ّ
اول

دو کلمه حرف حساب
تکنیکاهی تست لغت و امال

تکنیکهای تست لغت و امال
لاؤسس

سدر تست لغت به چه چیزهایی توجه کنیم؟
مفرد و جمع بودن واژه :اگر واژة مفردی جمع معنی شود و یا برعکس غلط است.
مث ً
ال« :بنان» یعنی «انگشت» نه انگشتان!
اس��م و صفت بودن واژه :اگر واژهای که صفت اس��ت اسم معنی شود یا برعکس
غلط است.
مث ً
ال «اکراه» یعنی «ناخوش��ایند بودن» که اسم است .اگر آن را «ناخوشایند» ،که
صفت است ،معنی کنیم ،غلط است.
اگر کلمة  Aمعنی  Bبدهد و کلمة  Bمعنی  Cبدهد ،الزام ًا کلمة  Aمعنی  Cنمیدهد.
مث ً
ال «هویدا :روشن» و «روشن :خاموش نبودن» ولی هویدا معنی خاموش نبودن نمیدهد.
اگر کلمات  Aو  Bمعنی  Cبدهند الزام ًا  Aو  Bهممعنی نیستند.
مث ً
ال «معهود :شناختهش��ده» و «مشهور :شناختهش��ده» ا ّما «معهود» و «مشهور»
هممعنی نیستند.
ِ
در تس��ت لغت منبع اصلی واژهنامة خود کتابهای درس��ی اس��ت ا ّما از لغات
معنینش��ده در واژهنامه هم بارها س��ؤال طرح شده اس��ت .پس فقط واژهنامه را
نخوانید و پس از خواندن آن ،بر لغات غیر واژهنامهای مسلّط شوید.
در خواندن واژهنامة کتاب درس��ی اگر کلمهای چند معنی داد ،تمام معانی آن را
مفصل اس��ت باید کلمه
بخوانید نه فقط معنی ا ّول! اگر کلمهای دارای توضیحات ّ
(متأسفانه).
به کلمه تا آخر حفظ باشید
ّ
در معنی کلمه اگر معنی کلّی بدون توضیح آورده شود هم درست است ولی اگر
توضیح همراهش باشد ،حتم ًا باید آن توضیح هم درست باشد.
مث ً
ال «کرند :اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد» اگر در تستی بگوید «کرند :اسب»
صحیح است ا ّما اگر بگوید «کرند :اسبی که به رنگ سرخ تیره باشد» غلط است.
اگر در معنای کلمهای در واژهنامه آمده باشد  : Aمجازا ً  Bیا  : Aکنایه از  Bاگر
در تستی بگوید  B : Aنباید سریع ًا آن را درست یا غلط بگیریم و این مورد را با
توجه به سایر اطالعات سؤال باید حل کنیم .گرچه در کنکور نظام قدیم موردی
ّ
ِ
داشتیم که خود کنکور این حالت را درست گرفته بود.
مث ً
توجه به س��ایر
با
بیابان»
ال« :وادی :مجازا ً بیابان» اگر در تس��تی بگوید «وادی:
ّ
اطالعات سؤال و واژههای موجود ،درست یا غلط بودن را تعیین میکنیم.

باسح فرح هملک ود
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برعکس معنی ،از موارد طرح تست میتواند باشد .یعنی اگر در کتاب آمده است
 B : Aمیتواند  A : Bرا بپرس��د .گرچه این نکته س��اده به نظر میرس��د ا ّما اگر
به واژهنامة کتاب درس��ی مراجعه کنید و برعکس معنی را از خود س��ؤال کنید
میبینید که چندان هم ساده نیست!
لاؤسس

سدر تست امال به چه چیزهایی توجه کنیم؟

لاؤسس

توجه نکنیم؟
سدر تست امال به چه چیزهایی ّ

لاؤسس

ستفاوت امال و رسمالخط چیست؟

بدیهی اس��ت هر واژهای ارزش امالیی ندارد و در تس��تها همة کلمات را بررس��ی
نمیکنیم؛ مهمترین کلمات امالیی آنهایی هستند که دارای حروفی از این شش گروه
میباشند( :ء -ع)( ،ت -ط)( ،س -ص -ث)( ،ح -هـ)( ،ز -ذ -ض -ظ) و (ق -غ)
مورد دیگری که حتم ًا بررسی کنید «الف» موجود در فعلهاست که گاهی زاید است.
مث ً
ال «بـ  +انداخت← بینداخت» اگر به صورت «بیانداخت» نوش��ته شود غلط
اس��ت .کافی است به چیزی که نوشتهایم توجه کنیم و آن را بخوانیم .زاید بودن
یا نبودنش به راحتی مشخص میشود .در حقیقت «ا» حذف شده و «ی» میانجی
به جای آن آمده است .البته بدیهی است هر جا «الف» در فعل میبینیم غلط به
حساب نمیآید« :بایست» درست است.
به «ه» در بعضی کلمات که واج میانجی «گ» به جای آن آمده است دقت کنید.
مث ً
ال« :آسوده  +ی ← آسودگی» نه آسودهگی!

سرکج (پراکنده  -پراگنده)
سر هم و جدای معمولی (دلداده  -دلداده)
نقطه
دندانه
تش��دید (مگر در مواردی که تأکید بر غلط رس��مالخطی دارد یا به ویرایش ف ّنی
اشاره شده است یا مستقیم ًا از خود تشدید سؤال شده)
«ء» و «ی» به جای هم (آئینه  -آیینه)
غلطهای رس��مالخطی عموم ًا ناظر بر «ال��ف» ِ
زاید موجود در بعضی فعلها (مثلِ
بیافکند) ،تشدید و موارد ری ِز اینچنینی است.
اگرچه «الف» ِ
زاید موجود در بعضی فعلها ،غلط امالیی هم محس��وب میشود و
در تستها دقیق ًا ِّ
خط مر ِز مشخّ صی بین این دو نمیتوان قائل شد.
توصیه میکنم اگر در صورت سؤالی به رسمالخط اشاره شده بود عم ً
ال خود سؤال
توجه کنید.
به نوعی راهنمایی میکند که به «الف» فعل یا … ّ
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لاؤسس

سآیا تست امال را میتوان با تکنیکی در زمان کوتاه حل کرد؟

در نوعی از تس��تهای امال (نوع  Aدر این کتاب) که متنی را در صورت س��ؤال
داری��م و واژههای��ی در گزینهها میت��وان از تکنیکی ک��ه آن را «»E-method
نامیدهام بهره گرفت .این تکنیک بسیار ساده و راهگشاست و گاهی باعث کاهش
توجه به متن سؤال مستقیم ًا
زمان خیرهکنندهای میش��ود؛ بدین صورت که بدون ّ
س��راغ گزینهها میرویم و در مورد کلمات تکامالیی (کلماتی که تش��ابه امالیی
ندارن��د) تصمیم میگیری��م ،گاهی با ای��ن تکنیک دو یا حتی س��ه گزینه حذف
میشوند .این تکنیک را با مثالی از کنکور سراسری توضیح میدهم:

 تست ست در متن زیر ،امالی کدام واژه نادرست است؟

سراسری 93 -

شر و آفت است.
«درویش��ی و فقر ،اصل بالها و زایلکنندة زور و حمیّت و مجمع ّ

مذمت است .درویش اگر سخاوت
عبارتی که توانگری را مدح است ،درویشی را ّ
ورزد به افراط و زیادهروی منسوب شود و اگر در اظهار ِحلم کوشد ،آن را ضعف

شمرند و اگر فساحت نماید ،بسیار گوی باشد».
 )۱منسوب

 )۲فساحت

حمیت
ّ )۳

 )۴مذ ّمت

توجه به متنِ س��ؤال ،پاسخ ،که گزینة ( )۲است،
:خساپبا نگاهی به گزینهها و بدون ّ
به دست میآید چرا که «فصاحت» در معنای متعارف خود ،تکامالیی است!
لاؤسس

ستکنیک قرینهیابی چیست؟

حد خفنی! بلدید.
فرض کنید شما با تالش فراوان! جدول تشابهات امالیی را در ّ
لا میدانید «ص��واب و ثواب» چه معانی دارند .ح��ال در متن امالیی (خصوصاً
مث� ً
متنهای شمارشی) از کجا باید فهمید که کدام اینها درستاند؛ شاید بگویید خُ ب
متوجه
مش��خص اس��ت« :از راه معنی کردن متن»؛ ا ّما کمی که در امال جلو بروید
ّ
میش��وید بسیاری از متون امالیی دارای معنی پیوسته و مشخص و کاملی نیستند
چرا که متن اصلی دس��تکاری و کم و زیاد ش��ده و ح ّتی از جاهای مختلف یک
متن دو جمله گاهی بیربط به هم چسبیده است .در این موارد از تکنیک قرینهیابی
استفاده میکنیم .یعنی از حول و حوش همان کلمه استفاده میکنیم و از مترادفها،
متضادها ،زیرمجموعهها و س��ایر مواردی که در یافتن معنی و امالی درست کلمه
به ما کمکی میکند اس��تفاده میکنیم؛ مثال س��ادهاش این است که شما به راحتی
میفهمید ترکیب «ثواب و درست» غلط است و «صواب و درست» صحیح است.
در این مورد ش��ما از قرینه «درس��ت» بهره بردهاید .البته این قرینه همیشه به این
سادگی نیست و شما با زدن تست ،قرینهیاب ماهری خواهید شد!
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درس ششم
نینامه
آفتاب جمال حق
ِ
روح انسان خداجو در
اشتیاق:میل قلب اس��ت به دیدار محبوب؛ در متن درس ،کش��ش ِ
راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی
ایدونک :ایدون که؛ ایدون :اینچنین
بدحاالن :کسانی که سیر و سلوک آنها به سوی حقُ ،کند است.
بیگاه شدن :فرا رسیدن هنگام غروب یا شب
پرده :در اصطالح موسیقی یعنی آهنگ و نغمههای مرتّب ،حجاب
تاب :فروغ ،پرتو
ضد زهر
تریاق :پادزهرّ ،
حریف :دوست ،همدم ،همراه
برحسب :مطابقِ  ،طبقِ
خوشحاالن :رهروان راه حق که از سیر به سوی حق شادماناند.
دستور :اجازه ،وزیر
دمساز :مونس ،همراز ،دردآشنا
سور :جشن
شرحهشرحه :پارهپاره؛ شرحه :پارة گوشتی که از درازا بریده باشند.
شیون :ناله و ماتم ،زاری و فریاد که در مصیبت و محنت برآرند.
ظن :گمان ،پندار
مستغرق :مجذوب ،شیفته؛ مستغرق گشتن :حیران و شیفته شدن
مستمع :شنونده ،گوشدارنده
مستور :پوشیده ،پنهان
نفیر :فریاد و زاری به صدای بلند

 -مهدزاود یسرافمشش سرد
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نیستان :نیزار ،جایی که نی فراوان روییده باشد.
فراق :دوری ،هجران ،جدایی
نیست باد :نابود باد (در مصراع دوم)
بیروزی :بینصیب ،درویش ،بینوا
اسلوب :شیوه ،گونه ،طرز
فرزانه :دانشمند ،حکیم
کُلّ شی ٍء یَرجِ ُع اِلی ا َصله :هر چیزی سرانجام به اصل و ریشة خود بازمیگردد.
تجلّی :پدید آمدن ،نمایان شدن ،هویدایی
قرب :نزدیکی ،نزدیک شدن ،متضا ِد بُعد
عرضه دهد :بیان کند.

…………

صاحب سخن

…………

شرحهشرحه از فراق … … … …

اسلوب معادله

…………

اصل و وصل

…………

استقالل نحوی

…………

جستن اسرار

…………

تأیید مفهوم

…………

مستور و پوشیده

…………

محرم راز

…………

زهر و تریاق

…………

برحسب فکر

…………

والسالم
ّ

…………

ظرفیت وجودی
ّ

…………

مثنوی معنوی

…………

تجلّی و قرب

…………

شیون و سور

…………

حقتعالی

…………

معکوس

…………

مستغرق

…………

مستمع

…………

عرضه دادن

…………

حکایت
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3 35در کدام مورد غلط امالیی وجود دارد؟
الف) سر کار گذاشتن -باال غیرت ًا  -زل زدن  -چهار نعل
ب) قلب فسرده -دم سطوران -ضربتی چند -اسیر بعثی
ِ
نحس دیومانند -سپید معجر -محتاج فرومایه -حرج و مرج قلمی
پ)
ت) گرزه و شرزه -شیر ارغند -اثاث تزویر -اختر سعد
ث) سلاّ نهسلاّ نه -علف و خار -عرع ِر خر -عنقریب

 )۱الف -ب -پ  )۲ب -ت -پ

 )۳ت -پ -ث

 )۴الف -ث -ت

3 36کدام واژه صحیح معنی نشده است؟

 )۱بگسل :پاره کن ،جدا کن ،نابود کن
 )۲پسافکند :پسافکننده ،میراث
 )۳زُل زدن :با چشمی ثابت و بیحرکت به چیزی نگاه کردن
 )۴عامل تخریب :شخصی نظامی که کارش نابود کردن هدفهای نظامی است.

3 37در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟

 )1ت��ا درد و ورم ف��رو نش��یند
 )2بفک��ن ز پ��ی ای��ن اس��اس تزوی��ر
 )3زی��ن بیخ��ردان س��فله بس��تان
 )4بگ��رای چ��و اژده��ای گ��رزه

کاف��ور ب��ر آن ظم��اد کردن��د
بگس��ل ز ه��م ای��ن ن��ژاد و پیون��د
خردمن��د
م��ردم
دل
داد
بخ��روش چ��و ش��رزه ش��یر ارغن��د

تستهای درس 6
3 38معنی کلمات« :برحسب ،مستغرق ،مستمع ،تاب» به ترتیب در کدام گزینه صحیح آمده است؟
 )۲برطبق ،شیفته ،شنونده ،گرم
 )۱مطابق ،غرقشده ،گوینده ،فروغ

 )۳طبق ،مجذوب ،گوشدارنده ،پرتو

 )۴محاسبه ،شیفته ،شنونده ،پرتو

3 39معنی ……… واژه از میان واژههای زیر نادرست است.
ایدونکه  :اینچنین /پرده  :حجاب /تریاق  :زهر /دستور  :وزیر /دمساز  :دردمند /ظن :
پندار /مستور :نوشتهشده /سور :جشن /شیون :ماتم

 )۱دو

 )۲سه

 )۳چهار

 )۴پنج

4 40معنای چند واژه در داخل کمانک درست نیامده است؟
شرحه (پارة گوشت از درازا بریده شده) ،دستور (راهنمایی) ،نفیر (زاری بلند) ،بیروزی
(درویش) ،بیگاه (دیر)

 )1سه

 )2دو

 )3یک

 )4چهار

یسراف سرد هب سرد یاه تستست
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4 41معنی واژههای «تریاق ،دستور ،بیروزی» به ترتیب ،در کدام گزینه آمده است؟

 )1پادزهر -راهنما  -ناعاشق
ضدزهر -امر  -عاقل
ّ )3

 )2زهر -اجازه  -درویش
ضدزهر -وزیر -بینوا
ّ )4

4 42معنی واژة «پخته» در بیت زیر ،در کدام گزینه تکرار شده است؟
والس�لام»
�د،
بای�
�اه
«در نیاب��د ح��ال پخت��ه هی��چ خ��ام پ��س س��خن کوت�
ّ

 )1بلکازآنمستانکهچون ِمی،میخورند
 )2ب��رگ زرد ریش و آن موی س��پید
 )3زین درخت آن برگ زردش را مبین
 )4ب��ه راه دی��ن عوامال ّن��اس عامن��د

عقله��ای پخت��ه حس��رت میبرن��د
به��ر عق��ل پخت��ه م��یآرد نوی��د
س��یبهای پخت��ة او را بچی��ن
ندان��ی پخت��ه ایش��ان را ک��ه خامن��د

4 43معنی کدام واژه نادرست آمده است؟

 )1نی حریف هر که از یاری برید
ظن خود شد یار من
 )2هر کسی از ّ
 )3تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
 )4چه نیکو گفت با جمشید دستور

پردههایش پردههای ما درید (حجاب)
از درون من نجست اسرار من (گمان)
لیک کس را دید جان دستور نیست (اجبار)
که با نادان نه شیون باد و نه سور (وزیر)

4 44از میان واژگان زیر ……… واژه ،نادرست معنی شده است.
«جفت :همراه /مستور :همدم /دستور :وزیر /نفیر :ناله و زاری با صدای آهسته /تریاق :زهر»

 )1یک

 )2دو

 )3سه

 )4چهار

4 45در کدام گزینه غلط امالیی نمیبینید؟

ظرفیت وجودی -مستمع -استقالل نحوی
 )۱محرم راز-
ّ

 )۲شرحهشرحه از فراغ -اسلوب معادله -مثنوی معنوی -حقتعالی
 )۳مستغرق -بر حسب فکر -عرضه دادن -شیون و صور

 )۴اصل و وصل -مسطور و پوشیده -زهر و تریاق -تأیید مفهوم
4 46کدام توضیح ناصواب است؟
 )۱زاری و فریاد که در مصیبت و محنت برآرند← شیون

 )۲کشش روح انسان خداجو در راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی← اشتیاق
 )۳رهروان راه حق که از سیر به سوی حق شادماناند← خوشحاالن
 )۴فریاد و زاری و زیر لب دشنام دادن← نفیر
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4 47معنی درست واژههای «شرحه ،بیگاه ،دستور ،نفیر» در کدام گزینه آمده است؟
 )1پاره گوشت  -دیر  -اجازه  -صدای کوتاه

 )2پاره  -بیموقع  -امر  -زاری بلند
 )3پاره  -بیموقع  -راهنما  -صدای بلند
 )4پاره گوشت  -دیر  -وزیر  -فریاد بلند

8

4معنی واژههای زیر بهترتیب در کدام گزینه صحیح آمده است؟
«ایدونک  -مستغرق  -اسلوب  -تجلّی»

 )1اینچنین که  -شیفته  -طرز  -هویدایی
 )2ایدونکه  -غرق شده  -گونه  -نور
 )3اینچنین  -مجذوب  -شیوه  -پدید آمدن
 )4چنین  -غرق  -ساختار  -نمایان شدن

تستهای درس 7
9

4معنی واژههای زیر در کدام گزینه تمام ًا اشتباه آمده است؟
«سامان -قوتُ -محب -سودا»

 )۱امکان -رمق -عاشق -خیالی
میسر -نیرو -یار -خیال
ّ )۳

 )۲درخورنده -غذاها -معشوق -دیوانه
 )۴درخور -خوراک -دوست -دیوانگی

5 50از میان واژههای معنیشدة زیر ،چند واژه غلط معنی شده است؟
(مماتُ  :مردن)( -روحانی  :ملکوتی)( -بیخودی  :بیهوشی)( -فرض  :ضروری)( -نغمه :
ترانه)( -کمال :کامل بودن)( -بزم :ضیافت)( -جمال :زیبا)

 )۱یک

 )۲دو

 )۳سه

 )۴چهار

 )۱یک

 )۲دو

 )۳سه

 )۴چهار

5 51در میان واژهها و ترکیبات زیر چند مورد غلط امالیی وجود دارد؟
الدین سهروردی -غایت
«فرز راه  -حیات و ممات -مصطفی -ابتحاج -حریم ُحسن -شهاب ّ
و نهایت -معرفت و محبّت -از بحر این معنی -عینالقضات -منزوی -روحانی و جسمانی»
5 52معنی واژههای «جسمانی ُ -حسن  -شیدایی  -حریم» به ترتیب در کدام گزینه صحیح است؟
 )1ما ّدی  -نیکویی  -پریشانی  -دیوار
 )2منسوب به جسم  -زیبایی  -دیوانگی  -پیرامون

 )3روحانی  -زیبایی  -عاشقی  -گراگرد
 )4دنیوی  -زیبا  -عاشقی  -حرم
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تشابهات امالیی
اساس :پایه

بنایی که محکم ندارد ،اساس /بلندش مکن ورکنی زو هراس

اثاث :وسایل خانه

مکن از کس ،اثاث خانه دریغ

اشباه :مانندها،
جمع ِشبه
ِ

صدهزاران این چنین اشباه بین /فرقشان هفتاد ساله راه ،بین

اشباح :سیاهیها،
جمع شبح
ِ

طلسم تماشای هالهاند
یا رقص صوفیانة اشباح و سایههاست /آدم که در
ِ

شِبه :مانند ،مثل

زمرد از مینا
به ِشبه و شکل تو گر دیگران برون آیند /زمانه نیک شناسد ّ

شَبح :سیاهی ،سایه

آورده را به همره خود باد برده بود /گویی خیال بود ،شبح بود ،سایه بود

اسیر :گرفتار

پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد.

اثیر :کرۀ آتش

ِ
گنبد اثیر مباش
اثر دوزخ ار نمیخواهی /ساکن

آجل :آینده

ِ
ِ
ِ
محنت آج��ل ،تیرهکردن
تش��ویش
راحت اکنون را به
گف��ت
خالف رای خردمند است.

عاجل :حال ،عجلهکننده

صحت کامل ،شفای عاجل است
شربت مرگ از برای عاشقانّ /

اجل :مرگ

که فردا چو ِ
حکم ضرورت ،زبان درکشی
پیک اجل دررسید /به ِ

اجلّ  :گرامیتر

شیخ اجلّ  ،سعدی شیرازی ،در قرن هفتم میزیست.

اِبا :خودداری

دوستی گفت عیب من با غیر /من خود از عیب خود ابا نکنم

عَبا :نوعی لباس

این تلخکام طایفۀ شنگ و شوربخت /زیر عبا گرفته و بر پشت پوست ،تخت
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آزار :اذیّت

ِ
گرم تا کی بماند این بازار؟
ای
زبردست زیردست آزارْ /

آذار :معادلِ ماه اوّل بهار

مثال قطرة ِ
ِ
باران ابر آذاری /که کرد هر صدفی را به لؤلؤ ای حامل

اِزار :شلوار

ردا و ازار از گیا بافته /عمامه به فرق از گیا تافته

عذار :صورت ،چهره

ِ
شاهد غضبان
بر گلِ سرخ از نم ،اوفتاده آللی /همچو عرق بر عذار

اِصرار :پافشاری

ِ
دل من با چه اصراری تو را خواست /و میدانم چرا خواست

اَسرار :جمع ِس ّر ،رازها

اسرارِ تو ِ
پیش کس نگویم /اوصاف تو پیش کس نخوانم

القا :آموختن ،تلقین کردن

هرچه خواهد میکند در کشو ِر دل شا ِه عشق/
حجتی القا کند
عقل را کو َزهرهای تا ّ

الغا :لغو کردن

جدی نگرفتهاند.
و گروهی هنوز قانون الغایِ بردگی را ّ

اَلَم :درد

رنج و اَل َ ِم اهل عامل ،بدان بینهایت است که حرص ،ایشان را
عنان گرفته میگرداند.

َعلَم :پرچم

پیشبند چرمین کاوه ،همان علَم یا بیرق یا درفش کاویان شد.

عِلم :دانش

کس نیاموخت علمِ تیر از من /که مرا عاقبت نشانه نکرد

عمل :کار ،مفردِ اعمال

علم چندان که بیشتر خوانی /چون عمل در تو نیست ،نادانی

اَمل :آرزو ،مفردِ آمال

چندین امل چه پیش نهی ،مرگ در قفا؟

تألّم :دردمندی

لیکن ،نیاز ،اصل تألّمهاست.

تعلّم :آموختن

عقل ،چون از علم کامل میشود /وز تعلّم ،علم حاصل میشود

تأمّل :تفکّر ،درنگ ،تدبّر

کارها را پیش از تأ ّمل و تدبّر آغاز نکند.

تعمّل :عملکردن،
رنج بردن درکار ،کوشش کردن

تعمل بود.
بجای مدام حرف زدن باید اهل کار و زحمت و ّ

ششم

زنجیر هاهی امال یی
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زنجیرههای امالیی
شِ به

شبح

اشباح

(مانند)

(سیاهی)

(سیاهیها)

اشباه
(همانندها)

اهتزاز
(برافراشتن)

تشبیه

احراز

(به دست
آوردن)

محضر

حضور

محظور

احتضار

(محذور،
مانع)

محظوظ
(بهرهور)

(رو به مرگ
بودن)

شباهت

احتراز
(دوری)

حضر

(ساکن
بودن)

سفر

مشتبه

(اشتباهکننده)

تحذیر

(دور داشتن)

حذر

(دوری)

هش مت

350

توجه به معنا و ریش��ة کلمات و دانش
در عبارات زیر با ّ
امالیی ،خود صورت درست امالیی را برگزینید.
1 1ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای

نیکمحضر
نیکمحظر

2 2دیگر برادران بلند و خوبروی ،پدر به کراهت و
رعیت از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان
ّ 3 3

استهقار

5 5و علما را به گمراهی
6 6پرسید موجب

منسوب

خصمی
خسمی

در او نظر میکرد.

استحقار

مغلوب
مقلوب

4 4سرهنگزادهای بر در سرای دیدم که عقل و کیاست فهم و
منصوب

گفت :ملک رحمت آورد.

بودند.
فراصتی
فراستی

زایدالوصف داشت.

کردن از فواید علم محروم ماندن است.

حق تو چیست؟ گفت :همه را راضی کردم مگر حسود.
اینان در ّ
قربت

7 7از بزرگی جور و ستمش راه
غربت
8 8درویش��ی را دیدم س��ر بر آس��تان کعبه همیمالی��د که یا غفور و یا رحیم ت��و دانی که از   
ظلوم
ضلوم

گرفتند و ارتفاع والیت نقصان پذیرفت.

و جهول چه آيد؟

9 9تنی چند از روندگان م ّتفق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت
1 10چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا
زیادت کنند.

خاستم
خواستم
زن
ظن

تا مرافقت کنم.
حق او
صالحیت در ّ
ّ

نهم

دستهبندیاه
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جک و جانور جات
ابرش
است ،مطلقِ اسب

اس��بی که دارای پوس��ت خالدار یا رنگ به رنگ (به ویژه س��رخ و سفید)

افسار

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

بارگی

اسب

باره

اسب

تازی

اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و پاهای باریک

توسن

اسب سرکش

جال

دام و تور

جرّاره

ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار س ّمی که ُدمش روی زمین کشیده میشود.

دد
رکاب
میگذارد.

جانور د ّرنده مانند شیر و پلنگ و گرگ
حلقهای فلزی که در دو طرف زین اسب آویخته میشود و سوار پا در آن

ستوران

ِ
خاصه اسب و استر و خر
جمع ستور،
ِ
حیوانات چهارپا ّ

سرگین

فضلة برخی چهارپایان مانند اسب و …

سمند

اسبی که رنگش مایل به زردی باشد ،زرده ،مطلق اسب

شغال

جانور پستانداری است از تیرة سگان که جزء رستة گوشتخواران است.

شیهه

صدا و آواز اسب

عنان

افسار ،دهنه

عندلیب

بلبل ،هزاردستان

دهم

تس کلّ
تاهی ی
افرسی  11 ،12و 10
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؟ ریاضی  - 98نظام جدید
«4صاحب جمال ،پسندیده ،برتر ،رواق» به ترتیب ،معانی کدام واژههاست 

433

4معانی واژهها که در مقابل آنها آمده است «همگی» درست است؛ بهجز :تجربی  - 98نظام جدید

 )1وسیم ،قداست ،فراسوَ ،ط َبق
 )3جسیم ،صواب ،فایق ،محراب

(جل :پوشش)
( )1مقالت :گفتار) ُ

( )3کفایت :بسنده) (عماد :تکیهگاه)

 )2قسیم ،صواب ،ماورا ،طاق
 )4نسیم ،صفوت ،ماسوا ،بخش قوسی هر چیز
( )2لطیفه :گفتار نغز) (گرمرو :کوشا)

( )4دستاورد :پیامد) (تنیده :درهم بافتن)

4 434معنی مقابل کدام واژه ،کام ً
ال درست است؟
 )1ولیمه :طعامی که در مهمانی و عروسی میدهند.

انسانی  - 98نظام جدید

 )2پوییدن :حرکت و جستوخیز برای مقصد نامعلوم

 )3درهم :واحد پول طال که ارزش آن بیش از دینار بوده است.

 )4دینار :واحد پول و سکۀ نقره که در گذشته رواج داشته است.
4 435واژههای کدام گزینه ،در معانی «قهرآلود ،نقشه ،روش ،حرارت»

 )1شرزه ،محضر ،مسلک ،سودا
 )3ارغند ،انگاره ،ن َ َمط ،تپش

است؟زبان  - 98نظام جدید

 )2گرزه ،انگاره ،ن َ َمط ،سودا
 )4ارغند ،آوند ،مسلک ،تپش

4 436معنی مقابل چند واژه نادرست است؟

هنر  - 98نظام جدید

(معجر :روسری) (فاحش :واضح) (حمایل :نگهدارنده) (خستن :مجروح) (هریوه :ترسناک)

(آزگار :کامل) (تعب :سرزنش) (روایی :رونق داشتن) (محظوظ :پست شده)

 )1دو

 )2سه

 )3چهار

 )4پنج

4 437معنی واژههای «آخته ،معوج ،سجیّه ،شگرف» ،به ترتیب ،کدام است 
؟
 )2کشیده ،ناراست ،خصلتها ،عظیم
 )1برکشیده ،کج ،عادت ،نیرومند
بران ،انحراف ،عادت ،قوی
 )3بیرون آمده ،نادرست ،خویها ،توانا  )4تیز و ّ

خارج  - 98نظام جدید

4 438معنی چند واژه در مقابل آن صحیح آمده است؟

(مشایعت :استقبال) (پگاه :شامگاه) (انگاره :نقشه) (ماسیدن :به ثمر رسیدن) (معجر:

آتشدان) (شهد فایق :عسل خالص) (اکراه :ناخوشایند بودن) (صنعت :کار) (حلیه :مکر)

 )۱شش

 )۲پنج

 )۳چهار

 )۴سه
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4 439در کدام گزینه هیچ غلط امالیی وجود ندارد؟

محب و حبیب -سرشک
 )۱عصارة تاک -مینگزاری-
ّ
 )۲مضافٌالیه -فراز برج -مواحب خداداد -بساط تهویه
 )۳حزینترین لحن -ارتفاء والیت -غدر ناجوانمردان -غو و فریاد
 )۴ذلّه شدن -تای بیهمتا -صلوات -ادا و اطوار

4 440معنی واژههای «اعراض -تپش -موبد -شگرف -نشئه» در کدام گزینه کام ً
ال درست
آمده است؟

 )۱رویگردانی -زندگی -مشاور -عجیب -کیفوری
 )۲انصراف -حرارت -روحانی زرتشتی -نیرومند -سرمستی
ی گردان از چیزی -اضطراب -روحانی -نیرومند -خماری
 )۳رو 
 )۴رویگردان از چیزی -اضطراب ناشی از گرمی -روحانی مسیحی -قوی -سرخوشی
4 441در مقابل چند لغت ،معنیِ آن صحیح نوشته نشده است؟

(وخامت :بدفرجامی) (معلّق :آویختهشده) (کی :پادشاه) (سرپَر زدن :توقّف طوالنی)
(کلهخود :کاله فلزی جنگی) (واعظ :پنددهندگان) (قسیم :صاحب جمال) (سرور :خوشحال)
(تقصیر :کوتاهی) (جالل :شکوه)

 )۱چهار

 )۲سه

 )۳دو

 )۴یک

4 442در کدام گزینه امالی همة کلمات ،ترکیبات و گروهها صحیح است؟

حد و کران -وحشی -مقلوب و مقهور
 )۱تحریر و کتابت  -بی ّ
 )۲منصوب به کاوه -بغض و اندوه -درشت و ستبر -لطفت
 )۳سر منزل غایی -افسرده -غرق حیرت -زیحیات
 )۴صفحة ضمیر -قدم میگذاری -اتاق درس -صورت ظاهر

4 443چند مور ِد ناصحیح ،در میان موارد زیر مییابید؟
الف) صفوت :برگزیده از افراد بشر
ب) کاینات :همة موجودات جهان

پ) مفخر :مایة ناز و بزرگی
ت) وجه :ذات

ث) بدحاالن :کسانی که سیر و سلوک آنها به سوی حقُ ،کند است.
ج) جسمانی :منسوب به جسم ،روحانی

سمی
جراره :ویژگی نوعی مار بسیار ّ
چ) ّ

 )۱دو

 )۲سه

 )۳چهار

 )۴یک

تس کلّ
ت ی امال
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تیپ :A

متن امالیی غیرشمارشی با جواب یک یا چند واژه؛ در این تیپ میتوانید از E - method

که در فصل «دو کلمه حرف حساب» توضیح دادهام بهره بگیرید.
5 514در متن زیر ،امالی کدام واژه ،غلط است؟

«مستأجر بستان و ضامن مستقالت را که دخل به مشروط وفا نکرده باشد در استیفای
مضمون سخت نگیرد و به آخر معامله چیزی مسامحه کند و بار دیگر عملی از آن با

منفعتتر ارزانی دارد تا منتفع گردد».
 )2مسامحه
 )1استیفا

 )3مضمون

 )4مستقلاّ ت

5 515با توجه به متنِ زیر ،امالی کدام واژهها همگی غلط است؟

صحت حال
«شگال گفت :من از مذل ّت این تهمت بیرون نیایم ،تا ملک حیلتی نسازد که ّ
و روشنی کار بدان بشناسد ،با آنکه به براعت ساحت و کمال دیانت خویش ِسقَطی تمام
دارم و متیقنّم که هر چند حزم بیشتر شود ،مزیّت و رجحان من در اخالص و مناصحت

بر همة حشم و خدم ظاهرتر گردد».

 )1مذلّت ،متیقّن

 )3حزم ،مناصحت

 )2براعتِ ،سقَط

 )4رجحان ،ساحت

5 516در عبارت زیر امالی کدام واژه نادرست است؟

«سه تن آرزوی چیزی برند و نیابند :مفسدی که ثواب مصلحان چشم دارد و بخیلی که

سنای اصحاب مر ّوت توقع کند و جاهلی که از سر سفاهت و غضب و حرص برنخیزد و

الحاح ورزد که با نیک مردان برابر بود».

 )1سفاهت

 )2الحاح

 )3ثواب

 )4سنا

5 517در متن زیر ،امالی کدام کلمه نادرست است؟
«چون ملک این باب بشنود ،شکر گزارد و گفت :خطا کردم که خواب بر ایشان عرضه
کردم و اگر رحمت آسمانی و شفقت ایران دخت نبودی ،عاقبت اشارت آن دژخیمان به
هالک من و عزیزان و اتباع کشیدی و هر که را سعادت ازلی یار باشد ،مناصحت مخلصان
تعمل و تدبّر اقدام نکند و موضع حزم
و موعظت مشفقان را عزیز دارد و در کارها پیش از ّ
و احتیاط را ضایع نگذارد».

 )1اتباع

 )2تع ّمل

 )3ازلی

 )4حزم

لما یّلک تست 399
5 518در متن زیر ،امالی کدام واژه نادرست است؟

شر و آفت است .عبارتی
«درویشی و فقر ،اصل بالها و زایلکنندة زور و حمیّت و مجمع ّ

که توانگری را مدح است ،درویشی را مذ ّمت است .درویش اگر سخاوت ورزد به افراط

و زیادهروی منسوب شود و اگر در اظهار ِحلم کوشد ،آن را ضعف شمرند و اگر فساحت

نماید ،بسیار گوی باشد».

 )1منسوب

 )2فساحت

حمیت
ّ )3

 )4مذ ّمت

5 519در متن «بساط نور جمال ،حور را شاید ،نه نگار روز را ،مالحی با حازم چگونه متابعت
نماید چون خورشید عالمآرای ،سر از مطلع خویش بر آرد چراغ درویشان بیضیا ماند،
جان آدم ،گمشدة خود را در نور صبح کاذب نطلبد که از ضیای او شب یلدا سوزن را در

میان خاک بتوان یافت ،».امالی کدام واژه غلط است؟

 )1متابعت

 )2حازم

 )3ضیا

 )4مالحی

5 520در متن زیر ،امالی کدام کلمه درست نیست؟

«ملک فرمود :مانع خشم و حایل سیاست آن بود که صدق اخالص و مناصحت تو

میشناختم و میدانستم که بر تو در این محاوره ،غرامتی نیست ،چه میخواستی که قرار

عظیمت ما در تقدیم و تأخیر آن غرض بشناسی و قدم در کار نهی .بدین حزم ،خرد و

دهایِ تو آزمودهتر گشت و اعتماد بر نیک بندگی و طاعت تو بیفزود».

 )1حزم

 )2حایل

 )3عظیمت

 )4غرامت

5 521در متن «هر که را سعادت ازلی یار باشد ،مناصحت مخلصان و موعظت مشفقان را عزیز
دارد و در کارها پیش از تأ ّمل و تدبّر آغاز نکند و موضع حزم و احتیاط را ضایع نگزارد
و اگر کسی را بخت مئونت نماید و مالزمت این سیرت دست دهد بر آن تحمید و صلت

چشم نتوان داشت ».امالی کدام واژگان غلط است؟

 )2مئونت ،تأ ّمل
 )4تأ ّمل ،موعظت

 )1نگزارد ،موضع
 )3مئونت ،نگزارد

5 522در متن زیر ،امالی کدام واژه نادرست است؟

«هر که خود در مقام حاجت فرو گذارد و در صیانت ذات خویش احتمام ننماید ،دیگران

را در وی امیدی نماند و سخن تو دلیل است بر قصور فهم و وفور جهل تو ،تا گمان نبری
که این تضریب بر رای ملک پوشیده ماند که چون تأ ّملی فرماید و تمییز ملکانه بر تزویر

تو گمارد ،رسوایی تو پیدا آید و نصیحت از معاندت جدا شود».

 )1تأ ّمل

 )2تضریب

 )3احتمام

 )4صیانت

400
5 523در متن زیر ،امالی کدام واژه غلط است؟
« َملک را در عواقب این کار ،نظری از فرایض است ،که ُملک بیطبَع نتوان داشت و
جوانب باطل کردن از خللی خالی نماند و به هر وقت بندهای
خدمتگاران کافی را به قصد
ْ
مهمات نیفتد و مرشّ ح اعتماد نگردد».
در معرض کفایت ّ

 )1طبع

 )2مرشّ ح

 )3معرض

 )4عواقب

5 524در متن «اعیان شهر را حضور او موافق نمود و گفتند :شایستة عمارت این خطّ ه اوست،
توکل ثبات قدم ورزد و آن را به صدقِ نیّت قرین گرداند ،ثمرات آن
چه هر که در مقام ّ
در دین و دنیا هرچه نزهتر بیابد .گفت :در میان شما بسیار کس به عقل و کفایت بر من
ِ
عنایت ازلی و مساعدت روزگار و به معونت و مظاهرت یاران
رجحان دارد؛ اما ملک به

توان یافت ،».امالی کدام واژه غلط است؟

 )1معونت

 )2عمارت

 )3نزهتر

 )4مظاهرت

5 525در متن« :آن را که برگزینیم ،دست ایشان به گنج نعمت و حکمت رسد و در بحر ُد ّر
ثمین و نعم ما غرق شود با لطف قرین و با رفق همنشین شود .آن را که خواهیم برداریم و
آن را که خواهیم فرو گذاریم .ایشان بر مقتضی و موجب ریای نفس در دام کام گام نهد
و وذر و وبال را حمل نماید ،این مفلسان در عقب آن مخلصان میدوند ،بل به فردوس

اعلی مأوا گیرند ».امالی کدام واژه غلط است؟

 )1مفلسان

 )2مأوا

 )3ثمین

 )4وذر

5 526امالی کدام واژه در عبارت زیر غلط است؟
«مهتران و بزرگان ،قصد زیردستان و اتباع ،در مذهب سیادت محضور شناسند و تا خصم،
بزرگوار قدر ،و کریم نباشد اظهار قوت و شوکت روا ندارند».

 )1خصم

 )2سیادت

 )3اتباع

 )4محضور

همت بر اکتساب ثواب مقصور گردان ،چنانکه
5 527در متنِ « :از این اندیشة ناصواب درگذر و ّ
ِ
ِ
ِ
علف سطوران
قوت اوست اما کاه که
غرض کشاورز در پراکندن تخم ،دانه باشد که
است ،به تبع آن هم حاصل آید .زینهار تا در ساختنِ توشة آخرت تقصیر نکنی ،».امالی
کدام کلمه نادرست است؟

 )1تبع

 )2ثواب

 )3ناصواب

 )4سطور

5 528در متن زیر ،کدام واژه از نظر امالیی نادرست است؟
«مرد با خود گفت :اگر اهمالی ورزم ،از فواید حزم و منافع عقل و کیاست بیبهره گردم.
عزیمت بر این مکر و قدر قرار داد .ملک بفرمود تا او را گرد شهر بگردانند و برکشند.
این است مثل پادشاهان و شناخت حال اتباع و احتراز از آنچه بر بدیهه اعتمادی فرمایند».

 )1اتباع

 )2اهمال

 )3حزم

 )4قدر
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 33 38برحس��ب :مطاب��ق ،طب��ق/
مستغرق :مجذوب ،شیفته /مستمع :شنونده،
گوشدارنده /تاب :فروغ ،پرتو
 33 39ای��دون که :اینچنین ک��ه (ایدون:
ضد زهر ،پادزهر /دمساز:
اینچنین) /تریاقّ :
مونس ،همراز ،دردآش��نا /مس��تور :پوشیده،
پنهان (مسطور :نوشتهشده ،سطرشده)
 34 40دستور :وزیر ،اجازه
 44 41تریاق :پادزهر ،ضدزهر /دستور:
اجازه ،وزیر /بیروزی :بینوا ،درویش
 44 42پخت��ه در بی��ت صورت س��ؤال
و گزین��ة ( )4به معنی کس��ی اس��ت که به
مرحلهای واال رسیده و معارفی کسب کرده و
عاشق و واالمقام است.
« 34 43دس��تور» در واژهنامۀ کتاب به
معنی «اجازه ،وزیر» آمده است و البته معانی
دیگری مثل راهنما و امر هم میدهد .در این
بیت به معنی «اجازه» است ،یعنی هیچ چشم
ظاهربینی اجازه دیدن جنبة روحانیِ وجود را
ندارد.
 34 44لغات «مس��تور ،نفی��ر و تریاق»
نادرس��ت معنا شدهاند و معنای صحیح آنها
به ترتیب «پوشیده ،ناله و زاری با صدای بلند
و پادزهر» است.
 14 45اشکاالت در سایر گزینهها:

گزینة ( :)۲شرحهش��رحه از ف��راق (دوری)/
گزینة ( :)۳شیون و سور (شادی) /گزینة (:)۴
مستور و پوشیده
 44 46نفیر :فریاد و زاری به صدای بلند

44 47

 14 48دقّت کنید ایدونک «یعنی ایدون
که ،اینچنین که» ،نه «اینچنین».
میس��ر ،امکان/
 24 49س��امان :درخورّ ،
قوت :خوراک ،رمق ،نیروُ /محب :دوستدار ،یار،
عاشق /سودا  :خیال ،دیوانگی
* دق��ت کنید در صورت س��ؤال معنی ِ
غلط
همة واژهها خواسته شده است!

 15 50جم��ال :زیبای��ی ،زیبای��ی ازل��ی
خداون��د («زیبا» صفت اس��ت ،ولی «زیبایی»
اسم است).
« 35 51فرض راه -ابته��اج -از بهر این
معنی» صحیح است.
 25 52جسمانی :منسوب به جسم ،مقابل
روحانیُ /حس��ن :نیکویی ،زیبای��ی (نه زیبا!)/
ش��یدایی :دیوانگی /حریم :پیرامون ،گراگرد،
مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب باشد.

 45 53چری��غ :تلفّ��ظ محلّی چ��راغ نزد
مردم س��یرجان /صباح :بامداد ،س��پیدهدم،
پ��گاه /بازبس��ته :وابس��ته ،پیوس��ته ،مرتبط/
فرخندهپی :خوشقدم ،نیکپی ،خوشیمن
 25 54استبعاد :دور دانستن /مستعجل:
ش��تابنده (آج��ل :آین��ده) /مغ��ان :موبدان
زرتش��تی (نه موبد زرتش��تی) /فرسخ :واحد
مسافت تقریب ًا معادل  6کیلومتر
 15 55اشکاالت س��ایر موارد :مار غاشیه:
ماری بس��یار خطرن��اک در دوزخ (نه برزخ!)/
طبق :سینی گرد بزرگ و معموالً چوبی
« 25 56نواح��ی عال��م» صحیح اس��ت.
نواحی جمع ناحیه است.

