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 به نام نقش بند صفحه ی خاک                                             

ن مناسب تری حاوی مجموعه ی که برایتان گردآوری نمودم ،سالم دانش آموزان عزیر این  با سپاس از پرودگارهستی بخش

ا نید و مکبرای کنکورسراسری است.امیدواریم این مجموعه را به خوبی مطالعه روش ها و راه های یادگیری امال و معنی واژه 

  . التماس دعاو قطره ای از محبتتان را نیز نثار بنده کنید را در دریای عبادت خود بی نصیب نگذارید

 

ان ) این واژه ها به کوشش استاد و دوست نازنینم، دکتر محمود مهرآور سریهم آوا برای امالی کنکور سرا واژه های*

 ،استاد ادبیات دانشگاه قم جمع آوری شده است.(

مكن است گاهی در م درنوشتن متن ارند .از واژها از نظر گفتار يا شكل ظاهري در زبان فارسی يكسان هستند اما از نظر نوشتاري و معنايی تفاوت د گروهی
هاي مشابه با معنی  ردترين واژهپرکارب صحيح اين واژه ها اشتباه شود. درمعنی واژه نيز بايد دقت کنيم که معناي آن ها جابه جا نشود.تعدادي ازامالي 

 مختصر آن چنين است.

 بعد از اين-آينده آجل

 زودرس-تابانش-کنونی-فوري عاجل

 ماه نهم شمسی آذر

 نام پدر يا عموي حضرت ابراهيم آزر

 لوازم خانه اثاث

 بنياد اساس

 گناه اثم

 کلمه اي براي ناميدن انسان، حيوان و.. اسم

 کر-ناشنوا اصم  

 جو  -طبقه اي آسمان اثير

 شيره ي هرچيز-عصاره عصير

 گرفتار اسير

 مهلت  مدت هرچيز-مرگ اجل

 واالتر-بزرگوارتر اجل  

 اجتناب-دوري کردن احتراز

 اظهار نارضايتی اعتراض
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 حرکت-جنبش  اهتزاز

 عزيز شمردن اعتزاز

 ذليل کردن اذالل

 گمراه کردن اضالل

 بزرگان اَشراف

 هی و اطالع داشتنآگا-از باال به پايين ديدن اِشراف

 تقاضاي کناره گيري از سمت و شغل استعفا

 ديگريمام و کمال گرفتن مال يا حق  خود از ت-حق  چيزي را به طور کامل اداکردن استيفا

 آگاه کردن اِعالم

 نامداران-نشان ها -نام هاي خاص اَعالم

 ج عمل–کارها  اَعمال

 اجراکردن-مصدر: به کاربستن اِعمال

 سهل انگاري اِهمال

 گام ها-قدمها اَقدام

 اقدام کردن-قدم پيش گذاشتن اِقدام

 لغوکردن الغا

 فكر دلخواه را در ذهن کسی به وجود آوردن القا

 دردناك اليم

 آگاه-دانا عليم

 نشانه ها اَمارات

 اميرنشينی-فرمانروايی اِمارات

 آبادکردن-آبادانی عمارت

 نفی کردن انتفاء

 سود بردن انتفاع

 خاموش شدن انطفاء
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 نصيحت کردن-پند دادن اِنذار

 ذهن ها-افكار-چشم ها-ديدها-جمع نظر اَنظار

 نسبت داشتن انتساب

 کردننصب -گماشتن انتصاب

 چهارپايان اَنعام

 نعمت دادن-بخشش اِنعام

 دم ها–نفس ها -جمع نَفَس انفاس

 -جمع نفس انفس

 عضو دست و پا انگُشت

 زغال انگِشت

 وضعيت روحی و جسمی-جمع حال احوال

 يم هاب-ترس ها-جمع هول اهوال

 دريا-جمع بحر بِحار

 فصل اول سال بهار

 آغازي-ابتدايی بَدوي

 صحرانشين-بيابانی بَدَوي

 کمال فضل و ادب براعت

 يبيزار-دوري-بی گناهی برائت

 ميوه ثمر

 افسانه سمر

 قيمت ثمن

 نام گلی سمن

 گرانبها ثمين

 چاق سمين

 حمد-شكر-عاد-مدح-ستايش ثنا
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 روشنی سنا

 پاداش ثواب

 مناسب-درست صواب

 عزيز-منسوب به جان جانی)فارسی(

 جنايتكار جانی)عربی(

 اصطالح رياضی-ريشه جذر

 پايين رفتن آب دريا-در برابر مد جزر

 جمع جمله جُمل

 شتر جَمل

 گرم حار  

 گستاخ-خشمگين-مبتال به بيماري هاري هار

 کشاورز حارث

 نگهبان حارس

 مانع حايل

 ترسناك هائل

 دوري کردن حذر

 مت در شهر يا مكان ثابت زندگیاقا-مقابل سفر حضر

 بهشتیزيباي  حور

 خورشيد هور

 زندگی حيات

 فضاي سرگشوده حياط

 رخاستنب-پديد آمدن-ظاهر شدن خاستن

 فراخواندن-دعوت کردن-طلب کردن خواستن

 يزهيا پست و بی ارزشکسان يا چ-جمع خسيسه خسايس

 جمع خصيصه-ويژگی ها خصايص
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 درهم آميختن-مخلوط کردن خَلط

 چيزآميخته شده با چيز ديگر خِلط

 باده فروش خم ار

 احساس سنگينی و افسردگی بعد از خوردن برخی مواد خُمار

 انديشه-ذهن-مخ دِماغ

 شام ه-بينی دَماغ

 دعاکننده داعی

 باهوش-زيرك داهی

 سرزمين ديار

 هرموجود زنده دي ار

 زنخدان-چانه ذقن

 نوعی پرنده شكاري زغن

 خطا-سهو-لغزش زَل ت

 خواري ذل ت

 يافتن رهايی رَستن

 روييدن رُستن

 کشت-زراعت زرع

 مقياس طول وقديم ذرع

 زائر-بسيار زيارت کننده زَو ار

 زائران-جمع زائر زُو ار

 نام سرزمينی-نام سوره اي در قرآن سبا

 نسيم ماليم صبا

 هفت سَبع

 يك هفتم سُبع

 حيوان درنده سبُع
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 خوش بختی ها-سعادت ها-سعد-جمع سعود

 ست يافتن به امتياز يا مقام باالترد-ازجايی باالرفتن صعود

 پيام آور سفير

 فرياد-صدا صفير

 جمع سم سُموم

 باد سوزان و زهر آلود سَموم

 مرحوم شادروان

 پرده ي بزرگ در برابر ايوان شاهان و اميران در روزگار گذشته شادُروان

 مع آن اشباح ج-سياهی که از دور به نظر می آيد شبح

 نوعی سنگ سياه و براق و کم ارزش شبه

 انگشت بزرگ و پهن دست و پا شست

 عدد شصت

 امه اي بی آستين که سينه و شانه ها را می پوشاند.ج-قسمت باالي سينه صُدره

 نام درختی درآسمان سِدره

 شگفت آور-چيز بديع  ونادر طُرفه

 يك بار جنباندن پلك طَرفه

 طرف پشت چيزي ظَهر

 ظهر هنگام ظُهر

 گوارا عَذب

 مجر د عزب

 آبادکردن-آبادانی عُمران

 آل عمران-نام پدرحضرت موسی)ع( عِمران

 کار عمل

 اميد-آرزو اَمل

 انگور فروش عَن اب
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 سنجدگونه-دانه هاي دارويی عُن اب

 روز اول ماه قمري غُر ه

 مغرور شدن غِر ه

 گودال آب-آبگير غدير

 صفات خداونداز نام ها  و -توانا قدير

 توانگري غَنا

 آواز غِنا

 آسايش فراغ

 دوري فراق

 طبيعت-سرشت فطرت

 رکود ميان دو زمان فعال فَترت

 اندازه-ارزش قدر

 سرنوشتن-تقدير قَدَر

 بی وفايی-خدعه-مكر غَدر

 گام قَدَم

 قديم بودن دربرابر حدوث قِدَم

 بنيان گذار-نون گذارقا-اسيس کردنت-ردنکوضع -قرار دادن چيزي را درجايی گذاشتن

-خواب گزار-ندهرشرح دادن:گزا-تعبيرکردن-خدمت گزار-وام گزار-نماز گزا-اجرا کردن-انجام دادن-اداکردن-به جاآوردن گزاردن

 خبرگزار

 مورد اطاعت متبوع

 خوش آيند مطبوع

 غير حقيقی مَجاز

 داراي اجازه مُجاز

 دست ماليدن به مس  

 ماليدن دست تر بر سر و پا در وضو مسح

 پنهان-پوشيده  مستور



 

8 
 

 به سطردرآمده-نوشته شده مسطور

 زياد-فراوان معظم

 بزرگ-مورد تعظيم معظ م

 کمك-ياري معونت

 خرجی تامين زندگی-رنج و زحمت مئونت

 شكست خورده مغلوب

 دگرگون شده مقلوب

 پايگاه-درجه مَقام

 اقامت کردن مُقام

 زالل-روشن مَعين

 ياور-ياريگر مُعين

 جمع مكتب مكاتب

 نوشته ها-جمع مكتوب مكاتيب

 ممنوع در تصرف اموال خود مهجور

 دورافتاده-جداشده  محجور

 ذليل-خوار مَهين)عربی(

 مانندماه مَهين)فارسی(

 بزرگتر مِهين)فارسی(

 جمع ناحيه نواحی

 چيزهايی که در شرع نهی و حرام شده است نواهی

 دوري از خانواده-غريبی غربت

 مورد عنايت خدابودن-نزديكی به کسی قربت

 پاك کردن-صاف کردن تصفيه

 مساوي کردن تسويه

 د و مرز جابی يا چيزي را مشخص کردنک-تحدود کردن تحديد
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 *گروه کلمات متشابه ای را که مطالعه کردید حاصل زحمات استاد عزیزم، دکتر مهرآوران است.

شخص حقیقی و این مجموعه با تالش فراوان فراهم آمده است . کلیه ی حقوق آن برای گردآورنده محفوظ است و هیچ 

ش حقوفی حق برداشت به صورت کتاب یا جزوه را ندارد* درصورتی که همکاری عزیز بخواهد این مجموعه رادر اختیاردان

 .آموزانش قرار دهد  درصورت ذکر نام گردآورنده بالمانع است

 واژه های مهم امالیی در کنکور سراسری

 (95)خارج از کشور  گرفتند.پیش (صالح.همه حکم او را گردن نهادند و راه )سالح ـ 1 

 (95)خارج از کشور ـ مالحی( گردند.  مالهی. محال است که با حسن طلعت ایشان گِرد )2

 (95)خارج از کشور ـ ضالل( / سیر نتوان شدن از دیدن مهرافزایت.  زالل. همچو مستشفی بر چشمه نوشین )3

 (95تر( گردد.)خارج از کشورحایل  -هایل تر.هرساعت سل آفت قوی تر و موج محنت ) 4

 معمور( -)مامور.به طلیلسان چه کند فخر مشتری گاو را / سپهر کرده به سجاده داریوش 5

صحاب ا( ثنای ( مصلحان چشم دارد و بخیلی که )سنای ـثواب..  سه تن آرزوی چیزی برند و نیابند: مفسدی که )صواب ـ 6

 (95)ریاضی مروّت توقع کند. 

 (95زه ی ( کرمش نکته برجنان گیرد. )ریاضی رو -روضه ی.فرشته ی به حقیقت سروش عالم غیب   / که ) 7

 (95)ریاضی و امسال این قصیده که هم خرد جان اوست.   ( عقل بود تعویذ. پار آن قصیده گفت که )تعویض ـ 8

 ام شب و روز ـ سُقبه( گشاده )ثقبه. دو دیده همچون 9

 (95)تجربی خبر از آفتاب و از مهتاب/ ولیک بی خبر از آفتاب و مهتاب .ولیکن بی10

 (95)تجربی و این بار آب واقعه بگذشت از سرم    ( افتاد بر دلمصاعقه. این بار نار )صائقه ـ 11

 (59ی)ریاضی ( درکف من دسته ی شب بوضر ح -( که به من در خلد اندر سفرهند             به چون به ) حذر خاری -.)خواری12

 طباع ( خوش در میان نهاد و احوال خویش در مطاموعت و صدق مناصحت به قابوس نوشت.ا -اتباع.اندیشه با ) 13

  یست بر شر.قادر ن وـ غیاث( است که خواجه کرده است که یزدان )مطبوع ـ متبوع( است بر خیر  )قیاس. این مسأله خالف آن 14

 ن جثه زایل گشت بر فور متالشی گردد..حیاط ( از ای -تحیا.و چندان که شایانی قبول ) 15

 ترساندن تهديد

 نام ميوه پرتقال

 نام کشور پرتغال

 قريحه-ستعدادا-ذوق-سرشت طَبع

 کردنپيروي  تَبَع

 دعايی که می نويسند و معموال به بازو يا گردن می بندند. تعويذ

 عوض کردن تعويض
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 (95)انسانی  ( بود وسوی آن گهریحجریبه سوی آن )هجَری ـ  ـ سنا( خواند آنش لعنت کرد  )ثنا. همان که اینش 16

 (95)انسانی ( سحتیف -زان تبش دل را گشادی)فصحتی  ( و حالتی ضجرتی. گرمیش را )زجرتی ـ 10

 (95)انسانی ـ عَمَل( در حساب عمر  )اَمَلبود کاش طول می  (اَمَل. داغم زعمر کوته و رعنایی )َعمَل ـ 11

 دّارم(ق -غدّارم.چو طوطی ارچه همه منطقم نه غمّازم                    چو تیغ گرچه همه گوهرم نه )12

 (59)هنر نمودم. ـ مضاهرت( کسی استظهاری فرامی )مظاهرت(و  نتمعو-. من نه بر کسب خویش اعتماد داشتم و نه به )موونت13

 رائت ( حاصل.ب-براعت.این باب آن گاه ممکن تواند بود که عفاف موروث و مکتسب جمع باشد و حیلت فضل و ) 14

 کرد   / به اوج عزّ و قناعت گذر توانی کرد . ( توانی حذر -.اگر از حضیض جهالت ) حضر15

 (95( را که سخن طوالنی است )زبان اَمَلقصه طول )عمل ـ   بیان نتوان کرد . با چنین کوتهی عمر16

 (94)خارج ازکشورـ زال( است و هادی معنوی  ضالصورتش )   های مثنوی . بس زنقش لفظ17

 (94کشور از عصیر() خارج -اثیر -سیرز هوا آید شود این جا ) اا            سفیر(        -صفیر.درهوا چون بشنود بانگ ) 18

 ( آیدت فردا زماست.قریبی -غریبی.گفت ای شه  مژده حاجاتت رواست                       گر ) 19

 (94)ریاضی ـ مخزول( برانداخته آید.  مخذول. به زودی بروم تا آن )20

 (94)ریاضی ( است و متداول میان خاص و عام. طباع. وزن رباعی مألوف )تباع ـ 21

 (94( شمردندی.) ریاضی حظورم -رافت ) محذور.درشریعت شفقت و 22

 (94)ریاضی که محکم رود پای چوبین زجای   ( به خود برنبندند پایغازی. چو )قاضی ـ 22

 (94فراقت ( دهم زان چه نتوان شنید.)ریاضی  – فراغت .نشاط غنا در من آور پدید    / )23

 (94)ریاضی آن کوزه خالی شکست سفالین بُد   ( سنگ بستحوضه. چو زد کوزه بر )حوزه ـ 24

 (94)ریاضی ی او از کنار کند سایه  ( افتاد فراق . هرکه در طالعش )فراغ ـ25

 (94)تجربی ( صوابتا رهی از ترس و باشی بر )ثواب ـ   (آن باشد که بر گیری تو آب حزم  -. )هضم26

 (94)تجربی  همچون خسیی( هوا ـ صخره یسخرهکاو بود )   . ظالم از مظلوم کی داند کسی 27

 (94)تجربی ـ فراصت( ما به عالی منظریم  فراستکز )             واسطه خوش نگیریم . ما به دل بی28

 (94)تجربی ( بود ایلچه کنم بین من و دوست اجل )حایل ـ ه             . من همه جهد که از دوست جدایی نکنم29

 (94)تجربی ـ آجل( بود  عاجلداشت دریغا اجلی )چه جال    . آه از آن عشق که با شعشعه30

 (94)انسانی چو روی عاشقان شود ضیای او   ( قیرگون شودهور. بدانگهی که )حور ـ 31

 (94)هنر ـ حَضَر(  ذَرکه زباد کژ نیابد او )حَ           لنگر آمد مرد شر. کشتی بی32

 (اللض-این عجب نبود ز اصحاب ) زالل .که ز قرآن نبیند غیر قال                          33

 (94بحه( دریک ریسمان آورده ام.)زبان ص -سبحه.دیده ام عشاق، ریزان اشک دارند از طرب        آن همه چون ) 34

 (94)هنر  که اسیر رنج و درویشی شوی  ـ قوی( غوی. که مرو زان سو بیندیش ای )33

 (94)هنر ـ ثمین(  سمینالغر برون آیی )زین تن   . علم جوی و طاعت آور تا به جان34

 -نسوبموی ) .عبارتی که توانگری را مدح است. درویشی را مذمّت است . درویش اگر سخاوت ورزد به افراط و زیاده ر35

 ساحت( نماید، بسیار گوی باشد.ف -فصاحتمنصوب( شود و اگر در اظهار حلم کوشد، آن را ضعف شمرند و اگر ) 
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 (93)انسانی ـ صحو( و غفلت جایز نیست.  سهو). در حضرت عزت 36

 (93)انسانی ـ صواب(  )ثواب. در احکام آفریدگار از قضیّت معدلت گذر نباشد گاه مجرمان را 37

 (39)انسانی نمایند. ـ ذلّت( جانیان مؤاخذت می )زلّتدارد و گاه ناصحان را به عذاب . کردار مخلصان ارزانی می38

 (93)انسانی  ( نتوان داشت.بعاین کار، نظری از فرایض است که ُملک بی)طبع ـ ت . مَلک را در عواقب39

 (93)انسانی ـ عظیمت( ما در تقدیم و تأخیر آن غرض بنشناسی.  عزیمتخواستی که قرار ). چه می40

 گزارد(. ـ ن گذاردن)ضایع  را. هرکه را سعادت ازلی یار باشد، در کارها پیش از تأمّل و تدبّر آغاز نکند و موضع حزم و احتیاط 41

 (92)خارج از کشور ی ضالّه نهاده بودند به یک بار محو کرد. ـ مضموم( که ظلمهمذموم های ). سنت42

 تند. نی آویخ( دعوی در حقیقت معصورت. قومی عقبی را با آن که خلعت بقا داشت دست رد بر وی نهادند. از )سورت ـ 43

 (92)تجربی ـ محضور( شناسند.  محظورردستان و اتباع در مذهب سیادت ). مهتران و بزرگان ، قصد زی44

در  تر ملوک آن است کهـ محمل( گزارد و غافل مهملتر اصدقا آن است که در حال شدت و نکبت صداقت را ). و وضیع44

 (92)انسانی ( گرداند. قضاهتمام رعایا نکو شد و عهود و مواثیق ملک را )نغز ـ ن

 (92)هنر  رمست شدند.ی( الفت از شراب قربت سـ روزه یوضهاند که گاه در )رطایفه، سالکان طریقت و طالبان حقیقت. این 45

 (92)زبان ـ عَمارات( دولت در افعال وی واضح است.  اماراتای را که عالمات اقبال و ). پادشاه زاده46

 (92زبان )دازیم. ناعت از برای )برائت ـ براعت( شجاعت او پر( را شعار او کنیم و سرای قهدیکه تقوی و )حُدی ـ . آن47

 (قربتبت ـ اط )غر. او به رغبتی صادق به کار بندگی و خدمات مرضیّ مشغول بود و هر روز بر این نسق مقامی دیگر در بس48

 (91)خارج از کشور یافت. می

  ی مختصر.ن کومهـ اَمارت( عالی چنان یابد که بدا تعَمار. دانا گفت: بالی مرگ را چون هنگام فرود آید، راه بدان )49

ی صولت، به بازو ـ صفیر( و مشیر در محضر حاضران زبان بگشود و گفت: روباه سفیری )واسطه. زاغ این سخن بشنود و بی50

 (90ز کشور خارج ا) تر دارد.( شهرتی هرچه شایعمآثرپیل مست را فروافکند و از میان اقران جنس خویش به انواع )مَعاصر ـ 

 ریاضی )( اثر. مرضیّ تر اخالق ملوک رغبت نمودن است در محاسن صواب و عزیز گردانیدن خدمتکاران )مرزیّ ـ . پسندیده51

 (89)ریاضی  های آن را نهایت صورت نبندد.ـ همیّت( کوششی پیوسته آید برکات و ثواب حمّیت. اگر از روی دین و )52

 89ریاضی )راند. ای که الیق سیر حمیده و خلق کریم او بود، بر زبان بـ صورت( غضب شهریار بنشست. کلمه سورت. چون )53

 ان) م نگردد.ع و مکرّ( منظور و محترم و مطاتأویلـ خاری( کشیدن خو دارد و به هیچ )تعویل ـ  خواری. غافلی ضعیف که بر )54

 (89بان )زد. ـ قالب( دار غالب( بر اَمَل )جَلند و همیشه )اجل ـ عَ. شرط سالک آن است که دل از حرص و طمع پاک ک55

 (89)زبان  ـ سطوران( است به تبع آن هم حاصل آید.ستوران . اما کاه که علفِ )56

مر من اعت اواط( نیست که شتر راست. تو همیشه بر طبع. از خاکساران متواضع هیچ کس را این فروتنی و سالمت )تبع ـ 57

 (88)خارج از کشور ادی. ی( من فراتر ننهی ـ خواستهای و از )نواهی ـ نواحی( امتناع کرده و قدمی از )خاستهاقبال نموده

 . وب( شومنسجویم که به حرص )منصوب ـ مبینم و منزلتی نمیـ احمال( و تقصیر در مذهب حمیّت رخصت نمی )اهمال. 58

 (88)تجربی ( چند روزه مقام و مسکنی پرداخته. هر. موری ضعیف در زیر درختی وطن ساخته و از )بَحر ـ ب59

 (88)زبان تر نباشد، در سخن این منزلت نتوان یافت. ـ تعلّم( هرچه تمامتألّم . تا رنج )60
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ه حَسب و بنند که ها افتد و از این جنس دوستان گزیـ صحو( یا از روی شهوت از این نوع حادثه سهو. قومی را از روی )61

 (88)هنر  ( ایشان التفات ننماید.سَب)نَصَب ـ نَ

 حزم(هضم ـ لطنت بی)تر که مهمّات را خوار شمرده نیاید که بقا و فراغ َملک و سطوت س( آن الیقصواب. حالی به )ثواب ـ 62

 (88)هنر کامل و عدل شامل ممکن نباشد. 

 (87سانی )ان داند.( وی میاغوایی توصیه و )اقوای ـ های صلتی و عطاها را از درباریان نتیجهمال. باز شدن 63

 (87 انسانی)(. یفتدها پیش از تمّکن حضم، مبادرت نموده شود و به نفاق دشمن التفات )نیافتد ـ ن. در تالفی خلل64

 (87 )زبانشنوی، در سماع رضای خود جای ندهی. مهلت، هرچه از اثبات و نفی بـ وحله( بیوهله . به اولین )65

 (86)هنر  (.بیفزاید. برای ایام محنت و روزگار مشقّت گنجی سازم تا شادی دل و فرح طبع من از آن )بیافزاید ـ 66

 (85شور ک)خارج از اند. خبر ماندهـ دناعت( طبع و ناپاکی سیرتش بی دنائتمزاجان از خبث باطن و سستی عهد و ). کودک67

 (85)زبان ( و عقار فراوان است. ضیاع. گفت مگر صواب باشد که بونصر مشکان که دارای )ضیاء ـ 68

 (85)هنر  ( ترک مواصلت او کردند.مستورای در سینه )مسطور ـ . پس هر یک با کینه69

 (85)تجربی ( و فساد ایشان واقف نباشد و... صالح. چون اولواالمر از )سالح ـ 70

 (48نسانی )اـ القای( فواصل طبقاتی ممکن نیست.  الغایعلی)ع( این بود که تحقق عدالت اجتماعی جز با ). تشخیص 71

 (48ریاضی )ـ مأمور( شد و مردم به عیش و فراق نزدیک و از محنت و بال دور.  معمور. شیراز به یمن قدم شریفش )72

 (96نگشت ندامت گزیدن گرفت.) زبان اکرد، (آن شیران و صولت آن دلیران مشاهده  سورت -.او چون )صورت73

 (96زمین( را ) زبان  – ضمین.همیشه دست توقع گرفته دامن فضلش/ چو وامدار که دریابد آستین ) 74

 ( را مینث -( فروش چه داند بهای دُرّ ) سمینبه ش -.تو قدرفضل شناسی که اهل فضل و دانشی/ ) شبح75

، مزّیت و مام دارم و متیقّنم که هرچند حزم بیشتر شودت(  سقطی -یانت خویش ) ثقتی.با آن که به براعت ساحت و کمال د76

 رجحان  من در اخالص و مناصحت بر همه ی حشم و خدم ظاهرتر گردد.

 (96)قلمچی سینه کیست که گنجینه اسرار تو نیست   ـ مسطور( مستور. گرچه در ظرف صدف بحر نگردد )77

 (96لمچی )قباید شکر گشتن ی شیری است می( یک رنگی است/به هرجا کاسهنقضرویان )نغز ـ . تفاوت در میان خوب78

 (96لمچی )ق غزا(( تو به یک ساله مقام/بیش از آن است که صد ساله کنی حج و)قضا ـ ثواب. اندرین شهر )صواب ـ 79

 (96مچی )قلای خود غیبت نیکان مباح ( صالح /کردهذی. ای رمیده طبع تو از )زی ـ 80

 (96)قلمچی باش تا خیمه زند دولت نیسان و اَیار  / افروز است( جهانآذار. این هنوز اوّل )آزار ـ 81

 (96)قلمچی بدیع از طبع موزونت که در بر دوستان بندی  ـ متبوعت( که روی از بندگان پوشی/  مطبوعت. غریب از خوی )82

 (96)قلمچی ( غویمشو هین ای )قوی ـ  . یار غالب شو که تا غالب شوی/  یار مغلوبان83

 (96)قلمچی ـ قاضی(  غازی. و گر هالک منت درخور است باکی نیست/قتیل عشق شهید است و قاتلش )84

 (96)قلمچی ( بست زگلبن همه فراز و نشیب/ بساط کرد زسبزه همه جبال و ریاض خوازه. )خازه ـ 85

 (96)قلمچی ریزد از عهد روز غدیر ( خدای/ که بگغدر. بیاویزد آن کس به )قدر ـ 88

 (96)قلمچی ـ منصوب( گردانم منسوب کردم و بدان چه بدو خیانتی ) تأمّل(. در کار او بسیار )تعمّل ـ 89
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تر( پس ـ علیم ترم)الیتر و قتلی هرچه . چون موش از ادای شهادت بپرداخت، ملک مثال داد تا وحوش، به عذابی هرچه عظیم90

 (96)قلمچی خرس را اعضا از هم جدا کردند. از لعن و طعن، 

 (96)قلمچی ـ خواست( بانگ خروس/ خواجه برجست خشمناک و عبوس  خاست. تا که از باغ )91

 (95)قلمچی ـ ظالل( است ضالل . بسا ماال که بر مردم وبال است/ مزید ظلم و تأکید )92

 (95)قلمچی ـ ضیاع( ضیا ملکوت افکند )ی ای است که هر ساعتی در او/شمع خزانه. دل تاب خانه93

 (95)قلمچی ( به خشم/ او همی جوید تو را با بیست چشم خاید. او زتو آهن همی)خواید ـ 94

 (95)قلمچی ایم سر گشتهایم/ ما به تیغ فقر بیغزا خود کشتهـ قضا( ما بیغزا . چه )95

ثور ظفّر و )منمن تو مو حجاب مخافت از پیکر مراد بردارم و به یُی آن شده که بر این تعبیه در صحاری عشرت آیم . بسیجیده96

 (95)قلمچی ( کردم. نصورـ م

 (95)قلمچی رخسار نقابت  حایل(. در نور صفا چون که زخورشید فزونی/ هرگز نشود )هایل ـ 97

 (95)قلمچی ( که ضمیر تو جهان را/ دانم به عطا لؤلؤ منثور فرستد براعت. ای بحر )برائت ـ 98

 (95)قلمچی است/ شدست آثار او قطب مأثر  اثیر(. چنان چون مرکز آتش )اسیر ـ 99

 (95)قلمچی  آجل(ـ آجل( که برخوری )عاجل ـ  عاجلی ). کسی که تخم نکارد چه دخل بردارد؟ بپاش دانه100

 (95 )قلمچی. دیوانگان نترسند از صولت قیامت/ بشکیبد اسب چوبین از )سیف ـ صیف( و تازیانه 101

 (95)قلمچی . چون به مصاف سران الف شهادت زنی/ زشت بود زخم بانگ )الم ـ علم( برداشتن 102

کند. هر ضل میردمان فجهان بر م ایار(ـ آزار( و )عیار ـ  آذار. این چه گوهرهاست که در نیسان احسان او گرد آمده و در )103

( عود یمههـ دّ کمال است و در روزگار او )حیمه صاب ـ نساب( او در حافزاید که )ن( نان میخواستمذلّت )خاست ـ کس را بی

 (95)قلمچی گردد و سنگ دُر شود. 

 (95)قلمچی فروش چه داند بهای دُرّ ثمین را شبه(. تو قدر فضل شناسی که اهل فضل و دانشی/ )شَبح ـ 104

 (95)قلمچی ورت دیوار ی( دیوانگان و صورت دیوی/ وز تو بسی بهتر است صی ـ صخرهسخره. )105

 (95)قلمچی ( روز رستاخیز هولزدل ببرم )حول ـ  . پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر/ به می106

 

این مجموعه با تالش فراوان فراهم آمده است . کلیه ی حقوق آن برای گردآورنده محفوظ است و هیچ شخص حقیقی و 

ش ندارد* درصورتی که همکاری عزیز بخواهد این مجموعه رادر اختیاردانحقوفی حق برداشت به صورت کتاب یا جزوه را 

 .آموزانش قرار دهد  درصورت ذکر نام گردآورنده بالمانع است
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 نکات الزم برای معنی واژه 

 .واژه هایی که جمع مکسر هستند معنی آن ها نباید مفرد بیاید.1

 *مفاتیح: کلیدها                       کلید:نادرست                        

 .واژه هایی که مفرد هستند معنی آن ها نباید به شکل جمع بیاید.2

 *سجیّه: عادت، خوی                     عادات و خوی ها: نادرست

 .گاهی به جای معنی واژه، تضاد آن می آید.3

 زهر: نادرست            *تریاق: پادزهر     

 .واژه هایی که صفت هستند، معنای آن ها نباید به شکل اسم ظاهر شود:4

 «نادرست»رینهق   مقرون: پیوسته             «              نادرست»*شاب: جوان و برنا                        جوانی

 «تنادرس»*دستور: راهنما و وزیر              راهنمایی، وزارت

 .واژه هایی که اسم هستند نباید معنای آن ها به شکل صفت ظاهر شود:5

                     تمکن: توانگری    «        * نادرست»*مطاوعه: اطاعت و فرمان برداری                   فرمان بردار

 «نادرست»توانگر

 :اه بیندازده اشتبباس دارند و از نظر معنا نباید ما را .بعضی از واژه ها از نظر ظاهر خیلی شبیه هم هستند و با هم جن6

 *دهشت: سرکشی، حیرت و تعجب                         *  دهش: انصاف، دادگری و بخشش

 ن: نوعی درختبَ       *اِلف: هزار                         اُلف: انس و دوستی              *بُن: ریشه                 

            یا                     ید: دست               *حشم: خدمتکاران            احشام: دام ها  *یم: در

نگام و ه  ردم   *سَپردن: پایمال کردن              سپُردن: واگذار کردن             *هنگامه: غوغا،شلوغی، جمعیت م

 «نادرست»موسم

 زنگوله*جُل: پوشش             جلجل: 

 ه بیندازد:اشتبا .گاهی اوقات معنی واژه ها باهم از نظر ظاهر خیلی نزدیک هستند و باهم جناس دارند و نباید ما را به7

 *زنخدان: چانه                      *چاله: نادرست
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 .واژه هایی که اسم مکان یا اسم زمان عربی است نباید به شکل دیگر ظاهر شوند:8

 ت، مهمان خانه                             *مهمانی:نادرست*مضیف: جای ضیاف

 *میعاد: جای وعده، وعده گاه، زمان وعده                      *دعوت شدن: نادرست

 .واژه هایی که صفت مفعولی فارسی هستند نباید به شکل صفت فاعلی و مصدری یا شکل دیگر ظاهر شود:9

 *درهم بافتن، درهم بافنده: نادرست             تنیده: درهم بافته              

 .واژه هایی که صفت یا همان اسم مفعول عربی هستند، نباید به شکل اسم فاعل عربی بیاید:10

 «نادرست»*مخذول: خوار، زبون گردیده                              خوارکننده

 گر ظاهر شوند:. واژه هایی که قید هستند نباید به شکل صفت یا شکل دی11

 *رندانه: زیرکانه                         *زیرک و رند: نادرست

 .گاهی در معنای یک واژه حذف صورت می گیرد و هسته یا همان کلمه ی اول حذف می شود:12

 درستارنگ: ن*شهد: عسل خالص              *خالص: نادرست                 سندروس: صمغی زرد رنگ            *زرد

 . باید به جابه جایی معنای اعضای بدن، برای مثال اسب باید دقت کرد:13

 *وقب: گودی چشم                            برآمدگی پشت پای اسب: نادرست

 

 .دقت در جابه جایی  نوع پوشش انسان:14

 : نادرست*خلعت: جامه ای که بزرگی به کسی می بخشد.                 *سربند، عمامه، دستار

 *طیلسان: ردا                        *دستار: نادرست

 .گاهی باید در معنای یک واژه دقت کرد که از نظر جنس فرق دارند:15

 *کبّاده: کمانی از جنس چوب که در دو طرف آن زنجیری وصل باشد           * کبّاده: از جنس فلز است.

 یا فلز؟ * طبق: به نظر شما معموال از جنس چوب است

 .دقّت در جابجایی لوازم جنگی:16

 ترگ: کاله خود                       سپرجنگی: نادرست
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 .دقت در نام اسب ها و تفاوت در رنگ ها:17

         اسبی که رنگ آن میان زرد و بورباشد.اسبی که براعضای او نقطه ها باشد./ کرند:    ابرش:

 اسب یا استری که به رنگ سرخ تیره است کهر:   

 

شکل  ز اینکه باید اایشی به شکل نادرست معنا شده اندآزمی وگلچینی از واژه هایی که در کنکور سراسر

 .شویمنادرست تکنیک ها و نکته هایی استخراج نمود که هرگز در معنی واژه ها با اشتباه مواجه ن

 رست(* چراغ ) ناد                             چراغ ها، جمع مصباح             مصابیح

 رست(ناد کلیدها، جمع مفتاح                                              * کلید ) مفاتیح

 ادرست(ر) ناطاعت وفرمان برداری                                        * فرمان بردا مطاوعه

 جامه ی نو( )* حُلّه                                      زیور، زینت، پیرایه         حلیه

 رست(ناد )آمدن، قدم نهادن                                               * قدم ها  قدوم

 ادرست(هادن) ندم نققدم ها                                                               *  اَقدام

 ادرست() ن خسته                                                    * اندیشه زخمی و افگار

 اندیشه ها و فکرها افکار

 ادرست(ن)   گردن بند، قلّاده                                                * قلّاب مخنقه

 ان ) نادرست(* پیم       گردن بند                                                    عِقد

 درست(ردن) ناذرآوچهره                                                                * ع عذار

 تباه عقل ) نادرست( *  پاییز                                                                   خریف

 سبقت گیرنده) نادرست( *                                            بلند                            باسق

 (درسترفتاری متوسط، راه رفتن نه به شتاب و نه آهسته          * گریه و زاری) نا پویه

 ادرست(ها ) ن مایشجمع محنت، درد و رنج                                                 *آز مِحَن

 (ادرستنضیافت، مهمان خانه                                       * مهمانی ) جای  مضیف

 کسی که در رکاب شاه یا بزرگی حرکت کند، همراه     * الزم داشتن ) نادرست( ملتزم

 خوالیگری) آشپزی( *                                                     طباخی       -آشپز خوالیگر
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 آوازه خوان       خنیاگر

 ت(ادرس*آوازخوانی ) ن                                                         

 سم، شرنگ، زهر) نادرست( *                                                   زهر         -پادزهر تریاق

 زین اسب می سازند.درختی بسیار سخت با چوب سفید که از آن نیزه و  خدنگ

 *درمعنای نوعی تیر) نادرست(

 نام گیاهی، علف جارو خلنگ

 تبه کار فاجر

 تبه کاری فجور

 

آلتی فلزی که برپاشنه ی چکمه می بندند و هنگام سواری به زیرشکم اسب می  مهمیز

 بندند.                        * پای افزار ) نادرست(

 چله ی کمان) نادرست( *                                                  دهانه ی تیر           سوفار

 (گردآینده               *گردآورنده )نادرست–برهم نشیننده، روی هم جمع شده  متراکم

 ت(آسیاب کردن غذا در زیر دندان، جویدن                      * بلعیدن) نادرس مضغ

 ادرست(نننده ) کوار خ*                                                     خوار، زبون گردیده مخذول

 ادرست(نه ) جمع تابع، وابسته ها، متفرعات                                    * وابست توابع

 (درستطعامی که در مهمانی و عروسی می دهند                * مهمانی و عروسی ) نا ولیمه

 درست(ران) نادخت نگشت                                                                 *ا بنان

 درست() ناراندن، جاری ساختن                                              *برآوردن اجرا

 اودانگی ) نادرست(ج *                                                       ابتدا       -آغاز بدایت

 رست(ابتدا ) ناد -آغاز *                                              پایندگی     -جاودانگی ابدیت

 درودها) نادرست( *                                                        نماز        -درود صالت

 ) نادرست( * عیدها                            جمع عایده، فواید و درآمدها           عواید

 پیشانی   جبین و جبهه
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 دارای حیات، زنده، جاندار                     * زندگی ) نادرست( ذی حیات

 ادرست(ی) نخیال، قوه ی تخیل،ذهن                                      * خیالی و ذهن مخیله

 نادرست( )* انگشتان                                            سرانگشت، انگشت     بنان

 قدم ها ) نادرست(              * آمدن                                                                    قدوم

 (نادرست )دوم گام ها، قدم ها                                                      * ق خطوات

 ت() نادرسهندهدمددکننده، یاری رساننده                                         * ادامه  مُمد

 ت(ادرسنجای وعده، وعده گاه، زمان وعده                             * دعوت شدن )  میعاد

 گردن، موی گردن اسب و شتر          یال

 وستیاُلف: انس و د                                  هزار                     اِلف

 انبوه و پرشاخ و برگ                                گلشن ) نادرست( گشن

 جوانی ) نادرست( *                                      جوان        -برنا شاب

 جوانی شباب 

 اعمال زشت و ناروا، خارج شدن از راه حق فسق

 تبه کار فاسق

 (نوعی درخت                                          * نوعی بلوط ) نادرست بَن

 ریشه، پایه و اساس بُن

 شتر تیزرو    * اسب قوی هیکل ) نادرست( جمّازه

 دیر بی گاه

 یک مرتبه، ناگهان یکایک

 * دیرشدن) نادرست(    بی نوا، درویش                                     بی روزی

 هنگام، زمان، حین، وسط                          * دومین ) نادرست( اَثنا

 پایمال کردن و زیر پاگذاشتن سَپردن

 واگذار کردن سپُردن

 سخن چینی، دوبه هم زنی                                * کوشش ) نادرست( سعایت
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 کوشش و تالش سعی

 ادرست(ناران ) * ب                                                              ابر    سحاب 

 رست(ان) نادکار ستیزه کار                                                       * ستیزه عنود

 (نادرست ار )ستیزه و لجاج                                                  * ستیزه ک عِناد

 سرخاب، گلگونه غازه

 جنگ غزا و غزوه

 بیگانه، عجیب، نو غریبه

 چیزهای نادر ونو غرایب

 رت ) نادرست(یی، وزاهنماراهنما، وزیر                                                       * را دستور 

 نادرست(سرگشتی، حیرت، تعجب، ترس و اضطراب          * انصاف )  دهشت

 انصاف، دادگری، بخشش دهش

 (نادرست )ران چکیده، شیره، افشره                                              * روزگا عُصاره

 جمع عصر، روزگاران، دوره ها اعصار

 ت(ادرسعهد شده، شناخته شده، معمول                            * عهد و پیمان ) ن معهود

 (نادرست ادی)ششادمان                                                               *  مشعوف

 ست() نادر م هابادگرم و مهلک                                         * باد سرد مهلک/ س سَموم

 جمع سَم  سُموم
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 )نادرست(*قبول کردن                          خواهش کردن،                         استدعا

 نام مرضی که بیمار آب بسیار خواهد./  * آب دادن ) نادرست( استسقا

 خیمه ی بزرگ/ سراپرده ی بزرگ/      * پیشگاه ) نادرست( خرگه

 آرزومند/ مشتاق /              * اشتیاق) نادرست( شایق

 معنای صفتی داشته باشند نه اسمی. نکته*: واژه هایی که صفت هستند باید

 ادعا/                              * دعاها و مدعی) نادرست( داعیه

 غم گسار/                        * غم انگیز ) نادرست( اندوه گسار

 نقشه/                               * نقاشی کردن) نادرست( انگاره

 * زخمی ) نادرست(                 ضربه/                زخمه

 درشب سیر کردن                * به اسیری بردن ) نادرست( اسرا

 ثروت و مال                          * ممکن شدن.) نادرست( تمکّن

 رست(یادآوری/ به خاطرآوردن/                          * به خاطر سپردن   ) ناد تداعی

 ا/ اطاعت شده/ کسی که دیگری فرمان او را می برد/فرمانرو مطاع 

 ادرست(ناطاعت کردن)  -*فرمانبر

 می فروش/                                 * میکده: نادرست خمّار

 می کده خانه ی خمّار

 اشتباه کننده/ دچار اشتباه شده/        * اشتباه )نادرست( مشتبه

 *  افتخارکردن) نادرست(                  مایه ی افتخار و بزرگی /  مَفخر

                           جا کاغذی                                      * / کاغذ دیواری ) نادرست( کازیه

 بازگشت به سوی خدا/ توبه و پشیمانی /         *برآورده شده)نادرست(        انابت

 *برگزیده شدن ) نادرست(                  برگزیده/ فایق             صفوت

 زینت                                            * مکر ) نادرست( حلیه
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 باغ و گلزار                                    *راضی شدن ) نادرست( روضه

 (امضای نامه                                    * واقع شدن ) نادرست توقیع

 ست(چانه                                               * چاله و گونه ) نادر زنخدان

 پند گرفتن و عبرت پذیری/              * پند دادن) نادرست( اعتبار

 درماندگی و بی بهره گی از یاری          * برگرفتن) نادرست( خذالن

 رست(* تضمین کردن ) ناد                  مرهم                                ضماد

 ترسناک                                             * وحشت زده ) نادرست( موحِش

 بزرگ داشتن                                        * بزرگان) نادرست( اکرام

 ) نادرست(رع یا غش دارد.            * غش کسی که بیمای ص صرعی

 (درستشنونده                                                    * گوینده ) نا مستمع

 دورافتاده ) نادرست(*                                     باقی مانده  -میراث پس افکند

 زبان آور/ خوش سخن/ دارای فصاحت         * زبان آوری ) نادرست( فصیح

 درفش/ رایت                           * الم ) نادرست(پرچم / علم/  بیرق

 (آب دهان/ بزاق                                           * صاحب ) نادرست خدو

 ت(خطرناک بودن                                            * خطرناک ) نادرس وخامت

 رست(* مقرری ) ناد                      برقرار شده                           مقرّره

 رست(ناد آنچه درون چیزی است                               *آنچه بیرون چیزی است ) مایحتوی

 ت(ادرسعادات                                                        * عادت ) ن سجّیه

 ت(* تندرو ) نادرس                    اسب تندو                             نوند

 سستی کردن                                     * سست) نادرست( اهمال

 این چنین                                           * همان طور ) نادرست( کذا

 نادرست(درخشان، تابان                                    * شعله ور )  مشعشع

 (عهد استوار                                          * عهد بستن ) نادرست میثاق

 آستانه/ پیشگاه                                    * جایگاه ) نادرست( حضرت
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 پایتخت                                               * سرزمین ) نادرست( دارملک

 رویی، سفید رنگی، زیبایی            * شراب صبحگاهی، صبوح ) نادرست(خوب  صباحت

 خوار، زبون، اندوهگین، افسرده              * خشمگین/ اسب ) نادرست( نژند

 ساختمان سقف دار فلزی                       * سقف فلزی ) نادرست( سوله

 درست(* مرید و سالک ) نا           ارشاد کننده                                مرشد

 مکر، ناراستی، مکّار و تنبل                     *  دغل

 آگاهی                                                 * رایت ) نادرست( درایت

 غیر قابل تحمل                                   * قابل تحمل ) نادرست( طاقت فرسا

 شش                                            * وحشت ) نادرست(بخ دهش

 چهارپا/ ستور                                    * چارپایان ) نادرست( بهیمه

 الفت گرفته/ خو گرفته                        * خو و خصلت ) نادرست( مالوف

 * در رفاه بودن ) نادرست(         راحت و آسوده                           مرفه

 ت(جیوه                                                  * جیوه ای ) نادرس سیماب

 یقه ی لباس/ گریبان                           * پیراهن ) نادرست( جیب

 ت(درسدن ) ناگردن بند                                             * چنبره ی گر مخنقه

 (ضرورت                                                * نیازمند ) نادرست دربایست

 ذیان                                   * شلوغی ) نادرست(ه -ورم مغز سرسام

 ت(گنجینه                                                 * گرمابه ) نادرس خزینه

 (بزرگ است                                           * بزرگ کردن ) نادرست جلّت

 نکته ها                                                * نکته ) نادرست( نکت

 به اندازه ی کافی                                  * شایستگی ) نادرست( کفاف

 رست(* غروب آفتاب ) ناد                                   طلوع آفتاب         چریغ آفتاب

 ت(انبان / خیک                                           * ظرف مسی ) نادرس مَشک

 (عرب                                                      * ترک ) نادرست تازی،
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 نادرست( * جاودانه و پاینده )                    جاودانگی/ پایندگی               ابدیت

 حالت سرمستی، خوشی، کیفوری              * گیج ) نادرست( نشئه

 (آرزومند/ مشتاق                                        * بالیاقت) نادرست شایق

 درست(چاپلوسی ) ناجویدن                                                    *  خاییدن

 جمع معصیت/ گناهان                                * گناهکار ) نادرست( معاصی

 گروه/ دسته                                             * هدف ) نادرست( فوج

 نگوله ها و زنگ ها                 * زنگوله ) نادرست(ز -جمع جلجل جالجل

 ادرست(نسمی )  * نوعی مار                                                     کوپال    گُرز 

 روی گردانی از چیزی / انصراف                   * ستیزه کردن ) نادرست( اعراض

 سرپوش/ روسری                                       * آتشدان ) نادرست( معجر

 ت دباغی شده گوسفند سازند.         * مملو ) نادرست(کیسه بزرگ که از پوس انبان

 رست(ناد بوته ی گل/ گل سرخ/ بیخ بوته ی گل                             * برگ گل ) گلبن

 ت() نادرسه گرجلوه کردن/آشکار شدن/                                              * جلو تجلی

 * زمین هموار ) نادرست(                          زمین پست                خور

 قطره ی روی گل                                 * قطره ) نادرست( ژاله

 ت(قرآن خوان                                          * قرار یافته ) نادرس مُقری

 آباد شده ) نادرست( سال خورده/ پیر                                   * معمّر

 ستودن                                                * نکوهش ) نادرست( تقریظ

 ست(محصول زمین های زراعتی                    * بذر در زمین های زراعتی) نادر ارتفاع

 نادرست(مجاب شده، مجاب                                 * مجاب کردن )  متقاعد

 خودستایی کردن، دعوی باطل کردن         * افتخار کردن ) نادرست( الف

 ت(ادرسناسب                                                       * حصار، دژ )  بارگی

 فریاد و زاری با صدای بلند                        * نفرت داشتن ) نادرست( نفیر

 غریو                               * گمراه ) نادرست( فریاد ، خروش، غو
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 قطره، تراوش کرده، چکیده                       * تروایدن، لرزه ) نادرست( رشحه

 خواهشگری، میانجیگری، شفاعت              * ایستادگی ) نادرست( پایمردی

 دگرگون کردن ) نادرست(کلک زدن، کمین کردن برای شیطنت           *  قُالکردن

 جلوه کنان و با ناز راه رونده                        * شتابان ) نادرست( گرازان

 رست(زشت و ناپسند                                        * انکار کننده ) ناد منکَر

 درست(نا اپسند )انکار کننده                                              * زشت ون منکِر

 پاکی، صفا، صمیمیت                                 * پاک ) نادرست( قدس

 رست(ناد درای ارتعاش، لرزنده                                 * به لرزه درآوردن ) مرتعش

 ست() نادر تروکپنهان، مستور                                            * دورافتاده و م محجوب

 خجسته، مبارک، نیک بخت                           * نیک بختی ) نادرست( همایون

 تاج و کاله پادشاهی ، صاحب منصب             * تخت پادشاهی ) نادرست( افسر

 رست(پهنه، میدانگاه، صحن                                   * محدود شده ) ناد محوطه

 ست(ردبیابان ) نا * دست/                                                          دریا    یم 

 لقه                                  * دراز ) نادرست(ح -وقط -گردن بند چنبره

 ت(ادرسچرم و پوست                                                * زین اسب ) ن دوال

 یک دوره ) نادرست( *                                     یک پاره     -الیهیک  یک دوال

 الیق بودن ) نادرست( *                               نیک بختی    -روی آوردن اقبال

 رست(ناد )خدمتکاران                                                     * دام ها  حشم

 رست(ر، نیکویی                                      * تحقیرکردن) نادسپاس، شک منّت

 ستم دیده ) نادرست( *                                         ستم کار     -جفاکار جافی

 الکت                            * مرتبه ) نادرست(ه -لهکهم -زمین پست ورطه

 نه ) نادرست(دیگران را به کاری برمی انگیزد.  * دیواآن که -محرک سلسله جنبان

 (نادرست )وله پوشش                                                              * زنگ جُل

 (وسیله ای کمانی شکل در زورخانه از جنس آهن     * ادعای چیزی داشتن) نادرست کبّاده
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 رست(ن ) نادفاه بود* در ر                                      ارتقا یافتن ، رتبه گرفتن    ترفیع

                                                       بسنده       -کافی کفایت

 «رستناد»ادندامش آرامش یافتن                                                         *آر تسال

 نادرست(یب )* جَ                                                             پیشانی  جبین و جبهه

 ت(ادرسدارای حیات، زنده، جاندار                                    * زندگی ) ن ذی حیات

 ادرست(ننی) خیال، قوه ی تخیل، ذهن                                      * خیالی و ذه مخیله

 رست(ناد )سرانگشت، انگشت                                               * انگشتان  بنان

 قدم ها ) نادرست(              * آمدن                                                                    قدوم

 دوم ) نادرست(* ق               گام ها، قدم ها                                        خطوات

 (نادرست )ها  نویسندگان / جمع کاتب                                             * مکتب کتّاب

 ت(ادرسناز ادات تحسین به معنای آفرین                               *آگاه باش )  زهی 

 آفرین ) نادرست(*                                     آگاه باش                                 زنهار

 غوغا و سروصدا ) نادرست(*میانه، وسط                                                              بحبوحه

 یاری ) نادرست( *                                                     هنگام       -وقت اوان

 نوشتن) نادرست( * بیان کردن                                                               تقریر

 بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن    *سخن گفتن و سرودن شعر)نادرست( ارتجاال

 غوغا، شلوغی، جمعیت مردم                       * موسم، هنگام ) نادرست( هنگامه

 ت(روانه کردن                                                 *گسستن)نادرس گسیل کردن

 ادرست(ی اسب)نت پامیان دو کتف                                                 *برآمدگی پش غارب

 ت(ادرسچنبره ی گردن                                               *باالی کمر)ن آخره

 رست()نادپشت و باالی کمر                                         *فرورفتگی اندام ردهگُ

 ت(ادرسفرورفتگی اندام                                              *گودی چشم)ن وقب

 ادرست()ن  زیرکانه                                                           *زیرک رندانه

 ادرست(ری)نحیله و فریب                                                     *حیله گ کَید



 

26 
 

 جامه ی ای که بزرگی به کسی بخشد.    *سربند و عمامه )نادرست( خلعت

 ت(تماشاکردن                                            * گمان کردن) نادرس نظاره

 *شیر )نادرست(                                     هوشیار و چابک   هژیر

 رست(ناد )گدا و درویش                                          * ماهر و چیره دست  جولقی

 رست(ماهر و چیره دست                                    * خوار و ناتوان) ناد حاذق

 * اسب ) نادرست(                            تیز رو و شتابنده             بادپا

 صمغی زردرنگ                                          *زردرنگ )نادرست( سندروس 

 اسبی که براعضای او نقطه ها باشد. ابرش

 اسب یا استری که به رنگ سرخ تیره است کهر

 اسبی که رنگ آن میان زرد و بورباشد. کرند

 «ادرستن»هنگام                                                     *آغازوقت و  اوان

 «ادرستن»یشروشنایی                                                            *آسا فروغ

 «، کالبدجسم»چیره، پیروز                                                       *قالب غالب

 «رستناد»برای چه کسی می گویی                                   * چرا می گویی قوللمن ت

 «ادرستن»ارخواروبار                                                           *گلز بُنشن

 «نادرست»هدن نامضاکرنامه                                                                *ام رقعه

 خودمانی)نادرست(*      خودمانی شدن                                                             انبساط

 زبان)نادرست(*           دهان                                                                    کام 

 عمیق)نادرست(*                                      بخش کم عمق آب                       پایاب

 رست(برخاستن مردگان، جنبش، روز محشر                                *مردن)ناد رستاخیز

 کالهی که سربازان هنگام جنگ برسرمی گذارند.                 *تاج)نادرست( خُود

 نیمه شب)نادرست(*                                              سحرگاه                              شبگیر

 آرام )نادرست(*   پوشیده، پنهان،مستور                                                     محجوب

                                       کشیک ونگهبان)نادرست(                                                *       قصر                                                                     کوشک
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 ه کندی )نادرست(* ب       سریع و سرسری                                                   خیرخیر

 تالش )نادرست(*    جوان مردی                                                               حمیّت

 بدخلقی)نادرست(*       ناپسندی                                                                 کراهیّت

 سریع وسرسری)نادرست(*                                               حیران و بیهوده           خیره

 چانه)نادرست(                       *   گودال و چاله                                                            ورطه

 آزادکردن)نادرست(*               تکیه کردن                                                     یله دادن

 آغاز )نادرست(*     هنگام و زمان                                                            اَوان

 خواری )نادرست(*          خوار                                                                    مخذول

 ست(ی) نادرگوی می گویی؟                                             *چه می برای چه کسی لمن تقول

 درست(ی)ناآزمند و حریص                                          *طمع کاری و آزمند مولع

 ست(نامه)نادران و ردن فرمضا کنامه                                                                *ام رقعه

 نادرست(ادن)دآرامش یافتن                                                     *آرامش  تسلّا

 جات) نادرست(و سبزی گلشنخوار و بار                                                            * بُنشن

 اروپایی )نادرست(*                           مراکشی                                      مغربی

        برپایی، برقرار و ثابت کردن کسی یا چیزی در جایی، مستقر شدن               استقرار

 *برقرار و ثابت )نادرست(                                   

 رست(مسکوک نقره)نادواحد پول، سکه طال                                       * دینار

 ست(نادر)سخندان                                                         *سخنران  ادیب 

 ست(نادر)عشق                                                              *عاشق  سودا

 بی نیازی) نادرست(*            نغمه                                                       غِنا

 اندوه، پژمردگی، افسردگی                                   *ملول)رنجیده( مالل

 رنجیدگی )نادرست(*  رنجیده                                                                  ملول

 درت، شکوه)نادرست(*هیبت ، ق                  صدا و غوغا، آواز مهیب                        هرّا

 هیبت، قدرت، شکوه صولت
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ا از رشدید، درخواست خود  دانش آموزان عزیر در صورتی که در مجموعه ی باال با سواالتی یا اشکاالتی مواجه*

 حسین عباسی بفرستید. التماس دعا 09127533345طریق پیامک ، تلگرام، واتساپ یا ایتا به شماره ی 

 

 

محفوظ است و هیچ شخص حقیقی و  ه. کلیه ی حقوق آن برای گردآورنداین مجموعه با تالش فراوان فراهم آمده است *

ش در اختیاردانراهمکاری عزیز بخواهد این مجموعه  را ندارد* درصورتی کهحقوفی حق برداشت به صورت کتاب یا جزوه 

 .بالمانع است درصورت ذکر نام گردآورنده قرار دهد  شآموزان

 

 

 حیله و حیله گران )نادرست(*   حیله گر                                                                 کاید

  تورم سر و مغز و پرده های آن که یکی از نشانه های هذیان بوده است.         سرسام

 *هذیان )نادرست(

 رست(متحیر شدن                                               *متحیرکردن )ناد فروماندن

 سوارشدن، نشستن براسب                         * پیاده شدن )نادرست( برنشستن

 ت(رسهم نشین                                                   * پشیمان)ناد  ندیم

 ست(نادر)پشیمانی                                                     * هم نشینی  ندامت

 ت(دانای کار، باکفایت                                       *پسندیده)نادرس کافی

 سایه بان، خیمه                                            *کشتی)نادرست( شراع

 (درستصدا،آواز، ناله                                                *حادثه)نا ویله

 «نادرست»پاره گل خشک شده به صورت سنگ               *پاره گل نرم کلوخ

 رست()نادپایتخت                                                          *سرزمین دارالملک

 درست(پا) نا مر                                             *پشتپشت و باالی ک گُرده

 ت(ع)نادرسخ طبلطیفه                                                               *شو بذله

 بهشت، فرشته ی نگهبان بهشت                       *راضی شدن)نادرست( رضوان

 نادرست(*سرخوش)                                          سرخوشی                 نشئه
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