
کتاب می پردازید،  که امروز بابت خرید این    مبلغی 

که در آینده بابت  در مقابل هزینه هایی 

کرد،  نخواندن آن پرداخت خواهید 

بسیار ناچیز است ...



کلیة حقوق این کتاب برای انتشارات گاج محفوظ است. هیچ 
شخص حقیقی یا حقوقی حق چاپ و نشر تمام یا بخشی از این اثر 
را به هر صورت اعم از فتوکپی، چاپ کتاب و جزوه ندارد و متخلفین 
و  مؤلفان، مصنفان  از حقوق  قانون حمایت  مادة 5  موجب  به 
هنرمندان مصوب 1348/10/11 تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

  ناشر: شرکت انتشارات کالغ سپید

  رئیس هیأت مدیره: مهندس ابوالفضل جوکار

  معاونت علمی: مهندس محمد جوکار

  مدیران تألیف: مهندس محمد صحت کار، مهندس علی منصف شکری

  عنوان کتاب: توربوجت واژگان و امالی فارسی دهم

  مؤلف: نواب رحیمی پور

  ویراستاران فنی و علمی: حورا نیک بخت، کبری مهدی خانی، فرحناز عباسی

کنترل پروژه: منصوره مردانی سرور   مدیر 

  امور اجرایی: محّمدرضا ِالکائی

  سرپرست واحد فنی: سامان شاهین پور

  طراح جلد: منصور سماواتی

  گرافیست: آزاده نوریان

  صفحه آراها: سینا َفری پور، سارا نوری اینانلو

 سرپرست گروه گرافیک: اسماعیل شریف کاظمی

  چاپ و صحافی: گاج

  مدیر چاپ: علی مزرعتی

  نوبت چاپ: اول )1397(

  شمارگان: 5000 نسخه

  قیمت: 15000 تومان

  تلفن: 6420 - 021

  صندوق پستی: 377 - 13145

  دفتر مرکزی: تهران، خیابان انقالب، بین چهارراه ولیعصر )عج( 

و فلسطین، شمارۀ 919

سرشناسه: رحیمی پور، نواب

عنوان: توربوجت واژگان و امالی فارسی دهم

 مشخصات نشر: تهران، 

کالغ سپید، 1397  شرکت انتشارات 

مشخصات ظاهری: 144 ص، مصور )رنگی( 

کتاب های توربوجت فروست: مجموعه 

شابک: 978-622-6174-12-1 

نوبت چاپ: اول 

قیمت: 15000 تومان 

وضعیت فهرست نویسی: فیپای مختصر 

کتابشناسی ملی: 5293303 شمارۀ 

  واژگان و امالی
فـارسیدهـم

 با توجه به ثبت طرح و نام کتاب های دوگزینه ای توسط 
 انتشارات کالغ سپید، هرگونه استفاده از این عنوان و این ایده 

برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی پیگرد قانونی دارد.



مقدمۀ مدیر تألیف
کتابی متفاوت در محتوا، ساختار  کتاب های  است؛  کتاب محصولی از مجموعه    این 

کالغ سپید و ساعت ها تفکر و  که حاصل سال ها تجربۀ مدیران و مؤلفان انتشارات  و فرم. محصولی 

کتاب هایی با هدف یادگیری سریع و لذت بخش برای  برنامه ریزی در اتاق فکر این مجموعه است. 

که قدر لحظه ها را می داند.  نسلی 

در این کتاب شما با تعداد قابل توجهی تست دوگزینه ای در قالب کوییزهای یک صفحه ای روبه رو 

کمتر مواجه اید.  گزینه های  که با یک بانک تست اما با تعداد  کنید  گمان  می شوید و شاید در ابتدا 

اما داستان این نیست! این تست ها برای سنجیدن شما طراحی نشده اند. هدف این چالش های 

سؤاالت  حل  برای  اول  قدم  عنوان  به  مفاهیم  تمام  جزءبه جزء  و  عمیق  دقیق،  آموزش  دوگزینه ای، 

را فرانگرفته اید  کتاب  تا تمام نکات نهفته در تست های این  گمان ما،   تشریحی و تستی است و به 

به هیچ عنوان نباید به سراغ سؤاالت تشریحی و چهارگزینه ای بروید.

کوچک برای یافتن پاسخ درست مواجه می شوید.  کتاب، در هر سؤال با یک چالش  شما در این 

در برخی از موارد ممکن است شما پاسخ درست را دقیق و بدون تردید بلد باشید اما در موارد دیگر 

یا جزوه ای دیگر نیست. شما می توانید  کتاب  نیاز به  این مواقع  این یقین وجود نداشته باشد. در 

کنید و  که در پایین صفحه آورده شده است، مراجعه  کوییز  کلیدهای همان  بالفاصله به مجموعه 

پاسخ درست را یاد بگیرید.

مختلف،  زمانی  بازه های  در  تست ها  مرور  و  تکرار  با  همراه  یادگیری  و  مطالعه  تکنیک  این 

این  در  فعال می کند.  را  و حافظۀ شما  غیرفعال مغز  و قسمت های  گاه  ناخودآ از ضمیر  بخش هایی 

گاه وارد یک بازی ُبرد و باخت می شود و در نهان برای پیروزی در  روش حافظۀ شما به صورت ناخودآ

یک مسابقۀ ساده، سریع و هیجان انگیز تالش می کند. این تالش و چالش لذت بخش در قالب این 

که بدون آن که خودتان بفهمید، ده ها بازی  کوچک، به قدری ساده و آرام پیش می رود  دوئل های 

دوئل گونه را بدون خستگی و ماللت پشت سر می گذارید و در این مسیر هموار و بدون دست انداز، 

که برای اولین بار  به موفقیت های بسیار زیادی دست می یابید. مسیری هموار و بدون پیچ و خم 

تجربه ای واقعًا متفاوت از درس خواندن و یادگیری را برای شما امکان پذیر می کند. تجربه ای مدرن از 

درس خواندن و مسیری میانُبر برای جلو زدن از همه!



قدیم ترها همیشه وقتی سخرنانی کسی را می دیدم، دمل می خواست 

میکروفون دست من باشد و حضار محرتم و مکرم برای من سکوت کنند 

و در پایان کف و سوت بزنند. شاید باورتان نشود بچه که بودم بالش ها و 

قابلمه ها را وسط هال ردیف می کردم و دربارۀ وظایف خطیر بالش بودن و 

قابلمه بودن برایشان خطابه ای حامسی ایراد می کردم.  

از زمان سخرنانی های پرشور من برای اثاث و وسایل خانه، سال های زیادی 

 گذشته بود اما راستش را بخواهید هنوز هم دوست داشتم سخن برانم. تا این که 

با فضل و کامالتم که همیشه  از رفقای  زمستان همین دو سال پیش یکی 

در »هندوانه زیر بغل دیگران گذاشنت« توانایی زیادی دارد، به یک هامیش 

مهم دعوتم کرد.

روزها به رسعت گذشت و رسانجام روز هامیش فرارسید. من در میانه های سالن نشسته بودم که دوستم آمد کنارم 

نشست. احوالپرسی و تعارفات که متام شد، به آرامی کاغذی به دستم داد و گفت: »این منت سخرنانیته. چند بار بخونش. 

می دونم از پسش برمیای.« تا به خودم بیام متوجه شدم که دو هندوانه زیر بغلم گذاشته و با فراغ خاطر دارد می رود 

و این وسط من مانده بودم و یک منت سخرنانی که برایم نوشته بودند. القصه، من که به آرزوی کودکی ام نزدیک شده 

بودم، چند بار منت را خواندم و منتظر و مرتصِد نوبت سخرنانی ام بودم. داشتم برای بار یازدهم منت را مرور می کردم 

که مجری هامیش گفت: »و حاال دعوت می کنیم از آقای ...« 

من بودم؛ میکروفون بود و حضاری که همیشه محرتم اند. سخرنانی ام را دربارۀ سخرنانی آغاز کردم. همه چیز داشت 

خوب پیش می رفت و حضار از چنین سخرنانی فاضالنه ای به وجد آمده بودند. در میانه های منت به جایی رسیدم که نوشته 

مبه«  مبه استاد! مشمول الضُّ  بود: »مستمع مشمول الزَّ ّمۀ1 ...« که ناگهان یکی از حضار همیشه محرتم فریاد زد: »مشمول الضُّ

 کلامتم حین شنیدن این فریاد محرتم مثل کوفتۀ تربیزی وا رفت. قبل از آن که فرصت عکس العملی پیدا کنم، دیگری فریاد زد: 

را  و من حیران و رسگردان هرکدام   »... الزُّبده  دیگر: »مشهود  یکی  و  ُدمبه«  و  دیگری: »َمش مود  و  »َمش قول الزُّمبه« 

بار گفتم: »مشغول الزُمره« و یکی از فضالی حارض در  که محرتمان فریاد می زدند در گوش میکرفون می گفتم. آخرین 

صحنه از انتهای سالن فریاد زد: »احسنت!« و دانستم تلفِظ درست را گفته ام. پس از این بحران، سخرنانی من دربارۀ 

 سخرنانی ادامه یافت و دوباره مسلط بر اوضاع داشتم می خواندم تا در سطری رسیدم به: »در تشکیل جنازۀ2 اموات ...« 

و باز رشوع شد. یکی گفت: »تشویق جنازه« دیگری گفت: »تشدید جنازه« و یکی دیگر گفت: »تشویش جنازه« ... از این جا 

به بعد زِهوار زبانم در رفت:

من: »اسِتعدا3 دارم.«

حضار: »استدا دارم ...؛ استبداع دارم ...؛ استثنا دارم ...؛ استفراغ دارم ...؛ احسنت! احسنت!«

من: »شام را به روح جدُّ آباد4تان بگذارید ... .«

حضار: »جّر و آباد ...؛ جّد و آبان ...؛ جّد و آوار ...؛ احسنت! احسنت! احسنت!«

دهانم خشک شده بود و رسم میان کلامت گیج می رفت ولی با همۀ این تفاسیر5 )تفاسیح؟ تفاصیب؟ تفاصی؟( 

خودم را جمع کردم؛ هندوانه ها را زمین گذاشتم و در حالی که به بالش ها و قابلمه هایم فکر می کردم، به سمت در 

خروجی سالن دویدم.

مقدمۀ مؤلف

1- مشغول الذمه         2- تشییع جنازه         3- استدعا        4- جد و آبا         5- تفاصیل



تـیــم تـألـیـف
و    ویـراســتاری  
کـتــاب هـــای
ادبـیات فـارسی کارشناس مهندسی مکانیک

نّواب رحیمی پور
N. Rahimipour

دکترای زبان و ادبیات فارسی
حورا نیک بخت
H. Nikbakht

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
کبری مهدی خانی
K. Mehdikhani

کارشناس زبان و ادبیات فارسی
فرحناز عباسی

F. Abbasi



ادبیات تعلیمی فصل اول

005Quiz-001   �   درس یکم: چشمه   �    8
012Quiz-006   �    درس دوم:  از آموختن، ننگ مدار   �   13

ادبیات سفر و زندگی فصل دوم

020Quiz-013   �   درس سوم: سفر به بصره   �   22
کالس نّقاشی   �   30 028Quiz-021   �   درس پنجم: 

ادبیات غنایی فصل سوم

034Quiz-029   �    درس ششم: مهر و وفا   �   40
کمال   �   46 039Quiz-035   �    درس هفتم: جمال و 

ادبیات پایداری فصل چهارم

043Quiz-040   �    درس هشتم: پاسداری از حقیقت   �   52
050Quiz-044   �    درس نهم: بیداد ظالمان   �   56

ادبیات انقالب اسالمی فصل پنجم

057Quiz-051   �    درس دهم: دریادالن صف شکن   �   64
ک آزادگان   �   71 065Quiz-058   �    درس یازدهم: خا

ادبیات حامسی فصل ششم

075Quiz-066   �    درس دوازدهم: رستم و اشکبوس   �   80
ردآفرید   �   90

ُ
گ 083Quiz-076   �    درس سیزدهم: 

ادبیات داستانی فصل هفتم

092Quiz-084   �    درس چهاردهم: طوطی و بّقال   �   100
103Quiz-093   �    درس شانزدهم: خسرو   �   109

ادبیات جهان فصل هشتم

106Quiz-104   �    درس هفدهم: سپیده دم   �   122
112Quiz-107   �    درس هجدهم: عظمِت نگاه   �   125

پیوست ها

�    مهّمات امالیی   �   132 �
�    هم آوایان و متشابهان   �   137 �
�    ... و اینک خواِن آخر!   �   139 �

فهرست

درس های چهارم و پانزدهم در کتاب درسی مربوط به ادبّیات بومی است و مورد سؤال قرار نمی گیرد.
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از آموختن، ننگ مدار •

به نام کردگار

خالصۀ دانش ها

دیوار
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واژگان و امالی فارسی دهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

ک« به معنای ................ است.  1 واژۀ »افال

خ ها، آسمان ها B چر خ  A آسمان، چر

 2 واژۀ ................ معادل مناسبی برای واژۀ »فضل« است.

B آمرزش، مغفرت A دانش، احسان 

 3  واژۀ »رّزاق« به معنای ................ است.

B روزی دهنده A روزی گیرنده 

ک« فعل »پیدا کرد« به معنای ................  است. ک/ که پیدا کرد آدم از کفی خا  4 در بیت »به ناِم کردگاِر هفت افال

B آفرید A یافت 

ک« به معنای ................  است. ک/ که پیدا کرد آدم از کفی خا ک« در بیت »به ناِم کردگاِر هفت افال  5 عبارت »کفی خا

کف آلود ک  B خا ک  A یک مشت خا

کام و زبانم/ تویی هم آشکارا، هم نهانم« به معنای ................ است. گویا ز تو،   6 واژۀ »زهی« در بیت »زهی 

B آفرین A بسیار 

 7 در بیت »زهی گویا ز تو، کام و زبانم/ تویی هم  آشکارا، هم نهانم« واژۀ »کام« در معنای ................ به کار  رفته است.

B سقف دهان A آرزو و خواستۀ  دل 

از آنش رنگ های بی شمار است« واژۀ »شوق« به معنای  از شوق تو خندان در بهار است /   8 در بیت »گل 

................ است.

B نیاز A آرزومندی 

 9  واژۀ »فروغ« به معنای ................ است.

B عظمت A روشنایی 

 10 واژۀ »غلغله« به معنای ................ است.

B شور و غوغا A غلتیدن 

Q
ui

z.0
درس یکم: چشمه01

B10A9A8A7B6A5B4B3A2B1

فاضل، فضیلت

رزق، رازق، مرزوق، ارتزاق

فضل

رّزاق

به امالی واژه های 
کن! سبزرنگ دقت 



9

فصل یکم  ادبیات تعلیمی
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

 1 در بیت »تیز َدوم تیز َدوم تا به سواران برسم / نیست شوم نیست شوم تا بِر جانان برسم« واژۀ »تیز« به 

معنای................ است. 

B ُبــّران A سریع 

»تیزپا«  و  »چهره نما«  عبارات  تیزپا«  چهره نما،  غلغله زن،   / جدا  سنگی  ز  چشمه  یکی  »گشت  بیت  در   2 

به ترتیب به معنای ................ و ................ هستند.

B زیبارو - سریع A مغرور - شتابنده 

گلبن و صحرا، منم« واژۀ »معرکه« در معنای ................ به کار   3 در بیت »گفت: در این معرکه، یکتا منم / تاج سر 

رفته است.

B میدان نبرد A فوق العاده و عالی 

کدام یک معنای دقیق واژۀ »گلبن« است؟  4 

گل B تاج  گل  A بیخ بوتۀ 

گلبن و صحرا، منم« واژۀ »صحرا« به معنای ................ است.  5 در بیت »گفت: در این معرکه، یکتا منم / تاج سر 

B دشت و دمن A بیابان بی آب وعلف 

کتف به کار رفته است؟ کدام بیت واژۀ »دوش« در معنای شانه و   6 در 

خ از سودای دل سیالب داشت A دوش دور از رویت ای جان، جانم از غم تاب داشت / ابر چشمم بر ر

B چون بدوم، سبزه در آغوش من / بوسه زند بر سر و بر دوش من

کاربرد آن  کاربرد واژۀ »دوش« در بیت »چون بدوم، سبزه در آغوش من / بوسه زند بر سر و بر دوش من« با   7 

کدام یک از ابیات زیر  یکسان است؟ در 

کجا باز دل غمزده ای سوخته بود  A دوش می  آمد و رخساره برافروخته بود / تا 

گوش اوی کردند در  B برون آمدند از سر دوش اوی / سر خویش 

خ خود را به من« واژۀ »شکن« به معنای ................ است.   8 در بیت »چون بگشایم ز سر مو، شکن / ماه ببیند ر

B پیچ و خم زلف A بند زلف 

ک«، واژۀ »گهر« در معنای ................  به کار رفته است. ک / زو بدمد بس گهر تابنا  9 در بیت »قطرۀ باران که درافتد به خا

B جوهر و ذات گران بها  A سنگ 

 10 واژۀ »َخِجل« به معنای ......... است.

B شرمسار A حسود 
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واژگان و امالی فارسی دهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

 1 واژۀ »گریبان« به معنای ................ است.

B دامن  A یقه 

 2 واژۀ »پیرایه« به معنای ................ است.

B زیور A عیب و نقص 

 3 واژۀ »برازندگی« به معنای ................ است.

B خوبی و زیبایی A شایستگی و لیاقت 

کند با چو منی همسری« مراد شاعر از عبارت »پردۀ نیلوفری«  کیست   4 در بیت »در بن این پردۀ نیلوفری / 

................ است.

B حجلۀ عروس A آسمان الجوردی 

کردن« ................ کند با چو منی همسری« منظور از »همسری  کیست   5 در بیت »در بن این پردۀ نیلوفری / 

است.

B برابر و یکسان بودن کردن  A ازدواج 

 6 واژۀ »نمط« به معنای................ است.

B روش، نوع کرک مالیده  A پشم یا 

کدام واژه به درستی در مقابل آن آورده شده است؟  7 معنی 

B پیرایه: عیب و نقص A بحر: دریا 

 8 واژۀ »سهمگن« به معنای ................ است.

B سنگین ک  A ترسنا

کجا نادره گفتاری هست؟« واژۀ »نادره«   9 در مصراع »سعدیا چون تو 

نادر، ندرتبه معنای ................ است.

نادره B بی مانند و بی نظیر                               A عادی و در دسترس 

 10 در بیت »نعره برآورده، فلک کرده کر / دیده سیه کرده، شده َزهره در« واژۀ »َزهره در« به معنای ................ است.

B خروشان ک و ترس آور  A خوفنا

A10B9A8A7B6B5A4A3B2A1
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فصل یکم  ادبیات تعلیمی
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

گزینه، واژه ها معنای نزدیک به هم دارند؟ کدام   1 در 

B سهمگن و زهره در A نمد و نماد 

 2 واژۀ »یله« به معنای ................ است.

B پهلوان و دلیر A آزاد و رها 

 3 در جملۀ »پیرمرد آرام به صندلی چوبی پشت پنجره یله داد.« مراد از فعل »یله داد« ................ است.

B تکیه داد A چسبید 

 4 در بیت »راست به مانند یکی زلزله / داده تنش بر تن ساحل یله« واژۀ »راست« به معنای ................ است.

B صحیح و برحق A عینًا و دقیقاً 

 5  در بیت »چشمۀ کوچک چو به آنجا رسید / وان همه هنگامۀ دریا بدید« واژۀ »هنگامه« به معنای ................  است.

B داد و فریاد A وقت و موسم 

 6 واژۀ »ورطه« به معنای ................ است.

کت B مهلکه، زمین پست، هال A باد موافق، تندباد، طوفان 

کزان ورطه، قدم درکشد / خویشتن از حادثه برتر  کشد« مقصود از عبارت »قدم درکشد«   7 در بیت »خواست 

چیست؟

B قدم بگذارد A بَرَهد 

 8 ................ از معانی واژۀ »خیره« هستند.

B سرگشته، حیران، بیهوده کار خیر و نیکو، ُزل زدن   A

گزینه هر دو معنای آمده برای واژۀ »هوا« درست اند؟ کدام   9 در 

B خواهش، نام همسر آدم A میل، آرزو 

 10 معنای واژۀ »هوا« در کدام بیت با معنای آن در جملۀ »از هوای نفس و شیطان غافل نباشم.« یکسان است؟

که شاهین آمد  کبوتر نگران باش  کنی / ای  A در هوا چند معلق زنی و جلوه 

که بستم هوسی بود و هوایی که محلول نگردد ): تغییر نمی کند( / هر عهد  B جز عهد و وفای تو 

B10A9B8A7B6B5A4B3A2B1
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واژگان و امالی فارسی دهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

 1 واژۀ »حکمت« به معنای ................ است.

B بخشش و سخاوت A خرد و دانایی 

کاربرد واژۀ  که توانایی هست«  کسی را  کنی / صبر نیک است  گر صبر  ج یابی ا که فر گفتی   2 در بیت »راست 

گزینه ها یکسان است؟ کدام یک از  کاربرد این واژه در  »راست« با 

A راست به مانند یکی زلزله / داده تنش بر تن ساحل یله 

B تا راست، تمام نشده، دروغ نگویم. 

فا« به معنی ................ است.
َ
 3 واژۀ »ق

گردن B پشت، پِس  گردن، عنق   A

که غّصه سرآید« واژه های »سر« و »دست«  کاری زنم  برآید / دست به  گر ز دست  که  آنم   4 در بیت »بر سر 

به ترتیب در معانی ...................  و ............. ........  به کار رفته اند.

A رئیس و سردسته - یکی از اعضای بدن  

B قصد و اندیشه - قدرت و اختیار

 5 در بیت »ابر ز من حامل سرمایه شد / باغ ز من صاحب پیرایه شد« امالی واژۀ »حامل« ................ است.

B نادرست A درست 

 ................ لقله زن« 
ُ
»ق واژۀ  امالی  تیزپا«  چهره نما،  لقله زن، 

ُ
ق  / جدا  سنگی  ز  چشمه  یکی  »گشت  بیت  در   6 

است.

B نادرست A درست 

»نمط«  واژۀ  امالی  دور«  گشت  کمی  چو  مبدأ  ز  و  رفت   / غرور  از  شده  مست  آن  نمط  »زین  بیت  در   7 

................ است.

B نادرست A درست 

ج شده در مقابل آن صحیح است؟ کدام واژه با توجه به معنای در  8 امالی 

B نمت: راه و روش A ورطه: مهلکه، زمین پست 

ج شده در مقابل آن صحیح است؟ کدام واژه با توجه به معنای در  9 امالی 

کلید B مفتاح:  A فروق: روشنایی 

کدام واژه مناسب جای خالی است؟  10 در جملۀ »مال ................ تمام نشده، حرام نخورم.« 

B هالل A حالل 

A10B9A8A7B6A5B4B3B2A1
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فصل یکم  ادبیات تعلیمی
در

ن 
الی

 آن
ید

خر

که ................  کسی است   1 مقصود از »گندم نمای جوفروش« 

کار و دورو است. B ریا کم فروشی می کند.   A

کاری داد از خویشتن بده.« واژۀ »داد« به معنای ................ است.  2 در جملۀ »اندر همه 

B بخشش و دهش A عدل و انصاف 

 3 واژۀ ................ مترادف واژۀ »مستغنی« است.

B بی نیاز A نیازمند 

 4 واژۀ »تیمار« به معنای ................ است.

B غم، اندیشه، خدمت A بیمار، دردمند، ملول 

به  داشتن«  »تیمار  عبارت  خویش«  تیمار  خود  نداری  تو  چون   / تو  ز  ندارد  تیمار  تو  »یار  بیت  به  توجه  با   5 

معنای ................ است.   

B خسته شدن کردن  A غمخواری و محافظت 

 6 در جملۀ »بزرگان به هر حق و باطلی از جای نشوند.« عبارت »از جای نشوند« به معنای ................ است.

B عصبانی نمی شوند A جابه جا نمی شوند 

 7  ................ از معانی واژۀ »ُمحال« هستند.

B نادرست، ناممکن A بی بنیاد، شدنی 

 8 در متن »با مرگ نحس پنجه میفکن!/ بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار ...« واژۀ »خاصه« به معنای 

................ است.

B برازنده و شایسته A به خصوص، به ویژه 

گزینه مترادف واژۀ »ضایع« نیست؟ کدام   9 

B تباه A عیب و بدی 

 10 با توجه به جملۀ »پیران قبیلۀ خویش را حرمت دار.« عبارت »حرمت داشتن« به معنای ................ است.

B حرام دانستن A محترم شمردن 

درس دوم: از آموختن ننگ مدار

A10A9A8B7B6A5B4B3A2B1
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واژگان و امالی فارسی دهم | 

در
ن 

الی
 آن

ید
خر

 1 واژۀ »قرابت« به معنای ................ است.

B خویشی و خویشاوندی A غربت و دوری 

ب« به معنای ................ است.  2 واژۀ »ُمقّرَ

B ویران گر A نزدیک 

ع« هستند.
َ
 3 ................ معانی واژۀ »مول

B شیفته، حریص، بسیار مشتاق A زرنگ، موذی، حیله گر 

که هنر ایشان همی  بینی، عیب نیز بتوانی دید.« واژۀ »هنر« در معنای ................ به کار   4 در متن »... همچنان 

رفته است.

B صنعت و پیشه کمال  A فضیلت و 

گزینه فعلی از مصدر »َرستن« به کار رفته است؟ کدام   5 در 

A ... از آموختن، ننگ مدار تا از ننگ رسته باشی

کجا رست جز در زمین محمد گل اندر دو عالم /  B چنین یاسمین و 

 6  واژۀ »نهاد« در مصراع »عشق شوری در نهاد ما نهاد« به ترتیب در معنای ................ و ................ به کار رفته است؟

گذاشت - سرشت و فطرت   B A سرشت و فطرت - قرار داد 

کردن« به معنای .......... است.  7 عبارت »ِبّر و ِبر نگاه 

B ُزل زدن کردن  A با عجله نگاه 

 8  عبارت »چیزی دستگیرش نمی شد« به چه معناست؟

B نمی فهمید کاری انجام نمی داد   A

گنجشک ها، حیاط را برداشته بود.« مصدر »برداشتن« در معنای .....................   9  در جملۀ »سر و صدای شلوغ 

به کار رفته است.

کردن ک  کردن، خطرنا ک  B ترسنا کردن  کردن، تصرف  A احاطه 

حیران، تحّیر، متحّیر 10  واژۀ »حیرت« به معنای .......... است.

حیرت گمراهی                                          B A سرگشتگی 
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فصل یکم  ادبیات تعلیمی
در

ن 
الی

 آن
ید

خر
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08 برق 1 واژۀ »بّراق« به معنای ........... است.                              

بّراق B درخشان                            A تمیز 

 2 مراد از عبارت »محو چیزی شدن«  .......... است.

B بی اّطالعی از آن چیز A توجه بسیار به آن چیز  

 3 واژۀ »تل« به معنای ......... است.

B تپه، پشته کوه، بلندی   A

که ........... .  4 »خشت« یکی از مصالح ساختمانی است 

گل ساخته می شود  A از ترکیب سیمان و 

گل ناپخته ساخته می شود B از 

 5 عبارت »اوقات تلخی« به معنای ............ است.

B عصبانی بودن، ناراحت بودن A بی قراری، دلتنگی 

کرد.« یعنی: .................  6 »پدر صدایش را صاف 

B پدر صدایش را باال برد. کرد.  گلویش را صاف  A پدر 

کسی باز بودن« به معنای .......... است.  7 عبارت »نیش 

B در حال فریاد زدن A درحال خنده بودن 

 8 واژۀ »قاش« به معنای .......... است.

B نصف، نیم A برش، تّکه 

 9  در متن »با قاش خربزه و سیب بهمن، همه چیزشان جور شد.« عبارت »جور شد« یعنی: ...................

B فراهم شد A مثل هم شد 

 10 واژۀ »مفّصل« به معنای ...................  است.
تفصیل، تفاصیل

مفّصل B با فاصله و تّکه تّکه                  ح و بسط  A با شر


