون هّمت« اشاره شده است؟9 2969
2( هذیان ـ  قدم ها ـ رزق روزانه ـ کوتاه اندیشه ک ـ کوتاه هّمت  1( ورم مغز ـ گام ـ خورا

4( سرگیجه ـ  گام ها ـ توان ـ بلند نظر 3( پریشانی ـ سخنرانی ها ـ غذا ـ دارای طبع پست 
در کدام گزینه به معنی درست واژه های »َدَغل ـ حمّیت ـ ادبار ـ نژند« اشاره شده است؟9 2970

2( مکر ـ تعّصب ـ نگون بختی ـ خشمگین 1( مّکار ـ  غیرت ـ اندیشیدن ـ خوار  
4(  تنبل ـ جوان مردی ـ تأّمل کردن ـ زبون 3( ناراستی ـ مردانگی ـ پشت کردن ـ اندوهگین 

در کدام گزینه به معنی درست واژه های »نژند ـ ادبار ـ َدَغل ـ دون« اشاره شده است؟9 2971
2( افسرده ـ پشت کردن ـ مّکار ـ فرومایه 1( اندوهگین ـ اندیشیدن ـ ناراست ـ پست 

4( پژمرده ـ بدبختی ـ نوعی ساز ـ خسیس 3( سرگشته ـ درایت داشتن ـ حیله گر ـ سفله 
در کدام گزینه به معنی درست واژه های »حمّیت ـ َزنَخدان ـ قوت ـ اقبال« اشاره شده است؟9 2972

2( رشک ـ گریبان ـ غذا ـ سعادت 1( جوانمردی ـ خسیس ـ نیرو ـ خوشبختی 
4( مرّوت ـ رشتۀ تاب داده ـ توان ـ الیق بودن 3( غیرت ـ چانه ـ خورا ک ـ روی آوردن 

در کدام گزینه به معنی درست واژه های »همایون ـ َوبال ـ محجوب ـ مبّشر« اشاره شده است؟9 2973
2( خجسته ـ عذاب ـ پنهان ـ انسان  1( میمون ـ سختی ـ دورافتاده ـ مژده  

4( نیک بخت ـ گناه ـ مستور ـ مژده رسان 3( مبارک ـ اضافی ـ ترک شده ـ نویددهنده 

ویژگی: غلط اندازها، جمع و مفردکمـانکـی ساختار:  واژه )معنی( / واژه )معنی( / ... 

شگرد پاسخ گویی: بررسی کامل واژه و معانی فراوانی: معموالً 8 واژه 

مثِلهمیشهپُروپـِیمونوِقـبراقوتوپُره.مثِلهمیشهپُِرسؤاالیپرنکتهوبهیادموندنی.بزنکهنوشجونتباشهجَوون.اّولیش7تاییوبعد،بیشترمیشن!

معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن، نادرست نوشته شده است؟ 9 2974
نژند )دشوار( / اقبال )خوشبختی( / صنع )آفرینش( / دون )فرومایه( / بارگه )کاخ و دربار پادشاه( / گران )سنگین( / جیب )گریبان( 

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 
معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ 9 2975

َوبال )سختی و عذاب( / متقارب )گزنده(/ غرامت زده )تاوان زده( / زِر پاره )زِر سّکه شده( / بی شبهت ) تردید(/ غیب )نهان از چشم( / ادبار )روی 
آوردن( / ندیم )همدم(

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 
معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ 9 2976

  نژند )نگران(/  حمّیت )جوانمردی(/  توقیع )بدگویی(/  راغ )صحرا(/  روضه )گلزار(/  َضیَعت )نابودی(/  فراخ تر )راحت تر(/  گداختن )ذوب کردن(
4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 

معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ 9 2977
مبشر  )مژده رسان(/  وزر )بار سنگین(/  مؤّکد )استوار(/  محجوب )مستور(/  قضا )تقدیر(/  سرسام )ورم مغز(/  دوال )زخم(/  افگار )اندیشه ها(

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 



ستایش + فصل یکم

درسنامه
واژه های این فصل را در دو بخش »واژه نامه« و »متن درس« می بینی ... 

واژه نامه: واژه هایی که در کتاب درسی برایشان معنی هایی ذکر شده و مطمئناً در آزمون ها بیشتر از آن ها استفاده می شود. پس آن ها را دقیق تر بخوان....
متن درس: واژه هایی که از نظر معنایی مهمّ اند اما از نظر مولفین کتاب درسی پنهان مانده اند اّما با توجّه به روش های طراحی سؤال در سال های اخیر ممکن است در آزمون ها 

مورد پرسش قرار گیرند.

واژهانمه

ادیب 
معنای  به  درس  متن  در  سخن دان،  ادب شناس،  آداب دان، 

معّلم و مربّی است.
ستایش، سپاسثنا

پاداش کار نیکجزا روی گردان از چیزی، روی گردانی، انصرافاعراض

خوش اندامجسیم تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و االغ و ... می بندند.افسار

کراه بزرگواری، شکوه، از صفات خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد.جالل ناخوشایند بودن، ناخوشایند داشتن امریا

بخشش، سخاوت، َکَرمجود بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانیِانابت

حالتی که در آن، احساس بیگانگی و مالحظه و رودربایستی انبساط 
کیفر و مجازات شرعی برای گناه کار و مجرمحد نباشد؛ خودمانی شدن

حکیمجمِع بنت، دخترانبنات 
دانا به همه چیز، دانای راست کردار، از نام های خداوند تعالی؛ بدین 

معنا که همه کارهای خداوند از روی دلیل و برهان است و کار 
بیهوده انجام نمی دهد.

زیور، زینتِحلیهسرانگشت، انگشتبَنان 

حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جست وجوی پوییدن 
ِمی فروشخمار چیزی، تالش، رفتن

سفره، سفره فراخ و گشادهخوان درخت انگور، َرزتاک 

باقی مانده؛ تتّمه دور زمان: مایه تمامی و کمال گردش روزگار، تتّمه
پاسبان و نگهبان، شب َگردداروغه مایه تمامی و کمال دوِر زمان رسالت

زنی که به جای مادر به کودک شیر می دهد یا از او پرستاری می کند.دایههدیه، ارمغانتحفه 

درهم سرگشتگی، سرگردانیتحّیر
دَِرم، مسکوک نقره که در گذشته، به عنوان پول رواج داشته و ارزش آن 
کسری از دینار بوده است؛ در متن درس، مطلق »پول« مورد نظر است.

کاریتزویر  دینارنیرنگ، دورویی، ریا
واحد پول، سکه طال که در گذشته رواج داشته است. در متن 
درس، مطلق پول است. وزن و ارزش دینار در دوره ها و مناطق 

مختلف، متفاوت بوده است.

خداوند بزرگواری، صاحب بزرگیذوالجالل زاری کردن، التماس کردنتضرع 

بهارربیع گناه، کوتاهی، کوتاهی کردنتقصیر 

فاریس)3(
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سه تا نمونه از کنکور سراسری!  
)ریاضی 83(2 3233 معنی  واژه های »صفوت ـ نسیم ـ وسیم ـ ُدجٰی ـ حلیه« کدام است؟ 

2( برگزیده ـ خوش بو ـ دارای نشان پیامبری ـ تاریکی ها ـ زیور 1( روشنی ـ معطّر ـ دارای نشان ـ مرغ ـ زینت 
4( خلوص ـ باد مالیم ـ داغ دار ـ مرغ ـ زینت 3( روشن ـ خوش بو ـ شناخته شده ـ تاریک ـ زیور 

)زبان 83(2 3234 معنی  همه  واژه های »اعراض ـ انابت ـ تتّمه ـ فایق ـ مفخر« در کدام گزینه درست است؟ 

2( روی برگرداندن ـ توبه ـ آخرین نفر ـ موّفق ـ افتخارآمیز 1( ظواهر ـ بازگشت ـ پایان ـ بهتر ـ مایه  سرافرازی 
4( سرپیچی کردن ـ بازبینی اعمال ـ پایان بخش ـ بهتر ـ افتخارآفرین 3( روی برگرداندن ـ توبه ـ باقی مانده ـ برتر ـ مایه  ناز و بزرگی 

)خارج از کشور 83(2 3235 معنی  درست همه  واژه های »شکور ـ ربیع ـ قدوم ـ باسق ـ تضّرع« کدام است؟ 

2( شکرگزار ـ زیبا ـ آمدن ـ گناه کار ـ زاری کردن 1( سپاس گزار ـ بهار ـ آمدن ـ بلند ـ زاری کردن 
4( سپاس گزار ـ زیبا ـ قدم نهادن ـ باالرونده ـ التماس کننده  3( شکرگزار ـ بهار ـ قدم ها ـ برتر ـ درخواست کردن 

ویژگی: غلط اندازها، جمع و مفردکمـانکـی ساختار: واژه )معنی( / واژه )معنی( / ... 

شگرد پاسخ گویی: بررسی کامل واژه و معانی فراوانی: معموالً 8 واژه 

خوش اومدی به تیّپ کمانکی جَوون! به تیپّی که ما دوِسش داریم. به تیپّی که یقه همه مون دستشه. شوخی نگیرش که شوخی نداره!

معنی چند واژه روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ 2 3236

»افسار: تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و االغ و ... می بندند. / تتمه: باقی مانده  / جسیم: خوش اندام / داروغه: شب َگرد / ممّد: طوالنی / والی: حاکم / 

ِشبه: همسان / ُعصاره: افشره«

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 
معنی چند واژه روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ 2 3237

»کاینه: حیله گر / معاملت: اعمال عبادی / وظیفه روزی: رزق مقرر و معین / بَنان: انگشتان / تقصیر: کوتاهی کردن  /ِحلیه: پارچه ابریشمی / ربیع: بهار / 

نماینده: نشان دهنده«

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 
معنی چند واژه روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ 2 3238

»زاهد: پارسای گوشه نشین که میل به دنیا و تعلقات آن ندارد. / عاکف: هراسان / فضل: َکَرم / مدام: ِمی / مَِلک: فرشته مقّرب / اکراه: ناخوشایند / تحفه: بی ارزش / 

جالل: بزرگواری«

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 
معنی چند واژه روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟ 2 3239

»دایه: زنی که به جای مادر به کودک شیر می دهد یا از او پرستاری می کند. / منسوب: گماشته شده / وجه: ذات / شفیع: شفاعت کننده / َغرامت: تاوان / 

کرامت کردن: عطا کردن / معترف: اقرار کننده / یقین: بی شبهه و شک بودن، امری که واضح و ثابت شده باشد.«

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 
معنی چند واژه روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟2 3240

»والی: حاکم / حد: مجازات شرعی / عار: ننگ / َخّمار: ملول / محتسب: مأموری که کار او نظارت بر اجرای احکام دین بود. / وجه: ذات / واعظ: سخنوِر اندرزگو / 

مدام: ِمی«

4( یک 3( دو  2( سه   1( چهار 
معنی چند واژه روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟2 3241

»صفوت: برگزیده و خالص از هر چیز / جیْب: گریبان / ِحلیه: آگاه باش / عاکف:  گریزنده / ُمنَْکر: انکار کننده / باسق: بلند / بنان: سرانگشت / اجابت: قبول کردن / 

َوسیم: دارای نشان پیامبری / کاینه:  موجود«

4( سه 3( یک  2( چهار  1( دو 
معنی چند واژه روبه روی آن نادرست ذکر شده است؟  2 3242

»انابت: بازگشت به سوی خدا / اعراض: عرضه کردن / قسیم: زیبا / مکاشفت: آشکار ساختن / فایق: برگزیده / مزید: افزونی / تقصیر: گناه / تاک: رز / 

صفوت: برگزیده و خالص از هرچیز / ِحلیه: زینت«

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 



امــــــلـا
موضوع: امال

نوع: حفظی ـ مفهومی
محتوا: درست نوشتن واژه با توّجه به معنی

ریزموضوعات: امال
منبع مطالعه: 

• واژه نامه  پایان کتاب درسی
• واژه های بیرون از واژه نامه

تنّوع تیپ: 5 گونه
وضعّیت پاسخ گویی داوطلبان: ضعیف
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تيپ شناسي سؤاالت امالی واژه

در سؤاالت امال با 5 تیپ به این نام ها روبه رو می شوی:  امال با توّجه به معنی، امال در گروه کلمات، امال در عبارت، امال در متن، امال در شعر 

نام تیپ: 
امال با توّجه به معنی

ساختار:  معنی چند واژه را در صورت سؤال می بینی و در گزینه ها برای هر واژه چند شکِل امالیی پیشنهاد شده است.

ویژگی:  توّجه ویژۀ طّراح به واژه های »هم آوا« و »یادآور«؛ سادگی تشخیص پاسخ به دلیل امکان مقایسۀ امالهای مختلف یک واژه. سؤاالت این 

تیپ گاهی به صورت کمانکی طرح می شود.
فراوانی:  در هر سؤال معموالً امالی 4 واژه پرسیده می شود.

شگرد پاسخ گویی:  رّد گزینه

نمونه:  امالی صحیح کلمه ها به معانی »تفّرجگاه ـ اندوه ـ آبروریزی ـ تندی ـ تاوان« کدام است؟

کی ـ سورت ـ قرامت  û 1( نزحتگه ـ ضجرت ـ حّتا
کی ـ سورت ـ غرامت  2( نزهتگه ـ ضجرت ـ هّتا

کی ـ ثورت ـ غرامت  û 3( نزهتگه ـ زجرت ـ حّتا
کی ـ ثورت ـ قرامت û 4( نزحتگه ـ زجرت ـ هّتا

 )كارشناسي ارشد 90(

پاسخ:  گزینه  )2( 
امالی درست واژه ها: 

نزهتگه:  تفّرجگاه / ضجرت:  اندوه، دل تنگی  )زجر:  شکنجه( / هّتاکی:  آبروریزی، پرده دری / سورت:  شّدت، تندی / غرامت:  تاوان، جریمه

نام تیپ: 
امال در گروه كلمات

ساختار: در هر گزینه چند »گروه کلمه« داده می شود که امالی یک یا چند تا از آن ها نادرست است. به ندرت هم ممکن است گروه کلمات در هر 

چهار گزینه مثل هم باشند و فقط شکل امالی آن ها دست کاری شده باشد. 
ویژگی:  تعداد زیاد واژه ها و در عوض، امکان حدس امالی درست با توّجه به رابطۀ هم نشینی واژه ها در هر گروه کلمه. سؤاالت این تیپ گاهی به 

صورت کمانکی طرح می شود.
کثر 16 تا! فراوانی:  در هر گزینه معموالً امالی 4 گروه کلمه بررسی می شود؛ یعنی در هر سؤال حّدا

شگرد پاسخ گویی:  رّد گزینه

نمونه1:  در کدام گروه کلمه غلط امالیی وجود دارد؟ 

û 1( ملجأ و مأوا ـ اخّوت و دوستی ـ برائت و بیزاری ـ نطق غّرا
û 2( وزر و وبال ـ مؤانست و دوستی ـ شیوه و نسق ـ تأنّی و وقار

 3( بحبوحه و اثنا ـ بقاع متبرکه ـ تقاس و تالفی ـ انزجار و نفرت

û 4( متأللئ و درخشان ـ سفر و حضر ـ سیاق مطلب ـ لمحه و لحظه
 )تجربی 96(

پاسخ:  گزینه  )3( 
امالی درست واژه: 

تقاص:  تالفی

نمونه2:  در میان گروه واژه های زیر چند غلط امالیی به چشم می خورد؟
زمان/   و  برهه   / سستی  و  فطرت   / شعبان  غّره    / طرب  اهل  و  مقنّی ها   / انتخاب  و  اصطناع   / تقدیر  و  اجل  بیزاری/  و  انزجار  وحوش/  و   »صباع 

هرس شاخه ها«

û 4( پنج û 3( چهار   2( سه  û 1( دو 
 )انسانی  95(

پاسخ:  گزینه  )2( 
امالی درست واژه ها: 

سباع:  جانوران وحشی / مغنّی :  نوازنده / فترت:  سستی

1

2
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هلهله )جوش و خروش(نهضت )جنبش(موسم )فصل(مرغزار )سبزه زار(

همایون )خجسته(نهیب )فریاد(موِصل )شهری در عراق(مرهم )التیام بخش( 

همزه )از حروف الفبای فارسی(ورطه )مهلکه(میثاق )عهد(مسافت )فاصله(

ک )آرزومند(وِزر )بار سنگین، گناه(میّسر )ممکن(مطمئن )مورد اعتماد( هوسنا

هیاهو )غوغا(وقیعت )سرزنش(میکائیل )از فرشتگان مقّرب(مظاهرت )پشتیبانی(

گزیر )ناچار(مقّوا )کاغذ سفت و ضخیم( هیئت )شکل(هرات )شهری در افغانستان(نا

یُغور )ِستَبر(هراس )ترس(نشتر )آلت نوک تیزی که با آن رگ می زدند.(مناسک )اعمال و آداب(

هزاهز )آشوب(نغمه )آواز خوش(منزله )جایگاه(

هال )واژه ای برای هشدار(نهج )راه(مهد )گهواره(

امال با توّجه به معنی

ساختار:   معنی در سؤال، امال در گزینه

ویژگی:  توّجه به واژه های »هم آوا« و »یادآور« 

فراوانی:  معموالً 4 واژه

شگرد پاسخ گویی:  رّد گزینه

توی این تیپ معنی چَن تا واژه، توی صورت سؤال میاد و تو باید مشخّص کنی امالی ُدرُستشون توی کُدوم گزینه اومده! اّول با واژه های »تک امال« شروع می کنیم: 
اگه نمی دونی به چه واژه هایی می گن »تک امال«، معلوم می شه راهنماي این قسمت رو نخوندی! بخون و جنگی برگرد. نمی ریم تا بیای. بجُنب! ...

حاال شد! گفتیم که اّول از همه، »تک امال« می دن، اونم فقط 2 تا. از همه ی تیپّای امال هم آسون تره. هیچّی نداره. مثل این می مونه که بین همه ی مُدالی مو، دنبال 
یه آدم کچل بگردی!

اگه می خوای دیگه توی امال مشکل نداشته باشی و هیچ تستی نتونه بهت دهن کجی کُنه، سؤاالی این بخش، بهترین فرصت واسه ی یاد گرفتنه. با همون ترتیبی که تستا 
رو برات چیدیم، برو جلو و حتماً بعد از هر تست پاسخ تشریحی رو بخون!

امالی درست کلمات به معانی » ِسَتبر ـ از حروف الفبای فارسی ـ بار سنگین ـ مهلکه « به ترتیب کدام است؟ 5 3589

2( یقور ـ حمزه ـ وِزر ـ ورته 1( یغور ـ حمزه ـ وِذر ـ ورطه  
4( یغور ـ همزه ـ وِزر ـ ورطه 3( یقور ـ همزه ـ وِزر ـ ورته  

امالی درست کلمات به معانی » ناچار ـ فصل ـ برآمدگی ـ کلک زدن « به ترتیب کدام است؟ 5 3590

کردن گزیر ـ موسم ـ قوز ـ ُقال 2( نا کردن   گذیرـ موصم ـ قوز ـ ُقال 1(  نا
کردن گزیر ـ موسم ـ غوز ـ ُغال 4( نا کردن   گذیرـ موصم ـ غوز ـ ُغال 3( نا

امالی درست کلمات به معانی » فریاد ـ تاوان ـ دشوار ـ شک « به ترتیب کدام است؟ 5 3591

2( قریو ـ قرامت  ـ  َصعب ـ  شاعبه 1( قریو ـ غرامت  ـ َسعب ـ  شائبه  
4( غریو ـ غرامت  ـ َصعب ـ  شائبه 3( غریو ـ قرامت  ـ َسعب ـ  شاعبه  

امالی درست کلمات به معانی » بخش انتهایی تیر ـ بزرگ ـ قطره ـ مکار « به ترتیب کدام است؟ 5 3592

2( سوفار ـ سترگ ـ َرشهه ـ َدَغل 1(  سوفار ـ سترگ ـ َرشحه ـ َدَغل  
4( صوفار ـ سطرگ ـ َرشحه ـ َدقَل 3( صوفار ـ سطرگ ـ َرشهه ـ َدقَل   

امالی درست کلمات به معانی » خوالیگر ـ گام ها ـ خاییدن ـ ُحطام « به ترتیب کدام است؟ 5 3593

2( خالیگر ـ ُختُوات ـ خواییدن ـ ُحتام 1( خالیگر ـ ُخطُوات ـ خاییدن ـ ُحتام  
4( خوالیگر ـ ُختُوات ـ خواییدن ـ ُحطام 3( خوالیگر ـ ُخطُوات ـ خاییدن ـ ُحطام 

امالی درست کلمات به معانی » کیسه ـ تبریک ـ نیرنگ سازی ـ رهاورد « به ترتیب کدام است؟ 5 3594

2 چنطه ـ تحنیت ـ تلبیس ـ تهفه  1( چنطه ـ تهنیت ـ تلبیص ـ تهفه   
4( چنته ـ تهنیت ـ تلبیس ـ تحفه  3( چنته ـ تحنیت ـ تلبیص ـ تحفه   
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امالی درست کلمات به معانی » پرچم ـ آشفتگی ـ ورم ـ شیر ماّدۀ نوزاییده « به ترتیب کدام است؟ 5 3595
2( بیرق ـ بحران ـ آماس ـ آغوز  1( بیرق ـ بهران ـ آماص ـ آغوز  

4( بیرغ ـ بهران ـ آماس ـ آقوز 3( بیرغ ـ بحران ـ آماص ـ آقوز  

امالی درست کلمات به معانی » جنبیدن ـ دریافت ـ چیزهای گران بها ـ پاک « به ترتیب کدام است؟ 5 3596
2( احتزاز ـ استنباط ـ نفایص ـ ُمنّزح 1(  اهتزاز ـ استنبات ـ نفایص ـ ُمنّزه  
4( اهتزاز ـ استنباط ـ نفایس ـ ُمنّزه  3( احتزاز ـ استنبات ـ نفایس ـ ُمنّزح  

امالی درست کلمات به معانی » اندرز دادن ـ با ارزش ـ خصلت های نیکو ـ پشتیبانی « به ترتیب کدام است؟ 5 3597
2( مناسحت ـ مغتنم ـ معالی ـ مضاهرت 1(  مناصحت ـ مغتنم ـ معالی ـ مظاهرت 
4( مناصحت ـ مقتنم ـ مئالی ـ مظاهرت 3( مناسحت ـ مقتنم ـ مئالی ـ مضاهرت 

امالی درست کلمات به معانی » فرمان بری ـ مجذوب ـ ساده انگاری ـ کمین گاه « به ترتیب کدام است؟ 5 3598
2( مطاوعت ـ مسحور ـ مسامحه ـ ِمرصاد  1( مطاوعت ـ مصحور ـ مسامحه ـ ِمرساد 

4( متاوعت ـ مسحور ـ مسامهه ـ ِمرساد 3( متاوعت ـ مصحور ـ مسامهه ـ ِمرصاد  

امالی درست کلمات به معانی »سوگ سروده ـ فرومایگی ـ گردن بند ـ پنهان « به ترتیب کدام است؟ 5 3599
2( مرصّیه ـ مّزلت ـ ِمخنَغه ـ َمحجوب 1(  مرثیه ـ مّذلت ـ ِمخنَقه ـ َمحجوب 
4( مرثّیه ـ مّذلت ـ ِمخنَغه ـ َمهجوب 3( مرصیه ـ مّزلت ـ ِمخنَقه ـ َمهجوب  

امالی درست کلمات به معانی » درخشان ـ انتخاب کردن ـ آفت ـ سستی « به ترتیب کدام است؟ 5 3600
2( متلعلی ـ گذیدن ـ گذند ـ کاهلی 1(  متلعلی ـ گزیدن ـ گذند ـ کاحلی  
4( متأللی ـ گزیدن ـ گزند ـ کاهلی 3( متأللی ـ گذیدن ـ گزند ـ کاحلی  

امالی درست کلمات به معانی » استعداد ـ زبان آور ـ برگزیده ـ انبوه « به ترتیب کدام است؟ 5 3601
2( قریهه ـ فصیح  ـ فایق ـ غلیض 1(  قریحه ـ فصیح  ـ فایغ ـ غلیظ  
4( قریهه ـ فسیح  ـ فایق ـ غلیظ 3( قریحه ـ فصیح  ـ فایق ـ غلیظ  

امالی درست کلمات به معانی » نافرمانی ـ پاکی ـ سرزنشگر ـ زمین زراعتی « به ترتیب کدام است؟ 5 3602
2( عسیان ـ تهارت ـ طائن ـ ظَیَعت 1(  عسیان ـ طهارت ـ طائن ـ ظَیَعت  

4( عصیان ـ طهارت ـ طاعن ـ َضیَعت 3( عصیان ـ تهارت ـ طاعن ـ َضیَعت  

امالی درست کلمات به معانی » روشنی ـ زیبایی ـ آرزومند ـ سروری « به ترتیب کدام است؟ 5 3603
2( صراحت ـ َصباحت  ـ شایغ ـ صیادت 1( صراحت ـ َصباحت  ـ شایق ـ سیادت 
4( صراهت ـ َسباحت  ـ شایق ـ سیادت 3( صراهت ـ َسباحت  ـ شایغ ـ صیادت 

امالی درست کلمات به معانی » نابود شدن ـ میل ـ روزی ـ مهربانی « به ترتیب کدام است؟ 5 3604
2( زایل ـ رغبت ـ رزق ـ رأفت  1( زایل ـ رقبت ـ رزق ـ رعفت  
4( ذایل ـ رقبت ـ رذق ـ رعفت 3( ذایل ـ رغبت ـ رذق ـ رأفت  

امالی درست کلمات به معانی » فرود آمدن در جایی ـ شیرینی ـ آواها ـ برافروختگی « به ترتیب کدام است؟ 5 3605
2( هلول ـ هالوت ـ الحان ـ التحاب 1( هلول ـ حالوت ـ الهان ـ التحاب   
4( حلول ـ هالوت ـ الهان ـ التهاب 3( حلول ـ حالوت ـ الحان ـ التهاب  

امالی درست کلمات به معانی »آموختن ـ توّجه ـ برتری ـ شوخ« به ترتیب کدام است؟ 5 3606
2( تلّمض ـ  التفاط ـ ترجیح ـ بضله گو 1( تلّمض ـ  التفات ـ ترجیه ـ بضله گو  

4( تلّمذ ـ  التفات ـ ترجیح ـ بذله گو 3( تلّمذ ـ  التفاط ـ ترجیه ـ بذله گو  

امالی درست کلمات به معانی » بخشنده ـ سستی ـ گرامیداشت ـ پوزش « به ترتیب کدام است؟ 5 3607
2( باذل ـ اهمال ـ اعزاز ـ اعتذار 1(  باذل ـ احمال ـ ائزاز ـ اعتذار   
4( باضل ـ احمال ـ اعزاز ـ اعتزار 3( باضل ـ اهمال ـ ائزاز ـ اعتزار  

از این جا تمرین با هم آوا ها    
امالی درست کلمات به معانی » اجازه ـ ناحیه  ـ مانع ـ درست « به ترتیب کدام است؟ 5 3608

2( اذن ـ  حوضه ـ سد ـ ثواب 1(  اذن ـ  حوزه ـ سد ـ صواب  
4( ازن ـ  حوزه ـ صد ـ ثواب 3( ازن ـ  حوضه ـ صد ـ صواب  
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ریاضی 98
)با اندکی تغییر1(406340 در�کدام�گزینه،�معنی�مقابل�همۀ�واژه�ها،�درست�است؟�

2( )تقریر: بیان( )اشباه: سایه ها( )مبتنی: ساخته( 1( )َویله: ناله( )هژیر: شیر( )هّمت: کوشش( 
4( )عرش: سایبان( )تقریظ: فهرست کتاب( )َوقب: باالی کمر( 3( )شوخ: آلودگی( )کام: زبان( )استرحام: رحم کردن به کسی( 

تمام�معانی�مقابل�کدام�واژه�ها،�درست�است؟�406440
ب(�مؤّکد:�تأکید�شده،�استوار الف(�مقرون:�پیوسته،�قرینه�

د(�تمّکن:�توانگر،�ثروت ج(�مّتفق:�موافق،�همگرا�
ه�(�محجوب:�پنهان،�مستور

4( ج، ب 3( ب، ه   2( ب، د  1( الف، ه  
»صاحب�جمال،�پسندیده،�برتر،�رواق«�به�ترتیب،�معانی�کدام�واژه�هاست؟�406540

2( قسیم، صواب، ماورا، طاق 1( وسیم، قداست، فراسو، طَبَق  
4( نسیم، صفوت، ماسوا، بخش قوسی هر چیز 3( جسیم، صواب، فایق، محراب  

در�میان�گروه�واژه�های�داده�شده،�چند�غلط امالیی�یافت�می�شود؟�406640
»رجزخوانی�و�مفاخره،�مرتعش�و�لرزنده،�هشم�و�خدمتکار،�آذرم�و�حیا،�کاذیه�و�جاکاغذی،�غرس�و�نشاندن،�نمط�و�طریقه،�غرفه�و�باالخانه،�طیلسان�و�

ردا،�زماد�و�مرهم،�چریق�آفتاب،�زی�حیات�و�جاندار«
4( هفت 3( شش  2( پنج  1( چهار 

در�کدام�گزینه،�هر�دو�بیت،�غلط امالیی�دارد؟�406740
الف(�سـحر�چشـمان�تو�باطـل�نکند�چشـم�آویز

ــع�رود ــ ــ ــق�تواض ــ ــ ــی�کاو�طری ــ ــ ب(�کس

ـــتن ـــر�خویش ـــو�ب ـــا�ت ـــد�ب ـــی�کن ـــو�نیک ج(�چ

ــر ــ ــ ــوان�دلی ــ ــ ــره�ای�پهل ــ ــ ــزد�نع ــ ــ د(�ب

مسطور نباشد� بپوشـــند� که� چندان� مســـت�

کنـــــد�بـــــر�صریـــــر�شـــــرف�ســـــلطنت

همـــی�خوانـــد�از�تـــو�ثناهـــای�خـــود

ــیر ــو�ارغنـــد�شـ ــان�چـ بـــه�ســـوی�نریمـ

4( ج ـ د 3( ب ـ ج  2( الف ـ د  1( الف ـ ب 
در�کدام�عبارت،�غلط امالیی�وجود�دارد؟�406840

1( ساغری چند شراب خورده بود و سورت مستی استیال یافت.
2( اقوال پسندیده، مدروس گشته و حرص غالب و قناعت مغلوب.

گر خردمندی به قلعه پناه گیرد و ثقت افزاید، البته به عیبی منسوب نگردد. 3( ا
گر نه تصّرفات والیت شیخ دستگیر او شود، خوف ذوال ایمان باشد. 4( در چنین ورطه ای ا

هر�یک�از�آثار�»سانتاماریا،�در�حیاط�کوچک�پاییز�در�زندان،�تیرانا،�دری�به�خانۀ�خورشید«،�به�ترتیب،�از�چه�کسی�است؟�406940
1( محمد بهمن بیگی، سّیدحسن حسینی، مهرداد اوستا، م. سرشک

2( سّیدمهدی شجاعی، اخوان ثالث، محمدرضا رحمانی، سلمان هراتی
3( باستانی پاریزی، سهراب سپهری، شفیعی کدکنی، سلمان هراتی

4( احمد عربلو، م. امید، سیاوش کسرایی، قیصر امین پور

در�کدام�تشبیه�وجه�شبه�ذکر�نشده�است؟�407040
1( چـون مـار زخم خـورده دل افتد به پیـچ و تاب
2( چـــون رخ مـــن شـــده اســـت رنـــگ زمیـــن
3( جهـــان چـــون نـــی هـــزاران نالـــه دارد
4( در وفای عشـــق تو مشـــهور خوبانم چو شمع

هـــر گه که یـــاد طـــّرۀ پیچـــان کنـــد تو را
چـــون َدم مـــن شـــده اســـت طبـــع زمان
ــتانی؟ ــ ــد از شکرسـ ــ ــی دیـ ــ ــک نـ ــ ــه یـ ــ کـ
رندانم چو شمع و  شب نشـــین کوی ســـربازان 

آرایه�های�بیت�»جای�خنده�است�سخن�گفتن�شیرین�پیشت�/�که�آب�شیرین�چو�بخندی�برود�از�شکرت«،�کدام�است؟ 407140
2( تشبیه، ایهام، مجاز، حسن تعلیل 1( استعاره، مجاز، کنایه، تلمیح  

4( تشبیه، ایهام، استعاره، ایهام تناسب 3( استعاره، ایهام تناسب، تلمیح، تناقض 

1. سؤال 1 آزمون ریاضی 98 را برای هماهنگی با منابع کنکور 99 تغییر مختصری دادیم.
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بیِت�»شود�از�ُمهر�خموشی�دل�خامش�گویا�/�جوش�می�در�جگر�خم�ز�سر�بسته�بود«�»فاقد«�کدام�آرایه�های�ادبی�است؟ 407240
4( مجاز، اسلوب معادله 3( تشبیه، مراعات نظیر  2( استعاره، تناقض  1( ایهام، حس آمیزی 

ترتیِب�آرایه�های�»استعاره،�تشبیه،�پارادوکس�و�حسن�تعلیل«�در�ابیات�زیر�کدام�است؟ 407340
الف(�دلم�به�پیش�تو�می�خواسـت�جان�فرسـتادن

سبکباریم بوســـتان� این� در� گرچه� میوه� ب(�ز�

ـــه�شـــده�ای گ ـــم�آ ـــف�ز�حـــال�دل ج(�مگـــر�ای�زل

د(�خواهـــم�انـــدر�پایش�افتـــادن�چو�گوی

ولـــی�کبوتـــر�جـــان�را�نبود�قـــّوت�بال

گرفتاریم آزادگـــی� بـــه� ســـرو� چو� همان�

ســـرگردانی و� شـــوریده� و� کنـــده� پرا که�

زنـــد�هیچـــش�مگوی بـــه�چوگانـــم� ور�
4( د، ب، الف، ج 3( ج، د، ب، الف  2( الف، د، ب، ج  1( الف، ب، د، ج 

در�کدام�بیت،�حذف�فعل�وجود�ندارد؟ 407440
ـــغ ـــد تی ـــادق نهن ـــق ص ـــود عاش ـــر وج ـــر ب 1( گ
2( تــو چه ارمغانی آری که به دوســتان فرســتی
3( گوش بــــــر ناله بلبل کــــــن و بلبل بگذار
4( هرگـــز آن دل بنمیـــرد که تو جانش باشـــی

گویـــد بکش که مال ســـبیل اســـت و جان فدا
چه از این بـــه ارمغانی که تو خویشـــتن بیایی
به از ســـعدی شـــیرازی  نگوید ســـخن  تـــا 
نیکبخت آن کـــه تو در هر دو جهانش باشـــی

معنی�واژۀ�ردیف�در�کدام�بیت�با�سایر�ابیات،�تفاوت�دارد؟ 407540
ـــاختند ـــان س ـــۀ ج ـــی کعب ـــنگین لیل 1( از دل س
2( خضــر را زخــم نمایان گشــت عمــر جاودان
کان حـــذر کـــن کایـــن گـــروه بـــی ادب 3( از هوســـنا
4( می تـــوان دامان بوی گل گرفت از دســـت باد

بیابان ســـاختند غبـــار خاطـــر مجنـــون  از 
تیغ ســـیراب تـــو را روزی که عریان ســـاختند
مصر را بر یوســـف بی جـــرم زندان ســـاختند
وای بر جمعی که وقت خود پریشـــان ســـاختند

نقش�واژه�های�مشخص�شده�در�بیت�زیر،�به�ترتیب،�کدام�است؟ 407640
زیبا رخ� ننمـــوده� افشـــا،� کرد� همـــه� بین«»راز� نشـــینش� پرده  هم� بنگر� درش� پرده� هم�

2( بدل، مفعول، مضاف الیه، مسند 1( قید، نهاد، مضاف الیه، مسند  
4( مضاف الیه، مفعول، مفعول، نهاد 3( مضاف الیه، مسند، مفعول، مسند  

در�همۀ�ابیات،�مضاف�الیِه�مضاف�الیه،�وجود�دارد،�به�جز: 407740
1( خواهـــی کـــه ســـرفراز شـــوی همچـــو زلـــف یـــار
2( هــر کس کــه دید قامت آن ســرو ســیم تن
ـــن ـــمار م ـــر ش ـــدۀ اخت ـــه دی ـــی ک ـــد مّدت 3( ش
ــورم ــ ــار منصـ ــ ــۀ بی اختیـ ــ ــد جذبـ ــ 4( مریـ

در پـــای یـــار ســـرکش خورشـــیدچهره اُفت
ک پـــای صنوبر بـــه دیده ُرفت ای بـــس که خا
یک شـــب ز عشـــق نرگس پرخـــواب او نخفت
که ِســـّر عشـــق تـــو را در میان میـــدان گفت

مفهوم�»ان«�در�کدام�واژه�ها�به�ترتیب:�»نشانۀ�جمع،�صفت�فاعلی،�نسبت،�پسوند�زمان«�است؟ 407840
2( مردان، کیان، سپندان، سپیده دمان 1( روندگان، سخن سرایان، گیالن، خزان 

کان، خرامان، بابکان، نوبهاران 4( نیا 3( سخنگویان، گرگان، کوهان، بامدادان 
مفهوم�کلی�کدام�ابیات�یکسان�است؟ 407940

گل�سرخ�شود بشکفت� که� غنچه� آن� هر� الف(�نه�

ب(�هنگام�زراعت�آنچه�کشتســـتی�)کِشته�ای(

ــد�آزرده ــت�شـ ــه�آزار�روا�داشـ ــر�کـ ج(�هـ

منعم��شـــناس مـــرد� دهی� گـــر� د(�عمل�

نه�هر�آن�شـــاخه�که�بر�ُرســـت�صنوبر�گردد

خرمـــن موســـم� بـــه� برســـد� آنـــت�

ـــدر ـــاه�ان ـــه�چ ـــاد�ب ـــد�در�افت ـــه�کن ـــه�َچ ـــر�ک ه

کـــه�مفلـــس�نـــدارد�ز�ســـلطان�هراس
4( ج، د 3( ب، ج  2( الف، د  1( الف، ب 

متِن�زیر�با�همۀ�ابیات�قرابت�مفهومی�دارد؛�به�جز:�408040
»عامل�شهری�به�خلیفه�نبشت�که�دیوار�شهر،�خراب�شده�است،�آن�را�عمارت�باید�کردن.�جواب�نبشت�که�شهر�را�از�عدل،�دیوار�کن؛�که�حاجت�نیست�

به�گل�و�خشت�و�سنگ�و�گچ.«
بـــه داد را  1( چـــو خشـــنود داری جهـــان 
2( همـــه داد کـــن تـــو بـــه گیتـــی درون
3( بـــه داد و دهـــش کـــوش و نیکـــی ســـگال
گــــر دادگــــر چنــــد بی کــــس بــــود 4( ا

توانگـــــــــر بمانـــــــــی و از داد شـــــــــاد
ــون ــ ــس نگـ ــ ــد کـ ــ ــز نشـ ــ ــه از داد هرگـ ــ کـ
ولـــــــی را بپـــــــرور عـــــــدو را بمـــــــال
ــود ــ ــ ــس بـ ــ ــ ــبان بـ ــ ــ ــتی پاسـ ــ ــ ورا راسـ
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11 .3 1
21 .3 1
31 .2 1
41 .2 1
51 .2
61 .2
71 .2
81 .1
91 .3

101 .3
111 .3
121 .4
131 .4
141 .1
151 .2
161 .1
171 .1
181 .3
191 .3
201 .2
211 .4
221 .3
231 .1
241 .2
251 .1
261 .4
271 .1
281 .2
291 .3
301 .1
311 .3
321 .3
331 .3
341 .1
351 .4
361 .2
371 .1
381 .1
391 .4
401 .1
411 .2
421 .3
431 .3
441 .3
451 .1
461 .1
471 .1
481 .3
491 .2
501 .2
511 .1
521 .2
531 .3
541 .4
551 .2
561 .4
571 .1
581 .2
591 .2
601 .3
611 .3
621 .3
631 .4
641 .4
651 .3

661 .3
671 .2
681 .3
691 .3
701 .2
711 .2
721 .4
731 .2
741 .2
751 .4
761 .4
771 .3
781 .1
791 .2
801 .4
811 .3
821 .3
831 .3
841 .4
851 .3
861 .2
871 .4
881 .1
891 .4
901 .2
911 .3
921 .3
931 .2
941 .3
951 .2
961 .4
971 .4
981 .1
991 .4

1001 .2
1011 .1
1021 .3
1031 .1
1041 .2
1051 .3
1061 .4
1071 .3
1081 .3
1091 .4
1101 .4
1111 .3
1121 .4
1131 .2
1141 .2
1151 .2
1161 .2
1171 .2
1181 .2
1191 .4
1201 .4
1211 .3
1221 .3
1231 .4
1241 .2
1251 .4
1261 .3
1271 .1
1281 .4
1291 .4
1301 .3

1311 .4
1321 .3
1331 .3
1341 .3
1351 .3
1361 .4
1371 .3
1381 .1
1391 .4
1401 .2
1411 .4
1421 .3
1431 .3
1441 .1
1451 .2
1461 .3
1471 .2
1481 .2
1491 .1
1501 .2
1511 .1
1521 .1
1531 .2
1541 .3
1551 .2
1561 .1
1571 .3
1581 .3
1591 .1
1601 .3
1611 .2
1621 .4
1631 .2
1641 .3
1651 .2
1661 .4
1671 .3
1681 .4
1691 .3
1701 .3
1711 .1
1721 .4
1731 .3
1741 .2
1751 .3
1761 .3
1771 .3
1781 .1
1791 .1
1801 .4
1811 .1
1821 .3
1831 .4
1841 .3
1851 .4
1861 .3
1871 .3
1881 .4
1891 .2
1901 .1
1911 .4
1921 .3
1931 .4
1941 .1
1951 .3

1961 .2
1971 .4
1981 .1
1991 .2
2001 .4
2011 .2
2021 .4
2031 .4
2041 .4
2051 .4
2061 .4
2071 .2
2081 .2
2091 .2
2101 .3
2111 .4
2121 .4
2131 .2
2141 .3
2151 .4
2161 .1
2171 .4
2181 .2
2191 .2
2201 .4
2211 .2
2221 .4
2231 .3
2241 .4
2251 .3
2261 .2
2271 .2
2281 .4
2291 .1
2301 .2
2311 .3
2321 .3
2331 .3
2341 .1
2351 .3
2361 .3
2371 .3
2381 .4
2391 .1
2401 .3
2411 .4
2421 .3
2431 .4
2441 .3
2451 .2
2461 .4
2471 .2
2481 .2
2491 .4
2501 .3
2511 .1
2521 .4
2531 .3
2541 .2
2551 .1
2561 .2
2571 .4
2581 .4
2591 .2
2601 .4

2611 .1
2621 .3
2631 .3
2641 .3
2651 .4
2661 .3
2671 .2
2681 .4
2691 .3
2701 .3
2711 .3
2721 .3
2731 .4
2741 .2
2751 .1
2761 .3
2771 .3
2781 .3
2791 .2
2801 .3
2811 .2
2821 .3
2831 .3
2841 .4
2851 .3
2861 .4
2871 .4
2881 .3
2891 .1
2901 .2
2911 .4
2921 .3
2931 .2
2941 .1
2951 .2
2961 .1
2971 .3
2981 .1
2991 .2
3001 .4
3011 .3
3021 .4
3031 .4
3041 .3
3051 .2
3061 .1
3071 .2
3081 .1
3091 .3
3101 .1
3111 .3
3121 .1
3131 .4
3141 .3
3151 .4
3161 .3
3171 .1
3181 .1
3191 .2
3201 .3
3211 .3
3221 .4
3231 .4
3241 .4
3251 .4

3261 .1
3271 .1
3281 .4
3291 .2
3301 .4
3311 .2
3321 .1
3331 .4
3341 .1
3351 .4
3361 .4
3371 .1
3381 .3
3391 .1
3401 .2
3411 .1
3421 .4
3431 .2
3441 .4
3451 .4
3461 .4
3471 .1
3481 .4
3491 .4
3501 .2
3511 .4
3521 .3
3531 .3
3541 .1
3551 .3
3561 .4
3571 .3
3581 .3
3591 .3
3601 .4
3611 .4
3621 .3
3631 .2
3641 .2
3651 .2
3661 .3
3671 .4
3681 .3
3691 .3
3701 .4
3711 .1
3721 .4
3731 .2
3741 .1
3751 .1
3761 .3
3771 .1
3781 .2
3791 .2
3801 .3
3811 .1
3821 .2
3831 .3
3841 .1
3851 .4
3861 .4
3871 .4
3881 .1
3891 .1
3901 .2

3911 .2
3921 .4
3931 .4
3941 .2
3951 .2
3961 .3
3971 .2
3981 .3
3991 .2
4001 .3
4011 .1
4021 .2
4031 .3
4041 .3
4051 .4
4061 .4
4071 .3
4081 .3
4091 .4
4101 .4
4111 .2
4121 .3
4131 .3
4141 .1
4151 .4
4161 .2
4171 .3
4181 .3
4191 .3
4201 .3
4211 .4
4221 .2
4231 .1
4241 .1
4251 .2
4261 .3
4271 .1
4281 .1
4291 .1
4301 .3
4311 .2
4321 .1
4331 .1
4341 .2
4351 .1
4361 .2
4371 .2
4381 .4
4391 .1
4401 .3
4411 .2
4421 .4
4431 .3
4441 .2
4451 .1
4461 .3
4471 .2
4481 .3
4491 .1
4501 .1
4511 .3
4521 .4
4531 .4
4541 .4
4551 .2

4561 .1
4571 .1
4581 .4
4591 .1
4601 .4
4611 .2
4621 .3
4631 .2
4641 .4
4651 .4
4661 .1
4671 .2
4681 .4
4691 .2
4701 .2
4711 .2
4721 .2
4731 .4
4741 .3
4751 .1
4761 .1
4771 .4
4781 .2
4791 .4
4801 .4
4811 .3
4821 .4
4831 .4
4841 .2
4851 .4
4861 .4
4871 .2
4881 .3
4891 .4
4901 .2
4911 .3
4921 .3
4931 .3
4941 .4
4951 .3
4961 .4
4971 .1
4981 .2
4991 .2
5001 .4
5011 .4
5021 .4
5031 .1
5041 .3
5051 .4
5061 .2
5071 .1
5081 .3
5091 .3
5101 .2
5111 .4
5121 .2
5131 .4
5141 .2
5151 .3
5161 .2
5171 .3
5181 .2
5191 .4
5201 .2

5211 .4
5221 .3
5231 .2
5241 .1
5251 .4
5261 .2
5271 .1
5281 .3
5291 .3
5301 .1
5311 .3
5321 .3
5331 .1
5341 .2
5351 .4
5361 .3
5371 .4
5381 .1
5391 .4
5401 .3
5411 .3
5421 .2
5431 .1
5441 .3
5451 .2
5461 .2
5471 .2
5481 .1
5491 .2
5501 .1
5511 .3
5521 .3
5531 .4
5541 .1
5551 .3
5561 .3
5571 .1
5581 .3
5591 .3
5601 .1
5611 .3
5621 .2
5631 .4
5641 .1
5651 .4
5661 .2
5671 .4
5681 .2
5691 .4
5701 .1
5711 .1
5721 .1
5731 .4
5741 .1
5751 .4
5761 .2
5771 .3
5781 .1
5791 .2
5801 .3
5811 .4
5821 .2
5831 .4
5841 .1
5851 .3
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5881 .2
5891 .2
5901 .1
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5931 .2
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5971 .2
5981 .3
5991 .3
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6011 .4
6021 .1
6031 .4
6041 .2
6051 .4
6061 .2
6071 .3
6081 .1
6091 .2
6101 .3
6111 .4
6121 .4
6131 .4
6141 .4
6151 .3
6161 .3
6171 .1
6181 .3
6191 .1
6201 .3
6211 .3
6221 .4
6231 .3
6241 .1
6251 .2
6261 .3
6271 .4
6281 .4
6291 .1
6301 .2
6311 .2
6321 .4
6331 .3
6341 .4
6351 .1
6361 .3
6371 .1
6381 .3
6391 .2
6401 .2
6411 .4
6421 .2
6431 .3
6441 .4
6451 .1
6461 .1
6471 .1
6481 .2
6491 .3
6501 .2

6511 .2
6521 .1
6531 .3
6541 .4
6551 .1
6561 .3
6571 .2
6581 .1
6591 .3
6601 .3
6611 .1
6621 .2
6631 .2
6641 .4
6651 .4
6661 .3
6671 .1
6681 .4
6691 .4
6701 .3
6711 .2
6721 .2
6731 .1
6741 .2
6751 .1
6761 .3
6771 .1
6781 .4
6791 .2
6801 .3
6811 .1
6821 .2
6831 .4
6841 .4
6851 .2
6861 .3
6871 .4
6881 .2
6891 .1
6901 .4
6911 .2
6921 .3
6931 .4
6941 .4
6951 .2
6961 .3
6971 .3
6981 .1
6991 .2
7001 .3
7011 .1
7021 .4
7031 .4
7041 .4
7051 .2
7061 .1
7071 .2
7081 .2
7091 .2
7101 .3
7111 .1
7121 .4
7131 .3
7141 .3
7151 .1
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