
9   فصل اول: هوش کالمی  

تیپ 1: مترادف ـ انتخاب معنی درست��������������� 10

تیپ 2: مترادف ـ تشخیص معنی نادرست������������ 10

11 ������������� تیپ 3: مترادف ـ معنی درست چند واژه

12 ������ تیپ 4: مترادف ـ تعداد معنی درست یا نادرست

تیپ5: مترادف ـ انتخاب واژه با معنای متفاوت��������� 13

14 ���������������������� تیپ 6: مترادف ـ توصیف واژه

تیپ 7: مترادف ـ پیداکردن حرف مجهول در ...�������� 15

15 ��� تیپ 8: مترادف ـ تشخیص کلمات مترادف در عبارت

تیپ 9: مترادفـ  تشخیص معنی واژه در ...�������������� 17

تیپ 10: متضاد ـ انتخاب کلمه متضاد����������������� 18

18 ������������ تیپ 11: متضاد ـ تشخیص متضاد چند واژه

تیپ 12: متضاد ـ تشخیص متضاد نادرست������������ 19

20 ������������� تیپ 13: متضاد ـ پیدا کردن حرف مجهول

21 ����������������� تیپ 14: متضاد واژه در شعر یا عبارت

تیپ 15: متضاد ـ تشخیص کلمات متضاد در عبارت������ 21

22 ��������������� تیپ 16: سؤاالت ترکیبی تضاد و ترادف

23 ����������������������������� تیپ 17: هم خانواده

تیپ 18: غلط امالیی براساس معنی و مفهوم���������� 25

26 ������������������������ تیپ 19: تعداد غلط امالیی

28 ��������������� تیپ 20: نسبت کالمی ـ ترادف و تضاد

تیپ 21: نسبت کالمی ـ نقش، کاربرد و ویژگی��������� 29

29 ������������������ تیپ 22: نسبت کالمی ـ جزء به کل

تیپ 23: نسبت کالمی ـ ساختار ی������������������ 30

31 ������������������ تیپ 24: نسبت کالمی ـ هم گروهی

تیپ 25: نسبت کالمی ـ جایگاهی������������������ 32

33 �������������������� تیپ 26: نسبت کالمی ـ ترتیبی

33 ��� تیپ 27: نسبت کالمی ـ شهر، استان، کشور، قاره و ...

34 � تیپ 28: نسبت کالمی ـ علت و معلول)دلیل و اثر( و کاربرد

تیپ 29: نسبت کالمی ـ واحدی�������������������� 35

37 �� تیپ 30: نسبت کالمی ـ هم آوایی ، هم قافیه بودن و ... 

38 ������������������� تیپ 31: نسبت کالمی ـ هندسی

39 ������������ تیپ 32: نسبت کالمی ـ انتخابی )دوگانه(

تیپ 33: نسبت کالمی ـ سه کلمه ای����������������� 40

41 ������ تیپ 34: نسبت کالمی ـ پیداکردن ویژگی مشترک

تیپ 35: نسبت کالمی ـ شباهت������������������� 42

تیپ 36: دسته بندی واژه ها ـ واژۀ متفاوت����������� 43

45 � تیپ 37: دسته بندی واژه ها ـ انتخاب زوج کلمۀ متفاوت

46 ��������� تیپ 38: دسته بندی واژه ها ـ بخش ضروری

48 ������������ تیپ 39: دسته بندی واژه ها ـ نظم منطقی

49 �������� تیپ 40: دسته بندی واژه ها ـ پالیندروم متقارن

تیپ 41: دسته بندی واژه ها ـ پالیندروم نامتقارن�������� 50

51 �������� تیپ 42: جای گذاری حروف و واژه ـ انتخاب واژه

52 ����� تیپ 43: جای گذاری حروف و واژه ـ انتخاب واژه ها

54 � تیپ 44: جای گذاری حروف و واژه ـ انتخاب حرف اضافه

ـ انتخاب حروف اضافه���� 55 تیپ 45: جای گذاری حروف و واژه 

57 �������� تیپ 46: ارتباط معنایی ـ یک بیت و چند بیت
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تیپ 48: مفهوم عبارت یا شعر���������������������� 66

69 ��������� تیپ 49: مفهوم کنایه و ضرب المثل )نوع اول(

تیپ 50: مفهوم کنایه و ضرب المثل )نوع دوم(���������� 71

72 �������� تیپ 51: مفهوم کنایه و ضرب المثل )نوع سوم(

تیپ 52: ارتباط معنایی ضرب المثل با شعر������������ 73

74 �������������� تیپ 53: کامل کردن ضرب المثل و کنایه

75 ���������������������� تیپ 54: حروف به هم ریخته

76 ����������������������������� تیپ 55: کلمه سازی

77 ������������� تیپ 56: ساختن کلمات مترادف هم گروه

تیپ 57: جمله سازی����������������������������� 78

79 ����� تیپ 58: ساختن متن هماهنگ با جمالت نامرتب

تیپ 59: تصحیح جمالت������������������������� 84

86 �������������������� تیپ 60: انتخاب عنوان مناسب

88 �������������������������� تیپ 61: هدف نویسنده

تیپ 62: ادامۀ متن������������������������������� 90

تیپ 63: نتیجه گیری از متن����������������������� 92



تیپ 64: تضعیف و تقویت استدالل����������������� 96

100 ����������������������� تیپ 65: سؤال از متن کوتاه

106 ������������������������ تیپ 66: سؤال از متن بلند

112 �������������� تیپ 67: الگویابی و تناسب بین حروف

تیپ 68: مرتب کردن کلمات براساس حروف الفبا������� 114

تیپ 69: جایگاه کلمه در فرهنگ لغت���������������� 116

تیپ 70: رمزنگاری حرف با حرف�������������������� 118

119 ������������������� تیپ 71: رمزنگاری حروف با اعداد

120 ������������������ تیپ 72: رمزنگاری اعداد با حروف

تیپ 73: رمزنگاری کلمه به کلمه�������������������� 121

122 ������������������ تیپ 74: رمزنگاری کلمات با اعداد

تیپ 75: رمزنگاری با زبان ابداعی�������������������123

تیپ 76: رمزنگاری شکل و حروف������������������� 125

129   فصل دوم: استدالل، تحلیل و منطق  

تیپ 77: گزاره و نقیض گزاره����������������������� 130

131 �������������� تیپ 78: ترکیب عطفی و ترکیب فصلی

132����������������� تیپ 79: ترکیب شرطی و دو شرطی

134 ���������������������������� تیپ 80: جهت یابی

تیپ 81: روزهای هفته، ماه و سال������������������ 135

136 �������������������������� تیپ 82: روابط فامیلی

138 ������������������������� تیپ 83: نتیجۀ منطقی

140 �������������������������� تیپ 84: تحلیل گزاره ها

تیپ 85: تحلیلی مقایسه ای������������������������ 142

144 ������������������������� تیپ 86: تحلیلی شرطی

149 �������������������������� تیپ 87: کفایت داده ها

150 ������������� تیپ 88: مسائل مربوط به راست و دروغ

تیپ 89: استدالل و منطق در متن������������������ 153

158 ����������������������� تیپ 90: حداقل و حداکثر 

تیپ 91: رنگ کردنی ها���������������������������� 161

163 �������������������� تیپ 92: حرکت مهره و بازی ها

تیپ 93: سؤاالت ترکیبی از استدالل و تحلیل���������� 165

168   فصل سوم: هوش تصویری  

169 �������� تیپ 94: انتخاب شکل متفاوت ـ تعداد خطوط

تیپ 95: انتخاب شکل متفاوت ـ تقارن و جهت شکل��� 170

172 �� تیپ 96: انتخاب شکل متفاوت ـ ترتیب قرارگرفتن ... 

تیپ 97: انتخاب شکل متفاوت ـ دوران و چرخش����� 173

تیپ 98: انتخاب شکل متفاوت ـ دقت در اجزای شکل�� 175

179 ���� تیپ 99: انتخاب شکل متفاوت ـ سؤاالت ترکیبی و ...

182 ����������� تیپ 100: انتخاب تصویر با ویژگی  مشترک

تیپ 101: نسبت شکل ها ـ دوران������������������� 185

تیپ 102: نسبت شکل ها ـ قرینه������������������� 187

تیپ 103: نسبت شکل ها ـ تغییر و جابه جایی در ...���� 188

191 ��� تیپ 104: پیروی از الگو ـ اضافه یا کم شدن تعداد اجزا

تیپ 105: پیروی از الگو ـ دوران��������������������� 193

195 ��������������������� تیپ 106: پیروی از الگو ـ تقارن

196 ������� تیپ 107: پیروی از الگو ـ حرکت، جابه جایی و ...

تیپ 108: تکمیل کردن جدول 2 × 2���������������� 203

206 ��������������� تیپ 109: تکمیل کردن جدول 3 × 2

تیپ 110: جدول 3 × 3 ـ شکل های یکسان���������� 207

209�������� تیپ 111: جدول 3 × 3 ـ جابه جایی های منظم

ـ حرکت و جابه جایی ...���������� 212 تیپ 112: جدول 3 × 3 

214 ���������� تیپ 113: جدول 3 × 3 ـ تغییر در تعداد اجزا

216 ���������� تیپ 114: جدول 3 × 3 ـ ترکیب و حذف اجزا

220 ����������� تیپ 115: جدول 3 × 3 ـ سؤاالت ترکیبی

تیپ 116: ترکیب شکل ها������������������������� 224

تیپ 117: انطباق شکل ها������������������������� 226

227 ����������������������� تیپ 118: شکل های مشابه

229 ���������������������� تیپ 119: جایگزینی شکل ها

231������������������ تیپ 120: دوران شکل های یکسان

تیپ 121: ناحیۀ مشترک بین شکل ها )نوع اول(������� 234

237 ������ تیپ 122: ناحیۀ مشترک بین شکل ها )نوع دوم(

241 ��������������������������� تیپ 123: تاکردن کاغذ

تیپ 124: تاکردن و برش������������������������� 244

250 ������������� تیپ 125: قرینۀ شکل نسبت به خط ...

252 ���� تیپ 126: قرینۀ حروف و ارقام نسبت به خط )آینه(

253 ��������� تیپ 127: تصویر شکل، حروف و ارقام در آب

254 �������������������� تیپ 128: تکمیل کردن شکل ها

256 ��������������� تیپ 129: چینش قطعه ها )نوع اول(

تیپ 130: چینش قطعه ها )نوع دوم(��������������� 260

تیپ 131: چینش قطعه ها )نوع سوم(��������������� 262

265 ����� تیپ 132: سـاختن شکل با رسـم خط )خطوط( مناسب

266 ������������������� تیپ 133: دید از جهات مختلف

تیپ 134: وجه های پنهان������������������������ 269



272 ��������������� تیپ 135: گستردۀ اجسام )نوع اول(

276 ��������������� تیپ 136: گستردۀ اجسام )نوع دوم(

تیپ 137: سطوح تماس������������������������� 277

279 ����������������������� تیپ 138: شمارش شکل ها

تیپ 139: خالقیت در هوش تصویری��������������� 282

286   فصل چهارم: هوش محاسباتی  

287 ����������������� تیپ 140: الگوی متوالی بین اعداد

287 �������������� تیپ 141: الگوی یک در میان )نوع اول(

288 ������������� تیپ 142: الگوی یک در میان )نوع دوم(

289 ������������������������� تیپ 143: الگوهای کلی

تیپ 144: ارتبـاط بین اعـداد کسری و مخلوط���������290

291 ������� تیپ 145: دسـته های عـدد و پرانتـز )نوع اول(

292 ������ تیپ 146: دسـته های عـدد و پرانتـز )نوع دوم(

تیپ 147: مشخص کردن عدد ناهماهنگ������������ 293

تیپ 148: سؤاالت ترکیبی از ارتباط بین اعداد��������� 294

295 �� تیپ 149: ارتبـاط اعـداد در شـکل ها ـ شکل های خطی

296 ���������� تیپ 150: ارتباط اعداد در شکل ها ـ مثلث

297 ��� تیپ 151: ارتباط اعداد در شکل ها ـ شکل های شاخه ای

299 ������������ تیپ 152: ارتباط اعداد در شکل ها ـ دایره

تیپ 153: ارتباط اعداد در شکل ها ـ جدول������������ 301

303 �������� تیپ 154: الگوهای ترکیبی و اعداد در شکل ها

305 ����������������������� تیپ 155: اعداد در ساعت

306 ����������������������� تیپ 156: اعداد معادل هم

تیپ 157: ارتباط بین اعداد و حروف���������������� 307

تیپ 158: شکل های مجهول���������������������� 309

310 ������������������������������ تیپ 159: عملگرها

313 ������������������������� تیپ 160: پرکردن جدول

تیپ 161: تعداد حالت های پرکردن جدول������������ 318

تیپ 162: الگویابی طبقاتی����������������������� 320

322 �������������������������� تیپ 163: تعداد مسیر

324   فصل پنجم: هوش ریاضی  

325 �������������������������� تیپ 164: اعداد و ارقام

تیپ 165: اعداد زوج و فرد����������������������� 327

تیپ 166: بخش پذیری�������������������������� 329

330 �������������������� تیپ 167: بازی با اعداد و ارقام

تیپ 168: اصل ضرب���������������������������� 331

333��������������������� تیپ 169: بسط اعداد طبیعی

334 � تیپ 170: سؤاالت ترکیبی از مجموعۀ اعداد صحیح و گویا

تیپ 171: پیداکردن رقم های مجهول���������������� 335

337 ����������� تیپ 172: مسائل مربوط به ساعت و زمان

339 �������� تیپ 173: مسائل مربوط به میانگین و معادله

340 ������������������������ تیپ 174: کفایت داده ها

344 ������������ تیپ 175: چند سؤال گوناگون و ترکیبی

348   فصل ششم: سرعتـ  دقتـ  تمرکز  

349 ��� تیپ 176: پیداکردن حرف یا عبارت متفاوت )مشابه(

351 ���������������������������� تیپ 177: واژه سازی

تیپ 178: ارتباط بین کلمه و حرف������������������ 352

353 �������������������������� تیپ 179: بازبینی متن

تیپ 180: حـروف الفبـا�������������������������� 355

356 ������ تیپ 181: معادل سازی حروف در کلمات و عبارات

تیپ 182: پیداکردن عدد متفاوت یا مشابه����������� 358

360 ������� تیپ 183: انتخاب گزینه با یک ویژگی مشترک

تیپ 184: کدگذاری نماد و عدد�������������������� 361

362 ������������������� تیپ 185: کدگذاری حرف و عدد

363 ����������������������������� تیپ 186: الگویابی

تیپ 187: به دست  آوردن حاصل عبارت������������� 363

تیپ 188: برقراری تساوی������������������������ 364

366 �������������������������� تیپ 189: بازی با اعداد

تیپ 190: عددسازی و محاسبات������������������� 368

369 ������������������������� تیپ 191: تحلیل در ارقام

370 ������������� تیپ 192: تحلیل در ارقام و ساختن عدد

تیپ 193: کدگذاری����������������������������� 371

373 ��������� تیپ 194: الگوریتم و مشخص کردن خروجی
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ـ انتخاب معنی درست  1مترادف 

در سؤاالت این قسمت، باید از بین گزینه ها، کلمه ای را که مترادف )هم معنی( کلمءه داده شده است انتخاب کنیم.

تسلط بر معنی لغات استفاده شده در کتاب درسی و داشتن دایرۀ لغات مناسب، در حل این سؤاالت به شما کمک 

خواهد کرد. در بعضی موارد هم توجه به ریشۀ کلمه و مقایسۀ آن با گزینه ها می تواند کارساز باشد.

معنی کلمءه دسیسه در کدام گزینه آمده است؟

اشتباه کردن فریب دادن  دزدی کردن  به تعویق  انداختن 

در هر یک از سؤاالت 1 تا 10، در هر سؤال یک کلمه داده شده است. مترادف این کلمه را از بین گزینه ها انتخاب کنید.
آذرخش:- 1

4( درخشندگی 3( صاعقه  2( غرش  1( تندر 
استراق سمع:- 2

4( پنهانی گوش کردن 3( دزدی کردن  2( دزدکی دیدن  1( گوش دادن 
اقناع:- 3

4( راضی شدن 3( خشنودساختن  2( تصورکردن  1( کم مصرف کردن 
رنجه:- 4

4( بیمار 3( زورگویی  2( آزرده  1( ضعف 
سریر:- 5

4( تراشیدن 3( خشنودبودن  2( تخت  1( سرور 
خرقه:- 6

4( وصله کردن 3( جامءه عارفان  2( سعادتمند  1( درویش 
طعن:- 7

4( عیب کسی را گفتن 3( بدگویی کردن  2( ایرادگرفتن  1( طعنه زدن 
غّره:- 8

4( خودستایی 3( نادیده گرفتن  2( مغرور  1( سروصدای بلند 
مَسّخر:- 9

4( مسخره کردن 3( رام و مطیع  2( شکست دادن  1( تسخیرکردن 
ُمصاِحب:- 10

4( صاحب اختیار 3( فرمانروا  2( مونس  1( اموال 

 تشخیص مترادفـ 
معنی نادرست

2 

در این نوع سؤاالت، همءه گزینه ها به جز یک گزینه، هم معنی کلمءه مورد نظر هستند و ما باید گزینءه با معنای متفاوت را مشخص کنیم.

با توجه به این که سؤاالت مطرح شده در آزمون های ورودی عمومًا در چارچوب کتاب درسی هستند، بنابراین همچون 

بخش قبلی تأکید زیادی روی یادگیری واژه های کتاب درسی و داشتن دایرۀ لغات وسیع داریم. عالوه بر آن، در این سؤاالت چون 

سه گزینه هم معنی هستند، بنابراین با مشخص کردن گزینه های هم معنی و کنارگذاشتن آن ها، می توانیم پاسخ سؤال را بیابیم.
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کدام گزینه معنی درستی برای کلمءه داعیه نیست؟

سعی و تالش انگیزه  اراده  ادعا 

در هر یک از سؤاالت 11 تا 20، در هر سؤال یک کلمه داده شده است. کدام گزینه معنی درستی برای کلمءه داده شده نیست؟
تواضع:- 11

4( خضوع 3( بخشنده  2( فروتنی  1( افتادگی 
فرزانه:- 12

4( آزاد 3( عاقل  2( حکیم  1( دانا 
نژند:- 13

4( افسرده 3( غمگین  2( بیمار  1( سرد و بی روح 
فرجام:- 14

4( پایان 3( نتیجه گیری  2( سرانجام  1( عاقبت 
مشفق:- 15

4( غمخوار 3( سخت گیر  2( خیرخواه  1( دلسوز 
خصلت:- 16

4( دشمنی 3( طینت  2( صفت  1( خلق وخوی 
وارهیدن:- 17

4( خالص شدن 3( آزادشدن  2( آسوده شدن  1( رهاشدن 
هَجو:- 18

4( اضافه گویی 3( بدگویی  2( حرف بیهوده  1( سرزنش کردن 
متوقع:- 19

4( چشم به راه 3( چشم داشتن  2( زیاده خواه  1( آرزومند 
قائل:- 20

4( اقرارکننده 3( گوینده  2( ارزشمند  1( سخن گو 

مترادف ـ معنی درست 
چند صاژه

3 

در این سؤاالت، چند کلمه داده می شوند و ما باید گزینه ای را انتخاب کنیم که معنی درست کلمات داده شده به ترتیب در آن آمده باشد.

در پاسخ گویی به این سؤاالت عالوه بر استفاده از تکنیک های دو بخش قبلی، با استفاده از مقایسۀ گزینه ها و حذف 

گزینه می توانیم سریع تر به پاسخ درست برسیم. برای این کار کلمه ای را که معنای آن را می دانید، در نظر بگیرید و سپس 

گزینه های نادرست را حذف کنید.

)نمونه دولتی اصفهان( معنی واژه های »اعتبار، جور، فرجام« به ترتیب کدام است؟ 

عاقبت، پایان، ستم ارزش، رنج، عاقبت  آبرو، سختی، پایان  ارزش، ستم، پایان 
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در هر یک از سؤاالت 21 تا 30، مترادف واژه های داده شده، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
شکیبا، منصوب، طرد:- 21

2( بردبار، گماشته، تبعید 1( استقامت، تأییدشده، دورکردن  
4( جذاب، استخدام شدن، نفی  3( صبور، گمارده شده، نادیده گرفتن 

مخمصه، شایان، ملعبه:- 22
4( دردسر، برازنده، مسخره  3( دشمنی، سزاوار، آلت دست  2( دشواری، الیق، پاکیزه  1( مخاطره، بسنده، بازیچه 

دیرین، میزان، درایت:- 23
4( دیرینه، ترازو، پاکی 3( قدیم، مالک، دانایی  2( کهن، وزنه، فراست  1( کهنگی، مقیاس، آگاهی 

فراغ، حسد، سرسپرده:- 24
4( دوری، غبطه، مطیع 3( آسودگی، حسادت، شجاع  2( آسایش، بخل، فرمانبردار  1( رهایی، ریا، تابع 

)نمونه دولتی قزوین ـ البرز(- 25 صواب، ملول، ِادبار: 
4( پاداش، بیزاری، نگون بخت 3( پاداش، ناراحت، بدبختی  2( شایسته، بیزاری، اصرار  1( شایسته، آزرده، نگون بختی 

)نمونه دولتی گیالن(- 26 هجر، راغب، غریب، غفلت: 
2( جدایی، عالقه مند، ناآشنا، نادانی 1( عالقه مند، نادانی، جدایی، ناآشنا 
4( ناآشنا، عالقه مند، نادانی، جدایی  3( نادانی، جدایی، ناآشنا، عالقه مند 

)نمونه دولتی سمنان(- 27 تیمار، جایز، تمجید، خصلت: 
2( پرستاری، روان، تغییردادن، طبیعت 1( غمخواری، شایسته، تعریف کردن، خوی 

4( دلسوزی، شایسته، ستودن، ناسازگاری  3( غمخواری، روا، مثال آوردن، اخالق 
)نمونه دولتی خراسان شمالی و جنوبی(- 28 اسرار، ادبار، بحر، مشفق: 

2( پافشاری، بدبختی، خشکی، دلسوز 1( پافشاری، خوشبختی، دریا، هماهنگ 
4( رازها، بدبختی، خشکی، هماهنگ  3( رازها، بدبختی، دریا، دلسوز  

)نمونه دولتی کردستان(- 29 صواب، صیف، خوار، ملک: 
2( شایسته، تابستان، پست، پادشاه 1( شایسته، شمشیر، خاشاک، پادشاهی 
4( پاداش، زمستان، پست، پادشاه  3( پاداش، تابستان، خاشاک، پادشاهی 

)نمونه دولتی یزد و کرمان(- 30 الف زدن، مستمع، هیمه، مرغزار: 
2( گفتار بیهوده، شنونده، هیزم، پرندءه آوازخوان 1( دعواکردن، شنونده، هیزم، پرندءه آوازخوان 

4( دعواکردن، شنیدن، چوب خشک، چمنزار  3( گزافه گویی، شنونده، چوب خشک، چمنزار 

مترادف ـ تعداد معنی درست
یا نادرست

4 

در سؤاالت این قسمت، چند کلمه به همراه معنی آن ها داده می شوند و ما باید مشخص کنیم که معنی چند کلمه درست یا نادرست است.

به  توجه  و  لغات  معنی  بر  تسلط  بنابراین  است،  نوشته شده  معنی  یک  فقط  کلمه  هر  برای  این که  به  توجه  با 

ریشۀکلمات، بهترین ایده برای حل این نوع سؤاالت است. هم چنین برای این که در شمارش تعداد معانی درست اشتباه نکنید، 

هر جا به معنی غلط رسیدید، روی آن خط بکشید تا در انتها، راحت تر و سریع تر شمارش کنید.

از بین کلمات زیر، معنی چند واژه درست نوشته شده است؟

مهتر: پیشوا/ گزاف: مبالغه/ پیرایه: زیور/ تأمل کردن: تالش کردن 

چهار سه  دو  یک 
معنی همءه کلمات به جز تأمل کردن، درست نوشته شده است. تأمل کردن به معنی »درنگ کردن و تفکرکردن« است. 
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در هر یک از سؤاالت 31 تا 37، مشخص کنید معنی چند واژه درست نوشته شده است؟

هیمه: تنور/ بعید: دور/ سلیم: بی عیب/ ابرام: تالش/ احتراز: برافراشتن- 31

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
زیرک: باهوش/ اختتام: فرجام/ تعلل: عذرخواهی/ انبان: کیسه/ ابواب: فرزندان- 32

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
اختالس: ضرر/ مختصر: مفید/ چاق: فربه/ سحاب: ابر/ ملمع: آراسته- 33

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
)نمونه دولتی قم(- 34 نغز: خوب/ یمن: مبارک/ تعلق: دست درازی کردن/ مذلت: خواری/ حاجت: احتیاج 

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
)نمونه دولتی آذربایجان غربی و اردبیل(- 35 طبیب: پزشکی/ اسرار: پافشاری/ همت: قصد/ ارج نهادن: بیان کردن/ قالب: چیره 

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
نغز: خوب/ ملمع: درخشان/ تعلل: دست درازی کردن/ موسم: فصل/ ابرام: پافشاری/ مخافت: غمگین/ ولع: عالقءه شدید به چیزی- 36

)نمونه دولتی خراسان رضوی( 2( سه  1( دو  
4( پنج 3( چهار   

)تیزهوشان خراسان رضوی(- 37 ِوال: والیت/ هیمه: آتش/ نغز: لطیف/ ساحت: حیات/ ژرف: عمق/ حَْشر: فوج/ مانده: خسته/ کاردانی: کارآزموده 

4( سه 3( چهار   2( پنج  1( شش 

مترادف ـ انتخاب صاژه با 
معنای متفاصت

5 

در سؤاالت این بخش یکی از گزینه ها، با سه گزینءه دیگر )که هم معنی هستند( مترادف نیست. شما باید این گزینه را مشخص کنید.

روش حل سؤاالت این قسمت تا حدی شبیه سؤاالت تیپ دوم است، بنابراین در این جا هم به ریشۀ کلمات و 

هم خانواده های آن ها توجه کنید. گاهی نیز کاربرد واژه ها در جمله می تواند شما را به سمت معنای آن ها راهنمایی کند؛ البته 

در صورتی که تا حدی با آن واژه آشنا باشید و کلمات کتاب درسی تان را خوب فرا گرفته باشید!

کدام گزینه، با سایر گزینه ها مترادف نیست؟

مضیقه به بن بست   رسیدن  سختگیری کردن  تنگنا 

در هر یک از سؤاالت 38 تا 45 مشخص کنید، کدام گزینه با سایر گزینه ها مترادف نیست؟

38 -
4( حدوداً 3( بخشی  2( لَختی  1( کمی 

39 -
4( مقاوم 3( نستوه  2( خستگی ناپذیر  1( سختگیر 
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40 -
4( محنت 3( تنگنا  2( رنج  1( آزمایش 

41 -
4( شهرت 3( تخلص  2( مشهور  1( رهایی 

42 -
4( سلسله 3( نصب  2( دودمان  1( خاندان 

43 -
4( وسعت 3( مسافت  2( فراخنا  1( گنجایش 

44 -
4( فریب 3( شیادی  2( توطئه  1( فتنه انگیزی 

45 -
4( رکاب 3( افسار  2( دهنه  1( زمام 
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1  2  3  4  
5  6  7  8  
9  10  11  12  
13  14  15  16  
17  18  19  20  
21  22  23  24  
25  26  27  28  
29  30  
کلمات بعید و سلیم درست معنا شده اند. معنای کلمه های هیمه، 31  

ابرام و احتراز به ترتیب چوب خشک، پافشاری و بریدن است.
کلمات زیرک، اختتام، انبان و ابواب درست معنا شده اند. 32  
کلمات چاق، سحاب و ملمع درست معنا شده اند. 33  
کلمات نغز، یمن، مذلت و حاجت به درستی معنا شده اند. کلمءه تعلق 34  

به معنای وابستگی داشتن است.
کلمءه همت درست معنا شده است. معنای بقیءه کلمات به صورت 35  

زیر است: 
طبیب: پزشک/ اسرار: رازها/ ارج نهادن: ارزش گذاشتن/ قالب: شکل

به جز کلمات »تعلل: درنگ کردن« و »مخافت: ترس« بقیءه کلمات 36  
درست معنا شده اند.

معنای درست کلماتی که اشتباه معنی شده اند، به صورت زیر است:  37  
کاردانی:  عمیق/  ژرف:  حیاط/  خانه،  فضای  ساحت:  خشک/  چوب  هیمه: 

کارآزمودگی
38  39  40  41  
نسب به معنی خاندان و ... است. 42  
43  44  45    


