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 بسم الله الرحمن الرحیم
 1واژگان و امال ادبیات یازدهم سطح  احتمالی و پاسخنامه سواالت

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

 ستایش

 معانی مقابل چند واژه درست است؟  -1

 تیره رایی: بداندیشی( -ادبار:بدبختی -نژند: خوار و زبون -اقبال: سرگذشت بد )

1)1            2)2 

3)3             4)4 

 3پ:

پاسخ تشریحی بر عهده خود دانش آموز است و برای 

 آن باید واژگان انتهای کتاب را بخواند
 معانی مقابل چند واژه درست است؟ -2

 کمال:کامل بودن( –چاشنی: شور  –ادبار: سعادت  –)حالوت:شیرینی 

1)1                          2)2 

3)3                          4)4 

 2پ:

 

 هاست؟حالوت( به ترتیب معنی کدام واژه -اقبال  –ادبار  –های ) نژند واژه -3

 شیرینی –سعادت  -بدبختی –اندوهگین (1



 

 

 غمخوار –داستان –گلزار  –(فرومایه 2

 به قتل رساندن  –سرگذشت  –نیک بین  –( تیزو برنده 3

 راب –قسمت  –کمک  –( دریاچه 4

 1پ:
 

 معنی مقابل کدام گزینه درست است؟ )برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی دکتر سیروس -4

(ستارنژاد و استاد احمدی رو ببینید

1) حالوت: اندوه2ادبار: بدبختی            )

( چاشنی: ادویه جات4نژند: ستیز               (3

1پ:

 09121968286

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 
 

 معنی کدام واژه )اندوهگین (است ؟-5

 ( حالوت2ادبار                  (1

 (نژند4اقبال                   (3

دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو  ادبیات )برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی 4پ:

 ببینید(

 

 ابا توجه به شماره آنها همگی درست است؟معنی مقابل کدام واژه ه -6

 (حالوت شیرینی  2اقبال: خوشبختی               (1

 تیرهرایی :مخالف(4( نژند : دلسوز                    3

1 )1- 3             2)2- 4   



 

 

3 )3- 4              4)1- 2 

 3پ:

 

 در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد؟ -7

 بخش زبانها            هالوت سنج معنی دربیان ها به نام چاشنی(1

 اگر لطفش قرین حال گردد           همه ادبارها اقبال گردد( 2

 کهنی یک کوی باشد بیش و نی کم     ( به ترتیبی نهاده وضع عالم      3

 نه از تدبیر کارآید نه از رای     ( وگر توفیقی اویک سونهد پای   4

 1پ:

 

درس اول 

معانی مقابل چند واژه درست است؟ -1

( جیب: گریبان – فروماندن : اسیرشدن – شوریده رنگ: دودلی - زنخدان : چانه (

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

2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معانی مقابل چند واژه درست است؟ -2

( غیب:پنهان – حمیت: مهربانی – دغل: حسود – قوت: دارایی)

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

1پ:

واژههای کدام گزینه، در معانی ) قوت – جیب – شل - فروماندن( است؟-3

نان – سوراخ – بی حس وحال - گرفتارشدن(1



 

 

نهار- گریبان – معلول - اسیرشدن(2

خوراک – گریبان – دست وپای از کار افتاده – متحیر شدن(3

خوراک – سوراخ – معلول – متحیرشدن (4

3پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معنی مقابل کدام واژه درست است؟ -4

1) ( دغل: ناسپاس2دون همت: کوتاه همت              

3) ( زنخدان :چهارپایه4شوریده رنگ: بیمار                

1پ:

 

 درست است؟ نا معنی مقابل کدام واژه -5

 قوت : غذا(2زنخدان:چانه                (1

 ( غیب: پنهان4( حمیت: شکرگذار           3

 3پ:

 

 ؟معنی مقابل کدام واژه نا درست است -6

 غل : ناراست (د2چنگ:نوعی ساز دهنی                (1

 ( فروماندن:متحیر شدن4جیب: گریبان                           (3

دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو  ادبیات )برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی 1پ:

 ببینید(

 

 فریدن (است ؟آمعنی کدام واژه )  -7



 

 

( جیب2محراب                 (1

( دون همت4صنع                     (3

3پ:

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

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

االی خانه          (1 ( نگون بخت: خوشبخت2محراب: ب

 3) (زنخدان:چانه4صنع: دیوار                 

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

3پ:

 

 درست است ؟ مالی کدام واژه نسبت به معنی آنا -9

 ( ذنخدان:چانه 2همیت: مردانگی                  (1

 سنع : آفریدن  (4( قوت:غذا                           3

 3پ: 

 

 در کدام واژه غلط امالای وجود دارد ؟  -10

 محراب: باالی مجلس (2دغل: ناراست                 (1

 ( شقال: نوعی پستاندار از ریشه سگان 4( صنع: آفریدن                3

 4پ:

 

 درس دوم 

 سور ( است؟ -عقد -ترفراخ-های کدام گزینه، در معانی )راغواژه (1



 

 

 هدیه  -پیوند –زیباتر  –بوته گل  (1

 ب نشینی ش -زیور –گودال  -مزار(2

 جشن -بندگردن -ترآسوده -( صحرا3

 مجلس شادی –تعهد –گویاتر  –گنجشک (4

 3پ:

 

واژههای )مقرون- مبشر- علت - حشم( به ترتیب معنی کدام واژههاست؟ -2

بهصرفه – مشاور- دلیل- چهارپایان(1

همراه- مژده رسان – بیماری –خدمتکاران(2

تاوان- گناهکار- سازش- تویله(3

نیاز- نامه بر- کامیابی- پیشانی(4

2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معانی مقابل چند واژه درست است؟ -3

(دوال: چرم و پوست- روضه:آواز- برنشستن: سوار شدن- مخنقه: گردن - وزر: بار سنگین)

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

2پ:

 

 معانی مقابل چند واژه درست است؟  -4

 نماز پیشین: نمازصبح( -وبال:تباه شده  -متقارب:  نزدیک به هم -شراع: سایه بان  -)کران: دریا 

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

 1پ:



 

 

 

 معنی مقابل کدام گزینه نادرست است ؟ -5

( همایون: خجسته2کافی: باکفایت                   (1  

(لختی: زیبایی4مرغزار: سبزه زار             (3  

4پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 معنی مقابل کدام گزینه نادرست است ؟ -6

 (بیشبهت: بی نیاز2( افگار: مجروح          1

( عارضه : حادثه4(دربایست: نیاز            3

2پ:

معنی مقابل کدام گزینه درست است ؟ -7

1) (شبگیر:سحرگاه2خیرخیر: عالی                     

3) (کراهت : کارهای زشت4ستدن:تقاضا کردن                 

 )برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو2پ:

(ببینید

معنی مقابل کدام گزینه درست است ؟ -8

(عارضه:داستان2غرامت زده: تاوان زده              (1

3) (وزر:بار سنگین4محجوب:خجالتی                      

4پ:

 

 معنی کدام واژه )کارهای مهم وخطیر(است ؟-9

 (گسیل کردن 2(ستدن                    1



 

 

3) (مهمات4خطوات                 

4پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

10-  معنی کدام واژه ) خیمه(است ؟

 (شراع2(ضیعت            1

(راغ4(ندیم                3

2پ:

 

 معنی کدام واژه )انعام (است ؟-11

 (غزو2(صلت                    1

 (دوال4(روضه                   3

 1پ:

 

در کدام گزینه معانی هر دو واژه درست است؟ -12

چاشتگاه:نزدیک غروب - ایزد: خدا(1

دربایست: نیاز- برنشستن:پنهان شدن (2

قضا: تقدیر- فارغ شدن: آسوده شدن از کار (3

وزر: باد- موکد: مورد اعتماد(4

3پ:

 



 

 

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

 در کدام گزینه معانی هر دو واژه درست است؟ -13

 کافی :پایان  -دشمنیفراغ:  (1

 ندیم: همنشین -وبال: سختی و عذاب(2

 مبشر: قاضی -سور: جشن (3

 ضیعت:زمین پست -(مرغزار:ساحل4

 2پ:

 

 توضیح مقابل کدام واژه درست است ؟)برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی دکتر سیروس -14

(ستارنژاد و استاد احمدی رو ببینید

فرود سرای: اتاقی پشت آشپزخانه که برای پخت و پزبه آنجا میروند مخصوص آشپز(1

کوشک: اتاقی بسیار زیبا در اندرونی خانه مخصوص مهمانیها(2

توقیع: مهر یا امضا پادشاهان یا بزرگان درذیل یا برپشت نامه(3

خیلتاش: گروه هایی از سپاه که از فرمان سرپیچی کردند و عذل شدند(4

3پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 توضیح مقابل کدام واژه نادرست است ؟-15

 . مرغزار :زمینی که دارای سبزه وگلهای خودرو است(1

 یوز: جانوری از راسته سگان که گروهی زندگی میکنند اغلب مردار خورند(2

 غرامت زده : کسی که پشیمان شد ه و غرامت کشد(3

ضیعت : قطعه کوچکی از زمین مناسب برای زراعت(4



 

 

 2پ:

 

در کدام گزینه،  معنی بعضی واژه ها نادرست است؟ -16

مقرون: پیوسته- سور: جشن (1

کوشک: ساختمانی بلند- افگار: مجروح(2

زایل شدن: نابود شدن- مخنقه: گردن بند (3

همایون:نیکونام- عقد:گردن کلفت (4

4پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

در کدام گزینه،  معنی بعضی واژه ها نادرست است؟ -17

شراع: سایه بان-حشم: خدمتکاران (1

روضه:باغ- رقعت:مقاله بلند(2

زرپاره:زرسکه شده- راغ : دامنه سبز کوه(3

اطبا: پزشکان- موکد : استوار(4

2پ:

 

 معانی مقابل چند واژه درست است؟ -18

 علت : بیماری( –شدن: عزیزشدن فارغ –متقارب:سستی  –وبال: سختی  –) کراهت: بدبو 

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

 1پ:

 

 واژه درست است؟ معانی مقابل چند -19



 

 

 گسیل کردن : فرستادن ( –ستدن:دریافت کردن  –ندیم : همدم   -پشت ) نکت: الک

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

 3پ:

 

همه معانی کدام گزینه درست است ؟-20

الف( شبگیر: سحرگاه                            ب( ناو:قایق

ج( گداختن: ذوب کردن                            د(مقرون: گذشته

1) د - ( ج4( الف- ج                 3( ب- ج                     2الف –ب                 

)برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو ببینید3پ: )

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

مالیی وجود دارد؟ -21  در کدام بیت غلط ا

 زاغی از آنجا که فراغی گزید     رخت خود از باغ به راغی کشید(1

 نادره کبکی به جمال تمام          شاهد آن روضه فیروزفام(2

 هم حرکاتش متناسب به هم        هم ختواتش متغارب به هم(3

 درپی اش القصه درآن مرغزار   رفت براین قاعده روزی سه چار (4

3پ: 

 

 در کدام واژه غلط امالیی وجود دارد؟ -22

 فراغ: آسایش (2سرصام : هذیان بوده است                   (1

 همایون: فرخنده(4:همراه                                   مقرون(3

 1پ:

 ژه غلط امالیی وجود دارد؟در کدام وا -23



 

 

 ذنخدان:چانه( 2بی شبهت: بی تردید                           (1

 وزر: بار سنگین (4زایل شدن: نابود شدن                         (3

 2پ:

 

مالیی وجود ندارد؟ -24 در کدام واژه غلط ا

(سلت:انعام2مهجوب: پنهان                       (1

3) ( فراق: آسایش4ضیعت:زمینزراعی                  

3پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

مالیی وجود ندارد؟ -25 در کدام واژه غلط ا

1) ( مطرب: آوازخوان2کراحت: ناپسندی                         

(صبحان هللا : پاک و منزه است خدا4وضر: بار سنگین                         (3

2پ:

 

مالیی وجود وارد؟ -26 در کدام گروه واژهها با توجه به معانی غلط ا

1) (عقدد: گردن بند-وزر:گناه2غزو: جنگ کردن با کافران-قضا: تقدیر            

2)  (حشم:خدمتکار- اطبا : پزشکان4راغ:دامنه – روزه-باغ                                 

2پ:

 



 

 

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

 جز؟همه کلمات دارای غلط امالیی است به -27

 ضیعط:زمین زراعی  (1

 صلط:پاداش(2

 ایزد:خدا(3

 هاخطوات :گام(4

 3پ:

 

 درس سوم 

 معنی مقابل کدام گزینه درست است ؟  -1

 ( خرگه: خرگاه 2      خرگه: پاالن        (1

 ( خرگه: چشمه4خرگه: شیبدار               (3

 )برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو ببینید(2پ:

 

معنی مقابل کدام گزینه درست است ؟ -2

1) (گران: سنگین2سیمابگون: نفت                  

3) ( افسر: ملکه4برومند:آبرو                          

2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 معنی مقابل کدام گزینه غلط است؟ (3

1) ( افسر: تاج2باره :اسب                   



 

 

 ( خرگه: خیمه4(گران: دور                  3

 3پ:

 

معنی مقابل کدام گزینه غلط است ؟-4

1) (گران: سنگین2برومند: میوهدار                

( دمار از کسی کشیدن: نقاشی کسی را کشیدن4سیماب گون: جیوه               (3

4پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

مالیی وجود دارد؟-5 در کدام بیت غلط ا

االن قرص خورشید           نهان میگشت پشت کوهساران(1 به مغرب سینهم

بدان شمشیر تیز آفیت سوز         درآن انبوه کارمرگ می کرد(2

میان موج میرقصد درآب           به رقص مرگ اخترهای انبوه(3

به رود سند میغلتید بر هم         ز امواج گران کوه از پی کوه(4

2پ:

 

مالیی واژه مربوط به معنای )رستگاری( است ؟ -6  کدام گزینه بدون غلط ا

( آفیط2(آفیت                       1

( عافیط4عافیت                      (3

3پ:

 



 

 

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

 

درس پنجم

 معانی مقابل چند واژه درست است؟ )برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر -1

 (سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو ببینید

(نهیب: فریاد- زبونی: از روی هوس- اجنبی : جنیان – درایت :آگاهی – اعطا : بخشش(

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

3پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معانی مقابل چند واژه از گروه واژه های زیر درست است؟ -2

( خصال: کشتن – ذوق: شوروحال – کورسو : نور اندک- اذن: تقاضا – توازن : هم سن)

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

1پ:

 

 درست است؟اژه های زیر ناند واژه از گروه ومعانی مقابل چ -3

 رغبت: انگیزه( -موصل: پیوستن  –توازن: تعادل  -مند رصفیر: کا -)اعطا: واگذاری

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

 1پ:

 

 درست است؟معانی مقابل چند واژه نا -4

 اجنبی: بیگانه( -وجد: اندوه و غم بسیار -صفیر: صدای بلند و تیز -شایق: دلدار)



 

 

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

 2پ:

 

واژههای کدام گزینه، در معانی )نهیب –غیرت – موزون – وجد( است؟ -5

دلهره – شیفته – دیوانه – شادی (1

ترس – ذات خوب داشتن – یکدست – شیفته (2

فریاد – حمیت – هماهنگ - سرور (3

صدای ضعیف – بد دل – خوشنوا – قافلگیر (4

3پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 معنی واژههای زیر به ترتیب کدام است ؟ -6

 (مقرر-  افراط – تفریط  - تسخیر)

 معلوم – زیاده روی – کوتاهی کردن در کاری – تصرف جایی با زور(1

 نشانه – فرد زیاده خواه – زیاده روی – جلب کردن (2

 قرار گذاشتن – اصراف کننده – خسیس – دزدیدن(3

 نشانه – زیاده روی – خسیس –تصرف جایی بازور (4

1پ: 

 

)برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر معنی مقابل کدام واژه درست است؟  -7

 ید(سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو ببین

 ( درایت: تعادل 2صفیر: صدای بلند و تیز                (1

 ( رغبت : حسادت 4خصال: بینش                               (3



 

 

 1پ:

 

معنی مقابل کدام گزینه درست است؟- 8

(کورسو : نور اندک2اعطا : امانت دادن                    (1

3) (موزون : توانا4جنون: مرض بد                       

2پ: 

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 معنی مقابل کدام واژه نا درست است؟ -9

( التهاب: اضطراب2وجد: غرور                  (1  

3) ( موعد: هنگام4اجنبی: بیگانه                     

1پ:

 

 نا درست است؟ معنی مقابل کدام گزینه  -10

 معبد: پرستشگاه (2اعطا: واگذاری                   (1

 موصل: ترسو(4شایق: آرزومند                    (3

 4پ:

 

 ها همگی درست است به جز؟معنی واژه -11

 ( اذن: اجازه 2تصرف کردن جایی                   تسخیر : به زور (1

 افرط : ازحد درگذشتن (4                              ( رغبت: شادی                3

)برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو 3پ: 

 ببینید(



 

 

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معنی کدام واژه ) معلوم – تعییین شده ( است؟ -12

( شایق2موعد                    (1

(مقرر4خصال                     (3

4پ:

 

معنی کدام واژه )صدای بلند و تیز ( است؟ -13

1) ( نهیب2موصل                     

( موزون4لوح                        (3

2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 معنی مقابل کدام واژه هابا توجه به شماره آنها همگی درست است؟-14

( درایت: بی سلیقه3( موعد: هنگام        2اجنبی: بیگانه      (1  

( زبونی: فرومایگی6( تفریط: زیاده روی         5افراط: کوتاهی در کار  (4  

  6 – 2 – 1 )2                 2 – 3 -1 )1 

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

2پ: 

 



 

 

در کدام گزینه معانی هر دو واژه نا درست است؟ -15

اذن: رخصت – نهیب : فریاد بلند(1

کورسویی:روشنایی کم – موعد: زمان (2

وجد: شتابان -  التهاب: خستگی (3

خصال: خویها – موصل: پیوستن (4

3پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

در کدام گزینه معانی هر دو واژه درست است؟ -16

زبونی: فرومایگی - چنبره زدن: حلقه زدن(1

تفریط: کوتاهی کردن در کاری – اذن: خواهش کردن (2

اجنبی: عرب زبان – شایق: آرزومند (3

وجد: شادمانی – اعطا : قبول کردن (4

1پ:

 

 یح مقابل کدام واژه نادرست است؟توض -17

 والی اداره می شود که تحت نظر والیات :مجموعه شهرهایی(1

 دارالسلطنه: عنوان بعضی از شهرها که شاهزاده یا ولیعهد در آن اقامت داشت.(2

 بختک: موجود خیالی یا سیاهی ای که برروی شخص خوابیده می افتد. (3

 جایی را تحت نظر خود در می آورد. تحت الحمایگی : شخصی که فرد یا(4

 4پ:



 

 

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

مالیی است بهجز؟ -18 همه کلمات دارای غلط ا

1) ( تواذن: تعادل2اعتا: بخشش               

3) (مقرر: تعیین شده4موضون: خوش نوا           

 )برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو4پ:

(ببینید

 

مالیی وجوددارد؟ -19 درکدام واژه غلط ا

( افرات: از حد گذشتن2شایق: آرزومند                         (1

( خطاط: خوش نویس4صفیر: صدای بلند و تیز              (3

2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

مالیی وجود وارد؟-20 در کدام گروه واژهها با توجه به معانی غلط ا

،نهیب: فریاد بلند - موزون: هماهنگ (1

خصال: خوی ها - عجنبی: بیگانه (2

افراط:ازحد گذشتن- توازن: تعادل (3

تسخیر : تصرف جایی بازور – اذن : اجازه(4

2پ:



 

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

درس ششم

 

تمام معانی کدام واژهها درست است؟ -1

الف( جهد: کوشش            ب( غایت: پایان، فرجام

ج( موسوم : فصلی             د(خنیده: خدمه کشتی

( ب –ج2الف – ب                    (1

( د- ج4الف – ج                       (3

1پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 تمام معانی کدام واژهها درست است؟ -2

 الف( رایت: روستایی                    ب( جهد: کوشش

 ج( گزاف کاری: زیاده روی             د( سرشت: فطرت

(ب- د2الف- ج                            (1  

( ب- ج4ج – د                             (3  

3پ: 

 

 درست است ؟ نامعنی مقابل کدام گزینه  -3



 

 

1) (موسوم : هنگام2جهد: نادانی       

3) (خنیده : مشهور4سزشت :فطرت      

1پ:

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معنی مقابل کدام گزینه نادرست است ؟ -4

جهانگیر : فتح کننده دنیا(1

محمل:توجه(2

چاره گری: تدبیر(3

جمله: همه (4

2پ:

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 واژههای کدام گزینه، در معانی )سرشت – غایت – گزاف کاری - محمل ( است؟ )برای صد در صد -5

(زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو ببینید

شوم – ابتدا – کار اشتباه – دین(1

طبع – پایان – بیهوده کاری – طناب(2

اندام – میانه – کم کاری – ستودن (3

احساس – انتهایی – زیاد کارکردن – شتر(4

2پ:



 

 

 

معنی کدام واژه ) فتح کننده دنیا ( می باشد؟ -6

1) (غایت2جمله                   

3) ( جهانگیر4پرورده                  

4پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معنی کدام واژه ) مشهور( می باشد؟-7

1) (غایت2جهد                    

3) (خویشان4خنیده                     

3پ:

 

مالیی وجود دارد ؟ -8 در کدام بیت غلط ا

چون موسم حج رسید برخاست          اشتر طلبید و محمل آراست(1

گو یارب از این گذاف کاری           توفیق دهم به رستگاری (2

از جای چو مار حلقه در بر             کامروز منم چو حلقه بر در(3

کز عشق به غایتی رسانم             کاو ماند اگر چه من نمانم (4

2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 



 

 

مالیی وجود دارد؟ )برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر -9  در کدام واژه غلط ا

(سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو ببینید

1) (محمل : مهد2قایت : پایان          

3) (جهد: کوشش4سرشت : فطرت      

1پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

مالیی وجود ندار؟ -10 در کدام واژه غلط ا

1) ( رعیت : رایت2موصوم: زمان               

3) ( گذاف کاری: زیاده روی4سرشت: فطرت             

3پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 

 درس هفتم 

 معنی مقابل کدام واژه هابا توجه به شماره آنها همگی درست است؟  -1

 رغبت: میل و اراده (2استحقاق:میل                    (1

 بعد:کنج(4               حضرت: آستانه  (3

1 )1- 3            2 )2 -3 

3 )3- 4             4 )1- 4 



 

 

 2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

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

( طوع: عذل کردن2هیئت: شکل                      (1

( رأفت: مهربانی4مشعشع: کدر ومات                        (3

  4 -2 ) 2              3 – 1 )1

 3 -2 )4               4 -3)3

4پ:

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معانی مقابل چند واژه درست است؟ -3

( قرب: نزدیک شدن- رافت:ستودن – اعزاز: جشن – جلت: بزرگ است  )

 2)2                    1)1

  4)4                      3)3

3پ:

 

 درست است؟نامعانی مقابل چند واژه  -4

ملکوت: عالم  –طوع : نیازمندی –قبضه: نیمی از چیزی  –:سمت ها اصناف  -کردن: قرار دادن هیتعب )

 غیب ( 



 

 

1)2                   2)3 

3)4                     4)5  

 2پ:

 

معنی واژهها همگی درست است به جز؟ -5

1) تاللی: تابان                        ( رغبت : خواست2م

(تلبیس: نیرنگ سازی4خزاین: گنجینه ها                  (3

1پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

تمام معانی کدام واژهها درست است؟ -6

تعبیه کردن: قرار دادن قرب: نزدیک شدن                         ب( الف(

ج(الوهیت:بی دینی                                 د( مشتبه: مانندها

( ب- ج2الف- ب                  (1

3) ( ج – د4الف- د                   

 )برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو4پ:

(ببینید

 

 درست است؟ناها تمام معانی کدام واژه -7

 مذلت : فرومایگی                ب( جلت : کوچک شمردنالف(

 ج(کبریایی: کافر                        د( غنا: بی نیاز

 ج –( ب 2     د            –( الف 1

 ج –( الف 4د                      -( ج3



 

 

 2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معنی مقابل کدام واژه درست است؟ -8

1) (خزاین: نیازمند2الوهیت:خداوندی            

3) (تلبیس: شکارگاه4غنا: شاگرد                    

1پ:

 

معنی مقابل کدام واژه درست است؟ -9

مشعشع: ظلمت(1

حضرت: آستانه (2

مقرب: ستایش(3

خلیفت: دیندار(4

2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 معنی مقابل کدام واژه نادرست است؟ -10

 تلبیس: حقیقت را پنهان کردن(1

 مشعشع: درخشان(2

عنایت: خواری(3



 

 

 ربوبیت: ربوبیت دوری از مکر(4

 4پ:

 

معنی مقابل کدام واژه نادرست است؟ -11

( سست عناصری :با اراده2خزاین: گنجینهها              (1

تاللی: درخشان               (3 (مذلت: فرو مایگی4م

2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

12-  معنی کدام واژه )ظاهر(است ؟)برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس

(ستارنژاد و استاد احمدی رو ببینید

1) (ملکوت2عنایت                    

( قبضه4هیئت                    (3

3پ:

 

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معنی کدام واژه ) گرامیداشت (است ؟-13

1) (رافت2اعزاز                  

( قرب4غنا                      (3



 

 

 1پ:

 

مالیی وجوددارد؟ -14 درکدام واژه غلط ا

( توع: اطاعت کردن2مشعشع: درخشان            (1

2) ( رافت: مهربانی4رغبت: میل و اراده          

2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

مالیی وجوددارد؟ -15 درکدام واژه غلط ا

1) (مشتبه: اشتباه افتادن2اعزاض: گرامیداشت           

( جلت: بزرگ است4اصناف: گونهها                  (3

1پ:

 

مالیی است بهجز؟ -16 همه کلمات دارای غلط ا

قنا: توانگری(1

استحقاق: شایستگی(2

مضلت: خواری (3

اعزز: سزاواری(4

2پ:



 

 

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

 

 درس هشتم

 معنی مقابل کدام واژه درست است؟ -1

 وعظ : امداد (2ی             یزهد: پارسا(1

 ( شریعت: وفاداری4خوش لقا : مهربان        (3

 1پ:

 

 معنی مقابل کدام واژه درست است؟ -2

 صنم: بت(2ملک : دارا             (1

 عازم : مسافرت (4وعظ: اندیشه             (3

 2:پ

 

معنی مقابل کدام واژه نادرست است؟ -3

1) (زهد: پرهیزگاری2محضر: محل حضور         

3) (رضوان: تاجگذاری4مناسک:آیین های دینی                

4پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 معنی مقابل کدام واژه نادرست است؟ -4

کبریا: بارگاه خداوندی (2خوش لقا: زیبارو                 (1  

3) ( شبگرد : شبرو4متفق: گرامیداشت                  



 

 

 3پ:

 

 (است ؟همسومعنی کدام واژه ) -5

 ( متفق2عازم                (1

 (محضر4وعظ                 (3

 2پ:

 

معنی کدام واژه )فرشته(است ؟ -6

1) (مناسک2کبریا              

( رضوان4ملک                (2

 )برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو2پ:

(ببینید

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 واژههای )وعظ- شریعت – رضوان - زهد ( به ترتیب معنی کدام واژههاست؟-7

 اندرز – آیین- بهشت- پرهیزگاری(1

 قانون – دین – در بهشت – زیبا(2

 پاداش – مبارک – عشق – قوی (3

 کمان – دینداری- مشتاق – دانا (4

1پ: 

 

  های زبر صحیح است؟معنی چند واژه از گروه واژه-8

 کبریا :ابر(– بارویخوش لقا: ز- ییزهد: پارسا - عازم: رهسپار) 



 

 

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

 3پ:

 

معنی چند واژه از گروه واژههای زبر صحیح است؟ -9

(صنم:سوغات- محضر: محل تولد – متفق: موافق – ملک: فرشته)

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

2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 توضیح مقابل کدام واژه صحیح است؟-10

 محضر : محل پدیدآمدن یا به دنیا آمدن(1

 مناسک : اعمال و آیین های عبادی و دینی (2

 مرشد:  قصه گو و راوی داستان (3

 تششیع: شایعه پراکنی در رابطه با شخصی (4

2پ: 

 

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

 ( عازم: راهی2(محظر: محل حضور               1

 زهد: پارسایی(4متفق: همسو                          (3

 1پ:

 

 در کدام واژه نسبت به معانی آن غلط امالیی وجود دارد ؟ -12

 ( رضوان : بهشت2ا: زیبارو                خوش لق(1



 

 

 ( مطفق: همسو4( صنم: بت                         3

 4پ:

 

مالیی وجود ندارد؟ -13 در کدام واژه غلط ا

1) (آزم:راهی2مناصک: آیین های عبادی              

3) (رظوان:بهشت4زهد: پرهیزگاری                       

 )برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو3پ:

(ببینید

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

درس نهم

 معنی مقابل کدام واژه درست است ؟ -1

تحفه: صنایع دستی (2فرط: بسیاری                             (1  

( بذله گو : بد دهان4نکبت بار: بد ذات                        (3  

1پ:

 

 معنی مقابل کدام گزینه درست است ؟  -2

 ( فرخنده : زیبارو 2آماس: نرم                             (1

 ( مسرور : پادشاه4عندلیب: بلبل                           (3

 3پ:

 

 درست است؟ نامعنی مقابل کدام واژه  -3

 شوریدگی : عشق و شیدایی(2مسرت: خوشی                  (1



 

 

(پالیز : باغ4شاب: انگشتر                     (3

3پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معنی مقابل کدام گزینه نادرست است ؟ -4

1) ( تحفه : ارمغان2تشریع: بی شریعت                 

3) (مسرور: شادمانی4چابک : تند و سریع                 

1پ:

 

معانی مقابل چند واژه درست است؟ -5

(مساعدت: اقوام – شاب: برنا – تمکن: تجارت  - عندلیب : بلبل)

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

2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 واژههای کدام گزینه، در معانی )پالیز – فرط - متعصب( است؟-6

 نیزار – توان – غرور (1

 دریا – اشک – اقتدار (2

 باغ – بسیاری – غیرتمند(3

باغچه – اندک – توانا (4



 

 

 3پ:

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معنی کدام واژه ) ارمغان(است ؟-7

1) ( ضباحت2عندلیب                    

3) (تحفه4شوریدگی                 

4پ:

 

8-  معنی کدام واژه )جوان(است ؟

( میثاق2(استسقا                  1

3) (  بذله گو4شاب                   

 )برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو3پ:

(ببینید

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 توضیح کدام واژه در مقابل آن غلط آمده است؟ -9

 .استسقا: نام مرضی که بیمار، آب نمیخورد(1

 .نمد: پارچه کلفت که از کوبیدن ومالیدن پشم یا کرک بدست می آید (2

 گیوه: نوعی کفش با رویه ای دست باف (3

دسـتخوش: آنچـه یا آن کـه در معرض چیـزی قرار گرفتـه (4



 

 

 1پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معنی مقابل کدام واژه هابا توجه به شماره آنها همگی درست است؟ -10

1) ( مسرور : دیوانه2آغوز: اولین شیر ماده                  

( ضباحت : دارایی4میثاق: عهد وپیمان                      (3

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

3پ:

 

در کدام گزینه معانی هر دو واژه درست است؟ -11

عندلیب: بلبل- مساعدت: همیاری (1

مشیت: قدرت- لفاف: دروغ(2

نکبت بار: شوم- نمد: پارچه ابریشمی (3

ضباحت: جمال- فرط: عاقل (4

1پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 در کدام گزینه معنی بعضی واژهها نادرست است؟-12

 تشرع: شریعت- چابک: تند و سریع(1

تحفه: ارمغان – پالیز: شالیزار (2



 

 

تمکن: توانگری – شوریدگی: عشق و شیدایی(3

فرخنده :مبارک – مسرت : خوشی (4

2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

تمام معانی کدام واژهها درست است؟ -13

الف(به نقد: درحال                 ب( شاب : جوان

ج( میثاق: توانگری                د( بذله گو : دروغگو 

( ب- ج2الف – ب                    (1

3) ( الف- د4ب – د                       

1پ:

 

مالیی وجود دارد ؟ -14 در کدام واژه نسبت به معانی آن غلط ا

1) (بزله گو: شوخ2مسرور: شادمان                      

3) ( تمکن: ثروت4میثاق: عهدو پیمان                   

2پ: 

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

مالی کدام واژه نسبت به معنی آن، درست است ؟ -15  ا

.استسقا: نام مرضی که بیمار، آب بسیار خواهد (1



 

 

  : باغذیپال( 2

 (مصاعدت: یاوری3

 ( تحنیت: تبریک 4

 1پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

مالیی است بهجز؟ -16 همه کلمات دارای غلط ا

ضباحت: زیبایی(1

فرت: بسیار(2

آماث: ورم (3

تهفه: هدیه(4

1پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 

  درس دهم

 معنی چند واژه از گروه واژه زیر درست است ؟-1

 بار:رضایت( -تابناک: درخشان -جوالن: تاخت و تاز -روغن جرس:  )

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

 2پ:



 

 

 

 ژه از گروه واژه زیر درست است ؟معنی چند وا-2

 مشک:کاسه( -نی: سرزمیواد - کران: طرف -معدن خاره: سنگ )

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

 2پ:

 

 معنی چند واژه از گروه واژه زیرنادرست است ؟ -3

 : قرص ماه(جرس –باره: درمانده  –نیلی: کبود  –خواهان سترگ: )

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

 3پ:

 

)برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی معنی چند واژه از گروه واژه زیرنادرست است ؟-4

 ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو ببینید(

 برگ: آب انبار( –انبان  مشک: –بر چاووش: نامه –)تابناک: ستاره 

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

 3پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 

 هاست؟به ترتیب معنی کدام واژهفرض ( –همپا   -جرس های )واژه -5

 محال  –یاری کننده  –روغنی (1

 رویا –همسر  –( تردید 2



 

 

 وادارکردن  -همسفر -( در3

 واجب گردانیدن –همراه  –زنگ _4

 4پ:

 

معنی مقابل کدام گزینه درست است ؟ -6

علم: چوب بزرگ(1

رشحه: قطره (2

رفت: تمیز (3

رکاب:  چرخ(4

2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معنی مقابل کدام واژه درست است ؟ -7

( ولی: پدر2محوطه: پهنه                             (1

(برگ: زیور4راهوار: آهسته                             (3

1پ:

 

 است ؟(نکوچ کردمعنی کدام واژه )-8

 (راهوار 2رفت                       (1

 ( رشحه4رحیل                       (3

 3پ:

 

 معنی مقابل کدام واژه هابا توجه به شماره آنها همگی درست است؟ -9



 

 

 ( سترگ: بزرگ 2                        جوالن: تاخت و تاز(1

 رفت:رفتن( 4                           ( کران :دشت       3

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

 1پ:

 

 ها درست است؟تمام معانی کدام واژه -10

 الف( راهوار: شیب                   ب(محوطه : پهنه 

 یلی: سرخ ج( علم :پرچم                         د( ن

 

( ج –د2الف – ج                           (1

( الف –د4ب –ج                              (3

 )برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو3پ:

(ببینید

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

توضیح مقابل کدام واژه نادرست است؟-11

رکاب: حلقه ای فلزی که در دوطرف زین اسب آویخته می شود (1

فرض: واجب گردانیدن، آنچه انجام آن بر عهدۀ کسی نهاده شده باشد (2

االترین مقام در دین پس از پیغمبر )ص(3 (ولی : دارنده ب

بال استفاده (4 برگ: وسایل و اسباب 

4پ:

 

 توضیح مقابل کدام واژه درست است؟-12



 

 

رحیل: از جایی به جای دیگر رفتن مثل کوچ کردن یا سفر کردن (1

.مشک : کیسه ای پشمی از پشم و کرک گوسفند (2

. چاووش: علم دار و پرچمدار سپاه (3

راهوار: نگهبان و ناظر درمیان راه و مسیر جایی مهم(4

1پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

مالیی وجود دارد ؟ -13  در کدام واژه نسبت به معانی آن غلط ا

 ( سترگ: بزرگ2(ضشحه: قطره                       1

جرس: زنگ (4محوطه: پهنه                          (3

1پ:

 

 امالی کدام واژه نسبت به معنی آن درست ، درست است ؟ -14

 صترگ:عطیم(2رفط: زدودن                   (1

 زشحه: قطره(4فرز: واجب گردانیدن           (3

 4پ:

 

 درس یازدهم 

 ه از گروه واژه های زیر صحیح است ؟معنی چند واژ -1

 رستن : گرفتاری ( –: جمعه نهیآد -منکر: انکار کننده -مانی: پعتیب)

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

 

 معنی کدام واژه )  التیام بخش ( است؟ -2



 

 

1) ( مرهم4( منکر          3( چنبر          2انکار          

4پ:

توضیح مقابل کدام واژه اشتباه است؟ -3

،مرهم: هر دارویی که روی زخم گذارند (1

وال دایره ای شکل که در آن چیزی به دور چیز دیگر می چرخد (2 مدار: مسیری معم

طال و زر (3 طال اشیای ساخته شده از  سیمینه: منسوب به 

بیعت: پیمان، عهد، پیمان بستن برای فرمان برداری و اطاعت از کسی (4

3پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

مالی کدام گزینه صحیح است؟)برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس -4  ا

 (ستارنژاد و استاد احمدی رو ببینید

 الف( مرهم: التیام بخش                   ب( مرحم : التیام بخش

 ج( رستن : نجات یافتن                    د( رصتن : نجات یافتن

( ب – ج2الف – ج                            (1  

( ج – د4الف – د                               (3  

1پ: 

 

 چند واژه از گروه واژه های زیر دارای غلط امالیی است؟ -5

 (شدن کیرب: نزدغ - سترگ: بزرگ -: از جنس سیم یا نقره نهیمیث -مانی: پعتیب) 

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

 2پ:

 



 

 

مالیی وجود دارد؟ -6 در کدام بیت غلط ا

آالله ها را حمایت کنیم(1 بیا با گل الله بیعت کنیم              که 

به رقصی که بیپا و سر میکنند        چنین نغمه عشق سر میکنند (2

از چنبر نفس رسطه بودند آنها          بتها همه را شکسته بودندآنها(3

مگو سوخت جان من از فرط عشق       خموشی استهان اولین شرط عشق (4

3پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

درس دوازدهم

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

آوری: بی گمان -دژم: خشمگین (1

پایمردی: جوانمرد – درفش: بادبان(2

تفرج : گردش- نفیر : ظاللم(3

الف: دروغ – خوالگیر: فالگیرا (4

1پ:

 

 معنی مقابل کدام واژه درست است ؟  -2

 محضر : استشهاد نامه (1

 ترگ:سپر(2

 ( زخم درای: زخم شمشیر3

 ( الحال: دم 4

 1پ:

 



 

 

معنی مقابل کدام واژه نا درست است ؟ -3

فایق: دارای برتری(1

غو: تکاندن (2

سروش: فرشته(3

مجرد: تنها(4

2پ:

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معانی مقابل چند واژه درست است؟ -4

جالد ها – نوند :اسب تندرو – زخم درای : ضربه پتک – پایمردان دیو : ظالمان حکومت ) (اساطیر: 

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

2پ:

 

 درست است؟نا معانی مقابل چند واژه  -5

 خوالگیر: سردمدار( –یکایک : به تنهایی  –موبد: بی دین  –پا  ) پشت پای: روی

1)1                  2)2                    3)3                   494 

)برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو 3پ:

 ببینید(

 

 ( است؟ دژم  –یکایک  –هنر ی )های کدام گزینه، در معانواژه-6

 خیمه –تکنفره  –فضیلت  (1

 خشمگین  –ناگهان  –استعداد (2

 پرچم –لحظه  –( شایستگی 3



 

 

 مهربانی –خجسته  –لیاقت (4

 2پ:

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

در کدام گزینه،  معنی بعضی واژه ها نادرست است؟ -7

پایمردان دیو:دستیاران حکومت  (1

آوری : هدیه (2

الحال: پافشاری کردن (3

موبد : دانشمند(4

2پ:

 

توضیح مقابل کدام واژه نادرست است؟-8

.بازارگاه: جای خرید و فروش، بازاریااهل بازار است(1

سپردن: پای مال کردن و زیر پا گذاشتن(2

لف زدن: خودستایی کردن و بی پایه و اساس حرف زدن (3

نفیر: دارای صدای بسیار آهسته و آرام (4

4پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

معنی کدام واژه )چیره(است ؟-9



 

 

 ( فایق2غو                  (1

 ( موبد4( سروش               3

 2پ:

 

 معنی کدام واژه ) فریاد ( است؟ -10

1) (خوالگیر2درفش                         

( نوند4نفیر                          (3  

3پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

واژههای )نوند – سپهبد - خوالگیر( به ترتیب معنی کدام واژههاست؟ -11

قاطر – سرباز – دانشمند(1

باد بهاری – دلیر – کشاورز (2

اسب تندرو – فرمانده سپاه – آشپز (3

نسیم – جلودار ارتش – نانوا(4

 )برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو3پ:

(ببینید

 

 دارد؟واژه غلط امالیی وجود درکدام -12

 غو فریاد  (1

 محظر استشهاد نامه (2

 ( ترگ کاله خود3

 ( فایق مسلط4



 

 

 2پ:

 

مالیی است بهجز؟ -13 همه کلمات دارای غلط ا

احریمنی شیطانی(1

ابلیس شیطان (2

الیغ درخورا (3

اساطیر داستان افسانه ای (4

4پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

مالیی وجود دارد؟ -14  در کدام بیت غلط ا

ز بیم سپهبد همه راستان        بدان کار گشتند همداستان(1

ز هر کشوری مهتران را بخواست       که در پادشاهی کند راست (2

خروشید و برجست لرزان ز جای      بدرید و بسپرد محضر به پای(3

االر نو              بدیدندش آن جا و بر خواست قو (4 بیامد به درگاه س

4پ:

 

 درس چهاردهم 

 ها درست است؟تمام معانی کدام واژه-1

 ( کیشش:آیین2پور: زادگاه                   (1

 (  خدو: کتف4ضرب : کوفتن                (3

1 )1 – 3                 2 )3- 4                  

3 )2-3                    4 )2- 4 



 

 

 3پ:

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 

 درست است؟ها تمام معانی کدام واژه-2

 : دوستداربیحب(2دام                          هژبر: (1

 ( رزمگه: میدان جنگ  4آوردگاه: بازار زر               (3

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

 4پ:

 

تمام معانی کدام واژهها نادرست است؟-3

1) ( ژیان:خشمگین2سهم : ترس               

(  منزه: دانش4دستوری: اداره کردن             (3

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

2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 معنی واژههای زیر به ترتیب کدام است ؟ -4

 (غضنفر – خدو – هژبر)

کاله خود(1 شادمان – راه پیچ و خم دار – 



 

 

 امید  –خیمه کوچک  –دام ( 2

 شیر  –بزاق  –( شیر 3

 شیر  –مچ دست  –( شادمان 4

  3پ:

 

واژههای ) ژیان – منزه – حرب ( به ترتیب معنی کدام واژههاست؟-5

دونده – پاکدامن – ظرف غذا (1

خشمگین – پاک – شمشیر (2

تند و سریع – زیبا – سپر (3

آهو – چشم پاک – النه (4

2پ:

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

توضیح مقابل کدام واژه نادرست است؟-6

االت نزاع و جنگ مانند خنجر و نیزه(1 حرب : وسایل 

قبا: نوعی جامه جلو باز که هر طرف آن با دکمه بسته می شود(2

طال می کند (3 کیمیا: نوعی ماده فرضی که فلزات را تبدیل به 

ابرش: اسبی که دارای پوستی یکدست سیاه و بدون لکه است(4

4پ:

 

 در کدام گزینه معنی مقابل واژه درست است ؟ -7

 (بر افراختن : بلند کردن 1

 تپیدن: آرام تکاندن  (2



 

 

 قبول کردن( امتناع: 3

 دیدبان  (رزمگه:4

 1پ: 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

8-  در کدام گزینه معنی بعضی واژهها نادرست است؟)برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی

(ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو ببینید

1) ( غضنفر:شیر2پور:پسر                

3) (غزا: کوفتن4هژبر: شیر               

4پ:

 

در کدام گزینه معنی بعضی واژهها درست است؟-9

1) ( ژنده: بزرگ2ضرب: امید                     

3) ( کیش: طرف4خدو: دانه                        

2پ:

 

% زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید100برای 

 معانی مقابل چند واژه درست است؟-10

ژیان: خشمناک –آوردگاه: خانه غزا: پیکار- حرب: داستان - )  ) 

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



 

 

 2پ:

 

 درست است؟ نا معانی مقابل چند واژه -11

 ریر: شغضنف (2                        ریهژبر: ش (1

 (دستوری: اجاره4                        سهم: ترس (3

 4پ:

 

12- ؟ (است )رخصت واژه کدام معنی  

1) غزا (2                  رزمگه  

دستوری (4                     ژیان (3  

4پ:

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

است؟ نادرست واژه دو هر معانی گزینه کدام در -13  

پرچم : درفش – بزاق : خدو (1  

آشپز : خوالگیر – جنگ میدان آوردگاه: (2  

دین کیش: – دختر پور: (3  

4) جنگ میدان : رزمگه -  پیکار غزا  

3پ:

14- است؟ درست واژهها کدام معانی تمام  

نیزه : حرب ب(             نازک پشمی جامه : الف(قبا  

کوفتن ضرب:  د(                       فالگیر ژنده: ج(  



 

 

 ج-( الف 4ج           -( ب 3د                           -( ب2               د    –( الف 1

 2پ:

14157109121 

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

 درست است؟ناها تمام معانی کدام واژه-15

 : خشمناکانیژب( ر                       یهژبر: شالف( 

 د(غضنفر: آهو قسمت                       سهم: ج(  

 د -( ج4د             –الف  (3د                –ب ( 2 ج                       –( الف 1

)برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو 4پ:

 ببینید(

  

 در کدام واژه نسبت به معانی آن غلط امالیی وجود دارد ؟  -16

 دستور رخصت (1

 حرب خنجر(2

 (غزا جنگ 3

 شیر ( غظنفر4

 4پ:

14157109121 

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

 امالی کدام واژه نسبت به معنی آن درست ، درست است ؟ -17



 

 

 فایغ چیره (1

 طپیدن اظطراب (2

 امطناع خودداری کردن (3

 (ضرب زدن4

 4پ:

 

 ها با توجه به معانی غلط امالیی وجود وارد؟در کدام گروه واژه -18

 حرب :شمشیر  -ریغضنفر: ش(1

 کردن  امتناع : خودداری – ادیغو: فر (2

 حبیب : دوستدار –عبرش: اسب خالدار (3

 منزه: پاک –هژبر : شیر (4

 3پ:

 14157109121 

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

 در کدام بیت غلط امالیی وجود دارد ؟  -19

 برمصطفی و بهر رخصت دوید            ازو خواست دستوری اما ندید  (1

 ( بیامد  به دشت و نفس کرد راست          پس آن گه باستاد همرزم خواست 2

 جاع غضنفر وسی نبی                     نحنگ یم قدرت حق علیش(3

 چو شیر خداران بر خصم تیغ              به سر کوفت شیطان دودست دریغ(4

 3پ:

 در کدام بیت غلط امالیی وجود ندارد؟ -20

 ای گر ز خاکت به باد             به من خون  من آن زره آقشته بادرود ذره(1

 ی دشمن میهن است           به یزدان که بدتر ز احریمن است  ( کسی کز بد2



 

 

 ( چنین آن دو ماحر  درآداب ضرب          ز هم رد نمودند  هفتاد حرب 3

 بیامد به دشت و نفس کرد راست                 پس آن  گه باستاد همرزدم خواست (4

 4پ:

14157109121 

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

 درس پانزدهم 

 

)برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات ه درست است ؟ در کدام گزینه معنی مقابل واژ-1

 دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو ببینید(

 واردیام:بیخا( 2                          ستهیتر: شا یاول (1

 سر : باالیی(4(سیادت: تقاضا                              3

 1پ:

 

 درست است ؟ناابل واژه در کدام گزینه معنی مق-2

 رفت و آمدف:اختال(2جستن                  ییص: رهااستخال(1

 اهمال : کوتاهی (4گشن: دیندار                              (3

 3پ:

14157109121 

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

 های زیر به ترتیب کدام است ؟معنی واژه -3



 

 

 معونت ( –مظاهرت  –) اعتذار 

 کمک –پشتیبانی  –پوزش خواهی  (1

 صبر کردن –داداری دادن  –راشتن (براف2

 خوشرو  –خود نمایی  –(اوج 3

 نظاره گر –نشان دادن  –کاله برداری (4

 1پ:

 

 آمده است؟ معنی کدام واژه در مقابل آن غلط -4

 ملول: سست و ناتوان (2                  موافق: همراه (1

 زهیل و ستمجادله: جدا (4وقعیت: ناکام                        ( 3

 3پ:

14157109121 

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

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

 ( ثقت: اطمینان2حبه:تکه                     (1

 ( تگ : دویدن4( دها: نزدیک                3

 3پ: 

 

 (است ؟نا امید معنی کدام واژه )-6

 ( اهمال2اعتذار                     (1

 خایت(4   ( جال                    3

 4پ:

 



 

 

 (است ؟گره معنی کدام واژه )-7

 ( تخلص 2مطاوعت                   (1

 ( گره4( سیادت                        3

 4پ:

14157109121 

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

 (است ؟اندرز دادنمعنی کدام واژه )-8

 ناحیت(2مودت                           (1

 (وقیعت4( مناصحت                      3

د در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو )برای ص3پ:

 ببینید(

 

 معنی مقابل کدام واژه هابا توجه به شماره آنها همگی درست است؟  -9

 روشنایی معونت:  -2         دهیمنقطع: بر -1

 سیاستمدارهمگنان:  -4          هی: ناحتیناح -3

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

 3پ:

14157109121 

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

 عنی مقابل کدام واژه هابا توجه به شماره آنها همگی درست است؟م-10



 

 

 مودت : دوستتی(2            نزه: باصفا (1

 ماللت: دلتنگی(4( ملول : سرانجام        3

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

 3پ:

14157109121 

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

 درست است؟نا معنی مقابل کدام واژه هابا توجه به شماره آنها همگی  -11

 نزه: حیاط (2: جای ها                 مواضع (1

 ( گشن :انبوه 4(طاعن : دروغگو               3

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

 3پ:

 

 ( است؟ دها  -تکفل  –متواتر های کدام گزینه، در معانی )واژه-12

 نجیب -متعهد  –گسترده (1

 زیرکی -عهددارشدن –پیاپی (2

 الماس –مسیحی  –هوای ابری (3

 سست -اکتفا گر –جمع ( 4

 2پ:

 

 معانی مقابل چند واژه درست است؟-13

 نزه: خرم( –ورطه: خشم  -معونت: کمک –مواالت: دشمنی  –و خوشب اهانیگ ریاحین:)

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

 2پ:



 

 

14157109121 

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

 معانی مقابل چند واژه درست است؟ -14

 متصید : تیر کمان ( -خایت : نا امید –مطوقه : طوق دار  -همگنان: همگان -)ملول: خسیس 

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

 2پ:

 

 معانی هر دو واژه درست است؟ در کدام گزینه -15

 کردن یاریمظاهرت:  -ه دیمنقطع: بر (1

 ناحیت: ناحیه –(مواجب: قرارگرفتن 2

 سر: بلند مرتبه –( مجادله: گفت و گو خودمانی 3

 گشن: انبوه  –(اختالف: رفت وآمد 4

 1پ:

 

 در کدام گزینه،  معنی بعضی واژه ها نادرست است؟-16

 درپیتواتر : پیم -دادن ییاستخلص: رها (1

 : سرپیچی کردنمطاوعت  –متصید: شکار (2

 وقیعت : سرزنش  -( مناصحت: اندرز دادن 3

 معونت : کمک –( ملول : آزرده 4

 2پ:

14157109121 



 

 

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

 در کدام گروه کلمه غلط امالیی وجود دارد ؟ -17

 دهیمنقطع: بر -مناصحت: اندرز داد (1

 ورته :مهلکه –ناحیت : سرزمین (2 

 ماللت : سرزنش – مالمت: سستی(3

 مودت: دستی –( مطلق: رها شده 4

 2پ:

 

 باشد؟امالی کدام واژه با توجه به معنی آن صحیح نمی -18

 ستیزه روی: گستاخ(1

 متصید: شکارگاه (2

 ( هبه: دانه 3

 دها: هوشمندی(4

 3پ: 

14157109121 

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

 دارد؟ن درکدام واژه غلط امالیی وجود -19

 ( عغده: گره2                  ح و درستالصواب: ص (1

 (صیادت : بزرگی4غفا:پشت گردن                               (3

 1پ:

 

 امالی کدام واژه نسبت به معنی آن درست ، درست است ؟ -20



 

 

 هدی: برقتعمن (1

 (مطلغ: رها شده 2

 ناهیت: سرزمین( 3

 یاعتذار: عذرخواه( 4

 4پ:

 

 ؟رد در گروه واژه زیر چند غلط امالیی وجود دا-21

 اختالف: رفت و آمد( –مضاهرت : پشتیبانی  –وقیعط: بدگویی  -ها) مواظع:جای

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

 3پ:

14157109121 

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

 ؟در گروه واژه زیر چند کلمه بدون غلط امالیی است  -22

 فرمان  بری(  مطاوعت: -تاعن : عیب جویی –استخالث: رهایی جستن  –)التفاف: توجه 

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

)برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو 2پ: 

 ببینید(

 

 ؟در کدام جمله غلط امالیی وجود دارد-23 

 در دست داشتصیاد بدحال خشن جامه جالی بر گردن و عصایی (1

 ( کبوتر بود که اورا مطوقه گفتندی و در طاعت ومطاوعت  او روزگلر گذاشتندی 2

 تر از تخاص خود شناسند( اختالس یاران را مهم3

 ( به سوی آبادانی ها و درختستان ها رویم تا نظر او از ما منقطع گردد4



 

 

 3پ:

 

 

 درس شانزدهم

 معانی مقابل چند واژه درست است؟  (1

 ارگ: دژ ( –قال: شیوه  -یکذا: آن چنان -ذ: قهوه چی ) تمل

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

 2پ:

14157109121 

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

 درست است؟ نامعانی مقابل چند واژه  -2

 مهملی:  توجه ( –مخاطره : خطر  –محقر: بی نیاز  –غلبه کردن ) ابالغ : 

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

 3پ:

 

  

 هاست؟به ترتیب معنی کدام واژه قال( -عیار –یغور  -همسامحهای )واژه -3

 مجادله –قیمت  –اندک  –سبک (1

 شوروشوق –ارزش  –سبد  –( صالحیت 2

 دزد  -ریز –شال  –( تالش 3

 کمین -خالص  –درشت  –( آسان گرفتن 4

 4پ:

 



 

 

 توضیح مقابل کدام واژه نادرست است؟ -4

 .رندیکه به دست گ یسبک ی: عصایمیتعل(1

 شود. یپرتاب م ریها کردن آن، ترو  دنیکشآن قرار دارد و با ر د ریت ی: زه کمان که انتهاچله(2

 قداره: خیمه ای که در کنار میدان جنگ سپاهیان برپا میکنند(3

 قوال: بازیگر نمایش های دوره گردی( 4

 3پ:

14157109121 

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

 

)برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر ست ؟ معنی مقابل کدام واژه درست ا -5

 سیروس ستارنژاد و استاد احمدی رو ببینید(

 مضحک : ناچیز(2              مسحور: مفتون (1

 ( موقر: با ترس4مسامحه : تشکیل دهنده         (3

 1پ: 

 

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

 متجددانه: روشنفکرانه  (2چوبی            کلون : قفل  (1

 محقر : حقیر  (4(مهملی: مهمترین               3

 3پ: 

 

 توضیح مقابل کدام واژه در مقابل آن صحیح است؟ -7

 را برعهده دارد یموضوع ۀو مطالعه دربار یبررس ۀفیکه وظ یئتیه کمیسیون :(1

 نخ قند: تکه قند بزرگ کله قند  (2



 

 

 صندوقی: شخصی که خسیس است و پولهایش را درون صندوق ذخیره میکند هفت ( 3

 ( فرنگی ماب: شخصی که به شیوه و رسوم وآداب فرنگی ها رفتار نمی کنند4

 1پ:

14157109121 

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

 (است ؟ اوج و بلندیمعنی کدام واژه ) -8

 فرام       (2شماتت                     (1

 (کذا4( رفعت                      3

 3پ:

 

 (است ؟ درشتو بدقوارهمعنی کدام واژه ) (9

 (مغتنم2مهیب                      (1

 ( یغور4( قوال                       3

 4پ:

 

 معنی مقابل کدام واژه هابا توجه به شماره آنها همگی درست است؟ -10

 ( کلون: در گلی2آور    مهیب: ترس(1

 یی( مهملی: زیبا4( مسامحه: شگرد    3

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

 1پ:

 

 درست است؟نا آنها همگی گزینه معنی مقابل کدام واژه هابا توجه به  -11

 الف( مسحور: جادوگر             ب( متجددانه: نوگرایانه



 

 

 نخ قند : نخ کنفی                  د(مغتنم: استقامتج(

 د –( ج 4ج                 –( ب 3د                   -( الف2             ج       –( ب 1

 2پ: 

14157109121 

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

 توضیح مقابل کداکم واژه غلط است؟ -13

 طلبه: دانشجوی دینی و پژوهشگر دین(1

 (متالشی : داغان و از هم پاشیده شده2

 قلدری: با زور واذیت دیگران را مورد آزار قرار دادن (3

 و دشوار رفتن کاری بر کسیمسامحه: سخت (4

 4پ:

 

 

 ژه زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟وا در گروه -14

 به ندرط: کمیابی( –را آزردن  غلدری: بازورکسی –مجلس بسات: –)سلطنت: حکومت 

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

 3پ:

14157109121 

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

 



 

 

 دارد؟درکدام واژه غلط امالیی وجود-15

 ( متجددانه : نوگرایانه2خنده آور           (مظحک:1

 مهیب: ترسآور (4مهملی: تنبلی                 (3

 1پ:

 دارد؟درکدام واژه غلط امالیی وجود -16

 مسحور: مفتون( 2موقر: متین                 (1

 ( شماطت: سرزنش4( چرتگه: وسیله محاسبه جمع و تفریق           3

 4پ:

 

 م واژه غلط امالیی وجود ندارد؟ در کدا -17

 ( تاسر: اندوه2ابالق: رساندن نامه                    (1

 (غداره: شمشیر پهن و کوتاه4تلمذ: آموختن                           (3

 3پ:

 

 در کدام واژه غلط امالیی وجود ندارد؟ -18

 ه گردی(غوال: بازیگر نمایشهای دور4غال: کمین                (1

 ( محغر:کوچک4مغتنم: با ارزش          (3

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

 ؟امالی کدام واژه درست است  -19

 مغتنم: با ارزش( 2              کردن یشاگرد تلمیز:(1

 ( مقتنم: با ارزش4            کردن یشاگرد( طلمیذ: 3



 

 

و استاد احمدی رو  )برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس ستارنژاد2پ:

 ببینید(

 

 در کدام جمله غلط امالیی وجوددارد؟-20

 ( طلبه های جوان را گفت شما باید با خلوصتان با تهارتتان تسلیم خدا شوید.1

 دانماصوال حوزه نظام سلطانی را نظم مطلوبی برای امت وملت نمی(2

 ر استبداد و نظمی نداردامروز سلطان درمانده قاجار سقوط نهایی خودرا دیده و دیگ (3

 حاج مرتضی  درمدرسه سپهساالر در محضر مدرس تلمیذ می کرد .(4

 1پ:
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 زدن ادبیات، پکیج جمع بندی رو حتما ببینید %100برای 

 

 درس هفدهم هجدهم و نیایش

 هاست؟( به ترتیب معنی کدام واژهعصیان  –مقید   -گریبرزهای )واژه -1

 خالف نظر –دوستدار  –شیفته (1

 نافرمانی  –گرفتار  -کشاورز (2

 تاوان  –عتقاد ا –نانوا (3

 چرندگفتن -اصولی  –( عطار 4

 2پ:

 

 رستاخیز ( است ؟معنی کدام واژه )-2

 ( حشر 2هول                   (1



 

 

 ( خوان4مبذل                   (3

 2پ:

 

 ها همگی درست است به جز؟معنی واژه -3

 عصیان : نافرمانی(2گر: دهقان                     یبرز(1

 (رستن : گرفتار کردن 4رس                         هول: ت(3

 4پ:

14157109121 

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

 ؟درست است نا معنی کدام گزینه -4

 ( مقید: بسته2مقید: گرفتار                 (1

 ( مقید: در قید شده4( مقید : اقتدار                  3

 3پ:

 

 ها درست است؟تمام معانی کدام واژه -5

 تمسخر: ریشخند( 2              چابک: چاالک (1

 ممد : پرشده  (4شعف: شوکه شدن           (3

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

 2پ: 

 

 توضیح مقابل کدام واژه نادرست است ؟ -6

 .بگذارند چراغ آن در که ظرفی یا جایی: چراغدان (1

 شوق و شور و یشاد با همراه صدای سرو: هلهله (2



 

 

 خوان :  ظرفی که در آن غذا میپزند .(3

 شعف : احساس خوشی و شادمانی(4

 3پ:

14157109121 

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

 ؟واژه زیر چند غلط امالیی وجود دارد  در گروه -7

 :خروش(لهلهح -دهقان:یگربرذ -محترم: معتبر -دقی و شرط بی: مطلق)

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

 2پ:

 

)برای صد در صد زدن ادبیات پکیج جمع بندی ادبیات دکتر سیروس کدام واژه صحیح است؟ امالی-8

 ستارنژاد و استاد احمدی رو ببینید(

 هشر: رستاخیز(2(عثیان: گناه          1

 ( مفرح: شادی بخش4شاَف: خوشی        (3

 4پ:

14157109121 

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




