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میرانمبحث:امال امید سبک به بندیادبیات جمع پوسترهای سری از
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آزاد! کپی و ممکن!نشر زمان کمترین در کنکور فارسی ادبیات بندی جمع

عهدوپیمانشکستن :نقض

خوش،لطیف،بدیع،نیکو :نغز

شهرینام :آمل

حاکم،فرماندار :عامل

آغازبیزمان :ازل

برکنارکردن :عزل

ازجاییمعبر،گذشتن :گذاره

تفسیرعبارت :گزاره

بلقیسسرزمین :سبا

لطیف:صبا و خنک باد

زمینیکره :زمین

ضامن،کفیل :ضمین

حسرت :حَسر

شمارش،محاصره :حصر

شکنجه :آزار

رومیهایماهاز :آذار

نکوهیده،زشت :مذموم

شدهدار،پیوستضمّه :مضموم

آرزو :امل

کار :عمل

جوابیبله،کلمه :آری

وبرهنهلخت :عاری

مرواریدها :آللی

قیمتیسنگلعالی:

بارکشچهارپا،حیوان :سُتور

نوشته :سَطر

گرفتنپیشی :سبق

زدنرنگ :صبغ

دریاچهنام :خزر

پیامبری،سرسبزینام :خضر

)ع(ابراهیمحضرتپدر :آزر

آتشآذر:

هادانه :حبوب

بادوزیدن :هبوب

آغازکردن :ابداء

نوآوری :ابداع

پافشاری :اصرار

رازها :اسرار

تبعیتمورد :متبوع

پذیر،خوشاینددل :مطبوع

جو،مجاهدجنگ :غازی

کننده :قاضی قضاوت

تندی،تیزی :سورت

شکل،چهره :صورت

درویشی :خصاصت

پستی،فرومایگی :خساست

رویزیاده :اسراف

برگرداندن :اصراف

بهشتیزن :حور زیبای

خورشید :هور

بنا،ساختمان :عمارت

نشانه -فرمانروایی :امارت

هانشانه :اثرات

هالغزش :عثرات

پراکنده :منثور

پیروز :منصور

شیوایی :فصاحت

گشادگی :فساحت

مراد،قصد :غَرض

وام،بدهی :قرض

چانه :ذقن

ایپرندهگیر،نامموش :زغن

بیان:اظهار

هاشکوفه :ازهار

بلندشدن :خاستن

طلبیدن :خواستن

نمودنآهنگعزیم:

بزرگعظیم:

گماشتن :انتصاب

دادننسبت :انتساب

رسمیمقام،رتبه،شغل :منصب

نژاد :منسب

درست :صواب

وپاداشمزد :ثواب

نزدیک :قریب

بیگانه،عجیب :غریب

خواری :ذاللت

گمراهی :ضاللت

مکر،فریب :غدر

میزان،ارزش :قدر

هاهرم :اهرام

کردنحجآهنگ :احرام

لنگ،شلوار :اِزار

چهره :عذار

طولواحد :ارش

پادشاهیتخت :عرش

دادنمهلت :تأجیل

کردنشتاب :تعجیل

پایه،شالوده :اساس

جنس،کاال :اثاث

قدرت،پیرامون :حول

ترس،واهمه :هول

جنگابزار :سالح

نیکوکاری،نیکی :صالح

درختینام :تاق

سقف،یکتا،توپ :طاق

هاپاسبان :حرس

هاشاخهبریدن :هرس

مرگفرمان :اجل

شتافتن :عجل

آرمان،ارزو :امید

بزرگ،سرور :عمید

نور،روشنایی :ضیا

هاوداراییضیعت،زمین ج :ضیاع

صیدماهییوسیله :تور

کوهینام :طور

:کیسهصرّه

عیب:ناب،بیسره

فایدهبی :عبث

روییترش :عبس

ربودن :تخلّس

شعری،رهایینام :تخلّص

افتخار :مباهات

مشروعکارهای :مباحات

اندیشیدن :تأمّل

کارپرداختنبه :تعمّل

بیزاری،نفرت :برائت

برتری :براعت

گرفتهانس :مألوف

چاق :معلوف

چیره،اکثر :غالب

هیئت،شکل :قالب

آسایش :فراغ

دوری،جدایی :فراق

کاشتن :غرس

استوار :قرص

شکننده :ترد

راندن،تبعید :طرد

گمراه :غوی

نیرومند :قوی

کردنکمک :معونت

زندگییهزینه :مئونت

دریا :بحر

برای :بهرِ

:سرشت،طبیعتفطرت

:سستیفترت

:پاک،پاکیزهزکیّ

:باهوشذکی

آتشگرمای :هُرم

مقدسمکاناندرونی،اطراف :حرم

کردنجدا :فرز

کردنتعیین :فرض

تمسخر :سُخره

سنگتخت :صخره

کردنسستی :اهمال

بارحملبرایکردنکمک :احمال

حُکمیاجراکننده :مأمور

آباد،ابادان :معمور

بازوبند :تعویذ

جاییبهجا :تعویض

آشکار :مرئی

شدهمراعات :مرعی

:زندگیحیات

خانهجلوی:فضایحیاط

:خطا،لغزشزلّت

:خواری،پستیذلّت

نزدیکی :قُرب

جهاتاز:یکیغرب

گیرکمان،زهزهانگشتر :شست

60عدد :شصت

پاک :حالل

نوماه :هالل

دردناک :الیم

دانا :علیم

نور :سنا

حمدوستایش :ثنا

ودوریپرهیز :حذر

سفرمقابلِ :حضر

طول:گز،واحدذرع

:کشاورزیزرع

:عددرقم

:کراهترغم

پراکنده :نثر

پیروزی :نصر

شگفتی :غرابت

نزدیکی :قرابت

دورافتاده :مهجور

عقلیکمدلیلبهمالازتصرفشدهمنع :محجور

محدودکردن :تحدید

ترساندن :تهدید

،پاک،پارساپاکیزه:یزک

هوشیار،زیرک:کیذ

:نژاد،نسبتنسب

:گماشتننصب

گل:تیغخار

ارزشوبی:پستخوار

:رئیس،سرورخان

:سفرهخوان

باشآگاه :هله

ابریشمیپارچه :حلّه

جنگ :غزوه

ازگناهپاک :قزوه

یاسمنگل :سمن

بها :ثمن

ناسزا،رسوایی،دشنام :سقط

اعتمادثقت:

،رتبه،درجهمیزان :تراز

لباسیحاشیهرایشآ :طراز

:چاقسمین

:گرانبها،قیمتیثمین

پوشیده،پنهان :مستور

شدهشده،نوشتهسطر :مسطور

آزاد:مستقل

درآمددرایملک:مستغل

عبادیاعمالاز :روزه

باغ:روضه

خداوندتوانا،ازصفات :قادر

،خائنوفابی :غادر

آبشدنجمعمحل :حوضه

ناحیه :حوزه

اعادایریشه :جذر

دریاآبرفتنپایین :جزر

پرستش :بُت برای سنگی مجسمه

مرغابی :بَط

ورنجدرد :اَلَم

پرچم :عَلَم

دانش :عِلم

ارزش :ارز

زمین :ارض

پهنا :عرض

آدمیمادینه :زن

گمان :ظن

بوداییهایمذهباز :ذِن

صاف،گوارا :زالل

ها،سایبانسایه :ظِالل

شدن:ضالل گمراهی،گمراه

جشن،ضیافت :سور

شیپور :صور

صورت؛ظاهرها ج :صُوَر

کنندههدایت :هادی

خوانحُدی :حادی

روزگارزمان:

ضامنضمان:

معنیبیهوده،بی :مهمل

کجاوه،هودج :محمل

شدهسلب :مسلوب

آویختهداربه :مصلوب

کردنلغو :الغا

کسیدرذهنمطلبافکندن :القا

میانسالیکهل:

کشیدنسرمهکحل:

وارونهمقلوب:

خوردهشکستمغلوب:

پادشاهسریر: تخت

قلمصریر: صدای

نهادن،رهاکردن :گذاردن

اداکردن،پرداختن :گزاردن

کنانغرّان،غرشتوفان:

شدیدباد :طوفان

غذاتحلیل :هضم

دوراندیشی :حزم

فراموشیسهو:

هشیاریصحو:

مرزبهمنسوب :مرزی

طرفینموردرضایت :مرضیّ

یدودتنباکووسیله :قلیان

وخروشجوشش،جوش :غلیان

هاسایه :اشباح

مانندها :اشباه

فریاد :غوث

کمان :قوس

کشاورز،برزگر :حارث

نگهبان :حارس

آزار :زجر

قراری:ضجر نالیدن،دلتنگی،بی

نیکمآثر: کارهای

دورهمعاصر: هم

ترسانندهنذیر:

مانندنظیر:

توشه،زاییدنزاد:

ضادضاد: حرف

شدهاطاعت :مطاع

کاال :متاع

هدایت،راهنمایی :هدی

عربآوازخوانی :حدی

کنحالل :بحل

بدهاجازه :بهل

نمازپیشایستادنمحل :محراب

دستان :مهراب زال پدرِ

فریادرس :غیاث

سنجش :قیاس

افزودنفزا: مضارع بن

هوافضا:

آبگیر،تاالب :غدیر

توانا :قدیر

نماینده،رسول،فرستاده :سفیر

صدا،فریا :صفیر

هنگام :حین

بشتاب :هیّن

لهوآالت :مالهی

دریانوردی :مالحی

زدنشخمیوسیله :خیش

خود،خوشیاوند:خویش

مکهدرکوهینام :حرا

آوازمهیب :هُرّا

ونهادسرشت :طبع

پیروی :تبع

مالقات :تالق

جدایی :طالق
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کدام-15 است؟درستبیت،امالی

سپید (1 و برکشید،سرخ رایتی / بید برابر ثمن و ارغوان

غریب (2 برآرد پرده از ای بازی / رقیب چابک پردة این نفس هر

رستاخیز (3 روز حول ببرم دل ز می به / حشر سحرگه تا بند کفنم بر پیاله

می (4 و آمد جوش به خانه خم ز می / برخاست ها دل و آمد عید و شد سو یک روزه

خاست باید

دارد؟وجودامالییغلطها،واژهگروهکدامدر-8

  صحن ومحوّطهتفریط، وافراطگونه، وصنف (1

نیرنگ وتلبیسطوق، وحلقهعظیم، وسترگ (2

طبّاخ وخوالیگرنزاع، وهربدرخشان، و(متأللئ3

شاگردی وتلمّذجویان،عیب وطاعناناعتماد، وثقت (4

دارد؟وجودامالییغلطبیت،کدامدر-9

زهی1 کردنزیبدمیتوبرکهخصالیستوده( حیا دعوی پری و حور جمع به /

رستخیز2 خواستی کجا جنگش ز / تیز چنگال به شرزه سیر (یکی

کرداریم3 خوب و نیک بل عاصی ایم ناه / ما از گناه همی آید وی خواست به (وگر

را4 زمام لیلی کف از ربود می کی / حُدی شدی مجنون نالة نه را ناقه (گر

هایگروهمیاندر-1 شده،واژه شود؟یافتامالییغلطچندداده   می

 وغرسجاکاغذی، وکاذیهحیا، وآذرمخدمتکار، وهشملرزنده، ومرتعشمفاخره، ورجزخوانی»

طیلسان وغرفهطریقه، ونمطنشاندن، «جاندار وحیاتآفتاب،زیچریقمرهم، وزمادردا، وباالخانه،

هفت (4(شش3پنج (2چهار (1

دارد؟وجودامالییغلطعبارت،کدامدر-2

یافت.استیالمستیسورت وبودخوردهشرابچندساغری (1

مغلوب.قناعت وغالبحرص وگشتهمدروسپسندیده،اقوال (2

نگردد.منسوبعیبیبهالبتهافزاید،ثقت وگیردپناهقلعهبهخردمندیاگر (3

ایچنیندر (4 باشدایمانذوالخوفشود،اودستگیرشیخوالیتتصرّفاتنهاگرورطه

دارد؟امالییغلطبیت،دوهرگزینه،کدام رد-3

/نکندباطلتوچشمانسحرالف( آویز مسطورنباشدبپوشندکهچندانمستچشم

سلطنت شرف صریر بر کند / رود تواضع طریق کاو ب(کسی

خود ثناهای تو از خواند همی / خویشتن بر تو با کند نیکی ج(چو

ارغندشیر چو نریمان سوی به / دلیر پهلوان ای نعره د(بزد

،د ج (4 جب، (3دالف، (2ب(الف،1

ها،-16 واژه گروه کدام است؟همگیامالی درست

غایی (1 چانه–منزل و جوایز–ذنخدان توزیع

قطره (2 و ذلّ–رشحه و کاشتن–عزّ و غرس

گمان (3 و حیا–شاعبه و دگرگون–آزرم و منقلب

حشم (4 و قاشیه–ملک مانند–مار و اشباح

دارد؟وجودامالییغلطعبارت،کدامدر-17

گشته. (1 منسوب رایی سست و زلّت به و کرده افراط او ایثار در شیر

کردم. (2 عتاب و بود،مالمت دوستی دم من با کردند غدر که آنان از یکی

ایام (3 معونت و فرمود یاران معاش اسباب و بپسندید عظیم را سخن این حاکم

کرد. وفا تعطیل

معظمات (4 به ایشان همّت غالب که بودن باید برحذر پادشاهان سورت و حدّت از

باشد. متعلّق مملکت امور

شود؟امالییغلطبیت،کدامدر-18 می یافت

نماید (1 توران اقلیم در هزاهز / بجنبد خیلش چو ایران اقلیم در

سرهنگی (2 کمینه بستاند او از قهر به / نفس طیب به کسی نگزارد اگر خراج

معلوم (3 ها سال ب نگردد نفس خبث که / مشو غرّه و مباش ایمن باطنش ز ولی

بینم (4 می خار مردار و دشمن غریب / را تو است کفایت ملعون خصلت دو همین

است؟مشهودامالییغلطها،واژهگروهکدامدر-10

گوگام، وخطوهفصیح،نثر (1 طبع وبذله نوازنده ومطربمهد، ومهملالحان،(خوش2شوخ

آواز وصفیربخشش، وصلتحماسةسترگ، (4قطره ورشحهسیادت،مواجبرغبت، وطوع (3

دارد؟وجودامالییغلطعبارت،کدامدر-11

کرد.رومغزایعزم ودادپارهنان وکردمصالحهایشانبا (1

بنوشت.قابوسبهمناصحتصدق ومطاوعتدرخویشاحوال (2

آید.برانداختهمخذولآنتابرومزودیبهآمد؛کردهکفایتاینشغل (3

یافت.نتوانمنزلتاینسخن،درنیفتدتحمّلترفراوانچههرتألّمرنجاگر (4

دارد؟وجودامالییغلطبیت،کدامدر-12

داد (1 مرهم خواهش کی تو داغ با سینه / جوید طوبی سایة کی تو قدّ دیدة

را (2 غزا فرمانده دیدم خویش مملوک / را رضا سرمنزل کردم اختیار تا

پیش (3 آمد نوشته قضای چون / برخاست بندگی و شاهی فرق

دمان (4 ببر چار ره به آمد که / زمان اندر خاست پیشرو غوِ

دارد؟وجودامالییغلطکلمه،گروهدرکدام-4

نظیر وشبحدست،چیره وحاذقشوخی، ومزیح (2زره ودرعسرنیزه، وسناندیهیم، و(افسر1

فرود وحضیضفراموشی، ونسیانهنگام، واوان (4حیاییبی ووقاحت ،توان وتوشریشخند، وسخره (3

است؟درستبیت،کدامامالی-5

گردد (1 نمی بیدار هم قیامت صور از / گردد نمی هُشیار هرکس نی نالة از

حرّایی2 وحش از گوش به یا برقی صبح از چشم به یابم/ چون که دل و گوش و چشم مانده بیدار (مرا

شکست3 در گهر سقف را چرخ او سولت / درشکست کمر بند را کوه او (هیبت

یار4 را(وصال قربا عهد رسانیم بعد عهد به / کرد پیمان نغض که بس ما به

دارد؟وجودامالییغلطعبارت،کدامدر-6

کنند.عاجزراشیراتّفاقبهمورانکهنگیردمهملضعیفاندل، (1

نمایند.مسامحتکشتیاجرتبه وگرایندمصالحتبهاوباکهندیدچاره (2

بَرد.منازلدیگرتمنّایپسرسد،منزلتیبهتاباشدناصحهمیشهبدگوهرلعیم (3

گشت.زیادتویفهمکفایتوفوربهاوثقتآزمود،بیشتراواخالقچند(هر4

گزینه-19 کدام شود؟امالییغلطدر می یافت

تبریزیستشمس(نقش1 کاینالدین / عشق جان اندرازلبهجان عشق دفترهای

بودمستور

دفع2 ز پـس جان( / کمال اهل ضاللفرعونانخاطر اندر بماند

دلم3 بهامید( روی فراوان ولیتووصل / بهداشت املعمررهاجل استرهزن

و4 بهار گه هم( شهدصیف گهوچون / رریزمه وبرفسیاستگاهشیر

گزینه،در-02 دارد؟امالییغلطکدام وجود

مباهات (1 و عملیّات–فخر مواضع به زدن غاشیه–زُل مار

اسرار2 هتاکی–(جُستن و مرج و همگان–هرج حیرت و بهت

الهی2 قرب دانستن–(مستغرق مسلّم و تجربت–فرض ثمرت

کردن4 محبّت–(مأوا ارقند–غایت شیر شرزه

خورد؟میچشمبهامالییغلطعبارت،کدامدر-13

جُستهدوریاشباهازارواحشمشیر وگرزضرباز(1

ننمایدرداستنقل وشرعمکروه وعقلمذمومنچه آ (2

شوندبیدارلختیتافرستادندخرسبهراایشانلکن(3

دیارآندرزراع ومستغالتازباشدبسیاراوقافرااو و (4

است؟نادرستواژهچندامالیهشده،دادهایواژهگروهمیاندر-14

آواز وشیههیادآوری، وتداعیبرگزیده، وصفوتنشاندن، وغرصسپاس، وثنا «

»اورنگ وسریرحیا، وآذرمزین،کوههء وغاشاسب،

پنج (4چهار (3سه (2دو (1

دارد؟وجودامالییغلطعبارتکدامدر-7

بازگذارند.دیگرانبهنهند،گلدردستخودخودیبهکهدارندننگفرمایند،عمارتیچونصورتیپادشاهان (1

کهمختصرجوابیحالدر واندیشید (2 نبشت.ورققفایبردانستندصوابچنان

بنواخت.راوی وفرمودترّحمایشانبربخشسعادتبخشایزلّترأی (3

باشد.ترفراختجاوزمجالباشدمنصوبعهدنقضقصدبهکهکارهر (4
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میرانمبحث:امال امید سبک به بندیادبیات جمع پوسترهای سری از
طالیی بندی فارسی                                                                                               جمع وادبیات کنکور                                                        زبان 99ویژه

آزاد! کپی و ممکن!نشر زمان کمترین در کنکور فارسی ادبیات بندی جمع

/مرهم وضماد/جاکاغذی وکازیه/حیا وآزرم/خدمتکار وحشم3:گزینه1

:4گزینه:2جاندار وحیاتذی/آفتابچریغ شدنزوال نابودی،نیست

سریر:پوشیده،پنهانمستور:الف(1گزینه:3 پادشاهیب( شبه2گزینه:4تخت

نظیر صولت:3آوازمهیبهّرا:(12گزینه:5و نقض:4هیبت( 3گزینه:6شکستن(
فرومایه:لئیم و شده:منسوب4گزینه:7پشت داده وحرب3گزینه:8نسبت

شدنخاستن:2گزینه:9نزاع پا شدن(به پا به خواستن:قیامت )رستخیز

راآموختنرنجکسی)اگرآموختنتعلّم: 4گزینه:11ومهدمحمل2گزینه:10

قضا:2گزینه:12(.رسدنمیمنزلتاینبهسخندرنکند،تحمّل

قدر، وقضافرماندهرسیدم،تسلیم ورضامقامبهکهزمانیاز)تقدیر،سرنوشت

هااشباح:1گزینه:13(شدمنبندهء شبح،کالبدها،جشم قرینةج (ارواح)به

/ وغرس2گزینه:14 /کوهة وقاشنشاندن (21گزینه:15حیا وآزرمزین

قرینة:سمن گُلی)به مفهوم(:هول(3(ارغواننام به توجه (4ترس)با

مفهوم(:خواستن به توجه کردن)با  وشائبه/چانهوزنخدان2گزینه:16طلب

مار واشباه/گمان / زندگییهزینهمئونت:3گزینه:17غاشیهمانند

خوار:4گزینه:18 مردارمردار شده:مسطور1گزینه:19خورندة قرینةنوشته )به

شیر4گزینه:20(دفتر قرینةرازها:رارسا4گزینه:12ارغندشرزه فاش)به

قرینةدرست(/صواب:گردانیدن توجهچیره،پیروزغالب:3گزینه:22(فراخور)به )با

مفهوم(/مآثر: نیکبه قرینةاعمال ترسج(هول:3گزینه:23(مفاخر)به

قرینةخوارید(مذلت: قرینةجنگ(غزا:11گزینه:24(اعزاز)به (بتازی)به

زراعتی(ضیاع:3–(2دریابحر: های قرینةدارایی،زمین ملک)به و (جاه

بعید(نزدیک(قریب:4 قرینة چارپایان(ستوران:3سنجش(عیار:22گزینه:25)به

اثر،شدت(سورت:5 گمارده(مأمور:31گزینه:27غوبرخاستن1گزینه:26شدّت

کاری به کردن(خواستن:2شده دهشت:3گزینه :28برایِ(بهرِ:4طلب

نفی/سلب :30سؤالمردانگیحمّیت:1گزینه :29سرگردانی،تعجب ضبطو

بی سبیلشبهتوگهداری/حالل های/اعتذار/ وخان سنجش / کش قیاسقدّاره

قیافةداهی/ / خردمند /فروگذاری/یغورو /سریرجانب /حوزةملک علمیّه

/آغوزشیر

گزینه،در-26 یابید؟امالییغلطکدام می

حیا (1 و غو–آزرم سپاسگزاری–برخواستن و داعیه

قتلگاه2 مجسّم گفتن–(روضة لحن–غریبانه ترین عاشقانه

حیا (3 و دامنی مالحظه–پاک بی و حفاظ کردن–بی تعلّل

جهان4 شدن مراغه–(نظاره مرگ–رصدخانة حیثیّت

کدام-27 است؟درستبیت،امالی

است (1 حمایتی را جان که باش عشق معمور / عشق مقام یا بود عقل جای خانه در

مرا (2 سرشت می برانداز خانه عشق چو / خاکستر خاست پروانه ز و اشک شمع ز

است (3 غیب مرهم از دلی روی به موقوف / ماست جگر بر قضا تیغ از که زخم این

نکرد (4 خوش پریشان طبع مرا صبح یک خنده چون / طالعم فراغت بحر خوش کرد ساعت که شب زان

یافکدامدر-28 امالیی شود؟عبارت،غلط می ت

 .دحشتآنازاستقیامتگفتیبرآمد،نعره وبخاستدهل وبوقآواز (1

 .رفتندویتهنیتبهحضرت،اعیان وحشم واولیاهمةآمدفرودخانهبهچون (2

 .نشمرندجایزمستورعقوبتراظاهرگناهحزم،اصحاب (3

.ننمایدالحاحخطابر ودَودصوابپناهدریابداحاطهعاقلبرحوادثهرگاه (4

عبارت-29 و»در برگیرد میان از حیا حجابِ و است همیّت و زور ی کننده درویشی،ضایع که این با

فصاحت از تر اولی زبانی کند نقص که گویند علما گردد،امّا خوار خود کهتران و اقران نزد حاجتمند

حرام کسب به توانگری عزّ از نیکوتر درویشی فحش،ومذلّت دارد؟چند«به وجود امالیی غلط

(چهار4(سه3(دو2(یک1

کنید؟-30 بودن،اصالح نادرست صورت در را زیر کلمات گروه امال

شائبه: بی ....................منبع

نفی: و .......................صلب

جنبیدن: و ..................اهتزاز

نگهداری: و ..................ظبط

رغبت و :................طوع

خواست: و .........................اذن

انگاری: سهل و ......................مسامحه

شبهت:حالل ..................بی

سرگشتگی: و ................بهت

اعتزار: ................سبیل

لقا: خوش ................مه

غیرت: و ................حمیّت

قریحه: و ................ذوق

میانجی: و ................وسیطه

کش: قدّاره های ................خوان

فرز: و ................تند

زلّت: و گناه از ...................طهارت

غیاث: و .................سنجش

خردمند: و ................داحی

طاعنان: ................وقیعت

سیادت: ................مواجب

خوان: ................روضه

یقور: ................قیافة

جانب: .................فروگزاری

ملک: ................صریر

سوفار: و ................نیزه

علمیّه: .................حوضة

تورم: و .................آماس

صفیر: و ................نهیب

آقوز: ................شیر

میان: و ...............بحبوحه

وبال: و .................وزر

متن-21 مراآنکتماندرتونزدیکانازبعضیکهنیست،ممکنآناظهاراماام،شنوده:گفت»در

استازآنتجنبدرعلماتاکیدواصرارگردانیدنفاشعیبو.استکردهوصایت :گفت.شیرمقرر

حکمتبرقضیتوفراخوربداناقتداخردمندانومختلف،تاویالتواستبسیاروجوهراعلمااقاویل

شود؟«.تزلّدراستمشارکتغیبتاهلرازداشتنپنهانو.بینندثواب می یافت امالیی غلط چند

(دو4(چهار3(سه2(یک1

برشفقتورقّتکنمیادشنزبهکفایتودانشوخدمتوصحبتازکههرگاه:گفتشیر»درمتن-22

دربود،مناتباعبازاررویوسپاهپناهوپشتالحقوگردد،مستولیضجرتوحسرتوقالبمن

غلط«شمردمعاصرومفاخروروزگارقالیدازراآنو.خالدوستانرویبروخاردشمناندیده چند

شود؟ می یافت (چهار4(دو3(سه2(یک1امالیی

دوبیت-23 کدام امالییدر دارد؟غلط وجود

یدهدکهتواندالف(کی یاازالوانمیوه خارازبرگصدگلبرآردکهداندکهچوب؟/

سخنگشادهبیامدب(جوانی روانطبعوخوبگفتنزبان/

تو ززبرآمددلشانکهگفتیج( انجمنشدپراگندهحولشتن/

هین کزبگویدتاکنخمشد( آمدیماعزازسویمزلّتترجمان/

ب–(الف4ج-(ب3ج-(الف2د-(ج1

بیت-24 کدام بیشتریدر امالیی شود؟غلط می یافت

بچکانی1 ای قطره چو بجوشد بحر هزار / برآری گرد بهر ز بتازی تو قضا در (چو

ضمین2 بود را زمان طیّ و نشر تو حکم / ضمان بود را زمین عقد و حل تو (رای

م3 گفت چنین خطیر خاطر این / ملک و مال و جاه به و ضیا از به مرا(دانش ر

بدین (4 / جهان دو این مثال مغرب چو و مشرقست شودغچو بعید زان مرد شود ریب

شود؟-25 می یافت امالیی غلط زیر موارد از مورد درچند

روا • خالفی را آن ام،اگر رانده زبان بر او اخالص و دیانت ذکر و ام گفته ثناها بااو برسرجمع بارها

گردم. منسوب تناقض به دارم

دامنهرچند • در دست نخست تا زینهار آید؛اما پدید سفر ریاضت ی بوته در آدمی جوهر ایار

منه. گاه سفر ی عرصه در نزنی،پای همراهی

است • سطوران علف که کاه اوست،امّا قوت که باشد تخم،دانه پراکندن در کشاورز غرض چه چنان

آید. حاصل هم آن تبع به

تر • مستور سینه در ای کینه با یک هر مبّدلپس ائتالف و تعلّق به تفرّق کردند.سپس او مواصلت ک

گشت.

صورد • را پادشاه که وقت آن در فرمانستور خط بر سر جز که بود برده خط در چنان غضب ت

شد. اندیشه در ندید روی هیچ نهادن

(دو4(یک3(سه2(چهار1

گذاردن: یا گزرادن
کردنگزاردن:.1 ادا و آوردن جا وسپاسبه شکر موردنماز، (،قرض،حق،وام،دِین)در

دادن فعل(انجام و کار مورد کردن)در وابالغ کردن موردخبربیان پیام)در تعبیر(و

خواب(کردن مورد تأثیر(نهادن:گذاردن.2)در مورد دادن)در جاییقرار در را )چیزی

دادن( کردنقرار قانون(وضع مورد کردن،سپردن)در وزمانطی عمر مورد )در

کردن(ومکان وپایه)درتأسیس بنیان کردن/صدمه/(مورد وبرقرار کردن منعقد

کردن/نزدن ورها کردن نهادن/ترک وبرعهده کردن دادن/واگذار   اجازه


