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مقّدمه

کتاب پیش رو حاوی مهم ترین مطالب املیی فارسی دهم تا دوازدهم دبیرستان است. در این مجموعه کلماتی که ارزش املیی 
دارند جمع آوری شده و در قالب سوالت تستی نوشته شده اند. مطالعۀ این کتاب علوه بر آماده شدن دانش آموزان برای امتحانات 

کنکور، باعث آمادگی بیشتر آنان برای امتحانات داخلی و نهایی سال دوازدهم نیز می شود. 

آموزان سال  نامشان در جلد کتاب ذکر شده، دانش  افرادی که  بر  تالیف کتاب »املی جامع کنکور« علوه  در جمع آوری و 
دوازدهم انسانی دبیرستان دخترانۀ پویش هم همکاری داشته اند که سپاسگزار زحماتشان هستیم. از مدیر محترم دبیرستان دخترانۀ 

پویش، سرکار خانم فرشتۀ میر که همچون سال قبل ما را در نگارش این کتاب نیز همراهی کرده اند تقدیر و تشّکر می کنم.

امیدوارم مطالب این کتاب نیز مورد قبول علقه مندان قرارگیرد.

ایرج شهرامی پور

بهمن ماه 98
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کلمات املیی مهم 1

گروه کلمه هاگروه کلمه ها

اغراق و زیاده روی

آسایش و فراغ بال 

تحکیم و استواری

التذاذ ادبی

حاشیه گذاری کتاب

حوزۀ زبانشناسی

ُخبث طینت

دشمن غاصب 

روشنی و فروغ

زبان گزاف کاری

َزفت و لئیم 

شیره و ُعصاره

عّزت و ِذلّت

غدر و خیانت

ُغّرۀ جمادی الثانی

قالب شعر 

گاو سمین

مروارید و لؤلؤ

نغز و دلکش

هور و ماه 

اجر و ثواب 

اصل و نسب

بحر مکاشفت

ثََمن خانه ) قیمت (

ُحطام دنیا

حقوق شندرغاز

راه ُقُرق شده 

زاع و زغن

ستوران لغر

صواب و مصلحت 

ضیَعَتک حلل

طاغوت خود پرستی

ُطّرۀ پرچم / مو 

عجین و آمیخته

فراغ ُملک

گوشه و بیغوله

َمغاک زمین 

ُممّد حیات

نخل باسق

هوا و هوس

1. منبع کلمات املیی قسمت اّول کتاب، کتاب های زبان فارسی دّوم و سّوم دبیرستان) نظام قدیم( است.
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گروه کلمه هاگروه کلمه ها

اضغاث احلم 

اقتضای مقام

بلهوس و غافل 

تأنّی و درنگ 

تعّصب و غرض ورزی

تن پوش عزا 

ُثقبه و سوراخ 

حّس غریب

ُدّراعۀ پاکیزه 

َسطَوِت سلطنت 

طاعن و ستیزه جو 

طوع و رغبت 

غمزۀ غّمازه

فرقت و جدایی

قلیۀ حلوا 

لمحه و لحظه 

مرغان خوش الحان 

مضیف و مهمانسرا 

مقولت و مفاهیم 

نمایش نامۀ مکبث

اتراق و توّقف

اّرابۀ زمان 

بوی مطبوع 

تحدید مرزها) مشخص کردن(

تهّور و تعّدی

ثقت و اطمینان 

 ثنا و تبجیل 

ُجّبۀ حبری رنگ 

ُحّقۀ زر 

ُحلّۀ بهشت 

ُخَطوات متقارب

ستایشگر و ثناگو

شخص مسلوب الراده 

شفای عاجل 

صواب و مصلحت 

ُصَور و ِسَیر 

غّره و فریفته 

فترت و سستی

فربه و سمین 

قالب نمادین 

قسم مغلظه 

مکاس و چانه زدن 

نطق غّرا 
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گروه کلمه هاگروه کلمه ها

ابریق سفال 

اثاِث خانه ) وسایل خانه(

اساس خانه ) بنیان خانه(

اسباب و ضیاع 

امارات و نشانه ها

 بِقاع متبرّکه 

تعب و سختی 

ثواب آخرت 

حریر توری

دفع ُزکام 

سباع و وحوش

شاهد غضبان 

طاقۀ پارچه 

غرقاب غم 

مذلّت و خواری

مرد صائب نظر 

نامه و ُرقعت
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تعدادی از غلط های املیی و شکل درست آن ها

شکل غلط کلمه شکل صحیح کلمه

ازدحام 
اعماق
انزجار 
انضباط
بحبوحه
بُرهه
ترجیح
تعیین
تغییر

سادگی
سپاسگزاز
طاق)بنا(

مآخذ و منابع 
موّجه 
تقاص
توجیه 
تهّیه

دیدگان 
ذوزنقه 
رذل 
مزبور

ضللت 
وهله 

َهَرس کردن
بررسی
بودجه

ازدهام 
عماق/ اعماغ

انضجار
انظباط
بهبوحه
برحه 
ترجیه
تعین
تغیر

ساده گی
سپاسگذار

تاق
مأخذ و منابع

موّجح
تقاس

توجیح 
تهییه 

دیده گان 
ذوذنقه / زوزنقه 

َرزل
مذبور
زللت
 وحله 

 َحَرس کردن 
بّرسی
بوجه 
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 واژه های هم آوا

• واژه های هم آوا به دو صورت در کلم ظاهر می شوند:	

الف( گاه از نظر تلّفظ یکسانند اّما از نظر معنا تفاوت دارند:

سفیر جدید ایران به لبنان رفت. ) فرستاده ، نمایندۀ یک دولت در کشور دیگر(

صفیر گلوله از همه جا به گوش می رسد. ) بانگ و فریاد (

آن مرد پیمان خود را نقض کرد. ) شکستن (

آن مرد سخنی نغز گفت. ) نیکو (

نمونه های دیگر: خوار – خار / خیش – خویش 

ب( گاه واژه ها از نظر تلّفظ و شکل نوشتاری کامًل یکسانند اّما از نظر معنا با هم تفاوت هایی دارند.

خرامان بشد سوی آب روان       چنان چون شده باز جوید روان 

روان اّول: جاری     

روان دّوم: روح و جان 

بهرام که گور می گرفتی همه عمر       دیدی که چگونه گور بهرام گرفت 

گور اّول: گورخر        

گور دّوم: قبر 

• نکته: به چنین واژه هایی جناس تام هم می گویند.	

نه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا        تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی

قلب اّول: مرکز سپاه      

قلب دّوم: دل 

ندانم از سر و پایت کدام خوبتر است               چه جای فرق که زیبا ز فرق تا قدمی

فرق اّول: تفاوت 
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فرق دّوم : میان سر ) بالی سر (

برادر که در بند خویش است، نه برادر نه خویش است.

خویش اّول: خود 

خویش دّوم: قوم و فامیل 

• واژه های هم آوا به صورت جناس ناقص اختلفی هم به کار می روند:	

قدر – غدر 

 قدیر – غدیر 

تعویض – تعویذ

• در ادامه کلماتی را که از نظر تلّفظ یکسان ولی از نظر نوشتن و معنا با هم متفاوت هستند می خوانید: 	
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جدول واژه های هم آوا و متشابه املیی

معنی واژهواژه

آجل
آجل
عاجل
آزار
آذار
اِزار
عذار
القا
الغا

سفیر 
صفیر
ثواب 
صواب 

نغز
نقض 
خوار 
خار 

خیش 
خویش 
غدر 
قدر 
فراق
فراغ
غریب
قریب
اثاث 

اساس 
منصوب
منسوب

آینده
مرگ

حال، باشتاب؛ شتابان، مرگ عاجل
اذیت

از ماه های سال ُسریانی یا رومی؛ ماه اّول بهار
شلوار. پیجامه، تنبان، زیرجامه، زیرشلواری

صورت، رخسار
یاد دادن، آموختن،

لغو کردن؛ باطل کردن؛ از شمار افکندن
فرستادۀ یک کشور به کشور دیگر

بانگ و فریاد، صدا، سوت 
مزد، پاداش

راست و درست
خوب، نیک ، بدیع 

شکستن، شکستن عهد و پیمان
بی ارزش 

نوعی گیاه نوک تیز و خراشنده
گاو آهن 

قوم و فامیل 
خیانت، بی وفایی، مکر و حیله 
ارزش،میزان درخشندگی ظاهری

جدا شدن، دوری
آسوده شدن، آسایش، آسودگی

دور از وطن، بیگانه 
نزدیک ، خویشاوند

جنس ، کال
پی، بنیاد، شالوده 

برقرارشده، به شغلی گماشته شده
نسبت داده شده، دارای نسبت 
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معنی واژهواژه

قدیر

غدیر

قاضی 

غازی

زمین 

ضمین 

غالب 

قالب 

پرتغال

پرتقال 

اَلَم

علم   

ارز

عرض

امل

عمل 

بهِر

بحِر 

امارت

عمارت

سد

صد

توانا، یکی از نام های خداوند

آبگیر، تالب

داور، حکم کننده

معرکه گیر، رسن باز، جنگجو 

کرۀ خاکی

عهده دار

چیره، پیروز

شکل ،جسم، هیبت

نام یک کشور

میوۀ پرتقال 

درد،رنج 

پرچم، بیرق

ارزش، پول خارجی

پهنا

آرزو،آمید

کار

برای

دریای

فرمانروایی، حکومت 

بنا،ساختمان

بند،آب بند

عدد صد
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معنی واژهواژه

خاست

خواست

نثر

نصر

نسر

منثور

منصور

مأمور

معمور

قضا

غذا

غزا

تهدید

تحدید

حول 

هول 

حیات 

حیاط

تعلّم

تألّم

نواهی 

نواحی 

خاستن: برخاستن، بلند شدن

خواستن: طلب کردن

مقابل شعر، نوشته ای که شعر نباشد

یاری کردن

کرکس

نوشته ای که به نثر باشد

اسم پسرانه،پیروز، چیره، یاری داده شده

کارمند، پاسبان، پلیس

آباد شده

سرنوشت، تقدیر

خوردنی

جنگ کردن، جنگ با دشمن

ترساندن

مشخص کردن حد و مرز

اطراف

ترس

زندگی

صحن خانه

آموختن

سختی کشیدن، آزرده شدن

نهی شده ها

ناحیه ها، اطراف
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معنی واژهواژه

قوس

غوث

غو

قو

خان

خوان

تعویض 

تعویذ

نصب

نَسب

َحذر

َحضر

حور

هور

حوزه 

حوضه

زرع

ذرع

ستور

سطور

ضمیمه

ذمیمه

کمان

یاری، به فریاد رسیدن

فرو رفتن در آب، تأّمل کردن، بانگ و فریاد

نوعی پرنده

رئیس، خانه، سرا

سفره، خوان هشتم: مرحله هشتم

عوض کردن

دعا. دعایی که بر کاغذ نویسند و با خود دارند.

گماشتن

خاندان، نژاد ، قرابت

دوری

مقابل سفر

زن بهشتی 

خورشید

ناحیه، محدوه ، قلمرو

زمین های انتهای رود که ازآب آن مشروب می شود

کاشتن؛ زراعت کردن.

واحد اندازه گیری طول، برابربا 1۰4سانتیمتر؛ گز.

اسب و استر؛ چهارپا؛ چارپا؛ چارو.

سطرها، خطها، رجها، ردیفها

پیوست

نکوهیده، زشت
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معنی واژهواژه

هلل

حلل

زلّت

ذلّت

زلل

ضلل

ظلل

مستور

مسطور

عزم

عظم

رأیت

رعیت

شست

شصت

هایل

حایل

زمان

ضمان

ماه نو 

روا، جایز و شایسته 

لغزش ، خطا 

خواری، زبونی 

آب صاف و گوارا    

گمراه شدن 

سایبان، سایۀ ابر

پوشیده و پنهان 

نوشته شده     

قصد و آهنگ چیزی کردن

استخوان

پرچم

عموم مردم

انگشت شست

عدد شصت

ترساننده، هولناک  

مانع 

وقت و هنگام ، دور، عهد 

برعهده گرفتن وام دیگری، ضمانت
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1- واژۀ » قاضی« با توّجه به معنی آن در کدام  گزینه غلط نوشته شده است؟

 1( قاضـی چو به رشـوت بخورد پنج خیــار
 2( به زنــدان قاضــــی گرفتـــــار بــــه
پوست و  تک  اندر  شهادت  ره  به  قاضی   )3 
4( آن سفله ای که مفتی و قاضی است نام او

زار خربزه  یک  تو  بهر  از  کند   ثابت 
گره ابرو  بر  دیدن  خانه  در   که 
اوست از  تر  فاضل  عشق  شهید  که   غافل 
رباست و  رشوه  از  اش  جامه  تار  و  پود  تا 

2- واژۀ » غازی« با توّجه به معنی آن در کدام  گزینه غلط نوشته شده است؟

غازیم که  یعنی  شد  هندوان  به  کاو  آن   )1 
به خطا گفتم خطا، کو غازی شمشیر زن  )2 
 3( وگر هلک منت در خوراست باکی نیست
برم غازی  خانۀ  تا  را  تو  می باید  گفت   )4

ست شده  غزا  بهر  ز  نه  بردگان  بهر   از 
گویمی کافر  نفس  صفات  او  پیش  به   تا 
 قتیل عشق شهید است و قاتلش غازی است
نیست؟ خّمار  خانۀ  در  کجا  از  غازی  گفت 

3- واژۀ » غریب« با توّجه به معنی آن در کدام  گزینه غلط نوشته شده است؟

خواند خویش  غلم  را  ما  آشنا  یار  چو   )1 
 2( می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت
 3( تبـــه گـــردد آن مملکت عن غریــــب
4( غریبـــــی و اسیـــــری چــــاره دارد

 غریب است این که هرساعت چنان بیگانه بنشیند
 همچو برگ ارغوان بر صفحۀ نسرین، غریب
غریـــب گــــردد  آزرده  خاطــــر   کزو 
غــــــم یار و غـــــم یار و غـــــــم یار

4- واژۀ » غربت« با توّجه به معنی آن در کدام  گزینه غلط نوشته شده است؟

تابم برنمی  چو  غربت  و  غریبی  غم   )1 
حّتی ام  سایه  که  بگویم  چه  غربتم  ز   )2 
 3( من کز وطن سفر نگزیدم به عمر خویش
4( گرچه چون پروانگان دیوانۀ وصل وی ام

باشم خود  شهریار  و  خود  شهر  به   روم 
آید سرنمی  پشت  از  و  من  از   گذشته 
غربتم هواخواه  تو  دیدن  عشق   در 
غربتش و  وصل  تاب  ندارد  هرگز  دلم  این 

5- واژۀ » اَلَم « با توّجه به معنی آن در کدام  گزینه غلط نوشته نشده است؟

الـــــم  شیران  شیریــــم،  همه  ما   )1 
اله شیـــــر  آورد  ســـر  بر  سپـــر   )2 
داد فضــــل  ها  کرم  بر  را  الـــــم  آن   )3 
فلک که  بشویم  خونابه  به  جامه  کاغذین   )4

دم به  دم  باشـــــد  باد  از   حملــــه مان 
اژدهـــــا آن  شمشیـــــر  کرد   الــــم 
برگزیــــد وفاهــــا  از  را  جفــــا   وان 
نکـــــرد داد  الــــم  پای  به  رهنمونیـــم 


