
مقدهم
»حصول شهرت آدمی زاد در جهان منحصر به این نیست که کاری افسانه آمیز انجام دهد و از آمل 
وز  به مرو تیر بیندازد. هزار کار پیش می توان گرفت، که موجب شــهرت تواند شــد ولی ای خوشا ر

کناره گیری و خاموشی و گمنامی.«   استاد مجتبی مینوی ـ دی ماه 1354
اینجملٔهباالراچندباربخوانید،حاالكهدستبهقلمشدهامتابرایتانازگذشتهوحالبنویسمو
توضیــحدهمبرایتانكهدراینكتابچهكارهاییكردهایموكتابچهویژگیهاییداردوچههای

دیگر،چیزیجزاینجملهدرذهنمنقشنمیبندد.
منفقطبههمینبســندهمیكنمكههمٔهتالشماایجادنگرشــینودریادگیریمعنایواژههاو
كهپسازخواندناینكتاب امالیآنهابودهاست.اینكتابرا،نهبرایزدنچندتسِتكنکورـ
راحتازپسشانبرخواهیدآمدـبلکهبرایلذتبردنازنوشتنوخواندنوحرفزدنوشنیدن

زبانمادریتان؛دوستبدارید.
حاالكهماهمٔهتالشــمانرا،درحدتوان،برایایجادایننگرشكردهایم،شماهمبادلدادنبه

مطالعٔهاینكتابمارایاریكنید.
این کتاب 4 فصل دارد با دو رویکرد که بد نیست راجع به آن ها بدانید:

دفتر نخســت کتاب؛لغتوامالرابهصورتدرسبهدرسبهشمایادمیدهدوباتستهای
دورهای،آموختههایشمارامیآزماید.مامیدانیمكهشماوقتیاینكتابرامیخوانیدهنوزخیلی
ازدرسهارانیاموختهایدواگرهمبیاموزید،درسهارایکییکیپشتهممیآموزید.پسبیهیچ

نگرانی،ازاینفصلدرطِیآموختنویاآزموندادِندرسبهدرس،استفادهكنید.
دفتر دوم و سوم؛برایپایاِنكاراســت.چندماهآخركهمیخواهیدهمٔهآنچهراكهبهمرور
آموختهایددورهكنید،جمعبندیكنیدوبیازمایید.حســابیبهفکرآنچندماهآخرتانبودهایم.
راســتشرابخواهید،فقطزمانیخیالمانازشمابرایپاسخدادنبهتستهایامالولغتكنکور
راحتمیشودكههیچیکازاین3دفتركتابراناقصنگذاریدوبهحساِبخطبهخطآنبرسید!
دفتر چهارم؛نکتهیابیوجمعبندیكاملودقیقتاریخادبیاتوسبکشناسیسهكتاِبفارسی

)1(و)2(و)3(است.
راســتی،هرجاكهسؤالیداشــتیدویاایردهایاحتمالیكتابراگرفتهبودیدویاهرپیامدیگری
رامیخواستیدبهمنبفرســید،كانالتلگرامیامیرمحمددهقان)بناد(باآدرسabanadn_irپل

ارتباطیمنوشماست.
درآخر،برخودالزممیدانمكهازجنابآقایدكترهامونســبطی،اســتاِدهمیشگیخودتشکر
كنمكهفرصتاینهمکارِیزیباراایجادكردند؛وبههمٔهاهالِینشِرمحترمدریافتهمخداقوت

ودستمریزادمیگویم.

... یک بار دیگر برگردید و جملهٔ اول مقدمه را بخوانید ...
مخلصـامیرمحمددهقان 
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به نام کردگار ستایش

واژه نامه کتاب درسی
بیایید واژه نامٔه کتاب درسی را موشکافی کنیم:

افالک:جمِعفلک،آسمان،چرخ|

رزاق:روزیدهنده---| همخانوادهها:رزق،رازق|

زهی:آفرین---| هممعنا:احسنت،ایْنت،مرحبا|

|
هممعنا:درخشش،شعشعه،ضیا،تأللو،بارقه -| 
متضاد:ظلمت،ظالم -|  فروغ:روشنایی،پرتو--

فضل:بخشش،كرم،نیکویی|

|
هممعنا:سق -| 
معنایمتداوِلدیگر:آرزو،مراد،خواهش،مقصود -|  کام: سقفدهان،مجازًادهان،زبان--

واژه های داخل متن
حقیقت:گاهیدرمعنی»حقیقتًا«بهكارمیرودومعنیقیدیدارد؛نمونه:|

»عطار« چودروقتبهارآییپدیدار/حقیقت)حقیقتًا(پردهبرداریزرخسار
»عطار« حقیقت)حقیقتًا(مرتضیدلداردیناست/كهاوسرحلقٔهاسراردیناست

یقین:یقیننیزگاهیدرمعنی »یقینًا«بهكارمیرودومعنیقیدیدارد؛نمونه:|

»عطار« هرآنوصفیكهگویم،بیشازآنی/یقین)یقینًا(دانمكهبیشک،جانجانی
»عطار« یقین)یقینًا(دانمكهاندرآخركار/بیامرزدمرادانایاسرار

از آن:بهاینخاطر،ازاینرو؛بهاینمعنای»از«و»ازآن«توجهكنید؛نمونه:|

گلازشــوقتوخنداندربهاراست/ازآنشنقشهایبیشماراســت:ازآن)بهاینخاطر(داراینقشهایبیشماریاست.
»عطار« 
»عطار« بمردمپیشازآنكاینجابمیرم/ازآن)بهاینخاطر(فارغمنازشاهوامیرم
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واژه ها و ترکیب های مهم امالیی

تمرین: امالی درســت واژه ها را در موارد زیر انتخاب کنید. )فقط یک بار این کار را انجام دهید و برای 

مطالعه و مرور، فقط پاسخ و توضیح را بخوانید.(
2( £ فروق £ فروغ 1( £ ذهی £ زهی  

4( £ خسلت £ خصلت 3( £ حادسه £ حادثه  

حیضوو وتخساپ
1( زهی:آفرین،احسنت

2(فروغ:روشنایی،پرتو ---| همخانوادهها:توصیف،واصف
3(حادثه:واقعه،رویداد،بال ---| همخانوادهها:حوادث،حادث

4(خصلت:صفت،خصوصیت،ویژگی ---| همخانوادهها:خصایل،خصال
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چشمه / گنج حکمت: خالصه دانش ها درس یکم 

واژه نامه کتاب درسی
بیایید واژه نامٔه کتاب درسی را موشکافی کنیم:

برازندگی:شایستگی،لیاقت---|هممعنا:زیبندگی،سزاواری،استحقاق|

|
هممعنا:حلیه،آرایش -| 
همخانوادهها:پیراستن،پیرایش -|  پیرایه:زیور--

|
هممعنا:اهمال،کاهلی،طفرهرفتن -| 
همخانوادهها:عّلت،معلول،علیل -|  تعّلل:بهانهآوردن،درنگكردن--

تیزپا:شتابنده،سریع---|هممعنا:گریزپا،تیزگام،چابک|

|

هممعنا:گستاخ،ستیزهرو)لجوج(/مبهوت،متحیر -| 
)حیران(/عبث،هرز)بیهوده(

ترکیباترایج:خیرهسر)گستاخ(،خیرهرأی)خودخواه(، -| 
خیرهروی)بیحیا(،خیرهدل)متعجب(،خیرهخیر)بیهوده(

خیره:سرگشته،حیران،فرومانده،لجوج،بیهوده--

شکن:پیچوخمزلف---| هممعنا:شکنج،تاب،ِفّر|

ُغلُغله زن:شوروغوغاكنان)ُقلُقِلناشیازجوشیدنآبراگاهیبهشکلُغلُغلهممینویسیم.(|

فرج:گشایش،گشایشدركارومشکل|

قفا:پسگردن،پشتگردن،پشت---| ترکیبهایرایج:قفاخوردن)پسگردنیخوردن(،قفازدن)پسگردنیزدن(|
گلبن:بوتٔهگل،گلسرخ،بیخبوتٔهگل|

معرکه:میدانجنگ،جاینبرد---| هممعنا:آوردگاه،رزمگاه|

مفتاح:كلید---|همخانوادهها:فتح،مفتوح،مفاتیح|

|
هممعنا:بدیع،ُاْعجوبه،ُطرفه،شاذ -| 
همخانوادهها:نوادر،ُندرت -|  نادره:بیمانند،بینظیر--

َنَمط: روش،نوع---| هممعنا:اسلوب،روال،سیاق،شیوه.طرز،نحو|

نیلوفری:صفتنســبی،منســوببهنیلوفر،بهرنگنیلوفر،الجوردی؛درمتندرس،مقصوداز»پردهنیلوفری«،|

آسمانالجوردیاست.---| هممعنا:كبودرنگ،آسمانگون
ورطه:مهلکه،زمینپست،هالكت|
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|
هممعنا:معرکه،هیاهو،ازدحام،ِوْلِوله،همهمه، -| 

بلوا،المشنگه
ترکیبهایرایج:هنگامهكردن)غوغاكردن، -| 

فتنه،آشوببهپاكردن(

هنگامه:1ـغوغا،دادوفریاد2ـشلوغی،جمعیتمردم-

یله: رها،آزاد)یلهدادن:تکیهدادن(|

واژه های داخل متن
صحرا:عالوهبربیابانبیآبوعلف،درگذشتهبهمعنایدشتوبیشههمبهكارمیرفتهاست؛نمونه:|

»سعدی« هركسبهتماشاییرفتندبهصحرایی/ماراكهتومنظوری،خاطرنرودجایی
همسر:برابر،همطراز،همسنگ)ایرانیانزنانخودراهمسروهمطرازخودمیدانندنهخدمتگزاروضعیفهومملوکو...(|

َزهره:دراصلبهمعنیزهرابدانیاكیسٔهصفرابودهوامروزهمجازیرایجازدلیریوشجاعتاست.)گذشتگان|

میپنداشتندوقتیكسیازترسمیمیرد،كیسٔهصفرایشپارهمیشود1.(
راست:گاهیبهمعنای»دقیقًا«میآمدهوكاربردقیدیداشتهاست)مانندیقینیاحقیقت(؛نمونه:|

»نیما« راست)دقیقًا(بهمانندیکیزلزله/دادهتنشبرتنصحرایله
منبودم/وشدم)تغییركردم(/نهزانگونهكهغنچهای،ُگلی/یاریشهایكهجوانهای/یایکیدانه،كهجنگلی}میشود{/راست
»احمدشاملو« )دقیقًا(بدانگونه/كهعامیمردی)فردیعادی(/شهیدی[میشود]/تاآسمانبراونمازبرد!)تعظیمكند(

خاموش:درگذشتههافقطبهمعنای»ساكتوبیصدا«بهكارمیرفتهاست.)پس»ستارگانخاموش«متناقضنمانیست!(|

لؤلو:مروارید---|همخانوادهها:تأللؤ،متأللئ)درخشان(|

جفت های امالیی
مبدأ:آغاز،اصل---| همخانوادهها:ابتدا،بادی)آغاز(

ُمبِدع:کسیکهچیزتازهایبیاورد،نوآور---| همخانوادهها:بدیع.بدعت،بدایع

1.امادرواقعچهمیشــود؟ازترس،ایستقلبییاســکتٔهقلبیرخمیدهدودرنتیجٔهآن،دریچٔهمعدهومریشلمیشودو
صفرا)زهراب(ازرودهومعدهبهســمتدهانروانمیشودوازگوشٔهلببیرونمیزندودرنبودآگاهیکافی،اینگمانراپدید

میآوردکهکیسٔهصفراترکیدهوفردمرده!
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واژه ها و ترکیب های مهم امالیی

تمریــن: امالی درســت واژه ها را در موارد زیر انتخاب کنید. )فقــط یک بار این کار را انجام دهید. برای 

مطالعه و مرور، فقط پاسخ و توضیح را بخوانید.(
2( £ ورته £ ورطه 1( £ نمط £ نمت  

4( £ سحم £ سهم 3( £ حامل £ هامل  
5( £ قلقله £ غلغله

حیضوو وتخساپ
1(نمط:روش،نوع

2(ورطه:زمینپست،مهلکه،هالكت
3(حامل:حملكننده---| همخانوادهها:محموله،حمل،حّمال

4(ســهم:1ـترس،هراس)درزبانفارسی(2ـبهره،نصیب)درزبانعربی( ---| همخانوادهها:1ـسهمناک2ـ
سهام،سهیم

5(غلغله:شوروغوغا
6(حقارت:پستی،خواری،ذلت ---| همخانوادهها:حقیر
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از آموختن ننگ مدار / روان خوانی: خسرو درس دوم

واژه نامه کتاب درسی
بیایید واژه نامٔه کتاب درسی را موشکافی کنیم:

ارتجااًل:بیدرنگ،بدوناندیشهسخنگفتنیاشعرسرودن ---| هممعنا:بالبداهه،بداهتًا|

استرحام:رحمخواستن،طلبرحمكردن ---| همخانوادهها:رحم،رحیم|

|
هممعنا:بهروزی،شانس،طالع،بخت -| 
متضاد:ادبار -|  اقباا: نیکبختی،خوشبختی)روآوردنبختبهكسی(--

|
هممعنا:فالکت،سیهروزی،نگونبختی -| 
متضاد:اقبال -|  ادبار:تیرهبختی،بدبختی)پشتكردنبختبهكسی(---

|
متضاد:اختیار -| 
همخانوادهها:الزم،لزوم -|  الزام:ضرورت،الزمگردانیدن،واجبگردانیدن-------

اوان:وقت،هنگام|

باری:َالقّصه،بههرحال،خالصه|

بدسگاا:بداندیش،بدخواه ---| متضاد:خوشسگال،نیکوسگال،نیکاندیش|

بسمل کردن:سرجانوررابریدن؛ازآنجاكهمسلماناندروقتذبحجانور»بسماللهالرحمنالرحیم«میگویند،به|

عملذبحكردن»بسملكردن«گفتهمیشود.

|
هممعنا:زیرانداز،گلیم -| 
ترکیبرایج:ُجلوپالس -|  پالک:جامهایكمارزش،گلیمدرشتوكلفت--

تعلیقات:جمِعتعلیق،پیوستهاویادداشتمطالبوجزئیاتدررسالهیاكتاب؛درمتندرس،مقصودنشانهای|

ارتشیاست. ---| همخانوادهها:ُعلقه،عالقه)وابستگی(

|
هممعنا:ابراز،اظهار،اقرار،ادا،تلفظ -| 
همخانوادهها:اقرار،ُمِقّر -|  تقریر:بیان،بیانكردن---

|

هممعنا:احترام،اکرام،تجلیل،تعظیم -| 
متضاد:تحقیر،سرزنش،نکوهش،مّذمت--| 
همخانوادهها:كرامت،اكرام،مکّرم -| 

تکریم:گرامیداشت-----

تکیده:الغروباریکاندام|

تصدیق نامه:گواهینامه|
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تیمار:خدمتومحافظتازكســیكهبیمارباشد)بهفکركســیبودن(،اندیشه ---| معنایمتداوِلدیگر:|

اندوه،غم
جافی:جفاكار،ستمكار ---| همخانواده:جفا|

|

هممعنا:آَزْرم،حیا،شرم،کمرویی -| 
متضاد:گستاخی،خیرهسری،وقاحت--| 
همخانوادهها:حجاب،محجوب -| 

ُحجب:شرموحیا--

حلبی:ورقٔهنازکفلزی،ازجنسحلب|

خسروانی خورش: خورشوغذایشاهانه|

خودرو:خودرأی،خودسر،لجوج)كسیكهبه|

راهخودشمیرودوبهدیگرانتوجهیندارد.(
دانگ:بخش،یکششمازچیزی|

دوات:ُمرّكبدان،جوهر|

زنگاری:منسوببهزنگار،سبزرنگ)زنگآهنسبزمایلبهقهوهایاست.(|

شهناز:یکیازآهنگهایموسیقیایرانی،گوشهایازدستگاهشور|

صاحبدا:عارف،آگاه|

|

هممعنا:باطل.بیهوده،َسَقط،نفله،هرز -| 
متضاد:آباد--| 
همخانوادهها:ضایعه -| 

ضایع:تباه،تلف--

ضمایم:جمعضمیمه،همراهوپیوست؛در|

متندرس،مقصودنشانهایدولتیاست.

طبیعت:خو،عادت،طبعوسرشت ---| همخانوادهها:طبع،مطبوع|

|
هممعنا:تأّنی،وقار،متانت -| 
همخانواده:مطمئن)فردیكهطمأنینهداردبهخودشمطمئناستو -| 

رفتاروگفتارشباآرامشومتانتاست.(

ُطمأنینه:آرامش،سکونوقرار--

عتاب کردن:خشمگرفتنبركسی،سرزنشكردن---|هممعنا:ِشماتت،مالمت)سرزنش(/غضب،قهر)خشم(|

عنود:ستیزهكار،دشمنوبدخواه ---| همخانواده:عناد،معانده|

هممعنا:خودکامه،خیرهسر -| 
متضاد:همراه،پیرو -|  --

همخانواده:ضمیمه -| 
هممعنا:تعلیقات -|  --
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فیاض:بسیارفیضدهنده،بسیاربخشنده ---| همخانوادهها:فایض،فیض|

|

متضاد:غرابت،دوری،ُبعد -| 
معنایمتداوِلدیگر:نزدیکی--| 
همخانوادهها:ُقرب،تقّرب،قریب -| 

قرابت:خویشیوخویشاوندی--

ُکَمَیت:اسبسرخمایلبهسیاه|

الجرم:ناگزیر،ناچار ---| هممعنا:دربایست،الُبد،بهناچار|

|

هممعنا:لهو -| 
متضاد:ِجد--| 
همخانوادهها:َملَعبه)بازیچه(،ُلعبت)عروسک( -| 

َلَعب )َلِعب(:بازی،َلْهوولعب:خوشگذرانی--

ِلَمن تقوا:برایچهكسیمیگویی؟|

لهو:بازیوسرگرمی،آنچهمردمرامشغولكند. ---| هممعنا:لعب|

|

هممعنا:ُاخت،مأنوس -| 
متضاد:نامألوف،نامأنوس،غریب،شٌیعجاب--| 
همخانوادهها:الفت،ائتالف،تألیف)كنارهمنشاندنمطالب( -| 

مألوف:خوگرفته--

|

هممعنا:رایج،شایع،ُمد -| 
متضاد:منسوخ،نامتداول،متروک،مهجور--| 
همخانواده:تداُول -| 

متداوا:معمول،مرسوم--

|
هممعنا:لودگی،مزاح -| 
همخانوادهها:ُسخره،تمسخر -|  مسخرگی:لطیفهگویی،دلقکی--

ُمسِکر:چیزیكهنوشیدنآنمستیمیآورد؛مثلشراب ---| همخانوادهها:ُسکر)مستی(،مسکرات)مشرباتالکلی(|

ُمحاا: دروغ،بیاصل،ناممکن|

|

هممعنا:توانگر،غنی،دارا،متمّول -| 
متضاد:نیازمند،سائل،دریوزهگر--| 
همخانوادهها:غنی،غنا،استغنا -| 

مستغنی:بینیاز--

|
هممعنا:حریص،آزَور -| 
همخانواده:ولع -|  موَلع:شیفته،بسیارمشتاق،آزمند--

مطربی:عملوشــغلمطرب؛مطرب:كسی|

كهنواختنسازوخواندنآوازراپیشٔهخودسازد.
هممعنا:ُخنیاگر،ُمَغّنی،نواگر -| 
همخانواده:َطَرب -|  --
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هممعنا:اثمها،بزهها،ُجرمها،تقصیرها،خطاها،ُمنَکرها،سیئات -| |
متضاد:ثوابها.َصالحها--| 
همخانوادهها:عصیان،معصیت -| 

َمعاصی:جمِعمعصیت،گناهان--

|

هممعنا:مقهور،َمنکوب،زبون -| 
متضاد:غالب،قاهر،فاتح،چیره--| 
همخانوادهها:غلبه،غالب -| 

مغلوب:شکستخورده--

مفتوا:سیم،رشتٔهفلزیدرازوباریک|

|
هممعنا:متوجهشدن،دریافتن -| 
همخانواده:التفات -|  ملتفت شدن:آگاهشدن،متوجهشدن--

َمنجالب:محلجمعشدنآبهایكثیفوبدبو ---| هممعنا:باتالق،لجنزار،گنداب|

|
هممعنا:پوسیده،ژنده -| 
متضاد:نو -|  مندرک:كهنه،فرسوده--

|

هممعنا:معصیت،اثم،خطا،سیئه،گناه -| 
متضاد:معروف،صواب،ستوده--| 
همخانوادهها:نکیر،انکار -| 

منَکر:زشت،ناپسند)آنچهازسویدینیاخردانکارشدهاست.(--

واژه های داخل متن
گشتن:یکیازمعناهای»گشتن«دگرگونشدناست؛نمونه:|

بدانكوشكهبههرُمحالیازحالونهادخویشبنگردی)بنگردی=نگردی=دگرگوننشویوتغییرنکنی(
َرستن:رهیدن،رهاشدن،نجاتیافتن ---| همخانوادهها:رها،رستگار|
داد:1ـحقوانصاف،عدل2ـفریادوافعان3ـمخفِف»دادن«یافعلازمصدردادن|
داد چیزی را دادن:حقمطلبرااداكردن؛نمونه:|

دراینكتابدادســخندادهاست.)یعنیسخنوریرابهبهترینشــکلممکناداكردهاستوحقمطلبرابهجا
آوردهاست.(

داد از خویش دادن:پیشخودحساببردن،كالهخودراقاضیكردن،بهداوریخودپرداختن؛نمونه:|
»قابوسنامه« اندرهمٔهكارهادادازخویشبدهكههركهدادازخویشتندهد،ازداورمستغنیباشد
»منوچهری« كسیكاودهدازتنخویشداد/نبایدشرفتن،بِرداوران

نهاد:1ـسرشتوطبیعت،باطِنوجود2ـمخفف»نهادن«یافعلازمصدرنهادن
َصبیان: كودكان

برَزن:كویومحله
روزمّره:هرروزه

شگرف:شگفتآور،قویونیرومند

قریحه:ذوقواستعداد،براینمونهداشتنطبعشعر)»قرایح«جمعمکسرآناست.(
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جفت های امالیی
ضمایم:جمعضمیمه،پیوستها ---| همخانواده:انضمام

ذمایم:جمعذمیمه،نکوهیدهها ---| همخانوادهها:مذموم،مذمت

رسا:بالغ،بلند،واضح
رثا:سوگ،گریستنبرمرده،نوحه ---| همخانواده:مرثیه

طبع:ذات،سرشت ---| همخانوادهها:طبیعت.مطبوع،طبایع
َتَبع:پیروی،پیروان ---| همخانوادهها:متابعت،تبعیت،تبعه،متبوع

حالا:مباح،مجاز،مشروع،آنچهخوردنآندرشرعرواباشد.
هالا:ماهنو،نیمدایره

قرابت:خویشیوخویشاوندی،نزدیکی ---| همخانوادهها:ُقرب،قریب،تقّرب
غرابت:شگفتآوری،تعجبانگیزی،دوری ---| همخانوادهها:غریب،غرایب

غالب:غلبهکننده،چیرهشونده ---| همخانوادهها:غلبه،مغلوب
قالب:شکل،بدن،کالبد ---| همخانواده:مقلوب)جابهجا(

عرض: بیانمطلبیبااحتراموادب ---| همخانوادهها:عارض،اعتراض
ارض:زمین ---| همخانواده:اراضی

واژه ها و ترکیب های مهم امالیی

تمرین: حالت درســت امالی واژه ها را در موارد زیر انتخاب کنید. )فقط یک بار این کار را انجام دهیدو 

برای مطالعه و مرور، فقط پاسخ و توضیح را بخوانید.(
2( £ برذن £ برزن 1( £ زایع £ ضایع  

4( £ زوق £ ذوق 3( £ فّیاض £ فّیاز  
6( £ مندرس £ مندرص 5( £ سدمت £ صدمت  

8( £ تمأنینه £ تمعنینه £ طمأنینه £ طمعنینه 7( £ ملتفط £ ملتفت £ ملطفت £ ملطفط 
10( £ مهاوره £ محاوره 9( £ طالوت £ تالوت  

12( £ حلبی £ هلبی 11( £ استرهام £ استرحام 
14( £ لهو £ لحو 13( £ هجب £ حجب  

16( £ مستقنی £ مستغنی 15( £ قریهه £ قریحه  
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18( £ غّیم £ قّیم 17( £ وقار £ وغار  
20( £ اتاب £ عتاب 19( £ عرتجاال £ ارتجاال  

22( £ تألیقات £ تعلیقات 21( £مألوف £ معلوف  
24( £ استماء £ استماع 23( £ عنود £ انود  

حیضوو وتخساپ
1(ضایع:تباه،تلف

2(برزن: كوچه،كوی،محله
3(فیاض:دهنده،جوانمرد ---| همخانوادهها:فیض،فائض

4(ذوق:چشیدن،چشایی،لذت ---| همخانواده:ذائقه
5(صدمت:كوفتن،آسیب،هیبت ---| همخانوادهها:مصدوم،صدمه

6(مندرک:كهنه،فرسوده
7(ملتفت: آگاه،بااطالع،باخبر،متوجه ---| همخانواده:التفات

8(طمأنینه:آرامش،سکونوقرار ---| همخانواده:مطمئن
9(تالوت:قرائتقرآن،خواندنكتاب ---| همخانواده:تالی

10(محاوره:صحبت،تکلم،گفتوگو
11(استرحام:رحمخواستن،طلبرحمكردن ---| همخانوادهها:رحم،رحمان،مرحمت

12(حلبی:ورقهنازکفلزی،منسوببهحلب
13(حجب:شرموحیا ---| همخانوادهها:حجاب،محجوب

14(لهو:بازیوسرگرمی،آنچهمردمرامشغولكند
15(قریحه:طبع،ذوق

16(مستغنی:بینیاز ---| همخانوادهها:استغنا،غنا،غنی،مغّنی
17(وقار:آهستگی،سنگینی،بزرگواری ---| همخانواده:موّقر

18(قّیم:آنكهعهدهدارسرپرستیكودكییتیماست
19(ارتجاال:بیدرنگ،بدوناندیشهسخنگفتنیاشعرسرودن

20(عتاب:مالمت،سرزنش،پرخاش
21(مألوف:خوگرفته ---| همخانواده:الفت،ائتالف

22(تعلیقات:ضمایم ---| همخانوادهها:متعلق،تعلق،عالقه
23(عنود:ستیزهكار،متمرد،نافرمان ---| همخانوادهها:عناد،معاند

24(استماع:شنیدن،گوشدادنو... ---| همخانوادهها:سمع،سمعک،مستمع
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تست های دوره ای 

فصل یکم

درچندخانهازجدولزیرواژههاینامناسبینشستهاست؟. 1

هم خانوادر تضادهم  د اوا ر
ـمقّیدرهایله
مقابلبدُیمنینیکاختریاقبال
حجابعریانیپوشیدگیُحجب

2( دو 1( یک  
4( چهار 3( سه   

همٔهواژههادرهرگزینههممعناهستند،بهجزواژههادرگزینٔه........... 2
2( لهو، لعب، خوش گذرانی 1( عتاب، ماللت، سرزنش  

4( قوت، غذا، خوراک 3( مطرب، مغّنی، نوازنده  

معنایچندواژهدرکمانکروبهرویآندرستنیامدهاست؟. 3
هنگامه)شلوغی(،صلوات)درودها(،گلبن)گلسرخ(،خصایل)ویژگیها(،تیزپا)بلندقامت(،منَکر)انکارکننده(،

مهلکه)محلنبرد(،غرابت)خویشی(،ارتجااًل)اندیشیدهسخنگفتن(
2( سه 1( دو  
4( پنج 3( چهار  

کاربردومعنایواژهی»حقیقت«درکدامگزینهمتفاوتاست؟. 4
2( حقیقت مرتضی توحید دانست 1( حقیقت مرتضی بنمود ما را 
4( حقیقت مرتضی اسرار دریافت 3( حقیقت مرتضی شاه است و ماه است 

درکدامگزینه»یقین«معنایقیدیدارد؟. 5
1( به یقین جان بی گمان منی/ بی گمان عاشق یقین توام

2( یقین دانم که او بازارگان نیست/ که او را شیوه ی بازاریان نیست
3( چون شد یقین ما که تویی اصل هر چه هست/ در پرده ی یقین به گمان باز ننگریم

4( باالتر از یقین و گمان است جای او/ جویای او یقین و گمان را چه می کند
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کاربرد»ازآن«درکدامبیتباکاربردآندربیتزیرهممعناییندارد؟. 6
»گلازشوقتوخنداندربهاراست/ازآنشنقشهایبیشماراست«

1( از آ ن مرد دانا دهان دوخته ست/ که بیند که شمع از زبان سوخته است
2( از آن به دیر مغانم عزیز می دارند/ که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست

3( از آن هفته سام آن چنان زار شد/ که از جام و از باده بیزار شد
4( دشوار کم شود اگر افسوس کم خورم/ مشکل از آن فتاده که آسان خورم دریغ

معنای»راست«درکدامگزینهبامعنایآندربیتزیریکساناست؟. 7
»راستبهمانندیکیزلزله/دادهتنشبرتنصحرایله«

1( ز سوی خزر نای رویین بخاست/ همی َگرد بر شد به خورشید راست
2( گل بخندید که از راست نرنجیم ولی/ هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

3( به صد زاری ز خاک راه برخاست/ ز بس خواری شده با خاِک ره راست
4( ماهی که قدش به سرو می ماند راست/ آیینه به دست، روی خود می آراست

واژههاوترکیبهایکدامگزینهغلطامالییمییابد؟. 8
1( فروغ و ضیا، حجب و حیا، مألوف و مأنوس

2( قرابت و خویشی، مالعبه و خوش گذرانی، غلغله و غوغا
3( مخذول و زبون، مغلوب و ذلیل، قوت و قضا

4( ذمایم و حماید، طمأنینه و متانت، اوان جوانی
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فصل یکم

11 گزینهو2.

»مقّید« یعنی در قید و بند شــده، پس متضاِد »یله« اســت. // »اقبال« یعنی این که بخت روبه روی 
کسی باشد و به او پشت نکند، پس هم خانوادٔه مقابل است. // »ُحجب« هم خانوادٔه »حجاب« هست 
اما معنای »پوشــیدگی« نمی دهد و متضادش هم عریانی نیســت. حجب: شرم و حیا، آزرم؛ متضاد: 

گستاخی، بی شرمی، بی حیایی
21 گزینهو1.

»ماللت« یعنی رنجوری و دلتنگی است، آن را با مالمت )سرزنش( اشتباه نگیرید.
31 گزینهو4.

تیزپا: تندرو و چابک // منَکر: زشت )منِکر: انکارکننده( // »ورطه« و »مهلکه« را با »معرکه« اشتباه 
نگیریــد )مهلکه: محل هالک شــدن( // »قرابت« را با »غرابت« اشــتباه نگیریــد.// ارتجااًل: بدون 

اندیشه و درنگ سخن گفتن یا شعر سرودن که نشانٔه تسلط شاعر و ادیب بر شعر و ادب است.
41 گزینهو1.

حقیقت مرتضی بنمود ما را = مرتضی )حضرت علی( حقیقت )حق و راستی( را به ما نشان داد؛ پس 
در این جا »حقیقت« در معنای رایج خود آمده و اســم اســت. در سه گزینه ی دیگر »حقیقت« معنای 

حقیقتًا می دهد و قید است.
51 گزینهو2.

درگزینهینخست: »به یقین« معنای »یقینًا«  می دهد نه خوِد »یقین« به تنهایی.
درگزینهیدوم: »یقین« خودش معنای »یقینًا« دارد: یقین دانم = یقینًا می دانم.

دردوگزینهیدیگر: »یقین« به معنای معمول خود )اطمینان کامل( آمده است.
61 گزینهو3.

از آن هفته = پس از آن هفته )از آن ≠ به آ ن خاطر(
71 گزینهو4.

گزینهینخست: »راست« معنی مستقیم و بدون انحراف می دهد.
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گزینهیدوم: »راست« به معنای حرف راست و بدون دروغ است.
گزینهیسوم: »راست« معنای مساوی و برابر می دهد.

گزینهیچهارم:  »راست« یعنی دقیقًا.
81 گزینهو3وو.

قوت و غذا، درست است. // ذمایم )صفات نکوهیده(≠ حماید )صفات حمدشده و ستوده(
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پاسخ نامه تست های دوره ای 

فصل هشتم و نیایش

11 گزینهو3.

»ذمائم« یعنی ویژگی های مذموم و نکوهیده. »هژبر« )شیر( در بیشه ها می زَید. گیاهان خودرو )این 
را با اتومبیل اشتباه نگرفتید که!( هم در بیشه ها می رویند.

21 گزینهو2.

)بر عهدٔه خودتان!(
31 گزینهو4.

»جلی« یعنی آشــکار، متضاد »خفی« و به خّطی گفته می شــود که درشــت و واضح باشــد نه به آدم 
خوش خط. // »لطیفه« یعنی »گفتاِر نغز« یا »نغْز گفتار« نه »نقِض گفتار«! // »وخامت« اســم بود یا 
صفت؟ // »وادی« یعنی ســرزمین، بیابان // »شگرف« یعنی نیرومند و قوی، نه تنومند. // معبر را 

با معّمر اشتباه نگیرید.
41 گزینهو2.

)به عهدٔه خودتان!(
51 گزینهو2.

گزینٔه »2«:پیش تر هم به امالی نادرست »جان فزا« برخورده بودیم!
گزینٔه »3«:»آتش مقلوب« یعنی آتشــی که حروفش جابه جا شــده باشد: آتش---| َشتا )زمستان(. 

شاعر می گوید زمستان در کنار آتش خوش می گذرد! 
گزینٔه »4«: دسِت تو زر و سیم جهان را سوی نیستی برده است )از بس که بخشنده ای و دینار و درهم 

به این و آن می بخشی!(

گزینهو4. 6

گزینٔه »1«: هیچ واژه ای نادرست نوشته نشده است.
گزینٔه »2«: متاِع معنی بیگانه: معنی تازه به کاالیی نایاب مانند شده است که در کالم دو کسی پیدا 

نمی شود.
گزینٔه »3«: بر سِر خوان: بر سِر سفره

گزینٔه »4«: شاِه معزول )عزل شده( و ولیعهد منصوب )نصب شده گماشته شده(
بچه هــا نگران نباشــید، در بخــش امالی این کتاب، دمــار از روزگار این نکته های ریــز امالیی درمی آوریم. 
این ها ریزترند در برابر بزرگی ذهن و هّمت شــما! از این جا به بعد کارمان فقط دوره اســت و نکته یابی و 

یادآوری؛ خسته نباشید!

بررسی واژه  نامه  ها
کتاب فارسی )1
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بررسی واژه نامه ها کتاب فارسی )2(

 پایه یازدهم

تمرین: معنی واژه های مجموعٔه سمت راست را در مجموعٔه سمت چپ پیدا کنید.

4( مؤکد3( سرسام2( توفیق1( ادبار

8( هیئت7( رأفت6( صباحت5( رضوان

12( حمیت11( شایق10( بختک9( اهتزاز

16( تفّرج15( الحاح14( اژدهافش13( رشحه

20( سمند19( دعوی باطل18( غو17( سُبک

24( نوند23( خدو22( ابرش21( یکایک

28( چله27( نزه26( گشن25( سیادت

30( هلهله29( کذا

ا

ف( ضحاکذ( رودٔه تابیدهالف( درخواست کردن

ق( ظاهرر( تفوب( اسب تندرو
ک( هذیانز( خوش آب و هواپ( سریع
گ( این چنینژ( تماشات( استوار

ا( انبوهک( شفقتث( کابوک
م( اسب نقطه دارش( خودستاییج( نام یک فرشته

ن( افراشتهص( ناگهانچ( بزرگی
و( سازگار گردانیدنض( جوش و خروشح( پشت کردن
هـ( چکیدهع( آرزومندخ( رشک بردن

ی( اسب زرد رنگغ( زیبایید( خروش
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حیضوو وتخساپ
25(چ)درسپانزدهم(17(پ)درسدوازدهم(9(ن)درسنهم(1(ح)ستایش(
26(ل)درسپانزدهم(18(د)درسدوازدهم(10(ث)درسنهم(2(و)ستایش(

27(ز)درسپانزدهم(19(ش)درسدوازدهم(11(ع)درسنهم(3(ک)درسدوم(
12(خ)همزمانبهمعنایواژههایحمّیتو4(ت)درسدوم(

غیرتدردرسهاییکمونهمدقتكنید(

28(ذ)درسشانزدهم(20(ی)درسیازدهم(

29(گ)درسشانزدهم(21(ص)درسدوازدهم(13(هـ)درسدهم(5(ج)درسسوم(
30(ض)درسهجدهم(22(م)درسچهاردهم(14(ف)درسدوازدهم(6(غ)درسپنجم(
23(ر)درسچهاردهم(15(الف)درسدوازدهم(7(س)درسهفتم(
24(ب)درسدوازدهم(16(ژ)درسدوازدهم(8(ق)درسهفتم(

تمرین: کدام یک از معناهایی که در برابر هر واژه آمده است، پذیرفتنی نیست؟
1( تیره رایی: £ بداندیشی £ نادرست £ ناراستی

2( حمیت: £ غیرت £ جوانمردی £ پشتیبانی
3( چاشتگاه: £ محل خوردن چاشت £ نزدیک ظهر

4( خطوات: £ خطوه £ گام ها £ قدم ها
5( راغ: £ صحرا £ خرابه £ دامنٔه کوه

6( رایت: £ بیرق £ اندیشه £ درفش
7( سرشت: £ فطرت £ آفرینش £ تبع

8( سیمینه: £ منسوب به سیم£ سیمین £ ساخته شده از سیم یا زر
9( پایمردی: £ اصرار £ خواهشگری £ شفاعت

10( محضر: £ استشهادنامه £ محل حضور £ نامٔه کوتاه
11( سَپردن: £ طی کردن £ پایمال کردن

12( هژیر: £ چابک £ پسندیده £ نیکو
13( استخالص: £ رهایی جستن £ رهایی دادن

14( ماللت: £ سرزنش £ آزردگی £ به ستوه آمدن
15( بّر و بّر: £ با دقت £ خیر خیر

16( بور: £ طالیی £ شرمنده شدن £ خجلت زده شدن
17( عیار: £ خالص £ مقابل غش £ کامل و بی نقصان

18( قال کردن: £ کلک زدن £ کوشش کردن £ کمین کردن برای شیطنت
19( ممد: £ ادامه دهنده £ یاری دهنده

20( گرزه: £ فوالدی £ کوپال £ عمود آهنی
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