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تیزهوشان
جناس

به کار بردن دو واژه با شکل دقیقًا یا تقریبًا یکسان که معنای متفاوتی دارند را جناس گویند. جناس بر دو نوع است: 
1- جناس تام: دو واژه که از نظر نوشتار و تلّفظ، دقیقًا یکسان هستند ولی معنی متفاوت دارند. مثال: ُمدام )نوعی شراب( و مدام )دائمًا( / 

روان )جاری( و روان )روح( / ولی )ولی امر(، ولی )اّما(
2- جناس ناقص: این نوع جناس دارای انواعی است:

جناس ناقص حرکتی: آوردن دو کلمه که فقط در حرکت با هم فرق کنند. مثال: پَر و ُپر ، ُجرم و ِجرم، َسر و ُسر، ُمهر و ِمهر
جناس ناقص اختالفی: آوردن دو کلمه که فقط در یک حرف با هم فرق کنند. مثال: کام و جام، غم و کم، گرم و نرم، صفا و وفا

جناس ناقص افزایشی: آوردن دو کلمه که یکی فقط یک حرف بیش تر از دیگری داشته باشد. مثال: دست و دوست، سر و سرو، نم و نام، تب و تاب

قلب و عکس
آوردن کلماتی که حروف آن ها برعکس یک دیگرند یا ترکیباتی که کلمات برعکس هم دارند. 

• گنج - جنگ )کل حروف برعکس هم هستند(	
• ادبی - ابدی )حروف میانی برعکس هم هستند(	
• دربر - بردر ) کلمات جابه جا شده است(	

مثال

تضاد
آوردن کلماتی که در معنی متضاد هم باشند.

آب قــطــره  ــک  ی ــو  ت و  نــاب  گهر  ــن  م
غنی و  ــر  ــی ــق ف نــگــردنــد  دوســـــت 
برخاست او  چو  بنشست  دمسازم  دل  شمع 
نمی یابم درمان  چون  درد  با  می کنم  قناعت 

پلید ــســت  پ تــو  و  ـــاک  پ ازل  ز  مــن 
ســعــیــد و  شـــقـــی  نــبــاشــنــد  ـــــار  ی

بنشست  او  چو  برخاست  نظربازان  ز  افغان 
نمی بینم مرهم  چون  زخم  با  می کنم  تحّمل 

مثال

پارادوکس )متناقض نما(
آوردن دو مفهوم یا دو لفظ یا دو لحن در کالم که متناقض باشند و قابل جمع کردن نباشد. 

 
• جیب هایم پر از خالی است. 	
• از تهی سرشار، جویبار لحظه ها جاری است. 	
• بر بساطی که بساطی نیست. 	

مثال
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آزمون

آزمون ورودی تیزهوشان

در کدام گزینه همة واژه ها درست معنا شده است؟ 1
1(	تهذیب	)خالص	گرداندن(	– تمیز	)قوة	شناخت(

2(	اوان	)آغاز(	– الوان	)رنگ	ها(
3(	همگن	)همگی(	– نحیف	)رنجور(

4(	نژند	)بی	روح(	– فرط	)حّد	و	اندازه(
با توّجه به متن زیر، معنای کدام گزینه درست نیست؟ 2

»ثواب آن است که هر که خواهد از معارِج ترّقی فراز رود، باید از تجارب برای رفع حوادث سالح سازد. زیرا بال و 
مصائب از قضای آسمانی، قریب است و ناگه از کمینگاه برون آید.«

1(	در	این	عبارت،	چهار	جمع	مکّسر	آمده	است.
2(	برای	دو	واژة	مشخص	شده،	در	زبان	فارسی	واژه	هایی	هم	آوا	وجود	دارد.

3(	با	توجه	به	معنی،	امای	یک	واژه	نادرست	است.
4(	در	این	عبارت	دو	واژة	مخّفف	آمده	است.	

در بیت زیر، کدام آرایه وجود ندارد؟ 3
»تا کی آخر چو بنفشه سِر غفلت در پیش / حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار «

2(	تشبیه 1(	شخصّیت	بخشی	 
4(	تضاد 3(	تضمین	 

فعل سوم شخص مفرد مضارع اخباری و سوم شخص مفرد ماضی استمراری از کدام مصدر پایین در بیش از یک  4
حرکت اختالف دارند؟

2(	ماندن 1(	بردن	 
4(	خواندن 3(	خوردن	 

با توجه به متن زیر، کدام گزینه نادرست است؟ 5
موّقر  احترامشان واجب است،  ایران، نشستن در مجالس، آداب خاّصی دارد. )2( در حضور کسانی که  »)1( در 
می نشینند؛ )3( در وقت پذیرایی با گشاده رویی به میهمان خود می گویند: )4( به به، خوش آمدید، صفا آوردید.« 

)سفرنامة شارَدن( 
1(	در	عبارت	)3(	سه	متمم	وجود	دارد.

2(	در	عبارت	)2(	یک	قید	و	دو	مضاف	و	مضاف	الیه	وجود	دارد.
3(	در	عبارت	)4(	دو	شبه	جمله	وجود	دارد.

4(	در	عبارت	)1(	یک	مفعول	و	یک	موصوف	و	صفت	وجود	دارد.
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پاسخ های تشریحی 

در	این	گزینه	ها	همة	واژه	ها	به	درس��تی	معنا	ش��ده	اند.	معنای	صحیح	واژگان	نادرس��ت:	اوان	←	موس��م،	- گزینه ی  1 	1
وقت	همگن	←	هم	نوع	/	نژند	←	غمگین

چهار	جمع	مکّسر	←	معارج	)جمع	معراج(	-	تجارب	)جمع	تجربه(	-	حوادث	)جمع	حادثه(	-	مصائب	)جمِع	مصیبت(	- گزینه ی  2 	2
امای	غلط	←	»صواب«	به	معنی	»درست«	صحیح	است	نه	ثواب	)پاداش(

دو	واژة	مخفف	←	با	)باء(	-	ناله	)ناگاه(
اّما	در	گزینة	2	←	ِساح	هم	آوا	ندارد	و	َصاح	)درست(	در	تلفظ	فرق	دارد	/	هم	آوای	قریب	)نزدیک(:	غریب	)دور(

این	بیت	فاقد	آرایة	تضمین	است.- گزینه ی  3 	3
سّوم	شخص	مفرد	مضارع	اخباری	و	ماضی	استمراری	مصدر	»بردن«	به	ترتیب	»می	بََرد،	می	بُْرد«	است.	که	- گزینه ی  4 	1

در	بیش	از	یک	حرکت	اختاف	دارند.
در	عبارت	»4«	یک	شبه	جمله	وجود	دارد	و	آن	هم	صوت	»به		به!«	می	باشد.- گزینه ی  5 	3
هم	خانوادة	کلمات	»سلیم،	مجاهده،	مثمر«	در	متن	عبارتند	از	»سامتی،	جهد،	ثمره«	- گزینه ی  6 	4
2- گزینه ی  7

انسان	نادان	پریشان	حال،	از	دانشمند	بی	تقوا	بهتر	است.- گزینه ی  8 	2
3- گزینه ی  9

مشتق،	مشتق-مرکب	که	از	نظر	ساختمان	با	واژه	های	سؤال	هماهنگ	می	باشد.- گزینه ی  10 	2
در	گزینة	»1«،	بین	بحر	و	بّر	تضاد	و	بین	واژه	های	خورشید	و	ماه	و	انجم	و	لیل	و	نهار	مراعات	نظیر.- گزینه ی  11 	4

در	گزینة	»2«،	آب	دادن	به	درختان	به	وسیلة	ابر	شخصیت	بخشی	و	بین	واژه	های	درخت،	آب	و	بهار	و	…	مراعات	نظیر.
در	گزینة	»3«،	کل	بیت	ضرب	المثل	است	و	واژه	های	رنج	و	گنج	جناس.

در	گزینة	»4«،	تشبیه	وجود	ندارد.
3- گزینه ی  12

مفهوم	حدیث	با	مصراع	دوم	بیت	6	ارتباط	معنایی	بیش	تری	دارد.- گزینه ی  13 	1

واژه	های	کاروان،	بیابان	و	دیوار	ساده	هستند.	)خنده	=	خند	+	ه(	- گزینه ی  14 	3

در	این	بیت	»تو	را«	ردیف	است	و	اطلس	و	بس	واژه	های	قافیه	می	باشند.- گزینه ی  15 	2

امای	صحیح	گزینة	3	»احتراز«	می	باشد.- گزینه ی  16 	3

در	اشعار	و	متون	گذشته	»اندیشه	کن«	در	معنی	بترس	به	کار	می	رفته	است.- گزینه ی  17 	4

در	گزینة	1	بقایا	جمع	بقیه	می	باشد	و	مفرد	کلمة	بقاع،	بقعه	می	باشد.- گزینه ی  18 	3

در	گزینة	1	»ی«	در	س��ینی	جز	کلمه	اس��ت.	در	گزینة	2	»ی«	در	تهرانی،	ی	صفت	نسبی	است	و	»ی«	در	- گزینه ی  19 	4
سبزی	یاء	مصدری	می	باشد.

مصراع	دوم	بیت	تمثیل	می	باشد.- گزینه ی  20 	1
4- گزینه ی  21


	1
	2
	3

