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  الهام محمدي: تهيه و تنظيم 

شود و اين  دانيد هر سال در كنكور سراسري، سه سؤال از مبحث لغت مطرح مي طوركه مي همان

  .هاي ادبيات سال دوم و سوم و چهارم طراحي مي گردند سؤاالت با توجه به كتاب

  :شود و تنظيم اين سؤاالت نكاتي مشاهده مي در طراحي

  :اند آمده هاي ذيل واژگان آمده در كنكور سراسري به صورت

ي واژگان  اند و معموالً بخش عمده واژگاني كه در انتهاي كتاب درسي معنا شده:  دار واژگان ستاره

  .كنكور به اين قسمت اختصاص دارند

اي قرار  معموالً  در باالي اين واژگان شماره.( اند شده واژگاني كه در قسمت توضيحات هر درس معنا

 .) گرفته است

آموز بايد خود معناي اين دسته از واژگان را از  و دانش اند واژگاني كه در كتاب درسي معنا نشده

 . نامه استخراج كند واژه

 .)ورد اندك بوده استالبته اين م.( دار كه در كتاب درسي مطرح نشده است معناي ديگري از واژگان ستاره
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  .نماييم ميواژگان چند سال اخير كنكور سراسري را با اين رويكرد بررسي  اكنون
جا به معناي صحيح آن  و در اين اند، در كنكور نادرست بوده است الزم به ذكر است معناي واژگاني كه رنگي شده 

 .اشاره شده است
 .كنكور آمده، در جدول قرار گرفته استساير واژگان با معناي صحيحي كه در  

   دار سال دوم واژگان ستاره

  89دار  واژگان  ستاره 90دار  واژگان  ستاره 91دارواژگان  ستاره 92دار  واژگان  ستاره
  خرقه: شوال برهم نشيننده: متراكم كردنبدبختي، پشت:ادبار  والي: عامل
  آواز دادن: صالزدن نويسندگان: كُتّاب درنگبي:ارتجاالً  شانه: كت
  ميمنت: شگون  غيرمادي: مجرد آزرده:افگار  نيزه: حرب
  جويدن: مضغ اندرزگويان: وعاظ اسب:ابرش  خوار: مخذول
  تضرع: البه  حق مالك: بهره مرداننيك:ابدال  ها نهان: خفايا

  آب و زمين: عقار  آلت نزاع: حرب رخسار:وجنه ... آزرده، زخمي،: افگار
  گفتار نغز: لطيفه  انگشت: بنان زدنالف:اشتلم  مردان نيك: ابدال
  ي تير دهانه: سوفار  حدود: دمدمه ورد:ذكر  نيك مرد: بدل
  آغل: زاغه  ترس: سهم انگشت:بنان  هوشياري: تنبه
  نهان: خفيه بهانه آوردن: تعلل اجازه دادن، رخصت:دستوري  آبگينه: مينا

  مهرباني كردن: تلطف  اولياء اهللا: ابدال خطالغزش،:زلّت  خدعه: مكيدت
  ترسناك: موحش تمام و كامل: آزگار عقليكم:سفاهت  همراه: ملتزم
  ميدان جنگ: مصف  ..ي مسي كه كاسه: تاس ي كاغذلوله:طومار  بلندنظري: مناعت

  بسيار مهربان: ودود  برآشفتن: تغير شادمان:مشعوف  ملول: ستوه
  رخسار: وجنه  ميمنت: شكوم ميدان جنگ:مصف  اي افسانه: رمانتيك
  ماه اول بهار: آذار تفتيش: واپژوهيدن ي تيردهانه:سوفار  يافته الهام: ملهم

  جويي دل: تفقد  كپر: كومه مواسب سرخ:كميت  سيم: مفتول
  تعويذ: حرز  شانه: كت زبون:مخذول  ي باريك نكته: لطيفه

طعامي كه در مهماني و : وليمه  زشت: منكَر  ها وابسته: متفرعات
  دورانديش: حازم  .عروسي دهند

  -  ماه اول تابستان: تموز همراه:ملتزم  تابع: متفرع
  -   حق مالك: بهره والي:عامل  هيبت: صولت

  -   بيان: تقرير مردجوان:فياض كردن مسخره: فسوس
  -   تعويذ: حرز دادخواهي كردن:كردنرفع غير جدي بودن: مزيح

  -  علف جارو: خلنگ كالبد:شبح  حليم: هالم
  -   گز: ذرع بيهوده:خيرخيره  افسرده: دژم

  -   آغل: زاغه زارددقدمآ:ديالق  گز: ذرع
آسمانه و قوس بنا از طرف داخل:قاب

  -   سفره: سماط  برآينده: طالع سازند كه آن را با چوب مي
  -  شرم و حيا: حجب ناميمون:منحوس  نامه: طومار

  -  ميان، وسط: بحبوحه گردآينده:متراكم گرفته شده، انس  الفت گرفته:مألوف
  -  زمامدار: گير عنان آغل:زاغه ميدان جنگ، محل صف بستن:مصف

  -   كومه: كپر شدهعهدشده، شناخته:معهود  بازوبند: حرز
  -   دربان: قاپوچي آبگينه:مينا  هيبت: صولت

  -  باريكي  نكته: لطيفه آگاه باش:هله  - 
  -   مجروح: افگار -  - 
  -  كننده شروع: بادي -  - 
  -   خطا: زلّت -  - 
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  سال دوم ي ستاره واژگان بي

  89ستاره  واژگان بي  90ستاره  واژگان بي 91ستارهواژگان بي 92ستاره  واژگان بي
  رونده: ماشي

-  

  نشين شاه: زاويه  شده ستايش: ستوده
  چيني سخن: سعايت  تباهي: دغل

-  

 آب دهان: خدو  ته چيزي: قعر
  زشت: مهيب  پشت سر: قفا

  -  دريا: يم
  - شكست، شكست خوردن: هزيمت

  -  نازنده: فاخر
  - همراهي: معيت
  - چيني سخن: سعايت

  -  مهيب: پتياره
  - دالوري، گستاخي: رشادت

  

  )در قسمت توضيحات آمده است(دار واژگان شماره

 92سال
  .گرفتند داري زه كمان را با آن مي و در وقت كمانكردندانگشتر مانندي از جنس استخوان كه در انگشت شست مي:شست

 تنزل كردن، به عقب برگشتن :واترقيدن
 ساييده شدن، از بين رفتن :خورد رفتن

  رهبر:الور
 درافتادن، جنگيدن :جركردن

  

 

  

  سال سوم  دار ستاره واژگان

  89دار  ستاره  90دار  ستاره 91دارستاره  92دار  ستاره
  رهاشده: مطلق  تعيين كردن:فرض گام:خطوه  كننده وصف: واصف

  زردشتي: مغ  دان آتش: مجمر محاوره:وگوگفت  ناتوان: عليل
  حريف: هماورد  دراز: ديمتما مراوده:وآمدرفت  يند  گردن: عقد
  پناهگاه: نهفت  كردنستيزه : معارضه فروگذاشتن:اهمال  خون غليظ: علق

  گرفتن،غضب خشم: عتاب  برتر: فايق زدنچانه:مكاس  برگزيده: فايق
  دراز: متمادي  فرمان بردن:طوع كيسه:صره آمدن، قدم نهادن: قدوم

  كهنه: خَلََق  يك مشت از هر چيز:قبضه تعيين كردن:فرض  خرم: كش
  پنهان كردن حقيقت: تلبيس  خزانهنگهبان :خازن مالمت:عتاب كنان راه رفتن جلوه: گرازان

  همگرا: متقارب  برداري فرمان: مطاوعه آغوش:كش  انبوه: گشن
  سيلي: لت  سرزنش: وقيعت جيغ:قيه  همگرا:متقارب

  غلبه: سطوت  خشم گرفتن:عتاب مملو:مشحون  بند، قالده گردن:مخنقه
وظايف و اعمالي كه انجام:مواجب

  زمين زراعتي: ضيعت  قالده: مخنقه  گردن: يال .آن بر شخص واجب است
  نخ: سلك  انبوه: گشن تله:جال  بدگويي: وقيعت
  دو: تك  كيسه: صره مركب:حبر  كار سخت: مضيق
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  دريافت به فراست: تفرس  زيركي: دها كراهت:رغم  شكوه: فرهي
  بان، خيمه سايه:شراع امضاكردن نامه و فرمان:توقيع سايبان:رواق  بغل: كش
  فرشته: خازن  اكنون: ايدر اطاعت:مطاوعه  قيد: چنبر

  عمق: تك  بند گردن: عقد پناهگاه:نهفت  رفتاري خوش: مسالمت
كننده، ياريمدد:ممد  خوي نيك: سجيه

 كننده، ياري رساننده مدد: ممد  جيغ: قيه رساننده
  بيابان: راغ  سخن بيهوده:فُشار خوش:كش  سرخاب: غازه

  چماق، گرز بزرگ: دگنك  كور و كچل: گوريگره بدخويي:زعارت  بلند: باسق
  مركب: حبر  شده اطاعت:مطاع خيمه:شراع  چيني سخن: تضريب
  شده احاطه: محاق  مدتي اندك:لمحه كتف:سفت  اكنون :ايدر
  طريقه: نمط  تضرع: البه زمين زراعتي:ضيعت  گناه، بزه: جنحه
  رمز: ايما  قالده: مخنقه بلند:باسق  لُنگ: ازار
  بهره بي: خايب  كفش چرمي:چارق محيط دايره:چنبر  شكوه: فر

  -   -  سم مهلك:رز  حمايت: مظاهرت
  -   -  رشته:سلك  مركب: حبر
  -   -  برگزيده:صفوت  روي گرداندن: اعراض

  -   -  غلبه:سطوت  غلبه: سطوت
  -   -  -  گرفتاري: چنبر
  -   -  -  يك چشم: اعور
  -   -  -  زيور، زينت: حليه

  -   -  -  مهماني: مضيف
  -   -  -  گلگونه، سرخاب: غازه

  -   -  -  درخت انگور: تاك
  
  
  
  

  سال سوم ي ستاره واژگان بي
  89ستاره  واژگان بي  90ستاره  واژگان بي 91ستارهواژگان بي  92ستاره  واژگان بي

  ساختن: تعبيه مجامله:چرب زباني  پذيرفتن: تكفل

 -  

 مجادله:ستيزه كردن  توجه: التفات

 -  
  

 ياري دادن:اعانت  اندرزگويي :مناصحت
 سختي:وبال  گره: عقده

 -  
  

 زنندهنيزه:طاعن
 كنندهبسيار مقاومت:جانگران

 فرياد:غريو
 نهايي:غايي
 دادگستري:عدليه
 مهمان ناخوانده:طفيل

 سوي:زي
 منزل:حضر
 بازداشتن:فروگرفتن

 خرده و ريزه:حطام
 عطادادن:صلت

 بزه:وزر
 ديوار:حصر
 ساختن:تعبيه
 آراستن:تعبيه
 هالكت:ورطه
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  دار دار يا شماره معناي ديگر واژگان ستاره

92  91 90  89  
  فرورفته: خليده  -   -   -   تعهد: تيمار

  

  :واژگاني كه در قسمت توضيحات آمده است

92  91 90  89  
  دسته موي پيشاني:طره گل:طين  آب چشمه: آبزه  -   گل خشك:طين چشمه:زه  گل خشك: صلصال

  

  دار سال چهارم واژگان ستاره

  89دار  واژگان ستاره  90دار  واژگان ستاره 91دارواژگان ستاره  92دار  واژگان ستاره
  چين و شكن: آژنگ  بيداري شب: تهجد اعتكاف:مجاور بودن  پرتو: بارقه
  دلير: صفدر  روشن: جلي گروه:زمره  تخت: اورند

  آشكار: جلي  شرمنده شدن: بورشدن پاييدن:داشتن  سنگ زدن: رجم
  دهري: زنديق  آوري زبان: بالغت استشهادنامه:محضر  نواختن: داشتن
  دير: بيگاه  زمره: جرگه مقتول:قتيل  بيداري شب: تهجد
  شفاعت: مردي پاي  معلق: آوند ي پتكضربه:زخم دراي  ميراث: افكند پس
  سركشي: توسني  جبه: دراعه خشمگين:شرزه  شباويز، مرغ حق: چوك

  اضطراب: دهشت  دلير: ارغند آرزو:آرمان اي سرخ رنگ و روشن ستاره:عيوق
  ها چراغ: مصابيح  سنگ زدن: رجم شدت اثر:سورت  جبه: دراعه
  چراغ: مصباح  زنگ كاروان: دراي فرومايه:سفله  كلك زدن: قالكردن

  -   سرگشتگي: دهشت زمره:جرگه حالت سرخوشي و مستي:نشئت
  -   عصيان: توسني جبه:دراعه  مغلوب: مقهور
  -   ديد: سو ديد:سو  شرمنده شدن: بورشدن

  -   تيزي: سورت آشكار:جلي خشمگين و قهرآلود: ارغند
  -   بسته: درزه -  سايه: شبح
  -   -  -  آوري زبان: بالغت

  -   -  -  متشرعان: اهل صورت
  -   -  -  صحبت: نشيني هم

  -   -  -  مجاوربودن: اعتكاف
  -   -  -  درخت نشانيدن: غرس

  -   -  -  دويدن: پويه
  -   -  -  گروه اسبان: خيل

  -   -  -  مردانگي : حميت
  -   -  -  بدبختي: شقاوت

  -   -  -  ي آب دريا ميانه: لجه
  -   -  -  شفاعت: مردي پاي

  -   -  -  دير: بيگاه
  -   -  -  گير موش: زغن

  -   -  - چين و شكن پيشاني :آژنگ
  -   -  -  نشيب: حضيض

  -   -  - حساب پس دادن: شمارگرفتن
  -   -  -  خره: فره
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  -   -  -  تفرجگاه: نزهتگه
  -   -  -  اورنگ: اورند
  -   -  -  رها كن: بهل
  -   -  -  برآوردن: اجابت

  -   -  -  رونق و آبرو: آب
  -   -  -  مجازات شرعي: حد

  

  ي سال چهارم ستاره واژگان بي

92  91 90  89  
  دري پرده: هتاكي  ناله: ضجه ترس:رعب  ها آزمايش:محن

  قله: تارك  هدف، نشانه:آماج همراهي:موافقت  پستي: دنائت
  عيب: قصور  بيرق: رايت آلت لهو:ملهي  شك: شايبه

  -  - عيب:قصور  آب خواستن: استسقا
  -  - راندن:طرد  -

  

  :واژگاني كه در قسمت توضيحات آمده است

92  91 90  89  
  نو: غريبه  -   اه چشميمردان و زنان س:حور  -   - 

  

  

  .نماييم را بررسي مي 92براي نمونه سؤاالت واژگان كنكور سراسري 
  ي واژگان بي ستاره مشخص كننده: سبز رنگ
  .ي واژگاني كه در قسمت توضيحات آمده است كننده مشخص: نارنجي رنگ

  .واژگان آمده و صحيح استمعناي ديگري كه در قسمت فهرست : رنگ آبي
  .)ها در فهرست واژگان آمده است معناي آن. (دار هستند ي واژگاني كه ستاره كننده مشخص: رنگ مشكي

  

    92رياضي  ؟به ترتيب كدام است» ، التفاتتيمار تكفّل،، عليل ،واصف«هاي  معني درست واژه .1
  درمانده، قبول سختي، خدمت، نگرشبرگزيده،    ستاينده، رنجور، پذيرفتن، تعهد، توجه   
   آوردن خواري، روي باصفا، بيمار، متعهد شدن، غم   كشيدن، محافظت بيمار، لطف كننده، ناتوان، سختي وصف   

  

، ) تـأليف شـده  : مـألوف (، ) نامه: طومار(، ) گز: ذرع(، ) خانه پيشگاه: قاب(، ) چيني سخن: سعايت(؟است نادرستمعني چند واژه  .2
   92رياضي   )نيك مرد: بِدل(، ) مهيب: پتياره(، ) بازوبند: حرز(، ) تاوان گرفتن: مصادره(،  )نگجوج: مصف(
  چهار   سه   دو   يك   

      92رياضي  ؟است غلطها  در كدام گزينه معني بعضي واژه .3
   )نواختن: داشتن) (زدن سنگ: رجم) (تخت: اورند) (پرتو: بارقه( 
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   )سعد اكبر: عيوق) (عندليب: چوك) (ميراث: افكند پس() شب بيداري: تهجد( 

   )مغلوب: مقهور) (حالت سرخوشي و مستي: نشئت) (كلك زدن: قالكردن) (جبه: دراعه( 

  )آوري زبان: بالغت) (سايه: شبح) (خشمگين و قهرآلود: ارغند) (شرمنده شدن: بورشدن( 

: واترقيـدن ) (كمـان زه: شست) (نازنده: فاخر) (حمله كردن: هزيمت) (رياد: يم) (گستاخي: رشادت(معني چند واژه درست است؟  .4
   92تجربي ) در افتادن: جر كردن) (مريد: الور) (همراهي: معيت) (ساييده شدن :خورد رفتن) (تنزل كردن

  هفت   شش   پنج    چهار 
  
  
  

   92تجربي  است؟ نادرستمعني چند واژه  .5

   
) انبـوه : گشـن ) (كنـان راه رفـتن  جلـوه : گـرازان ) (خرّم: كَش) (هاقدم: قدوم) (برگزيدن: فايق) (غليظخون : علَق) (پيمان: عقد(
  )بدگويي: وقيعت) (رزق و روزي: مواجب) (قالب: مخنقه) (همگرا: متقارب(
  سه   چهار   پنج   شش   

    92تجربي  كدام است؟» كردننشيني، اعتكاف، قال اهل صورت، هم«هاي معني صحيح همه واژه .6
  متشرعان، صحبت، مجاور بودن، كلك زدن   
  گيري، واژگون كردنمتعصبان، دوستي، گوشه   
  نشيني،نيرنگ زدنمتّجددان، معاشران، گوشه   
  متظاهران، همدلي، مجاورت، سركوب كردن   

) حلـيم : هالم) (تابع: متفرع() تباهي: دغل) (غير جدي بودن: مزيح( )مسخره كردن: فسوس(ه درست است؟ ژمعني مقابل چند وا .7
    92 هنر  )جلوگردن: قفا) (دورانديشي: حزم) (ميانه: قعر) (افسرده: دژم(
  هشت   هفت   شش   پنج   

  
  

   92 هنر  ها درست است؟معني مقابل همه واژهدر كدام گروه كلمات،  .8
  )نيكخوي : سجيه) (قيد: چنبر) (بغل: كش) (شكوه: فرّهي) (كار سخت: مضيق(   
  )اكنون: ايدر) (سبقت گيرنده: باسق) (آب چشمه: آبزه) (سرخاب: غازه) (خوش رفتاري: مسالمت(   
  )سخن چيني: تضريب) (سمت: جنحه) (خرّم: كش) (امري مشكل: عقده) (اندرزگويي: مناصحت(   
   )لُنگ: ازار) (عرضه كردن:اعراض) (رنگكبود: حبر) (حمايت: مظاهرت) (شكوه: فرّ(   

ت ) (گروه اسبان: خيل) (ناله و زاري كردن: پويه) (درخت نشانيدن: غرس(؟ نيستمعني مقابل چند واژه درست  .9 مردانگـي : حميـ (
     92 هنر )آب دادن: استسقا)(شك: شايبه)(رحميبي: دنائت) (هاآزمايش: محن) (ي آب دريا ميانه: لجه) (پستي: شقاوت(
  چهار   سه   دو   يك   

     92زبان  است؟ نادرستدر كدام گزينه، معني بعضي واژگان،  .10
  )انديشه: افگار) (شدت: صولت) (خوار: مخذول) (پهلو: كت) (والي: عامل(   
  )آبگينه: مينا) (ها نهان: خفايا) (نيزه: حرب) (هوشياري: تنبه) (مردان نيك: ابدال(   
  )ملول: ستوه) (اي افسانه: رمانتيك) (نظري بلند: مناعت) (همراه: ملتزم) (خدعه: مكيدت(   
  )ها وابسته: متفّرعات) (ي باريك نكته: لطيفه) (سيم: مفتول) (رونده: ماشي) (الهام يافته: ملهم(   

: مضـيف ) (لبـاس ابريشـمي  : حليه( )گرفتاري: چنبر) (غلبه: سطوت) (گل خشك: صلصال( است؟ نادرستمعني مقابل چند واژه،  .11
     92زبان  )يك چشم: اعور) (انگور: تاك) (فرو رفته: خليده) (فام سرخ: غازه) (مهماني

  چهار      سه    
  شش     پنج   
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٨ 

 

   92زبان  .ها درست است ي واژه معني همه …ي  ها به جز گزينه ي گزينه در همه .12
  )خشم و قهر: آژنگ) (گير موش: زغن) (دير: بيگاه) (شفاعت: پاي مردي(   
  )سنگ زدن: رجم) (خرّه: فرّه) (حساب پس دادن: شمار گرفتن) (نشيب: حضيض(   
  )متشرّعان: اهل صورت) (رها كن: بهل) (اورنگ: اورند) (تفرّجگاه: نزهتگه(   
  )مجازات شرعي: حد) (پس افت: پس افكند) (رونق و آبرو: آب) (برآوردن: اجابت(   

    92هنر   .درست است» تماماً« …ي گروه استثنا ها بهي گروهها در همهمعني واژه .13
  )سختي: وبال) (كيسه: صرّه) (چانه زدن: مكاس) (فروگذاشتن: اهمال) (ياري دادن: اعانت(   
  )فرياد: غريو) (بسيار مقاومت كننده: جان گران) (زنندهنيزه: طاعن) (هالكت: ورطه) (چشمه: زه(   
  )سوي: زي) (كودكي: طفيل) (دارايي: عدليه) (نهايي: غايي) (گل: طين(   

 )بزه: وزر) (عطا دادن: صلت) (خرده و ريزه: حطام) (بازداشتن: فروگرفتن) (منزل: حضَر(       
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