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 3نون شب شمارة
سطح نون شب: متوسط  زمان پیشنهادی: '5  زمان مصرفی:............  تعداد درست:............

در کدام گزینه تمام کلمات، درست معنی شده اند؟  1
نورانی(،  )تابناک:  باشد(،  چیزی  داخل  که  کاغذی  یا  پارچه  )لفاف:  شوخ(،  1(  )بذله گو: 

)برگ: آذوقه(
2( )به نقد: در حال حاضر(، )لطایف: نکتۀ دقیق و ظریف(، )نکبت بار: شوم(، )آدینه: جمعه(
3(  )شاب: برنا(، )مرهم: التیام بخش(، )اژدها پیکر: دارای نقش اژدها(، )محضر: استشهادنامه(

4( )عندلیب: هزاردستان(، )مشّیت: خاست(، )پایمردی: میانجی(، )یکایک: ناگهان(
معنی کدام گزینه کاماًل صحیح نیست؟ 2

1( سرسام: توّرم سر و مغز و پرده های آن که یکی از نشانه های آن، هذیان بوده است. 
2(  تحت الحمایه: ویژگی کشوری که معمواًل به موجب پیمانی با یک کشور نیرومند تحت 

حمایت او در می آید و امتیازات و اختیاراتی هم نمی گیرد.
3( وسائط: جمِع وسیطه یا واسطه، آنچه که به مدد یا از طریق آن به مقصود می رسند. 

4( محضر: محل حضور، مجازًا مجلس درس یا مجلسی که در آن، سخنان قابل استفاده گفته می شود. 
معنای مقابل چند واژه نادرست است؟ 3

 )ِاسرا: در شب سیر کردن(، )بن: بادام درختی(، )قاش: قسمت برجستۀ جلو زین(، )مباهات: 
 بهت و حیرت آور(، )انگاره: طرح و نقشه(، )تعّلل: عذر و دلیل آوردن(، )روضه: گل و گیاه(، 

گاهانه( )روایی: اعتبار(، )تسکین: آرام کردن(، )هشیوار: آ
4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک  

در کدام گزینه دقیقًا سه غلط امالیی یا رسم الخّطی می یابید؟ 4
1( )ماوراء الّطبیعه(، )صفای احورایی(، )مشایعت(، )برخواستن پیامبران(، )غرفۀ بلند(، )فقیر و قنی(
2( )دل دهات(، )اساس تعریف(، )تاق ضربی(، )چند سباح(، )دولت مستعجل(، )ارگ مزینان(
3( )حاظر و غایب(، )طموز سوزان(، )گمنام و قریب(، )تلؤلؤ ماه(، )فقه و حکمت(، )هلقوم چاه(

4( )غرفه های مساجد(، )قّصه و سرگردانی(، )حّد و حصر(، )ایلخوانی قشقایی(، )باران خورده(، 
)خواِن یغما(
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11  بشننونن

در کدام بیت غلط امالیی یافت می شود؟ 5
1( در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل
سالمت شکرانه  کرامت  صاحب  2( ای 
3( آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
ندادند گذر  را  ما  نامی  نیک  کوی  4( در 

الّسکارا ایها  یا  هّبوا  الّصبوح  هــات 
را بی نوا  ــش  دروی کن  تفّقدی  روزی 
مــدارا دشمنان  با  ــرّوت  م دوستان  با 
را غــزا  کن  تغییر  نمی پسندی  تو  گر 

در کدام مصراع غلط امالیی وجود دارد؟ 6
2( ببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجا 1( سالح کار کجا و من خراب کجا 
4( کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا 3( دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس 

پدیدآورندۀ اثر در کدام گزینه نادرست آمده است؟ 7
1( )فیه ما فیه: مولوی(، )تمهیدات: عین القضات همدانی(

2( )قّصۀ شیرین فرهاد: احمد عربلو(، )فی حقیقة العشق: سهروردی(
3( )مثل درخت، در شب باران: محمدعلی بهمنی(، )بخارای من، ایل من: محمد بهمن بیگی(

4( )تذکرة االولیا: عطار(، )دماوندیه: محمدتقی بهار(
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 19نون شب شمارة
سطح نون شب: سخت  زمان پیشنهادی: "30 :'5  زمان مصرفی:............  تعداد درست:............

در کدام گزینه واژه ای نادرست معنا شده است؟ 1
1( )تلّطف: نرمی کردن(، )خواجه وش: کدخدامنش(

2( )سوداگر: آنکه کارش دادوستد است(، )طاس: کاسۀ مسی(
3( )ندامت: پشیمانی(، )بعینه: عینًا(

4( )جالجل: دستار(، )شوکت: جالل(
چند واژۀ غلط معنی شده است؟  2

)بّر: خشکی(، )ریشخند: تمسخر(، )محّقر: حقیر(، )مسحور: مجذوب(، )شوربا: نوعی چاشنی(، 
پوزش خواهی(،  )اعتذار:  سرخ(،  قیمتی  سنگ   )زمّرد:  شده(،  رها  )مطلق:  کمک(،  )مؤونت: 

)التفات: توّجه(، )برافراختن: بلند کردن(، )الحاح: اصرار( 
2( سه  1( دو   
4( پنج  3( چهار   

در کدام گزینه معنی تمام واژه ها درست است؟  3
1( )عندلیب: هزاردستان(، )توقیع: نامه و فرمان(، )تیره رایی: ناراستی(، )افگار: خسته( 

2( )تمّکن: ثروت(، )قوت: رزق روزانه(، )شائبه: گمان(، )خطوات: گام( 
3( )مطرب: نوازنده(، )زهد: پارسایی(، )صباحت: سحر(، )َحشم: خدمتکاران( 

4( )مستور: پنهان(، )بذله گو: لطیفه پرداز(، )صنم: دلبر(، )نماز پیشین: نماز ظهر( 

از میان گروه واژه های زیر، چند مورد از نظر امالیی صحیح است؟  4
»مائده های زمینی - لحن تعّجب آمیز - بوی عود - کشتی های صّیادی - مرحوم درویش خان 
- صحبت و مهاوره - عنودان بدگهر - عادی و روزمّره - صالح و مصلحت - فارغ و آسوده - 

اشباح و مانند ها - نقض و خوش« 
1( ده
2( نه 

3( هشت
4( هفت
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در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟ 5
بر  هّمت  و  باشد  نفور  حقوق  اهمال  از  طبع  است  آشکار  مرّوتی  و  شامل  کرمی  کجا  1(  هر 

گزاردن مواجب آن محدود و مقصور. 
2(  اّما غیرت و حمّیت در دین آن است که در نشر مسائل حرام و حالل نهایت مبالغه را بکند 

و در امر به معروف و نهی از منکر مسامهه نکند. 
3(  چون از این مناجات فارغ شد در کوکبۀ نصرت به مصاف رفت و فتحی عظیم حاصل شد 

تا عاقالن را معلوم شود که عمل هیچ کس را خدای مهمل نگذارد. 
4(  سخن او گرچه بی مالحظه و درشت رود، به سمع رضا باید شنود و متابعت کرد. حالی 

صواب من آن است که بر باالیی روم و رسالت از دور گزارم. 
امالی کدام بیت درست است؟  6

1( تمیز از سایه ممکن نیست فرق دود بردارد
تو قامت  درخت  بخرامد  گر  که  2( تویی 
فردا قیامت  صحرای  به  تو  کوی  3( خاک 
حشر سحرگه  تا  بند،  کفنم  بر  4( پیاله 

را ما  کاحل  غبار  پاشی  شعله  گر  روی  به 
آرد احتزاز  به  را  روان  ســرو  رشــک  ز 
بریم مباهات  بهر  از  سر  فرق  بر  همه 
رستاخیز روز  حول  ببرم  دل  ز  می  به 

در میان آثار زیر چند اثر منظوم است؟  7
»تاریخ بیهقی - تاریخ بیهق - دیوار - غزلواره ها - چشمه - سانتاماریا - اسرارنامه - تیرانا«

1( دو  
2( سه 

3( چهار 
4( پنج  ّات

دبی
خ ا
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ت

نون شب 19

بشنو و بیـاموز
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209 نخساپ یٔشت ٔهما

 3پاسخنامة نون شب شمارة
بررسیگزینهها: گزینۀ )1(: لفاف: پارچه و کاغذی که بر چیزی پیچند. / گزینۀ )2(:  1  3

لطای�ف: نکته ه�ای دقی�ق و ظریف، دقایق، س�خنان نرم و دلپذی�ر / گزینۀ )3(: - / گزینۀ )4(: مش�ّیت: 
خواست )خاست: بلند شد( / پایمردی: میانجی گری، خواهشگری، شفاعت

تحت الحمایه: ویژگی کش�ور، س�رزمین یا فردی است که معمواًل به موجب پیمانی با  2  2
یک کشور نیرومند، تحت حمایت او در می آید و در عوض، امتیازات و اختیاراتی به او می دهد.

معنایصحیحکلماتیکهنادرس��تبهکاررفتهاند:بن: پستۀ وحشی، درختی خودرو  3  3
و وحش�ی که در برخی نقاط کوهس�تانی ایران می روید. / مباهات: افتخار و سرافرازی / روضه: ذکر مصیبت 
)نشانه( و نوحه سرایی 

گزینۀ )1(: صفای اهورایی - برخاستن پیامبران - فقیر و غنی / گزینۀ )2(: طاق ضربی -  4  1
 چند صباح / گزینۀ )3(: حاضر و غایب - تموز سوزان - گمنام و غریب - تأللؤ ماه - حلقوم چاه / گزینۀ )4(: 

غّصه و سرگردانی - ایلخانی قشقایی
»تغییر کن قضا )قضا و قدر(« صحیح است.  5  4
»صالح کار« به معنی مصلحت کار صحیح است. 6  1
)قلمچی( 7 »مثل درخت، در شِب باران« از دکتر شفیعی کدکنی است.   3

 4پاسخنامة نون شب شمارة
بیت )ب( ← تیمار: غم، حمایت و نگاهداش�ت، توّجه، مواظبت، مراقبت / بیت )د( ←  1  2

جافی: جفاکار، ستمکار، ستمگر، ظالم / بیت )الف( ← حرب: جنگ و نزاع / بیت )ج( ← دست برد: هجوم و حمله
ش�غال: جانور پس�تانداری است از تیرۀ س�گان که جزء رستۀ گوش�تخواران است. /  2  2

چنگ: نوعی ساز که سر آن خمیده است و تارها دارد.
بررسیسایرگزینهها:گزینۀ )1(: سودا: در این بیت: معامله و داد و ستد / گزینۀ )2(:  3  3

)نشانه( دستور: وزیر و مشاور / گزینۀ )4(: طاق: کاخ و قصر 
بررسیگزینهها: گزینۀ )1(: طبِق خاک - باروهای دود خورده / گزینۀ )2(: مار غاشیه /  4  2

گزینۀ )3(: نواحی عالم - ماشین تحریر / گزینۀ )4(: خضر فرخنده پی - مضاٌف الیه - ابراهیم ادهم
»عذار« صحیح است به معنی چهره و صورت. 5  3
واژه هایی که در متن صورت س�ؤال نادرس�ت نوش�ته ش�ده اس�ت، عبارت است از:  6  4

)قلمچی( »سالح / لهجه / سماق / سمنو« 
بیتی از لیلی و مجنون نظامی گنجه ای و مربوط به شعر پروردۀ عشق است. 7  2
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 19پاسخنامة نون شب شمارة
جالجل: زنگوله ها 1  4
شـوربا: آش سـاده که با برنج و سـبزی می پزند. / معونت: یـاری، کمک )مؤونت:  2  2

خرجی زندگی، نفقه( / زمّرد: سنگ قیمتی به رنگ سبز
بررس��ی س��ایر گزینه ها: گزینۀ )1(: توقیع: امضای نامه، مهر کردن نامه و فرمان /  3  4

)نشانه( گزینۀ )2(: خطوات: گام ها، جمع خطوه / گزینۀ )3(: صباحت: خوب رویی، زیبایی  
اصالح شدۀ موارد غلط: صحبت و محاوره / اشباه و مانندها / نغز و خوش 4  2
)قلمچی( 5 مسامهه ← مسامحه )آسان گرفتن(   2
تشریح گزینه های دیگر: گزینۀ )1(: کاحل ← کاهل / گزینۀ )2(: احتزاز ← اهتزاز /  6  3

گزینۀ )4(: حول ← هول 
آثار منظوم ← غزلواره ها )شکسپیر( / شعر چشمه )نیما( / اسرارنامه )عطار( 7  2

 20پاسخنامة نون شب شمارة
سـوله: ساختمان فلزی با سقِف بلند/ خدنگ: درختی بسیار سخت، محکم و صاف که از  1  3

چوب آن، نیزه، تیر، زین اسب و مانند آن ها می ساختند )خلنگ: علف جارو( / اشباه: همانندان )جمع است نه مفرد!( 
)نشانه( 2 راه تافتن: راه را عوض کردن، تغییر مسیر دادن    4
بررس��ی س��ایر گزینه ها: گزینۀ )1(: مألـوف: خوگرفته / گزینۀ )3(: تیمار داشـتن:  3  2

)نشانه( غمخواری / گزینۀ )4(: ُوصلت: پیوند 
تش��ریح گزینه های دیگر: گزینـۀ )1(: کارگذار ← کارگـزار / گزینۀ )3(: مخزول ←  4  2

مخذول )خوار، زبون گردیده( / گزینۀ )4(: قوک ← غوک )قورباغه( 
اصالح ش��دۀ ترکیبات اش��کال دار: زنخدان و چانـه / ضیعت اندک / اعیـان و وزیر /  5  3

محجوب گشتن / مال بی شبهت / صفت آزادگان / تحّرک روس ها / مّکه و طائف / ازل و ابد  
امالی درست واژه: بگذارد ← بگزارد / سنا ← ثنا / قرابت ← غرابت 6  3
توصیه: فصِل »این عبارت از کیست؟ / این بیت از کیست؟« کتاب تاریخ ادبیات +  7  1

قلمروها را ببین!
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