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تعداد.استفارسیزباندر(متشابه)نویسههموآواهمیهاواژهوجود،فارسیامالییهادشواریازیکی

فزونیتعدادشانعربیزباندخیلیهاواژهباهاآنآمیختگیعلتبهامانیستزیادفارسیزباندرهاواژهاین

.استگرفته

:شودمیمشاهدهفارسیزبانامالیدرمختلفشکلسهبهنویسههموآواهمیهاواژه

هستندهمشبیهکامالٌمکتوبشکلونوشتارنظرازهموگفتاروتلفظنظرازهمکهواژگانیازدستهآن-1

یحوزهدرواژگانازدستهاین.گویندمینویسههموآواهمیهاواژههاآنبهومتفاوتندمعنایینظرازولی

:مثلِ.سازندمیراهمسانجناسیآرایهادبیات،

(شکوفهوگل)زهرو(سم)زهر-(اشتهابی)سیرو(سیرگیاه)سیر-(خویشاوند)خویشو(خود)خویش

هاواژهاین.متفاوتندمعناییونوشتارینظرازولیهستندیکسان(تلفظ)آوایینظرازکهآواییهمواژگانی–2

.آورندمیوجودبهراافزایشیجناسیاوحروفیناهمسانجناس،ادبیاتدرودارنداختالفحرفیکدر

(کردطلب)خواستبا(برخاست)خاست-(زراعتدرابزاریپرده،)خیشو(خویشاوندوخود)خویش:مانندِ

تالّمبا(یادگیری)تعلّم–(خانهحیاطومحوطه)حیاطبا(زندگی)حیات-(پاداش)ثواببا(درست)صواب

(بهرهوقسمتبرای،)بهربا(دریا)بحر-(میوه)ثمربا(شبیافسانه)سمر–(شدناندوهگین)

.دارنداختالف(حرکت)مصوّتدرتنهاوهستندهممانندکامالًنوشتاریشکلدرکهاینویسههمواژگان–3

مِلک–رُفتبارَفت-ُگلباِگل:مانندِ.سازندمیراحرکتیناهمسانجناسگاهیادبیات،یحوزهدرهاواژهاین

اِقدام-کَرَمباکِرِم-نَشُستهبانِشَسته–اِخوانبااَخَوان–اِسراءبااُسَراء-اِتباعبااَتباع–سَحَرباسِحرمُلکبا

.اَقدامبا

نوشتهدر همین آواذیل هم های واژه پرکاربردترین و ترین مهم از بعضی نویسهبا هم کنکور، های تست و

شویدسراسری می آشنا بحث این به  .مربوط

فوریاز:عاجلعاجل/آجل ، ،:آجلمصدرعجله آیندهآتی

حیا:آزرمآذرم/آزرم و زین:آذرمشرم نمد

حضرتپدرنام:آزرسریانیرومیششمماهنام:آذارشمسینهمماهنام:آذر:آزر/آذار/آذر
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ابراهیم

سفید:ابلقرساتر:ابلغ و سیاه

کردنپیروی:اِتّباعکردنپیروی:اِتباعپیروان:اَتباع:اِتباع/اِتباع/اَتباع

وتوده:اَتالل:اطالل/اَتالل ها خاکپُشته وی

ریگ

یازخانهبازماندهیویرانه:اَطالل

فروریخته

پایهبنیاد،،پی:اساسخانهلوازم:اثاث:اساس/اثاث

نام:اسمگناه:اثم:اسم/اثم

آتش:اثیر/دربندگرفتار،:اسیر:عصیر/اسیر/اثیر ی یشیرهوعصاره:عصیرکره

چیزهر

ویژه:اخصبدتر:اخس:اخص/اخسّ

بهره:احتظاظ:اهتزاز/احتظاظ ، کردن:اهتزازخوشحالی جنبش

گرفتن:احصاننیکی:احسان:احصان/احسان زن

،زنده:اَحیا:اِحیا/اَحیا حی کردنوآبادکردن زنده:اِحیاجمع

خبر:اَخبار:اِخبار/اَخبار آگاهخبر:اِخبارجمع و کردندادن

برادران:اِخوانبرادردو:اَخَوان:اِخوان/اَخوان

پهنا:عرض زمین:ارض:عرض/ارض

ساختن:ارضاءارضاع/ارضاء شیردادن:ارضاعخشنود

یهفدهم:اِسراء/اِسراء/اُسراء سوره .اسیرجمع:اُسرا قرآنین

شعر:اَشعار:اِشعار/اَشعار .دادناطالع:اِشعارجمع
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کردنآشکار:اِعالنداراننامخاص،هاینام:اَعالمآگاهانیدن:اِعالم:اعالن/اَعالن/اِعالم

بردنکاربهبستن،کاربه:اِعمالکردارهاکارها،:اَعمال:اِعمال/اَعمال

زخمی:افگارهااندیشهاَفکار:افگار/افکار

برای:قداماِها گام:اَقداماَقدام/اِقدام گرفتن کاریپیشی

آبادانیکردن،آباد:عمارتامیرنشینفرمانروایی،:اِمارتوقرینهنشانه:اَمارت عمارت/اِمارات/اَمارات

یافتپایانشد،تمام:انتهی پایان:انتها:انتهی/انتها

کردننصبوگماشتن:انتصاب داشتننسبت:انتسابانتصاب/انتساب

بخشش:اِنعامچارپایان:اَنعام:اِنعام/اَنعام

زغال:انگشِت انگشتان:انگُشتاَنْگِشت/اَنْگُشت

نخستین:اُولی:اولی/اُولی ، صواب:اَولینخست ترسزاوارتر،

است:اَیمنمصونامان،در:ایمن:اَیمن/ایمن بیابانی اسم

روی:اسراف گرداندن:اصرافزیاده

شبح:اَشباحماننده:اشباه جمع

تر:اضلرخوارت:اذل آغاز:ازلگمراه بی زمان

تر:اَقرب  کژدم:عَقرب نزدیک

چیزها:اشیاء پیروان:اَشیاع

کردن:اِقناع ساختن:غناءاِقانع نیاز بی

تر:افصح بیان گشادتر:افسح خوش

ها:عقاربنزدیکان:اَقارب عقرب
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پرچم:علم درد:اَلَم

دانا:علیم دردناک:الیم

کارانداختن:ءاِلغا کردن:القاءاز تحریک

عربی:عمرونفرما:امر اسم

تالش:عمل آرزو:اَمَل و کار

داشتن:انتساب گماشتن:انتصاب نسبت

دلسردی:انضجار بیزاری:انزجار

نیارا:عوانهنگام:اَوان

فریاد:بانگ اقتصادیبنگاه:بانک:بانگ/بانک

ازحروف:تابِ.بگذار:بتا بتای:بُتا:بِتا/بُتا دوم حرف

یونانی

گرد بیابانبیابانی،:بَدَوی ابتداییوآغازی:بَدویبَدَوی/بَدْوی

بیگناهیبی:برائت:براعت/برائت  برتری،ادبوفضلکمال:براعتزاری،

روشناییوفروغ:بهاءقیمت:بها:بهاء/بها

برانگیختن:بعث خشم،شدت:بَأس

قسمت:بهر دریا:بحر ، بهره

بست:بستپناه:بَست گستردن:بسط فعل

اروپاییکشوری:پرتغال.استایمیوه:پرتقال:پرتغال/پرتقال

 دریغخوردن،افسوس:تَحسّرپذیرفتنتأثیر:تاثّر:تأثر:تحسُّر
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.خواندندرسآموختن،:تَعَلّمکشیدندردبردن،رنج:تألّم:تَعَلّم/تَألّم

وگشودنهماز:تحلیل:تهلیل/تحلیل

کردنتجزیه

.گفتناهللإلَّاإلهال:تهلیل

وپاک:تصفیه:حسابتسویه/حسابتصفیه

کردنپالوده

و:تسویه کردنیکسانمساوی

گردنیابازوبهکهدعایی:تعویذکردنعوض:تعویضتعویذ/تعویض

بندندمی

کردنخالیوکردنفارغ:تفریغعدداز کردنکم:تفریق:تفریغ/تفریق

 مرزوحدکردنمشخّص:تحدید.دادنبیمترساندن،:تهدید:تحدید/تهدید

کننده:تابع کننده:طابعپیروی طبع

دادن:تعویلنبرگرداند:تأویل تکیه

بادگفتن:تحیّت تهیه:تهییت زنده

زورگرفتن:تغلّب کردن:تقلب به نادرستی

شدن:تکثّر شکستگی:تکسّر زیاد

شکستن:تکسیر کردنزیاد:تکثیر زیاد

لگِ:طین انجیر:تین

گُلی:سَمَنقیمت:ثمن:سمن/ثمن .استنام

چاقوفربه:سمین.بها گران:ثمین:سمین/ثمین

صحیحدرست،:صوابپاداش:ثواب:صواب/ثواب

افسانه:سمر میوه:ثمره:ثمر:سمر/ثَمَر
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کردن:ثبت شنبه:سبت یادداشت

وزمین :ثری خانه:سراخاک

یابیریشه،:جذر:جَزْر/جَذر  دریاآبنشستِفرو:جزرریشه

تالش:جهد انکارکردن:جحد

ها:حُبوب باد:هبوب دانه وزش

آبریز:حوضهناحیه:حوزه:حوضه/حوزه

هولناکترسناک،:هایلمانع:حایل:هایل/حایل

سوگند:حَلفپیمانوعهد:حِلف:حَلف/حِلف

خورشید:هوربهشتیزیبای:حور:هور/حور

خانه:حیاطزندگی:حیات:حیاط/حیات حیاط

هار:هار گرم:حار حیوان

نگهبان:حارس برزگر:حارث

نگهبانی:حراست برزگری:حراثت

کننده:حارب گریزان:هارب جنگ

درخت:هرسنگهبانی:حرس های شاخه بریدن

محترم:حَرَم هندسی:هرم مکان اشکال از

خوانند:حُدی می شتران برای که کردن:هُدیسرودی هدایت

خواه:حاسد دروگر:حاصد بد

خاص:حمزه الفبا:همزه اسم حرف
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خوردنمصدراز:خورد.اندکوریزکوچک،:خرد:خورد/خرد

.عارضرخ،گونه،:خد چهرهبرنورستهموی:خط:خد/خط

همبهکردن،مخلوط:خَلط:خِلط/خَلط

 آمیختن

چیزباشدهآمیختهچیز:خِلط

دیگر

ازپسافسردگیوسنگینیاحساس:خُمار

مخدرموادیاالکلیمشروباتنشئةرفع

فروشباده:خَمّار

چین:ختا لغزش:خطاکشور

اراده:خواست ، کرد برخاست:خاستطلب ، شد بلند

.شامهبینی،:دَماغ.اندیشندهذهنِمغز،:دِماغ:دَماغ/دِماغ

دیروز:دی شمسیدهمماه:دِیْ:دی/دی

نگریژرفوتیزهوشی:ذَکا.آفتاب:ذُکا:ذَکا/ذُکا

خطاسهو:زلّتخواری:ذلّت:زلّت/ذلّت

طو:ذرع اندازه کاشتن:زرعلواحد

شده:ضمیمه نکوهیده:ذمیمه چسبانده

ذمیمه:ذمائم ضمیمه:ضمائم جمع جمع

چسباندن:ضم بدگویی:ذمّ پیش

ینوعی:زَغَن.دانزنخچانه،:ذَقَن:زغن/ذقن شکاریپرنده

روییدن:رُستنرهاییورهیدن:رَستن:رُستن/رَستن

اناربه:رُمّان:رُمان/رُمّان بلندداستان:رُمانمعنای
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ملک،روحبهمنسوب:رُوحانی مطبوع،نیک،:رَوْحانی:رُوحانی/رَوحانی

نگهراهمخفف:رَهْبان نشین گوشهزاهد:رُهبان:رَهْبان/رُهبان   داربان،

چوپان:راعی بیننده:رائی

شهرری:رازی به خشنود:راضیمنسوب

شیرخوردن:رضاع خشنودی:رضاء

 قدیمدرطولمقیاس:ذرع.کاشتکاشتن،:زرع:ذَرْع/زَرْع

سیاه:زاغ تن:زاق کالغ آبی رنگ

کلفتی:ضخم جراحت:زخم

کردن:ضراعت کاشتن:زراعت زاری

ضامن:ضمین زمینیکره:زمین ، دار عهده

آشکار:ظاهر درخشنده:زاهر

کردن:سفر قمری:صفر کوچ دوم ماه

شب:سَمَر و:ثمر افسانه نتیجهمیوه

روشنی:سنا ستایش:ثَنا

دوربهرفتن:سَفَر:سِفر/سَفَر تابک:سِفر.مکان

.فریادصدا،:صفیر.آورپیام:سفیر:صفیر/سفیر

راندن:سَوق:سوق/سوق ، دادن بازار:سوق سوق

آستینوگشادوسفیدپیراهن:سُدْره

.رسدمیزانوسرتاکهکوتاهی

است«سینهباالیقسمت:صُدره

کهآستینبیایجامهتوسعاًو

دردرختینام:سِدره

(المنتهیسدره)هفتمآسمان
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پوشاندمیراهاشانهوسینه

صفر:صِفرکتاب:سِفر عدد

رونده:صاعد بازو:ساعد باال

نوشته:سطر پوشش:سَتر

سواری:ستور ها:سطور حیوان نوشته

آمد:سُتوه تنگ سطح:سطوحهبه جمع

111عدد:صد بستن:سد

گمراه:صدید محکم:سدید

نی:صریر تخت:سریر قلم آواز

ودورکردن:سَلب زدن:صلب کندن دار به

شده:سلیب دار:صلیب کنده ی چوبه

جنگ:سالح شایستگی:صالح اسباب

جانداران:سُم کر:مصُ پای

مجید:سوره ازقرآن چهره:صورت قسمتی

ها:سُوَر ها:صوَر سوره صورت

شیپور:صور دیوارقلعه:سور

صدا:صوت تازیانه:سَوط و آواز

تابستان:صیف شمشیر:سیف

براقوسیاهسنگنوعی:شَبَه سیاهی:شبح:شَبَه/شَبَحْ
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شصتعدد:شصت بزرگانگشت:شست:شصت/شست

پیری:شَیب (.فرازمقابلدر)«فرود:شیب:شَیْب/شِیب

ظاهر:صورت ، تیزی:سورتچهره ، تندی ، شدت

ها:ضیاع روشنایی:ضیاء آبادی

گمراهی:ضل سایه:ظل

وآهنگ:عزم استخوان:عظم قصد

بزرگی:عظیمت دعاوافسون-آهنگ:عزیمت

کالبد:قالب چیره:غالب

آب:غدیر توانا:قدیر گودال

سرنوشت:قضاخوراک:غذاجنگ:غزاء

داوران:ضاتقُ جنگجویان:غُزات

ازو:غربت نزدیکی:قربتطندوری

بودن:غرابت خویشی:قرابت نامناسب

نزدیک:قریب دورازوطن:غریب

درخت:غَرس انگشت:قَرصکاشتن دو به شکنجیدن

درآ:غَوص ریادرسیف:غَوث بفرورفتن

قیاس:قیاس فریادرس:غیاث

مند:فائض رستگار:فائز بهره

وناتوانی:فَترت سرشت:فطرت شکست ، آفرینش
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کردن:فتور روزه:فطور سستی خوردن

دوری:فراق آسودگی:فَراغ

زن:فاصدهتبا:فاسد رگ

اندازه:قدر و فریب:غدرارزش ، حیله ، مکر

زیر:کسرهزیادی:کثره حرکت

قراردادن:گذاردن ، آوردن:گزاردننهادن جا به کردن، ادا

کن:مقنّی آوازخوان:مغنّی چاه

آباد:معمور امرشده:مأمور

آموز:متعلّم دردناک:متألّم دانش

دورافتاده:مهجور ممنوع:محجور

شده:محذور شده:محظور پرهیز منع

نیکوکار:محسن زن:محصن مرد صاحب مرد

شده:مرئی شده:مرعی دیده رعایت

شده:مذموم شده:مضمومسرزنش ضمّه:مضمومضمیه که حرفی

دارد

شده:مسطور نهانپ:مستور نوشته

وغله:مستغل ملک پابرجا:مستقل صاحب

ها:مصائب ها:مصاعب گرفتاری دشواری

خورده:مغلوب واژگونه:مقلوب شکست
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است:مفرغ فلزی جدایی:مفرق نام محل

شده:منسوب داده شده:منصوب نسبت گماشته

دلتنگ:منضجر یزارب:منزجر

شاداب:ناضر بیننده:ناظر و سبز

کردن:نصر ضدنظم–پراکندن:نثر یاری

شت:نحر کردنکشتن قربانی ، جویبار:نهرر

مانند:نظیر ترساننده:نذیر

خانوادگی:نَسَب گماشتن:نصب بستگی

وپسندیده:نغز شکستن:نقض خوب

ها:نواهی کننده اطراف:نواحی نهی

غیبی:وحی سستی:وَهی پیام

دادن:هزم گوارش:هضم شکست

اکسیژن:اهو نفس:هویگازتنفسی خواهش

سرا کنکور همسسواالت و آوا هم ، نویسهری

واژه.1 ابیات ی همه میدر یافت کهای آوا»شود جز«هم به )دارد؛ جدید: نظام (داخل98انسانی

است(1 کرده امداد این طالع استکدامین کرده یاد مستمندان از شاه که

است(2 ناصواب بس شوی درهم استاگر آب جرم نه و تشنه جرم نه

سرو(3 سوی را شدتفّرج سمن شدو چمن تاراج به گلستانی

بودن(4 ایام محنت بودناسیر ناکام دشمنان کام به
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واژه.2 ابیات ی همه میدر یافت کهای آوا»شود جز«هم به )دارد؛ عمومی98انسانی: جدید نظام (خارج

ارغوانی(1 راح برد چون لب زندگانیبه آب داد کوثر به

افکن(2 صیدی چاالکتو خاک بر فتراکی به را او غرور از نبندی

مزدور(3 گشته منت به رضوان او حوردر ی طّره عطر برده زخاکش

آذار(4 ابر از سیل کوه از کهسارنگون به گرید کن کوه گفتی تو

کلمه.3 گروه کدام امالییدر دارد؟غلط (98تجربی)وجود

سرنی (1 و سنان دیهیم، و زرهافسر و درع زه،

نظیر (2 و شبح دست، چیره و حاذق شوخی، و مزیح

بی (3 و وقاحت توان، و توش ریشخند، و حیاییسخره

فرود (4 و حضیض فراموشی، و نسیان هنگام، و اوان

است؟.4 درست بیت کدام (98تجربی)امالی

ناله (1 نمییاز هوشیار هرکس بیداگرددنی هم قیامت صور نمیاز گرددر

یابم (2 چون که دل و گوش و چشم مانده بیدار حّراییمرا وحش از گوش به یا برقی صبح از چشم به

درشکست (3 کمر بند را کوه او درشکستهیبت گهر سقف را چرخ او سولت

کرد (4 پیمان نغض که بس ما به یار راوصال قربان عهد رسانیم بعد عهد به

دارد؟.5 وجود امالیی غلط عبارت کدام (98تجربی)در

کنند(1 عاجز را شیر اتفاق به موران که نگیرد مهمل ضعیفان .دِل

نمایند (2 مسامحت کشتی اجرت به و گرایند مصالحت به او با که ندید .چاره

برد (3 منازل دیگر تمنای پس رسد، منزلتی به تا باشد ناصح همیشه گوهر، بد .لعیم

گشت (4 زیادت وی فهم کفایت وفور به او ثقت آزمود، بیشتر او اخالق .هرچند

(98ریاضی)دارد؟امالییغلط،بیتدوهر،گزینهکدامدر.6

مسطورنباشدبپوشندکهچندانمست آویزچشمنکندباطلتوچشمانسحر (الف

سلطنتشرفصریربرکندرودتواضعطریقکاوکسی (ب

خودثناهایتوازخواندهمیخویشتنبرتوباکندنیکیچو (ج

شیرارغندچونریمانسویبهدلیرپهلواناینعرهبزد (د

د-ج (4ج-ب (3د-الف (2ب-الف (1
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(98ریاضی)دارد؟وجودامالییغلط،عبارتکدامدر.7

.یافتاستیالمستیسورتوبودخوردهشرابچند،ساغری (1

.مغلوبقناعتوغالبحرصوگشتهمدروس،پسندیدهاقوال (2

.نگرددمنسوبعیبیبهالبته،افزایدثقتوگیردپناهقلعهبهخردمندیاگر (3

.باشدایمانذوالخوف،شوداودستگیرشیخوالیتتصرفاتنهاگرایورطهچنیندر (4

(98انسانی)دارد؟وجودامالییغلطعبارتکدامدر.8

.گذارندبازدیگرانبه،نهندگلدردستخودخودیبهکهدارندننگ،فرمایندعمارتیچونصورتیپادشاهان (1

.نبشتورققفایبردانستندصوابکهچنانمختصرجوابیحالدرواندیشید (2

.بنواختراویوفرمودترّحمایشانبربخشسعادتبخشایزلترای (3

.باشدترفراختجاوزمجالباشدمنصوبعهدنقضقصدبهکههرکار (4

(98انسانی)دارد؟وجودامالییغلط،بیتکدامدر.9

کردنحیادعویپریوحورجمعبهزیبد میتوبرکهخصالیستودهزهی (1

رستخیزخواستیکجاجنگشزتیزچنگالبهشرزهشیریکی (2

کرداریمخوبونیکبلعاصیایمنهماازگناههمیآیدویخواستبهگرو (3

رازماملیلیکفازربود میکیُحدیشدیمجنوننالهنهراناقهگر (4

(98انسانی)دارد؟وجودامالییغلط،هاواژهگروهکدامدر.11

صحنومحّوطه،تفریطوافراط،وگونهصنف (1

نیرنگوتلبیس،طوقوحلقه،عظیموسترگ (2

 طباخوخوالیگر،نزاعوهرب،درخشانومتأللی (3

شاگردیوتلّمذ،جویانعیبوطاعنان،اعتمادوثقت (4

(98زبان)دارد؟وجود،امالییغلط،عبارتکدامدر.11

.کردرومغزایعزمودادپارهنانوکردمصالحهایشانبا (1

.بنوشتقابوسبهمناصحتصدقومطاوعتدرخویشاحوال (2

بهکردهکفایتاینشغل (3 .آیدبرانداختهمخذولآنتابرومزودیآمد؛

درتحملترفراوانچههرتألّمرنجاگر (4 .یافتنتوانمنزلتاین،سخننیفتد
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(98هنر)خورد؟میچشمبهامالییغلط،عبارتکدامدر.12

.ُجستهدوریاشباهازارواحشمشیروگرزضرباز (1

ننمایندرداستنقلوشرعمکروهوعقلمذمومآنچه (2

 شوندبیدارلختیتافرستادندَحرسبهراایشانلکن (3

دیاردرآنزراعومستغالتازباشدبسیاراوقافرااوو (4

(98هنر)است؟درست،بیتکدامامالی.13

سپیدوسرخ،برکشیدرایتیبیدبرابرثمنوارغوان (1

غریببرآردپردهازایبازیرقیبچابکیپردهایننفسهر (2

رستاخیزروزحولببرمدلز میبهحشرسحرگهتابندکفنمبرپیاله (3

خاستبایدمیآمدوجوشبهخانهزخم میبرخاستهاودلعیدآمدوسوشدیکروزه (4

(98هنر)است؟نادرستواژهچندامالی،شدهدادهیهاواژهگروهدرمیان.14

«اورنگوسریر،حیاوآذرم،زینیکوههوغاش،اسبآوازوشیهه،یادآوریوتداعی،برگزیدهوصفوت،نشاندنوغرص،سپاسوثنا»

پنج (4چهار (3سه (2دو (1

(98کشورازخارج)است؟درستهمگی،هاواژهکدامامالی.15

 جوایزتوزیع–چانهوذنخدان-غاییمنزل (1

کاشتنوغرس–ذلّ وعّز-قطرهورشحه (2

 دگرگونومنقلب–حیاوآزرم–گمانوشاعبه (3

هامانندواشباح–قاشیهمار–حشموملک (4

(98کشورازخارج)دارد؟وجودامالییغلط،عبارتکدامدر.16

.گشتهمنسوبراییسستوزلتبهوکردهافراطاوایثاردرشیر (1

.کردمعتابومالمت،بوددوستیدممنباکردندغدرکهآنانازرایکی (2

.کردوفاتعطیلایاممعونتوفرمودیارانمعاشاسبابوبپسندیدعظیمراسخناینحاکم (3

.باشدمتعلّقمملکتامورمعظماتبهایشانهّمتغالبکهبودنبایدحذربرپادشاهانسورتوحّدتاز (4

(98کشورازخارج)شود؟مییافتامالییغلط،بیتکدامدر.17

نمایدتوراناقلیمدرهزاهزبجنبدخیلشچوایراناقلیمدر (1

سرهنگیکمینهبستاندازوقهربهنفسطیببهکسینگزارداگرخراج (2

معلومهاسالبهنگرددنفسخبثکه مشوغّرهومباشایمنباطنشزولی (3

بینمیخارمردارودشمنغریبراتواستکفایتملعونخصلتدوهمین (4
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(98کشورازخارج)است؟امالییغلطفاقد،بیتکدام.18

ازدانش (1 مرامرگفتچنینخطیرخاطراین ملکوجاهازبهوضیابه

درماینمسکینوجنابماینمملوکفضلصریررسانمعرشبهاگرشاها (2

چیست؟اختیاردهیمکهعشوهبهدلما اندقبیلهیکازچودوهرمستومسطور (3

استظفروفتحسورتاورایتسربر پلنگواستشیرصورتراشاهانرایت (4

(98کشورازخارج)است؟غلطهاواژهازیکیامالی،گزینهکدامدر.19

 ضربیطاق،خوبنشئه،مکثوتاّمل (1

التماسوتّضرع،زنخدانسیب،وبالووزر (2

 دغلومکار،سختوصعب،ناپسندیوکراهیت (3

سرپناهوماوا،زیباییوسباحت،ماتمکدهوالحزنبیت (4

متن.21 دانه»در تخم، پراکندن در کشاورز غرِض که چنان گردان، مقصور ثواب اکتساب بر همّت و گذر در ناصواب ی اندیشه این کهاز باشد

آید حاصل هم آن تبع به است، سطوران علِف که گاه اما اوست نکنی.قوتِ تقصیر آخرت ی توشه ساختنِ در تا کلمه«زینهار کدام نادرستامالی

زبان)است؟ (داخل89منحصراً

سطور(4ناصواب(3ثواب(2تبع(1

یازدهکانال جامع adabiyatgame11@دوازدهمومادبیات


