












دو کلمه حرف حساب
تکنیک اهی تست  لغت و امال

اّول



تکنیک های تست لغت و امال

درستستسلغتسبهسچهسچیزهاییستوجهسکنیم؟سس لاؤس
مفرد و جمع بودن واژه: اگر واژة مفردی جمع معنی شود و یا برعکس غلط است. 

مثاًل: »بنان« یعنی »انگشت« نه انگشتان!
اس��م و صفت بودن واژه: اگر واژه ای که صفت اس��ت اسم معنی شود یا برعکس 

غلط است.
مثاًل »اکراه« یعنی »ناخوش��ایند بودن« که اسم است. اگر آن را »ناخوشایند«، که 

صفت است، معنی کنیم، غلط است.
اگر کلمة A معنی B بدهد و کلمة B معنی C بدهد، الزاماً کلمة A معنی C نمی دهد.
مثاًل »هویدا: روشن« و »روشن: خاموش نبودن« ولی هویدا معنی خاموش نبودن نمی دهد.

اگر کلمات A و B معنی C بدهند الزامًا A و B هم معنی نیستند. 
مثاًل »معهود: شناخته ش��ده« و »مشهور: شناخته ش��ده« اّما »معهود« و »مشهور« 

هم معنی نیستند.
در تس��ت لغت منبع اصلی واژه نامة خوِد کتاب های درس��ی اس��ت اّما از لغات 
معنی نش��ده در واژه نامه هم بارها س��ؤال طرح شده اس��ت. پس فقط واژه نامه را 

نخوانید و پس از خواندن آن، بر لغات غیر واژه نامه ای مسلّط شوید.
در خواندن واژه نامة کتاب درس��ی اگر کلمه ای چند معنی داد، تمام معانی آن را 
بخوانید نه فقط معنی اّول! اگر کلمه ای دارای توضیحات مفّصل اس��ت باید کلمه 

به کلمه تا آخر حفظ باشید )متأّسفانه(.
در معنی کلمه اگر معنی کلّی بدون توضیح آورده شود هم درست است ولی اگر 

توضیح همراهش باشد، حتمًا باید آن توضیح هم درست باشد. 
مثاًل »کرند: اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد« اگر در تستی بگوید »کرند: اسب« 

صحیح است اّما اگر بگوید »کرند: اسبی که به رنگ سرخ تیره باشد« غلط است.
اگر در معنای کلمه ای در واژه نامه آمده باشد A : مجازاً B یا A : کنایه از B اگر 
در تستی بگوید B : A نباید سریعًا آن را درست یا غلط بگیریم و این مورد را با 
توّجه به سایر اطالعات سؤال باید حل کنیم. گرچه در کنکور نظام قدیم موردی 

داشتیم که خوِد کنکور این حالت را درست گرفته بود.
مثاًل: »وادی: مجازاً بیابان« اگر در تس��تی بگوید »وادی: بیابان« با توّجه به س��ایر 

اطالعات سؤال و واژه های موجود، درست یا غلط بودن را تعیین می کنیم.
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3 باح فرکهمک ود

برعکس معنی، از موارد طرح تست می تواند باشد. یعنی اگر در کتاب آمده است 
B : A می تواند A : B را بپرس��د. گرچه این نکته س��اده به نظر می رس��د اّما اگر 
به واژه نامة  کتاب درس��ی مراجعه کنید و برعکس معنی را از خود س��ؤال کنید 

می بینید که چندان هم ساده نیست!
درستستسامالسبهسچهسچیزهاییستوجهسکنیم؟سس لاؤس

بدیهی اس��ت هر واژه ای ارزش امالیی ندارد و در تس��ت ها همة کلمات را بررس��ی 
نمی کنیم؛ مهم ترین کلمات امالیی آن هایی هستند که دارای حروفی از این شش گروه 

می باشند: )ء- ع(، )ت- ط(، )س- ص- ث(، )ح- ه�(، )ز- ذ- ض- ظ( و )ق- غ(
مورد دیگری که حتماً بررسی کنید »الف« موجود در فعل هاست که گاهی زاید است.

مثاًل »ب� + انداخت← بینداخت« اگر به صورت »بیانداخت« نوش��ته شود غلط 
اس��ت. کافی است به چیزی که نوشته ایم توجه کنیم و آن را بخوانیم. زاید بودن 
یا نبودنش به راحتی مشخص می شود. در حقیقت »ا« حذف شده و »ی« میانجی 
به جای آن آمده است. البته بدیهی است هر جا »الف« در فعل می بینیم غلط به 

حساب نمی آید: »بایست« درست است.
به »ه« در بعضی کلمات که واج میانجی »گ« به جای آن آمده است دقت کنید.

مثاًل: »آسوده + ی ← آسودگی« نه آسوده گی!
درستستسامالسبهسچهسچیزهاییستوّجهسنکنیم؟س3 لاؤس

سرکج )پراکنده - پراگنده(
سر هم و جدای معمولی )دلداده - دل داده(

نقطه
دندانه

تش��دید )مگر در مواردی که تأکید بر غلط رس��م الخطی دارد یا به ویرایش فّنی 
اشاره شده است یا مستقیمًا از خود تشدید سؤال شده(

»ء« و »ی« به جای هم )آئینه - آیینه(

تفاوتسامالسوسر مسالخطسچیست؟سس لاؤس
غلط های رس��م الخطی عمومًا ناظر بر »ال��ف« زایِد موجود در بعضی فعل ها )مثِل 

بیافکند(، تشدید و موارد ریِز این چنینی است.
اگرچه »الف« زایِد موجود در بعضی فعل ها، غلط امالیی هم محس��وب می شود و 

در تست ها دقیقًا خطِّ مرِز مشّخصی بین این دو نمی توان قائل شد.
توصیه می کنم اگر در صورت سؤالی به رسم الخط اشاره شده بود عماًل خود سؤال 

به نوعی راهنمایی می کند که به »الف« فعل یا … توّجه کنید.
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آیاستستسامالسراسمیستوانسباستکنیکیسدرسزمانسکوتاهسحلسکرد؟سس لاؤس
در نوعی از تس��ت های امال )نوع A در این کتاب( که متنی را در صورت س��ؤال 
 »E-method« داری��م و واژه های��ی در گزینه ها می ت��وان از تکنیکی ک��ه آن را
نامیده ام بهره گرفت. این تکنیک بسیار ساده و راهگشاست و گاهی باعث کاهش 
زمان خیره کننده ای می ش��ود؛ بدین صورت که بدون توّجه به متن سؤال مستقیمًا 
س��راغ گزینه ها می رویم و در مورد کلمات تک امالیی )کلماتی که تش��ابه امالیی 
ندارن��د( تصمیم می گیری��م، گاهی با ای��ن تکنیک دو یا حتی س��ه گزینه حذف 

می شوند. این تکنیک را با مثالی از کنکور سراسری توضیح می دهم:

سستستس سراسری - 93س درسمتنسزیر،سامالیسکدامسواژهسنادر تسا ت؟س
»درویش��یسوسفقر،ساصلسبالهاسوسزایلسکنندةسزورسوسحمیّتسوسمجمعسشّرسوسآفتسا ت.س
عبارتیسکهستوانگریسراسمدحسا ت،سدرویشیسراسمذّمتسا ت.سدرویشساگرس خاوتس
ورزدسبهسافراطسوسزیادهسرویسمنسوبسشودسوساگرسدرساظهارسِحلمسکوشد،سآنسراسضعفس

شمرندسوساگرسفساحتسنماید،سبسیارسگویسباشد.«
س( مذّمت 3( حمّیتس س( فساحتس س( منسوبس

با نگاهی به گزینه ها و بدون توّجه به متِن س��ؤال، پاسخ، که گزینة )۲( است، 	ا سسس
به دست می آید چرا که »فصاحت« در معنای متعارف خود، تک امالیی است!

تکنیکسقرینهسیابیسچیست؟سس لاؤس
فرض کنید شما با تالش فراوان! جدول تشابهات امالیی را در حّد خفنی! بلدید. 

مث��اًل می دانید »ص��واب و ثواب« چه معانی دارند. ح��ال در متن امالیی )خصوصًا 
متن های شمارشی( از کجا باید فهمید که کدام این ها درست اند؛ شاید بگویید ُخب 
مش��خص اس��ت: »از راه معنی کردن متن«؛ اّما کمی که در امال جلو بروید متوّجه 
می ش��وید بسیاری از متون امالیی دارای معنی پیوسته و مشخص و کاملی نیستند 
چرا که متن اصلی دس��ت کاری و کم و زیاد ش��ده و حّتی از جاهای مختلف یک 
متن دو جمله گاهی بی ربط به هم چسبیده است. در این موارد از تکنیک قرینه یابی 
استفاده می کنیم. یعنی از حول و حوش همان کلمه استفاده می کنیم و از مترادف ها، 
متضادها، زیرمجموعه ها و س��ایر مواردی که در یافتن معنی و امالی درست کلمه 
به ما کمکی می کند اس��تفاده می کنیم؛ مثال س��اده اش این است که شما به راحتی 
می فهمید ترکیب »ثواب و درست« غلط است و »صواب و درست« صحیح است. 
در این مورد ش��ما از قرینه »درس��ت« بهره برده اید. البته این قرینه همیشه به این 

سادگی نیست و شما با زدن تست، قرینه یاب ماهری خواهید شد!



سس

درس ششم
نی نامه

آفتاِب جمال حق

اشتیاقس  میل قلب اس��ت به دیدار محبوب؛ در متن درس، کش��ش روِح انسان خداجو در 
راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی 

ایدونکس ایدون که؛ ایدون: این چنین 

بدحاالنس کسانی که سیر و سلوک آن ها به سوی حق، ُکند است. 
بیسگاهسشدنس فرا رسیدن هنگام غروب یا شب 

	ردهس در اصطالح موسیقی یعنی آهنگ و نغمه های مرتّب، حجاب 
تابس فروغ، پرتو 

تریاقس پادزهر، ضّد زهر 
حریفس دوست، همدم، همراه 

برحسبس مطابِق، طبِق 

خوشسحاالنس رهروان راه حق که از سیر به سوی حق شادمان اند. 

د تورس اجازه، وزیر 
دمسازس مونس، همراز، دردآشنا 

 ورس جشن 
شرحهسشرحهس پاره پاره؛ شرحه: پارة گوشتی که از درازا بریده باشند. 
شیونس ناله و ماتم، زاری و فریاد که در مصیبت و محنت برآرند. 

ظنس گمان، پندار 
مستغرقس مجذوب، شیفته؛ مستغرق گشتن: حیران و شیفته شدن 

مستمعس شنونده، گوش دارنده 

مستورس پوشیده، پنهان 

نفیرس فریاد و زاری به صدای بلند 



سس  و شهباودبیساب یسرس

نیستانس نی زار، جایی که نی فراوان روییده باشد. 

فراقس دوری، هجران، جدایی 

نیستسبادس نابود باد )در مصراع دوم( 

بیسروزیس بی نصیب، درویش، بی نوا 

ا لوبس شیوه، گونه، طرز 

فرزانهس دانشمند، حکیم 

ُکّلسشیٍءسیَرِجُعساِلیساَصلهس هر چیزی سرانجام به اصل و ریشة خود بازمی گردد. 

تجلّیس پدید آمدن، نمایان شدن، هویدایی 

قربس نزدیکی، نزدیک شدن، متضاِد بُعد 

عرضهسدهدس بیان کند. 

… حکایت … … …

… شرحه شرحه از فراق … … …

… اصل و وصل … … …

… جستن اسرار … … …

… مستور و پوشیده … … …

… زهر و تریاق … … …

… والّسالم … … …

… مثنوی معنوی … … …

… شیون و سور … … …

… معکوس … … …

… مستمع … … …

… صاحب سخن … … …

… اسلوب معادله … … …

… استقالل نحوی … … …

… تأیید مفهوم … … …

… محرم راز … … …

… برحسب فکر … … …

… ظرفّیت وجودی … … …

… تجلّی و قرب … … …

… حق تعالی … … …

… مستغرق … … …

… عرضه دادن … … …
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درسکدامسموردسغلطسامالییسوجودسدارد؟سس3
الف(س رسکارسگذاشتن-سباالسغیرتًاس-سزؤسزدنس-سچهارسنعل
ب(سقلبسفسرده-سدمس طوران-سضربتیسچند-سا یرسبعثی

پ(سنحِسسدیومانند-س پیدسمعجر-سمحتاجسفرومایه-سحرجسوسمرجسقلمی
ت(سگرزهسوسشرزه-سشیرسارغند-ساثاثستزویر-ساخترس عد

ث(س اّلنهس اّلنه-سعلفسوسخار-سعرعِرسخر-سعنسقریب
س( الف- ث- ت 3( ت- پ- ثس س( ب- ت- پس س( الف- ب- پس

کدامسواژهسصحیحسمعنیسنشدهسا ت؟سس3
س( بگسلس پاره کن، جدا کن، نابود کن

س( 	سسافکندس پس افکننده، میراث
3( ُزؤسزدنس با چشمی ثابت و بی حرکت به چیزی نگاه کردن

س( عاملستخریبسسشخصی نظامی که کارش نابود کردن هدف های نظامی است.
درسکدامسبیتسغلطسامالییسوجودسدارد؟سس37

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

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

معنیسکلماتسس»برحسب،سمستغرق،سمستمع،ستاب«سبهسترتیبسدرسکدامسگزینهسصحیحسآمدهسا ت؟س38
س( بر طبق، شیفته، شنونده، گرم س( مطابق، غرق شده، گوینده، فروغس

س( محاسبه، شیفته، شنونده، پرتو 3( طبق، مجذوب، گوش دارنده، پرتوس
معنیس………سواژهسازسمیانسواژهسهایسزیرسنادر تسا ت.س39

ظنسس دردمند/س دمسازسس وزیر/س د تورسس زهر/س تریاقسس 	ردهسسحجاب/س اینسچنین/س ایدونسکهسس
	ندار/سمستورسسنوشتهسشده/س ورسسجشن/سشیونسسماتم

س( پنج 3( چهارس س( سهس س( دوس
معنایسچندسواژهسدرسداخلسکمانکسدر تسنیامدهسا ت؟س0س

شرحهس)	ارةسگوشتسازسدرازاسبریدهسشده(،سد تورس)راهنمایی(،سنفیرس)زاریسبلند(،سبیسروزیس
)درویش(،سبیگاهس)دیر(

س( چهار 3( یکس س( دوس س( سهس

تست های درس س



س8   سیو ب یبرب ی و شهست

معنیسواژهسهایس»تریاق،سد تور،سبیسروزی«سبهسترتیب،سدرسکدامسگزینهسآمدهسا ت؟سسس
س( زهر- اجازه - درویش س( پادزهر- راهنما - ناعاشقس
س( ضّدزهر- وزیر- بی نوا 3( ضّدزهر- امر - عاقلس

معنیسواژةس»	خته«سدرسبیتسزیر،سدرسکدامسگزینهستکرارسشدهسا ت؟سسس
خ��ام هی��چس 	خت��هس ح��اؤس نیاب��دس والّس��الم«»درس بای��د،س کوت��اهس 	��سس ��خنس

س( بلک از آن مستان که چون ِمی، می خورند
س( ب��رگ زرد ریش و آن موی س��پید
3( زین درخت آن برگ زردش را مبین
س( ب��ه راه دی��ن عوام الّن��اس عامن��د

می برن��د حس��رت  پخت��ه  عقل ه��ای 
نوی��د م��ی آرد  پخت��ه  عق��ل  به��ر 
بچی��ن را  او  پخت��ة  س��یب های 
ندان��ی پخت��ه ایش��ان را ک��ه خامن��د

معنیسکدامسواژهسنادر تسآمدهسا ت؟سس3س

برید یاری  از  که  هر  حریف  س( نی 
من یار  شد  خود  ظّن  از  کسی  س( هر 
3( تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
دستور جمشید  با  گفت  نیکو  س( چه 

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

ازسمیانسواژگانسزیرس………سواژه،سنادر تسمعنیسشدهسا ت.سسس

»جفتسسهمراه/سمستورسسهمدم/سد تورسسوزیر/سنفیرسسنالهسوسزاریسباسصدایسآهسته/ستریاقسسزهر«

س( چهار 3( سهس س( دوس س( یکس

درسکدامسگزینهسغلطسامالییسنمیسبینید؟سسس

س( محرم راز- ظرفّیت وجودی- مستمع- استقالل نحوی
س( شرحه شرحه از فراغ- اسلوب معادله- مثنوی معنوی- حق تعالی

3( مستغرق- بر حسب فکر- عرضه دادن- شیون و صور
س( اصل و وصل- مسطور و پوشیده- زهر و تریاق- تأیید مفهوم

کدامستوضیحسناصوابسا ت؟سسس

س( زاری و فریاد که در مصیبت و محنت برآرند← شیون
س( کشش روح انسان خداجو در راه شناخت پروردگار و ادراک حقیقت هستی← اشتیاق

3( رهروان راه حق که از سیر به سوی حق شادمان اند← خوشسحاالن
س( فریاد و زاری و زیر لب دشنام دادن← نفیر



س8

معنیسدر تسواژهسهایس»شرحه،سبیگاه،سد تور،سنفیر«سدرسکدامسگزینهسآمدهسا ت؟س7س
س( پاره گوشت - دیر - اجازه - صدای کوتاه

س( پاره - بی موقع - امر - زاری بلند
3( پاره - بی موقع - راهنما - صدای بلند

س( پاره گوشت - دیر - وزیر - فریاد بلند
معنیسواژهسهایسزیرسبهسترتیبسدرسکدامسگزینهسصحیحسآمدهسا ت؟س8س

»ایدونکس-سمستغرقس-سا لوبس-ستجلّی«
س( این چنین که - شیفته - طرز - هویدایی 

س( ایدون که - غرق شده - گونه - نور
3( این چنین - مجذوب - شیوه - پدید آمدن

س( چنین - غرق - ساختار - نمایان شدن

مسعنیسواژهسهایسزیرسدرسکدامسگزینهستمامًاساشتباهسآمدهسا ت؟س9س
» امان-سقوت-سُمحب-س ودا«

س( درخورنده- غذاها- معشوق- دیوانه س(  امکان- رمق- عاشق- خیالیس
س( درخور- خوراک- دوست- دیوانگی 3( میّسر- نیرو- یار- خیالس

ازسمیانسواژهسهایسمعنیسشدةسزیر،سچندسواژهسغلطسمعنیسشدهسا ت؟س0س
)نغمهسس )فرضسسضروری(-س بیسهوشی(-س )بیسخودیسس ملکوتی(-س )روحانیسس ُمردن(-س )مماتسس

ترانه(-س)کماؤسسکاملسبودن(-س)بزمسسضیافت(-س)جماؤسسزیبا(
س( چهار 3( سهس س(  دوس س( یکس

درسمیانسواژهسهاسوسترکیباتسزیرسچندسموردسغلطسامالییسوجودسدارد؟سسس
»فرزسراه-سسحیاتسوسممات-سمصطفی-سابتحاج-سحریمسُحسن-سشهابسالّدینس هروردی-سغایتس
وسنهایت-سمعرفتسوسمحبّت-سازسبحرساینسمعنی-سعینسالقضات-سمنزوی-سروحانیسوسجسمانی«

س( چهار 3( سهس س( دوس س( یکس
معنیسواژهسهایس»جسمانیس-سُحسنس-سشیداییس-سحریم«سبهسترتیبسدرسکدامسگزینهسصحیحسا ت؟سسس

س( ماّدی - نیکویی - پریشانی - دیوار
س( منسوب به جسم - زیبایی - دیوانگی - پیرامون

3( روحانی - زیبایی - عاشقی - گراگرد
س( دنیوی - زیبا - عاشقی - حرم

تست های درس 7
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بنایی که محکم ندارد، اساس/ بلندش مکن ورکنی زو هراساساس: پایه 

مکن از کس، اثاث خانه دریغاثاث: وسایل خانه  

اشباه: مانندها، 
جمِع ِشبه

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

اشباح: سیاهی ها، 
جمِع شبح

یا رقص صوفیانة اشباح و سایه هاست/ آدم که در طلسِم تماشای هاله اند

به ِشبه و شکل تو گر دیگران برون آیند/ زمانه نیک شناسد زمّرد از میناشِبه: مانند، مثل 

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

پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد.اسیر: گرفتار 

اثر دوزخ ار نمی خواهی/ ساکن گنبِد اثیر مباشاثیر: کرۀ آتش 

 گف��ت راحِت اکنون را به تش��ویِش محنِت آج��ل، تیره کردن آجل: آینده 
خالف رای خردمند است.

 شربت مرگ از برای عاشقان/ صّحت کامل، شفای عاجل استعاجل: حال، عجله کننده 

که فردا چو پیِک اجل دررسید/ به حکِم ضرورت، زبان درکشیاجل: مرگ 

 شیخ اجّل، سعدی شیرازی، در قرن هفتم می زیست.اجّل: گرامی تر 

دوستی گفت عیب من با غیر/ من خود از عیب خود ابا نکنماِبا: خودداری 

این تلخ کام طایفة شنگ و شوربخت/ زیر عبا گرفته و بر پشت پوست، تختعَبا: نوعی لباس 

تشابهات امالیی و معنایی

تشابهات امالیی



297 یااعماویااشت اهباشت

ای زبردسِت زیردست آزار/ گْرم تا کی بماند این بازار؟آزار: اذیّت 

مثاِل قطرۀ باراِن ابر آذاری/ که کرد هر صدفی را به لؤلؤ ای حاملآذار: معادلِ ماه اوّل بهار 

ردا و ازار از گیا بافته/ عمامه به فرق از گیا تافتهاِزار: شلوار 

بر گِل سرخ از نم، اوفتاده آللی/ همچو عرق بر عذار شاهِد غضبانعذار: صورت، چهره 

دِل من با چه اصراری تو را خواست/ و می دانم چرا خواستاِصرار: پافشاری 

اسرارِ تو پیِش کس نگویم/ اوصاف تو پیش کس نخوانماَسرار: جمع ِسّر، رازها 

هرچه خواهد می کند در کشوِر دل شاِه عشق/ القا: آموختن، تلقین کردن 
عقل را کو َزهره ای تا حّجتی القا کند

و گروهی هنوز قانون الغایِ بردگی را جّدی نگرفته اند.الغا: لغو کردن 

رنج و اَلَِم اهل عامل، بدان بینهایت است که حرص، ایشان را اَلَم: درد 
عنان گرفته می گرداند.

پیش بند چرمین کاوه، همان علَم یا بیرق یا درفش کاویان شد.َعلَم: پرچم 

کس نیاموخت علمِ تیر از من/ که مرا عاقبت نشانه نکردعِلم: دانش 

علم چندان که بیشتر خوانی/ چون عمل در تو نیست، نادانیعمل: کار، مفردِ اعمال 

چندین امل چه پیش نهی، مرگ در قفا؟اَمل: آرزو، مفردِ آمال 

لیکن، نیاز، اصل تألّم هاست.تألّم: دردمندی 

عقل، چون از علم کامل می شود/ وز تعلّم، علم حاصل می شودتعلّم: آموختن 

کارها را پیش از تأّمل و تدبّر آغاز نکند.تأمّل: تفکّر، درنگ، تدبّر 

تعمّل: عمل کردن، 
رنج بردن درکار، کوشش کردن

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



زنجیره اهی امالیی

ششم
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زنجیره های امالیی

ِشبه
)مانند(

اشباحشبح
)سیاهیها()سیاهی(

)اشتباهکننده(
اشباه

)همانندها(
مشتبهشباهتتشبیه

احتضار
)روبهمرگ

بودن(
محظور
)محذور،
مانع(

محظوظ
)بهرهور(

اهتزاز
)برافراشتن(

احراز
)بهدست
آوردن(

احتراز
)دوری(

تحذیر
)دورداشتن(

حضور محضر
حضر

)ساکن
بودن(

حذر
)دوری(

سفر

زنجیره های امالیی



هشتم
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در عبارات زیر با توّجه به معنا و ریش��ة کلمات و دانش 
امالیی، خود صورت درست امالیی را برگزینید.

گفت:ملکرحمتآورد.1
نیکمحظر

نیکمحضر
ملکپرسیدچهمیگوید؟یکیازوزرای

دراونظرمیکرد.2
استحقار

استهقار
دیگربرادرانبلندوخوبروی،پدربهکراهتو

بودند.3
مقلوب

مغلوب
رعّیتازمکایدایشانمرعوبولشکرسلطان

زایدالوصفداشت.4
فراستی

فراصتی
سرهنگزادهایبردرسرایدیدمکهعقلوکیاستفهمو

کردنازفوایدعلممحرومماندناست.5
منسوب

منصوب
وعلمارابهگمراهی

ایناندرحّقتوچیست؟گفت:همهراراضیکردممگرحسود.6
خسمی

خصمی
پرسیدموجب

گرفتندوارتفاعوالیتنقصانپذیرفت.7
غربت

قربت
ازبزرگیجوروستمشراه

ــودانیکهاز8 ــدکهیاغفورویارحیمت ــتانکعبههمیمالی ــربرآس ــیرادیدمس درویش

وجهولچهآید؟
ضلوم

ظلوم

تامرافقتکنم.9
خواستم

خاستم
تنیچندازروندگانمّتفقسیاحتبودندوشریکرنجوراحت

صالحّیتدرحّقاو10
ظن

زن
چونبهنمازبرخاستندبیشازآنکردکهعادتاوبودتا

زیادتکنند.

صد متن امالیی خارج کتاب
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جک و جانور جات

اس��بی که دارای پوس��ت خال دار یا رنگ به رنگ )به ویژه س��رخ و سفید(  ابرش	 	
است، مطلِق اسب

تسمه و ریسمانی که به سر و گردن اسب و االغ و … می بندند. افسار	 	

اسب بارگی	 	

اسب باره	 	

اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و پاهای باریک تازی	 	

اسب سرکش توسن	 	

دام و تور جال	 	

ویژگی نوعی عقرب زرد بسیار سّمی که ُدمش روی زمین کشیده می شود. جرّاره	 	

جانور دّرنده مانند شیر و پلنگ و گرگ دد	 	

حلقه ای فلزی که در دو طرف زین اسب آویخته می شود و سوار پا در آن  رکاب	 	
می گذارد.

جمِع ستور، حیواناِت چهارپا خاّصه اسب و استر و خر ستوران	 	

فضلة برخی چهارپایان مانند اسب و … سرگین	 	

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

جانور پستانداری است از تیرة سگان که جزء رستة گوشت خواران است. شغال	 	

صدا و آواز اسب شیهه	 	

افسار، دهنه عنان	 	

بلبل، هزاردستان عندلیب	 	

دسته بندی ها
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دهم



382

ریاضی98-نظامجدید 432 »صاحب جمال، پسندیده، برتر، رواق« به ترتیب، معانی کدام واژه هاست؟ 
2(قسیم،صواب،ماورا،طاق 1(وسیم،قداست،فراسو،َطبَق 

4(نسیم،صفوت،ماسوا،بخشقوسیهرچیز 3(جسیم،صواب،فایق،محراب 

معانی واژه ها که در مقابل آن ها آمده است »همگی« درست است؛ به جز:تجربی98-نظامجدید 433
2()لطیفه:گفتارنغز()گرمرو:کوشا( 1()مقالت:گفتار()ُجل:پوشش( 

4()دستاورد:پیامد()تنیده:درهمبافتن( 3()کفایت:بسنده()عماد:تکیهگاه( 

انسانی98-نظامجدید 434 معنی مقابل کدام واژه، کاماًل درست است؟
1(ولیمه:طعامیکهدرمهمانیوعروسیمیدهند.
2(پوییدن:حرکتوجستوخیزبرایمقصدنامعلوم

3(درهم:واحدپولطالکهارزشآنبیشازدیناربودهاست.
4(دینار:واحدپولوسکةنقرهکهدرگذشتهرواجداشتهاست.

واژه های کدام گزینه، در معانی »قهرآلود، نقشه، روش، حرارت« است؟زبان98-نظامجدید 435
2(گرزه،انگاره،نََمط،سودا 1(شرزه،محضر،مسلک،سودا 

4(ارغند،آوند،مسلک،تپش 3(ارغند،انگاره،نََمط،تپش 

هنر98-نظامجدید 436 معنی مقابل چند واژه نادرست است؟
)معجر: روسری( )فاحش: واضح( )حمایل: نگه دارنده( )خستن: مجروح( )هریوه: ترسناک( 

)آزگار: کامل( )تعب: سرزنش( )روایی: رونق داشتن( )محظوظ: پست شده(
4(پنج 3(چهار  2(سه  1(دو 

خارج98-نظامجدید 437 معنی واژه های »آخته، معوج، سجیّه، شگرف«، به ترتیب، کدام است؟
2(کشیده،ناراست،خصلتها،عظیم 1(برکشیده،کج،عادت،نیرومند 
4(تیزوبّران،انحراف،عادت،قوی 3(بیرونآمده،نادرست،خویها،توانا 

م عنی چند واژه در مقابل آن صحیح آمده است؟ 438
)معجر:  رسیدن(  ثمر  به  )ماسیدن:  نقشه(  )انگاره:  شامگاه(  )پگاه:  استقبال(  )مشایعت: 

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

4(سه 3(چهار  2(پنج  1(شش 

تست های کلّی فارسی 12

ی فارسی 12
ّ
تست های کل



383  یساه ّلکساه تسست

در4کدام4گزینه4هیچ4غلط4امالیی4وجود4ندارد؟4394
۱( عصارة تاک- مین گزاری- محّب و حبیب- سرشک

۲( مضاٌف الیه- فراز برج- مواحب خداداد- بساط تهویه
3( حزین ترین لحن- ارتفاء والیت- غدر ناجوان مردان- غو و فریاد

4( ذلّه شدن- تای بی همتا- صلوات- ادا و اطوار

نشئه«4در4کدام4گزینه4کاماًل4درست44044 واژه4های4»اعراض-4تپش-4موبد-4شگرف-4 معنی4
آمده4است؟

۱( روی گردانی- زندگی- مشاور- عجیب- کیفوری
۲( انصراف- حرارت- روحانی زرتشتی- نیرومند- سرمستی

3( روی  گردان از چیزی- اضطراب- روحانی- نیرومند- خماری
4( روی  گردان از چیزی- اضطراب ناشی از گرمی- روحانی مسیحی- قوی- سرخوشی

در4مقابل4چند4لغت،4معنِی4آن4صحیح4نوشته4نشده4است؟44۱4
طوالنی(4 توّقف4 زدن:4 )سرپَر4 پادشاه(4 )کی:4 آویخته4شده(4 )معلّق:4 بدفرجامی(4 )وخامت:4
)کله4خود:4کاله4فلزی4جنگی(4)واعظ:4پنددهندگان(4)قسیم:4صاحب4جمال(4)سرور:4خوشحال(4

)تقصیر:4کوتاهی(4)جالل:4شکوه(
4( یک 3( دو4 ۲( سه4 ۱( چهار4

در4کدام4گزینه4امالی4همة4کلمات،4ترکیبات4و4گروه4ها4صحیح4است؟44۲4
۱( تحریر و کتابت - بی حّد و کران- وحشی- مقلوب و مقهور

۲( منصوب به کاوه- بغض و اندوه- درشت و ستبر- لطفت
3( سر منزل غایی- افسرده- غرق حیرت- زی حیات

4( صفحة ضمیر- قدم می گذاری- اتاق درس- صورت ظاهر

چند4مورِد4ناصحیح،4در4میان4موارد4زیر4می4یابید؟4434
الف(4صفوت:4برگزیده4از4افراد4بشر
ب(4کاینات:4همة4موجودات4جهان

پ(4مفخر:4مایة4ناز4و4بزرگی
ت(4وجه:4ذات

ث(4بدحاالن:4کسانی4که4سیر4و4سلوک4آن4ها4به4سوی4حق،4ُکند4است.
ج(4جسمانی:4منسوب4به4جسم،4روحانی
چ(4جّراره:4ویژگی4نوعی4مار4بسیار4سّمی

4( یک  3( چهار 4 ۲( سه 4 ۱( دو 4



تست کّلی امال
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:A تیپ
 E - method متن امالیی غیر شمارشی با جواب یک یا چند واژه؛ در این تیپ می توانید از

که در فصل »دو کلمه حرف حساب« توضیح داده ام بهره بگیرید.

در متن زیر، امالی کدام واژه، غلط است؟ 514
»مستأجر بستان و ضامن مستقالت را که دخل به مشروط وفا نکرده باشد در استیفای 
مضمون سخت نگیرد و به آخر معامله چیزی مسامحه کند و بار دیگر عملی از آن با 

منفعت تر ارزانی دارد تا منتفع گردد.«
4(مستقاّلت 3(مضمون  2(مسامحه  1(استیفا 

با توجه به متِن زیر، امالی کدام واژه ها همگی غلط است؟ 515
»شگال گفت: من از مذلّت این تهمت بیرون نیایم، تا ملک حیلتی نسازد که صّحت حال 
و روشنی کار بدان بشناسد، با آنکه به براعت ساحت و کمال دیانت خویش ِسَقطی تمام 
دارم و متیقنّم که هر چند حزم بیشتر شود، مزیّت و رجحان من در اخالص و مناصحت 

بر همة حشم و خدم ظاهر تر گردد.«
2(براعت،ِسَقط 1(مذلّت،متیّقن 

4(رجحان،ساحت 3(حزم،مناصحت 

در عبارت زیر امالی کدام واژه نادرست است؟  516
»سه تن آرزوی چیزی برند و نیابند: مفسدی که ثواب مصلحان چشم دارد و بخیلی که 
سنای اصحاب مرّوت توقع کند و جاهلی که از سر سفاهت و غضب و حرص برنخیزد و 

الحاح ورزد که با نیک مردان برابر بود.«
4(سنا 3(ثواب  2(الحاح  1(سفاهت 

در متن زیر، امالی کدام کلمه نادرست است؟  517

»چون ملک این باب بشنود، شکر گزارد و گفت: خطا کردم که خواب بر ایشان عرضه 

کردم و اگر رحمت آسمانی و شفقت ایران دخت نبودی، عاقبت اشارت آن دژخیمان به 

هالک من و عزیزان و اتباع کشیدی و هر که را سعادت ازلی یار باشد، مناصحت مخلصان 

و موعظت مشفقان را عزیز دارد و در کارها پیش از تعّمل و تدبّر اقدام نکند و موضع حزم 

و احتیاط را ضایع نگذارد.«
4(حزم 3(ازلی  2(تعّمل  1(اتباع 

ی امال
ّ
  تست کل
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در متن زیر، امالی کدام واژه نادرست است؟  518
»درویشی و فقر، اصل بالها و زایل کنندة زور و حمیّت و مجمع شّر و آفت است. عبارتی 
که توانگری را مدح است، درویشی را مذّمت است. درویش اگر سخاوت ورزد به افراط 
و زیاده روی منسوب شود و اگر در اظهار ِحلم کوشد، آن را ضعف شمرند و اگر فساحت 

نماید، بسیار گوی باشد.«
4(مذّمت 3(حمّیت  2(فساحت  1(منسوب 

در متن »بساط نور جمال، حور را شاید، نه نگار روز را، مالحی با حازم چگونه متابعت  519
نماید چون خورشید عالم آرای، سر از مطلع خویش بر آرد چراغ درویشان بی ضیا ماند، 
جان آدم، گم شدة خود را در نور صبح کاذب نطلبد که از ضیای او شب یلدا سوزن را در 

میان خاک بتوان یافت.«، امالی کدام واژه غلط است؟
4(مالحی 3(ضیا  2(حازم  1(متابعت 

در متن زیر، امالی کدام کلمه درست نیست؟ 520
تو  مناصحت  و  اخالص  صدق  که  بود  آن  سیاست  حایل  و  خشم  مانع  فرمود:  »ملک 
می شناختم و می دانستم که بر تو در این محاوره، غرامتی نیست، چه می خواستی که قرار 
عظیمت ما در تقدیم و تأخیر آن غرض بشناسی و قدم در کار نهی. بدین حزم، خرد و 

دهاِی تو آزموده تر گشت و اعتماد بر نیک بندگی و طاعت تو بیفزود.«
4(غرامت 3(عظیمت  2(حایل  1(حزم 

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

چشم نتوان داشت.« امالی کدام واژگان غلط است؟
2(مئونت،تأّمل 1(نگزارد،موضع 
4(تأّمل،موعظت 3(مئونت،نگزارد 

در متن زیر، امالی کدام واژه نادرست است؟ 522
»هر که خود در مقام حاجت فرو گذارد و در صیانت ذات خویش احتمام ننماید، دیگران 
را در وی امیدی نماند و سخن تو دلیل است بر قصور فهم و وفور جهل تو، تا گمان نبری 
که این تضریب بر رای ملک پوشیده ماند که چون تأّملی فرماید و تمییز ملکانه بر تزویر 

تو گمارد، رسوایی تو پیدا آید و نصیحت از معاندت جدا شود.«
4(صیانت 3(احتمام  2(تضریب  1(تأّمل 
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در متن زیر، امالی کدام واژه غلط است؟ 523
و  داشت  نتوان  بی طبَع  ُملک  که  است،  فرایض  از  نظری  کار،  این  عواقب  در  را  »َملک 
خدمتگاران کافی را به قصد جوانْب باطل کردن از خللی خالی نماند و به هر وقت بنده ای 

در معرض کفایت مهّمات نیفتد و مرّشح اعتماد نگردد.«
4(عواقب 3(معرض  2(مرّشح  1(طبع 

در متن »اعیان شهر را حضور او موافق نمود و گفتند: شایستة عمارت این خّطه اوست،  524
چه هر که در مقام تّوکل ثبات قدم ورزد و آن را به صدِق نیّت قرین گرداند، ثمرات آن 
در دین و دنیا هرچه نزه تر بیابد. گفت: در میان شما بسیار کس به عقل و کفایت بر من 
رجحان دارد؛ اما ملک به عنایِت ازلی و مساعدت روزگار و به معونت و مظاهرت یاران 

توان یافت.«، امالی کدام واژه غلط است؟    
4(مظاهرت 3(نزهتر  2(عمارت  1(معونت 

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

اعلی مأوا گیرند.« امالی کدام واژه غلط است؟
4(وذر 3(ثمین  2(مأوا  1(مفلسان 

امالی کدام واژه در عبارت زیر غلط است؟ 526
»مهتران و بزرگان، قصد زیردستان و اتباع، در مذهب سیادت محضور شناسند و تا خصم، 

بزرگوار قدر، و کریم نباشد اظهار قوت و شوکت روا ندارند.«
4(محضور 3(اتباع  2(سیادت  1(خصم 

در متِن: »از این اندیشة ناصواب درگذر و هّمت بر اکتساب ثواب مقصور گردان، چنان که  527
غرِض کشاورز در پراکندن تخم، دانه باشد که قوِت اوست اما کاه که علِف سطوران 
است، به تبع آن هم حاصل آید. زینهار تا در ساختنِ  توشة آخرت تقصیر نکنی.«، امالی 

کدام کلمه نادرست است؟
4(سطور 3(ناصواب  2(ثواب  1(تبع 

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

4(قدر 3(حزم  2(اهمال  1(اتباع 
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ــق/ 38 طب ــق، مطاب ــب: برحس 3
مستغرق:مجذوب،شیفته/مستمع:شنونده،

گوشدارنده/تاب:فروغ،پرتو

ــه)ایدون: 39 ــدونکه:اینچنینک ای 3
اینچنین(/تریاق:ضّدزهر،پادزهر/دمساز:
ــتور:پوشیده، ــنا/مس مونس،همراز،دردآش

پنهان)مسطور:نوشتهشده،سطرشده(

دستور:وزیر،اجازه 40 3
پادزهر،ضدزهر/دستور: 41 تریاق: 4

اجازه،وزیر/بیروزی:بینوا،درویش

ــؤال 42 ــتصورتس ــهدربی پخت 4
ــتکهبه ــیاس ــة)4(بهمعنیکس وگزین
مرحلهایواالرسیدهومعارفیکسبکردهو

عاشقوواالمقاماست.

ــتور«درواژهنامةکتاببه 43 »دس 3
معنی»اجازه،وزیر«آمدهاستوالبتهمعانی
دیگریمثلراهنماوامرهممیدهد.دراین
بیتبهمعنی»اجازه«است،یعنیهیچچشم
ظاهربینیاجازهدیدنجنبةروحانِیوجودرا

ندارد.

ــروتریاق« 44 ــتور،نفی لغات»مس 3
ــتمعناشدهاندومعنایصحیحآنها نادرس
بهترتیب»پوشیده،نالهوزاریباصدایبلند

وپادزهر«است.

اشکاالتدرسایرگزینهها: 45 1
ــراق)دوری(/ ــرحهازف گزینة)2(:شرحهش
گزینة)3(:شیونوسور)شادی(/گزینة)4(:

مستوروپوشیده
نفیر:فریادوزاریبهصدایبلند 46 4

47 4

دقّتکنیدایدونک»یعنیایدون 48 1
که،اینچنینکه«،نه»اینچنین«.

امکان/ 49 ــر، میّس ــامان:درخور، س 2
قوت:خوراک،رمق،نیرو/ُمحب:دوستدار،یار،

عاشق/سودا:خیال،دیوانگی
ــؤالمعنیغلِط ــتکنیددرصورتس *دق

همةواژههاخواستهشدهاست!
ــی 50 ــیازل ــی،زیبای ــال:زیبای جم 1

ــت،ولی»زیبایی« ــد)»زیبا«صفتاس خداون
اسماست.(

ــاج-ازبهراین 51 »فرضراه-ابته 3
معنی«صحیحاست.

جسمانی:منسوببهجسم،مقابل 52 2
ــی)نهزیبا!(/ ــن:نیکویی،زیبای روحانی/ُحس
ــیدایی:دیوانگی/حریم:پیرامون،گراگرد، ش
مکانیکهحمایتودفاعازآنواجبباشد.

ــراغنزد 53 ــظمحلّیچ ــغ:تلّف چری 4
ــپیدهدم، ــیرجان/صباح:بامداد،س مردمس
ــته،مرتبط/ ــته،پیوس ــته:وابس ــگاه/بازبس پ

فرخندهپی:خوشقدم،نیکپی،خوشیمن
استبعاد:دوردانستن/مستعجل: 54 2

ــان:موبدان ــده(/مغ ــل:آین ــتابنده)آج ش
ــتی(/فرسخ:واحد ــتی)نهموبدزرتش زرتش

مسافتتقریبًامعادل6کیلومتر
ــایرموارد:مارغاشیه: 55 اشکاالتس 1

ــاکدردوزخ)نهبرزخ!(/ ــیارخطرن ماریبس
طبق:سینیگردبزرگومعموالًچوبی

ــت. 56 ــم«صحیحاس ــیعال »نواح 2
نواحیجمعناحیهاست.
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