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  محمدحسن فضلعلي                       )92 - 86كنكور ( اندبا ادبياتي نامأنوس بيان شدهدر دين و زندگي لغاتي كه 

  كاميابي، امكان دستيابي به مقصود: توفيق           هاها، امانتوديعه: ودايع 

  اراده و خواست: مشيت         الزم گردانيدن، واجب: ايجاب كردن 

  حرام بودن: حرمت       ي كسي گذاشتندشواري به عهدهكار : تكليف 

  حق بودن: حقانيت         واجب بودن، ضرورت، لزوم: وجوب 

  چيزهاي الزم، ضروريات: لوازم       كردنانكار كردن، رد : نفي، نفي كردن 

  انجام دادن، به جا آوردن: گزاردن           به جا آورنده: گزارنده 

  روي برگردانيدن: روي برتافتن       انجام دادن كاري شدهسي كه مامور ك: مكلف 

  باز: مفتوح           در گرويِ: مرهونِ 

  در: باب           درك، دريافت: استنباط 

  كوشش، توجه: اهتمام             بخشش: لبذ 

  نسبت دادن: انتساب           هابخشش: مواهب 

  آساني: سهولت         به دست آمده، حاصل شده: مستفاد 

  رسيدن: وصول         ، نتيجهعاقبت، سرانجام: فرجام 

  پيروي، اطاعت: متابعت             پايبند: مقيد 

  مرگ: ممات           گذارسپاس: شاكر 

  داشته شدهمحفوظ، نگه: مصون           پاك، به دور از: منزه 

  شامل شده: مشمول           وصف شده: موصوف 

  تسليم شدن :سرسپردگي           تنها، يگانه: منفرد 

  به پيرو، به دنبالِ: به تبعِ           يادكنندگان: ذاكران 

  خالص بودن: خلوص         درك كردن، فهميدن: ادراك 

  ها، امور شايسته و خوبمصلحت: مصالح           بيزاري: برائت جستن 

  گرايش، ميل، تمايل           بسنده كردن: اكتفاء 

  به شرط: مشروط         دار، هميشگيپيوسته، ادامه: مستمر 

  پذيرفتن، مستجاب شدن: استجابت           آلودگي، ناپاكي: آاليش 

  بيم دادن، ترسانيدن، آگاه ساختن: انذار           عظمت، بزرگي: كبريايي 

  مژده، نويد دادن: بشارت             دهندهبيم: منذر 

  فقيه شدن: فقاهت           دهندهبشارت: مبشر 
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  تازه به وجود آمده: مستحدثه       كسي را از عيب و بدي دور دانستن :تنزيه 

  چنگ زدن، متوسل شدن: تمسك           كنندهبيان: مبين 

  به مصرف رسيدهصرف شده، : مصروف             نمونه: مصداق 

   )باشدفيصل به معناي داوري بين حق و باطل هم مي(خاتمه يافتن، پايان پذيرفتن : فيصل پذيرفتن 

  داري، حفظ كردننگه: صيانت           مهرباني، محبت: عطوفت 

  چه حتما به وقوع خواهد رسيدآن: الوقوعحتمي         عشق، محبت، دوستي: مودت 

  چينيفراهم كردن، آماده كردن، مقدمه: تمهيد           عذاب، شكنجه: وبتعق 

  روي، از حد گذشتنزياده: افراط           بيرون كردن: اخراج 

  حجت بودن، دليل: حجيت         كوتاهي كردن، ضايع كردن: تفريط 

  پذيرفته شده، پسنديده: مقبول             نفي: سلب 

  پاك كردن: زدودن           گرفتن: اتخاذ/ اخذ  

  ظاهر ساختن، آشكار كردن: اعالن       چيزي كه در هست و وجود است: وينيتك 

  هاپستي: رذايل           ندادهنده: منادي 

  ، خودمختار بودنمستقل بودن: استقالل         ي نبردعرصه: ي كارزارعرصه 

  رام كردن: مسخر/ تسخير              بيهوده: بطالت 

  سجده شده: مسجود         خواستن، طلب كردن: مطالبه 

  ايست، درنگ: وقفه           گستره، دامنه: حيطه 

  شنيدن، گوش دادن: استماع         ريگواسطه شدن، ميانجي: وساطت 

  كرانه، جهان: آفاق             هانشانه: مظاهر 

  حتمي بودن: حتميت         ها، درون آدميجان: نفوس/ انفس  

  فرسوده شدن، از بين رفتن: استهالك       عزم، قصد و آهنگ كاري كردن: زيمتع 

  در رنج و عذاب: معذب         برخوردار از ناز و نعمت: متنعم 

  مبني: مبتني         دهندهتفسيركننده، شرح: مفسر 

  سالم: سليم           فايده، بخشش: عائد 

  محاصره شده: محصور           بيم دادن: بر حذر داشتن 

  نيرنگ، دروغ: زويرت           بهانه، وسيله: دستاويز 

  ترسيده: خائف       گيردكسي كه راه و روشي پيش مي: مسلك 
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  مختصر و كوتاه: ايجاز         هاها، التماسدرخواست: تمنيات 

  چه كه منع شده استآن: نواهي             هافرمان: اوامر 

  يافتن به چيزيرسيدن، دست: وصال       الزم شده، چيزي كه مورد لزوم است: ملزوم 

  بس بودن، كافي بودن: كفايت             دليل: مسبِّب 

  تباه شده، ضايع شده: تضييع شده           به دست آمدن: حصول 

  كنندهبيانحكايت كننده، : حاكي             قصد: اغراض 

  تبعيد كردن، دور كردن: طرد             نيازبي: فارغ 

  آشكار ساختن: به منصه ظهور رساندن             آرامش: سكونت 

  بارز، ديده شده: مشهود             نزديك: مقرب 

  جهت دادن، هدايت كردن: سوق دادن         انجام دادن: به فعليت رساندن 

  ياري گرفتن: استمداد           گيرگوشه: منزوي 

  سست شدن: تزلزل           قطعي، ثابت شده: مسجل 

  با هم ستيزه كردن: تنازع           مسخره كردن: استهزا 

  بازگردانيدن: ارجاع           پابرجا شدن: استقرار 

  اثر شدنبي: ملغي گرديدن         هاها، كشمكشستيزه: منازعات 

  كنندهراهنما، هدايت: رهنمون         اعتبار شدنباطل شدن، بي: بطالن 

  نو، پديده آمده: حادث           پيشرفت، ترقي: ارتقا 

  واجب كردن: فرض گردانيدن             همراه: مالزم 

  مذهبهم: كيشانهم           امر واجب: فريضه 

  غلبه، تسلط: سيطره           فهم، درك: تفهيم 

  زاييده: مولود             زاينده: مولد 

  سركشي، ستيزه: عناد           شكل و ظاهر: شمايل 

  الزم، الزمه: مقتضي             رسانيدن: ايصال 

  سرپيچي: عصيان             گناه: فجور 

    نفرت، بيزار بودن: انزجار       كسي كه كاري به او واجب گرديده: ملزم 

  ، پيروي كرده شدهشودكسي كه از آن پيروي مي: متبوع             مكر، فريب: كيد 
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