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سال  ۸۰ بود که در انتشارات مشاوران آموزش رویدادی بی سابقه اتفاق افتاد. برای اولین بار 
کتاب هایی را با عنوان کتاب های کوچک هدف دار تولید کردیم که دو نگاه عمده در تألیف 

آن در نظر گرفته بودیم:
یکی اینکه هر درسی را به مباحث گوناگون تقسیم کردیم و برای هر مبحث کتاب مستقل 
تألیف و چاپ کردیم. در آن دوران نوشتن کتاب های مبحثی امری نادر بود و عمدة 

کتاب ها به صورت جامع تألیف و چاپ می شد.
دوم اینکه در شکل تألیف کتاب های کوچک، شیوه ای نوین از آموزش را جاری کردیم؛ 
شیوه ای که نشان می داد چطور آموزش مبتنی بر خالصه ارائه نکنیم! چون هر خالصه ای 

یعنی حذف کردن بخشی از واقعیت آموزشی. 
استقبال بی نظیر دانش آموزان و دبیران از کتاب های کوچک ما نشان داد که تشخیص 

ما درست بود.
سال ها گذشت تا رسیدیم به سال ۱۴۰۰ و دوباره تصمیم گرفتیم سنت قدیم خودمان را 

در قالبی نوتر و با نامی جدید برای شما دانش آموزان عزیز آماده کنیم:
»مجموعه کتاب های هایالیت«

من به شخصه بسیار امیدوارم که هایالت هایمان در نتیجه گیری برای رسیدن به اهدافتان 
مؤثر واقع شوند.

بدانید که حجم کوچک این کتاب ها نتیجة حذف نبوده؛ بلکه بر این اساس نوشتیم که 
همة آنچه مهم است را، به بهترین شکل یاد بگیرید.

بار  ایران عزیزمان دارم؛ دانش آموزانی که  انسانی  آرزوی موفقیت برای دانش آموزان 
توسعة کشور بر دوش آنان است.

وحیــد تمنـا



لغت هاتو هایالیت کن!
در نگاه اول شاید ساده به نظر برسد و با خودمان بگوییم »معني« است دیگر، کاري ندارد! اما در حقیقت با 

این صحنه روبه رو مي شویم:
3 کتاب درسی، لغت هایي افزون  بر لغت هاي واژه نامه، واژه هایي با چند معنا، واژه هایي با امالي متشابه و ...

تا خیالمان  بگذاریم داخل جیبمان  را  این ها  با هم همة  است  قرار  نیست.  ترسناك  نباشید! خیلي هم  نگران 
راحت شود.

در کتاب امالی و واژگان:
۱. لغات تمام دروس، حتي کارگاه هاي متن پژوهي معني شده اند.

2. بخش هایي مثل »بد نیست بدانید«، »از چي؟« و »خارج از کادر« به شما کمک مي کنند تا معناي یک واژه 
را به صورت کامل درك کنید.

3. عالمت »  « به شما مي گوید که حواستان به امالي کلمه باشد!
۴. براي کلمات هم آوا و متشابه نیز »اشتباه نگیرید«ها راهنماي شما براي تشخیص معناي درست هستند.

5. در درسنامه با عالمت ها و مخفف هایي مواجه مي شوید که در انتهاي متن، راهنمایي براي آن ها آورده شده است.
6. در انتهاي هر فصل تمرین هایي با عنوان »بلد شدیم؟!« قرار دادیم تا بتوانید مهم ترین لغات هر فصل را 

مرور کنید.
7. در انتهاي پایة ۱2 جدول هاي موضوعي آورده شده تا شما تمام لغات مربوط به یک مبحث )مثاًل لغاتي 
که مربوط به ابزارهاي جنگي است( را کنار هم داشته باشید و جدول کنایه ها نیز کمک مي کند تا عبارت هاي 

کنایي را سریع مرور کنید.
۸. پرسش هاي چهارگزینه اي در قالب آزمون های انتهای کتاب فرصت مناسبی است تا آموخته هایتان را مرور 
کنید و با برخی تکنیک های سؤاالت امال و لغت آشنا شوید. آزمون های سراسری نیز کمک مي کند شما دانش 

واژگاني خود را در قالب سؤاالت کنکور محک بزنید.
در انتها بر خود واجب مي دانم تا از جناب آقاي »وحید تمنا« و آقاي »احمد خداداد حسینی« به خاطر اعتماد 

و نظرات ارزشمندشان تشکر کنم.
همچنین سپاسگزار همراهان همیشگي ام »مهسا آقاصفري«، »نوشین الهامي« و ویراستاران محترم این کار هستم.
مهسا کاظمی

فهرست راهنمای نشانه های کتاب
معناي به کاررفته در جملهواژگان مهم امالیي

مثال براي معاني دیگر )خارج از متن(کلمات واژه نامه

بخش هاي تشکیل دهندة واژهمترادف

اطالعات اضافه دربارة واژهمتضاد
لغات هم آوا و متشابههم خانواده

مخففمخـ
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همشا

 سردد

چشمه درس 1

جــدا ســنیگ  ز  چشــمه  یــک  تیزپــا«»گشــت  چهره نمــا،  غلغلــه زن، 
  غلغله زن: در حال غل غل زدن  شور و غوغاکنان

 غلغله )غوغا، هیاهو(  زن )صفت فاعلی از زدن( 
چهره نما: کنایه از خودنما، جلوه گر، مغرور

 تیزپا: تندرو، تیزرو

ــدف ــون ص ــف، چ ــرزده ک ــان، ب ــه ده ــه ب هــدف«»گ بــر  رود  کــه  تیــری  چــو  اگه 
برزده: بیرون زده، باالآورده

کف به دهان برزدن: کنایه از خشمگین بودن

منــم یکتــا  معرکــه،  ایــن  در  منــم«»گفــت  صحــرا،  و  لگبــن  ســر  تــاج 
 معرکه: 1- میدان جنگ، جای نبرد 2- عالی و شاهکار  نمایش معرکه ای بود.

 گلبن: بوته یا درخت گل، به ویژه بوتۀ گل سرخ /  گل )گل سرخ(  بن )ریشه، 
بیخ، بوته(

تاج سر کسی بودن: کنایه از عزیز و گرامی بودن

شــکن مــو،  ســر  ز  بگشــایم  مــن«»چــون  بــه  را  خــود  رخ  ببینــد  مــاه 
 شکن: پیچ وخم زلف

شکن گشودن: کنایه از آرام و بی موج شدن چشمه
رخ: چهره

خــاک بــه  درافتــد  کــه  بــاران  تابنــاک«»قطــرۀ  گهــر  بــس  بدمــد  زو 
دمیدن: 1- سبزشدن، ُرستن، روییدن 2- بادکردن در چیزی 3- وزیدن باد 4- طلوع آفتاب 

 2. باد مسیحش ِبَدم 3. باد، دم گرفت. 4. به شبگیر چون بردمید آفتاب

همشا

 سردد
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امال و واژگان

گهر: مخـ : گوهر، هر سنگ گرانبها / استعاره از گیاهان و گل ها
تابناک: درخشان، تابان /  تاب )تابیدن(  ناک )پسوند صفت ساز(

بــرد پایــان  بــه  چــو  ره  مــن  بــر  بــرد«»در  گریبــان  بــه  ســر  خجــی  از 
بر: آغوش، سینه، کنار

خجلی: شرمندگی، شرم، خجلت
گریبان: یقه / سربه گریبان بردن: کنایه از شرمنده شدن

شــد ســرمایه  حامــل  مــن  ز  شــد«»ابــر،  پیرایــه  صاحــب  مــن  ز  بــاغ 
 حامل: حمل کننده )اسم فاعل از حمل(، بردارنده /  صاحب و دارنده

سرمایه: دارایی، ثروت / استعاره از »باران«
 پیرایه: زیور، زینت، آرایش

برازنــدیگ و  رنــگ  همــه  بــه  زنــدیگ«»لگ  مــن  پرتــو  از  یم کنــد 
 برازندگی: شایستگی، لیاقت

پرتو  فروغ
نیلوفــری پــردۀ  ایــن  بــن  همســری؟«»در  مــی  چــو  بــا  کنــد  کیســت 
بن: ریشه، بیخ، تَه /  زیر

 نیلوفری: صفت نسبی منسوب به نیلوفر، به رنگ نیلوفر، الجوردی
پردۀ نیلوفری: استعاره  از آسمان الجوردی

همسری: برابری
غــرور از  مست شــده  آن  نََمــط  رفــت و ز مبــدأ چــو کــی گشــت دور ...«»زیــن 

  نمط: روش، طریقه / زین نمط: بدین ترتیب
 مبدأ: نقطۀ آغاز و شروع  مقصد
خروشــنده ای بحــر  یــی  جوشــنده ای«»دیــد  نــادره  ســهمگی، 

بحر: دریا  َبّر
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از آموختن دنگ مداب

 سرد2

الف( معنی درست کلمات زیر را مشخص کنید.
1. ورطه:  میدان نبرد   مهلکه 
2. چهره نما:  زیبارو   مغرور 

3. حّقا:  به درستی  صاحب حق 
4. َزهره:  شجاعت   ترس 

5. رّزاق:  خالق   روزی رسان 
6. خاّلق:  خالق   مبتکر 

7. پردۀ نیلوفری:  آسمان ابری   آسمان الجوردی 
8. هنگامۀ دریا:  میانۀ دریا   غوغای دریا

9. فروغ:  نور   نورانی
10. افالک:  چرخ ها  آسمان
11. تیمار:  توجه   غمگین
12. خاّصه:  مخصوص  به ویژه
13. مولع:  طمع  مشتاق

14. مستغنی:  بی نیاز  بی نیازی

ب( درست یا نادرست بودن واژگان زیر را مشخص کنید.
1. تا تو بدانی که سخن بر چه نمت  باید گفت.

شتاب رفتن  به  کردن  نبایْدت  که رفتن به زودی نباشد صواب 2. 
مبدع 3. چــون آخــر عمر این جهــان آمد یکی  ببایدش  امروز 
که بهری  گشت در گوهرفشانی4. چنــان قادر ســخن شــد در معانی
غلقل  اندر ملکوت افتد از آه سحرم5. وه که گر بر سوی کوی تو شبی روز کنم

6. به بنّای خپله و سر طاسش  نگاهی کرد.
نمودن7. زحی  قدرت که در حیرت فزودن داند  ترتیب ها  چنین 

بلد شدیم 1بلد شدیم 1بلد شدیم 1
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امال و واژگان

پ( شکل صحیح واژگان را مشخص کنید.
1. خواست  خاست  و نشست او با فرزانگان و بر همگنان بود.

زان جذبه های جانی ای جذبۀ تو قالب2. درکش رمیدگان را محنت رسیدگان را
3. منّت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت  غربت  است.

4. کشورهای حوزۀ  حوضۀ  خلیج فارس با وجود سقوط بهای نفت، بودجه های دفاعی خود 
را افزایش دادند.

پهسخ:

 الف( 1. ورطه: مهلکه / 2. چهره نما: مغرور / 3. حّقا: به درستی / 4. زهره: شجاعت / 
5. رزاق: روزی رسان / 6. خاّلق: خالق / 7. پردۀ نیلوفری: آسمان الجوردی / 8. هنگامۀ 
چرخ،  فلک:  )جمع  آسمان ها  چرخ ها،  افالک:   .10  / نور  فروغ:   .9  / دریا  غوغای  دریا: 
آسمان( / 11. تیمار: توجه، غم، نه غمگین )ناراحت( / 12. خاّصه: به ویژه / 13. مولع: 

مشتاق / 14. مستغنی: بی نیاز )صفت!(
ب( 1. نمط / 3. مبدأ )ُمبِدع: ابداع کننده( / 4. بحر / 5. غلغل / 7. زهی

پ( 1. خاست: بلندشدن )با توجه به نشست( / 2. غالب: غالب یافته
3. قربت: نزدیکی )غربت: دوری( / 4. حوزه: محدوده
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مرتبط با جامه

بوقلمون:نوعیدیبایرومیکهرنگآنتغییرمیکند.

پرنیان:پارچءهابریشمیداراینقشونگار،نوعیحریر

پالس:جامهایپشمینوستبرکهدرویشانپوشند،نوعیگلیمدرشتوکلفتوکمبها

توزی:منسوببهتوز،پارچءهنازککتانیکهنخستدرشهرتوزمیبافتند.

جل:پوششبهمعنایمطلق

جیب:یقه،گریبان

جیر:نوعیچرمدباغیشدهباسطحنرموپرزدارکهدرتهیءهلباس،کفش،کیفومانندآنهابهکارمیرود.

خورجینک:خورجینکوچک،کیسهایکهمعموالًازپشمدرستمیکنندوشاملدوجیباست.

دستار:پارچهایکهبهدورسرمیپیچند،سربندوعمامه

ردا:لباسبلند،جلوبازوبیدکمه

طیلسان:نوعیردا

قبا:جامه،جامهایکهازسویپیشبازاستوپسازپوشیدن،دوطرفپیشرابادکمهبههم
پیوندند.

کتان:گیاهیاستکهازساقههایالیافآندرنساجیاستفادهمیکنند.

کمر:کمربند

گیوه:نوعیکفش،پایافزار

لفاف:پارچهوکاغذیکهبرچیزیپیچند.

لُنگ:ازار،جامءهحمام،پارچهایکهبرکمربندند

معجر:سرپوش،روسری

نمد:پارچءهکلفتکهازکوبیدنومالیدنپشمیاکرکبهدستمیآیدوازآنبهعنوانفرشاستفاده
میکنندیاکالهوباالپوشمیسازند؛باالپوشنمدی
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1 مع  جا ن  زمو آ

از میان واژگان زیر، معنی چند واژه درست آمده است؟   1
»ویله: ناله و فریاد - تقریر: بیان کردن - اشباه: سایه ها - هژیر: هوشیار، نیکو - استرحام: رحم کردن 
 به کسی - تقریظ: فهرست کتاب - وقب: باالی کمر - برافراختن: روشن کردن - گبر: خفتان -

نهیب: فریاد بلند«
7  6  5  4 

در همءه گزینه ها، معنی تمام واژه ها درست است؛ به جز:   2
 صباحت: خوب رویی - خنیده: مشهور - محجوب: پوشیده

 وزر: گناه - فرود  سرای: اتاق مخصوص زن و فرزند - صنعت: پیشه
 تعاون: یاری رساندن - رشحه: قطره - استشمام: بوییدن

 باسق: بلند - ارتجاالً: شعر سرودن - پرچم: علم

معنی مقابل کدام واژه درست است؟   3
 ولیمه: طعامی که در مهمانی و عروسی دهند.

 کّباده: کمانی از جنس چوب که در دو طرف آن زنجیری وصل باشد.
 تقریظ: اشعار ستایش آمیز دربارءه یک شخص یا کتاب

 غرامت: خسارت مالی و غیر آن که به کسی وارد شود.

»رستخیز، صرف، قهرآلود« به ترتیب معانی کدام واژه ها هستند؟   4
 بعث، معیار، شرزه   برخاستن مردگان، مجرد، گرزه

 غاشیه، مجرد، ارغند   قیامت، سبک، ارغند

در کدام گزینه، تعداد واژه هایی که »غلط« معنی شده ، کمتر است؟   5
 همت: کوشش - تگ: فریب - ویله: رها - بّر: خشک

 عنود: غمخواری - ایدون: اینجا - پایمردی: استقامت - مالمت: آزردگی
 حالوت: شیرینی - تعبیه کردن: قرار دادن - تمکن: ثروت - ارتفاع: زمین های زراعتی

 نسیان: فراموشکار - مولع: آزمند - سودا: هوس - خستن: مجروح
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1 مع  جا ن  زمو آ مٔه  سخنا پا

گزینءه 2 1 اشباه: جمع شبه، مانندها - استرحام: طلب رحم كردن از كسی - تقریظ: مطلبی 
ستایش آمیز دربارءه کتاب، نوشته و مانند آن ها - وقب: گودی هر اندام، مانند چشم - برافراختن: 

بلندكردن، برافراشتن )برافروختن: روشن كردن(

گزینءه ۴ 2 ارتجاالً: بی درنگ و بدون اندیشءه شعر سرودن یا نوشتن
گزینءه ۱ 3

بررسی سایر گزینه ها: 
گزینءه »2«: كمانی از جنس آهن - گزینءه »۳«: تقریظ: مطلبی )نه لزوماً شعر!( در ستایش كتاب یا 

نوشته، نه شخص! - گزینءه »۴«: غرامت: تاوان، جبران

گزینءه ۳ 4 رستخیز: بعث، غاشیه، قیامت، برخاستن مردگان - صرف: مجرد، محض - قهرآلود: 
ارغند، شرزه )گرزه: مار سمی!(

گزینءه ۳ 5 ارتفاع: محصول یا درآمد حاصل از زمین های زراعتی
بررسی سایر گزینه ها:

گزینءه »1«: تگ: به  شتاب رفتن، تاختن - بّر: خشكی!
گزینءه »2«: عنود: دشمن، ستیزه كار - ایدون: اینچنین

گزینءه »۴«: نسیان: فراموشی - خستن: مجروح كردن )خسته: مجروح(

گزینءه 2 6 چرا سایر گزینه ها نه؟! 
مفتخر: دارای افتخار، مایه و باعث افتخار - خانءه خّمار: میكده - ساتر: پوشاننده - متكلم: گوینده

گزینءه 2 7 سفره: خوان - استشهادنامه: محضر - اوج: رفعت - لباس بلند: ردا

گزینءه ۳ 8 شكل صحیح: زبده

گزینءه ۱ 9 بخاست: بلند شد

گزینءه ۳ 10 الف( وقاحت / ج( مرهم


