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     برافروخت جان  نور به دل چراغ  آموخت  فکرت را جان آنکه نام به 

 ( به آن صفحه بروید ،وان هر بخشبا لمس عن)

 صفحه              فهرست 

  5       دام های آموزشی : 1بخش

 12       مقایسه   تفکیک و: 2بخش

  30      ها  دسته بندی: 3بخش

 48     واژگان مهم و پرتکرار : 4بخش

 58   امال، ساختمان واژه و تحول معنایی : 5بخش

   67       گذار یا گزار؟ضمیمه: 

  

از دکتر محمد موسوی، دکتر هامون سبطی، استاد علیرضا   با تشکر و قدردانی بسیار

حامد حسینی،  ضیایی، مهندس قدردوست،  استادسعید شهرکی،    استادعبدالمحمدی،  

محمدامینحسام،  فرموسویمیرعلیرضا کالنتر، محمدی،  فروتنی،  امیرمحمد 

 عزیزانی که مرا همراهی کردند. دیگر و ،نیما کسائیان یادگاری،آرش

 نقاشی جلد: رضا بدرالسماء 

 ، آرین ترقی خواهصفحه آرایی: عماد عسگری

 ویراست: رامتین فرجی 

  شما به تقدیم،  با اخالص و ارادت قلبی

  99تابستان  –عرفان عسگری 
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 لغت: ۀ مبحثشیوۀ مطالع مهارت های تستی و 

    

  تشابهات  و ات رایج لغتکند از اشتباهی طراح تست برای فریب شما سعی م

 آورد؛»دهش« میروی واژه را روبه  «مثال معنی »دهشت ؛ژگانی استفاده کندوا

  ید...!گول نخورپس مواظب باشید 

 

  برای سهولت از . می توانید اصطالحات کتاب را مو به مو و دقیق یاد بگیرید

 »مکاشفت«، »فقه«، واژگانی نظیر معنای . برای نمونه رمزگذاری استفاده کنید

 را خوب و دقیق بخوانید. »تجرید« و »تفرید«

 

 منکِر و منکَر مثل تفاوت . کنید دقت هاگذاریحرکت به. 

 

 نی  واژه و مطابقت آن با مع صفت یا اسم بودن ،حواستان به مفرد و جمع بودن

 : برای مثال باشد. داده شده 

 ✖ ها گام          گام  خطوه: 

     ✖  ناخوشایند         داشتنناخوشایند  اکراه: 

 

 خود به عانی دشوارشم ندین معنی دارد ممکن است یکی از وقتی یک واژه چ ،

بعث«   مردگان،برخاستن  رستخیز:» : برای مثال  . صورت یک پرسش مطرح شود

 برخاستن مردگان«   بعث:» تست احتمالی: 

 

  و  کوتاه  های   بازه  در  زیاد  ۀدور  به  نیاز  و  است   حفظیمبحثی    ،لغت مبحث    ��

 .دارد درسی کتاب نامه واژه بر تسلط
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 :امالمبحث مهارت های تستی و شیوه مطالعه 

  

 بررسی واژه هایی که ارزش امالیی دارند مثل کلمات دارای حروف   

 ق(-ظ(.)غ-ض-ذ-ث(.)ز- ص-ع( )س -)ء    

 

  .است آمده  آن  جای  به  »گ«  میانجی  واج  که  کلمات  بعضی  در  »ه«  به   توجه 

 �💣💣� آسوده گی «آسودگی   »آسوده+ی

 

 تشدید  - دندانه – نقطه – سرهم و جدا - به سرکج توجه نکردن 

 

  به شمار می رود.  غلط رسم الخطی»الف« بعضی از فعل ها زاید است و 

                                     ✖ بیانداخت             «بینداخت مثال »ب+انداخت 

 

و تمرین باید با تست  و   نیستحفظی  توجه داشته باشید که امال برعکس لغت  ��  

بیاموزید  را  آن  یا  بسیار  عنوان دشوار  به  که  هایی  تست  دوباره  مهم  . همچنین حل 

  .عالمت زده اید می تواند کمک زیادی در تسلط شما به امال کند
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 دام های آموزشی 

اند که طراحان دست روی برای شما آورده شده  هایی هدر این بخش واژ

. واژه هایی که با گذارند که معموال غلط انداز استنقاط خاصی از آن می

 واژۀ ارائه شده هستند. اند معنای نادرستی برای  قرمز مشخص شده
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  :واژه  بودن مفرد یا  بودن جمع در دام

 نگه دارنده، محافظ  حمایل:

 چهارپا  ستور:

خدمتکاران، خویشان و زیردستانِ  حشم:

 فرمانروا 

 ج جلجل، زنگوله ها  جالجل:

 خوشبختی✖تیره بختی  ادبار:

خصلت ها، خوی ها، خواه نیک   خصال:

 باشد یا بد 

 ج اجنبی، بیگانگان  اجانب:

 مردگان ✖مرگ، مردن  ممات:

 چوپان ها✖چوپان  شبان:

 جمع کریم کرام:

 جمع محنت مِحن:

 صفات واال ُمعال،جمع  معالی:

 حیله ها جمع مکیده یا مکیدت، مکاید:

 نعمت ها جمع موهبت، مواهب:

 جمع نعمت  نِعَم:

 جمع وسیطه یا واسطه :وسائط

 جمع عهد عهود:

 جمع دولت  دُوَل:

 اجناس نفیس  جمع نفیسه، نفایس:

 جمع نکته ها  نکت:

 کناره ها جمع کنف،  اکناف:

 گناهان  معاصی:

 انگشت  بنان:

 لشکریان  جنود:

 مانندها  اشباه:

 گیاه نبات:

افتخار، سرافرازی  مباهات:

 افتخارات✖

خانه غم ها، خانه ای که   االحزان:بیت

کرده حضرت یعقوب)ع( در آن گریه می

 است. 

 دوستی ها✖دوستی  مواالت:

 خیال ها جمع وهم، اوهام:

 جمع لحن  الحان:

 نگهبانان جمع حارس، حَرَس:

 تاریکی ها دُجیه،جمع  دجی:

 خصلت ها  جمع سجیه، سجایا:

 گل های خوشبو جمع ریحان، ریاحین:

 جمع صورت صُوَر:

 جمع عاّمه  عوام:

 درخشش ها  جمع المعه و المع، لوامع:

 مجازاً انسان ها  س،جمع نَف نفوس:

 جمع قوه قوا:

 ذوق ها  قرایح:
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 مقایسهتفکیک و 

اند که در ظاهر یا در معنی  برای شما آورده شده   ایواژه در این بخش گروه های  

دارای شباهت هستند به طوری که ممکن است یا یکدیگر اشتباه شوند. تفکیک  

  هایی ه انتهای این بخش واژ  در   ترین گام در بحث واژه و امال باشد.آنها شاید مهم

 اند درکنارهم آمده اند. متضاد هم قرارگرفته صورت پراکنده مترادف یا که به 
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 هم آوا و مشابه/مقایسه  

 .این بخش را به صورت افقی بخوانید

 سریع خیر خیر:         بیهوده  خیره خیر:

 شرم لجوج، گستاخ و بی سر:خیره      لجوج، سرگشته، حیرا خیره:

 خشکی، بیابان برّ:        خیرهبادقت، خیره برّ و بر:

 آبادان  معمور:         اجراکننده حکم مامور:

 مرمت کردن  آباد کردن، تعمیر:        امیری کردن تامیر:

                       آباد کردن بنا کردن، عمارت:         امیری حکمرانی، امارت:

 گالویزشد، درگیرشد  برآویخت:      برکشید، برافراشت  برآهیخت: 

 برافراشت، بلند کرد  برافراخت:

 آب و هوا، باصفا خوش  نزه:         هگنا بزه:

 مهلت دادن امهال:       کوتاهی –سستی  اهمال:

 بوق  صور:        جشن، مهمانی سور:

 وجه –چهره  صورت:      تیزی، حدت و شدت  تندی، سورت:

 کهنه و فرسوده  مندرس:       موضع درس گفتن مدرس:

 اسب سرخ  کهر:        اسب میان زرد و بور  کرند:

 اسب سرخ مایل به سیاه  کمیت:         اسب زرده سمند:

 د ارندال ددرانتها  دو زر  دو سمند کرن چجوری حفظ کنیم؟؟؟

 زیبایی، جمال صباحت:        صبح، بامداد، پگاه  صباح:

 آتشدان  مجمر:        روسری و سرپوش معجر:

 بی خرد –نادان  سفیه:      بدسرشت  –پست و فرمایه   سفله:
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 کهنه، فرسوده مندرس: چیز دست، درویش و بیتهی مفلس:

 سکه طال، سکه زر دینار: سکه نقره، سکه سیم درهم:

 میشوند. متما  "م"با  مو سی مدره چجوری حفظ کنیم؟؟؟

 رسند.می ربه آخ  "ر"با  رو ز  ردینا

 خوش اندام جسیم: زیبا روی قسیم:

 دارای نشان پیامبری  وسیم: خوشبو نسیم:

 نسبت داده شده منسوب:

 با صفت به کار میرود 

 گماشته شده منصوب: 

 با شغل و مقام به کار میرود 

 رئیس  خان: سفره  خوان:

 روشنی سنا: درود  –سپاس   –ستایش  ثنا:

 عابد مسیحی راهب:

 

 موبد زرتشتی  مغان:

 زرتشتی، مجازاً مشاور موبد: روحانی

گل سه برگ، یاسمن، نوعی   سمن: ارزش، بها ثمن:

 درخت گل

 چاق و فربه سمین: گرانبها، قیمتی ثمین:

صدا و آوازی که میان دوکوه   خنیده: درهم بافته  تنیده:

 بپیچد، مشهور، معروف 

 جمع دعا ادعیه: ادعا، دعوی داعیه:

 جمع: مالئک، فرشته  مَلَک:

 سرزمین، کشور، مملکت مُلک:

 جمع: ملوک، پادشاه سلطان  مَلِک:

 عالم غیب، جهان باال  ملکوت:

 الفی تهی از معنی  دعوی: .حقیقتی که نیاز به اثبات ندارد معنی:

 ادعای خواستن یا داشتن چیزی
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 سخاوت  =جود    =کرم  =سخا  دژ  =باره   = قلعه  = ارک 

  =دشمنی  =عداوت    =مخاصمت  مکر  =مکیده  =حیله   = غدر 

 خصومت 

 کهتر   ≠مهتر  پیشانی = جبهه  =جبین 

 وقار   ≠سبک سری  واستادن   ≠ستدن 

 

 ایی چند معنواژه های  

 دوستی   –محبت و اخالص  اراده و خواست  ارادت

 بساط شطرنج         راه و روش     نمد و زیرانداز  نمط 

 اشتیاق  - دیوانگی  – خیال  تجارت  سودا

 کارهای خارق العاده و معجزه آسا  عطا و بخشش  کرامت 

 دار سقف قوس رواق، سازۀ گنبدی،   فرد، یکتا  طاق

 ذکرمصیبت و نوحه سرایی  باغ، بوستان  روضه 

 فرشتة نگهبان بهشت بهشت رضوان

 استشهادنامه، گواهی  دفترخانه، دادگاه محضر 

 دعا پیر و مرشد  بلندنظری همت 

 توجه قلب با تمام قوا به جانب حق 

 اندوه، ترس، اضطراب اندیشه اندیشه 

 وزیر، مشاور  فرمان دستور 

 ناسازگاری رفت و آمد  اختالف

 دیواره قلعه، حصار  اسب  باره
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 هادسته بندی واژه 

آیند توجه  در این بخش به ـشبکه معنایی واژه هایی که از یک دـسته می

 ها، حیوانات، وسایل جنگی و...شده است. مثل پوشیدنی
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 هنگام وقت، اوان:

بی  پایندگی، جاودانگی،  ابدیّت:

 کرانگی 

 آخرین روز هفته روز جمعه،  آدینه:

 

 

 گیاهان  

 هرگیاه سبز و خوشبو  ریحان:

درختی بسیار سخت که از   خدنگ:

 .چوب آن تیر و نیزه سازند

 صمغی زرد رنگ  سندروس:

آبی که از فشردن میوه یا   عصاره:

 ، شیره افشرهچیز دیگر بدست آید، 

گیاهی علفی و یکساله   شبدر:
 گیاهی دوساله ✖

شبدری که قابلیت   شبدر دوچین:

آن را دارد که دوبار پس از روییدن  

 شبدر دوساله ✖چیده شده باشد. 

 رز   درخت انگور،  تاک:

 پر شاخ و برگ  انبوه، گشن:

 رستنی  گیاه، نبات:

 نوعی درخت  تاق:

 علف جارو، نام گیاهی  خلنگ:

درختی که چوب آن سیاه،   آبنوس:

 سخت، سنگین و گرانبهاست

رنگ درختی که چوب آن قهوه  عود:

و خوشبو است و آن را در آتش می  

 اندازند که بوی خوش دهد. 

پسته وحشی، درختی خودرو و   بَن:

وحشی که در برخی نقاط 

 روید.کوهستانی ایران می 

 گل، یاسمن درخت نوعی  سمن:

 برگ  ورق:

بیخ بوته   گل سرخ، بوته گل، گلبن:

 گل

گیاهی که از آن جامه می   خَشَن:

 سازند و درویشان می پوشند.
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 حیوانات

 قورباغه  غوک:

 شیر  غضنفر:

ج ستور، حیوانات چهارپا   ستوران:

 خاصه اسب، استر و خر 

 بلبل، هزاردستان عندلیب:

 اژدها  اژی دهاک:

 مرغابی  بط:

  پرنده ای از راسته شکاریان، هما:

 دارای جثه نسبتاً درشت

 شیر اسد:

کبک درّه ای که بزرگتر   کبک دری:

 . از کبک معمولی است

شتر، به ویژه شتر قوی   هیون:

 هیکل و درشت اندام 

 شیر  هژبر:

ویژگی نوعی عقرب زرد   جرّاره:

بسیار سمی که دمش روی زمین  

 شود. کشیده می

 جغد  بوم:

 کوچکتر از پلنگ  پلنگ،یوز یوز:

 چهارپایان   جمع بهیمه، بهایم:

 جانور درنده مانند شیر و پلنگ  دد:

 

 اسب ها 

 اسب سرکش، متضاد رام  توسن:

 اسب عرب   تازی:

اسبی که رنگ آن میان زرد و   کرند:

 بور باشد. 

اسب، بارگی نیز به همین   باره:

 معناست.

اسبی که بر بدن او نقطه ها   ابرش:

 باشد.
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اسب یا استری که به رنگ   کهر:

 سرخ تیره باشد.

 اسب، اسب تندرو  نوند:

اسبی که رنگش مایل به   سمند:

 زردی باشد.

 اسب سرخ مایل به سیاه کمیت:

 

 و وسیله ها ظرف ها 

ظرفی به شکل خم و کوچکتر   خمره:

 ن آاز 

ظرفی به شکل خمره و بزرگتر   م:خ

 از آن 

 ظرف، کاسه، بیابان  بادیه:

 کاسة مسی طاس:

 آتشدانی از فلز یا سفال  کَلک:

لوله ای سفالین یا سیمانی   تنبوشه:

دیوار    کوتاه زیر خاک یا در میان دو

 دهد. که آب را از خود عبور می 

 کاسه تشت، تاس:

 ظرف غذا   خوانِ طعام، قاب:

 طبل بزرگ  دهل، کوس:

 ]جرس[زنگ کاروان درای:

 مرکّب دان  دوات:

 نقره سیم:

بشقاب گرد بزرگ معموال با   دوری:

 لبة کوتاه

سینی گرد بزرگ و معمال   طَبَق:

چوبی، مخصوص حمل و نگهداری  

 گذارند. اشیا که بیشتر بر سر می

جاکاغذی، جعبة چوبی یا   کازیه:

فلزی روباز که برای قراردادن پرونده  

 دهند.مییا نامه روی میز قرار 

انبان، خیک گوسفندی که  مَشک:

آن را درست و یکجا کنده باشند و  

 در آن ماست و آب نگه دارند. 

 سکّه  پاره:

ظرف فلزی استوانه ای از   هاون:

 جنس چوب 

 کوزه  سبو:

 جعبه  صندوق، حقه:
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 واژگان اخترشناسی  

 سیاره زحل کیوان:

 مشتری، سعد اکبر  اخترسعد:

 ماه شب چهاردهبدر: 

 شوم، بداختر    نحس: 

 سیارۀ مریخ  بهرام:

 آسمان، چرخ، فلک گردون: 

 آفتابشیر سپهر: 

 

 

   خاص امیاس 

نبردی در منطقه حنین )بین  حنین:

مکه و طائف( که میان مسلمانان و  

 . کافران پس از فتح مکه روی داد

نام یکی از سوره های قرآن،   غاشیه:

 یکی از نام های قیامت

 منسوب به کیان؛ کیان: کی کیانی:

ها، هریک از پادشاهان داستانی ایران  

 .داراتا  قبادکی از 

درس  [برادر طغان خان علی تکین:

 ]قاضی بست

دختر گژدهم که با   گردآفرید:

سهراب به رزم پرداخت و به دست او  

گرفتار شد و با تدبیر توانست خود را  

 از دست سهراب برهاند.

 آشی با سبزی و برنج  شوربا:

مین  17درشب سیر کردن،  اِسرا:

 سوره قرآن کریم 

از   ونک نام کوهی در منطقه  کمانه:

 سمیرم اصفهان توابع شهرستان 

یکی از فرماندهان  کاموس:

 زیردست افراسیاب 

ماه دهم از سال رومیان،   تموز:

 تقریبا معادل تیرماه، ماه گرما 

از سران قریش که مخالف  عمرو:

با امام علی)ع( در غزوه   اسالم بود و

 خندق جنگید. 
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 کرار ـو پرتمهم  هایهواژ

کتاب درسی سه سال در این قسمت انجمن شده اند.   های همهم ترین واژ

از دل برخی واژه های دیگر یا اصطالحات درون کتاب بیرون   هاهبرخی واژ

شده مشخص ها معنی های کمتر توجهاند و برای برخی واژهکشیده شده

  شده اند.
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 پایه: 3واژه های مهم  

 دریافت، نگرش، تعبیر  *تلقی:

 عقیده، آرزو  آرمان:

 اسب سرخ مایل به سیاه کمیت:
 سیاه مایل به سرخ ✖

 جداشدن✖جدا کردن    تمایز:

 غمزده✖غم انگیز  حزین:

پاره گوشتی که از درازا   شرحه:

 بریده باشند.

جامه ای که روی لباس های   ردا:

 زیر✖دیگر بپوشند 

 بدون رقیب بالمعارض:

رومیان،  دهمین ماه تقویم  تموز:

 مطابق با تیرماه، ماه گرماتقریبا 

 ستودن   تقریظ:

 گناه بزه:

  امضاکردن نامه و فرمان، توقیع:

 مهرکردن نامه و فرمان

 پندار✖طرح و نقشه  انگاره:

   امکان ،میسر، درخور سامان:

 نیکویی، شکر، سپاس  منت:

، کردن، شرح دادن بیان تعبیر:

 بازگویی

درفش ملی در   درفش کاویان:

 دوران ساسانیان 

 شتر به ویژه شتر قوی هیکل  هیون:

 برآمده  قاش:

زخمی کردن، مجروح   خستن:

 کردن

و زیان   گرم بسیار باد سموم:

 رساننده

 مساحت دایره ✖محیط دایره   چنبر:

 زهر✖پادزهر  تریاق:

 باالیین  برین:

 بهم پیچیده شده ✖گداخته  :تافته

پاها  ✖قدم نهادن ، آمدن :قدوم

 ها گام

 چهلچراغ ،  چراغ قندیل:

، روی گرداندن :اعراض

 شدن منصرف
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 امال، ساختمان واژه و تحول معنایی

ا و گروهواژه ایواژهـه د   ـه ای هم آوا و چـن دیگر و واژه ـه امالیی نظیر یـک

اختمان واژه   ده اند. همچنین در پایان نگاهی به ـس امالیی یکجا جمع ـش

ایم.ایم و خالصه تحول معنایی را آوردهو تجزیه چند واژۀ مهم انداخته
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  امالیی ها

حدنهایی چیزی،    غایت القصوی:

 کمال مطلوب  

 ناله و فریاد با صدای بلند ضجّه:

 ناله و زاری، فریاد  فغان:

 وب به هرات س هروی، من هریوه:

سخن همراه با خشم به قد    تشر:

 ترساندن یا تهدید 

بهانه آوردن، خودداری   طفره رفتن:

 کردن از پاسخ صریح دادن 

 خشم گرفتن بر کسی عتاب کردن:

 خو گرفته مألوف:

 به جا آوردن دِین وام گزاردن:

 قورباغه  غوک:

 پستی و فرومایگی  لئیمی:

 ستودن  :تقریظ

 فریاد پرخاشجویانه، نعره عربده: 

 بیماری غش  صرع:

 ناپسندی کراهیت:

سرخوشی، کیفوری،   نشئه:

 سرمستی

استخوان پهن و   جناق = جناغ:

 دراز در جلوی قفسه سینه

 گمان، پندار  ظن:

 ماهر، چیره دست  حاذق:

 نشورو غوغا کنا غلغله زن:

 آرامش، سکون و قرار  طمأنینه:

 خوار و زبون گردیده   مخذول:

 کنج، گوشه ای دور از مردم  بیغوله:

 پول اندک  شندرغاز:

درخواست کردن، خواهش   استدعا:

 کردن

 اسب سرکش، متضاد رام  توسن:

 بدجنسی، بدذاتی  خبث طینت:

 ورم مغز و سرسام  هذیان:

 بی شرمی، بی حیایی وقاحت:

نام مرضی که بیمار آب   استسقا:

 بسیار خواهد. 
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 گزار یا گذار؟ 
 :معنی مصدر »گزاردن« در فرهنگ دهخدا

انجام دادن، بجا آوردن چنانکه در نماز، طاعت، حق، شکر، شغل ، کار، مقصود، فرض، ادا کردن،  

 فریضه حج 

 :معنی مصدر »گذاشتن« در فرهنگ دهخدا

 نهادن، هشتن، قرار دادن، وضع کردن، برجای نهادن

 

نتیجه می گیریم که »گذار« از ریشه »گذاشتن« است. این فعل به معنی قرار دادن و وضع 

 ... چیزی است. مثل گذاشتن کتاب در قفسه یا گذاشتن پول در جیب وکردن  

 ... مثال: قانون گذار، بنیان گذار، نام گذاری و

اما »گزار« از ریشه »گزاردن« است و از انجام عملی فیزیکی خبر نمی دهد. بلکه به معنی انجام 

 .دادن و به جا آوردن و ادا کردن است

 ...مت گزار ومثال: نمازگزار، کارگزار، خد

 : «نکته در باب مصدر »گزاردن

برگرداندن از زبانی به زبان دیگر یا از بیانی به بیان "مصدر »گزاردن« معنای دیگری نیز دارد: 

بنابراین گزاردن برابر است با ترجمه کردن و گزارنده و   "دیگر، یا از نظامی به نظام دیگر

و خواب گزار   "تعبیر خواب"گزاری نیز یعنی خواب   .گزارش، به معنای مترجم و ترجمه است 

 .یعـنی تعبیرکننده خواب )معبر( و اصطالحات دیگری همچون گزارشگر 

 

 نام گزاری یا نام گذاری؟

همانطور گفته شد »گذار« از مصدر »گذاشتن« و معنای قرار دادن و وضع کردن است. پس 

 .« استنام گذاریشکل صحیح واژه »

 کارگزاران؟کارگذاران یا 


