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اوليــن مجموعـه کتاب هـاي مبحثـي را سـال 81 منتشر کرديـم با عنـوان 
به چهار بخش تقسيم  را  ادبيات آن سال ها  »کتاب هاي کوچک هدف دار«، 
کرديم: »ادبيات حماسي، ادبيات غنايي و ....« يادم هست که همکاران ناشر 
اما  کرد،  نخواهند  استقبال  دانش آموزان  و  است  غلطي  کار  اين  مي گفتند 
واقعيت خالف آن را ثابت کرد: دو جلد از چهار جلد کتاب آن سال ها، در 

جشنوارة کتاب رشد آموزش و پرورش تقدير شد.
نکتة بسيار مهم:

کتاب هاي عمومي در سال هاي گذشته مدام توسط همکاران تيم تخصصي نوشته 
حالي که  در  مهندسی؛  و  پزشکي  رشته هاي  دانشجويان  توسط  عمدتاً  و  شده 
انساني مربوط  اين دليل که درس هايشان به حوزة علوم  به  کتاب هاي عمومي 

است، بايد توسط افرادي نوشته شوند که دانش آموختة همان رشته باشند.
ما در مشاوران آموزش به عنوان ناشر تخصصي دروس عمومي، تمام سعي خود 
را کرده ايم که دروس عمومي را با فرهيختگان همين عرصه براي شما تهيه 

کنيم؛ باشد که بهترين کتاب فراهم شده باشد.

      وحـيد تمـنا

ســخـــــن ناشـــــــــر

پیشگفتار
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مقدمه مؤلف
»بسم اهلل الّرحمن الرحيم«

به همين  و  است  استخدامی  آزمون های  ديگر  و  آزمون سراسری  عمومی  دروس  مهم ترين  از  فارسی  درس 
جهت، آشنايی با مباحث اين حوزه می تواند ياری گر داوطلبان در آزمون ها باشد. مباحث مربوط به امال، واژگان 
و تاريخ ادبيات از اصلی ترين مباحثی است که مورد توّجه قرار می گيرد و اختصاص دادِن هفت تست ابتدايِی 
آزمون های سراسرِی بخش ادبيات به اين موارد از اهمّيت آ ن ها حکايت دارد، بنابراين داوطلب با فراگيری و 
تسلّط کامل بر اين مباحث و تشخيص موارد صحيح، می تواند با روحيه ای وافر به ساير سؤاالت پاسخ دهد. با 
علم به اهميت اين مباحث، برآن شديم تا کتابی در جهت تقويت مهارت دانش آموزان در پاسخ دادن به سؤاالت 

مرتبط با مباحث امال، واژگان و تاريخ ادبيات، فراهم کنيم. برخی از ويژگی های اين کتاب به شرح زير است:
1.  آموزش لغات و اصطالحات مهم و شکل اماليی آن ها و بيان واژگان مشابه و هم معنی

۲.  بيان دام های تستی طّراحان در طراحی سؤاالت 
۳. گردآوری واژگان پرکاربرد در آزمون های سراسری

۴. گردآوری واژگانی که از نظر اماليی اهمّيت خاصی دارند.
۵.  تثبيت معنی و شکل نوشتاری واژگان در ذهن داوطلب با طّراحی تست های دوره ای در پايان هر فصل

۶.  استخراج نکات مهم تاريخ ادبيات
۷.  دسته بندی آثار نظم و نثر و بيان مشخصات آن ها

8. گردآوری تست های تاريخ ادبياِت دوره های گذشتة آزمون های سراسری 
۹. گردآوری مطالب تاريخ ادبيات به صورت عناوين و تيترهای کوتاه که يادگيری اين مطالب را تسريع می کند.

درنهايت می توان گفت که کتاب حاضر با توجه به ويژگی های ذکرشده، اين قابليت را دارد که داوطلبان و 
دانش آموزان گرامی را بر مباحث امال، واژگان و تاريخ ادبيات مسلّط کند و از ديگر منابع، بی نياز سازد.

اکبر يحيوی  
http: // instagram.com / akbaryahyavi.adabiat
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نموده٭: نشان داده، ارائه کرده، آشکار کرده )به خالِف 
نموده، مباش.(

از  داد  کاری  همه  اندر  )و  انصاف، حق  عدل،  داد: 
بده.( خویشتن 

کم  مستغنی٭: بی نیاز )از داور مستغنی باشد.(داور: قاضی، حا

تیمار٭: غم، حمایت و نگاهداشت، توّجه

که  کسی  از  محافظت  و  غمخواری  تیمار داشتن٭: 
باشد؛  شده  گرفتار  رنجی  و  بال  به  یا  باشد  بیمار 
او  که  گوی  کس  آن   )به  خدمت کردن  و  پرستاری 

دارد.( تو  شادی  و  غم  تیمار 
ُمحال٭: بی اصل، ناممکن، اندیشۀ باطلفعل: کار، عمل )که این فعل کودکان باشد.(

از نهاد: سرشت، طینت ُمحالی  هر  )به  تحّول یافتن  تغییر یافتن،  گشتن: 
بنگردی.( نهاد خویش  و  حال 

از جای شدن: خشمگین شدن، دگرگون شدن )بزرگان 
ضایع٭: تباه، تلف )رنج هیچ کس ضایع مکن.(به هر حق و باطلی از جای نشوند.(

خاّصه: خصوصاً، مخصوصاًبه سزا: شایسته 
قَرابت٭: خویشی، خویشاوندی )همه کس را به سزا، 

حرمت: احترام، عّزت، آبروحق شناس باش؛ خاصه قرابت خویش را.(

مولَع٭: شیفته، بسیار مشتاق، آزمند )پیران قبیلۀ 
خویش را حرمت دار، ولیکن به ایشان مولَع مباش.(

امان، محفوظ، مصون )خویش را از وی  ایِمن: در 
گردان.( ایمن 

َرستن: رها شدن، نجات یافتن )تا از ننگ َرسته باشی.(
حََذر: پرهیز، دوری کردن

)اشتباه نشود!  َحَضر: منزل، شهر، اقامت در 
شهر( )آدمی را از چه کاری برحذر می دارد؟(

شیری: به رنگ شیر )روشنایی شیری و بّراقی روی 
آسمان را گرفته بود.(

بّر و بر: بادّقت، خیره خیره )باالی پّله ها ایستاده بود 
و بِّر و بر نگاه می کرد.(

تل: پشته، تپۀ بلند )به جای دیوار، تّلی از آجرهای 
شکسته ... روی هم ریخته بود.(

دور  خودشان  حیاط  )توی  خانه  محّوطۀ  حیاط: 
می گشت.( باغچه 

قاچ: برشی از خربزه، هندوانه، سیب و مانند آن ها )با 
قاش خربزه و سیب بهمن، همه چیزشان جور شد.(

و  بود  شده  باز  )نیشش  دائم  پیوسته،  یک ریز: 
می خندید.( یک ریز 

کلمۀ  امروز  فارسی  در  کارگران؛  عامل،  ج  َعَمله٭: 
کارگر  تَن  یک  معنی  به  مفرد،  به صورت  عمله، 

می رود. به کار  بّنا  زیردست 

و  پربغض  )چشم های  نفرت  کینه،  دشمنی،  بُغض: 
کینه اش به دیوارِ نوساز، به بّنا و عمله ها خیره شده بود.( 

کول: دوش، کتف )به سر و کول هم بپرند.(اعتنا: توّجه، التفات )اّما او اعتنایی نمی کرد.(
غریبه،  تا آدم  بود که دو  این  ناآشنا )مثل  غریبه: 

می کردند.( صحبت  هم  با  زورکی 
اِصرار: پافشاری )حواست باشه! اَسرار: جمِع »ِسّر«، رازها( 

)چرا پدرش این همه در ساختن آن اصرار دارد.(

2

از آموختن ننگ مدار
روان خوانی: دیوار

درس دوم
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به  نگرانی  و  دلهره  )با  نگرانی  و  اضطراب  دلهره: 
می کرد.( نگاه  خود  آن ور  و  طاس: بی مو، کچلاین ور 

ِخپِله: چاق و کوتاه )به سر طاس و قرمز بّنای ِخِپله ای 
که در چند قدمی او خم شده بود، نگاه کرد.(

جرئت: شهامت و جسارت )ُجرعه: مقداری از نوشیدنی 
که در یک بار نوشیدن به گلو وارد می شود؛ قلپ( )چیزی 

به فکرش رسیده است و جرئت گفتن آن را ندارد.( 
سراسیمه،  )مادرش  سرگردان  و  آشفته  سراسیمه: 

اتاق بیرون پرید از  َرعشه: لرزش، لرزه )تنش رعشءه شدیدی گرفت.(سر و پای برهنه 

ِسفت: محکم )حواست باشه! ُسفت: دوش، کتف( )ناصر 
در حالی که ِسفت خود را به او چسبانده بود.(

 کلمات هم خانواده 
ملتفت، التفاتمستغنی، َغنی، َغنا )توانگری(، اغنیا، استغنا

مقدار، ُمقّدر، قدر ، تقدیر، قادراصرار، ُمصر
مولع، َولَعَرعشه )لرزش(، ارتعاش، مرتعش

حیاط محّوطه، احاطه، محیطحرمت، احترام، حریم، حرم، حرام، محّرم

واژگــــــــــــان هـــــــم  آوا قرابت )نزدیکی، خویشاوندی(، غرابت )دوری، شگفتی( - حیاط )محّوطۀ 
خانه(، حیات )زندگی( - ُخرده )ریزه، اعتراض(، خورده )چیزی که از گلو فرو رفته و بلعیده شده( - فضا 
خواستن   - روح فزا(  جان فزا،  نمونه:  آید؛  »فزاینده«  معنی  به  ترکیب  )در  فزا  فراخ(،  زمین  وسیع،  )مکان 

)بلند شدن(  خاستن  )طلب کردن(، 

واژگان متشابه و دوامالیـی جرئت )شهامت و جسارت(، ُجرعه )مقداری از نوشیدنی که در یک بار 
نوشیدن به گلو وارد می شود؛ قلپ( - اِصرار )پافشاری(، اَسرار )رازها( - ُغّصه )غم(، قِّصه )داستان( - هوا 

)هوس(، حّوا )از اسم های زنان( 

واژگـــان تک امالیــی مهـم مستغنی - رعشه - طاقت - محو - بغض - مولع - قرینه - حوض - تّل - 
اطمینان - مفّصل - دعوا - عمله - سماور - خواستگار - التماس - قناری - دلهره

( - ُمحال و دروغ -  k¹TÎIÃM امالی پرکاربرد در آزمون ها جرئت گفتن - مستغنی و بی نیاز - بیفتند )
قرابت و خویشاوندی - هق هِق گریه - مولع و آزمند - حوض آب - خرده های گچ - دور و برحذر - رعشۀ 

شدید - غریبه و ناآشنا - اِصرار و پافشاری - قاِش خربزه - ابن حسام خوسفی

 - اندیشه  و  تیمار   - بی مو  و  طاس  سر   - توان  و  طاقت   - آجر  از  تَّلی  سایر گروه کلمات امالی درس 
غمخواری و محافظت - فعل کودکان - ضایع و تباه - حیرت و شگفتی - محو تماشا - جشن مفّصل - بّنا و 
َعَمله - بُغض گلو - حرص و طمع - اعتنا و توّجه - بیفتند - ُغّصه دار و اندوهگین - خشک و بی مهر - بیزاری 
و نفرت - دلهره و نگرانی - تصّرف و تلخیص - بّراق و درخشان - میرصادقی - عنصرالمعالی کیکاووس - 

سعدالّدین وراوینی - فخرالّدین عراقی
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)تألییف( . 8 معانی مقابل چند واژه، درست است؟ 
نیازمند(  )مستغنی:  ناممکن(  )محال:  ارائه(  )نموده:  خویشاوندی(  )قرابت:  تلف(  )ضایع: 

)تیمار: غمگین( )مولع: آزمند( )نهاد: ذات(
 سه  چهار  پنج  شش

)تألییف(. 9 معانی واژه ها که در مقابل آن ها آمده است »همگی« درست است؛ به جز: 
 )غریبه: ناآشنا( )بّر و بر: بادّقت(  )یک ریز: پیوسته( )بُغض: دشمنی(

 )کول: کتف( )اعتنا: توّجه(   )َرعشه: لرزش( )اصرار: رازها(
)تألییف(. 10 معنی واژءه »تیمار« در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ 

ــوش  ــوری ن ــر خ ــا دلب ــک روز ب ــر ی فرامــوش  اگ صدســاله  تیمــار  کنــی 
اســت  بــد  جــای گاه  بــه  او  نیکــی  اســت   تیمــار  به جــای  او  شــادی 
ــزاوار اوی  ــن س ــی م ــان ده ــو فرم اوی  چ تیمــار  بــه  ببنــدم  را  میــان 
گشــت شهنشــاه ایــران از آن شــاد گشــت  آزاد  لشــکر  آن  تیمــار  ز 

)تألییف(. 11 در کدام گروه کلمه، غلط امالیی وجود دارد؟ 
 حازم و محتاط، هق ٰهِق گریه، غمخواری و محافظت

 دلهره و نگرانی، جرعت گفتن، ضایع و تباه
 غریبه و ناآشنا، اِصرار و پافشاری، حَْزم و دور اندیشی

 حامِل سرمایه، مبدأ و شروع، ُمحال و دروغ 
)تألییف(. 12 در کدام عبارت، غلط امالیی یا رسم الخطّی یافت می شود؟ 

 او اعتنایی نمی کرد. دلش می خواست همان طور که مشغول باال بردن هستند، از آن باال بیافتند.
 چشم های پربغض و کینه اش به دیواِر نوساز، به بّنا و عمله ها خیره شده بود.

 در حیاط تّلی از آجر و خرده های گچ برهم انباشته بود. دلش خواست بهانه ای بیاورد.
 عوض آن صدایی خفه و غریبه از خود بیرون می داد. جوابی که به این صدا می آمد، خشک و بی مهر و نارسا بود.

)تألییف(. 13 در کدام گروه واژه ها، دو غلط امالیی یافت می شود؟ 
 بُغض گلو - ُمحال و دروغ - مستغنی و بی نیاز

 تصّرف و تلخیص - اسرار و پافشاری - خورده های گچ
 محو تماشا - قاِش خربزه - قرابت و خویشاوندی

 حزم و دوراندیشی - صواب و درست - سر طاس و بی مو

آزمون دوره ای فصل اّول

)تألییف(. 14 معانی مقابل چند واژه، درست است؟ 
)مفتاح: کلید( )افالک: آسمان ها( )هنگامه: شلوغ( )کام: دهان( )یله: رهایی( )ضایع: تباهی( 

)نادره: بی همتا( )فرج: گشایش(
 سه   چهار  پنج   شش

)تألییف(. 15 همءه معانی مقابل واژه ها »کامالً« درست است، به جز: 
 تیمار: توّجه، حمایت و نگاهداشت، غم   محال: اندیشۀ باطل، ناممکن، بی اصل 

 خیره: سرگشته، حیران، فرومانده   ورطه: گرداب، گرفتاری، هالک
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امال و واژگان
10، 11 و 12

به . 1 منسوب  نسبی،  صفت   نیلوفری: 
نیلوفر، به رنگ نیلوفر، الجوردی.

توجّه: در متن درس، مقصود از »پردۀ نیلوفری«، آسمان 
الجوردی است.

 ورطه: گرداب، گودال، مهلکه، گرفتاری. 2
تعّلل: . 3 رزق  دهنده/  روزی دهنده،  َرّزاق:   

نیکویی،  َکَرم،  بخشش،  فَضل:  درنگ کردن/  بهانه آوردن، 
دانش/ یله: رها، آزاد/ گلبُن: بوتۀ گل، گل سرخ، بیخ بوتۀ گل

  فرج: گشایش، گشایش در کار و مشکل . 4
)فرح: شادی، شادمانی، سرور(/ زهی: آفرین

 »راست« در گزینۀ »۲« به معنی صدق . 5
و صواب )مقابل دروغ( است و در سایر گزینه ها معنی 

»درست، کامالً و به عینه« می دهد.
معنی . 6 به   »۱« گزینۀ  در  »همسری«   

معنی  گزینه ها  سایر  در  و  است  زناشویی«  و  »ازدواج 
»برابری« می دهد.

 غلغله  زن و چهره  نما . 7
نموده: . 8 غلط:  واژه های  درست  معنی   

ارائه کرده، نشان داده، آشکارکرده / مستغنی: بی نیاز / تیمار: 
غم، حمایت و نگاهداشت )»تیمار« اسم است، نه صفت.(

 اصرار: پافشاری )اَسرار: جمِع سّر، رازها(. 9
و . 10 معنی»خدمت  به  گزینه  این  در   

پرستاری« است و در سایر گزینه ها معنی »غم« می دهد.
 جرعت گفتن  جرئت گفتن. 11

جرئت )شهامت و جسارت(، ُجرعه )مقداری از نوشیدنی 
که در یک بار نوشیدن به گلو وارد می شود؛ قلپ(

 در این گزینه، واژۀ »بیفتند« از نظر . 12
رسم الخطی، غلط نوشته شده است.

و . 13 اصرار  واژه ها:  درست  امالی   
پافشاری - خرده های گچ

 معنی درست واژه های غلط: هنگامه: . 14
شلوغی، غوغا، داد و فریاد / یله: رها، آزاد / ضایع: تباه، تلف

 ورطه: گرداب، گرفتاری، مهلکه، گودال. 15
 نمط: روش، طریقه. 16
 الف( زهی: آفرین، خوشا، شگفتا / پ( . 17

یله: رها، آزاد )یله دادن: تکیه دادن( / ت( میعاد: وعده، قرار
نگاهداشت، . 18 و  حمایت  غم،  تیمار:   

توجه / حازم« محتاط، دوراندیش / مکیدت: مکر، حیله، 
ضایع: تباه، تلف 

)غلغله : . 19 غوغاکنان  و  شور  غلغله  زن:   
 / آزاد(  )یله: رها،  یله دادن: تکیه دادن   / شور، غوغا( 

پیرایه: زینت، زیور
و . 20 ذهنی  امالی درست واژه ها: ۱-   

مدهوش  و  محتاط ۳- سرگردان  و  حازم  انتزاعی ۲- 
4- پیرایه و زیور 5- نََمط و روش 6- برازندگی و لیاقت 

 غرابت  قرابت )خویشان(. 21
 ثواب  صواب. 22
 بهر  بحر )دریا(. 23
و . 24 )شهامت  جرئت  جرعت    

جسارت(
 قالب  غالب )چیره(. 25
26 . 
آسودگی . 27 آرامش،  و  آسایش  فَراغ:   

)اشتباه نشود!  فراق: جدایی(
 فعل »شد« در این بیت، به معنای . 28

به  ابیات،  و در سایر  است  اتفاق افتادن«  و  »روی دادن 
معنی »رفت« به کار رفته است.

 در گزینۀ »۲« »که« به معنای »چه . 29
کسی؟« آمده است که با عبارت سؤال یکسان است و در 

سایر گزینه ها به معنای »زیراکه« آمده است.
و . 30 است  غلط  »غیاث«  واژۀ  امالی   

درست آن »قیاس« است.
 گزینه  های »۱، ۲ و 4« همۀ واژه  ها . 31

با یکدیگر مترادف اند اما در گزینۀ »۳« متضاد هستند.
چارپایان، . 32 بهیمه،  جمِع  بهایم:   

ستوران / ادیب: بافرهنگ، دانشمند، بسیاردان
 »شوخ« در گزینۀ »۲« به معنی »بی  باک . 33

و دلیر« است و در سایر گزینه ها معنی »چرک« می دهد.
قرض، . 34 واژه  ها:  درست  امالی   

بخاستیم، فراغ، خشنود
 امالی درست واژه  ها: فَراغ: آسایش . 35

و آرامش، آسودگی. )دود چراغ خوردن: کنایه از رنج و 
سختی کشیدن در تحصیل علم( 

 میان دو کتف. 36
37 .
درست . 38 واژه  ها  همۀ   »۱« گزینۀ  در   

معنی شده  اند.




