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 بسم الله الرحمن الرحیم

 1واژگان و امال ادبیات دهم سطح  احتمالی و پاسخنامه سواالت

 ستایش 

 معانی مقابل چند واژه درست است؟  -1

 ( فروغ : فخر( )(  ) زهی : آفرینفضل : نیکویی )رزاّق : آزاد ( ) کام : زبان ( )

 : دو  2               : یک1

 : چهار : سه                    3

 فروغ : روشنایی . –پ: رزاق : روزی دهنده 

 2گزینه :

پاسخ تشریحی بر عهده خود دانش آموز است و برای 

 آن باید واژگان انتهای کتاب را بخواند
 هاست؟هاژ( به ترتیب معنی کدام وکام –زهی  –پدیدار –فروغ  -افالک های )واژه -2

 خوش مزه  –زیور -نهان  –شور وشوق – شب آسمان (1

 زیبا -زنجیر  –بارز  –فارق  –آسمان  (2

 دام  –هالکت  –نیاز بی –شیفته  –آسمان آبی (3

 سقف دهان –آفرین  –بارز  –روشنایی  –( آسمان 4

 4پ: 
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 معنی مقابل کدام گزینه درست است ؟  -3

 فروغ: رها شدن از بدبختی (  1



 

 

 ( افالک: زمین که در آن جنگ شده 2

 ( زهی : چه بسیار خوب و آفرین3

 ( کام: باالی ابرو و پیشانی4

 4پ: 

 

 در کدام گزینه معانی هر دو واژه درست است؟  -4

 َکَرم –( فضل: دانش 2روزی دهنده          –(رّزاق : نیکویی 1

 خورشید –( فروغ : پرتو 4            ابر         –( افالک : آسمان 3

 درست  2پ: گزینه 

 1واژگان و امال ادبیات دهم سطح  احتمالی و پاسخنامه سواالت
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 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 غلط امالیی وجود وارد؟ با توجه به معانی هاواژه گروه در کدام -5

 : سازندهخاّلق –: روزی دهنده ( رّزاق 2         : نگاه   نظر – :بخشش( فضل1

 : چهرهرخسار – : بیان ف( وص4          نظیر: بیجایب ع –: پرتو ق( فرو3

 کلمه وصف  3پ: گزینه 

 

 در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟ -6

 ( تویی رزضاق هر پیدا و پنهان     تویی خاّلق هر دانا و نادان1

 ، یک نظر در کار ما کن ( الهی فضل خود را یار ما کن    ز رحمت2

 برداری ز ُزخسار ، پرده( چو در وقت بهار آیی پدیدار      حقیقت3

 ها سازی سوی خاک ( فروغ رویت اندازی سوی خاک    عجایب نقش3

 پ: گزینه یک واژه رّزاق
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 درس اول

 

 ست است ؟ معنی مقابل کدام واژه در-1

 ( خیره : حیران 2تعلل: توجه کردن              (1

 ( پیرایه : زیبا کردن 3شکن: شکننده                       

 2پ( 

 

 معانی مقابل چند واژه درست است؟  -2

 مانند( )نمط:نوع( )یله: تنومند(  )ورطه : تباه ( )هنگامه:غم ( )نادره : بی

 : دو  2: یک               1

 : سه                    : چهار3

  3پ:
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 هاست؟( به ترتیب معنی کدام واژهقفا  –شکن –برازندگی  –پیرایه  -تعلّل های )واژه -3

 پشت گردن  –پیچ وخم زلف –شایستگی  –زیور  –آوردن ( بهانه1

 گشایش –شکننده   -شایستگی  –آرایش  –( غوغا 2

 صورت  –شکننده  –نیاز بی -زیور –( بهانه آوردن 3

 گشایش –پیچ وخم زلف  –نیاز بی –زیور  –( غوغا 4

 1پ: 

 

 

 امالی کدام واژه نسبت به معنی آن درست ، درست است ؟  -4



 

 

 ( قُلغل زن : غیرتی 2لقله زن : به جوش آمدن               ( غُ 1

 کنان غوغاو ر( ُغلقله زن : شو4( قُلقله زن: غمخوار                         3

  4پ: 

 

 در کدام واژه نسبت به معانی آن غلط امالیی وجود دارد ؟  -5

 ( غفا : پس گردن 2( مفتاح : کلید              1

 ( معرکه : میدان جنگ4( نادره: بی مانند             3

 قفا  2پ: 
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 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 ها با توجه به معانی غلط امالیی وجود وارد؟در کدام گروه واژه -6

 یله:رها  –( هنگامه : غوغا 1

 معرکه: میدان جنگ  –سرخ ( گلبن: گل2

 قفا : پشت گردن  –( ورطه: هالکت 3

 نمت: روش  –برازندگی: شایستگی  -4

 واژه نمط 4پ: 

 

 

 در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد ؟  -7

 پا زن چهره نما ، تیز( گشت یکی چشمه ز سنگی جدا       ُغلغله1

 ( زین نََمت آن مست شده از غرور     رفت و ز مبدا گشت کمی دور 2

 برآورده، فلک کرده کر          دیده سیه کرده، َزهره در( نعره 3

 ( خواست کزان ورطه، قدم درکشد     خویشتن از حادثه برتر کشد 4



 

 

 واژه نمط  2پ: 
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 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 

 درس دوم

 

 های کدام گزینه، در معانی ) ضایع، مستغنی، میاسا، عمله( است؟ واژه -1

 کارفرما  –آسوده  –استقامت  –رسان ( زیان1

 کارگر –آسوده  –نیاز بی –( تلف 2

 کاردان  –سیرآب  –استقرار  –( تباه 3

 کارگر  –آزار بی –رها  –( تلف 4

 2پ: 

 

 معنی مقابل کدام واژه ها درست است؟  -3

 قرابت : خویشاوندی و خویشی 

 مولع : بیزارو متنفر شدن 

 تیمار: شیفته و مشتاق شدن 

 : نمونه کوچکی از چیزیهنمود

 1پ: 

 

 معنی مقابل کدام واژه ها درست است؟  -4

 ( )تیمار: اسب( ) ضایع :تلف ( 1

 مانند( ) مولع : عامل( ( )محال: بی2



 

 

 ( )عمله : کارگر( ) قرابت : خویشی( 3

 نیاز(:نشان ( )مستغنی: بیهمیاسا: آسوده ( ) نمود ( )4

 2پ: 
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 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 معنی کدام واژه ) شیفته (است ؟ -5

 ( مولع 4( تیمار       3نموده           (2مستقنی          (1

 4پ:

 

 

 معنی کدام واژه در مقابل آن )غلط( آمده است؟ -6

 ( محال: ناممکن2( میاسا: آزردن               1

 ( مولع : آزمند 4( تیمار: خدمت کردن           3

 1پ: 

 

 در کدام جمله غلط امالای وجود دارد ؟  -7

 ( با اوقات تلخی صدایش را صاف کرد و گفت :1

 تنایی نداشت تیمار می کرد وبه کسی اع ( اسب 2

 ( خودش را از بنَا و عمله مستقنی وباالتر میدانست 3

 ( در چشمانش نموده تنفرو بددلی از بنا و عمله داشت4

 3پ: 

14157109121 



 

 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 در کدام گروه کلمه غلط امالیی وجود دارد ؟  -8

 قرابت وخویشی  -( عمله و کارگر1

 میاسا و آسوده  –( ُمحال وبی اصل 2

 تیمار وغم  -( مستقنی و بی نیاز3

 ضایع و تلف  –( مولع و آزمند 4

 3پ: 
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 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 

 درس سوم 

 درست است ؟ها معنی مقابل کدام واژه  -1

 ( )درحال: فورا( )شوخ: چرک (1

 کرای: دریا() رمه: وام ( )  (2

 ( ) فرج: رهایی( ) رقعه: نامه ( 3

 ( )شوریده : آشفته ( ) قیم: سرپرست( 4

 2پ: 

 

 معنی مقابل کدام واژه هابا توجه به شماره آنها همگی درست است؟  -2

 (مکاری : خوش اخالق 3( دین : وام     2( تازی: زبان عربی  1

 دالک : اموال( 6دی          ( رمه : آزا5( بیشه: ساحل  4

1)1- 3- 4             2 )2- 3- 5  

3 )2- 3- 4               4 )3- 5 – 6  



 

 

 4پ( 

 

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 معانی مقابل چند واژه درست است؟ -3

 )شوخ: بازی گوش(  ) ادیب :بافرهنگ( ) فراغ :جوانمردی( 

 ) مرمت: اصالح( ) پالس: گلیم پشمی( 

1) 1       2 )2            3 )3          4 )5 

 

 در کدام گزینه معانی هر دو واژه درست است؟ -4

 سرپرست -قیم : کیسه کش حمام  (1

 آزردن -( گسیل کردن: اسیر2

 دانابسیار -( ادیب: نویسنده3

 ساحل  –بیشه : نیزار  (4

 1پ: 

 

 

 هاست؟( به ترتیب معنی کدام واژهرمه  –مکاری  –شوریده  -درحال های )واژه -5

 شتابان -نیاز بی –آشفته  –اخیرآ ( 1

 گله  –کرایه کننده اسب  –عاشق  –درنگ ( بی2

 وام  –کرایه  –خشک  –( گشایش 3

  سرکش -کش کیسه –رنجاندن  –( آزاد 4

 2پ: 

 

 معنی مقابل کدام گزینه درست است ؟ -6



 

 

 ( شوریده : کسی که عاشق و عارف است1

 ای از نوع پشم و ارزان ( پالس : جامه2

 ( گسیل کردن: زندانی کردن و رنجاندن3

 ( مکاری : کرایه دهنده اسب و شتر 4

 3پ: 

 

 وارد؟ ها با توجه به معانی غلط امالیی وجوددر کدام گروه واژه -7

 ای پشمی( پالص: جامه2( مغربی: متعلَق                 1

 ( رقعه: نامه 4( غوک: قورباقه                    3

 2پ: 

 

 باشد؟امالی کدام واژه با توجه به معنی آن صحیح نمی -8

 ( تسبیح : خدارا به پاکی یاد کردن 1

 ( احلیت: شایستگی2

 ( قیم : سرپرست 3

 ( فراق: آسایش4

 2پ: 

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 امالی کدام واژه درست است ؟  -9

 ( احلیت و لیاقت 2( رقعه و نامه               1

 ( تصبیح و سبحان هللا گفتن 4( پالص: جامه پشمی        2

 1پ: 

 

 در شعر زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟ -10



 

 

 عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش          دینال یبه صبح م یدوش، مرغ

 به گوش  دیمگر آواز من رس        از دوستان مخلص را  یکی

 وشحکند مد نیچن یبانگ مرغ           گفت باور نداشتم که تو را

 و من خاموش یگومرغ تصبیح          ستین تیآدم طشر نیگفتم ا 

1)1                2 )2                3)3               4)4  

 2پ(
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 1واژگان و امال ادبیات دهم سطح  احتمالی و پاسخنامه سواالت

 

 درس پنجم

 معنی کدام واژه )قوس زیر گردن (است؟  -1

 ( غارب 2( ُکلّه                 1

 (آخره 4( میراب               3

  4پ: 

 هاست؟( به ترتیب معنی کدام واژهبیغوله  –وقب  –میراب  -شندرغازهای )واژه -2

 کوله بار –پشت سر  -سرمایه دار –( پریشان 1

 خوش قد وقامت  –بیابان  –آبدارچی  –( بدبختی 2

 کنج –گودی چشم  –نگهبان آب  –( پول کم 3

 صندوقچه –نمونه  –پای اسب  پشت -( خواروبار4

 3پ:

 

 معنی کدام واژه در مقابل آن )غلط( آمده است؟ -3

 ( گرته برداری: طراحی با خاک 1



 

 

 ( خیل : خسیس 2

 ( بر خوردن : درمیان قرار گرفتن 3

 ( ُگرده : پشت 4

 2پ: 

 در کدام گزینه معانی هر دو واژه درست است؟ -4

 وعظ کردن  -( خطابه : سخنرانی1

 اموال  –( بیغوله: گنج 2

 جانشین  –( خیل : گروه 3

 آرامش یافتن  –( معاشرت : الفت داشتن 4

 1پ( 
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 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 در کدام گزینه،  معنی بعضی واژه ها نادرست است؟ -5

 ( )خیل : دسته ( ) میراب : نگهبان آب ( 1

 ( ) بیغوله :گنج( ) مرفه: آسوده( 2

 ( تسال: آرامش( ) رندانه: زیرکانه( 3

 ( )بنشن: آشفته( ) رعنا:زیبا( 4

 4پ: 

 

 ها با توجه به معانی غلط امالیی وجود وارد؟در کدام گروه واژه -6

 ( خلف صدق: جانشین راستین2قرار               ( تمانینه:آرامش و1

 ( غارب میان دو کتف 4               ( عیال: زن وفرزندان  3

 1پ( 

 

 امالی چند واژه اشتباه است ، با توجه به معانی؟  - 7



 

 

 )قارب: میان دو کتف( )معاشرت: گفت وشنید(  ) ایال :زن ( )حقارط: پستی ( )ختابه : وعظ کردن(  

1) 2      2 )3      3 )4        4)5  

  4پ( 

 

  

 درس ششم و هفتم

 ها نادرست است؟ در کدام گزینه معنی بعضی واژه -1

 ) حدیث:ماجرا ( ) جبار: مسلط( (1

 ( )صودا:اندیشه( ) غنا:نغمه(2

 ( ) صدیق: راستگو( ) کید: فریب( 3

 ( )غداوت: دشمنی ( ) فرقت: جدایی(4

  2پ:
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 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 مقابل کدام واژه نادرست است؟توضیح -2

 فرقت : جدایی یا دوری از کسی یا چیزی(1

 ( کید: فریب دادن وحیله گری2

 نقض: شکستن قول و عهد وپیمان(3

 کایدان : کلید دار انبار( 4

 4پ:

 

 در کدام گزینه معنی مقابل واژه درست است ؟ -3

 غداوت: دشمنی(1

 معاش : شرارت(2

 جبار : قاتل(3



 

 

 سودا: شاعر( 4

 1پ:

 

 در کدام گزینه معنی هر دو واژه درست است؟-4

 زندگی –َطَرب : سرنوشت (1

 کاستی –( نقض: عیب 2

 سرود –( ِغنا: دستگاه موسیقی 3

 آبادگری –( َکید: بناکردن 4

 4پ:
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 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 ترتیب کدام است ؟های زیر به معنی واژه -5

 ُوصلت( -سودا -ُحقّه -) نقض

 پستی –شیفته  –مکر  –پایان (1

 رسیدن -شاعر  -انبار –حیله (2

 پیوستگی  –اندیشه  –جعبه  –(شکستن 3

 پیوند –اندیشه  -مکر –( نشان 4

 3پ: 

 

 

 ست است به جز؟ها همگی درمعنی واژه -6

 معاش : زندگی(1

 ( حدیث: ماجرا2

 مسلط( جبار: 3

 ( فرقت: رسیدن 4



 

 

 4پ:

 

 های زبر صحیح است؟معنی چند واژه از گروه واژه -7

 گران( ) جفا: سرنوشت( قصد( ) غنا: سرود( ) کایدان: حیله)غداوت: 

 )محنت: درماندگی( 

1)2                   2 )3              3)4              4)5 

 2پ:
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 پکیج جمع بندی رو حتما ببینیدزدن ادبیات،  %100برای 
 در کدام واژه غلط امالیی وجود دارد؟ -8

 ( غداوت: دشمنی2( طرب: شادی                     1

 ( حقه: صندوق4( فرغت: جدایی                     3

 

 چند واژه در عبارت زیر غلط امالیی دارد ؟ -9

 صلتد هم وُ ت بوّ د: هم فرغَ ن دو ضد جمع بوّ هاست، زیرا که در میااین قَصه از عجیب ترین قَصه

 در نهایت تخت وگاه بّود ، د ، بندو چاه بوّ  د ، هم جفا در بدایطد ، هم شادی هم آفت ، هم وفا بوّ نت بوَ مه هم

 پس چون در او این چندین اندوه و طرب بود

 ( چهار4( سه          3( دو                 2یک                (1

 بدایت  –محنت  –واژه = فرقت  3پ: گزینه 

 

 کدام واژه باتوجه به معنی آن دارای غلط امالیی می باشد؟ -10

 ( کوته نظری: اندک بینی1

 ( قنا : سرود2

 ( سودایی: عاشقی3

 ( غداوت : دشمنی4



 

 

 2پ: 
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 درس هشتم 

 نادرست است؟در کدام گزینه معنی مقابل واژه ها -1

 )حضیض : مهارت( )فلق: اندوه( (1

 )رفیع: بلند( )عامل: والی((2

 ( )عزم: اراده( ) غبطه: رشک بردن( 3

 )تناور: فربه ( ) نجابت : پاک منشی(4

 1پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 به ترتیب درکدام گزینه آمده است؟ سخره( –تاالب  –ضامن  –معنی واژه های )حضیض  -2

 عیب جویی –بند آب –خیر بانی -( آرزو1

 بی حیایی –دریاچه خشک  –والی  –(رنج 2

 مسخره کردن -آبگیر –کفیل  –(فرود 3

 ریشخند –نیزار  –حضانت  –( راستگو 4

 3پ:

 

 جز؟ ها همگی درست است بهمعنی واژه  -3

 عزم: اراده(2فلق: عزت                    (1

 عامل : حاکم( 4سخره : مسخره کردن          (3

 1پ:

 

 ها درست است؟تمام معانی کدام واژه -4



 

 

 الف( فلق : سپیده صبح           ب( تاالب: نیزار           

 شرف: بزرگواری ج( غبطه: آرزو کردن            د( 

 ه( نجابت: بزرگواری           

 ب  -( الف4د          -( ج3ج        -( ب2د         -(الف1

 2پ( 

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 درست است ؟نا توضیح مقابل کدام واژه -5

 ( حضیض : جای پست در زمین یا پایین کوه1

 ( غبطه : حال و روز کسی را آرزو داشتن2

 (سخره: کسی که مورد مسخره گرفته می شود 3

 ( آغاز سپیده دم وطلوع آفتاب4

 3پ(  

 

 واژه غلط امالیی وجود دارد؟ در کدام -6

 ( عزم: قصد2(تاالب: آبگیر                            1

 (حضیض: فرود4   کردن : آباد کردن            (امارت3

 3پ:

14157109121 

 ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینیدزدن  %100برای 
 در کدام گروه واژه غلط امالیی وجود ندارد؟-7

 طناور: جثه( ( )رفیع: مرتفع( )1



 

 

 ()ازم:اراده( )سخره : ریشخند( 2

 ( )عامل: حاکم( ) ظامن: کفیل(3

 ( )غبطه: رشک بردن( ) ضامن: کفیل(4

 4پ(

 

 جز؟تمام کلمات غلط امالیی دارد به -8

 حضیز: فرود (1

 ( عزم: قصد2

 قبطه: رشک بردن (3

 ( ظامن: کفیل4

 2پ(

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 

 درس نهم 

 در کدام گزینه معنی هر دو واژه درست است؟ -(1

 سخن ( )طالع: بخت( ( )آیت:1

 گران(( )محنت: اندوه( ) خذالن: حیله2

 ()آیت: نشانه( )طالع: بخت( 3

 ( )محنت: اندوه( )خذالن: سخنوران(4

 3پ:

 

 معنی چند واژه نادرست است؟-2

 ماسوا: به جز خدا –کردن: ثابت کردن علم -مفتخر: سربلند

 –محنت: مهربانی 



 

 

1) 1               2)2           3)3             4 )4 

 2پ:

 

 اند ؟دولت ( به ترتیب در کدام واژه ها آمده –آیت  –طالع  -های )محنتمعنی واژه -3

 دارایی -نشانه -بخت –( غم 1

 فرمانروا –پستی  –سرنوشت  –( مهر 2

 کنترل کردن –فرومایه  -سرگذشت –اندوه ( 3

 دارایی –پستی  –بخت  –( مهر 4

 1پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 جز؟توضیح همه واژه ها درست است به -4

 ( هما: به معنی فرخنده ونماد سعادت است1

 ( ماسوا: چیزی آنچه غیر از خداوند2

  ( آیت: معجزه ونشانه همانند کلمات قرآن3

 شود .خذالن: افرادی که از دین جدا می( 4

 4پ:

 

 دارد؟درکدام واژه غلط امالیی وجود -5

 ( عایت: نشانه2           ( خذالن: درماندگان       1

 ( طالع : سرنوشت4( مفتخر: سربلند                        3

 2پ:

 

 جز؟همه کلمات دارای غلط امالیی است به -6

 ( ماصوا: همه موجودات2( خزالن : درماندگان              1



 

 

 ( مهنت: غم4( طالع: بخت                       3

 3پ:

 

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 درس دهم 

 معانی مقابل چند واژه درست است؟  -1

 ) اجابت کردن: پذیرفتن( ) اسوه: نشان( ) جنود:سپاهیان( ) نسیان: ستم دیده( 

 )خور: آرزو( 

1) 2             2)3       3)4               4)5 

 

 ر دو واژه درست است؟در کدام گزینه معانی ه -2

 ای از دریا شاخه –خور: زمین پست (1

 خواهش کردن–( اجابت کردن: درخواست کردن 2

 حسد –رعب: عقده ( 3

 پاسخ دادن –( استدعا: پذیرفتن 4

 1پ: 

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 

 1واژگان و امال ادبیات دهم سطح  احتمالی و پاسخنامه سواالت



 

 

 
 ضیح مقابل کدام گزینه نادرست است؟تو -3

 ( حنین: نام نبردی بین مسلمانان و کافران پس از فتح مکه1

 ( سکان : ابزاری در دنباله کشتی برای نگه داشتن کشتی 2

 ( تکلف: برخود رنج نهادن و خودنمایی کردن 3

 ( خانگاه : محلی که درآن درویشان گرد میآیند4

 2پ:

 

 ی هر دو واژه صحیح است ؟در کدام گروه کلمه معن -4

 ( )رعب: ترس() مشیت : اراده(1

 ) نسیان: دلدار(( ) جنود: سپاهیان ( 2

 ( )وسواس: تردید( )خور: ضعیف(3

 )غنا: ارث بردن() تجلی: آشکارشدن(4

 1پ:

 

 معنی واژه های زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است ؟ -5

 جنود(–اجابت کردن  -استدعا -) مشیت

 سردسته( -دریافت کردن -نیاز –)تنگدستی  (1

 سپاهیان ( –پذیرفتن  –خواهش  –)اراده (2

 اشک( –پذیرفتن  –نیاز  –( )صلح 3

 رهبر( -کردنبرطرف –خواهش  –()اراده 4

 2پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 



 

 

 ها همگی درست از به جز؟معنی واژه -6

 ( رعب: دلهره2نسیان:فراموشی                 ( 1

 ( استدعا: خواهش کردن4گری                 ( تکلف: جلوه3

 3پ:

 

 ها ، همگی نادرست است؟ معنی مقابل کدام واژه ها باتوجه به شماره آن -7

 ( نفوس: خرافات3غنا : توانگری             ( 2وسواس: دودلی            (1

 تکلف : انجام دادن( 6( نسیان: شادمانی کردن     5                  لهره( رعب:د4

1 )1- 3 – 4                   2)2 - 5 – 4  

3 )3- 5- 6                     4 )4- 5 – 6  

 3پ: 

 

 د ارد؟ ندر کدام واژه غلط امالیی وجود  -8

 درآ ن گرد می شوند.خانغاه: محلی که درویشان ( صردمدار:رییس           1

 خوانانخودنهادن     مقریان: قرآنبر(طکلف: رنج3

 4پ: 

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟ -9

 ( استدعا ودرخواست کردن 1

 ( ثکان : ابزاری در دنباله کشتی2

 ( سوله : ساختمان سقف دار3

 ( راست و ریس کردن: آماده کردن4

 2پ: 

 



 

 

 در کدام گروه کلمه غلط امالیی وجود دارد؟  -10

 سردمدار:سرمشق( –( )اسوه:سرمشق 1

 تکلف: تجمل( –( )تجلی: جلوه کردن 2

 نصیان: فراموشی(–( )وصواس:دودلی 3

 خوانان(مقریان: قرآن –( ) خانقاه: محل گردهمایی درویشان 4

 3پ: 

 

 درس یازدهم

 توضیح مقابل کدام واژه غلط است ؟-1

 (تاوان: زیان یا آسیبی که بخاطر خطاکاری به دیگران میزنیم.1

 ابآمیز درباره یک کت( تقریظ: نوشتن یادداشتی ستایش2

 ( مصلحت: آنچه که سبب خیروصالح انسان باشد.3

 ( کفاف: آن اندازه روزی که انسان را بس باشد4

 1پ: 

 

 ها نادرست است؟واژهتمام معانی کدام  -2

 َزبَر:باال( -) آرمان: آرزو(1

 ( مالک:حاکم –سل:درمانده )مگ(2

 خصم : دشمن( –( )مهیت : ترسناک 3

 جسارت : دلیری(  -( )فراق: دوری4

 2پ: 

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 معنی واؤه های زیر به ترتیب کدام است؟-3

 َزبَر( –وقاحت  –تکریم  –) خصم 



 

 

 تند و سریع –حیایی بی –مقام  –طی کردن  (1

 حصار -حیله کردن  –آراسته  –( تیزرو 2

 دسته -حسدورزیدن -شاد –( زیان 3

 مقابل پایین  –شرمی بی –گرامیداشت  –( دشمن 4

 4پ:

 

 ست؟ معانی مقابل چند واژه نادرست ا -4

 توسن: گروه( -سل: جدامشومگ –َمدفن: دفن کننده  -ارمالک : معی –) گلشن : گلزار 

1)2               2 )3             3 )4             4 )5 

 2پ: 

 

 باشد؟در کدام گزینه معنی واژه صحیح نمی -5

 ( جسارت: سرسختی2سل: رهامکن             ( مگ1

 ( مالک : ابزار سنجش4( خصم: دشمن                   3

 2پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 در کدام گزینه معنی مقابل هر دو واژه نادرست است ؟ -6

 آرمان :درخواست کردن (  –( )معیار: آرزو 1

 اصل هرچیز( مالک : –() گلشن: گلستان 2

 مصلحت: سرنوشت ( –فرسا: خسته کننده ()طاقت3

 خصم: دشمن( -() توسن : اشتیاق4

 1پ:

 

 جز؟هادرست است بهتمام معانی واژه -7



 

 

 سل: جدامشو ( مگ1

 ( معیار : اندازه 2

 ( توش: دهانه 3

 ( توسن : اسب سرکش4

 3پ: 

 1واژگان و امال ادبیات دهم سطح  احتمالی و پاسخنامه سواالت

 درکدام واژه غلط امالیی وجود ندارد؟ -8

 ( تقریـظ: سـتودن1

 ن باشد.مسلحت: آنچه که سبب خیر و صالح انسا (2

 محیب: ترسناک(3

 ( تکریم: بزرگداشت، گرامیداشت4

 1پ:

 

 ها نادرست است ؟در کدام گزینه امالی یکی از واژه -9

 (وقاحت: بی شرمی، بی حیایی 2ِ                         خصم: دشمن       (1

 توصن: اسب سرکش، متضاد رام        ( 4(طاقت فرسا: خسته کننده                  3

 4پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 باشد؟چند مورد دارای غلط امالیی نمی -10

 خسم: دشمن( -فراغ: دوری -مگثل: جدا مشو -تکریم: بزرگداشت -)تغریـظ: سـتودن 

1)2              2)3                  3) 4                     4 )5 

 4پ:

 



 

 

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 درس دوازدهم

 

 توضیح مقابل کدام واژه غلط است ؟ -1

 .ارزش استبیآبنـوس: درختـی اسـت که چوب آن سـیاه، سـخت، سـنگین و (1

 یا تشریفات نظامی، بر سر می گذارند.: کاله فلزی که سربازان به هنگام جنگ  خود(2

 ، مانند شیر و پلنگ و گرگندهَدد: جانور َدر( 3

 ( خدنگ: چوبی سخت و محکم که از آن تیر و نیزه می سازند.4

 1پ:

 

 معانی مقابل چند واژه درست است؟ -2

 هماورد: حریف( -گرد: دلیر -کوس: طبل کوچک -)ترگ: کاله خود

1)1           2)2          3)3           4)4: 

 3پ:

 

 هاست؟مضرت( به ترتیب معنی کدام واژه-کام  –سلیح  –های )عنان واژه -3

 زیان رساندن –خوشبو  –آرامش  –( آگاه 1

 زیان  –مراد –افزار جنگ  –( افسار 2

 آزار -خوار –بیان  –کهنه ( 3

 زیان بار –لهو ولعب  –نشان  –( عارف 4

 2پ:

 

 معنی مقابل کدام گزینه درست است ؟ -4

 ( زه: شیون2بهرام: سیاره مریخ               (1



 

 

 ( هماورد: دریانورد4( ستوه: پریشان                      3

 1پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 معنی مقابل کدام واژه ها درست است؟  -5

 بزرگ    ب( مصادره: دریافت کردن          ج( مزیح: شوخی کوس: طبلالف(

 د( گبر:نوعی جامه دامادی 

 ج -( الف4د          -(ج3ج         -( ب2ب          -( الف1

 4پ:

 

 (است؟معنی کدام واژه )گرد -6

 پهلوان(4( زیان         3خروشنده                (2کارزار           (1

 4پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 معنی کدام واژه در مقابل آن غلط آمده است؟ -7

 )مصادره:جریمه کردن( (1

 ()عامل:دلیل(2 

 ()سپردن:طی کردن(3

 ()سندروس:صمغی زرد رنگ(4

 2پ:

 



 

 

 با توجه به شماره آنها همگی درست است؟  معنی مقابل کدام واژه ها -8

 سلیح: ممال سالح-3عنان:سوگند         -2کام : مراد            -1

 کیوان :خورشید-5بارگی :اسب         -4

1)2- 4- 5          2 )3- 4 – 5 

3 )1- 3 -4          4)1- 2 -5 

 3پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 واژه درست است؟در کدام گزینه معانی هر دو  -9

 هماورد:سپاه –(گرد :دلیل 1

 سندروس: پوست: درخت -( آبنوس: چوب درختی گرانبها2

 خدنگ چوب نیزه وتیر -(عنان:افسار3

 زه:زجر -( زجر:آزار4

 3پ:

 

 در کدام واژه نسبت به معانی آن غلط امالیی وجود دارد ؟  -10

 ( کوس:طبل بزرگ2طیز:تند وسریع                (1

 ( سندروس: صمغ زرد رنگ4سلیح: افزار جنگی           ( 3

 1پ:

 

 امالی کدام واژه نسبت به معنی آن درست ، درست است ؟ -11

 مصادره: تاوان گرفتن، جریمه کردن (2مذیح:شوخی                (1

 نبهاستآبنـوص: درختـی اسـت که چوب آن سـیاه، سـخت، سـنگین و گرا (4حماورد: حریف             (3

 2پ:



 

 

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 ها با توجه به معانی غلط امالیی وجود وارد؟در کدام گروه واژه-12

 هماورد: حریف -کوس: طبل بزرگ(1

 مصادره: تاوان گرفتن -(مضرات: گزند رسیدن 2

 صلیح:افزار جنگ  -(سطوه: درمانده3

 زه:چله کمان –خود (ترگ: کاله 4

 

 

 درس سیزدهم

 معانی مقابل چند واژه درست است؟ -1

 )افسر: تاج( )بردمیدن:خروشیدن( )کمند افکن: ساز()نظاره: شنود(

1)1          2 )2             3)3         4 )4 

 2پ:

 1واژگان و امال ادبیات دهم سطح  احتمالی و پاسخنامه سواالت

 معنی کدام واژه ) سرنیزه (است ؟  -2

 شیراوژن(2                ان   (سن1

 (فتراک4 (افسر3

 1پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 



 

 

 معنی مقابل کدام گزینه درست است ؟  -3

 ( افسر: مراقب2(آورد: جنگ                  1

 ( پدرام: آراسته4(خطه: زمین آباد               3

 1پ:

 

 معنی مقابل کدام گروه واژه ها نادرست است ؟ -4

 بسنده: سزاوار -دوده: دودمان (1

 ویلـه کـردن: فریـاد زدن -فراز آمدن: رسیدن (2

 دمان:خورجین –شیراوژن:رحم کردن  (3

 افسر: تاج -هژیر: چابک (4

 3پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 توضیح مقابل کدام واژه نادرست است؟ -5

 باشدچرخ وپیچ که در طناب وکمند وزلف می تاب:(1

 ( چاره گر: کسی که با حیله و تدبیر،کارها را بسامان کند2

 (خدنگ: درختی است بسیار سخت که از چوب آن نیزه3

 و تیر سازند. 

 (درع: اسب رام شده و تربیت دیده برای مسابقه4

 4پ:

 

 م واژه غلط است؟( معنی کدا5

 (فتراک:ترک بند1

 فوج:گروه(2

 هژیر : برده (3



 

 

 ویله کردن : فریاد زدن(4

 4پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 در کدام گزینه معانی هر دو واژه درست است؟ -6

 سرگشته -متحیراورد:(2دیهیم               -افسر: تاج(1

 چابک -(هژیر:دالور4رام               -عنان:افسار(3

 1پ:

 

 ها درست است؟تمام معانی کدام واژه -7

 فوج:شاخ             ب(ویله کردن: خشمگین شدنالف(

 ج(باره: آوازه              د(پدرام :نیکو       ه( دمان:خروشنده

 د –ج -( ب2ه                -ب -(الف1

 ج –ب  -( الف4                ه  –د  -( ج3

 4پ:

 

 امالی کدام واژه نسبت به معنی آن درست ، درست است ؟ -8

 سنان: سر نیزه (2فطراک: ترک بند        (1

 ثفند: اسب زرد رنگ(4افصون: حیله کردن       (3

 2پ:

 

 ی وجود دارد ؟ در کدام واژه غلط امالی -9

 (خته:سرزمین 1

 (زره: جامه جنگی2

 بسنده: سزاوار (3



 

 

 بند( فتراک ترک4

 1پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 درس چهاردهم

 هاست؟( به ترتیب معنی کدام واژهسوداگر –اشباه –طاس -خواجه وش های )واژه -1

 جادوگر( –مانندها  –تکه  –()قیام 1

 بین(کف –سایه  –چیز بی –()روییدن 2

 خریدار و فروشنده( -مانندها –کاسه مسی  -()کدخدامنش3

 جادوگر –سایه  –تکه  -()کدخدامنش4

 3پ:

 

 معنی مقابل کدام گزینه درست است ؟  -2

 ( مسلم داشتن:باورکردن2(قهر: پایان                   1

 ( کل: جنگنده 4( زبون : باوقار             3

 2پ:

 

 

 واژه نادرست است ؟ معنی مقابل کدام-3

 (جولقی: ژنده پوش و گدا و درویش   1

 (حاذق: ماهر، چیره دست2

 سوداگر:  خریدار و فروشنده (3

 (ابدال:زنان کامل4

 4پ:



 

 

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 معانی مقابل چند واژه درست است؟  -4

 مسلم داشتن:  باور کردن(( )قهر:خشم ،غضب) )زبون: دیوانه و عاشق (

 جولقی:سپرجنگی( ) ندامت: پشیمانی، تأسف()

1)2            2)3 

3)4            4)5 

 5پ:

 

 معنی کدام واژه در مقابل آن غلط آمده است؟ -5

 کامل      ب( جولقی:گدا     ج(قهر: تمام کردن        د(طاس: سینی مسی الف(ابدال:مردان

 د -( ب2ب          – الف(1

 ج -( الف4د                -( ج3

 3پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 در کدام گزینه،معنی بعضی واژه ها نادرست است؟ -6

 کل :کچل ( -)مسلم داشتن: باورکردن(1

 حاذق: ماهر( –) زبون: شیوه 2

 ندامت : پشیمانی( –()سرگینه: فضله اسب 3

 عربده: نعره وفریاد( –()تلطف: مهربانی 4

 2پ:



 

 

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 امالی کدام واژه نسبت به معنی آن درست ، درست است ؟  -7

 تلطف: مهربانی(2حاذغ:چیره دست               (1

 (تاس: کاسه مسی4    ضبون:ناتوان                 (3

 2پ:

 

 دارد ؟ ندر کدام گروه کلمه غلط امالیی وجود  -8

 صرگین:فضله اسب(2عبدال:مردان کامل                       (1

 (جولغی:گدا ودرویش             4سوداگر:خریدارو فروشنده              (3

 3پ:

 

 دارد؟ درکدام واژه غلط امالیی وجود -9

 ابلیس: شیطان(2نطق:سخن گفتن                        (1

 صفاحت: بی عقلی(4طشت:لگن               (3

 4پ: 

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟  -10

 در نوایی طوطیان حاذق بدی         در خطاب آدمی ناطق بدی          (1

 گفت ای دریغ         کافتاب نعمتم شد زیر میغ  ریش بر میکند و می(2

 گذشت              باسر بی مو، چوپشت تاس وتشط جولغی ای یربرهنه می(3



 

 

 از قیاسش خنده آمد خاق را                کاو چو خود پنداشت صاحب دلق را(4

 3پ:

 

 چند واژه دارای غط امالیی می باشند ؟ -11

 بغال: غله فروش( -صدر: باالی مجلس –میغ: ابر  –دلغ:بیرون آوردن شمشیر از نیام  –)سفاحت:بی عقلی 

1)2         2)3           3)4           4)5 

 1پ:

 

 چند واژه از واژگان زیر دارای غط امالیی نیست ؟ -12

 غهر:خشک( -حاذق: ماهر –طق: سخن گفتن ن –ناطغ: خطیب  –) طشت: لگن 

1)2                    2)3                 3)4             4)5 

 2پ(

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 درشانزدهم

 معانی مقابل چند واژه درست است؟  -1 

 مندرس: زیبا ( –فیاض: فراوان   -صاحبدل: عارف -پاس داشتن: قرار دادن  -)استماع: شنیدن

1)2             2 )3                4 )4                      4)5  

 4پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 



 

 

 هاست؟طبیعت( به ترتیب معنی کدام واژه –خودرو –بدسگال  -ارتجاالهای )واژه -2

 ذات  –خودجوش  –زشت  –منعطف (1

 عادت  -خودرای  –بدخواه  –درنگ بی(2

 ریشه  -لجوج –ذات بد –موقع به (3

 عادت –خودجوش  –بدخواه  –منعطف (4

 2پ:

 

 معنی مقابل کدام گزینه درست است ؟  -3

 ادبار : زخم(2(اوان : وقت                      1

 ( تکیده : چاق 4( منت: تهمت                      3

 1پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 

 درست است؟ نامعانی در کدام گزینه همه  -4

 (لعب : گناهطرقه: عجیب ( ه:) جاقی:عادت( ر:) الجرم: شیفته( د:))ج:( مندرس: کهنه) تقریر: بیان( ب:)الف :

 ر( –ج  –( )ب 2ر(                               –د–)الف (1

 ر( –ه  –()د 4 ر( -ه  –( )ج 3

 3پ:

 

 معنی مقابل کدام واژه ها درست است؟  -5

 مغلوب: شکست خورده( -)صاحبدل: عارف (1

 مالوف : خسته ( –تکریم: گرامیداشت  ()2

 مسخرگی : بداهه گویی( –()لهو: زیان 3

 ادبار: بدبختی( -پاکیزگی ()استرحام:4

 1پ:



 

 

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 

 معنی مقابل کدام واژه درست است؟ -6

 ایزنگاری: آبی فیروزه (2استماع : دیدن                      (1

 ( مخذول: معمول 4ملتفت شدن: آگاه شدن             (3

 3پ:

 

 مده است؟ کدام واژه در مقابل آن غلطمعنی -7

 ادبار : تیره بختی(2منکر : پشیمان                      (1

 ( استرحام : رحم خواستن4بدسگال: بد اندیش                     (3

 1پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 

 ؟(است زنگوله معنی کدام واژه )-8

 (کمیت 2مسکر                        (1

 جالجل (4دستار                        (3

 4پ:

 

 توضیح مقابل کدام واژه نادرست است؟ -9

 شراب. آورد؛ مثل یم یآن مست دنیکه نوشـ یزیچ مسکر:(1

 .آنچه مردم را مشغول کند ،یو سرگرم یزبا (لهو:2



 

 

 پوشند.می با ارزش که در جشن یپالس: جامه ا( 3

 بسم هللا الرحمن الرحیم می گوینددر این وقت. ز آنجا که مسلماناندن،ایبر کردن: سر جانوررا( بسمل 4

 3پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 

 ر صحیح است؟یهای زعنی چند واژه از گروه واژهم -10

 معاصی:گناهان(–دانگ: بخش  –الزام:ضرورت  –ادبار: ضروری  -پاس :نگهبانی)

1)1                        2)2                   3)3             4)4 

 1پ:

 

 

 در کدام واژه نسبت به معانی آن غلط امالیی وجود دارد ؟ -11

 (فیاض: فراوان2(اسطرحام: طلب رحم کردن                   1

 مخذول: زبون گردیده                       ( تکریم : گرامیداشت   3

 1پ:

 

 امالی کدام واژه نسبت به معنی آن درست ، درست است ؟  -12

 عدبار : تیره بخت( 2مطداول: مهمولی                 (1

 (تعلیقات: پیوست ها4پالص: جامه کم ارزش          ( 3

 4پ(

14157109121 



 

 

 بندی رو حتما ببینیدزدن ادبیات، پکیج جمع  %100برای 
 ها با توجه به معانی غلط امالیی وجود وارد؟در کدام گروه واژه -13

 منت:سپاس -: عمل و شغل مطربیطربـم(1

 ترقه:عجیب –مندرث : کهنه (2

 دوات : جوهر–عتاب کردن:سرزنش کردن (3

 مفتول: سیم –(تقریر: بیان 4

 2پ(

 

 

 غلط امالای وجود دارد ؟ چند در جمله  -14

 کلفت یها شهیشو یمفتول دستهبا عینک دوربیظی و  یحتبود و نیب کیخان سخت نزد حیمس رزایم)

 خواند.از روی کاغذ سفید انشای خود را میشد که خسرو یفت نمطومل دیدینم یدرست و حساب ،ینگارذ 

1)2        2)3           3)4           4)5 

 2پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 در کدام جمله غلط امالیی دیده می شود -15

 .بر خروس مغلوب مخذول و ناالن استرحام می کرد(1

 سر قلم را باوقار وطمانینه وارد دوات کرد .(2

 ( او تصویری را با ظمایم و تعلیغات در نهایت استادی کشید.3

 مغلوب را بسمل کردم و از او هلیمی ساختم.( خروس 4

 3پ:

 و هجدهم و نیایش درس هفدهم

 ( است؟ رایزن -مرحمت  –لگام  –برین های کدام گزینه، در معانی )واژه-1



 

 

 قاضی -قدردان  –توانایی  –(بیش از حد 1

 مشاور  –لطف  –افسار  –(باالیین 2

 تقاص گیرنده  –مهربانی  –سوخته  –( ابتدا 3

 منجی -شکرگذار –قدم  -(بیش از حد4

 2پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
  معنی مقابل کدام واژه ها درست است؟  -2

 کردن شکشینثار: پفرار کرد          ب(چاووش درداد: الف(

 یی: نهاییغا میوه                 د( تاکستان: باغ ج( 

 ج          –( الف 2د               -( ب1

 د -( الف 4د               –( ج 3

 1پ:

 

 درست است؟ نا معنی مقابل کدام واژه ها -3

 ویژه منحصر :  -2         ذی حیات : دربستر مرگ         -1

 تملک: دارا شدن -4مبتنی: پرداخت                             -3

1 )2- 3                            2 )3- 4                 3 )1- 3     4 )1-4 

 3پ:

14157109121 

 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 
 



 

 

 معانی مقابل چند واژه درست است؟ -4

 اقامت (چنبـر:( ): ساخته، بنا شدهیمبتن)  (: فرق گذاشتن،جدا کردنزیتما)

 ()رایزن: حقوق دان(برتر ن،یی: باال )برین

1)2              2 )3                    3)4          4)5 

 1پ:

 

 

 دارد؟درکدام واژه غلط امالیی وجود -6

 مبتنی:ساخته(2اکتفا:بسنده                 (1

 نسار: پیشکش(4( تملک:مالک شدن         3

 4پ:

14157109121 

 بندی رو حتما ببینیدزدن ادبیات، پکیج جمع  %100برای 
 جز؟همه کلمات دارای غلط امالیی است به -7

 طملک : داراشدن     (1

 ( آجز: ناتوان 2

 ( نثار:پیشکش3

 تزار: پادشاه روسیه (4

 3پ:

 

 ( در کدام گروه کلمه غلط امالیی وجود دارد ؟-8 

 در گذشته هیتزار: پادشاهان روس -: بسنده کردن(اکتفا 1

 یحیب: عابد مسحرا -عاجز: ناتوان(2

 رایزن:مشاور -(عنود:دشمن3

 مغلوب:شکست خورده -(حرمت:آبرو4



 

 

 2پ:

 

 


