
۷ بخش اول: هوش كالمى  

۸  تيپ اول: معادل كالمی  
۱۰  تيپ دوم:امالی واژه  
۱۲  تيپ سوم: مترادف ها  
۱۴  تيپ چهارم: متضادها  
۱۶  تيپ پنجم: ارتباط واژه ها: جزء و كل  
۱۸  تيپ ششم: ارتباط واژه ها: جايگاه و كاربرد  
۲۰  تيپ هفتم: ارتباط واژه ها: دليل و اثر  
۲۲  تيپ هشتم: ارتباط واژه ها: شكل و ساختار  
۲۴  تيپ نهم: كنايه و مَثَل  
۲۶  تيپ دهم: كلمات مرتبط  
 تيپ يازدهم: كلمات متفاوت  ۲۸
۳۰  تيپ دوازدهم: ويژگی مشترک كلمات  
 تيپ سيزدهم: چينش منطقی كلمات  ۳۲
 تيپ چهاردهم: ترتيب با حروف الفبا  ۳۴
 تيپ پانزدهم: كلمات به هم ريخته  ۳۶
 تيپ شانزدهم: كاربرد حروف در جمله  ۳۸
۴۰  تيپ هفدهم: جمله سازی  
۴۲  تيپ هجدهم: كامل كردن جمله  
۴۴  تيپ نوزدهم: چينش منطقی جمالت  
 تيپ بيستم: ارتباط معنايی  ۴۸
 پاسخ نامه  ۵۳

۶۶ بخش دوم: درك مطلب  

۶۷  تيپ بيست و يكم: عنوان متن  
۷۰  تيپ بيست و دوم: هدف نويسنده  
 تيپ بيست و سوم: ادامه ی متن  ۷۴
 تيپ بيست و چهارم: همخوانی با متن  ۷۷



۸۲  تيپ بيست و پنجم: مصداق و مثال  
۸۶  تيپ بيست و ششم: نتيجه گيری از متن  
۹۰  تيپ بيست و هفتم: كامل كردن پاراگراف  
۹۶  تيپ بيست و هشتم: تقويت و تضعيف متن  
۱۰۱  تيپ بيست و نهم: سؤال از متن كوتاه  
۱۰۸  تيپ سی ام: سؤال از متن بلند  
۱۲۰  تيپ سی و يكم: جزء الزامی  
۱۲۲  تيپ سی و دوم: نتيجه ی منطقی  
۱۲۵  تيپ سی و سوم: رمزگشايی  
۱۲۷  تيپ سی و چهارم: رمزگذاری قراردادی  
۱۳۰  تيپ سی و پنجم: نسبت های فاميلی  
 تيپ سی و ششم: جهت يابی  ۱۳۳
۱۳۶  تيپ سی و هفتم: استدالل متنی  
۱۴۰  تيپ سی و هشتم: استدالل مشابه  
۱۴۴  تيپ سی و نهم: استدالل چندبخشی  
۱۴۸  تيپ چهلم: كفايت داده ها  
 پاسخ نامه  ۱۵۳
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 در این تیپ سؤاالت که خیلی نزدیک به تیپ معنی واژه هست، ولی با اون خیلی خیلی فرق داره، شما باید 
بعد از خوندن یک توضیح یا توصیف یک جمله ای، به کلمه ی مورد نظر سؤال پی ببرید و گزینه ی مورد نظر را پیدا کنید.

به  حتمًا  که  الزمه  پس  باشید.  داشته  کاملی  لغات  دایره ی  باید  حتمًا  بدید  جواب  رو  سؤال ها  نوع  این  این که  برای   

واژه نامه ی آخر کتاب فارسی امسال و سال های گذشته نگاهی بندازید.

جمله ی توضیحی رو حداقل دو بار بخونید و کلمه یا کلمه هایی رو که به ذهنتون می یاد، بنویسید. حاال ببینید که 

سؤال از شما چی خواسته؟ خوِد کلمه ی مورد نظر یا حرف اول یا حرف آخرش؟ بین گزینه ها حدود 15 ثانیه چرخ بزنید 

و تصمیم بگیرید!

 معادل عبارِت »شخصی که وظایف خود را به نحو شایسته و به موقع انجام می دهد« در کدام گزینه آمده است؟

 وقت شناس  ُمصّمم  مسئول  زحمتکش
 من هم اول فکر کردم وقت شناس، جواب این سؤاله ولی وقتی توضیح واژه رو دوباره خوندم، متوجه شدم که باید 

»به نحو شایسته« رو جدی بگیرم. شاید کسی وقت شناس باشه، ولی کارها رو به نحو شایسته انجام نده!! دوباره به گزینه ها 

نگاه کردم. مصّمم و زحمتکش همون ابتدا حذف شدن و رسیدم به جواب درست؛ یعنی گزینه ی سه.

 حرف آخر یک کلمه ی شش حرفی به معنی »راز و نیاز کردن با خدا« کدام است؟

 ش  ت  ز  ع
 کلمه هایی که بعد از خوندن توضیح واژه به ذهنم رسید، )عبادت، نیایش، نماز و مناجات( بودند که فقط مناجات 

شش حرفی بود که با حرف )ت( به پایان رسیده، پس جواب شد گزینه ی دو.

اگر شما »اقدام به کاری، به جای فرد دیگری و به نمایندگی از طرف او« کنید به این کار شما چه می گویند؟( 1

 وکالت  نظارت  داوری  حکمّیت
من نمی توانم در کارهایم تصمیم قطعی بگیرم. من یک شخص ............... هستم.( 2

 عجول  ترسو  مرّدد  قاطع
کلمه ی معادل »از کسی با ابراز محّبت و قدردانی رفع رنجش کردن« کدام است؟( 3

 تقدیر  مهربانی  همدلی  دلجویی
»مسائل را پشت گوش انداختن و دسِت کم گرفتن« معادل کدام گزینه است؟( 4

 فراموشکاری  سهل انگاری  کم تجربگی  مسخره کردن
معادل »کسی که هر چه قدر به ثروت و دارایی هایش اضافه می شود، قانع نمی شود« در کدام گزینه آمده است؟( 5

 خسیس  حریص  کالهبردار  حسود
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»فردی که وانمود می کند کسی است که نیست!« معادل کدام گزینه است؟( 6

 دروغگو  کالهبردار  شّیاد  جاسوس
معادل »کسی که همواره فکر می کند دیگران نسبت به او حسادت می ورزند« کدام است؟( 7

 بدگمان  بدخو  حسود  حساس
کلمه ای پنج حرفی به معنی »درخواست عفو یا کمک از کسی برای کمک به دیگری« کدام است؟( 8

 وساطت  شهادت  شفاعت  شجاعت
کلمه ای معادل »خواستن کاری از کسی با زور و ارعاب وی« در کدام گزینه آمده است؟( 9

 تهدید  تطمیع  تحقیر  تقدیر
»حمله ی ناگهانی به دشمن به منظور غافلگیرکردن و ضربه زدن« در کدام گزینه آمده است؟( 10

 شبیخون  کمین  ضدحمله  عملیات
معادل کالمی »کسی که در دانش و ادب بر دیگران برتری یابد« در کدام گزینه آمده است؟( 11

 هنرمند  فاضل  عالم  ادیب
»مال و خواسته ای که از دشمن گرفته می شود« ............... نامیده می شود.( 12

 باج  خراج  مجازات  غنیمت
کلمه ای که معادل »شخصی که تظاهر به نیکوکاری می کند، ولی در باطن نیکوکار نیست« می باشد، در کدام گزینه آمده است؟( 13

 چاپلوس  شّیاد  ریاکار  ظالم
)ششم به هفتم 98(( 14 کلمه ای به معنای »آسیب ناشی از تماس بدن با جسم یا بخار داغ« با کدام حرف شروع می شود؟  

 آ  ز  ل  ت
دومین حرف از کلمه ی شش حرفی به معنی »پولی که دولت از افراد دارای درآمد در کشور دریافت می کند« کدام است؟( 15

)هفتم به هشتم 98(  ت  م  الف  ل 
)هفتم به هشتم 98(( 16 در عبارت زیر، »به ستوه آورد« معادل کدام گزینه است؟ 

»رفتار ناشایست فرزند، مادرش را به ستوه آورد.«

 اجبارکردن  به تنگ آوردن  پشیمان کردن  ستودن
»وسیله ی روشن کردن اجاق و آتش در فضای بیرون از خانه« که دارای پنج حرف است، با کدام حرف پایان می پذیرد؟( 17

ـ با تغییر( )هفتم به هشتم 98   ق  ت  ک  م 
)هفتم به هشتم 98(( 18 اولین حرف از کلمه ی چهار حرفی به معنای »جایی که رودخانه یا آب های دیگر در آن جریان دارند« کدام است؟ 

 میم  شین  ی  الم
کلمه ای به معنی »کسی که اموال یا دارایی یا اطالعات دیگران را بدون رضایت و اطالع ایشان صاحب می شود« چند حرفی است و ( 19

با چه حرفی به پایان می رسد؟

 9حرفی ـ ر  4حرفی ـ د  3حرفی ـ د  4حرفی ـ ل
کلمه ای معادل »قابلّیت و توانایی افراد در انجام کارها« چند حرف دارد و با چه حرفی شروع می شود؟( 20

 7 حرف ـ الف  3 حرف ـ ه  5 حرف ـ خ  7 حرف ـ ت
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 درسته که این مبحث خیلی در آزمون های پنج گانه نیومده، ولی این اصالً دلیل نمی شه که بهش توجه نکنیم! 
در این تیپ سؤاالت باید خیلی با دّقت به گزینه ها نگاه کنید و با توجه به خواسته ی سؤال، غلط امالیی رو پیدا کنید.

 اگر از اون دسته دانش آموزهایی هستید که نمره ی امالتون در مدرسه خوبه که هیچ، ولی اگر امالی مدرسه تون ضعیفه 

باید حتمًا یک تمرین جانانه داشته باشید و لغات سخت امالیی تون رو با نوشتن مکّرر، برطرف کنید.

به قیافه ی کلمه های سخت امالیی خیلی خوب و با دقت نگاه کنید تا تصویر اون کلمه در ذهنتون ماندگار بشه؛ 

مثاًل شما هیچ وقت کلمه ی تیزهوشان رو با قیافه ی »طیزحوشان« ندیدید و اگر در سؤالی بیاد، به راحتی متوجه ایرادش 

می شید. می دونید چرا؟ چون »تیزهوشان« رو خیلی دیدید و به این راحتی گول نمی خورید!

 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟
 در محضر بزرگان ادب را رعایت کنید.  او را تصادفاً شناختم.

 نمره ی انظباط حسام زیر صفر است!  من به او مظنون هستم!
 به کلمه های محضر، تصادفًا، انظباط و مظنون، مظنون شدم! و چون تصویر امالی درست هر 4 واژه رو در خاطرم 

داشتم، متوجه شدم انظباط باید به صورت انضباط نوشته بشه: پس گزینه ی سه جواب این سؤاله.

 کدام غلط امالیی به صورت درست، تصحیح نشده است؟
 بالدرنگ  بی درنگ   تصفیه حساب  تسویه حساب

 توجیه  توجیح   ترجیه  ترجیح
 گزینه های )3( و )4( رو که دیدم، یاد شباهت بیرجند و بروجرد و بجنورد افتادم! بالدرنگ که مطمئنم غلطه چون بال، 

عربی و درنگ فارسیه. تصفیه هم نباید برای حساب به کار برده بشه. گزینه ی )4( هم قطعًا درست تصحیح شده، چون ترجیح یعنی 

برتری دادن، پس در گزینه ی )3(، کلمه ی درست )توجیه( تبدیل شده به کلمه ی غلط )توجیح(! پس جواب می شه گزینه ی سه.

در بین گزینه ها، کدام یک از نظر امالیی صحیح است؟( 21
 هواشی  جاذبه  توالنی  گزاشتن

)هفتم به هشتم 98(( 22 در کدام گزینه عبارت دو طرف شماره ی گزینه، متفاوت نوشته شده است؟ 
آب آشامیدنی حاوی فلوراید  آب آشامیدنی حاوی فلوراید فراورده های لبنی  فراورده های لبنی 

شرکت تولیدی و سادراتی  شرکت تولیدی و صادراتی اساس نامه ی شرکت ساالر  اساس نامه ی شرکت ساالر 
)ششم به هفتم 98(( 23 امالی کدام گزینه به صورت صحیح نوشته شده است؟ 

 ضرب لمثل  مرتبت  بیماری زا  امام ذاده
امالی کدام واژه با توجه به معنی آن صحیح است؟( 24

 حیاط = زندگی  تهلیل = بررسی  اجتناب = دوری کردن  خسومت = دشمنی
در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟( 25

 ازدهام جمعیت  صفا و صمیمّیت   مظهر استقامت  مظهر ایثار
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کدام گزینه از نظر امالیی صحیح است؟( 26
 خسلت  کاهلی  آفیت  مسیبت

کدام گزینه معادل صحیح عبارت »شخصی که پس از سال ها تحصیل قادر به درمان بیماری هاست« می باشد؟( 27
 پذشک  دوکتور  طبیب  هکیم

کدام غلط امالیی، تصحیح نشده است؟( 28
 آزرده خاتر  آزرده خاطر  گوینده گی  گویندگی  مبهوط  مبحوت  مهترم  محترم

)ششم به هفتم 98 ـ با تغییر(( 29 در کدام گزینه غلط های امالیی بیشتری پیدا می کنید؟ 
 مظّرات اعتیاد به سیگار   استالحات متداول فارسی
 بزر چقندر غند   غزاخوری سنتی ارسباران

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟( 30
 هالکوخان مغول/ هالکوخوان مغول  اثاث و وسایل/ اساس و وسایل

 طول حیات/ طول حیاط   خوار و حقیر/ خار و حقیر
در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟( 31

 نظر مثبت بازدیدکننده گان برای ما مهم است.  وقتی وارد دادگاه شد، همه به احترامش به پا خاستند.
 موفقیت برای تالشگران اجتناب ناپذیر است.  هستی برای محسن یک خواهر دلسوز و خیرخواه بود.

کدام گزینه دارای غلط امالیی می باشد؟( 32
 تاریخ پرفراز و نشیب ایران منبع مطالعه ی دانشمندان است.  مبالغه نکن برادر! سخت ضرر می کنی.

 در ژرفای زمین گنج های بسیار، نهان است.  سنگ های مذاب در عماق زمین در حال تالطم هستند.
در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟( 33

 کاش در دشتی باشیم که بتوانیم با آسوده گی خاطر به همراه خانواده استراحت کنیم.
 او مردی متدیّن، صبور و باایمان است.

 هر روز با پروردگار بلندمرتبه راز و نیاز کن.
 برای رسیدن به هدف بزرگ، اراده ی بزرگ الزم است.

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟( 34
 از لطف شما سپاسگزارم.   صفت قریب نوازی بسیار پسندیده است.

 انسان مدرن از هیچ واقعه ای تعّجب نمی کند.  باشد که رستگار شویم.
در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟( 35

 این فیلم، هاوی صحنه های خشونت آمیز است!  ترجیه می دهم در خانه بمانم، متشکرم.
 توصیه کنندگان به انصاف باید خودشان آن را مراعات کنند.  فضا برای یک ترانه ی مهزون مهّیا بود.

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟( 36
 مورچه ها انگار برای کارکردن آفریده شده اند.

 خیلی سعی داشت کارهای خودش را موّجح جلوه دهد.
 خانواده، خواب، خاطره و خواستگاری همگی امالی صحیحی دارند.

 چرخ های عقب تراکتور احتماالً کم باد هستند.
در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟( 37

 شاهان خودکامه تسّلطی بر آینده ی خود ندارند.
 در حال توسعه ی فناوری های دوستدار محیط زیست هستیم.
 عّده ی معدودی از همراهان از خستگی، نای راه رفتن نداشتند.

 مجلس شورای اسالمی در آذرماه هر سال بوّجه ی سال بعد را تصویب می کند.
جای خالی عبارت زیر با کدام گزینه کامل می شود؟( 38

»او پس از شکر ...............، برخاست و لباس هایش را در کمد ............... .«
 گزاری ـ گزاشت  گذاری ـ گذاشت  گزاری ـ گذاشت  گذاری ـ گزاشت
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امالی کلمات کدام گزینه صحیح است؟( 39
 ذوزنقه، قورباغه، بداحه  ذوزنقه، غورباغه، بداحه  زوذنقه، غورباقه، بداهه  ذوزنقه، قورباغه، بداهه

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟( 40
»ای ایران، ای وتن من، تو سرزمین شاعران بزرگ مانند فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی هستی. تو مردان و زنان و حتا کودکان را 

پرورانده ای که برای استقالل و آذادی تو جان فشانی کرده اند.«
 یک  دو  سه  چهار

 در این تیپ از سؤاالت که به صورت مستقیم در دو آزمون و به صورت غیرمستقیم و نامحسوس در هر 5 آزمون 
هدف اومده، باید واژه های مترادف )هم معنی( رو پیدا کنید و به سؤال پاسخ بدید. راستی مترادف واژه ی »نامحسوس« رو می دونید!!؟

 واژه نامه ی کتاب های فارسی پایه ی چهارم تا ششم رو کاماًل بلدید؟ اگر بله که خیلی هم عالی، ولی اگر خیر پس باید 

حتمًا یه سری بزنید و اون ها رو دوره کنید. برای پیداکردنش کافیه به سایت تألیف کتب درسی برید و کتاب ها رو دانلود کنید. 

حتمًا به دردتون می خوره. نامحسوس یادتون نیومد؟!

حذف گزینه هایی که معنی اون ها رو می دونید بهترین و سریع ترین راه برای رسیدن به گزینه ی صحیح هست. وقتی 

دو گزینه رو حذف کردید و رسیدید به دو گزینه ی باقی مونده، سعی کنید هر کدوم رو در یک جمله به جای واژه ی مورد 

سؤال قرار بدید و ببینید کدومش معنی درست تری می ده!

 در کدام گزینه، کلمات مترادف یکدیگر نیستند؟
 خشم، غضب  تنّفر، دشمنی  وقاحت، بی شرمی  فاش، آشکار

 اول دنبال کلمه های متضاد می گشتم بعد یادم افتاد اگر دو کلمه مترادف نباشند، حتمًا نباید متضاد باشند! این بود 

که گزینه های )1(، )3( و )4( حذف شدند، چون هم معنی بودند و رسیدم به تنّفر و دشمنی! تنّفر و دشمنی مترادف نیستند، چون 

ممکنه من از کسی متنّفر باشم، ولی دشمنی نکنم باهاش، مثل چراغ قرمز! پس پاسخ این سؤال می شه: گزینه ی دو.

 کدام گزینه هم معنی »نامحسوس« می باشد؟
 تشخیص ناپذیر  تغییرناپذیر  بی احساس  اصالح ناپذیر

و  معمولی  اتومبیل  یک  با  افتادم که  اتوبان  نامحسوس  پلیس  یاد  اول حذف کردم.  رو که همون   )3(  گزینه ی 

یا  این خودرو جریمه اش کنه! پس غیر قابل تشخیص  پالک شخصی ترّدد می کنه و کسی نمی تونه تشخیص بده که قراره 

تشخیص ناپذیره؛ یعنی گزینه ی یک.

کدام گزینه مترادف واژه ی »باهوش« می باشد؟( 41
 لجوج  زیرک  محکم  مصّمم

)ششم به هفتم 98 ـ با تغییر(( 42 مترادف کلمه ی »معتدل« در کدام گزینه است؟ 
 ناچیز   محدودیت  بیش از اندازه  میانه
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معنی ( 1 به  و  هستند  مترادف  و حکمّیت   داوری 
شخصی که از دو طرف یک اختالف انتخاب می شود تا قضاوت کند؛ 

بنابراین نمی توانند پاسخ صحیح این سؤال باشند.
 شخص مرّدد همواره تردید دارد که آیا کاری که ( 2

می کند درست است یا خیر. ولی شما تردید نداشته باشید! راهی که 
انتخاب کردید صحیح است.

آزرده خاطر ( 3 را  کسی  سخنی  یا  عملی  با   اگر 
کردید باید حتماً از او دلجویی کنید!

همدلی یعنی هم احساس کردن خود با دیگران 
تقدیر به معنی تشویق و سرنوشت آمده است.

کم تجربگی ( 4 خاطر  به  عموماً  سهل انگاری   البته 
اتفاق می افتد.

به ( 5 و هیچ  وقت  دارد  و طمع   کسی که حرص 
کالهبردار  نمی کند.  خرج  پول  خسیس  نیست.  قانع  داشته هایش 
اذیت  دیگران  موفقیت های  از  حسود  و  می دهد  فریب  را  دیگران 

می شود!
جایگاه ( 6 مورد  در  دروغگویی  از  نوعی   شّیادی 

مقابل سوء  از ضعف طرف  یا  است که  است. کالهبردار هم کسی 
استفاده می کند یا با شّیادی به او خسارت می زند.

جاسوس هم نوعی شّیاد است که با شّیادی اطالعات به دست می آورد.
 بدخو به معنی بداخالق است که نزدیک ترین ( 7

گزینه به گزینه ی صحیح طراحی شده است. حساس هم کسی است 
که آستانه ی تحمل پایینی نسبت به اتفاقات پیرامون خود دارد.

برای ( 8 کسی  از  کمک  یا  عفو  درخواست   به 
دیگری، شفاعت گفته می شود.

مراقب باشید که »وساطت« شامل درخواست عفو نمی شود.
 تهدیدکردن، یعنی کسی را ترساندن برای این که ( 9

کاری را انجام دهد که قلباً مایل به انجام آن نیست یا منصرف کردن 
کسی از کار مورد عالقه اش با زور و ارعاب.

تطمیع، یعنی کسی را به طمع آوردن و به کاری وادارکردن.
گاهی ( 10 و  نیست  حمله  معنی  به  حتماً   کمین 

برای جمع آوری اطالعات انجام می شود. ضدحمله هم که از اسمش 
پیداست، برای حمله ی متقابل به کار می رود. عملیات هم به هر نوع 

فعالیت گفته می شود.
 در گزینه ی )3( مشخص نشده عالِم یا عالَم و ( 11

حتی اگر منظور، عالِم باشد، عالِم کسی است که کارش جست وجوی 
علم است که معادل فارسی آن دانشمند می شود. ادیب هم کسی 

است که کارش شعر و ادبیات است.
گذشته ( 12 در  و  هستند  هم معنی  خراج  و   باج 

پادشاهان از رعایای خود می گرفتند.
باج را بابت محافظت از مردم در برابر حمله ی دشمنان و خراج هم 
سهمی از محصوالت کشاورزی کشاورزان بود که به پادشاه می رسید.

نیک ( 13 کار  به  تظاهر  که  است  کسی   »ریاکار« 
می  کند، در حالی که واقعاً نیکوکار نیست!

 تاول زدن یکی از عوارض پوستی است که در ( 14
اثر تماس بدن با جسم یا بخار داغ اتفاق می افتد.

یا ( 15 افراد  از  دولت ها  که  است  پولی   مالیات، 
مؤسسات دارای درآمد دریافت می کنند و دومین حرف آن هم الف است.

برایش ( 16 راه چاره ای  واقعاً  آورد، یعنی   به ستوه 
باقی نگذاشت.

اجبارکردن: کسی را واداشتن برای انجام کاری
یا کاری  از سخن  باعث می شود کسی  اقداماتی که  پشیمان کردن: 

که کرده پشیمان شود.
ستودن: تعریف کردن، تمجیدکردن

 چخماق یا سنگ آتش زنه، سنگی است سخت ( 17
از جنس کوارتز که بر اثر اصطکاک جرقه می زند و می توان با آن در 

بیرون از خانه آتش روشن کرد.
از  بیرون  فضای  عبارت  در  ولی چون  است،  پنج حرفی  هم  کبریت 
خانه عنوان شده پاسخ صحیح نیست. فندک هم که 4حرفی است.

آب ها ( 18 آن  روی  که  است  بستری   »َمسیل« 
جاری هستند.

 گزینه ی )1(: کالهبردار کسی است که با فریب ( 19
طرف مقابل صاحب همه یا بخشی از دارایی طرف مقابل می شود.

گزینه ی )2(: شّیاد کسی است که وانمود می کند شخص دیگری است.

گزینه ی )4(: قاتل است!!! بنابراین پاسخ صحیح این سؤال »دزد« است.
 به قابلیت و توانایی افراد در انجام کارها، استعداد ( 20

می گویند.
اگر کنجکاو بقیه ی گزینه ها هستید: 

گزینه ی )2(: هوش 
گزینه ی )3(: خالقیت که البته 6حرفی است! 

گزینه ی )4(: توانمندی که آن هم 8حرفی است!
 هواشی  حواشی/ توالنی  طوالنی/ ( 21

گزاشتن  گذاشتن
 سادراتی و صادراتی متفاوت اند. البته این سؤال در ( 22

قسمت سرعت و دقت آزمون سال 98 آمده بود، ولی با توجه به ارتباطی 
که با امال داشت، تصمیم گرفتیم در این قسمت از آن استفاده کنیم.

 ضرب لمثل  ضرب المثل/ مرتبت  ( 23
مرتبط/ امام ذاده  امام زاده

 حیات به معنی زندگی، تحلیل به معنی بررسی ( 24
و خصومت به معنی دشمنی است.

 ازدهام  ازدحام( 25
 خسلت  خصلت/ آفیت  عافیت/ ( 26

مسیبت  مصیبت



54

م
ش

ش
پب

گسخ
پب

ا
شب

هو

دکتر/ ( 27 دوکتور   پزشک/   پذشک  
هکیم  حکیم

 مبهوط  مبهوت( 28
 بزر  بذر، چقندر  چغندر، غند  ( 29
قند

در گزینه ی )1(: مظّرات  مضّرات
استالحات  اصطالحات و در گزینه ی )4(:  در گزینه ی )2(: 

غزاخوری  غذاخوری وجود دارد.
یک ( 30 و عرض حیاط  وقتی طول   طول حیاط: 

خانه را اندازه می گیریم.
طول حیات: وقتی مدت زمان عمر را اندازه می گیریم.

 بازدیدکننده گان  بازدیدکنندگان( 31
 عماق  اعماق( 32
 آسوده گی  آسودگی( 33
 قریب نوازی  غریب نوازی( 34
گزینه ی ( 35 حاوی/  هاوی    :)1(  گزینه ی 

)2(: ترجیه  ترجیح/ گزینه ی )4(: مهزون  محزون
 موّجح   موّجه( 36
 بوّجه ی  بودجه ی( 37
 شکرگزاری ـ گذاشت( 38
 ذوزنقه نام نوعی چهارضلعی با فقط دو ضلع ( 39

موازی، قورباغه نام دوزیست جهنده و بداهه به معنی بدون تمرین 
و هماهنگی می باشد.

آذادی ( 40 حتی/  حتا   وطن/   وتن  
 آزادی

 زیرک: باهوش/ لجوج: خودرأی/ مصّمم: ثابت قدم ( 41
 معتدل: میانه/ ناچیز: اندک/ محدودیت: تنگنا/ ( 42

بیش  از اندازه:  بیش از حد
 روزنه، دریچه، شکاف و منفذ مترادف هستند.( 43

باریکه: الغراندام/ کناره: کنار چیزی/ آبراهه: راه آب، مجرای آب
 ابداً، هرگز، هیچ گاه و به هیچ وجه هم معنی هستند.( 44
ناهنجار، ( 45 و  عجیب  غیرمعمول،   نامتداول، 

مترادف های کلمه ی غیرعادی هستند.
نامتقارن: بی تناسب

 شایستگی، لیاقت، استحقاق و سزاواری همگی ( 46
مترادف هستند. 

مسئولیت: سرپرستی، تعهد/ نبوغ: هوشیاری، ذکاوت، استعداد
دست ( 47 به  باقی ماندن،  حصول:  واژه ی   مترادف 

آمدن، تأمین و تحصیل است.
 جعلی، تقلبی، ساختگی و غیراصلی مترادف ( 48

هستند.
 عزم، اراده، قصد و نّیت هم معنی هستند.( 49
هدف ( 50 با  خنده دار  مطلب  معنی  به   نیشخند 

تمسخرکردن است، بنابراین نمی تواند جایگزین خنده دار شود.

 مترادف پویا: رونده و مترادف ایستا: راکد است. ( 51
گزینه ها  بقیه ی  کلمات  ولی  نیستند،  مترادف  گزینه  دو  این  پس 

مترادف هم هستند.
 سلیم: سالم، بی عیب، بی نقص/ هیمه: هیزم/ ( 52

تعّلل: بهانه آوردن/ ژرف: عمیق
چهار ( 53 که  علوم  می شود  »دانش ها«   مترادف 

حرف دارد و از مترادف کلمه ی ظلم که ستم یا جور می شود هم 
یک حرف بیشتر دارد.

 مترادف ثنا: ستایش است و بقیه ی گزینه ها ( 54
درست معنی شده اند.

مترادف جاهل: ( 55 و  آگاه  و  بینا  بصیر:   مترادف 
نادان می شود؛ پس این دو کلمه مترادف هم نیستند.

 نجابت، اصالت و بزرگواری هم معنی هستند.( 56
رشادت: دالوری، شجاعت

پایین ( 57 نشیب،  مترادف  و  باال  فراز،   مترادف 
می باشد. پس فراز و نشیب متضاد هستند.

 جور: ستم/ فرجام: پایان/ اعتبار: ارزش( 58
متن، ( 59 به  توجه  با  و  دقیق  یعنی   موشکافانه 

بهترین بیانگر »مباحث علمی و موشکافانه« است.
 ُکنه به معنی باطن و عمق است.( 60
است، ( 61 فعل  پایین آمدن  این که  به  توجه   با 

گزینه ی )2( نمی تواند متضاد آن باشد. بنابراین متضاد پایین آمدن:  
صعود، یعنی باالرفتن است.

هم ( 62 مترادف  نیستند،  متضاد  نازک  و   باریک 
نیستند. متضاد باریک: پهن، متضاد نازک: ضخیم

صدق و کذب، یعنی راستگویی و دروغگویی. مملو هم یعنی پر.
 کدر ≠ شفاف( 63

زالل ویژگی آب است، ولی شفاف یعنی هر چیز که پشت آن نمایان باشد.
 متضاد وافر می شود اندک یا کم و مترادف آن ( 64

هم می شود سرشار یا زیاد.
بدیُمن، یعنی بدشانس و مطلوب هم می شود مورد نظر.

به ( 65 رنج  نیستند.  یکدیگر  متضاد  گنج  و   رنج 
معنی سختی کشیدن و گنج به معنی پول فراوان ناگهانی است.

 غریو = فریاد/ فقیر = مسکین/ وقوف = آگاهی/ ( 66
ناهموار ≠ مسطّح

 شیفته، یعنی عاشق که متضاد ناامید نمی تواند ( 67
باشد. بقیه ی کلمات متضاد هستند.

 طمع و حرص مترادف هستند.( 68
 آرزو و میل مترادف هستند، ولی بقیه ی گزینه ها ( 69

متضادند.
 واژه های »نزدیک« و »کنار« معانی نزدیک به ( 70

)قریب( دارند و متضاد قریب می شود بعید )دور(.
 ریزش به معنی ریختن و رویش به معنی رشد ( 71

می باشد./ رانش: جابه جاشدن/ رهش: رهاشدن/ زایش: زاییدن
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