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ادبیات فارسی یکی از پر اهمیت ترین و در عین حال چالش برانگیز ترین مباحث کنکور،
در تمام سال ها بوده است .موقعیت قرار گرفتن ادبیات در دفترچه سواالت و همچنین
گستردگی این درس ،باعث پر اهمیت شدن آن است .در نظام قدیم آموزشی ،ادبیات
فارسی شامل پنج بحث [لغت و امال ،تاریخ ادبیات ،آرایه ادبی ،دستور زبان و قرابت

N.Borzoo

معنایی] است اما در نظام جدید آموزشی ،ادبیات فارسی به سه قلمرو زبانی ،ادبی
و فکری تقسیم شده است .هدف از قلمرو سازی در ادبیات ،باال بردن قدرت تحلیل
دقیق و علمی متون ادبی است .همچنین بررسی تستهای کنکور در سالهای اخیر

نشان میدهد هدف اصلی در طرح  25تست ادبیات فارسی ،سنجش هم زمان قدرت تحلیل زبانی ،ادبی و فکری است.
آمیختگی مباحث به گونهای است که ،به عنوان مثال در حل تست امال باید قرابت معنایی بدانیم و در تست زبان فارسی
باید از آرایه ادبی کمک بگیریم  ،مباحث از هم منفک و جدا نیستند و از یک انسجام مفهومی برخوردارند .بنابراین عالوه
بر شناخت و مهارت درهر سه قلمرو  ،شناخت خط مشی طراح کنکور و همچنین چالش های تست ،اهمیت بسزایی دارد.
می توان گفت ،کنکور  99مصداق بارز این ادعا است .در کنکور  ،99وجود تست ها پر چالش و همچنین آمیختگی مفاهیم
در  25تست ،بارز و مشهود است .فارغ از شیوه طرح تست نوین و شگرفت در تاریخ ادبیات ،در دیگر مباحث نیز شاهد
تستهای قوی و مهمی بودیم.
باید بدانیم عالوه بر دانش و مهارت علمی ،باید نحوه برخورد با تست را بدانیم وبا چالشهای آن آشنا شویم تا بتوانیم از
ادبیات کنکور  1400موفق و سربلند بیرون آییم.
کتاب دور دنیا در نیم ساعت ادبیات فارسی ،با انتخاب تستهای مهم و پر تکرار کنکور و ارائه درسنامههای موجز و فشرده
همچنین تکنیکهای حل تست ،به شناخت چالش های تست کمک میکند  .در این کتاب طبقهبندی مناسب و
موضوعی تستها به شما کمک میکند تا در تمامی مباحث ،با شیب مالیم و تکرار مفید ،به مهارت کامل در حل تست و
همچنین یادگیری آسان دست یابید .
این کتاب برای دوران جمع بندی بسیار مفید است و درسنامه های موجز به همراه حل تست ،یادگیری شما را در دوران
جمعبندی تکمیل و تثبیت میکند .
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Thematic Similarity
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1276-1338

آزمون [ ]1قرابت معنایی

N.Yoshij

سکانس 1

11بیت زیر با
ای مجلســیان ســــــوز دل «حافــظ» مسکـــیـــــن

از شــمــــع بپرسیـــد کـ ـ ــه در سـ ـ ــوز و گـ ــداز اســت

نســوخته از شــوق
 )1شــمعی کــه بــه ســویش مــن جا 

پروان ــه صف ــت ب ـ ــاز کـنـ ــم بـ ــال و پـ ـ ــر ای ــن ج ـ ــاست

 )2هیچکــس را بــر مــن از یــاران مجلــس دل نســوخت

شم ـ ــع را بـیـن ـ ــم ک ــه اش ـک ـ ــش مـ ـ ـیرود بـ ـ ــر روی زرد

ـوز دل خ ـ ــویش نهان داشت ولی
 )3شم ـ ــع ،خ ـ ــود س ـ ـ ِ

یک ـ ــرد
اش ـ ــک مـ ـیآم ـ ــد و دلس ـ ــوخ ـتـ ـ ـ ــه رس ـ ـ ــوا م ـ 

کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟

 )4شم ـ ــع مسکی ـ ــن نــه کــه س ــوزنـ ـ ــده و سـرکـ ــش باشــد

22بیت زیر با

(تجربی  - 97اختصاصی انسانی )97

قسـم ـ ــت ای ـ ــن ب ـ ــود کـ ـ ـ ــه پ ــروان ـ ــه در آت ـ ــش ب ــاش ـ ــد

کدام بیت «تقابل» مفهومی دارد؟ 

(ریاضی )97 -

ادبیات فارسی | قرابت معنایی

او را خــود الـتــفـــــات نـــبــــــــودی بــــه صــیــــــد مـــــن

مــن خـــویـــشـــتــــن اسـ ـیـ ـ ـ ــر کـ ـمـ ـن ـ ــد نظ ـ ــر ش ـ ــدم
ّ
یب ـص ـ ــر مـ ــن م ــیروم او م ـیک ـشـ ـ ــد قـ ـ ــاب را
ای بـ ـ 

 )2ا گ ـ ــر چـ ـ ــه از ح ـی ـ ـ ــا دارد نـ ـظ ـ ــر ب ــر پـش ــت پــای خ ــود

له ـ ـ ــا خ ـب ـ ـ ــر دارد
ول ـ ــی م ــژگـ ـ ــان شــوخ ـ ــش از ت ـ ــه د 

 )3آن کـ ــه در نـ ـظـ ـ ــر بـ ــازی عـ ـی ــب ک ــوهکـ ـ ــن کـ ــردی

ک ـ ــاش یک نـ ـظ ـ ـ ــر دی ـ ــدی عـ ـش ــو هه ــای ش ـیــری ــن را

 )4دگ ـ ــر ب ـ ــه صـ ـیـ ـ ـ ــد حـ ـ ـ ــرم ت ـی ـ ـ ــغ بــرمـ ـک ـ ــش زن ـه ـ ــار

وز آن ک ـ ــه ب ـ ــا دل م ـ ــا ک ـ ــردهای پـ ـشـ ـیـ ـم ـ ــان ب ـ ـ ــاش

« )1سع ـ ــدی» چو جورش میبری نزدیک او دی ــگر م ــرو

33مفهوم بیت زیر ،از

کدام بیت دریافت میشود؟ 

(انسانی )97 -

کـــــرم کـــــانـــــدر چــــــوب زایـــیـــــــده اســــت حـــــــال

کــــــــی بـــدانــــــــد چـ ـ ـ ــوب را وقـ ـ ـ ــت ن ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــال

 )1ز روی دوسـ ـ ــت دل دش ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ـ ــان چـ ـ ـ ــه دری ــابـ ـ ــد

چ ـ ـــراغ مـ ـ ـــرده ک ـ ـج ـ ـ ـ ـــا ش ـ ـمـ ـ ـ ـــع آف ـ ـتـ ـ ـــاب کـ ـج ـ ـ ـــا

)2ه ـ ــر کـ ـ ــهشـ ـ ــدمـ ـ ـح ـ ـ ــرمدلدر ح ـ ـ ــرمی ـ ــار بـ ـمـ ــانـ ــد

وان ک ـ ــه این ک ـ ـ ــار ن ــدانـ ـس ــت در انـ ـ ــکار ب ـم ـ ــانـ ــد

 )3ق ــدر مـجـ ـم ـ ــوع ــۀ گـ ــل م ــرغ سـ ـحـ ــر دانـ ــد و بـ ــس
 )4چنـ ـ ـ ــدین هـ ـ ـ ـ ــزار ّ
ذره سـ ـ ـ ــراسـ ـ ـیـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــه میدونـ ــد

کـ ــه نـ ــه هـ ـ ــر کـ ـ ــاو ورقی خـ ــوان ـ ــد مـ ـعـ ـ ــانی دان ـسـ ــت
در آفـ ـتـ ـ ـ ــاب و غ ــاف ـ ــل از آن ک ـ ــآف ـت ـ ـ ــاب چیســت

44منظومۀ زیر ،با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد؛ بهجز  . ..............

خرید آنالین در
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 ...و خـــدایـــــــی کـــــــه در ایـــــــن نـــزدیــــــکی اســـــت

الیایــــنشــببـــوهـ ـ ــا،پ ـ ـ ــایآن ک ـ ــاجبـل ـن ــد...

 )1ب ـیدل ـ ـ ــی در هـ ـم ـ ـ ــه اح ـ ــوال خ ـ ـ ــدا بـ ـ ــا او ب ـ ـ ــود

او ن ـمـ ـیدیـ ـ ــدش و از دور خـ ــدای ـ ـ ـ ــا مـ ـیک ـ ـ ــرد

 )2ب ـ ــه هـ ـ ـ ــر کـ ـ ـ ــاری کـ ـ ـ ــه بـ ـ ــاشـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ــا تـ ـ ــوانـ ـ ـ ــی

خـ ـ ـ ـ ــدا را ی ـ ـ ـ ــاد کـ ـ ـ ـ ـ ــن دی ـ ـ ـگ ـ ـ ـ ــر ت ـ ـ ـ ــو دان ـ ـ ـ ـ ـ ــی

 )3م ـ ــن چـ ـ ـ ــرا گ ـ ـ ـ ــرد جـ ـ ـهـ ـ ـ ــان گـ ـ ـ ــردم چـ ـ ــو دوست

در م ـ ـی ـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ـ ــان ش ـ ـی ـ ـ ــریـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـ ــن اوس ــت

ـال دلاف ـ ــروز ی ـ ــار مـ ـ ــاست
 )4ج ـ ـ ــان ،طــال ـ ـ ــب جـ ـم ـ ـ ـ ِ
ً
55مفهوم بیت زیر با کدام بیت «کامال» یکسان است؟ 

غــافـ ــل کـ ـ ــه یـ ــار م ــا هـ ـمـ ـ ــه دم در کـ ـن ـ ــار مـ ـ ــاست

«از زبــــــــان در ســــــــر شـــــــدی «خـــاقـــانـــیـــــــا»

تـــــــا بـــمـــانـــــــد ســـــر زبـــــــان در بـســـتــــــه بــــــه»

ینـ ـمـ ـ ــای ـ ــد پـس ـت ــۀ خ ــامـ ــوش را
 )1خـ ـن ـ ــده رسـ ـ ــوا م ـ ـ 
 )2کمالـ ــم میشــود عیب ــی ک ـ ــه از مــن ّمدع ـ ــی گ ـ ــوید

چ ـ ــون ن ـ ــداری مایــه از الف ســخن خامــوش بــاش
یس ــازد کـس ـ ــی ح ــرف از زب ـ ــان او
چون آن اللی که م 

 )3گشت ـ ــم ه ـ ــا ک و ح ـ ــرف ت ـ ــوام در زب ـ ــان ه ـن ـ ـ ــوز

افـت ـ ــادم از زب ـ ــان و ت ــویـ ـ ـ ــی بـ ـ ـ ــر زبـ ـ ـ ــان ه ـن ـ ـ ــوز

یبــاری ـ ــد بر فـ ــرقم
 )4زبـ ـ ــان تـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــود گـ ــوی ـ ـ ـ ــا ت ـیـ ــغ م ـ 

جهــان داراالم ــان شـ ــد تــا زب ـ ــان در کـ ـ ــام دزدیـ ــدم

(انسانی )97 -

(انسانی )97 -

ّ
ّ
تعلق و ّ
تعین  -به مقام ارشاد رسیدن  -به ثمر نشستن  -نکوهش تقلید  -تمنای محبت» بهترتیب ،از کدام ابیات دریافت
66مفاهیم «ترک
(انسانی )97 -
میشود؟ 
جـــوی آب بــســتــــهام از دیــــده بــــر کـــنـــــار
الف) صــد
ِ

بـــــر بـــــــوی تـــخـــــــ ِـم مـــهـــــــــر ک ـ ــه در دل بـ ـک ـ ــارمت

ب) در خـــرقه زن آتـــش کــــه خـــــم ابـــــروی ســـاقـــــی

بــــر مـــــیشــــکــــنــــــد گــــــوش ـ ــۀ مـ ـح ـ ــراب ام ـ ــامت

ج) گــرسخـناز خــودنداریبه کـــهبـربـنــــدیدهـــان

تـا بــه کـــی چـــون خـــامـــه داری حــرف مردم بر زب ــان

د) دانـــم ســـر آرد غــصــــه را رنـگـیـــن بـر آرد ّ
قصـــه را

ایــنآهخونافشــانکــهمــنهــرصبــحوشــامیمیزنــم

هـ) مــن کـــه ره بــردم به گنج حسن بیپایان دوست
 )1ب  -ج  -د  -الف  -هـ

صـــــد گــدای همچــو خــود را بعد از این قـ ــارون کنم
 )2ب  -د  -هـ  -الف  -ج

 )4ج  -هـ  -د  -الف  -ب
 )3ب  -هـ  -د  -ج  -الف
ّ
77بیت «این مدعیان در طلبش بیخبراناند  /کان را که خبر شد ،خبری بازنیامد» با مفهوم کدام بیت متناسب است؟
 )2دم نـ ـتـ ـ ـ ــوان زد ب ـ ــه مـ ـج ـ ـل ـ ـ ــسی کـ ـ ــه در آنج ـ ـ ــا

ُمـ ـهـ ـ ـ ــر خ ـم ـ ــوش ـ ــی زدنـ ـ ــد ب ــر لـب قـای ـ ــل (= گـویـن ــده)

 )3واسـ ـطـ ـ ـ ــه را بـ ــا ت ـ ــو ه ـیـ ـ ــچ راب ـط ـ ـ ـهای نیـس ــت

کـ ـ ـ ــس ب ـ ــه وص ـ ـ ــال ت ـ ــو چ ـ ـ ــون رسـ ـ ــد بـ ــه وس ــایـ ــل؟

 )4پ ـ ــردۀ ت ـ ـ ــن را ب ـ ــه دس ـ ــت شـ ـ ـ ــوق دریــدی ـ ـ ــم

ت ـ ـ ــا ن ـشـ ـ ـ ـ ـ ــود در مـ ـی ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ـ ــا و ت ـ ـ ـ ـ ــو ح ـ ـ ــایـ ـ ــل

88ویژ گی باد صبا در

همۀ ابیات یکسان است؛ به جز  . ................

(زبان )96 -

 )2ز مـ ــن چـ ـ ـ ــو ب ـ ـ ـ ــاد صـ ـب ـ ــا ب ــوی خ ـ ـ ــود دریـ ــغ مـ ــدار

چ ـ ـ ـ ــرا ک ـ ـ ـ ــه ب ــی سـ ـ ـ ــر زلـ ـ ــف ت ـ ـ ــوام ب ـ ــه س ـ ـ ـ ــر ن ـ ـ ـ ــرود

 )3ای جـ ـ ــان ،ح ـ ــدیـ ــث م ــا ب ـ ـ ـ ِـر دلـ ـ ــدار ب ــاز گ ـ ـ ــو

لـ ـیـ ـک ـ ـ ــن چـ ـن ـ ـ ــان م ـگـ ـ ـ ــو ک ـ ـ ــه ص ـ ـب ـ ـ ــا را خـ ـبـ ـ ــر شـ ـ ــود

 )4کـ ـ ـ ــس نـ ـی ـ ـ ـ ــارد بـ ـ ــر او دم زنـ ـ ـ ــد از ق ـ ّ
ـصـ ـ ـ ــۀ م ـ ـ ـ ــا
ِ
ّ
99مفهوم کلی کدام دو بیت ،با یکدیگر تناسب دارد؟ 

شگ ـ ـ ـ ــذاری ب ـ ـک ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــد
مـ ـگـ ـ ـ ــرش بـ ـ ـ ـ ــاد صـ ـب ـ ـ ـ ــا گـ ـ ــو 

الف)آزادیا گــرخــــواهـــــیاز عــــقـــــل گــریـــزانباش

ســــرخیل مجانـیـــــن شــــو ،ســر حلقــۀ طـفـ ــان بــاش
َ
ً
غـــالــ ــبا اینق ـ َـدرم عــقـــ ــل و کـــفــــایـــ ــت بــــاشــــ ــد

ج)یکـیاز عــقـــلمــیالفــــدیکــیطـامـاتمیبـافــــد

بیــا کــایـــن داوریهــــــا را بـــــه پـیـ ـــش داور ان ــدازیـ ـــم

د) عقل ا گـر داند که دل در بـنـد زلـفـ چ ــون خـ ــوش است

عاقــ ــان دیــوانـــ ــه گــردنـــ ــد از پــــــ ــی زنــجـــیـــــ ــر مــــ ــا

 )2الف  -د

 )1الف  -ج

110عبارات زیر با

(زبان )96 -

 )3ب  -ج

ادبیات فارسی | قرابت معنایی

 )1ت ـ ــو را صـ ـب ـ ـ ـ ــا و م ـ ـ ـ ــرا آب دیـ ـ ـ ــده شـ ـ ـ ــد غ ـ ـ ّـم ـ ـ ـ ــاز

وگ ـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــه ع ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ــق و مـ ـع ـ ـشـ ـ ـ ــوق رازداراننـ ـ ـ ـ ــد

ب) مـن و انــکار شـــراب این چـــه حــکــــایت باشـد؟

Literature

 )1م ـ ــن ن ـ ــه کـ ـن ـ ــون پ ـ ــا ن ـه ـ ــادهام ب ـ ــه خ ــراب ـ ــات

بـ ـ ــر س ـ ـ ـ ــر ایـ ـ ــن ک ـ ــوچ ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ــودهام ز اوای ـ ـ ـ ـ ــل

(خارج )96 -

 )4ب  -د

کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 

(زبان )96 -

«گفت :به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم ،دامنی پر کنم هدیۀ اصحاب را .چون برسیدم ،بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت».

یخ ــویـشـتـن جـ ــوالن عـشـقی مـیکـند
 )2ه ــر ک ـس ــی ب ـ 

ـان ک ــه در خ ــواه ــد ف ـت ــادن گ ــوی دوس ــت
تا بــه چ ــوگ ـ ِ

یک ــردم
 )3ص ـ ــورت یــوس ـ ــف ،نــادی ـ ــده ص ـف ـ ــت م ـ 

چـ ـ ــون بـدی ــدیـ ـ ــم زبـ ـ ـ ــان سـ ـخـ ـ ـ ــن از کـ ـ ــار بـرف ـ ـ ــت

 )4ت ـ ــو ب ــا ای ــن مـ ـ ــردم ک ــوت ـ ـ هن ـظ ـ ـ ــر در چ ـ ــاه ک ـن ـعـ ـ ــانی

ب ـ ــه مـ ـص ـ ــر آ ،ت ـ ــا پ ــدی ـ ــد آیـنـ ـ ــد یــوس ـ ــف را خــریـ ـ ــداران

111کدام گروه از

ابیات مفهومی مشترک دارند؟ 

(خارج  - 96هنر )88

الــف) مــنــســـــوخ شـــــد مــــروت و مــعــــــدوم شـــــد وفــــــــــا

وز هــــــــر دو نـــــام مـــانـــــــد چــــ ــو س ـی ـ ـ ــمرغ و کـی ـمـ ـیـ ــا

ب) ا گـــ ــر هـــفـــ ــت کـــشــــــ ــور ب ــه شـــــاهـــ ــی ت ــو راســـ ــت

چــــ ــرا رنــــ ــج و ســـخـــــتـــــ ــی ه ـم ـ ـ ــه بهـ ـ ـ ِـر مــاسـ ـ ــت؟
نــــــهــــــــــــان راســـــــتـــــــــــی ،آشـــــــکـــــــ ــارا گـــــزنــــــ ــد
ســــپـــــــردیــــــــد دلهـــــــــــا بــــــــــه گـــفــــــتـــــــــار اوی
زیـــــ ــن عـــــالـــــــ ــم نــبــــــهـــــــ ــره و گ ـ ـ ـ ــردون بـ ـیوف ـ ـ ـ ــا

پ) هــــنـــــــــر خــــــــوار شـــــــد ،جـــــادویـــی ارجـــمــنـــــد
ت) هـــمـــــــــه ســــــــــــوی دوزخ نـــهــــادیــــــد روی
ث) گشــتــهســـــت باژگـــونه همـــه رسـمهــــای خـــــلق
 )1الف  -پ ـ ث

 )2الف  -ت  -ث

 )3ب  -پ  -ت

 )4ب  -الف  -ث

خرید آنالین در

 )1ه ـ ـ ــر ک ـجـ ـ ــا س ــروقـ ــدی چهره چو یوســف بنم ـ ــود

ع ــاش ـق ـ ــی ســوخته خ ــرم ــن چ ــو زل ـیـ ـخـ ــا برخ ــاست

11

+

ت
ف
دس�ور �ز ب� نا� �ارسی

جمعبندی+مرور  +تسلط بر :

Help

Draw

View

Insert

Home

من اناری را میکنم دانه ،
به دل میگویم:
خوب بود این مردم دانههای دلشان پیدا بود!!

س
هرا�س پ�ری
ب

Sohrab Sepehri

Persian Grammar

1307-1359

اجزای جمله

1307-1359

S.Sepehri

سکانس 10

1136در تمام گزینهها جمله دو جزیی (نهاد  +فعل) وجود دارد بهجز ................
 )1نشستم تا برون آیی خرامان

 )2جامهای دارد ز لعل و نیم تاجی از حباب

 )3میرود و نمیرود ناقه به زیر محملم

 )4با هزاران گله از ملک سلیمان میرفت

1137در

همۀ ابیات ،بهجز بیت  ........نهاد محذوف است .

(سراسری هنر )93 -

ادبیات فارسی | دستور زبان فارسی

 )1مــی بــا جوانــان خوردنــم بــاری تم ّنــا میکنــد

تــا کــودکان در پــی فتنــد ایــن پیــر درد آشــام را

 )2گداخــت جــان کــه شــود کار دل تمــام و نشــد

بس ــوختی ـ ــم در ای ــن آرزوی خ ـ ـ ــام و ن ـشـ ـ ـ ــد

 )3چنــدان کــز ایــن دو دیــدۀ مــن رفــت روز و شــب

ه ــرگـ ـ ــز ن ــرفـ ـ ــت خـ ـ ــون شـ ـهـ ـیـ ـ ــدان ک ــربـ ـ ــا

 )4بخــت بــاز آیــد از آن در کــه یکــی چــون تــو در آیــد

روی مـی ـمـ ـ ــون تـ ـ ــو دیـ ـ ــدن در دولـ ـ ــت بـگـش ـ ــاید

1138در متن «پدرم این اوضاع را میدید ،پیر و زمینگیر میشد ،همه چیزش را از دست داده بود .فقط یک دلخوشی برایش مانده بود .پسرش
(هنر )93 -
با تالش درس میخواند و به کتاب و مدرسه دلبستگی داشت ».چند گروه مفعولی یافت میشود؟ 
 )2چهار

 )1پنج

 )3سه

 )4دو

1139اجزای جملۀ دوم همۀ گزینهها با جملۀ دوم بیت (کس عسل بی نیش از این دکان نخورد /کس رطب بی خار از این بستان نچید)
مطابق است ،به جز ................
 )1بتــی دارم کــه گــرد گل ز ســنبل ســایه بــان دارد
 )2دل مـ ـ ـ ـنـ ـ ــه بـ ـ ـ ـ ــر دنـ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ــا و اس ـ ـ ـ ـبـ ـ ــاب او

زانـ ـ ـ ـک ـ ـ ــه از وی کـ ـ ـ ــس وفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاداری ن ــدیـ ـ ـ ــد

 )3دوش در خــواب چنــان دیــد خیالــم کــه ســحر

گ ـ ـ ـ ــذر افـ ـت ـ ـ ــاد بـ ــر اص ـطـ ـبـ ـ ــل شـ ـهـ ـ ــم پـنـهـ ـ ــانی

 )4ســر ز مســتی بــر نگیــرد تــا بــه صبــح روز حشــر

هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست

بهـ ــار عـ ــارضش خط ـ ــی ز خ ـ ــون ارغ ـ ــوان دارد

1140در همۀ گزینهها جملۀ سهجزیی گذرا به مسند وجود دارد ،بهجز ................
 )2خیال روی تو در هر طریق همره ماست
 )1ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟
 )3بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است

1141در کدام بیت واژۀ قبل از

 )4دل و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست

ردیف نقش «مسند» دارد؟ 

(سراسری تجربی )94 -

خرید آنالین در

 )1در ایــن ره گــرم رو مــی بــاش لیــک از روی نادانــی

نگ ــر نندیش ــیا هرگ ــز ک ــه ای ــن ره را ک ــران بین ــی

 )2تو یک سـاعت چو افریدون به میدان باش تا زان پس

ب ــه ه ــر جان ــب ک ــه رو آری درف ــش کاوی ــان بین ــی

 )3ســبک رو چــون توانــی بــود ســوی آســمان تــا تــو

ز تـ ــرکیب چـهـ ــار ارکـ ــان هم ــی خـ ــود را گ ــران بین ــی

 )4چ ــه بای ــد ن ــازش و نال ــش ب ــر اقبال ــی و ادب ــاری

ک ــه ت ــا بره ــم زن ــی دی ــده ن ــه ای ــن بین ــی ن ــه آن بین ــی

1142در کدام
 )1خـ ــون شـ ــد ز اشـ ــک مـ ــا دل سنـگـیـ ــن کـوهـسـ ــار

وان مس ــت مهـ ـ ــر بـ ــر دل س ـخ ـتـ ـ ــش اثـ ـ ــر نـکـ ـ ــرد

 )2ا گــر دانــی کــه تــا هســتم نظــر بــا جــز تــو پیوســتم

پس آن گه که بر من مسکین جفا کردن صواب استی

 )3کن ــون ب ــه س ــختی و آس ــانیش ببای ــد س ــاخت
 )4دایـ ــم تـ ــو از مـح ّـبـ ــت دنـیـ ـ ــا و حـ ـ ــرص مـ ـ ــال

کـ ــه در طـبـیـعـ ــت زنـب ـ ــور ن ـ ــوش بـاشـ ــد و نـیـ ــش

گزینه «مسند به مفعول» نسبت داده شده است؟ 
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نـعـمـ ــت شـ ـمـ ـ ــرده مـحـنـ ــت دارالـب ـ ـ ــای خ ـ ـ ــا ک

(سراسری زبان )94 -

1143جملۀ دوم عبارت زیر چندجزئی است؟
«باید گفت :جهانبینی موالنا ،شعر او را از لحاظ گستردگی حوزۀ عاطفی و هیجانهای روحی ممتاز ساخته است و در زبان شعر او منعکس شده و به آن تحرک
و شوری بینظیر ارزانی داشته است»

		
 )1سه جزئی با مسند

 )2سه جزئی با مفعول

 )3چهار جزئی با متمم و مفعول

 )4چهار جزئی با مسند و مفعول

1144در

کدام عبارت جملۀ دو جزئی (نا گذر) یافت میشود؟ 

(علوم انسانی )90 -

 )1قرآن میخواندند و میگفتند :ای کتاب مقدس ،ما نسبت به تو وفادار بودیم و در برابر تو جان خود را فدا خواهیم کرد.
 )2به انتظار دمیدن آخرین سپیدۀ زندگی و افتخارآمیزترین روز عمر نشسته بودند و صوت قرآنشان روحنواز ملکوتیان بود.
 )3در برابر آفریدگار هستی و عظمت آفرینش ،برای آخرین بار چهره به خا ک ساییدند و همچون زمزمۀ زنبوران کندو در ذکر خدا غرق شدند.
خود میگرفتند.

1145با توجه به رابطۀ همنشینی واژهها ،معنی فعل«گشتن» در کدام

گزینه متفاوت است؟ 

(سراسری ریاضی )94 -

 )2س ــرد گش ــتی ب ــاز ذوق مس ــتی و نق ــل و س ــماع

چ ــون بدیدن ــدی ب ــه نا گ ــه م ــاه خ ــوب اخ ــاق را

 )3دی ش ــیخ ب ــا چ ــراغ هم ــی گش ــت گ ــرد ش ــهر

کـ ـ ـ ــز دی ـ ـ ـ ـ ــو و دد م ـلــول ـ ـ ــم و انـس ــانـ ـ ــم آرزوس ــت

 )4جــام مــی میریخــت ره ره ز آن کــه مســت مســت بــود

خــا ک ره میگشــت مســت و پیــش او میکوفــت پــا

1146در همۀ ابیات بهجز بیت  ........فعل «شد» در

معنای «رفت» آمده است؟ 

 )1یـ ـک ـ ـ ـ ـ ــی پـیـ ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ــدن ـ ـ ـ ـ ــام او م ــاهـ ـی ـ ـ ـ ـ ـ ــار

شـ ـ ــده س ـ ـ ـ ــال بـ ــر او صـ ـ ـ ــد و شـص ـ ــت و چـهـ ـ ــار

 )2یق ـ ـ ـی ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ـ ــرد را دیـ ـ ـ ـ ـ ــده بـیـنـنـ ــده ک ـ ـ ـ ـ ـ ــرد

ش ـ ـ ـ ـ ــد و تـکـیـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ب ـ ـ ـ ـ ـ ــر آفـ ــریـ ـنـ ـنـ ـ ـ ـ ــده ک ـ ـ ـ ـ ـ ــرد

 )3شـ ـ ــدنـ ـ ـ ـ ــد آن روضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ی ح ـ ـ ــوران دل ـکـ ـ ــش

بـ ـ ــه ص ـح ــرایـ ـ ـ ـ ــی چ ـ ـ ـ ــو مـیـن ـ ـ ـ ـ ــو خـ ـ ــرم و خ ـ ــوش

 )4زاهـ ـ ــد خل ـ ــوت نش ــین دوش ب ــه میخـ ـ ــانه ش ــد

از سـ ـ ــر پیـمـ ـ ــان گ ــذشـ ـ ــت ب ــر سـ ـ ــر پـیـمـ ـ ــانه ش ــد

(سنجش )91 -

ادبیات فارسی | دستور زبان فارسی

 )1هـ ـ ـ ــر کـ ـ ـ ــار کـ ـ ـ ـ ـ ــه بـسـ ـ ـت ـ ــه گ ـ ـش ـ ــت و شـ ـک ـ ـ ــل

آن کـ ـ ـ ـ ـ ــار

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدو

مـ ـیـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــر

آ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

Literature

 )4کمکم بوتههای خار در کنار و گوشه دشت سایه میانداختند و فروغ بیرنگ مهتاب به آرامی پهن میگشت و خا کهای غمآلود بیشتر روشنی را به

1147جملههای عبارت «شور جوانه زدن و امید شکفتن در نهاد ساقهشان میخشکد و در پایان به جرم گستاخی در برابر کویر از ریشهشان
برمیکنند و در تنور میسوزانندشان ».بهترتیب چند جزئی است؟
 )1چهار جزئی با متمم و مسند  -سه جزئی با متمم  -دو جزئی
 )2سه جزئی با متمم  -دو جزئی  -چهار جزئی با مفعول و متمم
 )3دو جزئی  -سه جزئی گذرا به مفعول  -سه جزئی گذرا به مفعول
متمم
 )4دو جزئی  -چهار جزئی با مفعول و مسند  -سه جزئی با ّ

1148در

کدام مصراع «نهاد  +مفعول  +مسند  +فعل» یافت میشود؟ 

 )3به کام دل نرسیدیم و جان به حلق رسید

 )4آب حیات من است خا ک سر کوی دوست

1149اجزای تشکیلدهندۀ همۀ عبارات یکسان است؛ بهجز . ...............
 )1مثل بنفشه خود را پنهان میکنید

 )2ذوق الهام را در دل هزار دستان خود میکشند

 )3به نرمی بوی گل ،هزار صحبت شیرین برایش دارم

 )4گل ما چون خوبان تمام ،آرام و بیاعتنا با نسیم بازی میکرد

همۀ مصراعها «نهاد  +مفعول  +مسند  +فعل» است؛ بهجز ................

1150در
 )1درون فروماندگان شاد کن

 )3گرم خواندهام سیرت سروران

(تجربی سال )97 -

خرید آنالین در

 )1بساز با من رنجور ناتوان ای یار

 )2به ناز گر بخرامی جهان خراب کنی

(سراسری خارج )98 -

(سراسری تجربی )98 -

 )2خداوند زر بر کند چشم دیو

 )4مژگان تو دل را هدف تیر ستم ساخت
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3302در کدام تشبیه وجهشبه ذکر نشده است ؟

(ریاضی)98-

 )1چــون مــار زخمخــورده دل افتــد بــه پیــچ و تــاب

ه ــرگـ ـ ــه کـ ـ ــه یـ ـ ــاد طـ ـ ــره پ ـیـ ـچـ ـ ــان ک ـنـ ـ ــد تـ ـ ــو را

 )2چـ ـ ــون رخ مـ ـ ــن شـ ـ ــده اسـ ـ ــت رنـ ـ ــگ زمـ ـی ـ ـ ــن

چـ ـ ــون دم مـ ـ ــن شـ ـ ــده اسـ ـ ــت طـ ـبـ ـ ــع زمـ ـ ــان

 )3جـ ـهـ ـ ــان چـ ـ ــون نـ ـ ــی هـ ـ ــزاران ن ــالـ ـ ــه دارد

ک ـ ـ ـ ــه یـ ـ ــک نـ ـ ـ ــی دیـ ـ ــد از شـ ـ ـ ــکر سـ ـت ـ ـ ـ ـ ــانی؟

 )4در وف ــای عش ــق ت ــو مش ــهور خوبان ــم چ ــو ش ــمع

شبنش ــین ک ــوی س ــرب ـ ــازان و رندان ــم چ ــو ش ــمع

«3303مشبه» در کدام

گزینه ذکر نشده است؟

(تجربی)93-

 )3گرد بر گردش به کردار صدف بر گرد مروارید  /پای تا سر گوش

 )4چاه چونان ژرفی و پهناش ،بیشرمیش ناباور  /و غمانگیز و شگفتآور

3304در
ُ
 )1چـ ــون تــو خورشــیدی نتابیــده اســت در ایوان حســن

ذرهای چ ــون م ــن نرقصی ــده اس ــت در می ــدان عش ــق

 )2شــب فــراق کــه دانــد کــه تــا ســحر چنــد اســت

مـ ـ ــگر ک ـسـ ـ ــی ب ــه زنـ ـ ــدان ع ـشـ ـ ــق در ب ـنـ ـ ــد اس ــت

 )3س ــوزن فک ــرت شکس ــت ،رش ــتۀ طاق ــت گس ــیخت

ب ــس کـ ـ ــه ز ن ـ ــو دوخ ـتـ ـ ــم چ ــا ک گــری ـبـ ـ ــان دل

 )4آشف ـتـ ـهسخـ ـ ــن چـ ـ ــو زل ــف جــانـ ـ ــان خــوشتـ ـ ــر

شت ــر
چ ـ ــون ک ـ ــار ج ـه ـ ــان ب ــی س ـ ــر و س ــام ــان خــو 

کدام بیت ،بیشترین تشبیه وجود دارد؟

3305آرایه تشبیه در

(خارج)98-

کدام بیت بیشتر است؟

(ریاضی)93-

 )1ص ـ ــد خـ ـ ــار ب ـ ــا از دل دیــوانـ ـ ــه م ـ ــا خــاس ـ ــت

یس ــاقـ ـ ــی گـ ـلچـ ـهـ ـ ــره نـشـس ـت ـیـ ـ ــم
هـ ـ ــر روز کـ ـ ــه بـ ـ 

 )2ای س ـی ـ ــل اش ـ ــک خ ـ ــا ک وجـ ــودم بـ ــه ب ـ ــاد ده

ت ـ ــا ب ـ ــر دل ک ـسـ ـ ــی نـن ـش ـی ـنـ ـ ــد غـ ـبـ ـ ــار مـ ـ ــن

 )3س ــروی اس ــت قام ــت ت ــو از ن ــاز س ــر کش ــیده

مــاهـ ـ ــی اس ـ ــت عـ ـ ــارض تـ ـ ــو از نـ ـ ــور آف ــریـ ـ ــده

 )4مـ ـ ــرغ دل ت ــا دام زل ــف و دان ــه خـ ـ ــال ت ــو دی ــد

ط ــایـ ـ ــر انــدیـ ـش ـ ـ ـهام افـ ـتـ ـ ــاد در دام هـ ـ ــوس

3306تعداد تشبیهات

ادبیات فارسی | آرایههای ادبی

 )1قهوهخانه گرم و روشن بود همچون شرم

 )2چوبدستی منتشا مانند در دستش

کدام بیت ،بیشتر است؟

(تجربی)98-

 )2از طـ ـ ــاق اب ــروانـ ـ ــت وز تـ ـ ــار گ ـیـ ـس ــوانـ ـ ــت

ه ــم خ ـسـ ـت ــۀ کـ ـم ــان ـی ــم ه ــم ب ـسـ ـت ــۀ ک ـم ـن ــدی ــم

 )3ت ـ ــو مـ ـهـ ـ ــر درخ ـشـ ـن ـ ـ ــده و مـ ـ ــن ذرۀ م ـحـ ـت ـ ـ ــاج

تـ ـ ــو خ ــانـ ـ ــه فــروزنـ ـ ــده و م ـ ــن خ ــانـ ـ ــه ب ـ ــه دوشـ ـ ــم

 )4گــاهـ ـ ــی از ج ـلـ ـ ــوۀ ش ـی ــری ـ ــن روشـ ـ ــی م ـجـ ـن ــون ـ ــم

گ ــاهـ ـ ــی از خ ـنـ ـ ــدۀ شـ ـی ــریـ ـ ــن م ـنـ ـش ـ ـ ــی فــره ـ ـ ــادم

همۀ ابیات ،تعداد تشبیهها یکسان است  ،بهجز  ................

3307در
 )1س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرو رفـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاری صـ ـن ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ــر ق ــامـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــی

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه رخ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاری م ـ ـ ــالیـ ـ ـ ـ ـ ـ ـک مـ ـن ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ـ ـ ــری

 )2م ــرا دلـ ـ ــی اس ـ ــت گ ــرفـ ـتـ ـ ــار ع ـشـ ـ ــق دل ــداری

ســـمـــنبـــ ــری ،صـــنـــ ــمی ،گــلرخـــ ــی ،جـــفا کـــ ــاری

 )3همــای فـ ّـری طــاووس حســن و طوطــی نطــق

بـ ـ ــه گ ـ ـ ــاه جـ ـل ــوهگ ـ ـ ــری چ ـ ــون تـ ـ ــذرو رفـ ـتـ ـ ــاری

 )4بنفش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهزلفی نس ـ ـ ـ ــرینبری سم ـ ـ ـ ـ ـنبویی

ک ـ ــه مـ ـ ـ ـ ـ ــاه را ب ـ ــر حـ ـسـ ـن ـ ــش ن ـم ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ــازاری

خرید آنالین در

 )1ای ب ـه ـشـ ـتـ ـــی رخ ط ــوب ـ ـــی ق ـــد خــورش ـیـ ـــد ل ـق ـ ـــا

بش ــنو ای ــن بی ــت خ ــوش از خس ــرو جاوی ــد لق ــا

(تجربی)97-
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در زندگی زخمهایی هست ،که مثل خوره روح را آهسته در انزوا
میخورد و میتراشد،این زخمها را نمیشود به کسی اظهار کرد !
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1281-1330

آزمون [ ]1معنی لغات

4403در تمام گزینهها بهاستثناء گزینۀ  ...............معنی دو واژه غلط است.
( )1شرف :آبرو ،بزرگواری) ( -فلق :غروب) ( -روضه :در سوگ کسی شعرسرودن)
( )2کبریا :خداوند) ّ -
(مفر ح :نشاط) (ّ -بر :بیابان)
ُ
( )3وجه :صورت) ( -گردان :یک دسته نظامی) ( -والیت :رهبری)
( )4هیون :شتر قوی) ( -پالس :گلیم درویشان) ( -خلف صدق :جانشین)

4404در تمام گزینهها بهاستثناء گزینۀ  ...............معنی یک واژه غلط است.

( )2شل :دستوپای از کارافتاده) ( -سور :عروسی) ( -رقعه :پارهپاره)
( )3مباهات :سرافرازی) ( -سنان :تیزی هر چیز) ( -مصادره :تاواندادن)
ّ
( )4تکلف :صمیمی) ( -آماس :گنجایش پیدا کردن) ( -سر پرزدن :توقف کوتاه)

ادبیات فارسی | معنی لغات

( )1نادره :بیمانند) ( -کالف :نخ و ریسمان) ( -بازبسته :گرفتارّ ،
متعهد)

4405در تمام گزینهها بهاستثناء گزینه  ...............معنی دو واژه درست است.
( )1ریحان :هر گیاه سبز و خوشبو) ( -غنا :توانگری ،بینیازی) ّ -
(تتمه :باقیمانده)
( )2چریغ :صبح زود) ( -تداعی :یاد و خاطره) ( -شیهه :صدا و آواز است)
ّ
(عدلیه :دادگستری) ( -شبیخون :حمله نا گهانی دشمن در شب)
( )3مرکب :رهرو) -
( )4کالن :بزرگی) ( -انضمام :ضمیمهکردن) ( -هشیوار :هوشیار)

4406در تمام گزینهها بهاستثناء گزینۀ  ...............معنی یک واژه نادرست است.
( )1پوییدن :تالش) ( -افسرده :بیبهره از زندگی) ( -تکریم :گرامیداشت)
ّ
(کی :پادشاهان منسوب به هخامنشی)
( )2معتبر :محترم) ( -ثنا :ستایش) ِ -
(ُ )4وصلت :پیوند) ( -جنود :لشگر) ( -موافق :همرأی و همراه)

خرید آنالین در

(ُ )3محال :بیهوده) ( -تابنا ک :درخشان) ( -استشاره :شهادتدادن)

4407در تمام گزینهها بهاستثناء گزینۀ  ...............معنی برخی واژهها نادرست است
( )1آغوز :اولین شیری که یک مادر به نوزادش میدهد) ( -زهی :بهدور باش) ( -شائبه :شک و گمان)
( )2غنا :بینیازی) ( -تفرید :زیادهروی) ( -مرهم :التیام بخش)
ّ )3
(مجردِ :صرف) ( -صدیق :بسیار راستگو) ( -دوده :طایفه)
ّ
(قداره :جنگافزاری شبیه شمشیر پهن و کوتاه) ( -زنگاری :سیارهرنگ)
( )4زه :وتر) -
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4408در تمام گزینهها بهاستثناء گزینۀ  ...............معنی هر دو واژه نادرست است.
( )1رواق :ایوان) ( -سودا :سود ،بهره)

َ
( )2پرنیان :پارچه رنگارنگ از جنس کتان) ( -کهر :اسب ابلق)

( )3بارگی :مرتبه) ( -توازن :وزنشده)

( )4هیئت :انجمن) ( -دالویز :زیبا)

4409در تمام گزینهها بهاستثناء گزینۀ  ...............معنی دو واژه درست است.
( )1وعظ :پنددهنده) ( -قضا :تقدیر)  -کافی :دانای کار)
( )2یکایک :نا گهان) ( -خور :زمین خشک) ( -ژیان :خشمگین)
( )3حنین :شیرینی ،حالوت) ( -آوردگاه :جنگ ،نبرد) ( -فوج :گروه ،دسته)
( )4زجر :شکنجه) ( -پدرام :نیکو) ( -راهب :رونده ،راهرو)

4410در تمام گزینهها بهاستثناء گزینۀ  ...............معنی یک واژه نادرست است.

Literature

( )1باسق :بلند)( ،متقارب :نزدیککننده)

( )2عازم :راه)( ،سرسام :ورم مغز)

( )3شاب :جوانی)( ،پالیز :باغ پاییزی)

( )4مقرون :پیوسته)( ،محضر :محل شهود)

4411در تمام گزینهها بهاستثناء گزینۀ  ...............معنی هر دو واژه نادرست است.
( )1آیت :هدف) ( -ربیع :یکچهارم چیزی)

( )2مسلک :رونده راه) ( -ماوراء :برتر)

( )3باالبداهه :ابتدا ،آغاز) ( -صباح :شرابی که در صبح نوشند) ( )4نسیان :ماه دوم بهار) ( -انابت :دعا)
( )1حضیض :فرود) ( -طالع :خوشبختی)
َ
( )3منکر :انکارکننده) ( -ابرش :اسب زردرنگ)
Sadegh
Hedayat
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4412در تمام گزینهها بهاستثناء گزینۀ  ...............معنی یک واژه نادرست است.
( )2وهم :تصور غلط) ( -جبین :گریبان)
( )4عنان :اختیار) ( -خوان :سفره)

آزمون [ ]2معنی لغات

سکانس 28

ّ
4413معنی «خیلتاش  -درایت  -ر بیع ِ -خطه» در کدام گزینه آمده است؟
 )1گروه نوکران  -آ گاهی و تدبیر  -یک قسمت از چهار قسمت  -محدوده
 )2یاران  -اندیشه  -ماه قمری  -سرزمین
 )3نوکر  -تدبیر  -بهار  -سرزمین
 )4چا کران  -تدبیر  -بهار  -سرزمین

4414معنی «وسایط  -مرهم  -تا ک  -ادیب» در کدام گزینه آمده است؟
 )1وسیطه  -داروی زخم َ -ر ز  -معلم و ّ
 )2واسطهها  -التیامبخش  -درخت انگور  -آدابدان
مربی
 )4ضروریات  -پماد زخم َ -ر ز  -معلم و مربی
 )3واسطهها  -داروی زخم  -باالی هرچیز  -سخندان
خرید آنالین در

4415معنی «نبات  -ارغند  -سامان  -عجینآمدن  -طاق» در کدام گزینه آمده است؟
 )1گیاه  -شرور  -امکان  -ترکیبشدن  -رواق
 )3گیاه  -قهرآلود  -امکان  -آمیختهشدن  -بیهمتا

 )2گیاهان رستنی  -خشمگین  -درخور  -ترکیبشدن  -سازهای منحنیشکل
ُ )4رستنی  -خشمگین ّ -
میسر  -خوگرفتن  -فرد

4416معنی «فریادرس  -وقاحت  -استماع  -ادبار» در کدام گزینه آمده است؟
 )1یاور  -بیحیا  -شنوایی  -پشتکردن

 )2دستگیر  -بیشرمی  -گوشدادن  -متضاد اقبال

 )3همدم  -بیحیایی  -شنیدن  -بدبخت

 )4دستگیر  -بیحیایی  -شنیدن  -پشت هر چیز

4417معنی «ریشخند  -برزیگر  -نکبتبار  -سست عناصر» در کدام گزینه آمده است؟
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 )1مسخرهکردن  -دهقان  -بدبختی  -بیغیرت
ّ
 )3تمسخر  -دهقان  -پرمشقت  -کاهل

 )2خنده زیرکانه  -کشاورز  -فال کتآمیز  -بیاراده
 )4تمسخر  -زراعتگر  -بدبخت  -تنبل
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یکبار است زندگانی ،یکبار،همان یکبار که نسیم صبح را
به سینه فرو میدهیم،یک بار و نه بیشتر !
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M.Dolatabadi
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Mahmood dolat
dolat abadi
Mahmod
abadi
1319
1319

آزمون [ ]1امالء و لغت

4475کدام گزینه فاقد غلط امالیی است؟
 )1دل ـ ـیـ ـ ـ ــران ب ـبـ ـس ـ ـت ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــد قـ ـل ـ ـ ــب ج ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــاح

ت ـ ــو گ ـفـ ـت ـ ـ ــی کـ ـ ــه پــوش ـیـ ـ ــده گ ـیـ ـت ـ ـ ــی صـ ـ ــاح

 )2آز بــــــگــــــــــــــذار و پـــادشـــــاهـــــــی کـــــــــــن

گــــــــــــردن بـــــــــی طـــمــــــــع بـــلــــنـــــــــد بـــــــود

 )3چ ـ ــو ای ـ ــن انــدی ـشـ ـ ــه ک ـ ــردی خ ـ ـ ــار گـشتـ ــی

ب ـ ــر هـ ـ ــر کـ ــس کـ ـ ــم ا ز نـ ـش ـ ـخـ ـ ـ ــوا ر گ ـشـ ـ ــتی

 )4س ــرم ف ــدای قفــای مالمــت اســت چــه بــا ک

کـ ـ ــرم ب ــود س ـخ ـ ـ ــن دش ـم ـ ـ ــن از قف ــا ای دوس ــت

4476کدام گزینه فاقد غلط امالیی است؟

 )2ای ه ــدهـ ـ ــد ص ـب ـ ـ ــا ب ـ ــه ص ـبـ ـ ــا م ـیفــرسـتـمـ ــت

بـن ـگـ ـ ــر کـ ـ ــه از ک ـجـ ـ ــا ب ـ ــه ک ـج ـ ـ ــا م ـیفــرسـتـمـ ــت

 )3م ـ ــاه روش ـ ــن را ش ــب تــاریـ ـ ــک نـنـمــایـ ــد ب ــه خل ــق

وان ش ــب زلـف ـ ــش هـمـ ـ ــه رخـسـ ـ ــار او را ساتـ ــر اس ــت

س ـی ـنـ ـ ــه مـ ـ ــا م ـخـ ـ ــزن اسـ ـ ــرار اوسـ ـ ــت

آن ب ـ ــه دس ـ ــت آور کـ ـ ــه اصـ ــراری خ ــوش اس ــت

)4

ادبیات فارسی | امالء و لغت

 )1ش ــب تـ ـ ــار اس ــت و ره وادی ای ـمـ ـ ــن در پـیـ ـ ــش

آت ـ ــش ت ـ ــور ک ـجـ ـ ــا؟ مــوعـ ـ ــد دی ـ ــدار ک ـج ـ ـ ـ ــاست؟

4477کدام گزینه فاقد غلط امالیی است؟
 )1ی ــا رب ای ــن ک ـع ـبـ ـ ــه مـقـص ـ ــود تمــاش ــا گـ ــه کیس ــت

کـ ــه مـقـی ـ ــان طـریق ـ ــش گ ـ ــل و نسـ ـ ــرین م ــن اس ــت

 )2گ ـف ـتـ ـ ــم ای شـ ـ ــام غــری ـبـ ـ ــان طـ ـ ــره شبـ ـ ــرنگ ت ــو

در ســحرگاهان حــذر کــن چــون بنالــد ایــن غریــب

 )3زانگ ــه ک ـ ــه ع ـشـ ـ ــق دس ــت تـتـ ــاول دراز ک ــرد

م ـع ـ ـ ــلوم شـ ـ ــد کـ ـ ـ ــه ع ـقـ ـ ــل نـ ـ ــدارد ک ـف ــای ـت ـ ـ ــی

 )4س ـف ـیـ ـ ــر صـل ـصـ ـ ــل و ل ـحـ ـ ــن چکـ ــاوک و سـ ـ ــاری

نـ ـفـ ـی ـ ـ ــر ف ــاخ ـتـ ـ ـ ــه و ن ـغـ ـمـ ـ ـ ــۀ ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزار آوا

4478کدام گزینه فاقد غلط امالیی است؟

 )2دروی ـــش ن ـمـ ـیپ ــرس ـ ـــی و تــرس ـ ـــم ک ـ ـــه ن ـبـ ــاشـ ـ ـــد

ا ن ــد ی ـ ـشـ ـ ـ ــه آ م ـ ـ ـ ــوزش و پ ـ ـ ـ ــروای صـ ـ ـ ــوا ب ـ ــت

ُ
 )3ای قصـ ـ ـ ــر دل اف ـ ـ ـ ــروز ک ــه م ـن ــزل ـگ ـ ـ ــه ان ـسـ ـ ــی

یـ ـ ــا رب مـ ـکـ ـنـ ـ ـ ــاد عـ ــاف ـ ــت ای ـ ـ ــام خــراب ـ ـ ــت

لهــا برخاســت
 )4روزه یــک ســو شــد و عیــد آمــد و د 

مــی ز میخانــه بــه جــوش آمــد و مــی بایــد خاســت

خرید آنالین در

 )1مـ ـ ــده بـ ـ ــه شـ ـ ــاهـ ـ ــد دنـ ـیـ ـ ـ ــا ع ـنـ ـ ـ ــان دل ،زن ـه ـ ـ ـ ــار

کـ ـ ــه ایـ ـ ــن عـ ـج ـ ـ ــوزه عـ ـ ــروس هـ ـ ــزار دامـ ـ ــاد اس ــت

4479کدام گزینه فاقد غلط امالیی است؟
 )1هـ ـ ــر روز ف ـ ـ ــراغ دوس ـت ـ ـ ــی بــای ـ ـ ــد کـ ـ ـ ـ ــرد

هـ ـ ــر لـ ـحـ ـظ ـ ـ ــه وداع ه ـمـ ــدلـ ـ ـ ــی بــای ـ ـ ــد ک ـ ـ ـ ــرد

 )2ه ـ ـ ــر کـ ـ ـ ــه از سـ ـ ـ ـ ــر ن ـبـ ـ ـ ــی گـ ـی ـ ـ ـ ــرد ن ـصـ ـی ـ ـ ــب

هـ ـ ــم بـ ـ ــه جـ ـب ـ ــری ـ ـ ــل ام ـی ـ ـ ــن گـ ـ ـ ــردد غ ــری ـ ــب

 )3وقــت آن شــیرین قلنــدر خــوش کــه در اطــوار ســیر

ذ کـ ـ ــر ت ـسـ ـبـ ـی ـ ـ ــح فل ــک در حلق ــۀ ّزنـ ـ ـ ــار داش ــت
ن ـث ـ ـ ـ ــر خ ّـطـ ـ ــش چ ـ ـ ـ ــو ّدر مـ ـنـ ـص ـ ـ ــور اس ــت

 )4ن ـظـ ـ ـ ــم و ل ـفـ ـظ ـ ـ ــش چ ـ ـ ـ ــو گ ـ ــوه ـ ـ ـ ــر م ـن ـظـ ـ ــوم
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6626کدام گزینه میتواند معنای مناسبی برای تعداد بیشتری از واژههای زیر باشد؟
ّ
« بدسگال  -عنود  -تیمار  -دل ک  -دوده  -خیره  -برمیدن»

ّ
متحیر
 )1بداندیش  -اندیشه  -برگردانیدن -

 )2دشمن و بدخواه  -خدمت  -خاندان  -خروشیدن

 )3بدبختی  -غمخواری  -طایفه  -برگردانیدن

 )4بدخواه  -مهیب  -کیسهکش حمام  -سرگشته

6627در کدام گزینه تعداد واژههایی که غلط معنی شده ،کمتر است؟
ّ )1
(بر :خشک) ( -باره :حصار) ( -ویله :رها) ( -نژند :اندوهگین)
( )2ایدون :اینجا) ( -اشباه :همانند) ( -وظیفه :معاش) ( -وبال :بار گناه)
( )3پایمردی :استقامت) ( -انگاره :طرح) ( -ادبار :نگونبخت) ( -مواالت :دوستی)

6628باتوجه به واژههای زیر ،در کدام موارد معنی بعضی واژهها نادرست است؟
الف) (وجه :وجود) ( -پوییدن :تالش) ( -محب :یار)
ج) (انبان :خیک) ( -حریف :مبارز) ( -درهم :مسکوک طال)

 )1الف  -ج

 )2الف  -د

ب) (متقاعد :همعقیده) ( -تا ک :رز) ( -تقصیر :کوتاه)
د) (سامان :امکان) (سر َپر زدن :توقف کوتاه) ّ
(منت :نیکویی)
-

 )3ب  -ج

 )4ب  -د

ادبیات فارسی | آزمونهای جامع

( )4بیغوله :کنج) ( -پدرام :آراستن) ( -التهاب :زبانه و شعلۀ آتش) ( -آستانه :آغاز)

متن زیر ،چند غلط امالیی یافت میشود؟
6629در ِ

ّ
« غافلی ضعیف که بر خواری کشیدن خو دارد و به هیچ تأویل منظور و محترم و متاع و مکرم نگردد که در معرض حسد و عداوت افتد ،بباید دانست که عاقل

همیشه محروم است و مسحود و من از این طبقه نیستم و نه آزی قالب است که خیانت کنم».

 )2دو
 )1یک
متن زیر ،چند غلط امالیی وجود دارد؟
6630در ِ

 )3سه

 )4چهار

ّ
جمعیت به تفرقت ،نگویم از ّ
ّ
« با آن که به چنین واقعۀ هایل و مصیبت عام از وطن به قربت افتاده است و از ّ
عزت به
مسرت به مالمت و از کثرت به قلت و از
ّ
ّ
ّ
ّ
مذلت که ّ
عزت فقر هرگز روی زلت نبیند .امید به عنایت بیعلت و عاطفت حضرت جلت ،این کتاب در حضرت سلطنت منظور باشد نه مهجور».

 )1دو

 )2سه

 )3چهار

 )4پنج

تیـ ـ ـ ــغ را دیـ ـ ـ ـ ـ ــدم ن ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان کـ ـ ـ ـ ــردن سـ ـ ـ ـ ـ ــزا

 )2صـلـ ـتـ ـ ـ ــش بـ ـ ـ ـ ـ ــزم خ ـ ـ ــوان هـش ـ ــت بـهـش ـ ـ ـ ــت

صـولـتـ ــش رزم هـ ـف ـ ـ ـ ــت خ ـ ـ ـ ــوان م ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـ ـ ــوک

 )3شــب همــه شــب انتظـ ـ ــار صبــح رویــی م ـیرود

کان صباحــت نیســت ایــن صبــح ج ـ ـه ـ ـ ــانافروز را

یک ـنـ ـ ــد ح ــذر
 )4ن ـ ــادان ک ــه از قـ ـضـ ـ ــای خـ ـ ــدا م 

ع ــاقـ ـ ــل ک ـ ـ ــه رو بـ ـ ــه تـ ـیـ ـ ـ ــر قـضـ ـ ــا جـل ـ ـ ــوه میکن ــد

6632ابیات زیر ،بهترتیب سرودۀ چه کسانی هستند؟
الـــف) تـــــا َزبـــــــر خـــا کــــــی ای درخــــــت تـنــومـنـــــد

مـگـســــــل از ایــــــن آب و خ ــا ک ریـش ـ ـ ــۀ پـیـ ــوند

ب) زور داری چـــــــ ــون نــــــ ــداری عــــــلـــــــ ــم کـــــــــ ــار

الف آن نـــــــــــتـــــــــــــوان بــــــ ـ ــه آس ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــی زدن

 )1ابنحسام خوسفی  -سنایی

 )2عطار نیشابوری  -خواجوی کرمانی

 )3ادیبالممالک فراهانی  -مجد خوافی

 )4ابنحسام خوسفی  -جاللالدین ّ
محمد مولوی

خرید آنالین در

6631در کدام بیت غلط امالیی یافت میشود؟
ّ
 )1چ ـ ـ ـ ــون در آم ـ ـ ــد ع ــلـ ـت ـ ـ ــی ان ـ ـ ـ ـ ــدر قـض ـ ـ ـ ــا
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6633تعداد تشبیهات کدام بیت بیشتر است؟
 )1وال ـ ــه و ش ـیـ ــداست دائم هـم ـچـ ـ ــو بـلـب ـ ــل در قـفـ ــس

طــوطـ ــی ط ـب ـعـ ــم ز ع ـشـ ــق ش ـکـ ــر و ب ـ ــادام دوس ـ ــت

 )2بمـ ــال بــر لــب خونخــوار حــرص ،خــا ک قناعــت

وگ ــرن ـ ـ ــه تـشـنـ ــگی اف ـ ـ ــزاست آب شـ ـ ـ ــور تـم ّـنـ ـ ـ ــا

 )3چــون ســنگ ســرمه ،خا کــش پیرایــۀ نظرهاســت

چشمـ ـ ــی کــه یــک نـ ـظـ ـ ــر دی ـ ــد آن چشــم سرم هســا را

 )4بــه هــر شــورش مــده چــون مــوج از کــف دامــن دریــا

کــه باشــد عق ـ ــد گ ــوه ـ ــر خ ــوشـ ــهای از خ ــرم ـ ــن دریــا

6634در کدام بیت همۀ آرایههای «تشبیه  -استعاره  -جناس» بهکار رفته است؟

Literature

 )1حافــظ در ایــن کمنــد ســر سرکشــان بســی اســت

س ـ ـ ــودای کـ ـ ـ ــج م ـ ـپـ ـ ــز ،ک ــه ن ـب ــاشـ ـ ــد مـجـ ـ ـ ــال تـ ـ ــو

 )2در چـی ــن زلـف ــش ای دل مـسـکـی ــن چـگ ــونهای؟

کـآشـفـت ــه گـف ــت بـ ـ ـ ــاد صـب ـ ـ ــا ش ـ ـ ــرح حـ ـ ـ ــال تـ ـ ــو

 )3صحــن ســرای دیــده بشســتم ،ولــی چــه ســود؟

ک ـ ــاین گ ــوشـ ـ ــه ،نـیـس ــت در خ ـ ــور خـیـ ــل خـی ــال ت ـ ـ ــو

 )4چــون پیالــه ،دلــم از توبــه کــه کــردم ،بشکســت

هـم ــچو اللــه ،جـگ ــرم بــی مــی و خـ ـمخانه بســوخت

ً
6635آرایههای مقابل ابیات در همۀ گزینهها تماما درست است؛ بهجز ......
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یشـ ـ ــوی ه ـ ـ ـ ــر روز از روز دگـ ـ ـ ــر
نتـ ـ ــر مـ ـ 
 )1ن ــازنـیـ ـ 

نـ ـ ــاز چ ـنـ ــدانـ ـ ــی ک ـ ــه م ـیریـ ـ ــزد ز سـ ــر تـ ــا پ ـ ــای تـ ــو

(حسنتعلیل  -واجآرایی)

 )2بـاغـبـ ــان هـمـچـ ــو نـسـیـمـ ــم ز در خـویـ ــش مـ ــران

کـ ــآب گـلـ ـ ــزار تـ ــو از اشـ ــک چ ــو گـ ـلـ ـنـ ـ ــار مـ ـ ــن اس ــت

(ایهام  -کنایه)

 )3در غب ــار خاط ــر مجن ــون حص ــاری گش ــته اس ــت

دیـ ـ ـ ــدۀ آه ـ ـ ـ ــو ز ش ـ ـ ـ ـ ــرم ن ــرگـ ـ ــس ش ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــای ت ـ ــو

(استعاره  -تشبیه)

 )4پرد هه ــای دی ــدهاش پیراه ــن یوس ــف ش ــود

هــر کــه یــک ش ـــب را ب ـ ـــه روز آورد در سـ ـ ـ ـــودای ت ـ ـــو

(تلمیح  -ایهام تناسب)

6636آرایههای «تشبیه  -استعاره  -حسآمیزی و ایهام تناسب» بهترتیب ،در کدام ابیات آمده است؟
ال ــف) چ ــون ش ــبنم اس ــت بس ــتر و بالی ــن م ــن ز گل

کبـی ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــویش
در خــــــــــــار زار از ن ـ ـظـ ـ ــر پ ــا 

ب) نالـــــۀ نــــی راست صـــــد تـنـــگ شکـــــر در آستین

بنـــــد بنـــــــدش گــر پــر از ش ـ ــکر نـبـاش ـ ــد گــو مبــاش

ج) چـــــرا از دســـــت مــیرفتم چـــــرا بیمار میبودم؟

ا گـــر مـــیبـــود بـــر بـالـی ــن من سـیـب ز خ ـن ــدانش

د) کجـــــا تـــــاب نـــــگاه گـــــرم دارد ســـــایه پــروردی

کـــــه گـــــردد آفـتـــابی چه ـ ــره از گلگشــت مهتابــش

 )1ب  -الف  -د  -ج

 )2ب  -د  -ج  -الف

 )3ج  -الف  -ب  -د

 )4ج  -الف  -د  -ب

6637باتوجه به مصراعهای زیر ،اجزای کدام مصراعها از «نهاد  +فعل» تشکیل شده است؟
الف) بسیار فرق باشد از اندیشه تا وصول

ب) دلیل صدق نباشد نظر به الله و سنبل

ج) سعدی از این پس نه عاقل است نه هشیار

د) ز سر به در نرود همچنان امید وصال

هـ) دی به چمن بر گذشت سرو سخنگوی من

 )1الف  -ب  -د

 )2الف  -د  -هـ

 )3ب  -ج  -هـ

 )4ب  -د  -هـ

 6638در کدام گروه واژه رابطۀ معنایی واژهها ،با سایر گروهها ،متفاوت است؟
خرید آنالین در
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 )1آسمان و ماه  -دریا و ماهی  -شعر و قصیده

ّ )2
تفوق و برتری  -عقده و گره  -صواب و صالح

 )3حیوان و چنگال  -آشپزخانه و چاقو  -رمضان و تشنگی

 )4خانواده و همسر  -مدرسه و تخته سیاه  -پادگان و سرباز

6639بیشترین «صفت مرکب» در کدام بیت یافت میشود؟
ُ
سس ـتپیمان ســختدل مشکلپســند آسانگســل
 )1دوس ـتکش بیگانـ ـهپ ـ ــرور دیـ ــرجوش و زودرنــج
شبـ ــار او ی ـ ـ ــأسآور و امـ ـی ــدس ـ ـ ــوز
 )2لـ ـفـ ـ ــظ آت ـ 

ن ــرگ ـ ــس بـیـمـ ـ ـ ـ ــار او دردافـکـ ـ ـ ــن و درمـ ـ ــان گـسـ ـ ــل

 )3غـ ـم ـ ــزهاش در دلـ ـ ـبـ ـ ـ ــری یغما گــر و مــردم فریــب

طـ ـ ـ ــرهاش در کـ ـ ـ ــاف ــری تـق ــوا ک ــش و ایـمـ ــانگسـ ـ ــل

 )4لعــل گوه ــربـی ـ ـ ـ ــز او گ ــاه سـخ ــن م ــرجان ف ـ ــروش

م ـ ـ ــژه خـ ـ ــونری ـ ــز او وق ـ ــت غـض ــب ش ــری ـ ــان گـ ــسل

ع �ت
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در این قسمت به واژگانی پرداخته شده است که در متون ادبی و نمونه سواالت و تستها کاربرد زیادی دارند و به علت چشمآشنا بودن با اندک تغییری
آورده میشوند و شما را به اشتباه میاندازند؛ لذا شکل تغییراتی که در این لغات اعمال شده است صرفا ً به منظور جلبتوجه به این گونه واژگان است.
1.1امالی کدام واژه غلط است؟

 )1تحفه :هدیه ،ارمغان

1414امالی کدام واژه غلط است؟

 )2تهفه :هدیه ،ارمغان

 )1تسمه :نوعی ریسمان

2.2امالی کدام واژه غلط است؟

 )1وحم :پندار ،تصور

1515امالی کدام واژه غلط است؟

 )2وهم :پندار ،تصور

 )1مصکوک :سکه فلزی

3.3امالی کدام واژه غلط است؟

1616امالی کدام واژه غلط است؟

 )2اعراز :رویگردانی

 )1ذوالجالل :صاحب بزرگی

4.4امالی کدام واژه غلط است؟

 )1انابت :توبه
ّ )1
تزر ع :زاریکردن

 )1غرامت :تاوان

ّ )2
تضر ع :زاریکردن

ّ
 )1محتسب :مامور حکومتی
 )1واعض :پنددهنده

7.7امالی کدام واژه غلط است؟
8.8امالی کدام واژه غلط است؟

 )1وجهه :ذات ،وجود
 )2صفوت :برگزیده

 )1اجانب :بیگانگان

 )2قصیم :صاحب جمال

 )1بیتاالحزان :خانه غم

 )1وسیم :دارای نشان پیامبری  )2وثیم :دارای نشان پیامبری

 )1وثیقه :عهدنامه

 )2فایق :برگزیده

1313امالی کدام واژه غلط است؟

1

19

2

18

2

 )2وثیغه :عهدنامه

2525امالی کدام واژه غلط است؟

 )1عظم :اراده

 )2فاهش :آشکار
17

 )2مسلک :روش

2424امالی کدام واژه غلط است؟

1212امالی کدام واژه غلط است؟

2

خرید آنالین در

 )1مصلک :روش

 )2تزویر :دورویی

 )1فاحش :آشکار

 )2بیتاالحذان :خانه غم

2323امالی کدام واژه غلط است؟

1111امالی کدام واژه غلط است؟

 )1فایغ :برگزیده

 )2عجانب :بیگانگان

2222امالی کدام واژه غلط است؟

1010امالی کدام واژه غلط است؟

 )1تذویر :دورویی

 )2وجه :ذات ،وجود

2121امالی کدام واژه غلط است؟

9.9امالی کدام واژه غلط است؟

 )1قسیم :صاحب جمال

 )2واعظ :پنددهنده

2020امالی کدام واژه غلط است؟

 )2رذق :روزی

 )1سفوت :برگزیده

 )2مهتسب :مآمور حکومتی

1919امالی کدام واژه غلط است؟

 )2هلیه :زیور

 )1رزق :روزی

 )2قرامت :تاوان

1818امالی کدام واژه غلط است؟

6.6امالی کدام واژه غلط است؟

 )1حلیه :زیور

 )2زوالجالل :صاحب بزرگی

1717امالی کدام واژه غلط است؟

 )2عنابت :توبه

5.5امالی کدام واژه غلط است؟

 )2مسکوک :سکه فلزی
مرور سریع | غلطهای رایج

 )1اعراض :رویگردانی

 )2تصمه :نوعی ریسمان
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 )2عزم :اراده
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1616امالی کدام واژه غلط است؟

1.1امالی کدام واژه غلط است؟

 )1زایلشدن :نابودشدن

 )1غبضه :یک مشت از هرچیزی

 )2ذایلشدن :نابودشدن

2.2امالی کدام واژه غلط است؟

 )2قبضه :یک مشت از هر چیزی

 )1صعب :دشوار

1717امالی کدام واژه غلط است؟

 )2سعب :دشوار

3.3امالی کدام واژه غلط است؟

 )1تفریط :کوتاهی در کاری

 )1سلت :بخشش

1818امالی کدام واژه غلط است؟

 )2صلت :بخشش

Literature

4.4امالی کدام واژه غلط است؟

 )1ذبونی :فرومایگی

 )1ضیعت :زمین زراعتی
5.5امالی کدام واژه غلط است؟

 )1نمط :نمد

 )1مخنقه :گردنبند
6.6امالی کدام واژه غلط است؟

 )1بیر غ :رایت

 )1وذر :بار سنگین
مرور سریع | غلطهای رایج

7.7امالی کدام واژه غلط است؟

 )1نهیب :فریاد ،هراس

 )1آغوزّ :اولین شیری که مادر به نوزادش میدهد
 )2آقوزّ :اولین شیری که مادر به نوزادش میدهد

 )1رشهه :قطره
 )1الهاح :اصرار

 )2استسقا :نام مرضی

9.9امالی کدام واژه غلط است؟

ّ
 )1خطه :واللیات

 )2شاعبه :شک و گمان

1010امالی کدام واژه غلط است؟

 )1انبان :مشک

 )2آماس :ورم

1111امالی کدام واژه غلط است؟

 )1طفو :خدو

 )2صباحت :زیبایی

1212امالی کدام واژه غلط است؟

 )1اعتذار :پوزش

 )2غراضه :اسقاط

1313امالی کدام واژه غلط است؟

 )2اعتزار :پوزش

2828امالی کدام واژه غلط است؟

خرید آنالین در

 )1هذیان :سرسام

 )1احمال :سستی

 )2هزیان :سرسام

1414امالی کدام واژه غلط است؟

 )2اهمال :سستی

2929امالی کدام واژه غلط است؟

 )1فرز :چابک

 )1سیادت :سروری

 )2فرض :چابک

1515امالی کدام واژه غلط است؟

 )2صیادت :سروری

3030امالی کدام واژه غلط است؟

 )1مهمل :مهد

130

 )2تفو :خدو

92727امالی کدام واژه غلط است؟

 )1قراضه :اسقاط

1

 )2عنبان :مشک

2626امالی کدام واژه غلط است؟

 )1صباهت :زیبایی

20

ّ )2
خته :واللیات

2525امالی کدام واژه غلط است؟

 )1آماص :ورم

2

 )2الحاح :اصرار

2424امالی کدام واژه غلط است؟

 )1شائبه :شک و گمان

19

 )2رشحه :قطره

2323امالی کدام واژه غلط است؟

 )1استسغا :نام مرضی

1

 )2نحیب :فریاد ،هراس

2222امالی کدام واژه غلط است؟

8.8امالی کدام واژه غلط است؟

 )2محمل :مهد
18

 )2بیرق :رایت

2121امالی کدام واژه غلط است؟

 )2وزر :بار سنگین

2

 )2نمت :نمد

2020امالی کدام واژه غلط است؟

 )2مخنغه :گردنبند

17

 )2زبونی :فرومایگی

1919امالی کدام واژه غلط است؟

 )2ضیئت :زمین زراعتی

1

 )2طفریت:کوتاهیدر کاری
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1.1امالی کدام واژه غلط است؟

 )1هایل :حجاب

1616امالی کدام واژه غلط است؟

 )1غربت :دورشدن ،دورشدن از شهر و دیار

 )2حایل :مانع ،حجاب

 )2قربت :دورشدن ،دورشدن از شهر و دیار

22امالی کدام واژه غلط است؟
 )1هایل :ترسنا ک

1717امالی کدام واژه غلط است؟

 )2حایل :ترسنا ک

 )1غریب :نزدیک ،خویشاوند

3.3امالی کدام واژه غلط است؟

 )1صواب :پاداش

1818امالی کدام واژه غلط است؟

 )2ثواب :پاداش

 )1غریب :هر چیز نادر و نو ،دور از وطن ،بیگانه

4.4امالی کدام واژه غلط است؟

 )2قریب :هر چیز نادر و نو ،دور از وطن ،بیگانه

 )2ثواب :درست

1919امالی کدام واژه غلط است؟

5.5امالی کدام واژه غلط است؟

 )1سورت :شکل

 )1مذموم :ضمیمهشده ،ملحقشده

 )2صورت :شکل

 )2مضموم :ضمیمهشده ،ملحقشده

6.6امالی کدام واژه غلط است؟

 )1سورت :تندی و تیزی

2020امالی کدام واژه غلط است؟

 )2صورت :تندی و تیزی

 )1مذموم :نکوهیده ،سرزنششده

7.7امالی کدام واژه غلط است؟

 )2مضموم :نکوهیده ،سرزنششده

 )2نواحی :ناحیهها

2121امالی کدام واژه غلط است؟

8.8امالی کدام واژه غلط است؟

 )1تآلم :علماندوختن

 )1نواهی :نهی شدهها ،منکرات ،زشتیها

 )1تآلم :دردمندی ،رنج

9.9امالی کدام واژه غلط است؟

 )1امارت :آبادکردن ،بنا کردن

1010امالی کدام واژه غلط است؟

 )1امارت :امیریکردن ،فرمانرواییکردن

1111امالی کدام واژه غلط است؟

 )2عمارت :امیریکردن ،فرمانرواییکردن

 )2گذاردن :قراردادن

2525امالی کدام واژه غلط است؟

1212امالی کدام واژه غلط است؟

 )1فراغ :دوری و جدایی

 )1گزاردن :بهجای آوردن ،انجامدادن

 )1فراغ :آسایش

1313امالی کدام واژه غلط است؟

 )1سمین :گرانبها

 )2براعت :برترییافتن در دانش و ادب

 )1عاجل :آینده

1515امالی کدام واژه غلط است؟

2

20

1

19

2

 )2ثمین :چاق ،گل یاسمن

2929امالی کدام واژه غلط است؟

 )2براعت :بیزاری ،تنفر ،بریبودن از جرم

18

خرید آنالین در

 )1سمین :چاق ،گل یاسمن

 )1برائت :بیزاری ،تنفر ،بریبودن از جرم

1

 )2ثمین :گرانبها

2828امالی کدام واژه غلط است؟

1414امالی کدام واژه غلط است؟

17

 )2فراق :آسایش

2727امالی کدام واژه غلط است؟

 )1برائت :برترییافتن در دانش و ادب

 )2آجل :آینده

3030امالی کدام واژه غلط است؟

 )2قربت :خویشی ،نزدیکی
2

 )2فراق :دوری و جدایی

2626امالی کدام واژه غلط است؟

 )2گذاردن :بهجای آوردن ،انجامدادن

 )1غربت :خویشی ،نزدیکی

 )2عمارت :آبادکردن ،بنا کردن

2424امالی کدام واژه غلط است؟

 )2منصوب :نسبت داده شده

 )1گزاردن :قراردادن

 )2تعلم :دردمندی ،رنج

2323امالی کدام واژه غلط است؟

 )2منصوب :گماشتهشده

 )1منسوب :نسبتداده شده

 )2تعلم :علماندوختن

2222امالی کدام واژه غلط است؟

 )2نواحی :نهی شدهها ،منکرات ،زشتیها
 )1منسوب :گماشتهشده

مرور سریع | همآوا

 )1نواهی :ناحیهها

Literature

 )1صواب:درست

 )2قریب :نزدیک ،خویشاوند
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1.1امالی کدام واژه غلط است؟

 )1غدر :ارزش

1616امالی کدام واژه غلط است؟

 )1زل :لغزیدن

 )2قدر :ارزش

1717امالی کدام واژه غلط است؟

2.2امالی کدام واژه غلط است؟

 )1غدر :حیله ،مکر

 )1ظل :سایه ،پناه ،تیرگی شب

 )2قدر :حیله ،مکر

 )2ضاللت :سایه ،پناه ،تیرگی شب

3.3امالی کدام واژه غلط است؟

 )1سفیر :صدای بلند

1818امالی کدام واژه غلط است؟

 )2صفیر :صدای بلند

Literature

 )1ظل:گمراهی

4.4امالی کدام واژه غلط است؟

 )1سفیر :فرستاده

 )1قوی :الغر ،نحیف ،ناتوان

5.5امالی کدام واژه غلط است؟

 )1قوی :نیرومند ،سخت و محکم

6.6امالی کدام واژه غلط است؟

 )2غوی :نیرومند ،سخت و محکم

 )1صالح :شایسته و سزاوار بودن ،مصلحت

2121امالی کدام واژه غلط است؟

مرور سریع | همآوا

 )2سالح :شایسته و سزاوار بودن ،مصلحت

 )1ستور :سطر و خط

7.7امالی کدام واژه غلط است؟

 )1ستور :چارپایان

8.8امالی کدام واژه غلط است؟

 )1اثاث :پایه و بنیاد

9.9امالی کدام واژه غلط است؟

 )1اثاث :لوازم خانه

1010امالی کدام واژه غلط است؟

 )1عمل :آرزو

1111امالی کدام واژه غلط است؟

 )1عمل :کار

1212امالی کدام واژه غلط است؟

 )1اصرار :رازها

1313امالی کدام واژه غلط است؟
خرید آنالین در

 )1اصرار :پافشاری

1414امالی کدام واژه غلط است؟

 )1ابا :نوعی جامه

1515امالی کدام واژه غلط است؟

2
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 )2عبا :نوعی جامه

3030امالی کدام واژه غلط است؟

 )2ذل :خواری ،ذلت ،فروتنی

2

 )2اسرار :پافشاری

2929امالی کدام واژه غلط است؟

 )2مطاوعت :پیروی

 )1زل :خواری ،ذلت ،فروتنی

 )2اسرار :رازها

2828امالی کدام واژه غلط است؟

 )2مطاوعت :فرمانبردن

 )1متابعت :پیروی

 )2امل :کار

2727امالی کدام واژه غلط است؟

 )2سنا :ستایش

 )1متابعت :فرمانبردن

 )2امل :آرزو

2626امالی کدام واژه غلط است؟

 )2سنا :روشنایی

: )1ثنا :ستایش

 )2اساس :لوازم خانه

2525امالی کدام واژه غلط است؟

 )2قالب :چیره و مسلط

 )1ثنا :روشنایی

 )2اساس :پایه و بنیاد

2424امالی کدام واژه غلط است؟

 )2قالب :صورت و شکل

 )1غالب :چیره و مسلط

 )2سطور :چارپایان

2323امالی کدام واژه غلط است؟

 )2تبع :سرشت ،طبیعت

 )1غالب :صورت و شکل

 )2سطور :سطر و خط

2222امالی کدام واژه غلط است؟

 )2تبع :پیروی و تبعیت

 )1طبع :سرشت ،طبیعت

 )2غوی :الغر ،نحیف ،ناتوان

2020امالی کدام واژه غلط است؟

 )2سالح :ابزار جنگی

 )1طبع :پیروی و تبعیت

 )2ضاللت :گمراهی

1919امالی کدام واژه غلط است؟

 )2صفیر :فرستاده

 )1صالح :ابزار جنگی

 )2ذل :لغزیدن
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 )1ابا:خودداری و پرهیز
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1616امالی کدام واژه غلط است؟

1.1امالی کدام واژه غلط است؟

 )1تصفیه :برابرساختن ،مساویکردن

 )1رسا :بلند ،رسنده

 )2تسویه :برابرساختن ،مساویکردن

1717امالی کدام واژه غلط است؟

2.2امالی کدام واژه غلط است؟

 )1تصفیه:صافکردن،پاالیش

 )1سور:نقشها،بوق،شیپور

 )2تسویه:صافکردن،پاالیش

 )1سور :بزم ،جشن

 )2جزر :پایینرفتن آب دریا

 )1صبا :نام نوعی باد

 )2حیات :زندگانی

 )1خواستن :از جا بلندشدن
2222امالی کدام واژه غلط است؟

7.7امالی کدام واژه غلط است؟

 )1خواستن:درخواستوتمنا

 )1هضم:استواری،دوراندیشی  )2حزم :استواری ،دوراندیشی
 )1هضم :گوارش ،تحلیل غذا در معده

 )1حوزه :آبگیر

 )2حزم :گوارش ،تحلیل غذا در معده

 )1حوزه :ناحیه

 )2حرص :زیادهخواهی

 )1حذر :جای حضور

 )2حرص :نگهبانی

 )1حذر :پرهیزکردن

ّ
 )2زلت :لغزیدن ،خطا کردن

 )1ذکی :پا کیزه

ّ
 )2زلت :خواری ،زبونی

2929امالی کدام واژه غلط است؟

 )1ذمایم :پیوستها

2
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1
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2
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1

 )2ضمایم :پیوستها

3030امالی کدام واژه غلط است؟

1515امالی کدام واژه غلط است؟

 )2رثا :شعر برای مرده
17

 )2زکی :زیرک ،هشیار

خرید آنالین در

 )1ذکی :زیرک ،هشیار

 )2ذر ع :کشاورزی

2

 )2زکی :پا کیزه

2828امالی کدام واژه غلط است؟

1414امالی کدام واژه غلط است؟

 )1رسا :شعر برای مرده

 )2حضر :پرهیزکردن

2727امالی کدام واژه غلط است؟

 )2ذر ع :واحدی برای طول

 )1زر ع :کشاورزی

 )2حضر :جای حضور

2626امالی کدام واژه غلط است؟

1313امالی کدام واژه غلط است؟

 )1زر ع :واحدی برای طول

 )2حوضه :ناحیه

2525امالی کدام واژه غلط است؟

1010امالی کدام واژه غلط است؟

ّ
 )1ذلت :خواری ،زبونی

 )2حوضه :آبگیر

2424امالی کدام واژه غلط است؟

9.9امالی کدام واژه غلط است؟

1212امالی کدام واژه غلط است؟

 )2خاستن:درخواستوتمنا

2323امالی کدام واژه غلط است؟

8.8امالی کدام واژه غلط است؟

ّ
 )1ذلت :لغزیدن ،خطا کردن

 )2خاستن :از جا بلندشدن
مرور سریع | همآوا

 )1حیاط:زمینبرابرساختمان  )2حیات:زمینبرابرساختمان

1111امالی کدام واژه غلط است؟

 )2سبا :نام نوعی باد

2121امالی کدام واژه غلط است؟

6.6امالی کدام واژه غلط است؟

 )1حرس :نگهبانی

 )2سبا :نام شهری در یمن

2020امالی کدام واژه غلط است؟

5.5امالی کدام واژه غلط است؟

 )1حرس :زیادهخواهی

Literature

 )1صبا:نامشهریدر یمن

 )2جزر:اصطالحیدر ریاضی

 )1حیاط :زندگانی

 )2صور :بزم ،جشن

1919امالی کدام واژه غلط است؟

4.4امالی کدام واژه غلط است؟

 )1جذر:اصطالحیدر ریاضی

 )2صور:نقشها،بوق،شیپور

1818امالی کدام واژه غلط است؟

3.3امالی کدام واژه غلط است؟

 )1جذر :پایینرفتن آب دریا

 )2رثا :بلند ،رسنده
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 )1ذمایم :سرزنشها
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 )2ضمایم :سرزنشها
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در کنکور نظام جدید و نظام قدیم  9تست از مجموع  25تست ادبیات
 ،متعلق به قرابت معنایی است .پاسخ صحیح به  9تست قرابت ،دارای
اهمیت بسزایی است و درصد قابل توجهی را برای شما ذخیره می کند
برای پاسخ دادن به این  9تست ابتدا باید با مفاهیم پرتکرار در اشعار
فارسی آشنا شویم و سپس چالشهای آن را بدانیم.
فواید آشنایی با مفاهیم پرتکرار
دقت پاسخگویی را باال میبرد چون مانع بدخوانی و بدفهمی میشود.
سرعت پاسخگویی را باال میبرد جلو چند بار خواندن متن را میگیرد.
اعتمادبهنفس را باال میبرد چون مفاهیم گزینهها جدید نیستند و همه تکراری به
نظر میرسند.

عاشق تسلیم خواستۀ یار است و از خود ارادهای ندارد؛ پس:

عاشق آزار و سختی را ا گر از جانب یار باشد با لذت میپذیرد.
مالمت نشنیدن

عاشق به سرزنش و مالمت دیگران ّ
توجهی نمی کند
مالمتکنندگان اغلب یا عاقل هستند یا زاهد یا دوستان و
خویشان شاعر که خیر او را میخواهند ،ولی عاشق به خیر و صالح و
خوشنامی خود ّ
توجه ندارد
تقابل عقل و عشق:

مفاهیم پرتکرار در ادبیات عاشقانه

پایداری در عشق تا...

عاشق تا دم مرگ (یا ّ
حتی در لحظۀ مرگ) دست از عشق نمیکشد
عاشق ّ
حتی پس از مرگ در عشق پایدار است

عقل مصلحتاندیش و محتاط است؛ عشق بیپروا و شجاع است
عقل نمیتواند جلو عشق را بگیرد

در جنگ عقل و عشق عقل بازنده است عقل سر از کار عشق درنمیآورد

ادبیات فارسی | قرابت معنایی

و در کل...

عاشق ّ
حتی در روز قیامت در عشق پایدار است
پایداری در عشق در برابر...

موانع درونی :مالمت عقل
موانع بیرونی :سرزنش عاقالن و زاهدان
سختیهای راه عشق و وصال
مفهوم «پایداری در عشق» به مفاهیم دیگری هم ارتباط دارد:

کسی که خود درد عشق را نکشیده نمی تواند به حال عاشق (راز عشق)
پی ببرد.
پس ...

راز عشق را نباید به نامحرمان عالم عشق گفت
این نامحرمان ممکن است اهل زهد یا عاقالن باشند.
ّاما...

نخواستن بهشت و خواستن یار ،تقابل عقل و عشق ،مالمت نشنیدن،
سختیکشیدن در راه عشق
سختیکشی در عشق برای...

راز عشق را نمیتوان به آسانی پنهان کرد ،چون اشک و گریه ،یا چهرۀ
زرد عاشق (و سایر حالتهای عاشق تابلو!) راز او را فاش میکند.
ً
کال ....

عاشق برای وصال یا /دیدار یار حاضر است هر دشواریای را ّ
تحمل کند

خرید آنالین در

عاشق برای جلب رضایت یار هر سختیای میکشد

عاشق همیشه در سوز و گداز است و آسایش ندارد.

عاشق برای کمال در عشق هر سختیای را به جان میخرد
ّ
درحد...
سختیکشیدن در عشق

آسایش عاشق فقط در وصال ،امید وصال ،یا مرگ است.

عاشق حاضر است در راه عشق جان بدهد

عشق خود وفا کند.

عاشق حاضر است در راه عشق دارایی و تعلقات دنیویش را بدهد

تنها چیزی که ّ
تحمل هجران را ممکن میکند مستی (مستی عشق) است.

عاشق حاضر است در راه عشق هر رنجی را ّ
تحمل کند

ا گر امید وصال نباشد عاشق از رنج عشق خواهدمرد.

این رنجها میتواند بدرفتاری یار و همراهان او ،مالمت و سرزنش
دیگران ،بدنامی ،یا هر چیز دیگری باشد.
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مرگ در راه عشق برای عاشق خوشایند است چون توانسته به عهد

باد صبا و صبح یاور عاشق در راه وصال هستند؛ چون پیام عشق را
به یار میرسانند

تنها چیزی که عاشق از دنیا میخواهد یار است؛ پس

عاشق به زیبارویان دیگر جز یار ّ
توجه ندارد
عاشق یارش را به بهشت و حور هم ترجیح میدهد
عاشق دو عالم را فدای یارش میکند
عاشق یار را با هیچ وعدۀ ثروت و قدرتی عوض نمی کند.
ا گر ّ
توجه کنید میبینید که برخی از مفاهیم فوق با هم ارتباط
ً
دارد؛ مثال ممکن است بیتی از زبان عاشق بگوید «من تا زندهام به
نصیحت عاقالن در ترک عشق گوش نمیکنم» .در چنین معنایی هم
ِ

خدا در روز ازل امانت عشق را به انسان سپردهاست

تمام آفرینش (آسمان و زمین و کوهها) از پذیرش این امانت ترسیدند
و سر باززدند و فقط انسان آن را پذیرفت.
مقام ویژۀ انسان در خلقت (خلیفةاللهی  /جانشین خدا بودن) ناشی
از همین برتری عاشقی است
فرشتهها نیز عشق را نمیفهمند و فقط بلدند تسبیح بگویند و عبادت
کنند .این است که باید به آدم سجده میکردند.
شیطان با سجده نکردن به انسان (به دلیل حسادت) نامحرم درگاه
خدا شد و از آنجا رانده شد.

مفهوم «پایداری در عشق تا مرگ» هست ،هم «مالمت نشنیدن» و هم
«تقابل عقل و عشق» .وقتی چنین مفاهیمی را در تستها میبینید؛
بهخصوص در تستهای «کدام قرابت ندارد» از مقایسۀ آنها با بقیۀ
گزینهها (و صورت سؤال) میفهمیم که تأ کید تست روی کدام مفهوم

موضوع را در پاسخ تستها بیشتر بررسی خواهیمکرد.
مفاهیم عاشقانه ممکن است در ّ
ادبیات عارفانه هم طرح شود
ً
(مثال «راز عشق عرفانی را نباید به عاقالن ظاهربین بگوییم») ،و به
طور مثال این مضمون در واقع ابتدا در ادبیات عارفانه مطرح شده
و بعد به سایر انواع عشق راه پیدا کردهاست .حاال باید ّ
ادبیات عارفانه

دنیا وطن اصلی انسان نیست و هیچ ارزشی ندارد.
زرقوبرق و نعمتهای دنیوی امتحان ماست .نباید به آنها ّ
توجه کرد.
هدف اصلی ما بازگشت به سوی خداست ،در همان جایی که خلقت
ما از آنجا آغاز شدهاست.
پایان مسیر انسان در خلقت ،با خدا یکی شدن (فناء فی اهلل) است.
ا گر هدف ما خدا (معشوق عرفانی) است ،پس دنیا نه تنها دنیا ارزش
ندارد ،بلکه...

عشقهای دنیوی مانع رسیدن به ّ
سر عشق الهی است.
ّ
حواس پنجگانه نمیتواند سر از راز خلقت درآورد.

را بشناسیم
مفاهیم پرتکرار در ّ
ادبیات عارفانه

عرفان عرصۀ ارتباط عاشقانۀ انسان و خدا و تالش انسان برای
ً
رسیدن به خدا (معشوق) است .مفاهیم عرفانی عمدتا در دو مضمون
ریشه دارند :داستان خلقت انسان (ابتدای ماجرا) و قیامت یا فناء فی

تنها دنیا نیست که ارزش ندارد ،بلکه ...

عارف به بهشت ،حور ،دو جهان و هیچ چیزی جز خدا ّ
توجه ندارد.
ّ
حواس دنیوی نمیتوان راز عشق را فهمید،
ولی ا گر با
پس باید چه کرد؟ ...
ّ
دل که جای عشق الهی است منبع بصیرت و محل کشف راز خلقت است.

راز عشق الهی را نباید بر نامحرمان عرفان آشکار کرد

ُ
(ألست ّ
بربکم) از انسان اقرار و پیمان
خدا در روز ازل با سؤال «الست»
بندگی گرفت
انسان بالفاصله پس از خلقت عاشق خدا شد ،پس

از آنجا که کشف این راز با دل امکانپذیر است.

خرید آنالین در

اهلل (انتهای ماجرا)
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است .دقت کنید که در بسیاری از تستها مفهوم نهایی بیت یا تمام
ً
مفاهیم موجود در آن هدف ّ
فرضی فوق
طراح نیستند .مثال بیت
ِ
ممکن است در تستی که موضوعش «تقابل عقل و عشق» است بیاید
ً
و «پایداری» و «مالمت نشنیدن» اصال در آن تست مهم نباشد .این

انسان در این دنیا امانتدار خدا است ،پس

راز عشق عرفانی را نمیتوان بر زبان آورد .کالم از گفتن این راز قاصر
است.

عشق انسان به خدا ازلی است

عقل و ذهن هم نمیتواند پی به اسرار عرفان ببرد

این عشق ابدی هم هست ،نه آغاز دارد و نه پایان

ّ
درون عارف است.
عالم
محل اصلی کشف خدا و عرفان،
ِ
شناخت ِ
ِ
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 3 6به بررسی عبارات میپردازیم:
الف :کلید [بر بوی تخ ِم مهر  ]...امیدواری عاشق به کسب محبت و توجه

یار .مفهوم بیت ،تمنای محبت

ب :کلید [در خرقه

زن آتش] خرقه آتش زدن اشاره به پشتپا زدن به

تعلقات دنیوی است.
خرقه لباس کمارزش وصلهداری است که عارف وصوفی به تن میکند.
خرقه پوشیدن صوفی نشان از عدم تعلق به مادیات دنیوی دارد.
وقتی صوفی خرقه خود را آتش میزند یعنی از کمترین تعلق مادی نیز
چشم پوشیده است .مفهوم بیت ،ترک تعلق و ّ
تعین است.
ج :کلید [گر سخن از خود نداری به که بربندی دهان] نکوهش تقلید
غصه را] بهبود اوضاع و به ثمر نشستن
د :کلید [دانم سر آرد ّ

هـ  :کلید [صد گدای همچو خود را قارون کنم] به مقام ارشاد رسیدن
ا کنون باتوجه به ترتیب خواستهشده ابیات را مرتب میکنیم:
ب ـ هـ ـ د ـ ج ـ الف

میرسد و محرم اسرار الهی میشود .عارف در این مقام سکوت میکند و بقیۀ
عمر را در بیخبری از اتفاقات دنیوی و بیتوجهی به مادیات سپری میکند.

3

کلید [صبا را خبر شود] پیامرسانی باد صبا

4

کلید [باد صبا گوشگذاری میکند] پیامرسانی باد صبا

 2 9در ادبیات عاشقانه و عارفانه ،عقل جایگاهی ندارد و در عرصۀ عشق
چه الهی و چه زمینی ناتوان است .عقل توانایی حل مشکالت عشق را ندارد
و همواره در این دو ادبیات قابل ستایش نیست .در ادبیات تعلیمی ،عقل
دارای جایگاه رفیع و مهمی است .همواره ستوده شده و به آن اهمیت داده
ً
شده .معموال طراح کنکور از تفاوت مفهومی عقل در ادبیات عاشقانه ،عارفانه
و ادبیات تعلیمی استفاده میکند .حال به بررسی عبارات میپردازیم:
الف :کلید [از عقلگریزان باش] اشاره به نا کارآمدی عقل در حل رموز عاشقی.
ب :کلید [من و انکار شراب] اشاره به نوشیدن شراب و سرمستی عاشقانه.

ج :کلید [این داوریها را به پیشداور اندازیم] اشاره به وا گذار کردن امور
به خداوند است.
د :کلید [عاقالن دیوانه گردند] اشاره به نفی عقل در مقابل رموز عشق است.

بیتهای الف با د قرابت دارند.

کسانی که دم از عشق و معرفت عاشقانه میزنند مدعیان توخالی هستند که
هیچ خبری از عشق و راز آن ندارند .این مفهوم یکی از مفاهیم مهم و پرتکرار

 3 10یکی از مراحل سلوک و عرفان ،گوشهنشینی است .عارف دل از

در قرابت معنایی است.

تعلقات دنیوی میبرد و در گوشهای تنها به تفکر و تزکیۀ نفس میپردازد.

مفهومبیتاصلی:کلید [مدعیان...بیخبراناند][آنراکهخبرشد،خبریبازنیامد]

نتیجۀ این عزلتنشینی ،مشاهدۀ جلوۀ معشوق و رسیدن به کشف اسرار و

اشاره به مدعیان توخالی و عارف واقعی .حال به بررسی گزینهها میپردازیم:

غرق شدن در دریای بیکران عشق است .چون عارف به مقام حیرت برسد

1

کلید [بر سر این کوچه بودهام ز اوایل] اشاره به ازلی بودن عشق دارد.

از خود و اطراف خود بیخبر و غافل میشود.

2

کلید [مهر خموشی زدهاند بر لب قایل] اشاره به سکوت عارف و عاشق حقیقی

مفهوم عبارت اصلی :کلید [بویگلمستمکرد] [دامنم از دست برفت] اشاره

3

کلید [کسی به وصال چون رسد به وسایل] وصال محتاج واسطه نیست

به حیرت و از خود بیخود شدن .حال به بررسی گزینهها میپردازیم:

4

کلید [پرده تن را به دست شوق دریدیم] اشاره به نفی مادیات و دست

 2 8باد صبا در ادبیات فارسی دارای ویژگیهای خاص و کاربردهای
متفاوتی است -1 :پیامرسان و پیغامآور عاشق و معشوق است -2 .همراه
و همدل عاشق در پیمودن راه عشق است و درد دل عاشق را میفهمد.
 -3عامل سرسبزی در بهار است -4 .طراوتبخش و روحافزا است و در اول
صبح میوزد .حال به بررسی گزینهها میپردازیم:
1

غمار (سخنچین)] اشاره به ویژگی پیامرسانی باد صبا
کلید [تو را صبا  ...شد ّ

2

کلید [بیخویشتن جوالن عشقی میکند] اشاره به عدم اختیار عاشق

3

کلید [چون بدیدیم زبان سخن از کار برفت] اشاره به مشاهدۀ جلوۀ یار

خرید آنالین در

شستن از خود در راه وصال عشق

1

کلید [عاشقی سوختهخرمن] اشاره به درد و رنج عاشق
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 2 7در ادبیات عارفانه ،عارف پس از طی مراحل سخت و دشوار به وصال

2

کلید [ز من چون باد صبا بوی خود مریغ مدار] طراوتبخشی و روحافزایی

و حیرت عاشاقانه دارد به حدی که زبان از سخن میافتد.
4

کلید [به مصرآ ،تا پدید آیند یوسف را خریداران] توصیه به همنشینی

با انسانهای قابل و شایسته و رسیدن به تعالی.
حضرت یوسف از برادران کوتهفکرش متابعت نکرد و پس از سختی
فراوان ،عزیز مصر شد.
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ب :کلید [فریاد ز دست فلک سفلهپرور] اشاره به خصلت سفلهپروری دنیا دارد.

مروارید در دل صدف است .همانطور که قناعت باعث تعالی و آزادگی انسان

بهنظرمیرسدالفوبباهمقرابتندارند.ا کنونبیتهـرابررسیمیکنیم:

میشود -2 .نماد کمحرفی؛ لب بستن صدف از سخن باعث پرورش مروارید

هـ :کلید [نرگس برهنه سر به زیر افکنده] و [پیراهن حریر پوشیده پیاز]

در دهان اوست و انسانی که همانند صدف کمگو و گزیدهگو باشد دارای ارزش

نشاندهندۀ ناسازگاری روزگار با افراد الیق و همینطور حریر پوشیدن

است .حال به بررسی گزینهها میپردازیم:

پیاز نشان از موقعیت داشتن افراد ناالیق است؛ بنابراین بیتهای هـ و

1

کلید [قناعت کن] اشاره و توصیه به قناعتورزی

ب دارای قرابت معنایی هستند.

2

کلید [چون قانع شدی] اشاره و توصیه به قناعتورزی

حال بیتهای ج و د را بررسی میکنیم:

3

کلید [صدف] و [قانع رهین منت نمیشود] توصیه به قناعتورزی

ج :کلید [گهر بی هنر خوار است] به ارزش هنر اشاره دارد و به موقعیت

4

ا گرچه در بیت لفظ [قناعت] بهکار رفته است اما به مفهوم وکاربرد آن توجه

افراد در روزگار اشاره ندارد.

کنید.در مصراعاول کلید[بهخسقناعتکردن]نشانمیدهداینقناعتپسندیده

د :کلید [نهان گشت کردار فرزانگان] و [پراکنده شد نام دیوانگان] به موقعیت

نیست و در مصراع دوم کلید [ب ِه طلب کن] دلیل محکمی است برای نفی چنین

دانایان و نادانان در روزگار اشاره دارد.

قناعتی؛ بنابراین گزینه  4با بقیۀ گزینهها تفاوت دارد.

بنابراین مفهوم بیت ب و هـ و د یکی است.

در ابیاتی که توصیههای اخالقی و تربیتی دارند به فعلهای امر دقت کنید.
فعلهای امر توصیههای عاشقانه و عارفانه و تعلیمی مهمی را در بردارند.

 2 56به بررسی گزینهها میپردازیم:
ادبیات فارسی | قرابت معنایی

1

کلید [دولت خورشید را دارد به پا افتادگی] توصیه به افتادگی و تواضع

 1 59زمینههای ادبیات حماسی :حماسه دارای  4ویژگی (زمینه) است:

2

کلید [ما کجاییم و کجا افتادگی] یعنی ما از افتادگی به دوریم.

 -1قهرمانی  -2داستانی  -3ملی و قومی  -4خرق عادت
ً
معموال زمینه یا ویژگیملی و خرق عادت بیشتر مورد سؤال قرار میگیرد .ویژگی

در مصراع دوم ا گر نوع (واو) را بدانیم بسیار کمکدهنده است .در زبان
فارسی به این نوع (واو) مباینت میگویند و در معنای دوری بهکار میرود.

ملی به آداب و رسوم و ویژگیهای ملی و مذهبی اشاره دارد و خرق عادت

3

کلید [هرکه گیرد  ...از هوا افتادگی] توصیه به فروتنی و تواضع

دربرگیرندۀ اغراقهای غیرطبیعی مثل رویینتنی ،دیو ،اژدها و  ...است که

4

کلید [تواضع دولت افزاید] توصیه به فروتنی و تواضع

وجود واقعی ندارد .حال به بررسی گزینهها میپردازیم:

 4 57کلید [آلودگان دهر] [دهر] به معنی روزگار است .اشاره به دنیاطلبی و
تعلقات دنیوی دارد .دوری از دنیا و نفی تعلقات مادی یکی از مفاهیم پرتکرار

1

وجود خارجی ندارد.
2

در ابیات فارسی است .حال به بررسی گزینهها میپردازیم:
1

کلید [کاالت هیچ

نیست] اشاره به تهیدستی معنوی دارد .عجله

نکنید بقیۀ گزینهها را بررسی کنید:

خرید آنالین در

2

کلید [ای دل غرور و حرص] توصیه به دوری از غرور و حرص

3

کلید [از آن آدمی بترس] توصیه به دوری از انسانهای بدذات

4

کلید [آزادهکس نگفت تو را] و [اسیر آز و بسته هوا] اشاره به دنیاطلبان

و کسانی که پیرو آز و هوای نفساند.

کلید [با دیو بیاراست] نشاندهندۀ ویژگی خرق عادت است؛ زیرا دیو
کلید [درفشی درفشان] اشاره به پرچم و ویژگی ملی دارد.
ببر و هما وجود خارجی دارند و خرق عادت به حساب نمیآیند.

3

کلید [به نیک و بد رای زدن] نشان از نحوۀ تصمیمگیری و درنهایت

اشاره به ویژگی ملی دارد؛ زیرا نشاندهندۀ رسم و رسوم است.
4

کلید [بر سر تاج زر گذاردن] اشاره به رسم تاجگذاری است و ویژگی ملی است.

 4 60در ادبیات عاشقانه ،نهتنها عشق باعث تعالی است بلکه زیستن بدون
عشق پوچی دنیا را بیشتر نمایان میکند .در ادبیات فارسی همواره دنیا فانی،
زودگذر و بیارزش است .به هر روی ،انسان در روز ازل از سر نادانی دنیا را انتخاب
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 4 58صدف در ادبیات فارسی :صدف دارای دو نماد است؛  -1نماد قناعت؛

میکند و فریفتۀ آن میشود .انسان مجبور است در دنیا اقامت کند تا مهلتش

زیرا باتوجه به باور گذشتگان علت شکلگیری مروارید در دهان صدف ،قناعت

به پایان برسد و به عالم باال بازگردد؛ بنابراین تنها عشق و شوق عشق است که

او به یک دانه شن است .گذشتگان معتقدند صدف یکبار دهان باز میکند و

میتواندزشتیهایدنیارابرایعاشقتحملپذیر کند.بیعشقسختیهایدنیا

دانهای شن را میبلعد و نتیجۀ قناعت صدف به یک دانه شن ،پرورش یافتن

آزاردهندهتر خواهد بود و عشق به جان هرکه افتد او را گرم و شعلهور میسازد.

Persian Grammar

نهاد

 2 136ابتدا افعال را مشخص میکنیم:

نهاد و فعل دو جزء اصلی جمله محسوب میشوند .نهاد کسی یا چیزی

نشستم  -آیی  -دارد  -میرود  -نمیرود  -میرفت

است که در مورد او صحبت میکنیم یا حالتی را به آن نسبت میدهیم.

1

نشستم و آیی [دوجزیی و ناگذر]

2

دارد [فعل احتیاج به مفعول دارد و سهجزیی گذار به مفعول است]

3

میرود و نمیرود [دوجزیی و ناگذر]

4

میرفت [دو جزیی و ناگذر]

برای مشخص کردن نهاد در جمله ،سوال (چه کسی؟ چه چیزی؟) را از
جمع یا مفرد بودن نهاد تأثیر مستقیم بر فعل دارد و یکی از راههای مشخص
کردن نهاد ،جمع یا مفرد قرار دادن فعل است .ا گر فعل مفرد را به جمع تغییر
دهیم ،نهاد نیز تغییر میکند و به جمع تبدیل میشود.

اجزای جمله

جملۀ دوجزیی از [نهاد +

فعل میپرسیم.

فعل] تشکیل شده است .افعال دوجزیی نا گذر

هستند و به مفعول ،متمم و مسند احتیاجی ندارند.
راه تشخیص نهاد:

ابتدا فعل جمله را مشخص کنید و از آن سوال [چه کسی؟ چه چیزی؟]
بپرسید ،جواب این سوال [نهاد] است.
رفت [چه کسی رفت؟ او]
گفتند [چی کسانی گفتند؟ آنها]

برخی افعال دوجزیی پرکاربرد عبارتند از :رفت ،آمد ،برو ،بیا ،رسید،
ایستاد ،نشست و ماند ...

برخی افعال مثل :شد [در معنای رفت] و است [در معنای وجود
دارد] و بود [در معنای وجود دارد] دوجزیی هستند.
در جملههای نا گذر ،اشاره به زمان و مکان و حالت و مقدار قید محسوب
میشود .قیدها را نباید جزء اجزای اصلی جمله به حساب آورد.

نهاد است و نهاد پیوسته نام دارد؛ بنابراین منظور از نهاد محذوف همان
نهاد جدا است که ا گر در جمله محذوف باشد به ساختار معنایی جمله
آسیب وارد نمیکند زیرا شناسههای موجود در جمله نقش نهاد را میپذیرد.
اما گاهی به منظور تأ کید ،نهاد بارز در جمله آورده میشود و باعث تأ کید و
اثربخشی بیشتر میشود.

 2 138فعلها را مشخص کنید:
فعلها :میدید  -میشد  -از دست داده بود  -مانده بود  -میخواند
 داشتمیدید :چه چیزی را میدید؟ مفعول :این اوضاع
میشد :مفعولپذیر نیست.

ادبیات فارسی | دستور زبان فارسی

ً
معموال نهاد بارز محذوف است و شناسههای فعل نشاندهندۀ نهاد هستند.

نهاد در جمله ،به شکل ،اسم یا گروه اسمی ،ضمیر و شناسۀ فعل است.
ً
معموال نهاد جدا ،در جمله محذوف است زیرا شناسۀ فعل نشاندهندۀ

از دست داده بود :چه چیزی را از دست داده بود؟ مفعول :همه چیزش
مانده بود :مفعولپذیر نیست.
میخواند :چه چیزی را میخواند ؟ مفعول :درس
داشت :چه چیزی داشت؟ مفعول :دلبستگی

 4 137جملهها را مرتب میکنیم و با توجه به فعل نهاد را مشخص
میکنیم.
1

باری ،می با جوانان خوردنم تمنا میکند :در مصراع اول نهاد [او یا

یار] حذف شده است.

بخت باز آید ،از آن در که یکی چون تو در آید  -روی میمون تو دیدن

در دولت بگشاید.
نهاد [بخت] و [یکی] و [روی میمون تو] است و در جمله آمده است.

داریم.
راه تشخیص مفعول در جمله
برخی افعال عالوهبر نهاد و فعل به مفعول نیز نیاز دارند .فعلهایی که به
مفعول نیاز دارند سهجزیی گذرا به مفعول هستند.

الگوی [نهاد  +مفعول  +فعل] جملۀ سهجزیی گذرا به مفعول میسازد.
راه تشخیص مفعول در جمله:

خرید آنالین در

 2جان گداخت که کار دل تمام شود و [کار
دوم نهاد [کار دل] حذف شده است.
[ما] بسوختیم در این آرزوی خام و [آن کار یا آن آرزو] نشد .نهاد [ما]
و [آن کار یا آن آرزو] حذف شده است.
 3چندان که از دو دیدۀ من [خون  /اشک] رفت روز و شب .نهاد [خون
یا اشک] حذف شده است.
4

دل] تمام نشد .در مصراع

چهار فعل مفعولپذیر در عبارت وجود دارد؛ بنابراین چهار گروه مفعولی

برای یافتن مفعول ،از فعل ،سوال چه کسی را؟ و چه چیزی را؟ میپرسیم.

خورد = چه چیزی را خورد؟ غذا [غذا مفعول است و فعل خورد سهجزیی
گذار به مفعول است]
گاهی مفعول از جمله حذف میشود .بحث سر حذف شدن یا نشدن
مفعول نیست ،ا گر فعلی مفعولپذیر باشد ،مفعول چه در جمله باشد چه
نباشد ،جزء اجزای جمله به حساب میآید.
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 ...واژهها در گذر زمان:

 ...شناخت تیپهای آرایه ادبی
کنید .این نوع تست گاهی در کنکور استفاده میشود و چالش آن شناخت

وضعیت چهارم
واژههایی که با نگه داشتن معنای قدیم ،در معنای جدید هم کاربرد دارند.

آرایههای پر تکرار برای چنین تستی است .تیپ تکآرایه به ظاهر آسان است
اما چالشهای خاص دارد و حل آن مهارت زیادی میطلبد.

سپر  -رکاب  -زین  -یخچال و ...

5

و تست از شما میخواهد گزینهای را انتخاب کنید که تمام آرایههای

 2 301به بررسی گزینهها میپردازیم:
1

واژۀ [حدیث] در گذشته به معنای سخن بوده.

2

هیچ واژهای معنای قدیم ندارد.

3

واژۀ [سفینه] در گذشته در معنای کشتی بوده.

4

واژۀ [دستور] در گذشته در معنای وزیر بوده.

Literaty Devices
شناخت تیپهای آرایه ادبی
آرایههای ادبی 4،تست از مجموع  25تست ادبیات فارسی است.
ادبیات فارسی | آرایههای ادبی

میتوان با دانش دوره دبیرستان و صرف زمان زیاد ،از پس دو تست بر آمد اما
کسی برنده است که در زمان مناسب به هر چهار تست پاسخ صحیح بدهد و این
امر مستلزم کسب دانش کافی در شناخت آرایهها و مهارت حل تست است.
در این بحث (کتاب) با بهرهگیری از تستهای کنکور سراسری ،دانش
کافی ،مهارت الزم و راهکار مقابله با چالش تیپبندی تست را قدم به قدم
میآموزیم.
شناخت تیپ های آرایه ادبی:
1

تیپ الفبایی :در این نوع تست چهار بیت یا بیشتر آورده میشود که

برحسب آرایههای خواستهشده در شکل حروف الفبا ،گزینهها مرتب
میشود .هرساله کنکور از این نوع تست استفاده میکند .چالش این تیپ،
ً
ذخیره زمان و مهارت در تکنیک حل تست (رد گزینه)است .معموال این
تیپ مورد عالقه بیشتر دانشآموزان است؛ اما باید مراقب بود.
2

تیپ تمام آرایهها در بیت :در این نوع تست سه یا چهار آرایه ذکر میشود

تیپ آرایههای تکبیت :در این نوع تست یک بیت آورده میشود و در

خواستهشده را داشته باشد .کنکور گاهی از چنین تستی استفاده میکند.
استفاده از آرایههای آسان و یکسطح در این نوع تست متداول است.
چالش این نوع تست ذخیره زمان است .یافتن آرایههای آسان ا گر با مهارت
حل تست همراه نباشد از شما زمان میگیرد.
6

تیپ شمارشی :در این نوع تست یک یا دو آرایه ذکر میشود و تعداد

و شمارش آن را در بیت میخواهد .کنکور گاهی از چنین تستی استفاده
میکند .چالش این تست استفاده از آرایههای آسان و شمارش غلط آرایه
است .مراقب این نوع تست باشید.
در تشخیص آرایهها و برای رد گزینهها با این شیوه پیش بروید:
گام اول :آرایههای قوی :در تستهایی که این گزینهها آمده ترتیب را به

هم بزنید و ابتدا از این آرایهها شروع کنید (اسلوب معادله ،حسآمیزی،
پارادوکس و حسن تعلیل)

گام دوم :آرایههای متوسط :طیف وسیعی از آرایهها را دربر میگیرد و

تشخیص آها نسبت به گروه اول دشوارتر است( .تلمیح ،تضاد ،ایهام ،ایهام
تناسب ،تشبیه ،استعاره و )...
گام سوم :آرایههایی هستند که ارزش بررسی ندارند و بهتر است درصورت

وجود نمونههای پیشین به سراغ این آرایهها برای حل تست نروید( .اغراق،
ت نظیر ،واجآرایی)
مراعا 
حرف آخر:
هنگامیکه دانش کافی داریم و با تیپها و چالشهای احتمالی تست آشنا
هستیم ،فوت کوزهگری را آموختهایم و با آمادگی و آ گاهی و اعتماد تست
را پاسخ می دهیم.

چهار گزینه آرایههای موردنظر ذکر میشود .کنکور هر سال از چنین تستی
استفاده میکند .استفاده از آرایههای گمراهکننده و نزدیک به هم ،چالش
خرید آنالین در

چنین تستهایی است .نباید از گزینهها و آرایههای آوردهشده ترسید؛ زیرا
بهراحتی قابل حل است.
3

تیپ آرایه در مقابل بیت :در این نوع تست ،چهار بیت آورده میشود

و در مقابل ،داخل پرانتز یک یا دو آرایه ذکر میشود .کنکور هرسال از
چنین تستی استفاده میکند .چالش این تیپ ،استفاده از آرایههای آسان
ً
اما زمانبر است .چنین تستی معموال دلخواه دانشآموزان نیست؛ اما
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 2 302به بررسی گزینهها میپردازیم:
1

دل به مار زخمخورده تشبیه شده است و علت آن یا وجه شبه [پیچ

و تاب] است.
2

رخ من شبیه رنگ زمین و دم [نفس] شبیه طبع زمان شده است؛ اما

شاعر دلیل تشبیه را ذکر نکرده است و وجهشبه محذوف است.

تستهای آسان و خوبی هستند .نگران نباشید.
ً
 4تیپ تکآرایه :در این نوع تست معموال یک یا دو آرایه ذکر میشود و

3

جهان مانند نی است وجهشبه [ناله] است.

تست از شما میخواهد باتوجه به آرایه موردنظر بیت مناسب را انتخاب

4

من مانند شمع هستم ،وجهشبه [شبنشینبودن در کوی سربازان]

است.

 3 473واژه [مخمصه :بدبختی و غم بزرگ ،تنگنا] است و استفاده از معنی

 4 2 468واژه غلط و  4واژه درست معنی شده است:

معنی واژه [دینار :سکه طال ] است استفاده از واژه [نقره]

معنی را غلط

کرده است.

[محل خالصی] غلط است - .واژه [وسیم :دارای نشان

پیامبری] است.

معنی واژه [پیرایه :زیور] است و در معنی [پیرایش :آراستن] غلط است.

[جراره :ویژگی
استفاده از واژه [نسیم :خوشبو] معنی دقیقی نیست - .واژه ّ

دقت کنید - .معنی واژه [جال :دام ،تور] است و در معنی [کیسه بزرگ]

سمی که دمش بر روی زمین کشیده میشود] است.
نوعی عقرب زرد بسیار ّ

غلط است.

معنی واژه [بزم :محفل ،ضیافت] است و معنی واژه [رزم :جنگ و
نبرد]

است.

عمود آهنین] است .به اعراب واژه دقت کنیدَ .
[گرزه :مار خطرناک] است.
اشتباه نکنید.

 4 1 469واژه غلط و  4واژه درست معنی شده است:

معنی واژه [جاه :مقام،

استفاده از معنی [عقرب] درست و دقیق نیست - .واژه ُ
[گرزه :گرز ،کوپال،

درجه] است .استفاده از واژه [جاهطلب] شما را به

خطا نیندازد - .معنی واژه [کیوان :سیاره ُز ّحل] است .به معنی دقیق دقت

کنید - .معنی واژه [رخصت :اجازه ،ازندادن] است - .معنی واژه [معترف:

 3 2 470واژه غلط و  5واژه درست معنی شده است:

واژه [گرتهبرداری :طراحی چیزی به کمک گرده یا خاکه رنگ یا زغال،
نسخهبرداری از روی یک تصویر یا طرح] است در معنی مطلق [طرح] غلط
است - .واژه [کلون :چفت ،قفل چوبی که پشت در نصب میکنند] است.

استفاده از [قفل فلزی] معنی را غلط کرده است[ - .نفوس :ج نفس ،مجازاً
انسان ،موجودات زنده] در معنی نزدیک [هوا و هوس] غلط است.

 3 471واژه [ َخستن :زخمیکردن ،مجروحکردن] است .معنی [جراحت و
زخم] معنی دقیق و درستی نیست - .واژه [حدیث :ماجرا ،روایت ،سخن]
است - .واژه [شُ بان:چوبان] است .معنی ذکرشده مربوط به واژه [شَ بان:

 3 472واژه [بنان :سرانگشت ،انگشت] است دقت کنید واژه [بنان] مفرد

[زمرد :سنگ قیمتی به رنگ سبز]
است و نباید جمع معنی شود - .واژه ّ
است بهکاربردن رنگ [سرخ] معنی را غلط کرده است - .واژه [هژبر :شیر]

شما را به خطا نیندازد - .واژه [غوک :قورباغه] است - .واژه [هماورد :حریف،
رقیب] است.

Spelling And Vocabulary
چند نکته مهم در مورد امالء و لغت

ّ
از  25تست کنکور ّ
موفقیت
ادبیات  3تست به امال اختصاص دارد .برای
در تستهای امال باید:

ّ
ابتدا واژهنامۀ الفبایی کتاب درسی را به دقت یاد بگیرید .این واژهنامه

اصلیترین مأخذ و مرجع لغاتی است که در تستهای امال میبینید
تمام لغاتی را که در هر جای کتاب درسی ،ازجمله در نام کتابها
و قلمروها آمدهاست بیاموزید .این لغات گاه ممکن است در واژهنامه
نیامدهباشد.
با واژههای پرتکرار در متون و تستهای امال ،واژههای همآوا و
غلطهای رایج آشنا شوید.
واژههای همریشه  /همخانواده ،مفرد و جمع ،اسم و صفت و نیز
مترادفها و متضادها و واژههایی را که خیلی اوقات به دنبال و مجاور
هم میآیند بشناسید.
از متن خار ج از کتاب نترسید .راه نترسیدن از متن جدید در امال

ّ
توجه به یک نکتۀ مهم است:
لغتهایی که در امال ّ
اهم ّیت دارند یا دو امالیی هستند (مثل «فراق

خرید آنالین در

شبها] است.

درست نیست - .واژه [زوال :نابودی ،از بین رفتن] است .واژه [سستی]

ادبیات فارسی | معنی لغات

اقرارکننده ،اعترافکننده] است .به معنی دقیق واژه دقت کنید.

4 474

واژه [شفیع :شفاعتکننده] است .و استفاده از معنی [شفاعت]

 /فراغ» یا «صواب  /ثواب») یا یکامالیی (مثل «اضطراب» و «مرهم»).
هنگام بررسی متن ،معنی و مفهوم عبارت هرچه باشد به حال

به غلط معنی شده است - .واژه [آ ُخره :قوس زیر گردن] است؛ بنابراین

لغتهای یکامالیی فرقی نمیکند و فهمیدن درستی و نادرستی

بهکار بردن واژه [کتف] معنی را غلط کرده است.

امالی این کلمات نیازی به معنی و مفهوم عبارت ندارد.
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چند نکته مهم در مورد امالء و لغت

برخی از لغات یکامالیی ا گر غلط نوشته شوند خیلی آشکار میشوند

[مثالً «ازطراب» قیافهاش ناآشناست و معلوم است که غلط است]
ولی شکل غلط برخی از این کلمات خودش شبیه لغت درست دیگری

است [مثالً «مرحم» همیشه غلط است ،ولی چون شبیه «رحم ،مرحمت،
محرم »...است به چشم ما آشنا میآید ،یا «عزم» در
مراحم» و «محرمّ ،
کنکور فقط همین شکل امالیی را دارد ،ولی «عظم» اگرچه غلط است ،چون
شبیه «عظیم ،اعظم »...است ممکن است به چشم ما نیاید].
بیشترلغاتیکامالییرامیتوانیددر بخش«غلطهایرایج»پیداکنید.
بنابراین تنها هنگامی مفهوم عبارت مهم است که با لغات دوامالیی
مواجه میشوید .در این هنگام هم خیلی اوقات «بعد از» آن لغت تعیین
میکند که چه معنی و امالیی دارد ،بنابراین تست امال را از ابتدا الزم نیست
ّ
ً
با دقتی بررسی کنید که مثال در تستهای قرابت معنایی به آن نیاز
دارید .فقط وقتی به یک لغت دوامالیی رسیدید باید به عبارتی که حاوی
آن است ّ
توجه کنید ،از چند کلمه قبل تا چند کلمه بعد از آن کلمه.
ادبیات فارسی | امالء و لغت

بیشتر لغات دوامالیی مهم را در «واژههای همآوا و مشابه» آوردهایم.

1

واژه [مقیالن] غلط است و واژه مدنظر [مغیالن :خار] است.

2

واژه [طره :دسته مو جلوی پیشانی] [ -حذر :پرهیز و دوریکردن] [ -غریب:

تنها] درست کتابت شده است و بیت فاقد غلط امالیی است.
3

واژه [تتاول] غلط است و واژه مدنظر [تطاول :درازدستی] است.

4

واژه [سفیر :فرستاده] غلط است و واژه مدنظر [صفیر :آواز ،صوت ،بانگ]

است .واژه [صلصل :فاخته ،نوعی پرنده] درست است.
 1 478واژ ههای پر چالش :عنان  /عجوزه  /صواب  /عافیت /
برخاست  /خاست
1

واژه [عنان :دهانه اسب ،افسار] و [عجوزه :پیرزن] درست کتابت شده

است و بیت فاقد غلط امالیی است.
2

واژه [صواب:

درستی] غلط است و باتوجه به معنی واژه مدنظر

[ثواب :پاداش اخروی] است.
 4 475واژههای پرچالش :صالح  /بگزار  /خار  /قفا
1

واژه [صالح :راستی ـ درست] غلط است و واژه مدنظر باتوجه به معنی

بیت [سالح :ابزار جنگ] است.
2

واژه [بگزار] غلط است و واژه مدنظر [بگذار :رهاکن] است.

 3واژه [خار :خار و خاشاک] غلط است و باتوجه به معنی واژه [خوار :پستی،
زبون] است.
4

[قفا :پشت سر]درست کتابت شده است و بیت فاقد غلط امالیی است.

 3 476واژههای پرچالش :تور  /صبا  /ساتر  /اسرار  /اصرار
خرید آنالین در

1

واژه [تور] غلط است و واژه مدنظر [طور :نام کوهی در صحرای سینا] است.

2

واژه [صبا :باد خنک و در ادبیات در معنای پیغامرسان است]درست کتابت

شده است؛ اما [صبا] دوم غلط است و باتوجه به معنی [سبا :نام شهر] مدنظر
است.
3

واژه [ساتر :پوشاننده] باتوجه به معنی درست کتابت شده است و بیت

فاقد غلط امالیی است.
4
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 2 477واژههایپرچالش:مقیالن/طره/حذر/غریب/تتاول/سفید /صلصل

واژه [اسرار :جمع ِسر ،رازها] درست کتابت شده است ولی واژه [اصرار:

پافشاری] باتوجه به معنی غلط است و واژه مدنظر [اسرار] است.

3
4

واژه [عافت] غلط است و واژه مدنظر [آفت :بال ،زیان] است.

واژه [برخاست:

بلندشد] باتوجه به معنی درست کتابت شده است.

واژه [خاست :بلندشد] غلط است و باتوجه به معنی واژه مدنظر [خواست:
خواستن] است.
ّ
 3 479واژههای پرچالش :فراغ  /نصیب  /قریب  /اطوار  /زنار  /منصور
1

واژه [فراق:آسایش] غلط است و واژه مدنظر [فراق :جدایی] است.

2

واژه [نصیب :بهره] درست است؛ اما واژه [غریب :تنها]

غلط است.

باتوجه به معنی ،واژه مدنظر [قریب :نزدیک] است.
3

واژه [اطوار (ج طور) :حرکات و رفتار و حال] درست است و واژه [زنّار:

کمربند مسیحیان] درست کتابت شده است .بیت فاقد غلط امالیی است.
4

واژه [منصور :پیروزشده] است و باتوجه به معنی واژه مدنظر [منثور :به

نثر نوشته شده] درست است.
 4 480واژههای پرچالش :قضا  /حلم  /عذر  /بزلهگو  /قربت  /حایل
1

واژه [قضا :سرنوشت] [ -حلم :صبر ،شکیبایی] درست کتابت شده است.

واژه [غدر :بیوفایی] غلط است و واژه مدنظر [قدر :ارزش ،اعتبار] است.
2

واژه [بزلهگو] غلط است و واژه مدنظر [بذلهگو :شوخ و کسی که نغز سخن

میگوید ،است]

 -17شعر در امواج سند (مهدی حمیدی شیرازی)

 -3داستان خسرو (عبدالحسین وجدانی)

 -18شعر بانگ جرس (حمید سبزواری)

 -4سفرنامه (ناصرخسرو)

 -19همصدا با حلق اسماعیل (سیدحسن حسینی)

 -5اتاق آبی (سهراب سپهری)

 -20شعر صبح بی تو ( قیصر امینپور)

 -6ارزیابی شتابزده (جالل آل احمد)

 -21حملۀ حیدری (باذل مشهدی)

 -7اسرار التوحید (محمدبن منور)

 -22شعر وطن (نظام وفا)
 -23ماه نو و مرغان آواره (رابیندرانات تا گور)
 -24دیوان غربی ،شرقی (یوهان ولفگانگ گوته)
 -25شعر الهی (مالحسین فیض کاشانی)
 -26شعر ملکا ذکر تو گویم (حکیم سنایی غزنوی)
ادبیات فارسی | تاریخ ادبیات

 -27شعر مست و هشیار (پروین اعتصامی  -دیوان اشعار)
 -28شعر در مکتب حقایق (حافظ  -دیوان اشعار)
 -29شعر آزادی (ابوالقاسم عارف قزوینی  -دیوان اشعار)

 -9سیاستنامه (خواجه نظامالملک توسی)

 -10دریادالن صفشکن (مرتضی آوینی)
 -11من زندهام (معومهآباد)
 -12اخالق محسنی (حسین واعظ کاشفی)
 -13لطایفالطوایف (فخرالدین علیصفی)
 -14دیوار (جمال میرصادقی)
 -15مزار شاعر (فرانسوا کوپه)

 -30شعر دفتر زمانه (فرخی یزدی  -دیوان اشعار)

 -16مائدههای زمینی و مائدههای تازه (آندره ژید)

 -31شعر دماوندیه (محمدتقی بهار  -دیوان اشعار)

 -17سه پرسش (تولستوی)

 -32مثل درخت در شب باران (محمدرضا شفیعی کدکنی متخلص

 -18الهی (خواجه عبداهلل انصاری)

به م.سرشک)

-19گلستان (سعدی -در بعضی از تستهای سالیان پیش به عنوان

خرید آنالین در

 -33دری به خانه خورشید (سلمان هراتی)

نثر آمیخته با نظم یا بینابین آمده است)

 -34شعر شکوه چشمان تو (مرتضی امیری اسفندقه)

 -20بهارستان (جامی)

 -35در حیاط کوچک پاییز در زندان (اخوان ثالث)

 -21تاریخ بیهقی (ابوالفضل بیهقی)

 -36شعر ای میهن (ابوالقاسم الهوتی)

 -22زندگانی جال لالدین محمد ،مشهور به مولوی (بدیعالزمان
فروزانفر)

 -38هوا را از من بگیر خندهات را نه (پابلو نرودا)

 -23روزها (دکتر محمدعلی اسالمی ندوشن)

-39شعر لطف تو (وحشی بافقی)

 -24میثاق دوستی (لطفعلی صورتگر)

 -37منطق الطیر (عطار نیشابوری)

آثار منثور کتاب های درسی
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 -8تفسیر سوره یوسف (احمدبن محمدبن زید طوسی)

 -25تذکرهاالولیا (عطار)

 -1داستانهای صاحبدالن (به کوشش محمدی اشتهاردی)

 -26مرصادالعباد منالمبدا الیالمعاد (نجمالدین رازی معروف به دایه)

 -2قابوسنامه (عنصرالمعالی کیکاووس)

 -27عباس میرزا آغازگری تنها (مجید واعظی)

 4 574بررسی گزینههای نادرست:
1

محمدرضا رحمانی (متخلص به مهرداد اوستا :تیرانا)  -جامی

(بهارستان  -تحفه االحرار)  -موسوی گرمارودی (گوشواره عرش)  -مجد
خوافی (روضه خلد)
2

عبدالحسین وجدانی (خسرو)  -عطار (الهینامه  -تذکرهاالولیا -

منطقالطیر)  -رسول پرویزی (شلوارهای وصلهدار)  -محمدبهمن بیگی
(بخارای من ،ایل من)
3

سلمان هراتی (دری به خانه خورشید)  -جامی بهارستان -

تحفهاالحرار)  -محمدبهمن بیگی (بخارای من ،ایل من)  -باستانی
پاریزی (از پاریز تا پاریس)
 4 575بررسی گزینههای نادرست:
1

قابوسنامه (عنصرالمعالی)  -فیحقیقۀالعشق (سهروردی) -

جوامعالحکایات (محمد عوفی)  -روضۀ خلد (مجد خوافی)
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2

اسرارالتوحید (محمدبن منور)  -سیاستنامه (خواجه نظامالملک

توسی) ،تحفۀاالحرار (جامی)  -روضه خلد (مجد خوافی)
3

تمهیدات (عینالقضات همدانی)  -مرصادالعباد (نجمالدین رازی) -

سندبادنامه(ظهیریسمرقندی)  -جوامعالحکایات (محمدعوفی)
 3 576بررسی گزینههای نادرست:
1

شلوارهای وصلهدار (رسول پرویزی)  -سانتاماریا (سیدمهدی

شجاعی)  -روزها (اسالمی ندوشن)
2

خرید آنالین در

در امواج سند (مهدی حمیدی شیرازی)  -سانتاماریا (سیدمهدی

عرش (موسوی گرمارودی)
خا ک آزادگان (سپیده کاشانی)  -در امواج سند (مهدی حمیدی

شیرازی)  -شلوارهای وصلهدار (رسول پرویزی)  -وطن (نظام وف)
عباسمیرزا آغازگری تنها (مجید واعظی)  -سانتاماریا (سیدمهدی

شجاعی)  -من زندهام (معصومهآباد)  -روایت سنگرسازان (عیسی
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2

سلمان هراتی (دری به خانه خورشید)  -مهدی شجاعی (سانتاماریا)

 مجد خوافی (روضه خلد)  -نادر ابراهیمی (سه دیدار)3

پابلو نرودا (هوا را از من بگیر خندهات را نه)  -وحشی بافقی (فرهاد

و شیرین)  -نجمالدین رازی  -بادیه (مرصادالعباد)  -امیری اسفندقه
(شکوه چشمان تو)
 3 580بررسی گزینههای نادرست:
 1رسول پرویزی (شلوارهای وصلهدار)  -سلمانی لطفآبادی (روایت
سنگرسازان)  -محمدرضا رحمانی (تیرانا)
2

محمدبهمن بیگی (بخارای من ،ایل من)  -مرتضی آوینی (دریادالن

صفشکن)  -مرتضی امیری (شکوه چشمان تو)
4

سودابه پرتوی (ترجمه پرندهای به نام آذرباد اثر ریچارد باخ)  -مرتضی

آوینی (دریادالن صفشکن)  -م.سرشک (مثل درخت در شب باران)

قصۀ شیرین فرهاد (احمد عربلو)  -شلوارهای وصلهدار (رسول

شجاعی)  -روایت سنگرسازان (عیسی سلمانی لطفآبادی)  -گوشواره

4

فرهاد)  -محمد عوفی (جوامعالحکایات)  -باذل مشهدی (حمله حیدری)

 -نظامی (لیلی و مجنون)  -حسن حسینی (همصدا با حلق اسماعیل)

 3 577بررسی گزینههای نادرست:

2

 4 579بررسی گزینههای نادرست:
 1رابیندرات تا گور (ماه نو و مرغان آواره)  -احمد عربلو (قصه شیرین

از پاریز تا پاریس (باستانی پاریزی)  -ارزیابی شتابزده (جالل آلاحمد)

پرویزی)  -بخارای من ،ایل من (محمدبهمن بیگی)

1

شب باران)

 2 581بررسی گزینههای نادرست:
 1عبدالحسین وجدانی (خسرو)  -رسول پرویزی (شلوارهای وصلهدار)

 من زندهام (معصومهآباد)4

 3 578بررسی گزینههای نادرست:
 1پرندهای به نام آذرباد (ریچارد باخ)  -در امواج سند (مهدی
حمیدی شیرازی)  -دلیران و مردان ایران زمین (محمود شاهرخی
متخلص به جذبه)
 2مسافر (فریدریش شیللر)  -هوا را از من بگیر خندهات را نه (پابلو نرودا)
 گوشوارۀ عرش (موسوی گرمارودی) 4شکوه چشمان تو (در حیاط کوچک پاییز در زندان ،مثل درخت در

سلمانی لطفآبادی)

3

جمالزاده (داستان کباب غاز)  -عبدالحسین وجدانی (خسرو)  -جامی

(تحفهاالحرار  -بهارستان)  -رسول پرویزی (شلوارهای وصلهدار)
4

شیللر (مسافر)  -مجد خوافی (روضه خلد)  -وحشی بافقی (فرهاد و

شیرین)  -ابوالفضل بیهقی (تاریخ بیهقی)
 4 582بررسی گزینههای نادرست:
 1جامی (بهارستان  -تحفهاالحرار)  -واعظ کاشفی (اخالق محسنی)
 رسول پرویزی (شلوارهای وصلهدار) بدیعالزمان فروزانفر (زندگانیجال لالدین محمد مشهور به مولوی)
 2جامی (بهارستان  -تحفهاالحرار)  -غالمحسین یوسفی (چشمه
روشن)  -اخوانثالث (در حیاط کوچک پاییز در زندان)  -م.سرشک
(مثل درخت در شب باران)
 3نظامی (لیلی و مجنون)  -جامی (بهارستان  -تحفهاالحرار)  -شفیعی
کدکنی (مثل درخت در شب باران)  -تا گور (ماه نو و مرغان آواره)

3

[صحنسرای دیده] تشبیه دیده به صحن [ -این گوشه] استعاره است.

4

تشبیه :دل به پیاله و جگر به الله تشبیه شده است.

واژههای [خیل و خیال] هم دارای جناس هستند.
جناس در بیت وجود ندارد؛ بنابراین گزینۀ

4

شاعر علت نازنین بودن یار را ریختن ناز از سرو پای او میداند .این

دلیل منطقی است یاری که ناز دارد نازنین است؛ بنابراین بیت فاقد آرایه
حسن تعلیل است.
2

ایهام :آب:

1

آب روان

2

کنایه :از در راندن؛ بنابراین گزینه
3

یار به چشم آهو) گزینه
4

رابطۀ معنایی بین دو واژه یا (تضاد  -تناسب  -ترادف و تضمن) است.

 3 639به بررسی گزینهها میپردازیم:
1

 7صفت مرکب( :او) دوست  +کش  /بیگانه  +پرور  /دیر  +جوش  +زود

 +رنج  /سست  +پیمان  /سخت  +دل  /مشکل  +پسند  /آسان  +گسل
 5صفت مرکب :آتش  +بار  /یأس  +آور  /امید  +سوز  /درد  +افکن

 /درمان  +گسل

حذف میشود.

استعاره :نرگس  -تشبیه[ :من] حصار گشتهام و تشبیه پنهان (چشم
3

3

رابطه تضمن وجود دارد.

4

رابطه تضمن وجود دارد.

2

آبرو و رونق
2

1

رابطه تضمن وجود دارد.

2

رابطه ترادف وجود دارد.

حذف میشود.

 1 635ابتدا از آرایۀ حسن تعلیل شروع میکنیم:
1

 2 638حال به بررسی گزینهها میپردازیم:

حذف میشود.

3

 3صفت مرکب :مردم  +فریب  /تقوا  +کش  /ایمان  +گسل

4

 4صفت مرکب :گوهر  +بیز  /مرجان  +فروش  /خون  +ریز  /شریان  +گسل

تلمیح :پیراهن یوسف و اشاره به داستان به چاه انداختن یوسف

صفت پس از اسم است .به هر دو دقت کنید.

 4 636ابتدا حسآمیزی را در ابیات د  -ج  -ب بررسی کنید:

الف :گروه اسمی[ :این ریحان جانپرور] در این گروه اسمی فقط وابسته

د :نگاه گرم :حسآمیزی دارد.
ج :فاقد حسآمیزی است .گزینه

2

وجود دارد و وابسته وابسته نداریم .گزینههای

حذف میشود.

ب :فاقد حسآمیزی است .پس گزینۀ

3

مشخص میکنیم .منظور از صفت مضافالیه ،صفتهای پیش از اسم و

1

و

2

حذف میشوند.

ب :گروه اسمی[ :نگاه آن سمنبر]  ،آن صفت مضافالیه و وابسته وابسته

حذف میشود.

سپس ایهام تناسب را در بیتهای ج و ب بررسی میکنیم تا سریعتر به

است.

جواب برسیم:

ج :گروه اسمی[ :شمع ما سیهروزان] و [گل این باغ][ :سیهروزان] و [این

ج :هیچ واژهای دارای ایهام تناسب نیست .پس گزینۀ

1

نیز حذف

صفت] مضافالیه و وابسته وابسته است.

میشود.

د :گروه اسمی[ :آن زلف معنبر] در این گروه وابسته وابسته وجود ندارد

ب :واژههای تنگ و شکر ایهام تناسب دارند.

و [آن] صفت برای (هسته) است .گزینه

 2 637تست از ما افعال نا گذر یا دوجزئی را میخواهد .به فعلها و  
به افعال اسنادی که به ظاهر اسنادی هستند و برحسب معنی نا گذر

3

نیز حذف میشود.

هـ :گروه اسمی[ :عرق رخسار آن خورشید طلعت][ ،آن] صفت مضافالیه
و وابسته وابسته است.

الف :فرق باشد یعنی بسیار فرق وجود دارد ،فعل اسنادی ا گر در معنای  
[وجود داشتن] باشد  2جزئی نا گذر است.

ب :دلیل صدق نباشد [دلیل نمیشود] این فعل اسنادی است؛ بنابراین
گزینههای

1

و

3

و

4

حذف میشوند.

 1 641به بررسی گزینهها میپردازیم:
1

برای یافتن نقش مسندی [مستی ،پستی و هستی] به افعال نگاه کنید

و معنی آنها را مدنظر داشته باشید.

ج :نه عاقل است :عاقل نیست ،فعل اسنادی است.

شراب را مستی نیست :یعنی برای شراب مستی وجود ندارد ،فعل

د :نرود :دو جزئی نا گذر

اسنادی در معنای [وجود و هستی] نا گذر است و مسند نمیپذیرد؛ پس

هـ :برگذشت یعنی رفت و گذشت و عبور کرد 2 .جزئی نا گذر
در الف ،د و هـ افعال  2جزئی بهکار رفته است.

خرید آنالین در

در ب ،ج و هـ وابسته وابسته از نوع صفت مضافالیه وجود دارد.

میشوند دقت کنید.
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توسط برادرانش ،ایهام تناسب :سودا در یک معنای [اندیشه و هوس و
عشق] بهکار رفته است؛ بنابراین گزینۀ  4حذف میشود.

 4 640ابتدا گروه اسمی را مشخص میکنیم و سپس مضافالیه را

این گزینه غلط است.
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