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 صفحه کتاب رشته )کنکور( درس سال واژه
 85 زبان انتهای کتاب پیش باددادن بر را كسي آبروي از كنايه *:بردن آب
 21 انسانی 8 دوم 09و88و 88           زماني دراز، به طور مداوم، تمام و كامل : *آزگار
 81 زبان 21 پیش ي، خشم  به چهره و ابرو و پيشاني افتد. چين و شكني كه به واسطه : *آژنگ
 21 زبان -ریاضی 21 دوم 09و 09 مردان، مردان خدا، اولياء اهلل  به معنيِ نيك« بِدْل، بَدَل و بَديل»جمع : *اَبدال
*اجابت
 85 زبان انتهای کتاب پیش 09       برآوردن :
انرد.=  شررزه،    خشمگين، قهرآلود)در فرهنگ فارسي، آن را دليرر و شرعام معنري كررده     :*اَرغند

 09و88و  88  ژيان، دژم
 88 ریاضی 21 پیش

 85 هنر انتهای کتاب سوم  68 لُنگ : *ازار
 81 هنر 28 پیش بيماري تشنگي، آب خواستن استسقا:
 21 ریاضی 21 دوم 68و  60 رسد. هايي كه از دور به نظر مي ها، سياهي جمع شبح، كالبدها، سايه : *اَشباح
چيرردن   كررردن  اراررراب   رت برتررافتن  دامررن بررر    ترروجيهي برگردانرردن، برري  روي :*اِعرررا 

  68 پيچيدن. عنان
 15 هنر 2 سوم

 81 زبان 11 سوم  88 )قيد است= مثل آدم اعور؛ يك چشم: *اعورانه
 11 زبان 6 سوم آزرده، زخمي، معروح، خسته، خليده اَفگار:

 88 تجربی 26 پیش 09   .  نشيني اختياركردن و گوشه اعتكاف : *مجاوربودن
 82 ریاضی 6 پیش توجيه التفات:
 11  22 سوم توجيه التفات:
 81  28 سوم توجيه التفات:
 88 زبان -ریاضی 21 پیش 66و68و68و 68            اورنگ، تخت، مَعازاً فرّ و شكوه، شأن و شوكت :*اورند

 88 زبان -تجربی 26 پیش اند اند و به عمق آن دست نيافته متشرّعان، كساني كه در ظاهر شريعت مانده :*اهلِ صورت
 11 هنر 1 سوم 09و60و68و  68 اينعا، اكنون: *ايدر
 81 ریاضی 28 پیش گر پرتو، جلوه بارقه:
 15 هنر 2 سوم 09و68و 68 بلند، مرتفع:  *باسق
 21 انسانی 8 دوم 66   =جمع العمع)جمع بقول و آن هم جمع بَقَل است به معني سبزي و تره بار  : *بقوالت
 15 ریاضی 2 سوم شدن آوري، بليغ زباني، زبان چيره بالغت:
 12  26 دوم 09   سخن   آوردن كالم مطابق اقتضاي مقام و مناسب حال مخاطب، رسايي بالغت:
 81 ریاضی 16 پیش   09و88 شدن زده شدن، خعلت شرمنده : *بورشدن
 81 زبان 22 پیش 09و66 )بحل کردن: حالل کردن(بگذار، رهاكن  :*ِبهِل
 81 زبان 2 پیش    80 دير :*گاه بي
 88 زبان 28 سوم گري، خواهشگري شفاعت، ميانجي مردي: پاي
 21 ریاضی 8 دوم 88و88و 88، زشتمهيبمخلوق اهريمني،  : *پَتياره
 88 زبان -ریاضی 21 پیش 88و88اُفت افكنده، پس ميراث، پس : *افكند پس
 15 زبان 2 سوم 80خارج از كشور  درخت انگور، مُوْ، رَز  : *تاك

 18 هنر 1 سوم   88   زني   سعايت، نميامي، غميازي هم چيني، دو به انگيزي، سخن فتنه : *تضريب
 82 ریاضی 28 سوم در عهده گرفتن، پذيرفتن كردن: تكفل
 18 زبان 12 دوم 88و  88  بيداري، آگاهي، هوشياري  :*تنبّه
 81 ریاضی 1 پیش 09و66و66  داري زنده بيداري، شب شب :*تهجّد
 81 ریاضی 28 سوم مواظبت، مراقبت، توجيه تيمار:
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 28 تجربی 1 دوم درافتادنجنگيدن،  :جركردن
 86 هنر 11 سوم   88      گناه، بزه، ذنب، وزر :*جنحه
 11 هنر -زبان 21 سوم 88 محيط دايره، حلقه، قيد، گرفتاري :*چنبر
*چوك
 كنرد.  كنرد و فريراد مري    شباويز، مرِغ حق، مرغي ماننرد جدرد كره خرود را از درخرت آويرزان مري        :

  09 
 88 ریاضی 25 پیش

 12 هنر 26 دوم 80وخارج 88و88و 88 دورانديش، هوشيار :*حازم
 16 - 1 سوم 09و80و  88 مركّب :*حبِر
 11 زبان 25 دوم نوعي معازات حد:
ز هم رد جنگ و ستيز، معازاً آلت حرب، ابزار جنگ مثل شمشير، خنعر، نيزه و ....  : *حَرب

  09     نمودند هفتاد حرب: معازاً آلت حرب
 21 زبان 1 دوم

 باشررند، بازوبنرررد، تعويرررذ دعرررايي كرره برررر كاغرررذ نويسررند و برررا خررود همرررراه داشرررته    :*حِرررز 
 8809و88و88و88و 

 18 انسانی -ریاضی 12 دوم

 81 زبان 1 پیش 88    نشيب :*حضيض
 15 زبان 2 سوم 68و  68          زيور، زينت   : *حِليه
 12 هنر 1 سوم ، غيرتمردانگي:  *حميّت
 21 زبان 8 دوم 68و60و 09        ها، در خفاياي خاطر، در جاهاي پنهان ذرهن ه، نهانجمعِ خفي :*خفايا
 15 - 2 سوم )صيف: تابستان(: پاييز( خريف))شتا: زمستان(  بهار: *ربيع

 21 تجربی 8 دوم شدن، از بين رفتنساييده خورد رفتن:
 81 زبان 21 سوم شده زخمي، زخم :*خليده
 82 هنر 1 پیش اسب، معازاً گروه، گلّه :خيل
*داشتن
 85 ریاضی کتابانتهای  پیش  09 كردن، نواختنكردن، پاييدن، حرمتحفاظت :
ي بلنرد كره زاهردان و شريوت      ، براپپو،، جامره  جُبره ي دراز كه مرد و زن از رو پوشند،  جامه :*دُرّاعره 
 پوشند.

 88 ریاضی 26 پیش

*دژم
 81 هنر 1 پیش خشمگين )ارغند، شرزه= :
 21 هنر 1 دوم مكر و حيله دغل:
 81 هنر 1 پیش پستي، دنائت با مناعت تضاد دارد. دنائت:
 28 ریاضی 6 دوم  09 )زرع:کاشتن(متر  40/1گز، معادلِ  : *ذَرع
 82 زبان -ریاضی 8 پیش  09  كردن زدن، سنگسار سنگ : *رَجم
 11 تجربی 5 سوم دليري، شعاعت= رشادت:) دلير، شعام :)رشادت( رشيد
*زغن
 81 زبان 21 پیش 09 گير مو، :
 81 هنر 28 سوم ي چشم. يعني چشمه« آب ديدگان زه»، جوشد ميآبي است كه از سنگي يا زميني  آب: زه
 1 زبان 1 دوم 88و88و 88      درمانده، ملول  :*ستوه
 16 هنر -زبان 1 سوم 88و 89جمعِ سعييه، خُلق و خوي و عادتر نيك :*سجايا
 1 تجربی 2 دوم  68 دريا=  يم: )نم: باران= ) ابر  :*سحاب
 16 زبان 1 سوم 09و80و88و 89 حشمت، مهابت، غلبه، وقار :*سطوت
 16 انسانی -ریاضی 11 دوم 09و88و88و88  ،غمازی،نماميچيني  سخن :*سعايت
 21 انسانی 1 دوم   09 خرَدي، كم عقلي، ابلهي بي :*سفاهت
 21 انسانی 1 دوم 09و88و88و 88       ترس و بيم، رعب، فزم، خوف، دهشت، هول :*سَهم
 21 ریاضی 21 دوم 68و  60     رسد. هايي كه از دور به نظر مي ها، سياهي ، كالبدها، سايهشبحجمع  : *اَشباح
 81 هنر 28 پیش )شائبه: عيب و نقص، شك و گمان؛ جمع شوائب(شك و گمان  عيب و نقص، بي بي شائبه: بي
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داري،  و در وقرت كمران  كردنرد   انگشترمانندي از جنس استخوان كه در انگشت شست مي :شست
 گرفتند. زه كمان را با آن مي

 1 تجربی 1 دوم

 81 هنر 1 پیش    09       رحم سنگدلي، بي شقاوت:
*شمارگرفتن
 81 زبان 1 پیش دادن حساب پس :
*صحبت
 88 تجربی 26 پیش نشيني مصاحبت، هم :
 85 زبان 11 سوم گل خشك صلصال:
 11 زبان 25 دوم 09و88و88و88و 88 هيبت، شدت، حمله )سطوت= :*صولت
 81 ریاضی 1 پیش ي كاغذ ي دراز، لوله نامه، كتاب، دفتر، نوشته طومار:
 11 زبان 21 دوم  09       حاكم، والي  :*عامل
  انسانی   عقار
 18 تجربی 6 سوم  09       بند، مخنقه گردن عقد:
 88 تجربی 25 سوم خونِ بسيار سرت، خون غليظ :*عَلَق
 11 ریاضی 1 سوم بيمار، رنعور :*عليل
 11 انسانی 2 سوم چهره، رخسار(عذار: )پوز،  عُذر:
 81 هنر 28 سوم گره، بند عُقده:
*عيّوق
كند و پيش از آن  اي سرت و روشن در كنار راست كهكشان كه پس از ثرييا طلوم مي ستاره :

 كند و مظهر دوري و روشنايي و بلندي است. غروب مي
 82 ریاضی 6 پیش

 82 هنر -زبان 21 سوم  88 گلگونه، سرخاب: *غازه
 85 هنر 16 پیش كاشتن، كاشتن نهال كردن: غرس
 21 انسانی 8 دوم )قليان:ابزار دخان(وخرو، جوشش، جو، : *غَلَيان
 11 تجربی 2 سوم 09و68و  68    برگزيده، برتر:  *فايق
 85 تجربی انتهای کتاب سوم )فاخر: نازيدن= به خود نازيدن، به يكديگر فخركردن :*تفاخر
)فرّه خرّه= فروغي ايزدي است كه به دلِ هرركس بتابرد از همگنران برترري يابرد و از پرترو       : *فَرّ

شرود،   رسد يا در كماپتر نفساني و روحراني كامرل مري    همين فروغ است كه شخص به پادشاهي مي
  68     ، شأن.شكوهفرّهي، 

 11 هنر -زبان 1 سوم

 11 هنر 1 سوم شكوه، شأن و شوكت و داراي فرّ بودن: *فرّهي
 11 انسانی 26 دوم مرد، بسيار بخشنده دهنده، جوان بسيار فيض : *فيّا 
 1 هنر 1 دوم كردن مسخره فُسوس:
 11 ریاضی 28 دوم  88   سازند.   مي چوبكه آن را از  طرفر داخلو قوسِ بنا از  آسمانه :*قاب
 11 تجربی 2 سوم 09و09و60و  68  نهادن، رسيدن آمدن، واردشدن، آمدن، قدم باز:  *قُدوم
 11 هنر 28 دوم ته، پايان هر چيز، عمق قعر:
 11 هنر 21 دوم )ظَهر=سر پشت، پشت قفا:

 85 ریاضی 16 پیش كردن زدن، شيطنت كلك :*قالكردن
 28 زبان 1 دوم 09 كتف، شانه، سفت   : *كَت
 09 دست در كش كرد با آتش به همآغو،بدل، : *كَش

 بدو باشد هميشه خرّم و كشخو،، خرّم
 81 هنر -تجربی 21 سوم

 81 تجربی 28 سوم رفتن كنان و با ناز راه جلوه:  *گُرازان
 81 تجربی 28 سوم 09و88و    88 انبوه، پرشات و برگ:  *گشن
 28 تجربی 6 دوم رهبر، جلودار الور:
    09 ترين جاي دريا، ميان دريا عميق لجّه:

 
 81 هنر 1 پیش
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 11 زبان 21 دوم  80 ي باريك گفتار ندز، مطلبِ نيكو، نكته : *لطيفه
 11 ریاضی 26 دوم گرفته، خوكرده گرفته، اُنس الفت :*مألوف
 21 هنر -زبان 8 دوم ها توابع، وابسته : *متفرّعات
 88 تجربی 28 سوم  80 شونده، همگرا   نزديك :*متقارب

 88 تجربی 26 پیش نشيني اختياركردن اعتكاف و گوشه : *مجاوربودن
 ه از ماديه باشد مانند عقل و روح      چه منزّغيرماديي، امري كه روحانيِ محض باشد، آن :*مجررّد 

 09و88
 12 انسانی 28 دوم

 82 هنر 8 پیش جمع محنت، درد و رنج مِحَن:
 11 زبان 26 دوم 09و09و88و88و88و89  گرديده خوار، زبون :*مخذول
 18 تجربی 6 سوم 88و  88      بند، قالده، عرقد گردن : *مخنقه
 1 هنر 1 دوم مزاح و شوخي، غيرجديي مزيح:
 12 هنر 1 سوم  09 رفتاري خو،كردن با يكديگر،  آشتي: *مسالمت
 11 زبان 26 دوم رونده( ماشي:) رفتن مَشي:
 11 ریاضی 21 دوم  88  گرفتن، خون كسي را به مال او فروختن   كردن، تاوان جريمه :*مُصادره
 22 ریاضی 8 دوم 09و 80        هاي جنگ بستن، ميدان هاي صف جمع مَصف، محل : *مَصاف
 82 زبان 21 سوم خانه، دارايف جاي ايافت، مهمان :*مضيف
 81 هنر 11 سوم   80    تنگنا، كار سخت و دشوار : *مَضيق
 81 هنر 28 سوم پشتيباني، پُشتگرمي، دلگرمي مُظاهرت:
 21 تجربی 8 دوم همراهي مَعيّت:
 11 زبان 26 دوم ي دراز و باريك فلزي، سيم رشته :*مفتول
 85 ریاضی 16 پیش خوردهمدلوب، شكست :*مقهور
 11 زبان -انسانی 26 دوم ها ها، فريب جمع مَكيدت، مكرها، خُدعه :*مَكايد
 16 زبان 12 دوم 09و89   كنند.  همراهان، كساني كه در ركاب امير يا بزرگي حركت مي :*مُلتزمين
 11 زبان 26 دوم گرفته الهام مُلهَم:

 81 هنر 28 سوم خيرخواهي، پندپذيري مناصحت:
 11 زبان 21 دوم 09و 88 داشتن، بلندنظري عالي بلندنظربودن، طبع :*مَناعت
 16 انسانی 11 دوم 09و88و89 شوم، نامبارك، ناميمون، بداختر :*مَنحوس
 81 تجربی 28 سوم )جمعِ مُوجب= وظايف و اَعمالي كه انعام آن بر شخص واجب باشد. :*مَواجب
 12 زبان 28 دوم 88و 88             آبگينه، شيشه    :*مينا

 86 زبان 11 پیش تفرّجگاه : *نُزهتگه
*نشئه
 86 ریاضی 11 پیش سرخوشي، سرمستي :
 11 ریاضی 2 سوم كننده، ستايشگر، ستاينده وصف:  *واصف
 81 تجربی 28 سوم 09و66و66و 68  سرزنش، بدگويي، نكوهش :*وَقيعت
 22 تجربی 8 دوم شدن سپاهيان، فرار سپاهيانيافتن لشكر و پراكندهشكست هزيمت:
اسرت و نوشرتن آن    كنده و گوشت، اصلِ آن هالم بوده و مُمال شرده  غذايي از گندم پوست  :*هَليم

 متداول است.« حليم»به صورتر 
 11 هنر 26 دوم

 21 تجربی 8 دوم برگشتن كردن، به عقب تنزل اند: واترقّيده
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