اینـــامتـــو بهتـریـنسـرآغاز

در هر بخش از کتاب این تقسیمبندی را میبینی:

راهنمای استفاده از کتاب

اول
حرف ّ

•

ِ
ورودی قلمرو :شامل یک برگ جداگانه که قلمروهای فکری ،ادبی و زبانی
صفحه

را از هم جدا میکند.

روی صحبت با توســت .تو که یک «موضوع» هســتی از

ِ
ورودی
صفحات
معرفی موضوع و اطّ العات کلّی راجع به آن.
ِ
• صفح ه ورودی موضوعّ :

هم ه دروغها .که قشــنگترین «آرایه ادبی» هستی در روزگار بیآرایه و بدآرایه .که

اهم ّیت هر موضوع ،منابع مطالعه ،روش
راهنمای استفاده :شامل یادداشتی در بیان ّ

خودمانــی با خودت

موضوعــات جهان .که «قرابت معنایی» داری با همه خوبیهــا و «تقابل معنایی» با

هم ه «واژه»هایت معنی عشــق میدهند .که در هیچ گزینهات «غلط امالیی» نداری.

که در عین «ســاده» بودن« ،مشتق ـ مرکّبی» .که از عشق ،مشتق شدهای و دلی داری
ادبیاتهای
مرکّــب از بیــم و امید .و خودت ،یکتنه« ،درآمد»ی هســتی بر همــ ه ّ

حماســی و نمایشــی و تعلیمی و عاشــقانه« .تعداد ســؤال»هایت بیشمار است و
«اهم ّیت پاسخگویی» به تو  100درصد .روی صحبت با توست.
ّ

آن کتاب

ادبیّــات میکروطبقهبنــدی

ادبیــات میکرو ـ جلــد «بانک تســت» ـ یک بانک

ثروتمنــد و معتبــر از ســؤاالت آزمونهای مختلف اســت .در حقیقت ،اســتفاده
ادبیــات را بــه آن کتاب ســپردهایم
روزبــهروز و درس بــه درس از پرســشهای ّ

و بــار ســؤاالت تألیفی بــا تفکیک موضوعــی بر دوش ایــن کتاب افتاده اســت.

این کتاب

کتابی را که در دســت گرفتهای ،تنها محصول آموزشــی کشور

است که به روش «آموزش بر اساس تیپ» تألیف و عرضه میشود.

منبع کنکور و در برگیرنده هم ه موضوعات
یک کتاب است با پوشش هر چهار
ِ
کتاب ِ

ادبیات فارسی.
ششگانه زبان و ّ
فراموش نکن که

مکملاند ،نه دو کتاب
ادبیات میکرو دو بازوی ّ
و ّ

ال مختلف؛
یکسان با طرح جلد متفاوت! دو محصول آموزشیاند با برنامهریزی کام ً
پرسش مبحث به مبحث؛
یکی برای پرسیدنِ درس به درس و یکی برای آموزش و
ِ
طراحی کنکور.
یکی براساس برنام ه کتاب درسیســت و یکی مطابق با شگردهای ّ

مشترکاتشان محدود میشود به بازماندۀ سؤاالت چند کنکور اخیر و سؤاالت اندکی
خاصی دارند.
که
«تیپ مهم» یا «نکته آموزشی» ّ
ّ

مسئله تیپ

تیپ چیست و خوشتیپ کیست؟!

طراحی سؤال در موضوعات ششگانه زبان و
ّ

ادبیات فارسی و چیدمانِ اطّ العات در صورت سؤال و گزینهها ،سبکها و گونههای
ّ

مختلفــی دارد که هرکــدام را یک «ریخت» میدانیــمّ ،اما در این کتــاب ،تنها برای
فارســی «تیپ» استفاده
غیر
«همزبانی» با تو ترجیح دادیم بهجای «ریخت» از معادلِ ِ
ِ
کنیــم .میدانیم که با «تیپ» راحتتری .ســختگیرانه که نگاه کنی ،اســتفاده از این

واژه ،نادرســتّ ،اما رایج اســت و به هر حال به فهم مطلب کمک میکند .به نظر ما،
خوش به حالِ این ِ
غلط ویرایشی و همه غلطهای ویرایشی ،اگر به تو کمکی کنند.

ساختار کتاب

حد و مرز
قلمروهای بی ّ

کتاب ،در ک ّلیترین تقسیمبندی خود ،بهترتیب شامل سه

قلمرو «فکری ،ادبی و زبانی»ست .در هریک از قلمروها این موضوعات جا گرفتهاند:
قلمرو فکری :قرابت معنایی

ادبیات
قلمرو ادبی :آرایههای ادبی ،تاریخ ّ

قلمرو زبانی :زبان فارسی ،معنی واژه ،امال

گفتنی اینکه ،موضوع «تاریخ ادبّیات» در کتاب درســی در شما ِر هیچیک از قلمروها

ال نادیده گرفته شده است .به نظر میرسد تاریخ
نیامده و اساســ ًا چنین موضوعی کام ً
اهم ّیت و محتوا ،زیرمجموعه دانشهای ادبی و متناســبتر با «قلمرو
ادبّیات از نظر ّ

مشــخصی دور اســت؛ بنابراین،
ادبی» باشــد و از قلمروهای فکری و زبانی به طور
ّ
در

آوردهایم.

ادبیــات را پس از آرایههای ادبــی در بخش قلمرو ادبی
تاریــخ ّ

هر موضوع ،با رنگ آبی از بخش قبل متمایز شده است.

•

طراحی ،مهارتهای پاسخگویی و اصطالحات ویژ ه آن موضوع
مطالعه ،شگرد ّ

•

تیپشناســی :در موضوعاتی که الزم به نظر میرســیده ،تیــپ موضوعات مورد

بررسی و دستهبندی قرار گرفته است.

•

درسنامه :شامل اطّ العات علمی هر موضوع ،که پیش از سؤاالت یا البهالی آنها

مفصل دربارهاش میخوانی.
قرار گرفته است .در ادامهّ ،

• ســؤاالت :درباره پرســش ها و طبقهبندی آنها ،در همین «راهنما» شــرح کاملی
آوردهایم .البهالی ســؤاالت هــم ،فضایی برای گفتوگو با داوطلــب پیش آمده که
جزئیاتش را در ادامه میخوانی.
ّ
• پاســخها :پاسخ کلیدی سؤاالت را در پایان این کتاب و پاسخ تشریحی و آموزشی
سؤاالت را در جلد پاسخنامه خواهی دید.

درسنامه

زبان و ادبیّات فارسی در شش روایت تقسیمبندی براساس قلمروها را خواندی،
در شش موضوع کلّی برنامهریزیشده،
ّاما اصل موضوع این است که
نه همانند دفترچه کنکور ،بلکه آنطور که باید باشد :قرابت معنایی ،آرایههای ادبی،
ادبیات ،زبان فارسی ،معنی واژه ،امال .ببین:
تاریخ ّ

معرفی
قرابــت معنایی :ابتدا ابیات و عبــارات ّ
مهم هر درس همراه بــا مفاهیم آنها ّ
شــدهاند و بعد ،مهمترین مفاهیم درس ،به طور جداگان ه در یک گفتار کوتاه و گاهی
بلند در کادر آبی رنگ شــرح داد ه شدهاند و در ادامه ،بیتها و عبارتهای دارای آن
معرفی شدهاند و «تناسب»« ،تفاوت» یا «تقابل» آنها با بیتهای دیگر ،مورد
مفهوم ّ
سؤال قرار گرفته است.

اعم از
آرایههای ادبــی :همه آرایههای ادبی مــورد ّ
طراح آزمون سراســری ـ ّ
توجه ّ
مفصل ،همراه با نکات و شــگردهای
آرایههــای داخــل و
ِ
خارج از کتاب ـ بــه طور ّ
معرفی هر آرایه ،پرسشهای مربوط به آن
معرفی شــدهاند و پس از ّ
شناسایی آرایهّ ،
ترکیبی آرایههای ادبی
آمده اســت و پس از پایان آموزش آرایهها ،بخش پرسشهای
ِ
تر این فصل است ،قرار گرفته.
که بخش مهم ِ

ادبیاتی در کتاب درســی ـ که بسیار مختصر و محدود
تاریخ ادبیات :اطّ العات تاریخ ّ
هم هست ـ در چند صفحه و در قالب چند جدول آمده است.

اهم ّیت و همینطور ،دشواری موضوع،
زبان فارسی :در فصل زبان فارسی به دلیل ّ
درسنامهها به صورت «قطعهقطعه» آمدهاند و پس از هر «قطعه» بالفاصله پرسشهایی
طراحی شده است.
از آن مبحث ـ به اندازهای که همـۀ نکات را پوشش دهد ـ ّ
معنی واژه :واژههای درون واژهنامه پایان کتاب درســی و همینطور ،واژههای متن
معرفی
درسها و متن پرســشهای کارگاه متنپژوهــی در قالب جدولهای مختلف ّ
شــدهاند و در ادامه ،پرســشهای مربوط را با طبقهبنــدی و تیپبندی مخصوص به
خود ،میبینی.
معرفی
امــا :واژههایی که از نظر امالیی ّ
اهم ّیت دارند ،در قالب جدولهای مختلف ّ
شــدهاند و در ادامه ،پرســشهای مربوط را با طبقهبنــدی و تیپبندی مخصوص به
خود میبینی.

پرسشها

اسم «سؤال» بیش از  4600سؤال ،گنجینهایست
مشــکلی به نام «حجم» ،نیازی به ِ
حتی اگر بخشــی از آن تا زمــان کنکور دســتنخورده بماند ـ که نبایــد بماند ـ تو را
کــه ّ
از وجود یک منبع بینقص از ســؤاالت پرمغز و اســتاندارد مطمئــن میکند ،بهطوری که
اهم ّیتشــان ،در میان پرســشهای این
ســؤاالت کنکورـ آنهایی که باقی ماندهاندـ با هم ه ّ
متوسط و کممایه جلوه میکند.
کتاب ،سؤاالتی
ّ
و نکات مفید بســیاری که ناچار از آنها گذشــتیم ،به این امید که قبل از ورود به این
مطالب پایهای را خواندهای .و یک دنیا نکته و ســؤال خوب که باید حذفشان
کتاب،
ِ
تحمل کنی!
را
کتاب
وزن
بتوانی
تا
کردیم
می
ّ

در تألیف این کتاب از چند گروه سؤال استفاده شده است:
اهم ّیت کنکور سراسری ـ با وجود هم ه اشکاالت ـ
• آزمون سراسری سالهای اخیرّ :
به این است که قرار است در همین آزمون با همین سطح سؤاالت شرکت کنی؛ بنابراین،
مجســم نمیکند.
هیــچ چیز بهتر از کنکورهای گذشــته ،حــال و هوای کنکور آینده را ّ
ت و برای سنجیدنِ
جنس کنکور سراسری س 
• آزمون سراســری فنّی ـ حرفهای :هم ِ
ب است.
اطّ العات کتابهای «پایه» مناس 
«ادبیات عمومی» برای
• آزمون سراســری کارشناســی ارشــد :منابع طرح ســؤال ّ
منابع داوطلبان آزمون سراسری ورود
داوطلبان کارشناســی ارشــد بســیار نزدیک به
ِ
ادبیات آزمون کارشناسی ارشد،
سؤاالت
به دانشگاههاســت .جالب اینکه ،برخی از
ّ
ســالهای بعد ،عین ًا در آزمون ورود به دانشــگاهها تکرار شده و در حقیقت ،تأثیری
ِ
همانند سؤاالت «خارج از کشور» دارند و از این نظر ،یک الگوی فوقالعادهاند.
• آزمونهای سراســری گاج ،از ابتدا تاکنون :بسیار مایه سربلندیست که سؤاالت
ادبیــات آزمونهای سراســری گاج که به قلم نویســندگان این کتــاب برنامهریزی و
ّ
ادبیات ،معلّمان ،مشاوران و
طراحی میشود ،به
ِ
انتخاب استادان و کارشناسان حوز ه ّ
ّ
ادبیات در میان هم ه منابع سنجش
سؤاالت
ترین
ق
دقی
و
بهترین
از
برتر،
آموزان
ش
دان
ّ
مسئولیت ما را در ادامه
ا
ّم
ل
مس
انتخاب
این
است.
کشور
سراسر
در
ات
ادبی
آموزش
و
ً
ّ
ّ
راه سنگینتر خواهد کرد.
ادبی ِ
ِ
ات
حجــم موضوعات اجازه میداد ،گزید ه
در ایــن کتاب ،تا آنجا که
ِ
ســؤاالت ّ
آزمونهای سراســری گاج را بــهکار گرفتیم و برای جلوگیــری از ازدحام کلمات در
ِ
ِ
ذکر عنوانِ
باعث
چپ هر صفحه که
خســتگی چشــم خواننده میشــود ،از ِ
ِ
ســمت ِ
«آزمونهای سراسری گاج» بهعنوانِ
«آدرس» این سؤاالت چشمپوشی کردیم.
ِ
مؤسس ه آموزشی و همکاری هیچ گروه
طراحی این سؤاالت ،از پشتیبانی هیچ سازمان و ّ
در ّ
ادبیات و استفاده از سؤاالت
علمی ای اســتفاده نشده و کل ّّیه حقوق برنامهریزی آزمونهای ّ
آن متعلّق به پدیدآورندگان است.
 :عالوه بر نمونههایی از سؤاالت آزمونهای
• سؤاالت تألیفی ویژه
سراســری گاج ،چندین هزار ســؤال هــم ،ویژ ه همین کتــاب و بــرای ُپربار کردن
طراحی شدهاند ،بهویژه سؤاالتی با موضوعات و تیپهای جدید
موضوعات مختلف ّ
ِ
نیازمند در
تمرین آنها
که فقط در کنکورهای چند ســال اخیر نمونه دارند و تکرار و
ِ
اختیار داشتن نمونههای بیشتریست.

روند آموزشی

طبقهبندی کتاب ،آموزش پ ّلهپلّه ســؤاالت در این کتاب ،در یک مســیر بســیار
ظریف و تودرتو چیده شــدهاند ،بهطوری که هر ســؤال ،نکت ه ســؤال قبلی را تثبیت
و در صــورت امــکان نکته جدیدی به آن اضافه میکند؛ بنابراین ،در پاســخگویی به
ســؤاالت ،بهترتیب از ابتدا تا پایان پیش برو .هرگز «روند آموزشــی» ســؤال را قطع
مشخص»
ب
ضر ِ
ّ
نکن و مانند بعضی دروس دیگر ،سؤاالت را «یکی در میان» یا «با َم َ
آموزشی مطلب را
حتی یک سؤال ،شیراز ه
ال  3یا  )5نزن! در مواردی ،جابه
(مث ً
ِ
ِ
جایی ّ
تغییر فضای
از هم میپاشــد .پس هرگز این ترتیب را عوض نکن .هر جا تصمیم به
ِ
تیپ بعدی شروع کن ،نه از چند سؤالِ بعد یا از صفحه بعد.
سؤاالت داری ،از
ِ
ابتدای ِّ

نشانهها

بااهمیّت و بدون جریمه
تابلوهای ّ

در مسیر

به این نشانهها برمیخوری:

توضیح یا نکت ه آموزشی درباره یک سؤال یا دستهای از سؤالها
ال تعداد واژهها
نشانه تعداد عناصر مورد سؤال؛ مث ً

مربوط
مربوط به مبحث «امال» و نشانه
و
و نیز نشانههای
به مباحث «معنی واژه» و «امال» که نامشــان گویای نقش آنهاســت و توضیح بیشتر
البته در مباحث مربوط آمده است.
همّ ،

ترمیم

جراحی بزرگ
ماجــرای یک ّ
وضعیت پیش آمده است:
ّ

ِ
ســؤاالت متأثّر از تغییرات کتاب درســی  ،دو
برای

الف ـ بخشی از اطّ العات سؤال حذف شدهّ ،اما باقیمانده سؤال ،همچنان قابل
استفاده است.
حذفیات ،گزین ه درست از بین رفته و باقیماند ه سؤال ،دیگر قابل
ب ـ با اِعمال
ّ
استفاده نیست.
در حالــت «ب» الزم بود ،اطّ العات 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 طبیعت ًا الگوی کنکورهای آینده هستند ،دور میریختیم.

صی «ترمیم» ،اطّ العات حذف شده
تخص ِ
طی فرآیند بســیار پیچیده و ّ
در این مرحلهّ ،
با اطّ العات دیگری جایگزین شــده ،بهطوری که مطلب جایگزین شــده ،از لحاظ
ســطح دشواری ،نکته آموزشی و امکان تولید مشابهت فریبنده و چندین مؤلّفه دیگر
با مطلب حذف شده همخوانی کامل داشته باشد.

طنز

یک ظاهر ســاده ،یک امکان فوقالعاده در شروع ســؤاالت هر بخش و البهالی
ســؤالها هــر اندازه که الزم یــا مفید به نظر رســید ،از زبان طنز بهــره بردیم .بدون
ِ
«سبک» اســتفاده از آن ،فقط و فقط
رودربایســتی باید گفت که در اســتفاده از طنز و
واکنش «دانشآمــوزان» برای نویســندگان کتاب مهم بوده اســت؛ دانشآموزانی از
شــهرهای مختلف با ســطوح علمی مختلف که مخاطبانِ اصلی کتاب و مشاورانِ آن
مختصات مطالب طنز را بارها و بارها سنجیدند.
بودند و بهطور جداگانه
ّ
 ،نه تقلیدی از جزوات فکاهی و بیمایه مرســوم اســت و نه
طنز در
مجالی برای لودگی و مسخرگی .این طنز ،یک چاشنیست برای طعم دادن به مطالب
قوانین بیقانونِ کتاب درسی و اصول مبهم
خام و شــیرین کردنِ درسنامههای تلخ و
ِ
سردرگم آزمونهای سراسری.
و
ِ
توضیح مسیر
برای
ســؤاالت،
همه
الی
ه
الب
معنایی،
قرابت
یعنی
ل،
او
موضوع
در
جز
ِ
ّ
معرفی مفاهیم
ِ
آموزشــی کتاب از زبان طنز استفاده کردهایم .در بخش قرابت معنایی ّ
ِ
توضیحات طنز در
حتی به زبان رســمی گاه و بیگاه با طنز همراه اســت؛ بنابراین ،از
ّ
بین سؤاالت این بخش چشم پوشیدیم.

پاسخهای تشریحی

ال ضروریســت که برای درک گزینه درست
بدون تو هرگز قطع ًا و حتم ًا و کام ً
و یادگیری نکات پرســشها ،پاسخهای تشریحی را در جلد دوم بخوانی .آنجا
یاد میگیری که گزینه درست ،چرا و چهطور و با چه شباهت یا تفاوتی نسبت به
گزینههای دیگر ،به عنوان پاسخ اعالم شده.

ادبیّات در واحد حقوقی ،چرا؟!

بهویژه
کلیــ ه مطالب
حکایــت زاغ و کبک و روضــ ه فیروزهفام!
ّ
تألیفی ویژه
ســؤاالت
و
گاج
سراسری
های
اعم از ســؤاالت آزمون
ســؤاالت
ِ
ِ
تألیفی آن ـ ّ
رنج سرانگشتان زخمی و بیحس و چشمان خسته و بیدا ِر نویسندگان
این کتاب ـ دست ِ
سر
اتاق
روشن
همیشــه
های
کتاب ،زیر چراغ
ادبیات انتشارات گاج است .اگر نگوییم از ِ
ِ
ّ
قالب
ســودجویی ،کمالِ کملطفی ،بیانصافی و ناسپاسیســت که از این مطالب ،جز در ِ
سر دوستی و از طرف نویسندگان کتاب.
کتاب حاضر استفاده شود .این خواستهایست از ِ
ِ
سویـه قانونیاش این است که استفاده از مطالب این کتاب با هر عنوان و به هر وسیله
جدی موجب دادخواهی قضایی و پیگرد قانونی قرار خواهد
بدون اجاز ه ناشر بهطور ّ
گرفت؛ چنانکه در موارد مشابه ،واحد حقوقی انتشارات ،مراتب را تا رسیدن به نتیجه
ِ
حقوق نویسندگان اثر ،مورد پیگیری قانونی قرار داده است.
گرفتن
نهایی و بازپس
ِ

آرام تا کنکور

ادبیات موضوعی یک «جمل ه شــشجزئی»
 ،کتاب بالینی کتاب ّ
ادبیات ،زبان فارســی ،معنی واژه و
تاریخ
گذرا بــه «قرابت معنایی ،آرایههای ادبی،
ّ
ِ
اشتیاق
امال» اســت .یک ســفر ه رنگین و یک بســتر آرام و پر از طرح و نقش است.
بخوابی و
ادبیــات کنکور مجبورت میکند کــه با
تســلّط بر مباحث ّ
یک «کتاب بالینی»ست .دوستش
بیدار شــوی.
با
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 دوستدارانِ

mozui@ymail.com

حرف آخر

خودمانی با خودت

حرفهای دیگری و بهتری بود برای زدن ،که ماند.

که کتاب ،دور از دستهای نویسنده هزار چرخ میخورد.
که مهم این است که تو خوب باشی.

که با همین «

ِ

ممکن» به چیزی که هر سهتامان میخواهیم ،برسی.
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متوسط
وضع ّیت پاسخگویی داوطلبان:
ّ

18

مـهارتهـای خوانــدن

ترتیب ارکان

قـدم ّاول ،مر ّتـب کـردن ارکان دسـتوری جملـه اسـت .ارکان جملـه ،از نظـر اینکـه درسـت دنبـال هـم آمدهانـد یـا نـه ،دو شـکل «مر ّتب» و
«نامر ّتـب» دارند.
ارکان مرتّب

در این حالت ،ارکان جمله بهدرستی چیده شدهاند و نیاز به هیچ تغییری ندارند .بیت ،روان خوانده میشود و اگر روان خوانده نمیشود ،ربطی به
نامر ّتب بودن ارکان ندارد ،بلکه «دشواری» مربوط به خطا در تلف ِ
ّظ کلمهها و عبارتهاست:
هنــــــــــرور چنیــــــــــن زندگانــــــــــی کنــــــــــد

جفــــــــــا بینــــــــــد و مهربانــــــــــی کنــــــــــد

در جمالت با ارکان مر ّتب ممکن است حذف بخشی از جمله ـ به قرین ه لفظی یا معنوی یا هر دو ـ ا ّتفاق افتاده باشد .حذف ،ترتیب ارکان را به
کردن بیت ،به سادگی فهمیده میشود:
هم نمیریزد ،بلکه در این حالت ،از زنجیره ارکان مر ّتب ،چیزی جا افتاده که با معنی
ِ
ای شــــــــــاه والیــــــــــت دو عالــــــــــم مــــــــــددی

بــــــــــر عجــــــــــز و پریشــــــــــانی حالــــــــــم مــــــــــددی

ارکان ،مر ّتباندّ ،اما فعلِ «کن» به قرین ه معنوی از پایان هر دو مصراع حذف شده.
ارکان نامرتّب

ضرورت وزن ـ جابهجا شدهاند و برای ِ
ِ
آسان معنی ،باید
درک
در این حالت ،ارکان جمله بهدرستی چیده نشدهاند ،بلکه بهدلیلی ـ دستکم به
ِ
مر ّتب شوند .برای مر ّتب کردن ارکان ،مهم این است که فعل ،آخر و نهاد هم ،آن ّاولها باشد! مثال ً مسند هم ،قبل از فعل اسنادی بیاید خوب
است .همین .سخت نگیر!
ب���ه زخمخـــورده شـــکایت کنـــم ز دســـت جراحـــت

کـــه تندرســـت مالمـــت کنـــد چـــو مـــن بخروشـــم

شکل مرتّبشده:

ز دست جراحت به زخمخورده شکایت کنم  /که چو من بخروشم تندرست مالمت کند
روشن است که در جمالتی با ارکان نامر ّتب هم ـ عالوه بر بههمریختگی ارکان ـ ممکن است حذف لفظی یا معنوی وجود داشته باشد:
بگفتــــــــــا گــــــــــر خرامــــــــــی در ســــــــــرایش؟

بگفــــــــت انــــــــدازم ایــــــــن ســــــــر زیــــــــر پایــــــــش

شکل مرتّبشده و کاملشده:

بگفتا گر در سرایش خرامی [چه میکنی]؟  /بگفت این سر [را] زیر پایش اندازم
رقص ضمیر

جایی فعل نیست ،بلکه ممکن است با وجود قرار گرفتن فعل در پایان جمله ،ضمیری در داخل جمله ،از
گاهی نامر ّتب بودن ارکان ،مربوط به جابه ِ
جای خود تکان خورده باشد .جابهجایی ضمیر که اصطالحاً «رقص ضمیر» هم نام گرفته ،شکل دیگری از نامر ّتب بودن ارکان است.
یکَــــــــم روز بــــــــر بنــــــــدهای دل بســــــــوخت

کــــــه میگفــــــت و فرماندهَــــــش میفروخــــــت

شکل مرتّبشده:

یک روز دلم بر بندهای که میگفت و فرمانده ،او [را] میفروخت ،بسوخت.
جایـی فعـل هـم دارد ،یعنـی هـم
روشـن اسـت کـه جابهجایـی ضمیـر میتوانـد در جملـهای ا ّتفـاق افتـاده باشـد کـه ارکان نامر ّتـب بـا جابه
ِ
درهمریختگـی ارکان اصلـی جملـه و هـم رقـص ضمیـر:
شـــــور شـــــراب عشـــــق تـــــو آن نَف ََســـــم رود ز ســـــر

کایــــن ســــر پرهــــوس شــــود خــــا ِک در ســــرای تــــو

شکل مرتّبشده:

شور شراب عشق تو آن نفس ز سرم رود  /کاین سر پرهوس خا ِک د ِر سرای تو شود
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معنایـی آزمـون سراسـری ،براسـاس «مراحـل شـشگان ه
بررسـی نمونـهای از سـؤاالت قرابـت
ِ
.

اسـتخراج مفهـوم» تـا رسـیدن بـه پاسـخ سـؤال ،بررسـی میکنیـم

مفهوم عبارت «هنر ،در نیکوفعلی است که به سخن نیکو ،آن مزیّت نتوان یافت ».با هم ه ابیات ،بهجز بیت  ...................تناسب دارد.

 )1کســــــــــی را کــــــــــه آیــــــــــد زمانــــــــــش بــــــــــه ســــــــــر

ز مــــــــــردی بــــــــــه گفتــــــــــار جویــــــــــد هنــــــــــر

 )2تــــــــا بــــــــه گفتــــــــاری ،پُــــــــر بــــــــار ،یکــــــــی نخلــــــــی

چــــــــون بــــــــه فعــــــــل آیــــــــی ،پُــــــــر خــــــــار ،مغیالنــــــــی

 )3چــــــــــه در کار اســــــــــت بــــــــــا گفتــــــــــار کــــــــــردار؟
 )4شــــــــاهراه شــــــــرع را بــــــــر آســــــــمان علــــــــم جــــــــوی

(خارج از کشور )93

ِ
تــــــــــرک گفــــــــــت ،آر
پــــــــــی کــــــــــردار گَــــــــــرد و

مرکـــــــــب گفتـــــــــار پـــــــــی کـــــــــن چنـــــــــگ در کـــــــــردار زن

بررسی عبارت سؤال:
هنر ،در نیکوفعلی است که به سخن نیکو ،آن مزیّت نتوان یافت.

ترتیب ارکان :هنر ،در نیکوفعلی است که به سخن نیکو ،آن مزیّت نتوان یافت.
ارکان جمله به همین صورت موجود ،مر ّتب است.
خاصی در خواندن ندارد.
درستخوانی :جمله ،ساده و روان است و پیچیدگی ّ
ترجمه :نیکوفعلی (درستکاری ،عمل نیکو)
بازگردانی :فضیلت به عمل نیکوست [و این مزیّتیست] که با سخن نیکو نمیتوان آن مزیّت را بهدست آورد.
استخراج مفهوم :ترجیح کردار بر گفتار
طـراح سـؤال ،مسـلّماً همیـن مفهـوم را
شـرایط سـؤال :بـا تو ّجـه بـه اینکـه عبـارت سـؤال ،یـک مفهـومِ مشـخّ ص دارد و نـه چنـد مفهـومِ جداگانـهّ ،
مدنظـر داشـته و شـرایط سـؤال و گزینههـا چیـزی را تغییـر نمیدهـد؛ بنابرایـن در اسـتخراج مفهـوم گزینههـا ،عملا ً مرحلـه ششـم حـذف میشـود.
ّ
بررسی گزینهها:

  )1کســــــــی را کــــــــه آیــــــــد زمانــــــــش بــــــــه ســــــــر

ز مـــــــــردی بـــــــــه گفتـــــــــار جویـــــــــد هنـــــــــر

ترتیب ارکان :کسی را که زمانش به سر آید  /ز مردی به گفتار هنر جوید
(مردیُ ،مردی)
(سرِ ،سر)  /مردی َ
درستخوانی :سر َ

خاصی در خواندن ندارد.
بیت ساده است و پیچیدگی ّ

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 جایِ [تکیه کـردن به] مردانگـی [ناچار
میشـود] بـا سـخن [چرب و نـرم] چـارهای [برای رهایی] بیندیشـد.
متوسل شدن به زبانبازی و نیرنگ در آستانه نابودی
  استخراج مفهومّ :
  )2تــــــــا بــــــــه گفتــــــــاری پربــــــــار یکــــــــی نخلــــــــی

چـــــــــون بـــــــــه فعـــــــــل آیـــــــــی پرخـــــــــار مغیالنـــــــــی

مغیالن پرخاری
  ترتیب ارکان :تا به گفتاری یکی نخلِ پرباری  /چون به فعل آیی
ِ
  درستخوانی :پر (پَر ـ پُر)
خاصی در خواندن ندارد.
بیت ،ساده است و پیچیدگی ّ
ترجمه :فعل (کار ،عمل ،اقدام)  /مغیالن (درختچهای با خارهای بسیار تیز)
[امـا] وقتی به [سـر ِاغ]
بازگردانـی :تـا زمانـی کـه [صرفاً] مشـغولِ سـخن گفتنـی[ ،مانند] یـک درخت خرمای پرمیوه [شـیرین و دلچسـب] هسـتیّ ،
مغیلان پرخـار [آزاردهنده] میشـوی.
جـدی] میآیـی[ ،نتیجـه کار بـه قـدری نامطلوب اسـت که ماننـد] بوته
ِ
عمـل [و اقـدام ّ
استخراج مفهوم :ترجیح کردار بر گفتار
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تيپشناسي سؤاالت قرابت معنایی
تیپ اصلی به این نامها روبهرو میشوی:
در سؤاالت معنی واژه با ّ 7
مقایسه با سؤال ،مقایسه با گزینهها ،الفبایی ،مفهوم در سؤال ،شخصیّتهای داستانی ،روایت منظوم ،ترکیبی

1

نام تیپ:
مقایسه با سؤال

ساختار :یک یا چند بیت یا عبارت را در صورت سؤال میبینی و چهار بیت پیشنهادی را در گزینهها.
ویژگی :صورت سؤال ،مفهوم را مشخّ ص میکند و در گزینهها کافیست به دنبال بیت یا ِ
ابیات هممفهوم بگردی.
فراوانی :روی هم  5بیت
شگرد پاسخگویی :مقایس ه مفهوم بیت یا عبارت سؤال با گزینهها

نمونه :مفهوم بیت «برگ درختان سبز در نظر هوشیار  /هر ورقی دفتری است معرفت کردگار» با کدام بیت متناسب است؟
جم ــال ی ــار ز گل ب ــرگ س ــبز تاب ــان ش ــد
 )1 س ــرود عش ــق ز مرغ ــان بوس ــتان بش ــنو

 )2 بهـــار آمـــد و گلـــزار نوربـــاران شـــد
 )3 ن ــدا ب ــه س ــاقی سرمس ــت گلع ــذار رس ــید
 )4 بــه غنچــه گــوی که از روی خویــش پرده فکن

چمـــن ز عشـــق رخ یـــار ،اللهافشـــان شـــد
که طرف دشــت چو رخســار سرخ مستان شد
ک ــه م ــرغ دل ز ف ـراق رخ ــت پریش ــان ش ــد

(سراسری ریاضی )93

پاسخ :گزین ه ()1

ذرات جهان
ذره حقیقتی آشکار است / .جلو ه خداوند در تمام ّ
مفهوم مشترک سؤال و گزین ه ( :)1در دل هر ّ

مفهوم سایر گزینهها:

 )2اشتیاق جهان برای حضور معشوق

2

نام تیپ:
مقایسه با گزینهها

 )3طلب حضور یار  /شورانگیزی عشق

 )4طلب وصل

ساختار :تنها چهار بیت را در گزینهها میبینی و در صورت سؤال ،بیت یا عبارتی وجود ندارد.
معرفی نمیکند و تنها با بررسی گزینهها میتوان مفهوم مشترک را بهدست آورد.
ویژگی :صورت سؤال ،هیچ مفهوم مشخّ صی را ّ
فراوانی :روی هم  4بیت
شگرد پاسخگویی :مقایس ه مفهوم گزینهها با هم

نمونه :مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟

ـر ســودای تــو در ســینه بمانــدی پنهــان
ِ )1 سـ ّ

 )2 چهــر ه خورشــید پنهان اســت در زنگار من

 )3 نخواستم که بگویم حدیث عشق و چه حاجت
 )4 چه حاجت است به اظهار عشق پیش تو ما را

چشـــم تردامـــن اگـــر فـــاش نکـــردی رازم

میزند صیقل به چشـم بسـته روشـنگر مرا

کــه آب دیــده ســرخم بگفــت و چهــره زردم
کــه اشــک گویــد و رخســار زرد و رنــگ پریده
(سراسری ریاضی )93

پاسخ :گزینه ( )2مفهوم گزین ه ( :)2مناعت طبع و بلندنظری
مفهوم مشترک سایر گزینهها :پنهاننشدنی بودن راز عشق

3

نام تیپ:
الفبــایی

معرفی میشوند.
ساختار :تعداد ابیات بیش از چهارتاست؛ به همین دلیل ،این ابیات ،نه در گزینهها ،بلکه با حروف الفبا ّ
ویژگی :سؤال ،وقتگیر به نظر میرسدّ ،اما بیتها سادهاند و مفهوم مشخّ ص دارند.
حداکثر  8بیت
فراوانیّ :
شگرد پاسخگویی :مقایس ه مفاهیم و تو ّجه به همنشینی حروف الفبا در گزینهها

نمونه :در کدام ابیات مفهوم «ز همصحبت بد جدایی جدایی» یافت میشود؟
الف) آن چــــه جاهــــل دیــــد خواهد عاقبت

عاقــــــان بیننــــــد از ّاول مرتبــــــت

ج) هـــر کـــه بـــا دیـــگ همنشـــین گـــردد

جامـــ ه خویـــش را ســـیاه کنـــد

ب) بـــر نشـــوی تـــو بـــه جهـــان بریـــن
د) یـــــــار ناپایـــــــدار دوســـــــت مـــــــدار

ﻫ) طلــــــب صحبــــــت خســــــان نکنــــــی
و)گـــر تـــو نیکـــی بـــدان کننـــد بـــدت

 )1 الف ـ ب ـ ﻫ ـ د

تــــات همــــی دیــــو بــــود همنشــــین
غـــدار
دوســـتی را نشـــاید ایـــن
ّ

تکیـــه بـــر عهـــد ناکســـان نکنـــی
کـــم کنـــد صحبـــت بـــدان خـــردت

 )2 الف ـ ج ـ د ـ و

 )3 و ـ ﻫ ـ ب ـ الف

 )4 و ـ ج ـ ﻫ ـ ب
(سراسری ریاضی )93

پاسخ :گزینه ( )4مفهوم مشترک مصراع سؤال و گزین ه ( :)4پرهیز از همنشینی با بدان
مفهوم سایر بیتها :الف) آیندهنگری خردمندان            د) ناپایداری و بیوفایی دنیا

تیپشناسـی قرابت معنایی

4

نام تیپ:
مفهوم در سؤال

31

ساختار :نام مفهوم را در صورت سؤال میدهند.
ویژگی :پاسخگویی آسان به دلیل مشخص بودن مفهوم خواسته شده.
فراوانی 4 :بیت
شگرد پاسخگویی :یافتن ِ
بیت مرتبط با مفهوم ارائه شده .همین!

نمونه :کدام بیت بیانگر «تأثیرپذیری عاشق و معشوق از یکدیگر» است؟

ّ )1 ûاول چـــراغ بـــودی آهســـته شـــمع گشـــتی
 )2 ûرواســت گــر همــه عمــرش بــه انتظار ســرآید

 )3 ل ــرزه افت ــاد ب ــه ش ــمع از اث ــر یکرنگ ــی

 )4 ûاز هــر طــرف کــه رفتــم جــز وحشــتم نیفــزود

آســـان فـــرا گرفتـــم در خرمـــن اوفتـــادی
کســی که جــان بــه ارادت نــداده بر ســر راهی

بــاد اگــر تنــد بــه خاکســتر پروانه گذشــت

زنهـــار از ایـــن بیابـــان ویـــن راه بینهایـــت
(سراسری زبان )93

ادبیات فارسی شمع نماد معشوق و پروانه نماد عاشق پا کباز است .در بیت گزینه ( )3به خاطر وابستگی وجودی و ا ّتحاد یا به قولی
پاسخ :گزین ه ( )3در ّ
«یکرنگی» عاشق و معشوق ،وزش باد بر خا کستر پروانه موجب لرزه افتادن بر وجود شمع میشود.
مفهوم سایر گزینهها )1 :عاقبت وخیم تساهل در راه عشق /تاثیر نامحسوس معشوق بر عاشق
 )2جانفشانی شرط اثبات دعوی عشق است )4                        .دشواری و بیکرانگی راه عشق

5

نام تیپ:
شخصیتهای داستانی
ّ

شخصیتها را در کتاب درسی دیدهای.
«شخصیت»اند .این
معرف یک یا چند
ّ
ّ
ساختار :بیتها ّ
شخصیتهای داستانی و عقیده و عملکردشان دارد.
ویژگی :نیاز به آشنایی با
ّ
شخصیت
حداکثر 4
فراوانیّ :
ّ
شخصیت مورد نظر ،همین کلمات کلیدی هستند.
شگرد پاسخگویی :تو ّجه به کلمات کلیدیِ هر بیت .معموال ً تنها ر ّدپا برای یافتن نام
ّ

معرفی شدهاند؟
نمونه :در ابیات زیر بهترتیب چه کسانی ّ

منــــــم پــــــور آن نیکبخــــــت آبتیــــــن

حــــاک بگرفــــت از ایرانزمیــــن
کــــه ض ّ

یکــــــی بیزیــــــان مــــــرد آهنگــــــرم

ز شــــاه آتــــش آیــــد همــــی بــــر ســــرم

منــــــی کــــــرد آن شــــــاه یزدانشــــــناس

ز یــــزدان بپیچیــــد و شــــد ناســــپاس

حا ک
 )1 ûسیاوش ـ کاوه ـ ض ّ

حا ک
 )2 ûفرود ـ زواره ـ ض ّ

 )3 فریدون ـ کاوه ـ جمشید

 )4 فریدون ـ فرود ـ جمشید
(سراسری خارج از کشور )89

پاسخ :گزینه ()3
حاک گرفتار شد و مغز سرش را به ماران دادند.
ض
دست
به
بتین،
آ
پدرش،
که
فریدون
پور آبتین:
ّ
حاک ،قد برافراشت.
مرد آهنگر :کاوه؛ چهرهای انقالبی که به هواداری فریدون بر ّ
ضد پادشاه ظالم وقت ،ض ّ
مدتی به تدریج خودبینی و ناسپاسی نسبت
از
پس
ا
ام
آموخت،
جهانیان
به
ا
ر
ها
ه
پیش
و
فنون
از
برخی
حاک ،که
ّ
شاه یزدانشناس :جمشید ،پادشاه ایران قبل از ض ّ
ّ
به خداوند بر او چیره شد.

6

نام تیپ:
روایت منظوم

ساختار :شکلِ شعریِ حکایتی که آن حکایت را در کتاب درسی خواندهای.
ویژگی :هم ه گزینهها به نوعی به حکایت سؤال مربوطاندّ ،اما الزم است هر گزینه با یک بخش از حکایت ،ارتباط مستقیم داشته باشد.
حداکثر  4بیت
فراوانیّ :
دادن هر بیت به قسمتی از داستان
شگرد پاسخگویی :مطالع ه واژه به واژه و دقیق حکایت و ربط ِ

نمونه :همه ابیات ،بهاستثنای بیت  ............صورت منظوم بخشی از عبارات زیر است.
«این غالمی است که حادی است و صوتی خوش دارد .من این را به ضیاع خود فرستادم با اشتری چند تا برای ما غلّه آرد .وی برفت و دو بار شتر بر هر اشتری
مدتی قریب اینجا آمدند .چون بار از اشتران فروگرفتند ،اشتران همه یگان دوگان هال ک شدند».
حدی میکرد و اشتران میشتافتند تا به ّ
نهاد و اندر راه ُ

 )1 چـــو در ســـختی چنـــان راهـــی ســـپردند

بـــه هـــم هـــر چارصـــد آنجـــا بمردنـــد

 )2 کــه تــا آن اشــتران بــی خــورد و بــیخــواب

ز پـــس کردنـــد ده منـــزل در آن تـــاب

 )3 ûجوانمـــردا شـــتر را گـــر حـــدی هســـت

ت ــو را از حض ــرت ح ــق ص ــد ن ــدا هس ــت

نگـــــــی خـــــــوشآواز
 )4 حدایـــــــی زار و ز
ِّ

بـــــــــه ره در اشـــــــــتران را داد پـــــــــرواز

(سراسری خارج از کشور )89

پاسخ :گزینه ( )3مفهوم گزینه ( :)3لزوم تو ّجه به ندای دعوت الهی
عبارتهای مرتبط با سایر گزینهها  )1 :اشتران همه یگان دوگان هال ک شدند
مدتی قریب اینجا آمدند )4                       .این غالمی است که حادی است و صوتی خوش دارد . ...
 )2اشتران میشتافتند تا به ّ

34

فاریس ()3
ستایش

ملکا ،ذکر تو گویم

پاکی و خدایی  /نروم جز به همان ره که تواَم راهنمایی :اظهار بندگی
ملکا ذکر تو گویم که تو
ّ
همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم  /همه توحید تو گویم که به توحید سزایی :یگانگی صفات خداوند  /تنها خداوند شایسته پرستش است / .توانایی و جنبش
ِ
برکت لطف و کرم خداوند است.
موجودات به
تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی  /تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی :صفات خدا  /تنها خداوند شایسته پرستش است / .بخشندگی و فضل خداوند
نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی  /نتوان ِشبه تو گفتن که تو در وهم نیایی :عجز عقل انسان از درک و وصف خداوند  /بیهمتایی خداوند
جودی و جزایی :صفات خداوند
نوری و سروری همه
علمی و یقینی  /همه
همه ع ّز ّی و جاللی همه
ّ
ّ
ّ
عزت و ذلّت بهدست خدا است.
ستارالعیوبی (عیبپوشی) خدا ّ /
علمالغیوبی (غیبدانی) خداّ /
کمی تو فزاییّ :
همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشی  /همه بیشی تو بکاهی ،همه ّ
 ِ
ِ ُّ
عزت و ذلّت به دست خداوند است.
！تُع ُّز َم ْن تشاء و تُذل َم ْن تشاءّ :
لب و دندان سنایی همه توحید تو گوید  /مگر از آتش دوزخ ُب َو َدش روی رهایی :ستایش خدا با همه وجود  /اقرار به یگانگی خدا موجب رهایی

بخشندگی و فضل خداوند
این که خدا در آفرینش انسان و سایر موجودات ،به دنبال منفعت شخصی (!) نبوده ،بلکه هدف از آفرینش ،ابراز «لطف و بخشندگی» بوده است .این مفهوم ،به

بخشندگی خداوند اشاره میکند و به عالوه ،تأکید میکند که اصال ً هدف از آفرینش این بوده که بندهها مورد لطف و بخشش خدا قرار بگیرند.

-1

1بیت «من نکردم خلق تا سودی کنم  /بلکه تا بر بندگان جودی کنم» با مفهوم کدام بیت قرابت معنایی دارد؟

 )1عشـــــــق ،دریایـــــــی کرانـــــــه ناپدیـــــــد
 )2نت ــوان وص ــف ت ــو گفت ــن ک ــه ت ــو در فه ــم نگنج ــی
 )3ت ــو حکیم ــی ت ــو عظیم ــی ت ــو کریم ــی ت ــو رحیم ــی
 )4زشــــــت بایــــــد دیــــــد و انگاریــــــد خــــــوب

(زبان )85

کــــــی تــــــوان کــــــردن شــــــنا ای هوشــــــمند؟
نتــــوان شــــبه تــــو گفتــــن کــــه تــــو در وهــــم نیایــــی
تــــــو نماینــــــده فضلــــــی تــــــو ســــــزاوار ثنایــــــی
زهــــــر بایــــــد خــــــورد و انگاریــــــد قنــــــد

ناشناختنی بودن خداوند
ِ
حقیقت خداوند را بفهمند .هرچهقدر انسان تالش کند و
عجز انسان از درک و توصیف خدا؛ اینکه عقل و درک و حدس و وهم و گمان و پندار انسان نمیتوانند
ِ
معرفی
و
توصیف
را
خود
تواند
ی
م
که
است
خداوند
فقط
است.
تصورات آدمی
هر طور هم که خدا را توصیف کند ،حقیقت خداوند چیزی برتر ،فراتر و متفاوت با ّ
ّ
کند .پرسشهای زیر ،این «عجز و ناتوانی» را مورد تأکید قرار دادهاند.

2-2همه ابیات زیر اشاره به «ناتوانی انسان از شناخت خداوند» دارند؛ بهجز . ..........

 )1اگرچـــــــه جـــــــان مـــــــا مـــــــی پـــــــی بـــــــرد راه
 )2بـــــــا تقاضـــــــای عقـــــــل و نفـــــــس و حـــــــواس
 )3هرچـــــــه را «هســـــــت» گفتـــــــی از بـــــــن و بـــــــار
 )4نــــــه بــــــر اوج ذاتــــــش پــــــرد مــــــرغ وهــــــم

ِ
ـــــــــه او را کـــــــــی بـــــــــرد راه؟
ولکـــــــــن ُکنْ
کـــــــــی تـــــــــوان بـــــــــود کردگارشـــــــــناس؟
گفتـــــــــی او را شـــــــــریک ،هُـــــــــش مـــــــــیدار!
نـــــــــه در ذیـــــــــل وصفـــــــــش رســـــــــد دســـــــــت فهـــــــــم

(کارشناسی ارشد )90

3-3کدام 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؟

 )1بـــــــه پیشـــــــگاه قبـــــــول تـــــــو راه نیســـــــت مگـــــــر
حـــــــد خـــــــود راه نیســـــــت
 )2تـــــــو را برتـــــــر از
ّ
 )3بیـــــــار بـــــــاده کـــــــه تـــــــا راه نیســـــــتی گیـــــــرم
 )4در وهـــــــم نیایـــــــد و صفَـــــــت نتـــــــوان کـــــــرد

رهــــــا کنــــــی کــــــه بــــــر ایــــــن آســــــتان همیگــــــردم
کــــــه نقــــــش از نگارنــــــده آگاه نیســــــت
مــــــن آزمــــــودهام آخــــــر ،بقــــــای مــــــن بــــــه فناســــــت
آن شــــــادیها کــــــه از غمــــــت میبینــــــم

4-4کدام گزینه با بیت «نه در ایوان قربش وهم را بار  /نه با چون و چرایش عقل را کار» تناسب معنایی کمتری دارد؟

 )1نــــــه بــــــر اوج ذاتــــــش پــــــرد مــــــرغ وهــــــم
 )2در وهــــــم کــــــی آیــــــد کــــــه خداونــــــد ملــــــوک
 )3بــــــر وصــــــف تــــــو دســــــت عقــــــل دانــــــا نرســــــد
 )4کجــــــا وصــــــف تــــــو دانــــــد کــــــرد ادرا ک؟

نــــــــه بــــــــر ذیــــــــل وصفــــــــش رســــــــد دســــــــت فهــــــــم
از کمتــــــــر بنــــــــدگان خــــــــود یــــــــاد کنــــــــد؟
و ادرا ک ضمیــــــــر جــــــــان بینــــــــا نرســــــــد
کَــــــــه عاجــــــــز اوفتــــــــاد انــــــــدر کــــــــف خــــــــاک

 )1نـــــه در ایـــــوان قربـــــش وهـــــم را بـــــار
 )2تـــــا بـــــه جایـــــی رســـــی کـــــه مینرســـــد
 )3ای برتـــــر از خیـــــال و قیـــــاس و گمـــــان و وهـــــم
 )4نتـــوان وصـــف تـــو گفتـــن کـــه تـــو در فهـــم نگنجـــی

نـــــه بـــــا چـــــون و چرایـــــش عقـــــل را کار
پــــــــــای اوهــــــــــام و پایــــــــــه افــــــــــکار
وز هرچـــــه گفتهانـــــد و شـــــنیدیم و خواندهایـــــم
نتـــــوان شـــــبه تـــــو گفتـــــن کـــــه تـــــو در وهـــــم نیایـــــی

5-5کدام گزینه با دیگر گزینهها ارتباط معنایی ندارد؟
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ع ّزت و ذ ّلت بهدست خداست.
ِ
ِ
ِ
کلیدی
عده کلمات
نبات
گرامی بودن و خوار شدن بنده ،در دست خداوند است .این خداست که آدم را عزیز میکند یا ذلیل؛ نُقل و
سؤاالت این مفهوم ،یک ّ
ُّ
ُّ
«یذل» و «من تشاء» و «من یشاء»؛ «ع ّزت» و «عزیز» و «عزیزی» و «خوار» و «خواری»؛ به اضافه مفاهیم
«تذل» و «یع ُّز» و
خص و پرتکرار است؛ مثل «تع ُّز» و
مش ّ
«بلندی و پستی» و «باال و پست» ،و مفهوم «از ماه به چاه آوردن» و «از چاه به ماه ُبردن» و از همین قبیل.
میگوید :هرچه خدا بخواهد ،همان میشود .اگر خدا نخواهد ،هرکاری هم که بکنی فایدهای ندارد .همه چیز بستگی به نظر و لطف خودش دارد .اگر نیمنگاهی
بکند ،به اوج میرسی و اگر نگاهش را برگرداند . ...

ن تَشاء( هرکه را بخواهی عزیز میکنی و هرکه را بخواهی ،خوار میگردانی ).متفاوت است ؟
 6-6مفهوم کدام بیت با تو ّ
ن تَشاء و تُ ِذ ُّل َم ْ
جه به آیه شریفه تُ ِع ُّز َم ْ

 )1یکــــــی را همــــــی تــــــاج شــــــاهی دهــــــد
 )2یکــــــی را کــــــه در بنــــــد بینــــــی مخنــــــد
 )3یکــــــی را دهــــــد تــــــاج و تخــــــت بلنــــــد
 )4یکــــــی را ز ماهــــــی رســــــاند بــــــه مــــــاه

(ریاضی )90

یکــــــــی را بــــــــه دریــــــــا بــــــــه ماهــــــــی دهــــــــد
مبــــــــادا کــــــــه روزی درافتــــــــی بــــــــه بنــــــــد
یکــــــــی را کنــــــــد خــــــــوار و زار و نژنــــــــد
یکــــــــی را ز مــــــــه انــــــــدر آرد بــــــــه چــــــــاه

ن ت َشاء( هرکه را بخواهی عزیز میکنی و هرکه را بخواهی ،خوار میگردانی ).در کدام بیت اشاره نشده است؟(انسانی )88
ن تَشاء و تُ ِذ ُّل َم ْ
7-7به مضمون آیه شریفه تُ ِع ُّز َم ْ

 )1کاله ســـــــــعادت یکـــــــــی بـــــــــر ســـــــــرش
 )2ادیــــمِ (= ســفــره) زمــیــن ســفــره عـــام اوســت
 )3یــکــی را بـــه ســـر بـــر نــهــد تــــاج بخت
 )4گلســــــــتان کنــــــــد آتشــــــــی بــــــــر خلیــــــــل

گلیـــــــــم شـــــــــقاوت یکـــــــــی در بـــــــــرش
ب ـــر ای ـــن خ ـــوان یغم ـــا چ ـــه دش ـــمن چ ـــه دوس ـــت
یکـــــی را بـــــه خـــــاک انـــــدر َآرد ز تخـــــت
ـــــرد ز ِ
آب نیـــــل
گروهـــــی بـــــر آتـــــش ب َ
َ

آنکـــــــه را کـــــردگـــــار کـــــرد عــزیــز
آنکــــــه خـــــود را شــنــاخــت نــتْــوانــد
آنکــــه عــیــب تـــو گــفــت ،یـــار تـــو اوســـت
آنکـــــه را بـــا طــمــع ســــروکــــار اســت

نـــــتـــــوانـــــد زمــــــانــــــه خــــــــــوار کــنــد
آفـــــریـــــنـــــنـــــده را کــــجــــا دانــــــــد؟
وآن کـــه پــوشــیــده داشـــــت ،مـــار تـــو اوســـت
بــــــود خــــــوار اســـت
گــــر عـــزیـــز جـــهـــان
َ

 )1هــــرکــــه را حــــق عــــزیــــز مـــــــیدارد
 )2همـــه غیبـــی تـــو بدانـــی ،همـــه عیبـــی تـــو بپوشـــی
عــــزت بیــــش
 )3بــــر مــــن از صــــد هــــزار
ّ
 )4یکــــــی را ز مــــــاه انــــــدرآری بــــــه چــــــاه

کـــــی کـــنـــد چــــــرخ روزگــــــــــار ذلـــیـــل؟
ـمــی تــو فزایی
همه بیشی تــو بــکــاهــی ،همه کـ ّ
آن کـــه بـــاشـــم ذلـــیـــل و خـــــوار تـــو من
یکـــــــی را ز چـــــــاه انـــــــدرآری بـــــــه مـــــــاه

ن تَشاء( هرکه را بخواهی عزیز میکنی و هرکه را بخواهی ،خوار میگردانی ).با کدام بیت متناسب است؟
ن تَشاء و تُ ِذ ُّل َم ْ
8-8مفهوم آیه شریفهتُ ِع ُّز َم ْ

)1
)2
)3
)4
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ن تَشاء( هرکه را بخواهی عزیز میکنی و هرکه را بخواهی ،خوار میگردانی ).تناسب معنایی کمتری دارد؟
ن تَشاء و تُ ِذ ُّل مَ ْ
9-9کدام گزینه با مفهوم آیه شریفه تُ ِع ُّز مَ ْ

کمی تو فزایی» تناسب معنایی دارد؟
1010کدام بیت با مضمون بیت «همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشی  /همه بیشی تو بکاهی ،همه ّ

عـــزت و ذلّـــت کـــدام راســت
 )1ور دانـــی آنکـــه
ّ
عـــــزت بــــ ْه ز دانـــش
هــیــچ
 )2نــبــاشــد
ّ
بــخــشــی و بس
عـــزیـــزی و خـــــواری تـــو
)3
ّ
ّ
ــــــــود
ب
بخیــــــــل
ندگــــــــی
ز
در
هرکــــــــه
)4
ُ
َ

درویــــشــــی اخـــتـــیـــار کــنــی بـــر تــوانــگــری
نـــبـــایـــد بُــــــد دمــــــی غــــافــــل ز دانــــش
عــــزیــــزِ تــــو خــــــــواری نــبــیــنــد ز کــس
ـــــود
چـــــون بـــمـــیـــرد چــــو ســــگ ذلـــیـــل ب ُ
َ

 )1بــنــدهام ،خــواه قبولم کن و خواهی رد از آنک
 )2ایـــن دولــــت مــن بــس کــه مــنــم بــنــده تو
 )3یکــــــی را دهــــــد تــــــاج و تخــــــت بلنــــــد
عـــــزت بـــایـــدت تــــرک طــمــع کن
 )4چـــو
ّ

عــــــــزت و خــــــــواری در کــــــــوی وفــــــــا یکســــــــاناند
ّ
عــــــــزت مــــــــن بــــــــس کــــــــه خداونــــــــد تویــــــــی
ایــــــــن
ّ
یکــــــــی را کنــــــــد بنــــــــده و مســــــــتمند
گدایــــــــان را از ایــــــــن معنیســــــــت خــــــــواری

کمی تو فزایی» تناسب معنایی بیشتری دارد؟
1111کدام گزینه با بیت «همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشی  /همه بیشی تو بکاهی ،همه ّ

1212کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی کمتری دارد؟
بلنـــــدی و پســـــتی تویـــــی
«جهـــــان را
ّ

 )1بـــه نــــام خــــداونــــد هـــر بــــود و هست
 )2یکــــــی را ز مــــــاه انــــــدر آری بــــــه چــــــاه
بخشــــــی و بــــــس
عزیــــــزی و خــــــواری تــــــو
)3
ّ
ّ
 )4چنــــــان دان کــــــه یکســــــر فریــــــب اســــــت و بــــــس

نـــدانـــم چـــــهای ،هــرچــه هــســتــی تــویــی»

نگارنـــــــــده نقـــــــــش بـــــــــاال و پســـــــــت
یکـــــــــی را ز چـــــــــاه انـــــــــدر آری بـــــــــه مـــــــــاه
عزیـــــــــز تـــــــــو خـــــــــواری نبینـــــــــد ز کـــــــــس
بلنـــــــــدی و پســـــــــتی نمانـــــــــد بـــــــــه کـــــــــس
ّ

کمی تو فزایی» با کدام بیت تناسب دارد؟
1313مفهوم بیت «همه غیبی تو بدانی ،همه عیبی تو بپوشی  /همه بیشی تو بکاهی ،همه ّ

اکـــــــــــن روزی مـــــــــــار و مـــــــــــور
مهی
ِ
ّ )1
 )2بشــــــــر مــــــــاورای جاللــــــــش نیافــــــــت
 )3عزیــــــــزی کــــــــه هــــــــر کــــــــز درش ســــــــر بتافــــــــت
 )4یکــــــــی را بــــــــه ســــــــر بــــــــر نهــــــــد تــــــــاج بخــــــــت

اگرچنــــــــــــد بیدســــــــــــــــتوپایاند و زور
بـــصـــر مـــنـــتـــهـــای جـــمـــالـــش نــیــافــت
عـــــزت نــیــافــت
بـــه هـــر در کـــه شـــد هــیــچ
ّ
یکـــــــی را بـــــــه خـــــــاک انـــــــدر آرد ز تخـــــــت

36

درس یکم

شکر نعمت  /کارگاه منتپژوهی

ِ
ِ
مزید نعمت :.عبادت موجب نزدیکی به خداوند  /شکر نعمت موجب فراوانی نعمت
موجب قربت است و به شکر اندرش
ل که طاعتش
منّت خدای را ،ع َّزوج ّ

هر نفسی که فرومیرود ،م ّ ِ
فرحِ ذات :نعمت حیات  /زندگیبخش بودن کوچکترین نعمتهای خداوند
ُ
مد حیات است و چون برمیآیدُ ،م ّ
پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب :.لزوم سپاسگزاری از جزئیترین نعمتها

از دست و زبان که برآید  /کز عهده شکرش به درآید؟ :عجز انسان از به جا آوردن شکر خداوند
ِ
آل داو َد شُ کراً و قَلی ٌ ِ ِ ِ
بادی َّ
عده کمی از بندگان من سپاسگزارند :).ناسپاسی بندگان و ضرورت شکر نعمت
الشکُو ر  (ای خاندان داوود ،سپاس بگزارید و ّ
！ا ْع َملوا َ ُ
ل م ْن ع َ

بنده همان به که ز تقصیر خویش  /عذر به درگاه خدای آورد :دعوت به توبه و عجز انسان از به جا آوردن شکر خداوند
ورنه ،سزاوار خداوندیاش  /کس نتواند که به جای آورد :عجز انسان از به جا آوردن شکر خداوند
ِ
ِ
ِ
خوان نعمت بیدریغش همه جا کشیده :.بخشایندگی و روزیرسانی خداوند
رحمت بیحسابش همه را رسیده و
باران
ِ
ِ
ستارالعیوب بودن (عیبپوشی) خداوند
پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندردّ :.

ِ
خطای منکَر ُنبرد :روزیرسانی خداوند با وجود ارتکاب گناه بندگان
وظیفه روزی به
اش ِ
ِ
بنات نبات در ِ
ِ
ِ
ِ
فر ِ
قبای سب ِز ورق در بر
خلعت نوروزی
مهد زمین بپرورد .درختان را به
زمردین بگسترد و دایۀ اب ِر بهاری را فرموده تا
فرش
تا
گفته
را
باد صبا
ّ
ّ
ِ
ِ
محبت و کرم خداوند است.
از
ای
ه
جلو
طبیعت
/
است.
خداوند
ها
ه
پدید
همه
اصلی
عامل
نهاده:
سر
بر
شکوفه
کاله
ربیع
م
موس
م
قدو
را
شاخ
اطفال
و
گرفته
ِ
ِ
ْ
ّ
ِ
قدرت او ِ
شهد فایق شده و تخم ِ خرمایی به تربیتش نخ ِ
محبت و کرم خداوند است.
عصاره تاکی به
ل باسق گشته :.عامل اصلی همه پدیدهها خداوند است / .طبیعت جلوهای از ّ
آری و به غفلت نخوری :همه پدیدهها در خدمت انساناند / .نکوهش غفلت
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند  /تا تو نانی به کف ّ
ِ
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری :همه پدیدهها در خدمت انساناند / .ضرورت غافل نشدن از یاد خداوند و سرکشی در
همه از بهر تو سرگشته و فرمان ُبردار /
برابر او  /انسان اشرف مخلوقات است.
َسیم َوسیم (او شفاعتکننده ،فرمانروا ،پیامآور ،بخشنده ،صاحب جمال ،خوشاندام ،خوشبو و دارای نشان پیامبری است:).
ن
سیم
شفیع ُم ٌ
ٌ
ٌ
َسیم َج ٌ
طاع َنبِ ٌّی کَریم  /ق ٌ
ستایش پیامبر (ص) به صفات گوناگون
جمالِه َ /حسنَت َجمیع ِخصالِه ،ص ُّلوا َعل ِ
ِ
ف ُّ
ِ
نورانی خود تاریکیها را برطرف
َیه َو آلِه (به واسطه کمال خود به مرتبه بلند رسید و با جمال
جی ب َ
لی بکَماله ،کَشَ َ
َبلَغ ُ
ُ
ُ
َ
الد ٰ
الع ٰ
کرد .همه خویها و صفات او زیباست؛ بر او و خاندانش درود بفرستید :).ستایش پیامبر (ص) به صفات گوناگون

چه غم دیوار ّامت را که دارد چون تو پشتیبان؟  /چه باک از موج بحر آنرا که باشد نوح کشتیبان؟ :نهراسیدن مؤمن از حوادث  /پشتیبانی ممدوح مایه اطمینان

توکل
خاطر ّ /
ِ
ِ
 (ای فرشتگانم ،من از بنده خود شرم دارم و او جز من پناهی ندارد؛ پس آمرزیدمش :).شرم
َرت ل ُ َه 
ح َی ْی ُ
ﭐس َت ْ
َیس ل َُه غَیری َفق َْد َغف ُ
！یا َمالئکَتی قَد ْ
ت من َع ْبدی و ل َ

خدا از پاسخ ندادن به دعای بنده گناهکار  /بخشایندگی بیدریغ خداوند
ِ
ِ
زاری بنده همی شرم دارم :شرم خدا از پاسخ ندادن به دعای بنده گناهکار  /بخشایندگی بیدریغ خداوند
بسیاری دعا و
دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از

ک ََرم بین و لطف خداوندگار  /گنه بنده کردهست و او شرمسار :شرم خدا از پاسخ ندادن به دعای بنده گناهکار  /بخشایندگی بیدریغ خداوند
عاکفان کعبه جاللش به تقصیر عبادت معترف کهٰ :ما َع َب ْد ٰناک َّ
ک (تو را چنان که شایسته پرستش توست ،پرستش نکردیم :).عجز انسان از ستایش خداوند
حق ِعبا َدتِ َ

بهطور شایسته
ِ
ِ
َّ
ِ
ک (تو را چنان که سزاوار شناسایی توست ،نشناختیم :).عجز انسان از شناخت خداوند بهطور شایسته
تحیر منسوب کهٰ :ما َع َرفنٰاک حق َمعرفَت َ
واصفان حلیه جمالش به ّ
گر کسی وصف او ز من پرسد  /بیدل از بینشان چه گوید باز؟ :ناتوانی عاشق از وصف معشوق
عاشقان کشتگان معشوقاند  /برنیاید ز کشتگان آواز :خاموشی و رازداری عاشقانه

هدیه اصحاب را .چون برسیدم ،بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت! :از خود
گفت :بهخاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ،دامنی پر کنم ّ
بیخودی عاشق هنگام وصال

ای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز  /کان سوخته را جان شد و آواز نیامد :پاکبازی ،بردباری و رازداری عاشقانه
مدعیان در طلبش بیخبراناند  /کان را که خبر شد ،خبری بازنیامد :پاکبازی ،بردباری و رازداری عاشقانه
این ّ

هیچ نقّاشت نمیبیند که نقشی برکند  /وان که دید از حیرتش کلک از بنان افکندهای :ناتوانی عاشق از وصف معشوق

صفات خداوند
سؤاالت مربوط به صفات خدا دو دستهاند .یک دسته ،آنهایی که چند صفت خداوند را بهطور کلّی مورد سؤال قرار میدهند؛ مثال ً «رحمت» و «روزیرسانی» و
«عیبپوشی» و «غیبدانی» را در صورت سؤال ذکر میکنند   ؛ در این حالت ،گزینهای که ح ّتی به یکی از این صفات هم اشاره کند با صورت سؤال قرابت معنایی دارد.
خص مورد سؤال قرار میدهند ،صفاتی مانند «عدم قطع روزی با وجود ارتکاب گناه»« ،شرم
دسته دیگر ،سؤاالتی هستند که هر کدام یک صفت خداوند را بهطور مش ّ
ِ
گناه بنده»« ،توصیفناپذیری خدا»« ،ناتوانی بنده از شکرگزاری خدا» ،و اینکه «پشتیبانی خدا مایه آرامش خاطر است».
خدا از
مفاهیم دسته دوم ،بعد از این بخش ،هریک بهطور مستقل بررسی میشوند .فعال ً سؤاالت دسته ّاول را میبینی.

1414عبارت «باران رحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش همهجا کشیده» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟

 )1در ضیافتخانه خوان نوالش (= لقمه) منع نیست
 )2پــس تــو را م ّنــت ز مهمــان داشــت بایــد بهــر آنــک
 )3دریـــغـــا کـــه بـــر خـــــوان الــــــوان عمر
 )4همانــــــا کــــــه بینعمــــــت او بــــــه گیتــــــی

در گشـــــاده اســـــت و صـــــا درداده خـــــوان انداختـــــه
مــیخــورد بــر خـــوان انــعــام تــو نـــان خویشتن
دمـــــی چـــنـــد خــــوردیــــم و گــفــتــنــد بــس
در ایــــن ســـالهـــا کـــس نـــیـــاراســـت خــوانــی

(هنر )93

آرایـههای ادبـی
موضوع :آرایههای ادبی

نوع :کاربردی

محتوا :ساختارهای مختلف آرایهها و ُص َو ِر خیال
ریزموضوعات :آرایههای لفظی و معنوی

منبع مطالعه:

• آرایههای مورد اشاره در کارگاه متنپژوهی در قالب درسنامه یا پرسش

• آرایههای مورد سؤال که در کتاب درسی به آنها اشاره نشده است؛ مانند ایهام تناسب

تنوع تیپ 4 :گونه
ّ

متوسط
وضع ّیت پاسخگویی داوطلبان:
ّ
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تیپشناسی سؤاالت آرایههای ادبی
تیپ اصلی به این نامها روبهرو میشوی :آرایه در گزینه ،آرایه در سؤال ،براب ِر گزینه و الفبایی
در سؤاالت آرایههای ادبی با ّ 4

1

نام تیپ:
آرایه در گزینه

ساختار :یک بیت در صورت سؤال میبینی و در هر گزینه یک یا چند آرایه.
فراوانی :معموال ً  3یا  4آرایه در هر گزینه
شگرد پاسخگویی :ر ّد گزینه

نمونه :همه آرایههای کدام گزینه ،در ِ
بیت زیر وجود دارد؟
«ترش بنشین و تیزی کن که ما را تلخ ننماید

چهمیگوییچنینشیرینکهشوریدرمنافکندی»

(تجربی ) )96

		
 )1 ایهام  -تلمیح  -تضاد
		
 )3 تضاد  -تلمیح  -حسآمیزی
پاسخ :گزینه ()4
کنایه :ترش بودن کنایه از بدخلقی  /تیزی کردن کنایه از تندخویی
حسآمیزی :ترش نشستن /تلخ بودن رفتار  /شیرین سخن گفتن
ایهامتناسب :شور -1 :هیجان (معنی درست)  -2نوعی مزه (تناسب با ترش ،تلخ و شیرین  /معنی نادرست)

2

نام تیپ:
آرایه در سؤال
الف ـ تکآرایه

 )2 ایهامتناسب  -اغراق  -حسنتعلیل
 )4 کنایه  -حسآمیزی  -ایهامتناسب

ساختار :یک آرایه در صورت سؤال میبینی و در هر گزینه یک بیت.
فراوانی :یک آرایه
شگرد پاسخگویی :ر ّد گزینه

نمونه :در همۀ ابیات زیر ،آرایه «متناقضنما» (پارادوکس) وجود دارد؛ بهجز . ............
بندگـــی شـــما صـــد هـــزارم آزادی اســـت
 )1 ز
ّ

ک ــه س ــلطنت کن ــد آن کاو ب ــود گ ــدای ش ــما

 )3 خامشــی از کردههــای بــد بــه فریــادم رســید
 )4 دعوی هستی در این میدان دلیل نیستی است
پاسخ :گزینه ()2

بیزبانیهـا زبـان عذرخواهـی شـد مـرا
هرکـه فانـی میشـود موجـود میدانیـم مـا

 )2 بـــه روز افغانـــی و شـــب یاربـــی داشـــت

(خارج از کشور ) )95

به یمن عشــق خــوش روز و شــبی داشــت

بررسی سایر گزینهها:

 )1توأم بودن بندگی و آزادی  /توأم بودن سلطنت و گدایی
 )3زبان بودن بیزبانی
 )4اینکه دعویِ هستی دلیل نیستی باشد / .توأم بودن فانی بودن و موجود بودن

ب ـ چندآرایه

ساختار :چند آرایه در صورت سؤال میبینی و در هر گزینه یک بیت.
فراوانی :دست کم  2آرایه در صورت سؤال
شگرد پاسخگویی :ر ّد گزینه

نمونه :در همه ابیات ،آرایههای «ایهام و کنایه» هر دو ،وجود دارند؛ بهجز. .................
 )1 مــن بــه بــوی تــوام ای دوســت هواخــواه بهــار
 )2 ز حســـرت لـــب شـــیرین هنـــوز میبینـــم
 )3مـن همـان روز ز فرهـاد طمـع ببریـدم
 )4 خیال شهسواری پخت و ناگه شد دل مسکین
پاسخ :گزینه ()3

(ریاضی ) )96

کـز نسـیمش بـه دماغـم همه بـوی تو رسـد
کـه اللـه میدمـد از خـون دیـده فرهـاد
کـه عنـان دل شـیدا بـه کـف شـیرین داد

خداونـدا نگـه دارش کـه بـر قلـب سـواران زد

ایهام :ـــــ  /کنایه :طمع بریدن کنایه از ناامید شدن  /عنان به کف کسی دادن کنایه از اختیار را به او وا گذار کردن

بررسی سایر گزینهها:

 )1ایهام :بو -1 :رایحه  -2آرزو ،امید  /کنایه :هواخواه کسی بودن کنایه از موافق و طرفدار او بودن  /بو به دماغ رسیدن کنایه از نشانهای از چیزی را دریافت کردن
 )2ایهام :شیرین -1 :معشوق فرهاد  -2نوعی مزه  /کنایه :خون گریستن کنایه از گریستن بسیار
 )4ایهام :قلب -1 :میانه سپاه  -2دل  /کنایه :خیال پختن کنایه از آرزوی چیزی را در ذهن پروراندن
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مراعـات نظیـر (تناسب)
معرفی  :رابطهایست میان دو یا چند واژه از یک مجموعه .این ارتباط ممکن است یک ارتباط «معنایی» یا «کاربردی» باشد .واژههای متناسب ,از نظر جنس,
ّ
نوع ,مکان ,زمان ,همراهی یا موارد دیگر ,متعلّق به یک گروهاند.

نکات مهم
 1مراعات و تناسب :نام «مراعاتنظیر» و «تناسب» هیچ تفاوتی با هم ندارند و هرچه جز این خواندهای یا شنیدهای فراموش کن .مراعات و تناسب همیشه
معنیهمدیگر به کار رفتهاند و در آزمونها تا دلت بخواهد نمونه دارند.
و همهجا به
ِ
حداقل 2تا :تعداد عناصر مرتبط برای ِ
ّ 2
قابلیت تولید مراعات داشته باشند.
اثبات آرایه مراعات ,هیچ ّ
حداقلّی ندارد .دو واژه هم کافیست .به شرطی که واژهها ّ

این باو ِر ِ
ماهیت مراعات منافات دارد.
غلط رایج که مراعات باید ّ
حداقل بین سه واژه شکل گرفته باشد ,با ّ

 3حذف شاخ و برگها :مراعات بین شکل خام واژهها و در حقیقت ،بین هویّت و مفهوم و تصویر ذهنی از چند عنصر شکل میگیرد ،نه در ساختار واژگانی

اضافی چسبیده به عناصرِ مراعاتساز ،مانند تکواژهای تصریفی ـ اعم از نشانههای جمع (ان ،ات) ،تر و ترین ،ی نکره ـ
خوبرگهای
و دستوریِ آنها؛ بنابراین شا 
ِ

ِ
تناسب عناصر
همینطور ،شکل مخفّف (کوتاه شده) فعل اسنادی ( م ،ی ،است ،یم ،ید ،ند) و نیز ضمایر م ّتصل (م ،ت ،ش ،مان ،تان ،شان) اشکالی در
با هم و شکلگیریِ مراعات نظیر ایجاد نمیکنند؛ ح ّتی ساختمان واژه ،یعنی ساده ،مشتق ،مرکّب یا مشتق ـ مرکّب بودن هم ،مهم نیست .با این نگاه ،در
واژههای مرک ِ
«پریوش»« ،دیو و پری» را.
ّب «گلرخ» و «اللهروی» ،عناصر «گل و الله» و «رخ و روی» را متناسب میدانیم .همینطور در «دیوچهر» و
َ

نمونهها

پــای را بازمگیــر از ســرم ای دوســت! کــه دســت
پای ،سر ،دست :مجموعه اندام انسان

گــر بــه هیچــم نرســد خــود بــه دعایــی برســد

چــه شــب اســت یــارب امشــب کــه ســتارهای برآمــد
ستاره ،خورشید ،ماه :مجموعه اجرام آسمانی

کــه دگــر نــه عشــق خورشــید و نــه مهــر مــاه دارم

ســــــکّه شــــــاه و نقــــــش ســــــکّه یکیســــــت
سکّه  ،درهم ،دینار :مجموعه امور مالی

عــــــــدد از درهــــــــم اســــــــت و از دینــــــــار

دل خـــــــود بـــــــازده دل را بـــــــه خویـــــــش آر
قلم ،دوات ،نامه :مجموعه ابزار نگارش

قلــــــــم گیــــــــر و دوات و نامــــــــه پیــــــــش آر

از ســــرم تــــا نگــــذرد مــــی کــــم نگــــردد رعشــــهام
ماهی ،آب :مجموعه دریاییها

همچــــو ماهــــی در میــــان آب خوابــــم میبــــرد

از اســــب پیــــاده شــــو بــــر نطــــع زمیــــن رخ نــــه
اسب ,پیاده ,نطع ,رخ ,پیل ,شهمات :مجموعه اصطالحات شطرنج

زیــر پــی 

بیــن شــهمات شــده نعمــان

1

از جــــــام عافیــــــت مــــــی نابــــــی نخــــــوردهام

وز شـــــــــاخ آرزو گل عیشـــــــــی نچیـــــــــدهام

جام ،می :مجموعه میگساری  /شاخ ،گل :مجموعه گیاهان

کنـــــار نـــــام تـــــو لنگـــــر گرفـــــت کشـــــتی عشـــــق
لنگر ،کشتی ،طوفان :مجموعه دریاییها

بیـــــا کـــــه یـــــاد تـــــو آرامشـــــی اســـــت طوفانـــــی

بــرو طــواف دلــی کــن کــه کعبــ ه مخفیســت

کــه آن خلیــل بنــا کــرد و ایــن خــدا خــود ســاخت

طواف ،کعبه ،خلیل ،خدا :مجموعه اصطالحات مذهبی

ارغــوان جــام عقیقــی بــه ســمن خواهــد داد

چشــم نرگــس بــه شــقایق نگــران خواهــد شــد

ارغوان ،سمن ،نرگس ،شقایق :مجموعه گیاهان

دیشـــــب بـــــه ســـــیل اشـــــک ره خـــــواب مـــــیزدم

نقشـــــی بـــــه یـــــاد روی تـــــو بـــــر آب مـــــیزدم

سیل ،اشک ،آب :مجموعه آبکیها!
 -1پیاده :مهره سرباز  /نطع :اینجا به معنی صفحه شطرنج  /رخ :مهرۀ قلعه  /پیل :مهرۀ فیل  /شهمات :معادل اصطالح امروزیِ «مات»

آرایههای ادبی | مراعـات نظیـر (تناسب)

از خودآرایــان نمیبایــد بصیــرت چشــم داشــت
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عیــــب پیــــش پــــا نیایــــد در نظــــر طــــاووس را

بصیرت ،چشم ،نظر :مجموعه نگریستن  /چشم ،پا :مجموعه اندام انسان

ِ
نـــــگ غـــــرض دور کنـــــی
از دل خویـــــش اگـــــر ز
زنگ ،آینه :مجموعه اصطالحات مربوط به آینه
جهــان گشــاده ثنــای تــو را چــو تیــر ،دهــان

هرچــه زشــت اســت در ایــن آینــه زیبــا بینــی
زمانــه بســته رضــای تــو را چــو نیــزه ،کمــر

جهان ،زمانه :مجموعه قضا و قدر  /تیر ،نیزه :مجموعه جنگافزار  /دهان ،کمر :مجموعه اندام انسان

نرگســــت در طــــاق ابــــرو از چــــه خُفتَــــد بیخبــــر؟

زآنکــه جــای خــواب مســتان گوشــه محـراب نیســت

طاق ،محراب :مجموعه سازههای مذهبی

ابــــر و بــــاد و مــــه و خورشــــید و فلــــک در کارنــــد
ابر ،باد ،مه ،خورشید ،فلک :مجموعه عناصر طبیعی

آری و بــه غفلــت نخــوری
تــا تــو نانــی بــه کــف ّ

مـــــژگان تـــــو خنجـــــر بـــــه رخ مـــــاه کشـــــیده

ابـــــروت زده بـــــر ســـــر خورشـــــید کمـــــان را

مژگان ،رخ ،ابرو :مجموعه اندام انسان  /خنجر ،کمان :مجموعه جنگافزار  /ماه ،خورشید :مجموعه اجرام آسمانی

یــادم از کِشــت ه خویــش آمــد و هنــگام درو
مـــــزرع ســـــبز فلـــــک دیـــــدم و داس مـــــه نـــــو
مزرع ،داس ،کِشته ،درو :مجموعه کشاورزی  /فلک ،مه :مجموعه آسمانیها
کـــــز دســـــت گرانجانـــــی انگشـــــت همیســـــاید
در گوهــــر جــــان بنگــــر انــــدر صــــدف ایــــن تــــن
گوهر ،صدف :مجموعه دریاییها  /جان ،تن :مجموعه ابعاد وجودی انسان  /دست ،انگشت :مجموعه اندا م انسان
ِ
خــورد مــردم کــی بــوی پیــاز آیــد؟
چــون ســیر
صــورت بــاز آیــد؟
چــون جغــد بــود اصلــش کــی
َ
جغد ،باز :مجموعه پرندگان  /اصل ،صورت :مجموعه ابعاد وجودی انسان  /سیر ،پیاز :مجموعه سبزیجات
دردا کـــــه از آن آهـــــوی مشـــــکین سیهچشـــــم

چــون نافــه بســی خــون دلــم در جگــر افتــاد

آهوُ ،مشکین ،نافه :مجموعه عناصر مربوط به آهو  /چشم ،دل ،جگر :مجموعه اندام انسان

تمرین
در کدام گزینه آرایه «مراعاتنظیر» وجود ندارد؟
 )1بتــــان چیــــن و تــــرک و روم و بربــــر

 )2بــــه دســــت و پــــای مــــادر انــــدر افتــــاد

بنفشـــــــــــ هزلف و گلروی و ســـــــــــمنبَر
هــــــزاران بوســــــه بــــــر دســــــتش همــــــیداد

 )3هــــر آن گاهــــی کــــه بــــر درگاه باشــــم

ز بیمـــــش گویــــی انــــدر چــــاه باشــــم

 )4مــــرا رخســــار او مــــاه اســــت و خورشــــید

مــــــرا دیــــــدار او کام اســــــت و ّامیــــــد

حل تست
روش ّ

مراحل کار:

(مرور ذهنی :مراعات یعنی تناسب بین کلمهها)

استخراج واژههای مظنون به مراعات :در این مرحله ،برای هر «واژه مظنون به مراعات» چند واژه متناسب را بهطور کلّی و نه لزوماً باتوجه به بیت ،در یک کمانک
(پرانتز) روبهروی آن نوشتهایم.
قابلیت مراعات دارندّ ،اما در بیت حاضر کلمه متناسبی برای آنها پیدا نمیشود ،درنتیجه استعداد
حذف واژههای
ّ
بالقوه استعداد و ّ
مستعد بیکار :حذف کلماتی که ّ

آنها بیاستفاده مانده است.
ِ
دستهبندی و انتخاب پاسخ :دستهبندی ،به ویژه به درد سؤاالتی میخورد که تعداد مجموعههای متناسب پرسیده میشود.
بررسی گزینهها ،مرحله به مرحله:

 )1بتــــــان چیــــــن و تــــــرک و روم و بربــــــر

بنفشـــــــــــ هزلف و گلروی و ســـــــــــمنبَر

مستعد مراعات با واژههای داخل کمانک) :بتان (بتخانه ،صنم ،هندو)  /چین (هند ،روم)  /ترک (شام ،چین)  /روم (هند،
واژههای مظنون (بهترتیب ،هرکدام
ّ
چین)  /بربر (ترک)  /بنفشه (سمن ،نرگس)  /زلف (روی ،چشم)  /گل (بنفشه ،سمن)  /روی (دست ،ساق)  /سمن (بنفشه ،نرگس)  /بر (زلف ،رو)
(میدانیم حروف اضافه و ربط و عطف ،با چیزی تناسب ندارند؛ پس نمیتوانند مراعاتنظیر تولید کنند).
ِ
حذف «بت» (مستع ّ ِد مراعات با «صنم و هندو و ّ ،»...اما در بیت حاضر ،بیتناسب)
مستعد بیکار:
حذف واژههای
ّ

بهعالوه ،شاخ و برگهای اضافی مثال ً نشانه جمع «ان» در «بتان» را حذف میکنیم .این هم مهم نیست که مصراع دوم از کلمات «مرکّب» تشکیل شده .اجزای آنها را

جدا میکنیم .میماند :چین  /ترک  /روم  /بربر  /بنفشه  /زلف  /گل  /روی  /سمن  /بر
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فهرست واژههای ایهامساز
«قابلیت و توان تولید آرایه ایهام» را دارند ،نه اینکه
در جدول ،فهرستی از مهمترین واژههای ایهامساز را میبینی .معنی این نامگذاری این است که واژههای این فهرست،
ّ

ِص ِ
رف حضور این واژهها در بیت ،به خودیِ خود ایهام ایجاد کند.
همیشه به دو نکته تو ّجه کن:

کردن «واژههای ایهامساز» بسنده نکن! تکرار میکنیم که ِص ِ
رف مطرح شدن این واژهها در بیت منجر به پدید آمدن آرایه ایهام نمیشود،
 -1هرگز به حفظ
ِ
معنی مختلف خود را نشان بدهد .این واژهها همچنین در ساخت آرایههای جناس تام و ایهامتناسب کاربرد دارند.
موقعیتی قرار بگیرد که دو
بلکه باید واژه در
ِ
ّ
 -2این فهرست به هیچ عنوان فهرست جامعی از همه واژگان ایهامدار زبان فارسی نیست .این فهرست تنها در بردارنده مهمترین لغاتیست که در آزمونهای
سراسری بهعنوان واژگان ایهامساز مطرح شدهاند .پس آنها را حفظ نکن! یاد بگیر!
آهو

 -1غزال  -2عیب

دارا

 -1داریوش پادشاه ایرانی  -2ثروتمند

آیت

 -1نشانه  -2آیه قرآن

درگرفتن

 -1سوزاندن  -2اثر کردن

اسب

 -1اسب  -2مهرهای در شطرنج

دستان

 -1لقب زال  -2دستها  -3حیله  -4سرود و نغمه  -5حکایت

 -1بر زمین افتاده  -2متواضع و فروتن

دلسیه

 -1سنگدل ،بیرحم  -2آنچه درونش سیاهرنگ است.

بار

 -1صحرانورد  -2شرابنوش

دور از تو

 -1در هجران و دوری از تو  -2از تو دور باشد.

 -1مرتبه  -2محموله  -3اجازه حضور

دوراندیش

باز

 -1پرندهای شکاری  -2دوباره  -3گشاده ،وا

 -1آیندهنگر  -2کسی که به جدایی فکر میکند.
 -1نوعی نیزه ،برای دور کردن مردم از سر راه پادشاه  -2فعل
معنی «کنار برو»
امر به
ِ
 -1دیشب  -2کتف

افتاده
بادیهپیما

بازی
برآمدن
بو
بوستان
ب ْه

دورباش

 -1مشغله و سرگرمی  -2مانند «باز» (پرنده شکاری) رفتار کردن

دوش

 -1طلوع کردن  -2ممکن شدن

دیوان

 -1رایحه ،شمیم  -2آرزو ،امید

راح

 -1اثری از سعدی شیرازی  -2باغ

راست

 -1دفتر شعر  -2دیوها ،شیاطین
 -1شادمانی  -2شراب
 -1سمت راست  -2درست

 -1بهتر  -2میوه به

رخ

 -1چهره و روی  -2مهره «قلعه» در شطرنج

 -1پر و بال تازه دادن  -2بار دیگر پروراندن

روان

 -1جاری  -2روح ،جان

پروانه

 -1اصطالح موسیقایی  -2پوشش

رود

 -1رودخانه  -2از ابزار موسیقی

مجوز -2 ،نوعی حشره
 -1اجازهّ ،

روی

 -1متضا ّد زیر  -2چهره  -3نوعی فلز

زال

پیاده

 -1پیرزن  -2سر خرویِ سپیدموی  -3نام پدر رستم

پر و بال نو دادن
پرده
پست
پیل
تاب
تار
تفسیر
تَنگ
چپ
چنگ
چین
حد
حدیقه

 -1پایین ،کم ارتفاع  -2ذلیل و فرومایه
 -1متضا ّد سواره  -2مهره «سرباز» در شطرنج

سرگرم

 -1مشغول  -2مست

 -1فیل  -2مهره «فیل» در شطرنج

سعی

 -1تالش  -2دویدن بین صفا و مروه در مناسک حج

تحمل  -2پیچ و خم و شکن
 -1طاقتّ ،

سو

 -1سمت و جهت  -2نور و روشنایی

 -1تاریک  -2هر رشته مو  -3از ابزار موسیقی

سودا

 -1خیال ،عشق  -2داد و ستد

 -1شرح و بیان  -2تفسیر قرآن

شانه

 -1کتف  -2ابزار آراستن مو

 -1متضا ّد فراخ  -2یک لنگه از بار

شکر

 -1ما ّده شیرین خورا کی  -2معشوق خسروپرویز

 -1سمت چپ  -2دوبین ،کژبین

شمس

 -1خورشید  -2شمس تبریزی

 -1از ابزار موسیقی  -2سرپنجه

شور

 -1هیجان ،هیاهو  -2نوعی مزه

 -1پیچ و تاب و شکن  -2نام کشوری در آسیای شرقی

شهریار

 -1مجازات شرعی  -2اندازه

شیرین

محمدحسین بهجت
 -1پادشاه  -2تخلّص ّ

 -1معشوقه خسرو و معشوق فرهاد  -2نوعی مزه

 -1اثری از سنایی  -2باغ

صفا

 -1خلوص و پا کیزگی  -2مکان بلندی در مکّه

ِ
شهرت حسین بن منصور
 -1پنبهزن -2

عود

 -1نوعی ابزار موسیقی  -2چوب سوختنی خوشبو

خلیل

 -1پادشاه  -2خسروپرویز

عهد

 -1روزگار ،دوران  -2پیمان

 -1لقب حضرت ابراهیم (ع)  -2دوست

عین

خویش

 -1خود  -2وابستگان

 -1چشمه  -2چشم  -3مانند
 -1قبولکننده ،پذیرنده  -2الیق ،سزاوار

قامت

 -1آماده نماز شدن (با فعل بستن)  -2قد

ّ
حلج
خسرو

دار

 -1ابزار کشتن مجرمان  -2درخت

قابل

تــاریــخ ادب ّیــات
موضوع :تاریخ ادبیّات
نوع :حفظی

محتوا :تاریخچةمؤلّفان ،آثار و ویژگیهای ادبی آنها

ریزموضوعات :شاعران و نویسندگان ،کتابهاّ ،
مهم مربوط
اطلعات ّ
به اثر و پدیدآورنده

منبع مطالعه:
یادداشتهای تاریخ ادبیّاتی کتاب درسی

تنوع تیپ 6 :گونه
ّ

متوسط
وضع ّیت پاسخگویی داوطلبان:
ّ

450
تیپ اصلی به این نامها روبهرو میشوی :اثر بهترتیب ،مؤل ّف بهترتیب ،کمانکی ،اثر در شعر ،ویژگی اثر یا مؤل ّّف
در سؤاالت تاریخ ادبیّات با ّ 5

1

نام تیپ:
اثر به ترتیب

ِ
صورت سؤال میبینی و نویسندههای پیشنهادی را بهترتیب در گزینهها
ساختار :نام چند اثر را در
طراح به غلطاندازها
ویژگی :تو ّجه ّ
فراوانی :در هر سؤال معموال ً نامِ سراینده یا نویسنده  4کتاب پرسیده میشود.
شگرد پاسخگویی :ر ّد گزینه

نمونه :هر یک از آثار زیر ،متعلّق به چه کسی است؟

(ریاضی ) )97

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

محمد بن جریر طبری  -بزرگ علوی
 )2 ûجالل آلاحمد ّ -

 )1 ع .پاشایی  -ابوعلی بلعمی  -جالل آلاحمد
 )3 ûپرویز داریوش  -ابوعلی بلعمی  -داستایوسکی 	

2

نام تیپ:
مؤ ّلف به ترتیب

محمد بن جریر طبری  -صادق هدایت
 )4 ûعلی شریعتی ّ -

ساختار :نام چند نویسنده را در صورت سؤال میبینی و آثار پیشنهادی را بهترتیب در گزینهها
طراح به نویسندگانی با تعداد آثار زیاد
ویژگی :تو ّجه ّ
فراوانی :در هر سؤال معموال ً نامِ  4مولّف دیده میشود.
شگرد پاسخگویی :ر ّد گزینه

شخصیتهای ادبی زیر ،خالق کدام اثر است؟
نمونه :هر یک از
ّ

(انسانی )97

«ابتهاج  -شفیعی کدکنی  -اسالمی ندوشن»

 )1 سراب  -از زبان برگ  -جام جهانبین
		
 )3 ûسیاهمشق  -ارغنون  -آواها و ایماها

3

 )2 ûدیدار صبح  -موسیقی شعر  -روزها
 )4 ûنخستین نغمهها  -شبخوانی  -آتش خاموش

ساختار :مؤل ِ
ّف پیشنهادی برای هر اثر در یک کمانک (پرانتز) روبهروی آن نوشته میشود .شکل اصلی این تیپ بر اساس کمانک نامگذاری شده

نام تیپ:
کمانکی

مورب جدا میشود.
است؛ گرچه امروز معموال ً نام نویسنده و اثر ،از نام نویسنده و اثر بعدی ،با یک خطّ ّ

طراح به غلطاندازها
ویژگی :تو ّجه ّ

ّفان  8اثر پرسیده میشود.
فراوانی :در هر سؤال بهطور میانگین نام مؤل ِ
شگرد پاسخگویی :حذف مؤلّفان درست یا نادرست ـ بسته به اینکه در صورت سؤال کدام پرسیده شده ـ و شمارش سایرین

نمونه :انتساب چند اثر به نویسنده یا سراینده آن درست نیست؟

(ریاضی )91

رشیدالدین میبدی  /لطایفالطّوایف :مجد خوافی  /زادالمسافرین:
«مرثیهای که ناسروده ماند :پرویز خرسند  /سه پرسش :لئون تولستوی  /کشفاالسرار:
ّ
ّ

مسئولیت شیعه بودن :دکتر شهیدی  /در کوچه آفتاب :سلمان هراتی  /از گلوی کوچک رود :مصطفی علیپور  /گنجشک و جبرئیل :قیصر امینپور»
ناصرخسرو /
ّ

		
 )1 چهار

 )2 ûدو

		
 )3 ûسه

 )4 ûپنج

4

ادبیات! هر گزینه شامل یک بیت است .در یک یا چند گزینه ،واژهای
ساختار :از تیپهای فانتزیست و بیشتر به تست هوش شبیه است تا سؤال ّ

نام تیپ:
اثر در شعر

وجود دارد شبیه به نام یکی از آثاری که در کتاب درسی دیدهای .نام مؤلّفش هم که در صورت سؤال آمده ،برای تشخیص جواب کافی نیست؟!
طراح به «ترجمه» کتابها
ویژگی :تو ّجه ویژه به آثار شاعران و نویسندگان معاصر .تو ّجه ّ

فراوانی :معموال ً نام  1اثر مورد سؤال است.

شگرد پاسخگویی :تو ّجه به همه واژهها در هر  4بیت

نمونه :کلمات کدام بیت یادآور عنوان فارسی زندگینامه «دکتر طه حسین» ،پژوهشگر و ادیب معاصر مصری است؟
 )1 ûروزهــا فکــر من این اســت و همه شــب ســخنم

کـــه چـــرا غافـــل از احـــوال دل خویشـــتنم

 )2 ûکـــه گـــر بانـــو بفرمایـــد بـــه شـــبگیر

پـــی شـــیرین برانیـــم اســـب چـــون تیـــر

 )3 ûســـماع ارغنونـــی گـــوش میکـــرد

شـــراب

میکـــرد

 )4 ز مـــا یـــادش دهـــی گـــهگاه ای بـــاد

گذشـــت آن روزهـــا کاو یـــاد مـــا بـــود

ارغوانـــی

نـــوش

(خارج از کشور )88

تاریخ ادبیات
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درسنامه دوازدهم
درس 1

كلیله و دمنه :ترجمه نصراهلل منشی

درس 2

توگو
مناظره (سؤال و جواب) :این که شاعر موضوعی را در شعر بهصورت پرسش و پاسخ بیان کند ،و تمام شعر مبتنی بر پرسش و پاسخ یا گف 
باشد.

درس 3

روایت سنگرسازان :2عیسی سلمانی لطف آبادی

گلستان (منثور) :سعدی

این چند نکته را هم درباره غزلهای اجتماعی بهخاطر بسپار -1 :محتوای
اینگونه غزل ما بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی است -2 .این نوع در دوره
محمدتقی بهار ،عارف قزوینی،
مهم این نوع:
ّ
مشروطه رواج یافت -3 .شاعران ّ
فرخی یزدی
ّ
محمدتقی بهار (در سال  1301این شعر را سرود ،با تأثیرپذیری از
دماوندیّه:
ّ
جومرج قلمی و اجتماعی و ه ّتا کیها در مطبوعات و آزار وطنخواهان و
هر 
سستی کار دولت که در اثر تحریک بیگانگان بروز کرده بود).

درس 5

قصه شیرین فرهاد (منثور) :احمد عربلو
ّ

درس 6

فیه ما فیه (منثور) :مولوی

مثنوی معنوی (منظوم) :مولوی

درس 7

تمهیدات (منثور) :عینالقضات

محمدرضا شفیعی کدکنی
مثل درخت در شب بارانّ :
(م .سرشک)

الدین سهروردی
فی حقیقةالعشق (منثور) :شهاب ّ
درس 8

تذکرةاالولیا (منثور) :عطّار

محمدابراهیم باستانی پاریزی
از پاریز تا پاریس (منثور)ّ :

كویر (منثور) :علی شریعتی

محمد بهمنبیگی
بخارای من ایل من (منثور)ّ :

درس 10

(محمدرضا رحمانی)
تیرانا (منثور) :مهرداد اَوستا
ّ

دری به خانه خورشید (منظوم) :سلمان هراتی

درس 12

شاهنامه :فردوسی

درس 13

در حیاط کوچک پاییز در زندان :اخوان ثالث (شعر «خوان هشتم» در این مجموعه آمده).

درس 9

درس 11

تفاوت سفرنامه و حسب حال :حسب حال یادداشتهای نویسنده درباره اتفّاقات گونا گون زندگی خود است.
سید مهدی شجاعی
سانتا ماریا (منثور)ّ :

گلستان (منثور) :سعدی شیرازی

درس 14

منطقالطّیر (منظوم) :عطّار نیشابوری

سندبادنامه (منثور) :ظهیری سمرقندی

درس 16

لزاده
محمدعلی جما 
کباب غازّ :

ارمیا (منثور) :رضا امیر خانی

درس 17

هوا را از من بگیر خنده ات را نه :پابلو نرودا

درس 18

غزلوارهها :شكسپیر

قصههای دوشنبه (ترجمه عبدالحسین ّزرین کوب) :آلفونس دوده
ّ

ادبیات ترکیبی سالهای دهم ،یازدهم و دوازدهم
سؤاالت تاریخ ّ
جدی و ارزشمند را ندارد ،تاریخ
ادبیات یک درس ـ مثال ً نام یکی دو مؤلّف و یک اثر از هر کدام ـ قابلّیت طرح پرسشهای ّ
با توجه به اینکه اطّالعات ناچیز تاریخ ّ
ادبیات هر سه کتاب دهم ،یازدهم و دوازدهم به صورت ترکیبی مورد سؤال قرار گرفتهاند .این پرسشهای ترکیبی براساس «تیپ» و به این ترتیب آمدهاند :اثر بهترتیب،
ّ
مؤلّف به ترتیب ،کمانکی ،اثر در شعر ،ویژگی اثر
ساختار :اثر در سؤال ،مؤلّف در گزینه

اثر به ترتیب

طراح به غلطاندازها
ویژگی :تو ّجه ّ

فراوانی :در هر سؤال معموال ً نام  4سراینده یا نویسنده پرسیده میشود.
شگرد پاسخگویی :ر ّد گزینه

اثر بهترتیب :اسم کتابا رو توی صورت سؤال میبینی و مؤلّفا رو بهترتیب توی گزینهها!
این تیپ ـ به نسبت ـ از بقیّه تیپّا سادهتره! فقط حواست به شباهت اسم شاعرا و نویسندهها باشه! در ضمن ،خوندن پاسخ تشریحی یادت نره!
202094در کدام گزینه به پدیدآورندگان آثار «اتاق آبی ـ اخالق محسنی ـ ارزیابی شتابزده ـ ارمیا» اشاره شده است؟

 )1سهراب سپهری ـ نجم رازی ـ جالل آلاحمد ـ رضا امیرخانی
 )2سهراب سپهری ـ حسین واعظ کاشفی ـ جالل آلاحمد ـ رضا امیرخانی
محمد بهمنبیگی ـ عبدالحسین وجدانی
 )3مهرداد اَوستا ـ حسین واعظ کاشفی ـ ّ
محمد بهمنبیگی ـ رضا امیرخانی
 )4مهرداد اَوستا ـ فخر ّ
الدین علی صفی ـ ّ

زبان فارسی

موضوع :زبان فارسی

نوع :مفهومی ـ کاربردی

محتوا :مفهوم «زبان» و ساختارهای زبان فارسی

ریزموضوعات :زبانشناسی ،دستور زبان

منبع مطالعه:

• نکات مربوط به مباحث زبانشناسی و دستورزبان
در بخش قلمرو زبانی از کارگاه متنپژوهی
وضعیت پاسخگویی داوطلبان :بسیار ضعیف

راهنماي زبان فارسی
• یادداشت:

به این عناوین د ّقت کن:
					
• واحدهای زبان (شمارش واژهها)
					
• اجزای جمله (نقشهای اصلی در جمله)
• گروه اسمی (هسته ،وابسته ،وابسته وابسته ،ترکیبهای وصفی و اضافی)
			
• ساختمان واژه (ساده ،وندی ،مرکّب ،وندی ـ مرکّب)
• موضوعات فرعی
عنوان بسیار مهم از مباحث زبان فارسی هستند که بهویژه در سالهای اخیر موضوع سؤاالت آزمونهای سراسری بودهاند و از بسیاری
اینها پنج
ِ
طراحان،
از درسهای دیگر ،مانند درسهای مربوط به مباحث نگارش ،هیچ ر ّدپایی در کنکور سراسری نیست؛ به هر حال ،این مباحث از دید ّ
ِ
مهمترینها هســتند و ّ
غیبت چندسالۀ یک
کل سهمی ه ســؤاالت زبان فارسی را هم تا به حال در اختیار داشتهاند؛ با این وجود ،هرگز به بهان ه
تصور نکن درسهایی که سالهاست در «زبان فارسی» کنکور از قلم افتادهاند ،مجبورند امسال
موضوع از آزمونها ،از مطالع ه آن غافل نشو .هرگز ّ
هم بیفتند! آنها را به د ّقت بخوان .کنکور ما شگفتیسازتر از این حرفهاست!

• منبع مطالعه:

قلمــرو زبانــی :در بخــش قلمرو زبانی ،مباحثی مربوط به زبانشناســی و دســتورزبان مطرح شــده که همگــی زیرمجموعۀ موضوع
«زبان فارسی» هستند.
تلخ یا شیرین ،باید اعتراف کرد که «زبان فارسی» مبحثیست که صرفاً با تکیه بر کتاب درسی ،به هیچ عنوان قابل یادگیری نیست؛ بهویژه
که نمونههای کنکوریِ پرســشهای زبان فارسی حاوی پیچیدگیهاییســت که کتاب درسی به هیچ وجه داوطلب را برای مواجهه با این
پیچیدگیها آماده نمیکند؛ بنابراین «یک مع ّلمِ شاداب» و «یک درسنامه مطمئن» برای یادگیری زبان فارسی ضروریست.

• روش مطالعه:

ِ
موضوعات «حفظی» و «کاربردی»ست.
ّی
موضوعات مبحث زبان فارسی شامل دو دسته کل ِ
 -1حفظیها:
«حفظی» زبان فارسی در کتابهای درسی جدید چیز قابل ذکری به جا نمانده است.
از مباحث
ِ
 -2کاربردیها:
• زبانشناسی :واحدهای زبان ،نظام معنایی زبان

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

توضیح :بحث شناسایی و شمارش «تکواژ» در کتاب درسی بهصورت مستقیم مورد سؤال قرار نگرفتهّ ،اما پیشنیاز یاد گرفتن مباحثی مانند «ساختمان
واژه» است؛ به همین دلیل ،در این بخش ،درسنامهای مختصر به همراه سؤاالت مربوط به این موضوع را آوردهایم.

«تکواژ» کوچکترین «واحد معنیدار» یا «دستوری» زبان است و دو گونه دارد:
تکواژ آزاد :آزادانه ب ه کار میرود؛ یعنی متعلّق به هیچ جزء دیگری نیست :عشق ,امید ,را ،از ،ــِـ
تکواژ وابسته :آزادانه به کار نمیرود؛ بلکه همواره متعلّق به تکواژِ دیگریست :بان ،ها ،ـِ ش ،ه ،ها ،ترین
تکواژهای آزاد و وابسته ,هر کدام دو گونه دارند:
معنی آزاد و مستقلّی هم دارد:
قاموسی (فرهنگ لغتی) :عالوه بر کاربرد آزاد,
ِ
ابر ,نان ,کتاب ,دان (بن مضارع از «دانستن» )

آزاد

معنی آزاد و مستقل ندارد ,بلکه مفهومش در جمله مشخّ ص میشود:
دستوری :تنها کاربرد آزاد داردّ ,اما
ِ
بدون ,نقشنمای اضافه ( ـِ )
,
ر
ب
به,
ا,
ر
در,
از,
ایِ
ِ

تکواژ
وابسته

نوع دستوریِ آن) را تغییر نمیدهد ,بلکه آن را در محدودهای نزدیک به معنی
صرفی (تصریفی):
وضعیت واژه (معنی یا ِ
ّ
خودش «صرف» میکند:
ِ
اضافات فعل
نشانههای جمع (ها ,ان ,ات ,ین ,ون) ،نشانههای صفت تفضیلی و عالی (تر و ترین) ،نشانه نکره ،همه
(شناسهها« ,ه» صفت مفعولی« ,ان ـ » 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 میدهد و واژه جدیدی میسازد:
«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 میشود .وندها از این نظر که پیش از تکواژ پایه یا پس از آن ،یا در
میان دو تکواژ پایه قرار گرفته باشند ،بهترتیب «پیشوند»« ،پسوند» و «میانوند» نامیده میشوند .برای تشخیص و تفکیک تکواژها ،باید وندهای
ِ
معرفی و نمونههای مهمترین پیشوندها ،پسوندها و میانوندها را ـ به اندازه مورد نیاز برای
ّ
فعال و زایا ـ دست کم مهمترین آنها ـ را بشناسیّ .
آزمون ـ در ادامه میبینی.
پیشوندها
نمونه

تکواژنویسی

نمونههایبیشتر

پیشوند
با

با  +اسم

صفت

باادب

با  +ادب

بااستعداد ،باایمان ،باسواد ،بانشاط

بی

بی  +اسم

صفت

بیسواد

بی  +سواد

بیدرد ،بیعالقه ،بیاستعداد

نا  +صفت

اسم

نامعلوم

نا  +معلوم

نادرست ،نامناسب ،نامنظّم

نا  +اسم

صفت

ناباب

نا  +باب

ناکام ،ناشکر ،ناسپاس ،نافرمان

نا  +بن فعل

صفت

ناشناس

نا  +شناس

نادار ،نارس ،نایاب ،ناتوان

نَـ  +بن فعل

صفت

نشکن

نـ  +شکن

نسوز ،نچسب

ِبـ  +بن فعل

صفت

ب ِ َزن

ِبـ َ +زن

(ماشین برو) ،بپا (آدمِ بپا)
برو
ِ

ِبـ  +اسم

صفت

بِخ َْرد

ِبـ  +خرد

ب ِنام (دانشمن ِد بنام)

هم  +اسم

صفت

همدرس

هم  +درس

هموطن ،همخانه ،همخانواده ،همعقیده

نا
ن َـ
بِـ
هم

الگوی ساخت
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ّاول

خواهم رفت

خواه  +م  +رفت

خواهیمرفت

خواه  +یم  +رفت

دوم

خواهی رفت

خواه  +ی  +رفت

خواهید
رفت

خواه  +ید  +رفت

سوم

خواهید رفت

خواه  +د  +رفت

خواهند
رفت

خواه  +ند  +رفت

برو

بـ  +رو ∅ +

بروید

بـ  +رو  +ید

نرو

نـ  +رو ∅ +

نروید

نـ  +رو  +ید

آینده

فعل کمکی (خواهم ،خواهی ،خواهد،
خواهیم ،خواهید ،خواهند)  +بن
ماضی

امر

بـ  +بن مضارع  +شناسههای ∅
(دومشخص مفرد) و ید (دومشخص جمع)

دوم

نهی

نـ  +بن مضارع  +شناسههای ∅
(دومشخص مفرد) و ید (دومشخص جمع)

دوم

فعلهای گذراشده
زمانهای فعل

الگوی ساخت

تبدیل ناگذر به گذرا

ماضی

بن مضارع  +اند (انید)  +شناسههای ماضی

مضارع

بن مضارع  +انـ  +شناسههای مضارع

آینده

فعل کمکی آینده  +بن مضارع  +اند (انید)  +شناسههای ماضی

کشید
میکشم

تکواژشماری
کش  +اند ∅ +

کشاند

می  +کش  +انـ  +م

میکشانم

خواهی کشید

خواه  +ی  +کش  +اند ∅ +

خواهی کشاند

فعل مجهول
نمونه
الگوی ساخت

مفرد

شمار
شخص

فعل

ّاول

کشته شدم

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

جمع
تکواژها

فعل

تکواژها

1

کشت  +ه  +شد  +م

کشته شدیم

کشت  +ه  +شد  +یم

دوم

کشته شدی

کشت  +ه  +شد  +ی

کشته شدید

کشت  +ه  +شد  +ید

سوم

کشته شد

کشت  +ه  +شد ∅ +

کشته شدند

کشت  +ه  +شد  +ند

شمارش تکواژ
ا ّول ،یواشیواش و جداجدا شروع میکنیم تا نفهمی چه اتّفاقی قراره بیفته! فعال ً فقط تکواژا رو باید بشماری ،اونم خارج از جمله.
راستش میخواستیم راهنمایی کنیم ،دیدیم تو تستای تکواژ کار از راهنمایی گذشته! باز گفتیم ضرر نداره .بهتر از هیچّییه .پس خوب گوش بده .قدم به قدم پیش برو.
تستا رو با دقّت 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!
ا ّول توی واژهها و بعد هم ترکیب!

212141در کدام گزینه ،تعداد «تکواژ»های همه واژهها ،یکسان است؟

(تجربی )96

		
 )1آزادانه ـ هزار تومانی ـ هر ساله

 )2جهانگیران ـ اسمنویسی ـ پرا کندگی

 )3نشانهشناسی ـ ناسزا گویی ـ دانشجویی

 )4زیباسازی ـ آینهبندان ـ پریشانحال

212142در کدام گزینه تعداد «تکواژ»های همه واژهها ,با یکدیگر برابر است؟

(زبان )94

		
 )1غزلواره ـ چوبینه ـ زیبایی

 )2بیپروا ـ رهاورد ـ کوزهگری

 )3کامروایی ـ سپیدهدمان ـ وابستگی

 )4گواراترین ـ گردشکنان ـ نارسایی

212143تعداد «تکواژ»ها در کدام گزینه متفاوت است؟

 )1ارزش ـ افسونگر ـ اندیشه

ـیـت ـ آبشار
ّ )2اولین ـ ّ
اهم ّ

 )1بالنده ـ برتر ـ بنفشه

 )2پذیرا ـ پرنده ـ پهنا

 )3آرامش ـ آرایه ـ آفریدگار

 )4آفرینش ـ مناظره ـ بارور

212144تعداد «تکواژ»ها در کدام گزینه متفاوت است؟

 )3پیامد ـ پیامبر ـ مبارزه

212145تعداد «تکواژ»ها در کدام گزینه متفاوت است؟

 )1دریافتن ـ دست به دست ـ دست به عصا

 )2دستیابی ـ دگرگونی ـ دالوری

		
 )3دلنشینی ـ دوبیتی ـ دوشادوش

 )4دیدگان ـ بادهگسار ـ رنگ به رنگ

تخیالت ـ ترسان
 )4تابستانه ـ ّ

بقیـه «نیسـتند» تا آدم بـه آنها بگوید «کشـته
بقیـه را میکشـد ،دیگر ّ
بقیـه تعریف کند که «کشـته شـدم»!! یـا وقتی ّ
 -1معمـوال ً آدم وقتـی کشـته میشـود ،دیگـر «نیسـت» تـا برای ّ

شـدید»! فعـل مجهـول معمـوال ً در همه صیغههـای خـود کاربرد نـدارد .فقط بـرای یادگیری شـیوه سـاخت ،همه صیغههـا را مثـال زدیم.
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212146تعداد «تکواژ»ها در کدام گزینه متفاوت است؟

		
 )1روانکاوی ـ روبهرو ـ رویگری

 )2رهایی ـ زبانشناسی ـ زباننفهم

		
 )3زندگینامه ـ زیبایی ـ ساختاری

 )4آسفالتنشین ـ سبکشناسی ـ سپاهیان

212147تعداد «تکواژ»ها در کدام گزینه متفاوت است؟

		
 )1سپیدهدم ـ سراپا ـ سراسر

 )2سرایندگان ـ سرچشمه ـ سوختگان

 )3سهلانگاری ـ شامگاهان ـ دهاتیها

 )4شایستگی ـ شکوفایی ـ شورشی

212148تعداد «تکواژ»ها در کدام گزینه متفاوت است؟

 )1جاویدان ـ جایگاه ـ دوران

 )2جسمانی ـ جشنواره ـ جلوهگاه

 )3جویا ـ چشمانداز ـ چوبینه

 )4خاضعانه ـ خندان ـ خواستار

212149تعداد «تکواژ»ها در کدام گزینه متفاوت است؟

 )1خواهش ـ دانا ـ درازا

 )2دوستانه ـ دیرین ـ ربّانی

ّ )1زرینه ـ زمینه ـ دهه

 )2زندگی ـ سایه ـ ژرفنگر

 )3رسیدن ـ رفتار ـ روا

 )4هفته ـ چهره ـ زرده

212150تعداد «تکواژ»ها در کدام گزینه متفاوت است؟

 )3ساختار ـ ساقی گری ـ ستایش

 )4سراپرده ـ سرایش ـ سراینده

212151تعداد «تکواژ»ها در کدام گزینه متفاوت است؟

نامه
 )1سرزمین ـ سروده ـ سفر 	

 )2شایسته ـ بسیار ـ شرمگین

 )3شکوفا ـ شورانگیز ـ شوره

 )4شیرینی ـ شیلیایی ـ طوالنی

212152تعداد «تکواژ»ها در همه گزینهها یکسان است؛ بهجز . ..........

 )1عرفانی ـ غزلواره ـ غنایی

 )2فراخوان ـ آیینه ـ فروزش

الیت ـ فوقانی ـ کنش
ّ )3
فع ّ

 )2گوارش ـ گیرنده ـ لبریز

مالکیت
 )3لغزش ـ لوطیگری ـ
ّ

 )4مأموریّت ـ وا کنش ـ مردار

 )2نامواره ـ نشانه ـ نفسانی

نقلیه ـ نگارش
 )3قلمرو ـ ّ

 )4نورانی ـ ویژگی ـ هزاره

212153تعداد «تکواژ»ها در همه گزینهها یکسان است؛ بهجز . ..........

گنجینه
	
 )1گزارش ـ گفتار ـ

212154تعداد «تکواژ»ها در همه گزینهها یکسان است؛ بهجز . ..........

مسئولیت ـ نارسا ـ ناگوار
)1
ّ

212155تعداد «تکواژ»ها در همه گزینهها یکسان است؛ بهجز . ..........

ادبیات ـ ارزشمند
 )1اثرپذیری ـ ّ

 )2اصلیترین ـ برجسته ـ آزاداندیشی  )3آهنگری ـ بدبینی ـ برابر

 )4کوشا ـ گرایش ـ گریان

)4انکارناپذیر ـ حماسهسرا ـ بررسی

212156تعداد «تکواژ»ها در همه گزینهها یکسان است؛ بهجز . ..........

		
 )1خدانشناس ـ بهرهگیری ـ بهرهوری

 )2بیبازگشت ـ بیحاصلی ـ بینابین

		
شخصیت ـ پایـداری
 )3پابرجا ـ
ّ

 )4پدیدآورنده ـ پژوهشگر ـ پنهانکاری

212157تعداد «تکواژ»ها در همه گزینهها یکسان است؛ بهجز . ..........

		
 )1پویایی ـ پیشگیری ـ پیوستگی

 )2مناسبترین ـ تصویرپردازی ـ تعیینشده

		
 )3تقسیمبندی ـ تکاپو ـ تلخکامی

 )4توانایی ـ جریان یافتن ـ جزءنگری

212158تعداد «تکواژ»ها در همه گزینهها یکسان است؛ بهجز . ..........

		
 )1جز ّئیات ـ جهانبینی ـ حنابندان
		
 )3ماهواره ـ خیالانگیزی ـ دانستنی

 )2خبرگزاری ـ خواندنی ـ خودکامه
 )4دانشآموز ـ دانشنامه ـ درخشندگی

212159تعداد «تکواژ»ها در همه گزینهها یکسان است؛ بهجز . ..........

 )1وابستگی ـ عامیانه ـ عبرتانگیزترین

 )2عبرتپذیری ـ عدالتخواهی ـ عذرخواهی

		
 )3قدم به قدم ـ کامیابی ـ کنجکاوی

 )4گذشتگان ـ گستردهترین ـ گوش به زنگ

212160تعداد «تکواژ»ها در همه گزینهها یکسان است؛ بهجز . ..........

 )1بازگردانی ـ بازماندگان ـ دامنهدارترین

 )2دربردارند ه ـ ناسزاواری ـ روبهرویی

		
 )3گوناگونی ـ گونهگونی ـ نازیبایی

 )4نیمهمرده ـ وابستگی ـ وارستگان

212161در همه  گزینهها تعداد «تکواژ»های همه واژهها ,با یکدیگر یکسان است؛ بهجز . ..........

		
 )1تجربهشد ه ـ خوردنی ـ رسایی

 )2خارقالعاد ه ـ حسبحال ـ شکوفایی

		
 )3جایگا ه ـ رها ـ فرا گیر

 )4سازگاری ـ شانهبهسر ـ صوفیان

212162در همه گزینهها تعداد «تکواژ»های همه واژهها ,با یکدیگر یکسان است؛ بهجز . ..........

		
 )1گوناگون ـ البهال ـ لبالب

 )2دهاتیها ـ فرجامخواهی ـ گوشهگیر

		
 )3آمیزه ـ چشمگیر ـ پیشرفت

 )4برخوردار ـ وحشیگری ـ پاسداری
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فعـل و اجــزای جمـــله ـ نقشهــــای دستــــوری

درسانمه

نقش دستوری :در جملهها به جایگاهی که هر واژه یا گروه (صرفنظر از ساخت و نوع) در آن قرار میگیرد ،نقش دستوری میگویند .نقشهای دستوری
دوگونهاند :نقشهای اصلی و نقشهای فرعی
متمم ،مسند ،فعل
نقشهای اصلی :نهاد ،مفعولّ ،

نقشهای فرعی :صفت ،مضاف الیه ،قید ،منادا ،بدل ،معطوف ،تکرار

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

آرزو مـــرد و جوانـــی رفـــت و عشـــق از دل گریخـــت

غـــم نمـــی گـــردد جـــدا از جـــان مســـکینم هنـــوز

ســیمگون شــد مــوی و غفلــت همچنــان بــر جــای مانــد

صبحـــدم خندیـــد و مـــن در خـــواب نوشـــینم هنـــوز

نکته! ممکن است نهاد به قرینه لفظی(شناسه فعل) حذف شده باشدّ ،اما ح ّتی در این صورت هم ،جایگاهش را حفظ میکند.
مـــرگ خـــود میبینـــم و رویـــت نمـــی بینـــم هنـــوز
مـــردم از درد و نــمــی آیـــی بــه بالینم هنوز
[م ــن] م ــردم از درد و [ت ــو] نمیآی ــی ب ــه بالین ــم هن ــوز

[من] مرگ خود میبینم و [من] رویت نمیبینم هنوز

مفعول :واژه یا گروهی که کار (فعل) بر روی آن انجام میشود .مفعول معموال ً با نشانه «را» همراه استّ ،اما وجود این نشانه اجباری نیست .برای شناسایی
مفعول میتوانیم فعل جمله را با سؤاالتی چون «چه چیزی را»« ،چه کسی را» مورد سؤال قرار بدهیم.

نمونه:

عیبجـــــــو دلدادگان را ســـــــرزنشها میکنـــــــد

وای اگـــر بـــا او کنـــد دل آنچـــه بـــا مـــا میکنـــد

عش ـــق و مس ـــتی را از ای ـــن عال ـــم ب ـــدان عال ـــم بری ـــم

در نــمــانــد هــرکــه امــشــب فــکــر فــــردا میکند

متمم وابسته به نیاز فعلهایی است و تنها
متمم :واژه یا گروهی که همراه با حرف اضافه میآید و ا ّتفاق افتادن فعل وابسته به وجود آن است .وجود ّ
ّ

متمم دارند که حرف اضافه اختصاصی دارند.
فعلهایی نیاز به ّ
نمونه:

از عــشــق نــرنــجــیــم وگــــر مــایــه رنــــج اســت

بــــا نـــیـــش بـــســـازیـــم اگـــــر نـــــوش نـــــدارد

کـــه از شــیــر و دیــــو و نــهــنــگ و پلنگ

نـــتـــرســـی و هــســتــی چــنــیــن تــیــزچــنــگ
ّ

متممی دارند ،اشتباه نگیریم.
متمم را با قیدهایی که ظاهر ّ
ّ

متمم نسبت میدهد.
مسند :واژه یا گروهی که حالت یا صفتی را از طریق فعل به نهاد ،مفعول یا ّ

نمونه:

نسبت دادن به نهاد:
اکـــنـــون کـــه گـــل ســـعـــادتـــت پـــربـــار اســت

دســــت تـــو ز جــــام مـــی چــــرا بــیــکــار اســت

فقیـــه مدرســـه دی مســـت بـــود و فتـــوی داد

کــه مــی حــــرام ولـــی بــه ز مـــال اوقــــاف اســت

گل بــــــــــی رخ یــــــــــار خــــــــــوش نباشــــــــــد

بـــــی بــــــــاده بــــهــــار خـــــــوش نــبــاشــد

نسبت دادن به مفعول:
بـــدیـــن ســـــان هـــمـــی راه بــگــذاشــتــنــد

هـــمـــه دشــــــت را بــــــاغ پــنــداشــتــنــد

چـــون تــمــام افــتــد ســراپــا نـــاز مــی گــــردد نیاز

قیـــس را لیلـــی همـــی نامنـــد در صحـــرای مـــن

ی خــوفو رجــا تفســیر بغــض و مهــر اوســت
معنــ 

کایـــن یکـــی را معصیـــت نامنـــد و آن یـــکرا ثـــواب

متمم:
نسبت دادن به ّ
در ایــن زمانــه کــه مشــروطه بــر ســر کار اســت

بـــه دزد ،شـــحنه بـــه رهـــزن ،وکیـــل گوینـــد

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

فعل این جملهها ،اسنادی است .نقش مسندی را با پرسیدن سؤاالتی مانند «چه؟»« ،که؟»« ،چگونه؟» یا «چهطور؟» از فعل ،تشخیص میدهیم.

نکته :مسند و قید شباهت زیادی دارند و نباید آن ها را با هم اشتباه بگیریم!
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مهمترین فعلهای اسنادی

است ،بود ،شد ،گشت ،گردید( ،و َص ِ
رف همه این فعلها مانند «باشد ،شود ،)»... ،آمدن (در معنی شدن)
ل فعلهای اسنادی :به شمار رفتن  /آمدن ،محسوب شدن ،تلقّی شدن ،به نظر رسیدن ،به حساب آمدن و ....
و معاد 

قابلیت جابهجایی این فعل با فعلهای همگروه آنهاست.
نکته! یکی از راههای تشخیص فعل اسنادی ّ
نمونه :هوا سرد است = بود = شد = گشت = گردید
نکته! در تشخیص فعل اسنادی به معنی آن تو ّجه کنیم! فعلهای زیر اسنادی نیستند:
فعل

معنی

نمونه

است

حضور داشتن /وجود داشتن

امروز هیچکس در مدرسه نیست.

بود

حضور داشتن /وجود داشتن

ما هم آنجا بودیم.

شد

رفتن  /گذشتن

خواجه به گلستان شد.

گشت  /گردید

جستوجو کردن  /چرخیدن

گردونه میگردید / .همه جا را دنبالشان گشتیم.

نکته!  گاهی ممکن است فعل اسنادی مخفّف شود و نباید آن را با شناسه اشتباه بگیریم.
مثال ً در جمله «چهقدر خوبیم ما!»« ،یم» در واقع مخ ّففشده «هستیم» است.
متممی داشته باشدّ ،اما همچنان مسند به شمار میرود.
نکته!  گاهی ممکن است مسند ،ظاهر ّ
او دوست من است .او از دوستان من است.
مسند

(متمم در جایگاه مسند)
مسند
ّ

اهم ّیتی ندارد.
در نمونههای باال فعلِ اسنادیِ «است» مشخّ ص میکند که پیش از آن ،هرچه بیاید ،مسند است و بودن یا
ِ
نبودن حرف اضافه ّ
ب) نسبت دادن مسند به مفعول (چهار جزئی با مفعول و مسند)
از نظر معنایی در جملههای چهارجزئی با مفعول و مسند ،مسند از طریق فعل به مفعول جمله نسبت داده میشود؛ یعنی مسند چگونگی مفعول را توضیح
میدهد .تو ّجه داشته باشیم که نهاد در این میان ،انجامدهنده یا نسبتدهندۀ اصلی است .به نمونه زیر نگاه کن:
باران (نهاد) هوا را (مفعول) خنک (مسند) کرد.
در جدول زیر نمونههایی از فعلهای دارای مفعول و مسند را میبینی:
سرگروه

سایر فعلهای هممعنی

گرداندن (گردانیدن)

کردن ,نمودن ,ساختن

نامیدن

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

شمردن

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

پنداشتن

تصور کردن ,در نظر گرفتن
انگاشتن ,دیدن ,دانستن ,یافتن ,تلقّی کردنّ ,

متمم (چهار جزئی با متمم و مسند)
ج) نسبت دادن مسند به ّ

متمم و مسند باید یک فعل اسنادی باشد که حرف اضافه اختصاصی هم داشته باشد .از میان فعلهای چهارجزئی که یک جزء
فعل جمله چهارجزئی با ّ
متمم و مسند است و هیچ معادل
آنها مسند باشد (فعلهای نامبرده در جدولِ قبل) فقط فعل «گفتن» چنین
وضعیتی دارد« .گفتن» تنها فعلِ گذرا به ّ
ّ
و جایگزینی هم ندارد:
اهالی محل به او پهلوان میگفتند.

مقید و
قید :واژه یا گروهی در جمله که چگونگی یا حالت چیزی را در جمله بیان میکند و در واقع یکی از نقشهای جمله (فعل ،صفت ،مسند و  )...را ّ
محدود و مشخّ ص میکند .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 میخواند.
نکته! قید را میتوان بدون آنکه جمله ناقص شود ،از جمله حذف کرد .این ویژگی موجب میشود قید را با مسند اشتباه نگیریم.
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تفاوت قید و مسند

 1ـ مسند صفت یا حالتی است که از طریق فعل به نهاد یا مفعول نسبت داده میشودّ ،اما قید چگونگی حالتی را به یک نقش نسبت میدهد و

نحوه ا ّتفاق افتادن آن را مشخّ ص و محدود میکند.

 2ـ مسند را نمیتوان از جمله حذف کردّ ،اما قید قابل حذف است.

ارکان مر ّتب ،گروه مسندی بالفاصله پیش از فعل اسنادی میآیدّ ،اما قید در جایگاههای مختلفی از جمله ممکن است قرار بگیرد.
3ـ در یک جمله با ِ
مضافالیه :اسمی که با نقش نمای اضافه به اسم پیش از خودش م ّتصل میشود.
گوشــم همــه بــر قــول نــی و نغمــه چنــگ اســت

چشمم همه بــر لعل لــب و گـــردش جــام است

مـــدعـــیـــان و خـــیـــال هــمــکــاران
حـــدیـــث
ّ

هــمــان حــکــایــت زردوز و بـــوریـــابـــاف اســت

صفت :واژه ای است که حالت ،مقدار و یا یکی از ویژگیهای اسم را بیان می کند یا توضیحی درباره آن میدهد .صفتها به دو گروه «پیشین» و «پسین»
تقسیممیشوند.
چــه حــالــت اســت کــه گــل در سحر نماید روی

چــه شعله اســـت کــه در شــمــع آســمــان گیرد

کــجــاســت ســاقــی مــــهروی مــن کــه از ســر مهر

چــو چــشــم مــســت خــــودش ســاغــر گــــران گیرد

در آن مقام کــه سیل حـــوادث از چــپ و راســت

چــنــان رســـد کــه امــــان از مــیــان کــــران گیرد

منادا :واژهای که مورد خطاب گوینده واقع شود .منادا معموال ً به همراه یکی از نشانههای ندا مانند «آی ،ای ،یا ،ا» میآید.
ای نــســیــم ســحــر آرامــــگــــه یــــار کــجــاســت

مــنــزل آن مـــه عــاشــق کـــش عــیــار کجاست

ســاقــیــا م ـیده کــه بــا حــکــم ازل تــدبــیــر نیست

قــابــل تغییر نــبــود آنچــــه تعیین کــردهانــد

یـا رب ایــن تأثیر دولــت در کدامین کوکب است

تــا بــه گــیــســوی تــو دســـت نــاســزایــان کــم رســد

نکته! گاهی منادا بدون نشانه به کار میرود که باید با تو ّجه به معنی جمله آن را شناسایی کنیم.
چـــنـــدان فـــتـــادهانـــد کـــه مـــا صــیــد الغــریــم
ســعــدی تــو کیستی کــه در ایـــن حلقه کمند
بدل ،معطوف و تکرار :این سه مورد نقش مستقل نیستند و در واقع اینها تابع نقش دستوری گروه پیش از خودند که در گروه اسمی به آن پرداختیم.
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شناسایی نقشهای دستوری
تستای این بخش درباره نقشای دستوریه! از نهادی و مفعولی بگیر تا وصفی و اضافی .درباره شناساییشون توی درسنامه خوندی .حاال وقتشه خودت رو بسنجی! ا ّول
سؤاالیی که نقش مورد نظر توی صورت سؤال اومده و واژهها توی گزینهها مشخّص شدهن:
252516واژههای مشخّ صشده در همه گزینهها «نقش مفعولی» دارند؛ بهجز . ..........

 )1آه از آن نرگس جــادو کــه چــه بــازی انگیخت

آه از آن مست کــه بــا مـــردم هشیار چــه کرد

 )2مــشــکــل خــویــش بــر پیر مــغــان بـــردم دوش
ی مــی و مطرب کــه زیــر طــاق سپهر
 )3مــبــاش ب ـ 

مــعــمــا مــیکــرد
کــــاو بـــه تــأیــیــد نــظــر حـــل
ّ
بــدیــن تــرانــه غــم از دل بــه در تــوانــی کــرد

 )4مــژدگــانــی بــده ای دل کــه دگــر مــطــرب عشق

راه مــســتــانــه زد و چــــاره مــخــمــوری کــرد

252517واژههای مشخّ صشده در همه گزینهها «نقش مفعولی» دارند؛ بهجز . ..........

 )1ای عــــروس هــنــر از بــخــت شــکــایــت منما

حــجــلــه حــســن بــــیــــارای کـــه دامــــــاد آمــد

 )2جنــگ هفتــاد و دو ملّــت همــه را عــذر بنــه

چـــون نــدیــدنــد حــقــیــقــت ره افــســانــه زدنـــد

ـی و شــد ایّــامــی چند
 )3حــس ـبحــالــی نــنــوشــتـ ّ
 )4نـــرگـــس ســاقــی بــخــوانــد آیـــت افــســونــگــری

محرم ـــی ک ـــو ک ـــه فرس ـــتم ب ـــه ت ـــو پیغام ـــی چن ـــد؟
حلقـــــه اوراد مـــــا مجلـــــس افســـــانه شـــــد

252518واژههای مشخّ صشده در همه گزینهها «نقش مسندی» دارند؛ بهجز . ..........

 )1حـــــافـــــظ نــگــشــتــی شــــیــــدای گــیــتــی

گـــــر مــــیشــــنــــیــــدی پــــنــــد ادیــــبــــان

 )2مــــرغ دل بـــاز هــــوادار کــمــانابــرویــی اســت

ای کــبــوتــر نـــگـــران بـــاش کـــه شــاهــیــن آمــد

 )3دل بــیــمــار شــد از دســـت رفــیــقــان مــددی

تــا طبیبش بــه ســر آریــــم و دوایــــی بکنیم

 )4از بتــان آن طلــب ار حســن شناســی ای دل

کــایــن کــســی گــفــت کــه در عــلــم نــظــر بینا بــود

252519واژههای مشخّ صشده در همه گزینهها «نقش قیدی» دارند؛ بهجز . ..........

 )1نــاگــهــان پـــرده بــرانــداخــتــهای یعنی چــه؟
ذرهصـــفـــت رقــصکــنــان
 )2بــــه هــــــواداری او ّ
 )3جــــام مــیگــیــرم و از اهـــل ریـــا دور شــوم
 )4سرایی را که صاحب نیست ،ویرانی است معمارش

مــســت از خــانــه بـــرون تــاخــتــهای یعنی چــه؟
تـــا لـــب چــشــمــه خــورشــیــد درخـــشـــان بـــروم
یــعــنــی از اهـــل جــهــان پـــا کدلـــی بگزینم
دل ب ـیعــشــق ،مــیگــردد خـــراب آهستهآهسته

متممی» دارند؛ بهجز . ............
252520واژگان مشخّ صشده در همه گزینهها «نقش ّ

 )1هــــــزار ســلــطــنــت دلـــبـــری بـــــدان نــرســد
 )2شب قدر است و روز عید هر ساعت مه و خور را
 )3ای آفــتــاب خــوبــان مــیجــوشــد انــدرونــم
 )4امـــن از ایــن خــاک چنان رفته که گر یابد باز

کــه در دلـــی بــه هــنــر خــویــش را بگنجانی
اگــر خــود را بگنجانند در ش ـبهــای درویــشــان
یـــک ســاعــتــم بــگــنــجــان در ســایــه عــنــایــت
خـــوف آن اســـت کـــه از آب بــتــرســد مــاهــی

252521واژگان مشخّ صشده در همه گزینهها «نقش مفعولی» دارند؛ بهجز . ............

 )1شـــربـــت نــــوش آفـــریـــد از مــگــس نحل
 )2بـــا نیمپختگان نــتــوان گــفــت ســـوز عشق
 )3اگـــر شـــراب خـــوری جــرعــهای فــشــان بــر خاک
 )4مـــن ملک بـــودم و فـــردوس بــریــن جــایــم بود

مشخصشده در همه گزینهها «نقش نهادی» دارند؛ بهجز . ............
252522واژگان ّ

 )1دامـــن مفشان از مــن خــاکــی کــه پــس از من
خــــرم آن روز کــز ایـــن مرحله بــربــنــدم بار
)2
ّ
ذره بیشـــــــتر
از
تـــــــو
روی
عاشـــــــقان
ای
)3
ّ
 )4چـــــو حـــافـــظ گــنــج او در ســیــنــه دارم

نـــخـــل تــــنــــاور کـــنـــد ز دانـــــــه خــرمــا
خــــام از عــــذاب ســوخــتــگــان بــیخــبــر بــود
از آن گــنــاه کــه نفعی رســد بــه غیر چــه بــاک؟
بآبــــادم
آدم آورد در ایــــن دیــــر خــــرا 
زیــــن در نـــتـــوانـــد کـــه بــــرد بــــاد غــبــارم
وز ســـر کــــوی تـــو پــرســنــد رفــیــقــان خــبــرم
ذره کــمتــرم؟
مــن کــی رســـم بــه وصـــل تــو کــز ّ
مـــــدعـــــی بـــیـــنـــد حــقــیــرم
اگــــــر چـــــه
ّ

و کمی متفاوتتر
252523قافیه در کدام گزینه نقش «قیدی» دارد؟

 )1مس ــت بگذش ــت و نظ ــر ب ــر م ــن دروی ــش انداخ ــت
 )2پیـــر پیمانهکـــش مـــن کـــه روانـــش خـــوش بـــاد
 )3بـــا صبـــا در چمـــن اللـــه ســـحر میگفتـــم
ذره نـــهای پســـت مشـــو مهـــر بـــورز
 )4کمتـــر از ّ

گفــــــت ای چشــــــم و چــــــراغ همــــــه شیرینســــــخنان
گفـــــت پرهیـــــز کـــــن از صحبـــــت پیمانشـــــکنان
کــه شــهــیــدان کــهانــد ایــن همه خونینکفنان؟
تــا بــه خــلــوتــگــه خــورشــیــد رســـی چــر خزنــان

معنی واژه

موضوع :معنی واژه

نوع :حفظی ـ مفهومی

محتوا :معنی لغوی واژهها ،ترکیبها و اصطالحات

ریزموضوعات :معانی اصلی ،مجازی ،کنایی ،استعاری

منبع مطالعه:
• واژهنامه پایان کتاب درسی
• واژههای بیرون از واژهنامه
تنوع تیپ 5 :گونه
ّ

متوسط
وضع ّیت پاسخگویی داوطلبان:
ّ

570

تیپشناسی سؤاالت معنی واژه
تیپ اصلی به این نامها روبهرو میشوی :واژه بهترتیب ،معنی بهترتیب ،مجموعه واژه ،کمانکی ،واژه در شعر
در سؤاالت معنی واژه با ّ 5

1

نام تیپ:
واژه بهترتیب

ساختار :چند واژه را در صورت سؤال میبینی و معانی پیشنهادی را بهترتیب در گزینهها.
طراح به غلطاندازها
ویژگی :تو ّجه ّ

فراوانی :در هر سؤال معموال ً معنی  4واژه پرسیده میشود.
شگرد پاسخگویی :ردّ گزینه

«حمیت ـ بیغوله ـ ثمین ـ آخته» بهترتیب ،کدام است؟
نمونه :معنی واژههای
ّ

		
 )1 ûتالش ـ شاهراه ـ وزین ـ تیز
 )2 ûجوانمردی ـ بیراهه ـ گرانقدر ـ کُشنده
		
 )3 ûمردانگی ـ خرابه ـ ارزشمند ـ ب ُ ّران
 )4 غیرت ـ کنج و گوشه ـ پربها ـ بیرون کشیده

(خارج از کشور )96

پاسخ :گزینه ()4
معنی درست واژهها:

حمیت :غیرت ،مر ّوت ،جوانمردی
ّ

بیغولهُ :کنج ،گوشه ،ویرانه

ثمین :پربها ،گرانبها ،گرانقیمت
آخته :بیرون کشیده ،برآورده ،کشیده ،برافراشته

2

ساختار :معنی واژهها را در صورت سؤال میبینی و واژههای مرتبط را بهترتیب در گزینهها؛ درست عکس تیپ «واژه

نام تیپ:
معنی بهترتیب

بهترتیب» .
طراح به واژههای چندمعنایی
ویژگی :تو ّجه ّ

فراوانی :در هر سؤال معموال ً  4واژه پرسیده میشود.
شگرد پاسخگویی :ر ّد گزینه

مدت دارنده ـ اطاعت کردن ـ قدم» بهترتیب ،معانی کدام واژهها است؟
نمونه :واژههای «اسب سرخمو ـ ّ

		
َ )1 ک َهر ـ متمادی ـ طوع ـ خُطوه
 )2 ûکُرند ـ متواتر ـ مطاوعه ـ گام
 )3 ûکُمیت ـ ُممد ـ مطیع ـ خُطوه 		
 )4 ûباره ـ متقارب ـ مطاع ـ خطوات
پاسخ :گزینه ()1
معنی درست واژهها:

َک َهر :رنگ سرخ مایل به تیرگی (مخصوص اسب و استر)
مدتدارنده ،طوالنی ،دراز
متمادیّ :
طوع :فرمان بردن ،اطاعت کردن 		
خُطوه :گام ،قدم
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فاریس ()1
ستایش  +فصل یکم
درسنامه
واژههای این فصل رو توی دو تا ِ
بخش «واژهنامه» و «متن درس» میبینی.
واژهنامه :واژههاییین که معنیاشون توی کتاب درسی اومده و توی آزمونام ،بیشتر ،از اونا استفاده میشه .پس دقیق بخونشون.
طراحی سؤال توی چن سال گذشته ،ممکنه
متن درس :واژههاییین که معنیشون مه ّمه ،اما از چشم مؤلّفای کتاب درسی افتادهن ،با این حال ،با توجّه به روشهای ّ
توی آزمونا بیان!
واژهانمه
ِادبار

خسروانی خورش

خورش و غذای شاهانه

ِاسترحام

بیدرنگ ،بدون اندیشه سخن گفتن یا شعر سرودن

خودرو

خودرأی ،خودسر ،لجوج

رحم خواستن ،طلب رحم کردن

خیره

سرگشته ،حیران ،فرومانده ،لجوج ،بیهوده

استماع

شنیدن ،گوش دادن

دانگ

بخش ،یکششم چیزی

افال ک

جمع فلک ،آسمان ،چرخ
ِ

دوات

مرکّبدان ،جوهر

ر ّزاق

روزیدهنده

ِارتجاال ً

تیرهبختی ،بدبختی

نیکبختی ،خوشبختی

اقبال
ِالزام

ضرورت ،الزم گردانیدن ،واجب گردانیدن

اَوان

وقت ،هنگام

َزنگاری
زهی

باری

القصه ،به هرحال ،خالصه
ّ

شکن

بَدسگال
برازندگی

بداندیش ،بدخواه

آفرین
پیچ و خم زلف
یکی از آهنگهای موسیقی ایرانی ،گوشهای از دستگاه شور

صاحبدل

عارف ،آ گاه

سر جانور را بریدن ،چون مسلمانان در وقت ذبح جانور  
الرحیم میگویند ،به همین دلیل ،به
الرحمن ّ
！ب ِسم اهلل ّ
ذبح کردن «بسمل کردن» گفته میشود.

ضایع

تباه ،تلف

پالس

جامهای کمارزش ،گلیم درشت و کلفت

ضمایم

پیرایه

زیور

طبیعت

جمع ضمیمه ،همراه و پیوست؛ در درس :نشانهای دولتی
ِ

خو ،عادت ،طبع و سرشت

گواهینامه

طمأنینه

آرامش ،سکون و قرار

بِس ِمل کردن

تصدیقنامه
تعلّل
تعلیقات

شایستگی ،لیاقت

شهناز

منسوب به زنگار ،سبزرنگ

بهانه آوردن ،درنگ کردن
جزئیات در
جمع تعلیق ،پیوستها و یادداشت مطالب و
ِ
ّ
رساله یا کتاب؛ در درس :نشانهای ارتشی

تقریر

بیان ،بیان کردن

ِعتاب کردن
َعنود
غُ لغلهزن

خشم گرفتن بر کسی ،سرزنش کردن
ستیزهکار ،دشمن و بدخواه
شور و غوغا کنان

تکریم

گرامیداشت

فرج

گشایش ،گشایش در کار و مشکل

تکیده

الغر و باریکاندام

فروغ

روشنایی ،پرتو

تیزپا

شتابنده ،سریع

فضل

تیمار

غم ،اندیشه ،خدمت؛ تیمار داشتن :غمخواری و محافظت
از کسی که بیمار باشد.

بخشش ،ک ََرم ،نیکویی ،دانش

فیاض
ّ

سرشار و فراوان ،بسیار بخشنده

جافی

جفا کار ،ستمکار

حجب
ُ

شرم و حیا

قرابت

خویشی و خویشاوندی

حلَبی
َ

ورقه نازک فلزی ،از جنس حَلَب

قفا
کام

پسگردن ،پشت گردن ،پشت
سقف دهان ،مجازاً دهان ،زبان
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ک َُمیت

اسب سرخ مایل به سیاه

معرکه

میدان جنگ ،جای نبرد

گلبن
ُ

بوتۀ گل ،گل سرخ ،بیخ بوتۀ گل

مغلوب

شکستخورده

ج َرم
ال َ

نا گزیر ،ناچار

مفتاح

کلید

بازی

مَفتول

سیم ،رشته فلزی دراز و باریک

ل َعب

ل ِ َمن تَقول

برای چهکسی میگویی؟

ل َهو و ل َعب

ملتفت شدن

آ گاه شدن ،متو ّجه شدن

خوشگذرانی

منجالب

محل جمع شدن آبهای کثیف و بدبو

بازی و سرگرمی ،آنچه مردم را مشغول کند.

ُمندرس

کهنه ،فرسوده

مألوف

خو گرفته

ُمنکَر

زشت ،ناپسند

متداول

معمول ،مرسوم

مولع

شیفته ،بسیار مشتاق ،حریص ،آزمند

ُمحال

دروغ ،بیاصل ،ناممکن

نادره

بیمانند ،بینظیر

خوار ،زبون گردیده

نمط

روش ،نوع

مستغنی

بینیاز

نموده

نشان داده ،ارائه کرده ،آشکار کرده

مسخرگی

لطیفهگویی ،دلقکی

ل َهو

مَخذول

ُمس ِکر

چیزی که نوشیدنش مستی آورد؛ مثل شراب

ُمطربی

عمل و شغل مطرب؛ مطرب :کسی که نواختن ساز و
خواندن آواز را پیشه خود سازد.

مَعاصی

جمع معصیت ،گناهان
ِ

نیلوفری
َورطه
هنگامه
یله

صفت نسبی ،منسوب به نیلوفر ،به رنگ نیلوفر،
الجوردی (در درس ،مقصود از «پرده نیلوفری» ،آسمان
الجوردی است).
زمین پست ،مهلکه ،هال کت
جمعیت مردم
غوغا ،داد و فریاد ،شلوغی،
ّ
رها ،آزاد؛ یله دادن :تکیه دادن

منت درس
باب دندان
برزن

کنایه از «مناسب ،مطابق میل و آرزو»
کوچه ،کوی ،محلّه

سگالیدن
سهم

بُن
تابناک

ریشه ،بنیاد ،پایان ،آخر

سهمگن

روشن ،درخشان ،تابدار

حقارت

خواری ،پستی ،زبونی

ط ََرب

ّ
خلق

آفریننده ،مبدع

ذبح

سر بریدن

گرد برانگیختن

َرهاورد

راهآورد ،سوغات ،ارمغان

َزهره در

ترسنا ک ،وحشتآور

زهره
سپر انداختن

غالب
کژ طبع

کیسه صفرا یا مایع زرد رنگ و تلخ موجود در آن
کنایه از «تسلیم شدن»

ناشیانه
هلیم
همسری
یکتا

اندیشیدن ،فکر کردن (سگال :بن مضارع)
ترس
خوفنا ک ،ترسآور
شادی ،نشاط
غلبه کننده ،پیروز ،چیره شده
بیذوق
کنایه از «جنگیدن»
از روی بیتجربگی؛ ناشی :تازهکار ،کمتجربه
غذایی لذیذ که از گندم پوست کنده و گوشت میپزند.
اصل این کلمه« ،هالم» بوده و ممال شده است و نوشتن
آن به صورت «حلیم» نیز متداول است.
برابری
بینظیر ،بیمانند

ساختار :واژه در سؤال ،معنی در گزینه

واژه بهترتیب

ویژگی :توجه طراح به غلطاندازها
فراوانی :معموال ً  4واژه
شگرد پاسخگویی :ر ّد گزینه

واژه بهترتیب :چَنتا واژه توي صورت سؤال میبینی که توی هر گزینه ،معنیهایی براشون پیشنهاد شده! از تیپّای مهم و «سهامدار»ه! یعنی بیشتر وقتا توی کنکور از
قبل واسهش یه دونه سهمیه کنار گذاشتن .پس سعی کن از همین االن باهاش رفیقشی .از تستا نترس .هر قسمتی به نظرت سختتره بیشتر حواست رو جمع کن.
طراح روي غلطاندازه؛ یعنی هر چيزي كه آدم رو به اشتباه ميندازه.
توی تستاي معني واژه ـ همه تیپّاش ـ به «غلطانداز» اه ّميّت بده .توی اين سؤاال ،صددرص ِد تمرك ِز ّ
همه چيزايي كه باعث ميشن معني غلط رو با درست اشتباه بگيري.
مفصل بررسي شدن .اگه ميخواي ضرر نكني پاسخا رو ج ّدي بگير!
حتمنِ حتما ً پاسخاي تشريحي رو خوب بخون .گزينههاي غلط توی پاسخا ّ
قبل از شروع کردن ،اول ،فهرست واژههای فصل اول رو بخون ولی به ترتیب ،ا ّول واژهنامه و بعد متن درس.
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با  4تا واژه شروع کن!

272768در کدام گزینه به معنی درست واژههای «باری ـ هنگامه ـ فضل ـ ُمحال» اشاره شده است؟

 )1بزرگ ـ  نزدیکی ـ  بخشش ـ دروغ
 )3به هر حال ـ  غوغا ـ  نیکویی ـ مورد شک  	

جمعیت مردم ـ  ک ََرم ـ بیاصل
القصه ـ
ّ )2
ّ
 )4خالصه ـ ابتدای کار ـ دانایی ـ ناممکن

 )1فرومانده ـ میانه ـ آزمند ـ هال کت 	
 )3لجوج ـ هنگام ـ حریص ـ زمین پست

 )2حیرت ـ وقت ـ بسیار مشتاق ـ نابودی
 )4بیهوده ـ ابتدا ـ شیفته ـ مهلکه

 )1واجب گردانیدن ـ  لجوج ـ طبع ـ مخالفان  	

 )2واجب ـ  خودسر ـ سرشت ـ دشمن

 )3ضروری ـ متکی به خود ـ خو ـ  بدخواه

 )4الزم گردانیدن ـ خودرأی ـ عادت ـ ستیزهکار

272769در کدام گزینه به معنی درست واژههای «خیره ـ اَوان ـ مولع ـ َورطه» اشاره شده است؟

272770در کدام گزینه به معنی درست واژههای « ِالزام ـ خودرو ـ طبیعت ـ َعنود» اشاره شده است؟

«ورطه ـ نادره ـ خیره ـ نمط» اشاره شده است؟
272771در کدام گزینه به معنی درست واژههای َ

 )1مهلکه ـ بیمانند ـ سرگشته ـ زیرانداز

 )2نابودی ـ شگفتانگیز ـ حیران ـ پالس

 )3زمین پست ـ بینظیر ـ فرومانده ـ روش 	

 )4هال کت ـ گوشه ـ لجوج ـ نوع

 )1حریص ـ ضرورت ـ ابتدا ـ زشت

 )2شیفته ـ الزم گردانیدن ـ هنگام ـ تلف

مصمم ـ اوایل ـ تباه  	
 )3بسیار مشتاق ـ
ّ

 )4آزمند ـ واجب گردانیدن ـ وقت ـ  زمین زراعی

 )1مستبد ـ بهرهمند شده ـ ستیزهکار ـ کاردانی

 )2خودرأی ـ استفاده کردن ـ دشمنان ـ بدبختی

 )3لجوج ـ آ گاه شدن ـ بدخواه ـ تیرهبختی

 )4خودسر ـ متو ّجه شدن ـ دشمن ـ خردمند

272772در کدام گزینه به معنی درست واژههای «مولع ـ ِالزام ـ اَوان ـ ضایع» اشاره شده است؟

«خودرو ـ ملتفت شدن ـ َعنود ـ ِادبار» اشاره شده است؟
272773در کدام گزینه به معنی درست واژههای
ُ

کمـانکـی

ساختار :واژه (معنی)  /واژه (معنی) ... /

ویژگی :غلطاندازها ،جمع و مفرد

فراوانی :معموال ً   8واژه

شگرد پاسخگویی :بررسی کامل واژهها و معانی

تیپ کمانکی« .کمانک» .تکرار کنَ :ک  ...ما  ...نک! یه بار دیگهَ :ک ...ما  ...نککک! حاال شد! این اسم رو خوب یادت بمونه .تیپّیه که همیشه باید جلوی
به اين میگیم ّ
َ
ِ
ْ
طراح که هیچّی ،وزیر آموزش پرورشم عوض بشه ،این دو تا کمانک از جاشون
چشمت باشه .باید بهش عادت کنی .سهامدار ق َدریه .یعنی توی خیلی کنکورا سهمیه داشتهّ .
تکون نمیخورن! سالهای سال توی همهی کنکورا ،همهی رشتهها ،همهی این چَن سال ،سؤال بوده .توی واژه و امال و تاریخ ادبیّات تا دلت بخواد ا َ َزش سؤال
اومده .پس سعی کن ِ
دوسش داشته باشی .سعی خودت رو بکن .عادت میکنی .مام (ما هم!) ا ّول خوشمون نمیومد .از بس که غلطانداز داشت .جوری شده بود که هر
وقت میدیدیمش میگفتیم« :کمانک ،حیا کن! آزمونا رو رها کن!» اِنقد اومد! اِنقد اومد که عاشقش شدیم!
تيپ كمانكي از بقیّه تیپّا غلطاندازاي بيشتري داره .ر ّدگزينهم اينجا جواب نميده .اين تيپ ،ديگه «تنبليبَردار» نيست!
پاسخ تشريحي رو فراموش نكن! مخصوصا ً اينكه ّ
بازم ميگیم :پاسخاي تشريحي رو فراموش نكن .اصال ً اگه پاسخا رو نميخوني ،سؤاال رَم حل نكن! مرد باش!!!
باید واژههایی که اشتباه معنی شدن رو با دقّت بشمری .حواست به جهت مثبت و منفی سؤال (درست یا نادرست) باشه! اول با  6تا واژه شروع میکنیم.
272774معنی چند واژه در کمانک روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟
افال ک (چرخ) ّ /
خلق (مبدع)  /زهی (افسوس)  /فضل (نیکویی)  /فروغ (پرتو)  /ر ّزاق (روزیدهنده)

 )1چهار

 )2سه 	

 )3دو

 )4یک

و از اینجا به بعد  8تایی
272775معنی چند واژه در کمانک روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟
تعلّل (درنگ کردن)  /مفتاح (گشایش)  /معرکه (جای نبرد)  /هنگامه (زمان دیدار)  /یله (آزاد)  /شکن (پیچ و خم زلف)  /تیزپا (شتابنده)  /برازندگی (الیق)

 )1چهار

 )2سه 	

 )3دو

 )4یک

272776معنی چند واژه در کمانک روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟
ِ
تکیده (بیاختیار) ِ /استرحام (رحم کردن) ُ /محال (بیاصل)  /تیمار (بدحالی)  /تصدیقنامه (گواهینامه)  /ک َُمیت (اسب زرد) ُ /مسکر (مست)  /دوات (جوهر)

 )1چهار

 )2سه 	

 )3پنج

 )4شش

272777معنی چند واژه در کمانک روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟
فیاض (بسیار بخشنده)  /ط ََرب (سرگرمی) َ /مخذول (زبونگردیده) /
ُ
حجب (شرم و حیا)  /طمأنینه (سکون و قرار)  /سگالیدن (بداندیش)  /برزن (محلّه) ّ /
َمعاصی (گناه)

 )1چهار

 )2سه 	

 )3دو

 )4یک

فاریس ()2
ستایش  +فصل یکم
درسنامه
واژههای این فصل رو توی دو تا ِ
بخش «واژهنامه» و «متن درس» میبینی.
واژهنامه :واژههاییین که معنیاشون توی کتاب درسی اومده و توی آزمونام ،بیشتر ،از اونا استفاده میشه .پس دقیق بخونشون.
طراحی سؤال توی چن سال گذشته ،ممکنه توی آزمونا بیان!
متن درس :واژههاییین که معنیشون مه ّمه ،ا ّما از چشم مؤلّفای کتاب درسی افتادهن ،ا ّما با توجّه به روشهای ّ
واژهانمه
ادبار
اطبا
ّ

نگونبختی ،پشت کردن؛ متضا ّد اقبال

جمع طبیب ،پزشکان
ِ

افگار

مجروح ،خسته

ز ِر پاره

قراضه و خُردۀ زر ،ز ِر سکّه شده

زنخدان

چانه

سبحان اهلل

منزه است خدا؛ برای بیان شگفتی به کار میرود ،معادلِ
پا ک و ّ
«شگفتا»

اقبال

نیک بختی ،روی آوردن

ِستدن

ستاندن ،دریافت کردن

ایزد

خدا ،آفریدگار

سرسام

ورم مغز ،سرگیجه و پریشانی ،هذیان

برنشستن

سوار شدن

بیشبهت

سور

جشن

بیتردید ،بیشک

شبگیر

سحرگاه ،پیش از صبح

توفیق

مهیا کند
آن است که خداوند ،اسباب را موافق خواهش بندهّ ،
تا خواهش او به نتیجه برسد؛ سازگار گردانیدن

شراع

سایهبان ،خیمه

توقیع

امضا کردن فرمانُ ،مهر کردن نامه و فرمان

شُ غال

جانور پستانداری است از تيرۀ سگان كه جزو رستۀ گوشتخواران است.

شَ ل

دست و پای از كار افتاده

تیره رایی
جيب

بداندیشی ،ناراستی
گريبان ،یقه

شوريده رنگ

چاشتگاه

هنگام چاشت ،نزدیک ظهر

چاشنی

مزه ،طعم

َصعب

چنگ

نوعی ساز كه سرِ آن خميده است و تارها دارد.

ح َشم
َ

خدمتکاران

یعت
َض َ

حالوت

شیرینی

حمیت
ّ

غیرت ،جوانمردی ،مردانگی

خُطوات

جمع خُطوه ،گامها ،قدمها
ِ

خیرخیر

سریع

خَیلتاش

گروه نوکران و چا کران

دربایست

نیاز ،ضرورت

ُد ُرست
َدغَ ل

تندرست ،سالم
مكر و ناراستی ،در درس :مکّار و تنبل

لت
ِص َ

عارضه

َّ
جل
عز و َ
ِعقد

غرامت زده

آشفتهحال
دشوار ،سخت
بخشش
یعتک :زمین زراعتی کوچک
زمین زراعتی؛ َض َ
حادثه ،بیماری

عزیز است و بزرگ و ارجمند
گردنبند
تاوان زده ،کسی که غرامت کشد.

غَ زو

جنگ کردن با کفّار

غيب

پنهان ،نهان از چشم

فارغ شدن

آسوده شدن از کار

فراخ تر

آسودهتر ،راحتتر

فراغ

آسایش ،آسودگی

دوال

چرم و پوست؛ یک دوال :یک الیه ،یک پاره

ِ
فرود سرای

اندرونی ،اتاقی در خانه که پشت اتاقی دیگر واقع شده باشد،
مخصوص زن و فرزند و خدمتگزاران

همت
دون ّ

همت ،دارای طبع پست و كوتاه انديشه
كوتاه ّ

فروماندن

متحير شدن
ّ

راغ

ُرقعت
روضه

زایل شدن

دامنۀ کوه ،صحرا

فیروزه فام

به رنگ فیروزه ،فیروزه رنگ

رقعه ،نامۀ کوتاه

قضا

تقدیر ،سرنوشت

باغ ،گلزار

ُقوت

رزق روزانه ،خورا ک ،غذا

نابود شدن ،برطرف شدن

کافی

دانای کار ،با کفایت

610
کران
کراهیت
گداختن

ساحل ،کنار
ناپسندی
ذوب کردن

مهمات
مؤکّد
ناو

کارهای مهم و خطیر
تأ کیدشده ،استوار
قایقی کوچک که از درخت میانتهی سازند.

فرستادن ،روانه کردن

ندیم

همنشین ،همدم

ل َختی

اندکی

نژند

خوار و زبون ،اندوهگین

مبشر
ّ

نویددهنده ،مژدهرسان

نکُت

نکتهها

متقارب

نزدیکشونده ،همگرا

محجوب

پنهان ،مستور

مخنقه

گردنبند

مرغزار

سبزهزار ،چرا گاه ،علفزار

مطرب

آوازخوان ،نوازنده

مقرون

پیوسته ،همراه

گسیل کردن

نماز پیشین
َوبال
وزر

همایون
یوز

نماز ظهر
سختی و عذاب ،گناه
بار سنگین ،در درس :با ِر گناه
خجسته ،مبارک ،نیک بخت
یوزپلنگ ،جانوری شکاری ،کوچکتر از پلنگ که با آن به شکار
آهو و مانند آن میروند.

منت درس
اعیان

بزرگان

عرصه

عرضه ِده

میدان ،پهنه ،گُستره

اجازه مالقات دادن
کاخ و دربار پادشاه
توضیح داد ،نشان داد ،آشکار کرد
خبرخوش ،نوید ،مژده
کاسه
آشفتگی ،بیقراری ،ناآرامی
تماشا ،سیر ،گردش ،گشادگیخاطر

فام

توزی

منسوب به توز ،پارچه نازک کتانی که نخست در شهر توز میبافتهاند.

فخر

افتخار ،مباهات ،بالیدن

جامهها

گستردنیها
زیبایی
مال اندک ،ریزه و شکستۀ چیزی ،در لغت به معنای ریزۀ گیاه خشک

قاعده
القصه
ّ

روش ،اُسلوب ،شیوه
همدم ،همسر ،یار ،مصاحب
خالصه

خامی

کنایه از «بیتجربگی و نادانی»

کافور

بار دادن
بارگه
باز نمود
بشارت
تاس
تشویش
تفرج
ّ

جمال
حطام
ُ

خداوند
پادشاه ،سلطان
خرام
با ناز و به آهستگی راه رفتن
خواجه
رور ،بزرگ
س
َ َ
دبیر
نویسنده ،کاتب
در َجستند پریدند
دوات
مر ّکبدان
دون
پست ،سفله ،فرومایه ،خسیس
رای
اندیشه
رخت کشیدن کنایه از «نقلِ مکان کردن و اقامت گُزیدن»
رزق
رعیت
ّ
ُرقعت
زاغ

َزبَر
شاهد
شمار دادن
صنع
عار

روزی
عامه مردم
نامه

ع ّزوجل
علّت

عمید
غریو
غزنین

قرین

ک ّتان

کمر بستن
کوشک
کوفته شدن
گران
گُزید
لشکری
ل ِل ِّه َد ُّرکُما

مثال دادن
مستحقّان
ممالک
نادره

پرندهای است حاللگوشت شبیه کالغ که تمام پرهایش سیاهرنگ است.

نبشتن

باال
زیبارو ،معشوق ،محبوب
جواب پس دادن
آفرینش
ننگ

والیت
هزار هزار
َهزاهز
هنر

نشاندهنده ،نمایانگر
عزیز و بزرگ است.
بیماری ،مریضی
بزرگَ ،س ْر َور ،سردار ،رئیس قوم
فریاد ،خروش ،بانگ بلند
نام شهری که پایتخت غزنویان بوده است.
رنگ

دارویی است خوشبو و سفیدرنگ که از بعضی گیاهان به ویژه
درختی معروف به درخت کافور به دست میآید .کافور ،اثر
ضد تب دارد.
ضدعفونی کننده و ّ

نساجی استفاده میکنند.
گیاهی که از ساقههای الیاف آن در ّ
همت کردن
آماده شدنّ ،
کاخ ،قصر
ضربه خوردن
سنگین
برگزید ،انتخاب کرد
سپاهیان
جمله دعایی است به معنای «خدا خیرتان بدهد».
فرمان دادن
نیازمندان ،فقیران
جمع مملکت ،کشور ،قلمرو پادشاهی
ِ
کمیاب
نوشتن
کشور ،سرزمین
یک میلیون
آشوب و فتنهای که مردم را به جنبش درآورد.
بخت ،شانس
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واژه بهترتیب

ساختار :واژه در سؤال ،معنی در گزینه
فراوانی :معموال ً  4واژه

611

معانی سختتر از لغت
ویژگی :چندمعنایی ،چندبیانی ،جمع و مفرد،
ِ
شگرد پاسخگویی :ر ّد گزینه

«واژه بهترتیب» رو که میشناسی؟ یه بار دیگه بررسیش میکنیم .اینبار توی فارسی 2
همينجا ا ّولِ  كتاب فارسی  2يه بار ديگه ميگيم كه وسط تست زدن هي نيايْم سراغت :پاسخ تشريحيا رو بخووووون!
با سه تا واژه شروع می کنیم...
ی واژگان «مخنقه ـ عقد ـ حطام» بهترتیب در کدام گزینه دقیقتر آمده است؟
292967معنا 

 )1پیراهن ـ دانۀ درشت ـ ریزۀ گیاه خشک
 )3گردنآویز ـ پیمان بستن ـ ارزشهای دنیوی

ّ )2
قلده ـ گردنبند ـ مال اندک دنیا
 )4نوعی لباس ـ گردنآویز ـ ثروت کم و ارزشمند دنیا

و چهارتایی!
292968در کدام گزینه به معنی درست واژههای «گسیل کردن ـ همایون ـ َوبال ـ مرغزار» اشاره شده است؟

 )1جدا کردن ـ خجسته ـ عذاب ـ ّ
تجمع پرندگان
محل ّ
 )3پاره کردن ـ خوشیمن ـ ناتوان ـ جنگل

 )2فرستادن ـ مبارک ـ درشت ـ سبزهزار
 )4روانه کردن ـ نیکبخت ـ گناه ـ چرا گاه

همت» اشاره شده است؟
292969در کدام گزینه به معنی درست واژههای «سرسام ـ خُطوات ـ قوت ـ دون ّ

همت
 )1ورم مغز ـ گام ـ خورا ک ـ کوتاه ّ
 )3پریشانی ـ سخنرانیها ـ غذا ـ دارای طبع پست

 )2هذیان ـ قدمها ـ رزق روزانه ـ کوتاهاندیشه
 )4سرگیجه ـ گامها ـ توان ـ بلند نظر

حمیت ـ ادبار ـ نژند» اشاره شده است؟
«دغَ ل ـ
292970در کدام گزینه به معنی درست واژههای َ
ّ

		
 )1مکّار ـ غیرت ـ اندیشیدن ـ خوار
 )3ناراستی ـ مردانگی ـ پشت کردن ـ اندوهگین

تعصب ـ نگونبختی ـ خشمگین
 )2مکر ـ ّ
تأمل کردن ـ زبون
 )4تنبل ـ جوانمردی ـ ّ

 )1اندوهگین ـ اندیشیدن ـ ناراست ـ پست
 )3سرگشته ـ درایت داشتن ـ حیلهگر ـ سفله

 )2افسرده ـ پشت کردن ـ مکّار ـ فرومایه
 )4پژمرده ـ بدبختی ـ نوعی ساز ـ خسیس

2 92971در کدام گزینه به معنی درست واژههای «نژند ـ ادبار ـ َدغَ ل ـ دون» اشاره شده است؟

«حمیت ـ َزن َخدان ـ قوت ـ اقبال» اشاره شده است؟
292972در کدام گزینه به معنی درست واژههای
ّ

 )1جوانمردی ـ خسیس ـ نیرو ـ خوشبختی
 )3غیرت ـ چانه ـ خوراک ـ رویآوردن

 )2رشک ـ گریبان ـ غذا ـ سعادت
مروت ـ رشتۀ تابداده ـ توان ـ الیق بودن
ّ )4

 )1میمون ـ سختی ـ دورافتاده ـ مژده
 )3مبارک ـ اضافی ـ ترکشده ـ نویددهنده

 )2خجسته ـ عذاب ـ پنهان ـ انسان
 )4نیکبخت ـ گناه ـ مستور ـ مژدهرسان

مبشر» اشاره شده است؟
292973در کدام گزینه به معنی درست واژههای «همایون ـ َوبال ـ محجوب ـ ّ

کمـانکـی

ساختار :واژه (معنی)  /واژه (معنی) ... /

ویژگی :غلطاندازها ،جمع و مفرد

فراوانی :معموال ً  8واژه

شگرد پاسخگویی :بررسی کامل واژه و معانی

مثلِ همیشه پُر و پـِیمون و ِقـبراق و توپُره .مثلِ همیشه پ ُ ِر سؤاالی پرنکته و به یادموندنی .بزن که نوش جونت باشه جَوون .ا ّولیش  7تایی و بعد ،بیشتر میشن!
292974معنی چند واژه در کمانک روبهروی آن ،نادرست نوشته شده است؟

نژند (دشوار)  /اقبال (خوشبختی)  /صنع (آفرینش)  /دون (فرومایه)  /بارگه (کاخ و دربار پادشاه)  /گران (سنگین)  /جیب (گریبان)

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

292975معنی چند واژه در کمانک روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟

َوبال (سختی و عذاب)  /متقارب (گزنده) /غرامتزده (تاوانزده)  /ز ِر پاره (ز ِر س ّکهشده)  /بیشبهت (تردید) /غیب (نهان از چشم)  /ادبار (روی

آوردن)  /ندیم (همدم)

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

292976معنی چند واژه در کمانک روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟

یعت (نابودی) /فراختر (راحتتر) /گداختن (ذوب کردن)
نژند (نگران)/
حمیت (جوانمردی) /توقیع (بدگویی) /راغ (صحرا) /روضه (گلزار)َ /ض َ
ّ

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

292977معنی چند واژه در کمانک روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟

مبشر (مژدهرسان) /وزر (بار سنگین) /مؤکّد (استوار) /محجوب (مستور) /قضا (تقدیر) /سرسام (ورم مغز) /دوال (زخم) /افگار (اندیشهها)

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

فاریس ()3
ستایش  +فصل یکم
درسنامه
واژههای این فصل را در دو بخش «واژهنامه» و «متن درس» میبینی ...
واژهنامه :واژههایی که در کتاب درسی برایشان معنیهایی ذکر شده و مطمئنا ً در آزمونها بیشتر از آنها استفاده میشود .پس آنها را دقیقتر بخوان....
متن درس :واژههایی که از نظر معنایی مه ّماند اما از نظر مولفین کتاب درسی پنهان ماندهاند ا ّما با توجّه به روشهای طراحی سؤال در سالهای اخیر ممکن است در آزمونها
مورد پرسش قرار گیرند.
واژهانمه
ادیب

آدابدان ،ادبشناس ،سخندان ،در متن درس به معنای
معلّم و مربّی است.

اعراض

روی گردان از چیزی ،روی گردانی ،انصراف

ثنا

ستایش ،سپاس

جزا

پاداش کار نیک

افسار

تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و االغ و  ...میبندند.

جسیم

خوشاندام

اکراه

ناخوشایند بودن ،ناخوشایند داشتن امری

جالل

بزرگواری ،شکوه ،از صفات خداوند که به مقام کبریایی او اشاره دارد.

ِانابت

بازگشت به سوی خدا ،توبه ،پشیمانی

جود

بخشش ،سخاوت ،ک ََرم

حالتی که در آن ،احساس بیگانگی و مالحظه و رودربایستی
نباشد؛ خودمانی شدن

حد

کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و مجرم

انبساط

بنات

جمع بنت ،دختران
ِ

حکیم

دانا به همهچیز ،دانای راستکردار ،از نامهای خداوند تعالی؛ بدین
معنا که همه کارهای خداوند از روی دلیل و برهان است و کار
بیهوده انجام نمیدهد.

بَنان

سرانگشت ،انگشت

ِحلیه

زیور ،زینت

حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن و جستوجوی
چیزی ،تالش ،رفتن

خمار

ِمیفروش

تاک

درخت انگورَ ،رز

خوان

سفره ،سفره فراخ و گشاده

تتمه
ّ

تتمه دور زمان :مایه تمامی و کمال گردش روزگار،
باقیمانده؛ ّ
مایه تمامی و کمال دو ِر زمان رسالت

داروغه

پاسبان و نگهبان ،شبگَرد

پوییدن

تحفه

هدیه ،ارمغان

دایه

زنی که به جای مادر به کودک شیر میدهد یا از او پرستاری میکند.

تحیر
ّ

سرگشتگی ،سرگردانی

درهم

ِد َرم ،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.

تزویر

نیرنگ ،دورویی ،ریا کاری

دینار

واحد پول ،سکه طال که در گذشته رواج داشته است .در متن
درس ،مطلق پول است .وزن و ارزش دینار در دورهها و مناطق
مختلف ،متفاوت بوده است.

تضرع

زاری کردن ،التماس کردن

ذوالجالل

تقصیر

گناه ،کوتاهی ،کوتاهی کردن

ربیع

خداوند بزرگواری ،صاحب بزرگی
بهار

653
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سه تا نمونه از کنکور سراسری!
جی ـ حلیه» کدام است؟
323233معنی واژههای «صفوت ـ نسیم ـ وسیم ـ ُد ٰ
 )1روشنی ـ معطّر ـ دارای نشان ـ مرغ ـ زینت

(ریاضی )83

 )2برگزیده ـ خوشبو ـ دارای نشان پیامبری ـ تاریکیها ـ زیور

 )3روشن ـ خوشبو ـ شناخته شده ـ تاریک ـ زیور

 )4خلوص ـ باد مالیم ـ داغدار ـ مرغ ـ زینت

 )1ظواهر ـ بازگشت ـ پایان ـ بهتر ـ مایه سرافرازی

 )2روی برگرداندن ـ توبه ـ آخرین نفر ـ موفّق ـ افتخارآمیز

 )3روی برگرداندن ـ توبه ـ باقیمانده ـ برتر ـ مای ه ناز و بزرگی

 )4سرپیچی کردن ـ بازبینی اعمال ـ پایانبخش ـ بهتر ـ افتخارآفرین

تتمه ـ فایق ـ مفخر» در کدام گزینه درست است؟
323234معنی همه واژههای «اعراض ـ انابت ـ ّ

(زبان )83

323235معنی درست همه واژههای «شکور ـ ربیع ـ قدوم ـ باسق ـ
تضرع» کدام است؟
ّ

(خارج از کشور )83

 )1سپاسگزار ـ بهار ـ آمدن ـ بلند ـ زاری کردن

 )2شکرگزار ـ زیبا ـ آمدن ـ گناهکار ـ زاری کردن

 )3شکرگزار ـ بهار ـ قدمها ـ برتر ـ درخواست کردن

 )4سپاسگزار ـ زیبا ـ قدم نهادن ـ باالرونده ـ التماسکننده

کمـانکـی

ساختار :واژه (معنی)  /واژه (معنی) ... /

ویژگی :غلطاندازها ،جمع و مفرد

فراوانی :معموال ً  8واژه

شگرد پاسخگویی :بررسی کامل واژه و معانی

تیپ کمانکی جَوون! به تیپّی که ما ِ
دوسش داریم .به تیپّی که یقه همهمون دستشه .شوخی نگیرش که شوخی نداره!
خوش اومدی به ّ
323236معنی چند واژه روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟
ممد :طوالنی  /والی :حاکم /
«افسار :تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و االغ و  ...میبندند / .تتمه :باقیماند ه  /جسیم :خوشاندام  /داروغه :ش 
بگَرد ّ /
ِشبه :همسان ُ /عصاره :افشره»

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

323237معنی چند واژه روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟
«کاینه :حیله گر  /معاملت :اعمال عبادی  /وظیفه روزی :رزق مقرر و معین  /بَنان :انگشتان  /تقصیر :کوتاهی کردن ِ
/حلیه :پارچه ابریشمی  /ربیع :بهار /

نماینده :نشاندهنده»

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

323238معنی چند واژه روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟

ِ
مقرب  /اکراه :ناخوشایند  /تحفه :بیارزش /
«زاهد :پارسای گوشهنشین که میل به دنیا و تعلقات آن ندارد / .عاکف :هراسان  /فضل :ک ََرم  /مدام :می َ /م ِلک :فرشته ّ

جالل:بزرگواری»

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

323239معنی چند واژه روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟
«دایه :زنی که به جای مادر به کودک شیر میدهد یا از او پرستاری میکند / .منسوب :گماشته شده  /وجه :ذات  /شفیع :شفاعت کننده  /غَ رامت :تاوان /
کرامت کردن :عطا کردن  /معترف :اقرار کننده  /یقین :بیشبهه و شک بودن ،امری که واضح و ثابت شده باشد».

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

323240معنی چند واژه روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟
«والی :حاکم  /حد :مجازات شرعی  /عار :ننگ  /خ َّمار :ملول  /محتسب :مأموری که کار او نظارت بر اجرای احکام دین بود / .وجه :ذات  /واعظ :سخنو ِر اندرزگو /

مدامِ :می»

 )1چهار

 )2سه

 )3دو

 )4یک

323241معنی چند واژه روبهروی آن نادرست نوشته شده است؟
«صفوت :برگزیده و خالص از هر چیز  /جیْب :گریبان ِ /حلیه :آگاه باش  /عاکف :گریزنده ُ /منْکَر :انکار کننده  /باسق :بلند  /بنان :سرانگشت  /اجابت :قبول کردن /
َوسیم :دارای نشان پیامبری  /کاینه:موجود»

 )1دو

 )2چهار

 )3یک

 )4سه

323242معنی چند واژه روبهروی آن نادرست ذکر شده است؟
«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»

 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار

موضوع :امال

امــــــلـا

نوع :حفظی ـ مفهومی

توجه به معنی
محتوا :درست نوشتن واژه با ّ
ریزموضوعات :امال

منبع مطالعه:

• واژهنامه پایان کتاب درسی
• واژههای بیرون از واژهنامه

تنوع تیپ 5 :گونه
ّ

وضع ّیت پاسخگویی داوطلبان :ضعیف

694

تيپشناسي سؤاالت امالی واژه
توجه به معنی ،امال در گروهکلمات ،امال در عبارت ،امال در متن ،امال در شعر
در سؤاالت امال با  5تیپ به این نامها روبهرو میشوی :امال با ّ

1
نام تیپ:
توجه به معنی
امال با ّ

ساختار :معنی چند واژه را در صورت سؤال میبینی و در گزینهها برای هر واژه چند شکلِ امالیی پیشنهاد شده است.
طراح به واژههای «همآوا» و «یادآور»؛ سادگی تشخیص پاسخ به دلیل امکان مقایسۀ امالهای مختلف یک واژه .سؤاالت این
ویژگی :تو ّجه ویژۀ ّ

تیپ گاهی به صورت کمانکی طرح می شود.

فراوانی :در هر سؤال معموال ً امالی  4واژه پرسیده میشود.
شگرد پاسخگویی :ر ّد گزینه

«تفرجگاه ـ اندوه ـ آبروریزی ـ تندی ـ تاوان» کدام است؟
نمونه :امالی صحیح کلمهها به معانی
ّ

 )1 ûنزحتگه ـ ضجرت ـ ح ّتا کی ـ سورت ـ قرامت
 )2 نزهتگه ـ ضجرت ـ ه ّتا کی ـ سورت ـ غرامت
 )3 ûنزهتگه ـ زجرت ـح ّتا کی ـ ثورت ـ غرامت
 )4 ûنزحتگه ـ زجرت ـ ه ّتا کی ـ ثورت ـ قرامت

(كارشناسي ارشد )90

پاسخ :گزینه ()2

امالی درست واژهها:

شدت ،تندی  /غرامت :تاوان ،جریمه
تفرجگاه  /ضجرت :اندوه ،دلتنگی (زجر :شکنجه)  /ه ّتاکی :آبروریزی ،پردهدری  /سورتّ :
نزهتگهّ :
ساختار :در هر گزینه چند «گروه کلمه» داده میشود که امالی یک یا چند تا از آنها نادرست است .بهندرت هم ممکن است گروه کلمات در هر

 2نام تیپ:
امال در گروه كلمات

چهار گزینه مثل هم باشند و فقط شکل امالی آنها دستکاری شده باشد.
ویژگی :تعداد زیاد واژهها و در عوض ،امکان حدس امالی درست با تو ّجه به رابطۀ همنشینی واژهها در هر گروه کلمه .سؤاالت این تیپ گاهی به
صورت کمانکی طرح می شود.
حداکثر  16تا!
فراوانی :در هر گزینه معموال ً امالی  4گروه کلمه بررسی میشود؛ یعنی در هر سؤال ّ
شگرد پاسخگویی :ر ّد گزینه

نمونه :1در کدام گروه کلمه غلط امالیی وجود دارد؟

غرا
 )1 ûملجأ و مأوا ـ ّ
اخوت و دوستی ـ برائت و بیزاری ـ نطق ّ

 )2 ûوزر 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
 )4 ûمتأللئ و درخشان ـ سفر و حضر ـ سیاق مطلب ـ لمحه و لحظه

(تجربی )96

پاسخ :گزین ه ()3

امالی درست واژه:

تقاص :تالفی
نمونه :2در میان گروه واژههای زیر چند غلط امالیی به چشم میخورد؟

غر ه شعبان  /فطرت و سستی  /برهه و زمان/
«صباع و وحوش /انزجار و بیزاری /اجل و تقدیر  /اصطناع و انتخاب  /مقنّیها و اهل طرب ّ /
هرس شاخهها»

 )1 ûدو

 )2 سه

پاسخ :گزین ه ()2

امالی درست واژهها:

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

 )3 ûچهار

 )4 ûپنج

(انسانی )95
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مرغزار (سبزهزار)

موسم (فصل)

نهضت (جنبش)

هلهله (جوش و خروش)

مرهم (التیامبخش)

ِ
موصل (شهری در عراق)

نهیب (فریاد)

همایون (خجسته)

مسافت (فاصله)

میثاق (عهد)

ورطه (مهلکه)

همزه (از حروف الفبای فارسی)

مطمئن (مورد اعتماد)

میسر (ممکن)
ّ

وِزر (بار سنگین ،گناه)

هوسنا ک (آرزومند)

مظاهرت (پشتیبانی)

مقرب)
میکائیل (از فرشتگان ّ

وقيعت (سرزنش)

هیاهو (غوغا)

مقوا (کاغذ سفت و ضخیم)
ّ

نا گزیر (ناچار)

هرات (شهری در افغانستان)

هیئت (شکل)

مناسک (اعمال و آداب)

نشتر(آلتنوکتیزیکهباآنرگمیزدند ).هراس (ترس)

منزله (جایگاه)

نغمه (آواز خوش)

هزاهز (آشوب)

مهد (گهواره)

نهج (راه)

هال (واژهای برای هشدار)

یغُور ِ
(ستَبر)

ساختار :معنی در سؤال ،امال در گزینه

توجه به معنی
امال با ّ

ویژگی :تو ّجه به واژههای «همآوا» و «یادآور»
فراوانی :معموال ً  4واژه
شگرد پاسخگویی :ر ّد گزینه

توی این تیپ معنی چَنتا واژه ،توی صورت سؤال میاد و تو باید مشخّص کنی امالی ُدرُستشون توی کُدوم گزینه اومده! ا ّول با واژههای «تکامال» شروع میکنیم:
اگه نمیدونی به چه واژههایی میگن «تکامال» ،معلوم میشه راهنماي این قسمت رو نخوندی! بخون و جنگی برگرد .نمیریم تا بیای .بجُنب! ...
حاال شد! گفتیم که ا ّول از همه« ،تکامال» میدن ،اونم فقط  2تا .از همهی تیپّای امال هم آسونتره .هیچّی نداره .مثل این میمونه که بین همهی مُدالی مو ،دنبال
یه آدم کچل بگردی!
اگه میخوای دیگه توی امال مشکل نداشته باشی و هیچ تستی نتونه بهت دهنکجی کُنه ،سؤاالی این بخش ،بهترین فرصت واسهی یاد گرفتنه .با همون ترتیبی که تستا
رو برات چیدیم ،برو جلو و حتما ً بعد از هر تست پاسخ تشریحی رو بخون!
353589امالی درست کلمات به معانی « ِ
س َتبر ـ از حروف الفبای فارسی ـ بار سنگین ـ مهلکه» بهترتیب کدام است؟

		
 )1یغور ـ حمزه ـ وِذر ـ ورطه

 )2یقور ـ حمزه ـ وِزر ـ ورته

		
 )3یقور ـ همزه ـ وِزر ـ ورته

 )4یغور ـ همزه ـ وِزر ـ ورطه

353590امالی درست کلمات به معانی «ناچار ـ فصل ـ برآمدگی ـ کلک زدن» بهترتیب کدام است؟

		
 )1نا گذیرـ موصم ـ قوز ـ ُقال کردن

 )2نا گزیر ـ موسم ـ قوز ـ ُقال کردن

		
 )3نا گذیرـ موصم ـ غوز ـ غُال کردن

 )4نا گزیر ـ موسم ـ غوز ـ غُال کردن

353591امالی درست کلمات به معانی «فریاد ـ تاوان ـ دشوار ـ شک» بهترتیب کدام است؟

		
 )1قریو ـ غرامت ـ َسعب ـشائبه
		
 )3غریو ـ قرامت ـ َسعب ـشاعبه

 )2قریو ـ قرامت ـ َصعب ـشاعبه
 )4غریو ـ غرامت ـ َصعب ـشائبه

353592امالی درست کلمات به معانی «بخش انتهایی تیر ـ بزرگ ـ قطره ـ مکار» بهترتیب کدام است؟

		
 )1سوفار ـ سترگ ـ َرشحه ـ َدغَل
		
 )3صوفار ـ سطرگ ـ َرشهه ـ َدقَل

 )2سوفار ـ سترگ ـ َرشهه ـ َدغَل

 )4صوفار ـ سطرگ ـ َرشحه ـ َدقَل

حطام» بهترتیب کدام است؟
353593امالی درست کلمات به معانی «خوالیگر ـ گامها ـ خاییدن ـ ُ

حتام
 )1خالیگر ـ ُخطُوات ـ خاییدن ـ ُ

حطام
 )3خوالیگر ـ ُخطُوات ـ خاییدن ـ ُ

حتام
 )2خالیگر ـ ُختُوات ـ خواییدن ـ ُ

حطام
 )4خوالیگر ـ ُختُوات ـ خواییدن ـ ُ

353594امالی درست کلمات به معانی «کیسه ـ تبریک ـ نيرنگسازی ـ رهاورد» بهترتیب کدام است؟

 )1چنطه ـ تهنیت ـ تلبيص ـ تهفه		

 2چنطه ـ تحنیت ـ تلبيس ـ تهفه

 )3چنته ـ تحنیت ـ تلبيص ـ تحفه		

 )4چنته ـ تهنیت ـ تلبيس ـ تحفه

امال | فارسی ()2

مادۀ نوزاییده» بهترتیب کدام است؟
353595امالی درست کلمات به معانی «پرچم ـ آشفتگی ـ ورم ـ شیر ّ

		
 )1بیرق ـ بهران ـ آماص ـ آغوز

 )2بیرق ـ بحران ـ آماس ـ آغوز

		
 )3بیرغ ـ بحران ـ آماص ـ آقوز

 )4بیرغ ـ بهران ـ آماس ـ آقوز

353596امالی درست کلمات به معانی «جنبیدن ـ دریافت ـ چيزهای گرانبها ـ پا ک» بهترتیب کدام است؟

		
نزه
 )1اهتزاز ـ استنبات ـ نفايص ـ ُم ّ
		
نز ح
 )3احتزاز ـ استنبات ـ نفايس ـ ُم ّ

نز ح
 )2احتزاز ـ استنباط ـ نفايص ـ ُم ّ
نزه
 )4اهتزاز ـ استنباط ـ نفايس ـ ُم ّ

353597امالی درست کلمات به معانی «اندرز دادن ـ با ارزش ـ خصلتهای نیکو ـ پشتیبانی» بهترتیب کدام است؟

 )1مناصحت ـ مغتنم ـ معالی ـ مظاهرت

 )2مناسحت ـ مغتنم ـ معالی ـ مضاهرت

 )3مناسحت ـ مقتنم ـ مئالی ـ مضاهرت

 )4مناصحت ـ مقتنم ـ مئالی ـ مظاهرت

353598امالی درست کلمات به معانی «فرمان بری ـ مجذوب ـ ساده انگاری ـ کمینگاه» بهترتیب کدام است؟

 )1مطاوعت ـ مصحور ـ مسامحه ـ ِمرساد
 )3متاوعت ـ مصحور ـ مسامهه ـ ِمرصاد

 )2مطاوعت ـ مسحور ـ مسامحه ـ ِمرصاد
 )4متاوعت ـ مسحور ـ مسامهه ـ ِمرساد

353599امالی درست کلمات به معانی «سوگ سروده ـ فرومايگی ـ گردنبند ـ پنهان» بهترتیب کدام است؟

 )1مرثیه ـ مذّ لت ـ ِمخنَقه ـ َمحجوب
		
مزلت ـ ِمخنَقه ـ َمهجوب
 )3مرصیه ـ ّ

مزلت ـ ِمخنَغه ـ َمحجوب
)2
مرصیه ـ ّ
ّ
ِ
مذّ
مرثیه ـ لت ـ مخنَغه ـ َمهجوب
ّ )4

363600امالی درست کلمات به معانی «درخشان ـ انتخاب کردن ـ آفت ـ سستی» بهترتیب کدام است؟

		
 )1متلعلی ـ گزیدن ـ گذند ـ کاحلی

 )2متلعلی ـ گذیدن ـ گذند ـ کاهلی

		
 )3متأللی ـ گذیدن ـ گزند ـ کاحلی

 )4متأللی ـ گزیدن ـ گزند ـ کاهلی

363601امالی درست کلمات به معانی «استعداد ـ زبانآور ـ برگزیده ـ انبوه» بهترتیب کدام است؟

		
 )1قریحه ـ فصیح ـ فایغ ـ غلیظ

 )2قریهه ـ فصیح ـ فایق ـ غلیض

		
 )3قریحه ـ فصیح ـ فایق ـ غلیظ

 )4قریهه ـ فسیح ـ فایق ـ غلیظ

363602امالی درست کلمات به معانی «نافرمانی ـ پاکی ـ سرزنشگر ـ زمین زراعتی» بهترتیب کدام است؟

َیعت
 )1عسیان ـ طهارت ـ طائن ـ ظ َ

		
یعت
 )3عصیان ـ تهارت ـ طاعن ـ َض َ

َیعت
 )2عسیان ـ تهارت ـ طائن ـ ظ َ

یعت
 )4عصیان ـ طهارت ـ طاعن ـ َض َ

363603امالی درست کلمات به معانی «روشنی ـ زیبایی ـ آرزومند ـ سروری» بهترتیب کدام است؟

 )1صراحت ـ َصباحت ـ شایق ـ سيادت
 )3صراهت ـ َسباحت ـ شایغ ـ صيادت

 )2صراحت ـ َصباحت ـ شایغ ـ صيادت
 )4صراهت ـ َسباحت ـ شایق ـ سيادت

363604امالی درست کلمات به معانی «نابود شدن ـ میل ـ روزی ـ مهربانی» بهترتیب کدام است؟

		
 )1زایل ـ رقبت ـ رزق ـ رعفت

 )2زایل ـ رغبت ـ رزق ـ رأفت

		
 )3ذایل ـ رغبت ـ رذق ـ رأفت

 )4ذایل ـ رقبت ـ رذق ـ رعفت

363605امالی درست کلمات به معانی «فرود آمدن در جایی ـ شیرینی ـ آواها ـ برافروختگی» بهترتیب کدام است؟

		
 )1هلول ـ حالوت ـ الهان ـ التحاب

 )2هلول ـ هالوت ـ الحان ـ التحاب

		
 )3حلول ـ حالوت ـ الحان ـ التهاب

 )4حلول ـ هالوت ـ الهان ـ التهاب

جه ـ برتری ـ شوخ» بهترتیب کدام است؟
363606امالی درست کلمات به معانی «آموختن ـ تو ّ

		
تلمض ـ التفات ـ ترجیه ـ بضلهگو
ّ )1
		
تلمذ ـ التفاط ـ ترجیه ـ بذلهگو
ّ )3

تلمض ـ التفاط ـ ترجیح ـ بضلهگو
ّ )2
تلمذ ـ التفات ـ ترجیح ـ بذلهگو
ّ )4

363607امالی درست کلمات به معانی «بخشنده ـ سستی ـ گراميداشت ـ پوزش» بهترتیب کدام است؟

		
 )1باذل ـ احمال ـ ائزاز ـ اعتذار

 )2باذل ـ اهمال ـ اعزاز ـ اعتذار

		
 )3باضل ـ اهمال ـ ائزاز ـ اعتزار

 )4باضل ـ احمال ـ اعزاز ـ اعتزار

		از این جا تمرین با هم آواها
363608امالی درست کلمات به معانی «اجازه ـ ناحیه ـ مانع ـ درست» بهترتیب کدام است؟

		
 )1اذن ـ حوزه ـ سد ـ صواب
		
 )3ازن ـ حوضه ـ صد ـ صواب

 )2اذن ـ حوضه ـ سد ـ ثواب
 )4ازن ـ حوزه ـ صد ـ ثواب
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ریاضی 98
404063در کدام گزینه ،معنی مقابل همۀ واژهها ،درست است؟

(با اندکی تغییر)1

( )2تقریر :بیان) (اشباه :سایهها) (مبتنی :ساخته)

(همت :کوشش)
(ویله :ناله) (هژیر :شیر) ّ
َ )1

( )3شوخ :آلودگی) (کام :زبان) (استرحام :رحم کردن به کسی)

(وقب :باالی کمر)
( )4عرش :سایبان) (تقریظ :فهرست کتاب) َ

الف) مقرون :پیوسته ،قرینه

ب) مؤکّد :تأکید شده ،استوار

404064تمام معانی مقابل کدام واژهها ،درست است؟

د) تمکّن :توانگر ،ثروت

ج) م ّتفق :موافق ،همگرا

ه) محجوب :پنهان ،مستور
 )1الف ،ه

 )2ب ،د

 )4ج ،ب

 )3ب ،ه	

«404065صاحب جمال ،پسندیده ،برتر ،رواق» بهترتیب ،معانی کدام واژههاست؟
 )2قسیم ،صواب ،ماورا ،طاق

		
 )1وسیم ،قداست ،فراسو ،ط َبَق
		
 )3جسیم ،صواب ،فایق ،محراب

 )4نسیم ،صفوت ،ماسوا ،بخش قوسی هر چیز

404066در میان گروه واژههای دادهشده ،چند غلط امالیی یافت میشود؟

«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 ،زیحیات و جاندار»
 )1چهار

 )2پنج

 )4هفت

 )3شش

404067در کدام گزینه ،هر دو بیت ،غلط امالیی دارد؟
الف) سـحر چشـمان تو باطـل نکند چشـم آویز

مســـت چندان که بپوشـــند نباشد مسطور

ب) کســــــی کاو طریــــــق تواضــــــع رود

کنـــــد بـــــر صریـــــر شـــــرف ســـــلطنت

ج) چـــو نیکـــی کنـــد بـــا تـــو بـــر خویشـــتن

همـــی خوانـــد از تـــو ثناهـــای خـــود

د) بــــــزد نعــــــرهای پهلــــــوان دلیــــــر

بـــه ســـوی نریمـــان چـــو ارغنـــد شـــیر

 )1الف ـ ب

 )3ب ـ ج

 )2الف ـ د

404068در کدام عبارت ،غلط امالیی وجود دارد؟

 )4ج ـ د

 )1ساغری چند شراب خورده بود و سورت مستی استیال یافت.
 )2اقوال پسندیده ،مدروس گشته و حرص غالب و قناعت مغلوب.
 )3ا گر خردمندی به قلعه پناه گیرد و ثقت افزاید ،البته به عیبی منسوب نگردد.
تصرفات والیت شیخ دستگیر او شود ،خوف ذوال ایمان باشد.
 )4در چنین ورطهای ا گر نه ّ

404069هر یک از آثار «سانتاماریا ،در حیاط کوچک پاییز در زندان ،تیرانا ،دری به خانۀ خورشید» ،بهترتیب ،از چه کسی است؟
سیدحسن حسینی ،مهرداد اوستا ،م .سرشک
 )1محمد بهمن بیگیّ ،

سیدمهدی شجاعی ،اخوان ثالث ،محمدرضا رحمانی ،سلمان هراتی
ّ )2
 )3باستانی پاریزی ،سهراب سپهری ،شفیعی کدکنی ،سلمان هراتی
 )4احمد عربلو ،م .امید ،سیاوش کسرایی ،قیصر امینپور
404070در کدام تشبیه وجه شبه ذکر نشده است؟
 )1چـون مـار زخمخـورده دل افتد به پیـچ و تاب
 )2چـــون رخ مـــن شـــده اســـت رنـــگ زمیـــن

طـــرۀ پیچـــان کنـــد تو را
هـــر گه که یـــاد
ّ

چـــون َدم مـــن شـــده اســـت طبـــع زمان

 )3جهـــان چـــون نـــی هـــزاران نالـــه دارد

کـــــه یـــــک نـــــی دیـــــد از شکرســـــتانی؟

 )4در وفای عشـــق تو مشـــهور خوبانم چو شمع

شبنشـــین کوی ســـربازان و رندانم چو شمع

404071آرایههای بیت «جای خنده است سخن گفتن شیرین پیشت  /که آب شیرین چو بخندی برود از شکرت» ،کدام است ؟
		
 )1استعاره ،مجاز ،کنایه ،تلمیح
 )3استعاره ،ایهام تناسب ،تلمیح ،تناقض
 .1سؤال  1آزمون ریاضی  98را برای هماهنگی با منابع کنکور  99تغییر مختصری دادیم.

 )2تشبیه ،ایهام ،مجاز ،حسن تعلیل
 )4تشبیه ،ایهام ،استعاره ،ایهام تناسب

کنکورهای 98
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ِ 404072
بیت «شود از ُمهر خموشی دل خامش گویا  /جوش می در جگر خم ز سر بسته بود» «فاقد» کدام آرایههای ادبی است؟
 )1ایهام ،حسآمیزی

 )3تشبیه ،مراعات نظیر

 )2استعاره ،تناقض

 )4مجاز ،اسلوب معادله

ِ
ترتیب آرایههای «استعاره ،تشبیه ،پارادوکس و حسن تعلیل» در ابیات زیر کدام است؟
404073
الف) دلم به پیش تو میخواسـت جان فرسـتادن
ب) ز میوه گرچه در این بوســـتان سبکباریم

قـــوت بال
ولـــی کبوتـــر جـــان را نبود
ّ
همان چو ســـرو بـــه آزادگـــی گرفتاریم

ج) مگ ــر ای زل ــف ز ح ــال دل ــم آگ ــه ش ــدهای

که پرا کنـــده و شـــوریده و ســـرگردانی

د) خواهـــم انـــدر پایش افتـــادن چو گوی

ور بـــه چوگانـــم زنـــد هیچـــش مگوی

 )1الف ،ب ،د ،ج

 )2الف ،د ،ب ،ج

 )3ج ،د ،ب ،الف

 )4د ،ب ،الف ،ج

404074در کدام بیت ،حذف فعل وجود ندارد؟
 )1گـــر بـــر وجـــود عاشـــق صـــادق نهنـــد تیـــغ

گویـــد بکش که مال ســـبیل اســـت و جان فدا

 )2تــو چه ارمغانی آری که به دوســتان فرســتی

چه از این بـــه ارمغانی که تو خویشـــتن بیایی

 )3گوش بــــــر ناله بلبل کــــــن و بلبل بگذار

تـــا نگوید ســـخن از ســـعدی شـــیرازی به

 )4هرگـــز آن دل بنمیـــرد که تو جانش باشـــی

نیکبخت آن کـــه تو در هر دو جهانش باشـــی

 )1از دل س ــنگین لیل ــی کعب ــۀ ج ــان س ــاختند

از غبـــار خاطـــر مجنـــون بیابان ســـاختند

 )2خضــر را زخــم نمایان گشــت عمــر جاودان

تیغ ســـیراب تـــو را روزی که عریان ســـاختند

 )3از هوســنا کان حــذر کــن کایــن گــروه ب ـیادب

مصر را بر یوســـف بیجـــرم زندان ســـاختند

 )4میتـــوان دامان بوی گل گرفت از دســـت باد

وای بر جمعی که وقت خود پریشـــان ســـاختند

404075معنی واژۀ ردیف در کدام بیت با سایر ابیات ،تفاوت دارد؟

404076نقش واژههای مشخصشده در بیت زیر ،بهترتیب ،کدام است؟
«راز همـــه کرد افشـــا ،ننمـــوده رخ زیبا

		
 )1قید ،نهاد ،مضافالیه ،مسند

هم پرده درش بنگر هم پرده نشـــینش بین»

 )2بدل ،مفعول ،مضافالیه ،مسند

		
 )3مضافالیه ،مسند ،مفعول ،مسند
404077در همۀ ابیات ،مضاف ِ
الیه مضافالیه ،وجود دارد ،بهجز:

 )4مضافالیه ،مفعول ،مفعول ،نهاد

 )1خواهــی کــه ســرفراز شــوی همچــو زلــف یــار

در پـــای یـــار ســـرکش خورشـــیدچهره اُفت

 )2هــر کس کــه دید قامت آن ســرو ســیم تن

ای بـــس که خا ک پـــای صنوبر بـــه دیده ُرفت

 )4مریـــــد جذبـــــۀ بیاختیـــــار منصـــــورم

ـــر عشـــق تـــو را در میان میـــدان گفت
که ِس ّ

مدتـــی کـــه دیـــدۀ اختـــر شـــمار مـــن
 )3شـــد ّ

یک شـــب ز عشـــق نرگس پرخـــواب او نخفت

404078مفهوم «ان» در کدام واژهها بهترتیب« :نشانۀ جمع ،صفت فاعلی ،نسبت ،پسوند زمان» است؟
 )1روندگان ،سخنسرایان ،گیالن ،خزان

 )2مردان ،کیان ،سپندان ،سپیدهدمان

 )3سخنگویان ،گرگان ،کوهان ،بامدادان

 )4نیا کان ،خرامان ،بابکان ،نوبهاران

404079مفهوم کلی کدام ابیات یکسان است؟

الف) نه هر آن غنچه که بشکفت گل سرخ شود

ب) هنگام زراعت آنچه کشتســـتی (کِشتهای)

نه هر آن شـــاخه که بر ُرســـت صنوبر گردد
آنـــت برســـد بـــه موســـم خرمـــن

ج) هـــر کـــه آزار روا داشـــت شـــد آزرده

ه ــر ک ــه َچ ــه کن ــد در افت ــاد ب ــه چ ــاه ان ــدر

د) عمل گـــر دهی مـــرد منعم شـــناس

 )2الف ،د
 )1الف ،ب
404080متنِ زیر با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد؛ بهجز:

کـــه مفلـــس نـــدارد ز ســـلطان هراس

 )3ب ،ج

 )4ج ،د

«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».
 )1چـــو خشـــنود داری جهـــان را بـــه داد

توانگـــــــــر بمانـــــــــی و از داد شـــــــــاد

 )2همـــه داد کـــن تـــو بـــه گیتـــی درون

کـــــه از داد هرگـــــز نشـــــد کـــــس نگـــــون

 )3بـــه داد و دهـــش کـــوش و نیکـــی ســـگال

ولـــــــی را بپـــــــرور عـــــــدو را بمـــــــال

 )4ا گــــر دادگــــر چنــــد بیکــــس بــــود

ورا راســـــــتی پاســـــــبان بـــــــس بـــــــود
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363636
163637
363638
263639
264640
464641
264642
364643
464644
164645
164646
164647
264648
364649
265650

795
265651
165652
365653
465654
165655
365656
265657
165658
365659
366660
166661
266662
266663
466664
466665
366666
166667
466668
466669
367670
267671
267672
167673
267674
167675
367676
167677
467678
267679
368680
168681
268682
468683
468684
268685
368686
468687
268688
168689
469690
269691
369692
469693
469694
269695
369696
369697
169698
269699
370700
170701
470702
470703
470704
270705
170706
270707
270708
270709
371710
171711
471712
371713
371714
171715

