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تطابق آزمون های ماز با کنکور ١٤٠٠

ادبیات-تجربی

نیاز به هیچ گونه سوادی نیست؛سوال ماز که دقیقا با ادرس ذکر شده در ازمون های ماز بوده رو بخون
 بعدش سوال کنکور رو خودت حل کن :)
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 »تطابق سواالت لغت« 

ها در کنکور سراسری ها تست طراحی شده است و همان واژههای ماز بارها و بارها از آنهای مهمی که در آزمون واژه:  بخش نخست 
              :شوندمی هم دیده  1400

  1سوال  –  آزمون ماز   1مرحلۀ 

 ؟ زیر باشد های واژهتواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از کدام گزینه، می
  »منّت، ، وظیفه، تقصیر، جود، تاکمطاع«

 درخت انگور،محبت،کوتاهی،معاش (  2 کرَم،سپاس فرمانبر،انگور،(  1
 فرمانروا،درخت انگور،مهربان،معاش (  4 اطاعت شده،رَز،سخاوَت،مقرّری (  3

 3گزینه   : پاسخ

 . باشد های داده شده در صورت سوال می تمام معانی آمده متناسب با واژه«3» ۀدر گزین 

 : های دیگرتشریح گزینه

 سه مورد صحیح( . ) انگور« برای کلمات صورت سوال معادل مناسبی نیست» ۀواژ: «1» ۀ گزین

 سه مورد صحیح( ) . محبّت« برای کلمات صورت سوال معادل مناسبی نیست» ۀواژ: «2» ۀ گزین

 دو مورد صحیح( . )»معاش« معادل مناسبی برای کلمات صورت سوال نیستندهای »مهربان« و واژه: «4» ۀ گزین

 برد، کسی که دیگری فرمان او را می، اطاعت شدهفرمانروا مطاع

 ، رَز درخت انگور: تاک

 کرَم  سخاوت،  بخشش،: جود

 کردن  کوتاهی کوتاهی، گناه،: تقصیر

 وجه معاش  مقرّری،: وظیفه

 ، نیکویی ، شکرسپاس: منّت

 1400 تجربیکنکور 

  

 1سوال  – آزمون ماز  2مرحلۀ 

 ؟ باشد ر یز ی هااز واژه یشتریتعداد ب یبرا  یمناسب   یمعان  تواندیم  نهیکدام گز
 انابت«  ب،یاد م،یقس ،یخمّار، وال ،داروغه»

 صاحبجمال، توبه  فه،یخل  فروش،یم(  2 برتر، اجابت   کده،یاحکام، م  یمامور اجرا(  1
 برتر، توبه   ،ییباینگهبان، ز(  4 یمان یآدابدان، پش  فروش،یشبگرد، م(  3

 3 نهیپاسخ: گز

 آمده است. یبه درست  «3» هنیصورت سوال در گز  ه چهار واژه از شش واژ یمعن

 ، شب گرد : پاسبان و نگهبانداروغه

 فروش  ی : مارمّخ

 نروا ، فرما: حاکمیوال

 : صاحب جمال میقس

 ی ، معلم و مرب ، سخندان، ادبشناس: آدابدانبیاد

 یمانی، پش، توبهخدا ی: بازگشت به سوانابت
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 1400انسانی 

 
 1سوال  – آزمون ماز   3مرحلۀ 

 ها درست است؟ واژه  همۀدر کدام گزینه معنی 

 ی از راسـتۀ شکاریان( ا ه: پرنـدکرکس( ): توشه توش( ): اسب سرکشتوسن: بزرگداشت( )تکریم( )1

 (: فراموشی نسیان( )تجلّی: جلوه دادن( ): عقیدهآرمان): دودلی(  وسواس( )2

 (    : توانگریغنا)  : اراده(مشیّت: پیشوا( ) اسوه: پذیرفتن( )استدعا کردن( )3
 : دختران( بنات: ترس( )رعب: زمان فرمانروایی( )دولتانه( ): نش( )آیت4

 4گزینۀ 

 : هاعلت نادرستی سایر گزینه
 ای از ردۀ الشخورها : پرنده« کرکس1گزینۀ »

 ، جلـوه گـری، پدیدار شـدن چیزی درخشـان ماننـد نور، روشـنی: آشکار شدن، جلوه کردن« تجلّی2گزینۀ »

 رخواست کردن، خواهش کردن « استدعا:د3گزینۀ »

 هر تست ماز، یک کالس درس! 
 لغت    

طراح    99در خوانش لغت یک مبحث بسیار مهم وجود دارد. عزیز من، گل، اسم باید اسم معنا بشود و صفت باید به شیوه صفت معنا بشود. در کنکور  
 کنیم.    منسوب می ان قدر از این نکته استفاده کرد که لقب )خزترین( نکته لغت را به این نکته

 :                                                                                                  99چند اسم و صفت معروف کنکور 
کوتاه  ادبار: نگون بختی نه نگون بخت  پدرام: آراسته نه آراستن   بر: خشکی نه خشک  نه  کوتاهی  تقصیر: 

  
 وصلت: پیوستگی نه پیوسته               خبث: پلیدی نه پلید   دها: زیرکی نه زیرک  ثقت: اطمینان نه مطمئن 

 ها پای ثابت کنکور هستند. دوازدهم چند لغت داریم که این 5در درس 
 :                                                                                                                 کنم بهتوجه شما را جلب می

 شرزه: خشمگین، غضبناک             ، اورنگ سریر: تخت پادشاهی ارغند: خشمگین و قهر آلود  آوند: آونگ، آویزان، آویخته  
 گرزه: ویژگی نوعی مار سمی و خطرناک       معجر: سرپوش، روسری                         سفله: فرومایه، بد سرشت  

 رد.)جناس ناقص اختالفی( گذبخوانید باشد که رستگار شوید و بدانید راه سعادت ادبیات کنکور از)ما(و)ماز( می

 
 1400هنر 

 

 1400انسانی 
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 1سوال  – آزمون ماز  5مرحلۀ 

 است؟ نادرست ها با توجه به شماره »همگی« مقابل کدام واژه  معنی

     محتسب: پاسبان -4 انگیز بیت االحزان: جای بسیار غم -3  شیدایی: سودایی   -2  باسق:بی نظیر  -1
 گرو بردن: موفق شدن در مسابقه -7رز: تاک  -6 والی: خلیفه  -5

1)1  ،6  ،7 2 )2  ،4  ،5   3 )1  ،3  ،7 4 )3  ،5   ،6   

 دانشی(  –متوسط  – نامه فارسی دوازدهمواژه )             2پاسخ: گزینه

 های زیر نادرست آمده است:  معنی واژه

 باسق: بالیده، بلند، تناور -1

 دیوانگی : شیدایی -2

 .است  شرعی احکام  اجرای به  رسیدگی و  دین احکام اجرای   بر  نظارت او کار  که شهر حکومتی مامور : محتسب -4

 والی: حاکم، فرمانروا   -5

 نکته مهم: 
 از نکات بسیار مهم در معنای کلمات توجه به اسم یا صفت بودن کلمات است.  

 ی( شود خروجی ما صفت نسبی خواهی بود مثال: آهنی، چوبی، زمینی، آسمانی و ....  اسم+ ) عموما هر گاه  
 نظیر : خوبی )خوب بودن(، زیبایی )زیبا بودن( و...  و هرگاه )صفت + ی( شود خروجی اسم خواهد بود

ال آن که  ح آشفتگی، شیفتگی(باید باشد )آ سماشکیل شده است پس خروجی ما ت شیدایی« دقت کنید این واژه از »شیدا)صفت( + ی«حال به واژۀ »
  ه)یعنی یک اسم(+ی تشکیل شده است پس خروجی این واژ  . »سودایی « از »سودا«« معادل »شیدایی« واژۀ »سودایی«ذکر شده است 1در سوال »

 است. صفت
 1400زبان 

 
 آزمون ماز  5مرحلۀ 

 است؟ها درکدام گزینه متفاوت آمده  تعداد غلط 

 ای از چوب( )مائده: سفرۀ فراخ وگشاد( )حرمت: آبرو( )راهب: ترسای پارسا( )چنبر: دایره ( 1
 )طبیعت: خو( )برین: باالیین( )ردا: باالپوش( )مفتول: سیمی( ( 2
 ( )جلجل: زنگوله( )دانگ: بخش( ان: اوایلاو)باری: به هر حال( ) ( 3
 بند( )دوات: قلم( )زنگاری: سبزرنگ( )خودرو: خودسر( )دستار: شال و گردن ( 4

 ( دانشی – متوسط –هم د فارسی نامهواژه )                4 گزینهپاسخ: 

 پاسخ تشریحی:

 سربند و عمامه  چند، یکه به دور سر بپ ی اپارچهدستار:  -2دان، جوهر     دوات: مرکّب -1« دو واژه نادرست معنا شده است:4درگزینۀ »

 شود: دیده می معناییها تنها یک غلط در سایر گزینه

 که برآن طعام باشد.  یمائده: سفرها«: 1گزینۀ»

 ک یار دراز و ب یفلز  تۀرش م،یمفتول: س«: 2گزینۀ »

 اَوان: وقت، هنگام «: 3گزینۀ »

 1400ریاضی 
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 2سوال  – آزمون ماز  6مرحلۀ 

 آمده است؟   نادرستمعنی چند لغت در مقابل آن  

 )خیرخیر: سرسری(   –)خطوه: قدم(  –)توقیع: مُهر یا امضای پادشاهان( 

 ( عِقد: پیمان)  –)شبهت: شک(  –( یک دوال: یک پاره)
 )خرگه: خیمه(   –زده: پشیمان( )غرامت –) برومند: بارآور( 

 )وزر: بار سنگین(  –)توازن: تعادل(  –شهرستان(  )والیت:

 ( چهار 4 ( سه 3 ( دو2 ( یک 1

 1پاسخ: گزینه 

 بند(.معنای فقط یک واژه نادرست آمده است: )عقد: گردن

 بند(. را با »عَقد: عهد و پیمان« اشتباه نگیرید.  توجه: واژۀ )عِقد: گردن

 ها یاد بگیرید: کاریلغات زیر را با تمام  ریزه 
 مقرر: معلوم، تعیین شده      معبد: پرستشگاه، محّل عبادت     کورسو: نور اندک، روشنایی کم

 وجد: سرور، شادمانی و خوشی     موزون: هماهنگ، خوش نوا      موعد: هنگام، زمان 
 افتد؛ کابوس       ای که برروی شخص خوابیده می َبختک: موجود خیالی یا سیاهی 

 افروختن؛ مجازًا ناآرامی، بیقراری، اضطراب   ور شدن و بر التهاب: شعله 
 های خودرو است زار، زمینی که دارای سبزه و گلمرغزار: سبزه 

 1400انسانی 

 
 1400زبان 

 
 3سوال  – آزمون ماز  7مرحلۀ 

 آمده است؟  نادرستای در کدام گزینه معنی واژه 

 ثابت کردن کسی یا چیزی در جایی( )طرف: کنار( )صنعت: کار( )فایق: خالص( ( )استقرار:  1

 ( )مستمع: گوش دارنده( )گرزه: ویژگی نوعی مار سمی و خطرناک( )شرزه: غضبناک( )ارغند: خشمگین(  2
 گرو(  ( )معطّل: بالتکلیف( )برحسب: طبقِ( )والی: فرمانروا( )گرو بردن: موفق شدن در مسابقه و به دست آوردن  3

 ( )ابدیت: پایندگی( )حُسن: بهترین صورت و حالت هر چیزی( )ممات: مرگ( نشئه: حالت سرخوشی( )4
 

 4پاسخ: گزینۀ 

 : پاسخ تشریحی
 « معنای »حسن« نادرست آمده است. »حُسن: نیکویی، زیبایی«  4در گزینۀ »

 های خوب«در داشتن صفتترین و بهترین صورت و حالت هر چیز، سرآمد بودن »کمال: کامل بودن، کامل

 1400زبان 
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 1سوال – آزمون ماز   10مرحلۀ 

 ها با توجه به شماره »همگی« درست است ؟معنی مقابل کدام واژه 

گردان: واحد نظامی شامل سه  -5شامّه: بوییدن   -4  خشاب: گلوله -3پگاه: هنگام  سحر   -2  حمایل: محافظ قرار دادن چیزی برای چیز دیگر -1
 گروهان

 رت جسم درآمدهمجسّم: به صو -7متقاعد: مجاب کردن   -6

1 )1 ،2  ،5 2 )2  ،4  ،7 3 )3  ،6   ،1 4 )5  ،2  ،7 

 متوسط(  –لغت  -128)    4پاسخ: گزینۀ  

 معنای کامل واژگانی که نادرست آمده است:   

 محافظ، حمایل کردن: محافظ قرار دادن چیزی برای چیز دیگر   دارنده، حمایل: نگه-1

 شود.  درپی از آن وارد لولۀ سالح میهایی پی شود و گلولهخشاب: جعبۀ فلزی مخزن گلوله، که به  اسلحه وصل می – 3

 شامه: حس بویایی   -4

 ل امری کردن  متقاعد: مجاب شده، مجاب، قانع شده؛ متقاعد کردن: مجاب کردن، وادار به قبو  -6

-بب میتوجه: در معنای یک واژه باید به تمام نکاتی که در معنای آن واژه ذکر شده است دقت داشته باشید. گاهی اوقات یک تغییر کوچک و ناچیز س
 شود که معنای واژه تغییر کند و حتی نادرست جلوه کند.  

 1400زبان 

 
 1400انسانی 

 
 3سوال  – 10آزمون ماز مرحلۀ 

 است ؟ های کدام گزینه تماما درست آمده معنی واژه 

رُفت:  ( )کندراهوار: آنچه با شتاب، تند و خشن حرکت می)سیمین: اشیای ساخته شده از زر( )چنبر: هر چیز حلقه مانند( )خاره: سنگ( ))رشحه: چکه( 
( )مرهم: التیام  بار: شرفیابی همگانی( )رحیل: صدای کوچ کاروان( )فرض: واجب گردانیدن( )کران: طرف( )کالف: ریسمان پیچیده گرد دوک( )رُفتن
 ( بخش

 ( رشحه، رُفت، بار، راهوار 2 ( کران، فرض، بار، سیمین 1
 ( رحیل، فرض، کالف، رشحه 4 ( مرهم، خاره، فرض، چنبر 3

                        

 متوسط( –لغت   - 118)   3پاسخ: گزینۀ  1

 کلماتی که نادرست معنا شده است:  

 سیم، سیمین، اشیای ساخته شده از سیم یا نقره  «: سیمینه: منسوب به  1گزینۀ »

راهوار: آنچه با شتاب اما نرم و روان حرکت    -عام:پذیرایی، عمومی، شرفیابی  همگانی؛ مقابل بارخاص )پذیرایی خصوصی ( -«: بار: اجازه، رخصت؛ بار 2ِگزینۀ »

 کند؛ خوش حرکت و تندرو می

 «: رحیل :کوچ کاروان 4گزینۀ »

 1400ریاضی 
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 
 1400هنر 

 
 1سوال  – 11آزمون ماز مرحلۀ 

 های زیر باشد؟ تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه یکدام گزینه م

 ، ارتفاع، سپردن، خیره سر« عفاف»کُربت، خَستن، 

 ( جور، پارسایی، عایدات و درآمدهای مملکت، گستاخ  1
 ( ناتوان شدن، پرهیزکاری، عایدات و درآمدهای مملکت، لجوج 2

 شرم  های زراعتی، بیمحصول زمین( اندوه، مجروح کردن،  3

 ( ظلم، مجروح کردن، پرهیزکاری، عایدات و درآمدهای مملکت 4

   3پاسخ: گزینۀ  1

 « تمام معانی آمده برای واژگان صورت سوال مناسب است:  3در گزینۀ »

 کربت: غم، اندوه / کربت جور: اندوه حاصل از ظلم و ستم.

 خستن: مجروح کردن، زخمی کردن  

 ، پارسایی پرهیزکارییت اصول اخالقی، عفاف: رعا 

 های زراعتی؛ ارتفاع والیت: عایدات و درآمدهای مملکت ارتفاع: محصول زمین

 سپَردن: طی کردن، پیمودن  

 شرم، لجوج سر: گستاخ و بیخیره

 1400زبان 

 
 2سوال  – 11مرحلۀ آزمون ماز 

 گزینه آمده است؟ انگیز، نابودی، گرمی و حرارت« به ترتیب در کدام ، غم سایه موهوم از کسی یا چیزیمعادل معنایی واژگان »

 در ایــن گلـخن بمـاندستی تو مجـروح               نــداری جــــز تپـــش در قـوّت روح  -الف

 گلگونه کرده است او تا روی چون گلـم را               بــویش تبـــاه گـردد رنگش زوال گیرد   -ب
 گ پست کــرده به صوت حزین خویش   وز مشک سـوده بر گل سوری نهـاده دام               آهن    -ج
 تیره  رنگ  لعل گلناری  شبحبــه  قهـــر او که بــر کوه سایه اندازد               شود به  رنگ      –د

 ( د، ب، الف، ج   4 ( د، ج، ب، الف 3 ( الف، د، ج، ب2 ( ج، الف، ب، د1
 

   3پاسخ: گزینۀ  2

 زوال: نابودی/ »الف« تپش: گرمی و حرارت  ⬅انگیز / »ب« حزین: غم ⬅شبح: سایه موهوم از کسی یا چیزی/ »ج«  ⬅»د« 
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 1400انسانی 

 
 1سوال  – 15آزمون ماز مرحلۀ 

 آمده است؟  نادرست ایواژه معنی   گزینهدر کدام 

 هیزم(    آرا()کُنده:آرا: بزم دهند()وجنات: چهره()مجلسدر مهمانی و عروسی می  )ولیمه: طعامی که(  1

     خته: برکشیده()آ کَلَک: آتشدانی از فلز یا سفال( مضغ: جویدن()واترقیدن: پس روی کردن()( )2

 است()ماسیدن: به ثمر رسیدن()معوج: کج(دانگ: تمام()مایتعلّق به: آنچه بدان وابسته  )شش(  3

 عُرضه()دیالق: دراز و الغز()بذله: اهل شوخی( )جیر: نوعی چرم دباغی شده()چُلمن: بی(  4

 4پاسخ: گزینۀ   3

 بذله: لطیف و شوخی )بذله گو: اهل شوخی(  

 1400هنر 

 
 3وال س –  16آزمون ماز مرحلۀ 

 ها درست است؟ مقابل کدام واژه   معانیتمام  

 از هر چیز   ج( اعال: برتر، برگزیده  ب( هشیوار: هوشیار، هوشیارانه   الف( نقصان: کاهش یافتن، کم
 ه(کربت: غم، ستم   خفایا: جاهای پنهان ذهن، مخفیگاه د( 

 ج  -( ب 4 د  –( ج  3 ب   –( ه  2 د – (الف 1

 4پاسخ: گزینۀ 
 است:معنی درست واژگانی که نادرست آمده

 الف( نقصان: کاهش یافتن، کم شدن 

 ها مخفیگاهد( خفایا: جاهای پنهان ذهن، 

 اندوه حاصل از ظلم و ستم ه( کربت: غم و اندوه، کُربت جور: 

 1400هنر 

 
 2سوال  – 17آزمون ماز مرحلۀ 

 آمده است؟  نادرستمعنی چند واژه   

مهد( )خایب: امیدوار( )عیار:  ()نَزِه: خرّم( )کجاوه: سازیتلبیس: نیرنگ )ورطه: خطر و دشواری( )ملکوت: جهان باال( )شماتت: ماللت( )جمله: سراسر( )
 سنجه( )مغتنم: باارزش(  

 ( چهار  4 ( سه 3 ( دو  2 (یک 1
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 2پاسخ: گزینۀ
 است:معنی درست کلماتی که نادرست آمده

 *توجه: )ماللت: آزردگی، ماندگی، به ستوه آمدن(   شماتت: سرکوفت، سرزنش، مالمت. -1

 بهره خایب: ناامید، بی -2

 1400هنر 

 
 3سوال  - 17آزمون ماز مرحلۀ 

 جز:ها »تماماً« درست است، به ژه ها معانی وادر همۀ گزینه 

 آرا( )کُنده: هیزم( آرا: بزم ( )لطیفه: گفتار نغز( )محظور: مانع( )مجلس 1
 ( درزی: خیّاطدانگ: تمام( )کتل: پشته( )دیالق: دراز و الغر( )( )شش 2
 )متفرّع: شعبه(    ( )کالن: دارای سن بیشتر(گفتارهامقاالت:  ( )خورد رفتن: ساییده شدن( ) 3
 ( )ما یحتوی: آنچه بدان وابسته است( )جُل: پوشش( وجنات: چهره( )معهود: معمول( )4

 4پاسخ: گزینۀ 

 است:ای که نادرست آمدهمعنی درست واژه

 به : آنچه بدان وابسته است( مایتعلقُ     ما یحتوی: آنچه درون چیزی است . )توجه 

 1400هنر 

 
 1سوال  – 18آزمون ماز مرحلۀ 

 های زیر باشد؟ تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه دام گزینه می ک
 ، غِنا« نجابت »بیشه، معاشرت، خطابه، سودایی، 

 ( نغمه، جنگل کوچک، اصیل، موعظه کردن2 وآمد، دیوانگی( جنگل کوچک، سخنران، رفت1
 جنگل شلوغ، شیداییمنشی،  و شنید، پاک ( گفت4 ، شیفته، الفت داشتن، نیزار بزرگواری(  3

 3پاسخ: گزینۀ 

 « برای صورت سؤال مناسب است.3تمام معانی آمده در گزینۀ »

 های صورت سؤال نیستند.های مناسبی برای واژههای »دیوانگی، اصیل، جنگل شلوغ و شیدایی«معادلواژه

 های صورت سؤال: تمام معانی واژه

 بیشه: جنگل کوچک، نیزار 

 وآمدفت داشتن، رفتوشنید، المعاشرت: گفت

 خطابه: سخنرانی، خطبه خواندن، وعظ کردن 

 سودایی: عاشق، شیفته، شیدا 

 منشی، بزرگواری نجابت: اصالت، پاک
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 غِنا: سرود، نغمه، آوازخوانی، دستگاه موسیقی

 1400زبان 

 
 1وال س – 9آزمون ماز مرحلۀ 

 است؟   آمده درست ها،واژه معنای  گزینه کدام در

 زخمه: ضربهب(                               الف( برزخ: زمان بین مرگ تا رفتن به بهشت یا دوزخ
 د( چشمداشت: منتظر                       ج( داعیه: دعوت 
 دستی: با سخاوت      هـ( گشاده 

 ب   –  الف( 4هـ                                      –( د 3د                                 –( ب  2ج                           - ( الف1

 متوسط(  –لغت  -12)    4پاسخ: گزینۀ  

 های »الف« و »ب«:  معنای کامل واژه

 دوزخ، فاصۀ بین دنیا و آخرت.  یا بهشت  به   رفتن  تا مرگ  بین  دو چیز، زمانبرزخ: حدّ فاصل میان 

 ، ضربه زدن  زخمه: ضربه

 معنای واژگان نادرست:
 داعیه: ادعا / گشاده دستی: سخاوت / چشمداشت: انتظار و توقع امر از کسی یا چیزی، چشم داشتن: منتظر دریافت پاداش یا مزد بودن  

 1400تجربی 

 
 « تطابق سواالت امال»

است  در آزمون های ماز بارها و به دفعات پرسش شد. تقریبا تمام کلمات مهمی که در  سواالت امالی کنکور سراسری آمده:  دومبخش  
   « آزمون ماز مطرح شده است .4»گذاردن، اصرار ، فراغ ، ثنا و ...« در بیشتر از برای مثال » قدم
 3سوال  – 3آزمون ماز مرحلۀ 

 ؟در متن زیر چند » غلط امالیی« وجود دارد
های عوام مهیب بود و مکافات نیکوکرداران و ثمرت  ت و وزیر کافی گزید، و در دل خویش را بر این شیوه عزیز و مسطور داش اصرار»و چون پادشاه 

دار  خدمت مخلصان در شرایع جهان داری واجب شمرد، و ضجر متعدیان فرض شناخت، و در انفاق حسن تقدیر به جای آورد سزاوار باشد که ملک او پای 
 باشد و دست حوادث در خدمت او گردد.«

 ( چهار   4( سه                               3( دو                                2             ( یک              1

 3گزینۀ  

 پاسخ تشریحی:

 . صحیح است «3»  گزینه 

 اسرار) رازها(   ⬅ اصرار) پافشاری(
 مستور ) پوشیده و مخفی(  ⬅مسطور)نوشته شده( 

 (  زجر ) شکنجه  و عذاب ⬅ضجر ) دلتنگی( 
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 1400تجربی 

  

 5آزمون ماز مرحلۀ 

 « به ترتیب از راست به چپ کدام یک برای پرکردن ابیات زیر مناسب است؟ 2« و »1های شمارۀ »از میان واژه

 غربت( دل آگاه را دام بالسـت -2قربت  -1گر برآید از صدف گوهر اسیر رشته است        خانه و)الف( 
 ( کند ثواب -2صواب  -1ب( حدیث توبه رها کن که غفلــت صائـــب        از آن گذشته که اندیشۀ )

 کرم برخیــزی ذلّت( عاشق به -2زلّت  -1ج( هست خلق تو کریـم از تو سـزا آن باشـد        کز سر )
 (ســنا  -2ثنا  -1د( خُردم به چشــم خلق و بزرگم به نزد عقل        از بخت با حضیضم و از فضل با )

 ( یک  ، دو ، یک ، یک  4( یک ، دو ، دو ، یک            3( دو ، یک ، یک ، دو              2(دو ، یک ، دو ، دو               1

 درک و فهم(  –متوسط  –) ترکیبی دهم، دوازدهم                  2پاسخ: گزینه  

 « صحیح است.  2گزینۀ »

 شمارۀ »الف«: خانه و »غربت« برای انسان آگاه هر دو مثل دام بالست.

 رسد.  شمارۀ »ب«: دیگر اندیشۀ »صواب« و درست به ذهن صائب نمی

 ر گذر و ببخش.شمارۀ » ج«: از »زلّت« و گناه عاشق د

 شمارۀ »د«: به خاطر فضل و دانش صاحب »سنا« و »روشنی« هستم. 

 های امال به  نکات زیر توجه کنین: در تست 
 شود غلط نوشت )شکل دیگر هم دارند( را پیدا کنید، با هر دو شکل معنی کنید، ببینید کدام درست است، عجله نکنید *در هر بیت کلماتی که می

 که ...( شناسید و برای شما ناآشناست حتمًا درست است. )البته اگر بر کلمات مهم اشراف داشته و باز ناآشنا بود، نه ایننمی ای را که* کلمه
ها را نگاه کنید،  ها میدهد، بهتر است ابتدا گزینهها را در گزینههای امالیی را پیدا کنید و واژهخواهد غلط یا غلطهایی که از شما می* در تست 

 پس متن را بخوانید.  س
 *برای درک شکل صحیح واژگان حتما به رابطۀ معنایی بین کلمات با دقت نگاه کنید حتما این روش خیلی به شما کمک خواهد نمود. 

 * تشدید غلط نیست. 

 1400تجربی 
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 1400زبان 

 
 6سوال  – 12آزمون ماز مرحلۀ 

 های داخل کمانک در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟واژه

 ما   طیّار  طــوطی  قفس  زین  گـــردد  رسته  ا ـ ردار مــ م   (قالب    -  غالب)   د در لحدببخسچون  الف(  

 ت؟  ـاس  خوار  و  خوش  او  باز  سوی  ما  خوردن  نی ـمع  چـه  ز  ما،  سوی  (خار  -)خوار  جهان  ب ( نیست

 ر ـغـدی  روز  عهـــد  از  بگــــریـــزد  کــــه  خـــدای   (غدر  –به )قدر    کــس  آن  اویــزدـج (  بیــ

 ( عاری  -نیز )آری  سر  به  سر  کاهلی  چون  تو  ــاری ـعــ  نیـست  ترعب ـص  دانــــشــیبــــی  د (  ز

 د  –( ج 4 ب   –( ج 3 د   - ( الف2 ب   –( الف 1

 4گزینۀ   : پاسخ

 اند.  ها درست مشخص شدههای »ج« و »د« واژهدر شماره

 وقتی تو تنبل هستی همۀ وجودت ننگ و عار است. –شود که .... / ب کسی به غدر و مکر در برابر خدا متوسل می -الف 

 1400ریاضی 

 
 8آزمون ماز مرحلۀ 

 شود؟   یافت می  غلط امالییچند  ،در عبارت زیر مجموعا 

فارغی حاصل کرده  نامه بنوشت و بندگانی که دلها را توقیع نمود و وصیّت خواجه عظیم رنجوردل شد و بیدار گشت. به کار خود باز نگریست. رقعه
. و کار را منتظر بنشست تا در رمضان خاستحاللیّت جا که دست رسید خشنود کرد و و از خصمان بودند آزاد کرد و غرضی که داشت بگذارد و تا آن

 شهید شد زیرا که منجّمش حازق و فاضل بود و حکمش هرآینه راست.  

 ( پنج   4 ( چهار 3 ( سه 2 دو( 1

 ( متوسط – امال  – 107)       3گزینۀ پاسخ:  

 حاذق   -4حاللیّت خواست  - 3بگزارد   -2قرض   - 1های امالیی متن عبارت است از: غلط

 1400هنر 
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 5سوال  – 7آزمون ماز مرحلۀ 

 است؟   یکسانهای امالیی ابیات کدام گزینه  تعداد غلط 

 سینۀ کیست که گنجینۀ اصرار تو نیسـت  الف( گرچه در ظرف صدف بهر نگردد مسطور

 کنـیلـیکـن تو حتـک پردۀ اسـرار مـی  کـشـم  ب( من پرده بر ســرایر عشق تو می 
 م و خاطر نگرانـیغصّـۀ شـوق رهـا کـرد  فراغتج( دفتری باشد اگر شرح دهم وصـف 

 گوشۀ عـرش از صریر خوشۀ چرخ از بنـان  د( گوشه و خوشه بساخت از پیِ  مجد و سـنا 

 ( ب، الف 4 ( ج، د 3 ( ب، د2 ( الف، ج 1

 3پاسخ: گزینه 

 های امالیی ابیات و شکل درست آنها:غلط

 اسرار  ←مستور / اصرار   ←بحر / مسطور   ←الف( بهر  

 هتک  ←ب( حتک  

 قصه  ←فراق / غُصّه   ←ج( فراغ )فراغت(  

 سریر  ←ثنا / صریر   ←د( سنا  

 5سوال  –  1آزمون ماز مرحلۀ 

 است؟ به کار رفته ییغلط امال   نهیدر کدام گز
 گردم. تا مغلوب حرص و آز ن  گذارمیقدم نم  یادتیو در طلب ز  میجو  ینو نم  یمنزلت  (1
. رسول  دی رس  فرا  ی. عربختیاویکه داشت از شاخ آن درخت ب  ری و شمش  ،یدرخت  هیفرو آمد در سا  یغزاها به منزل   یرسول خدا به بعض  (2

 برداشت و قصد رسول خدا کرد.   رید،شمشید  یرا خال
 . یخواه تا به کفران نعمت منسوب نشو  یاری! عظمت سست و قصدت شکننده است از خدا  نایمسک  (3
 ما را نه قرار ماند و نه شراع   یبخاست و از شدت آن کشت  بیمخالف از مکمن غ  یباد  (4

 4سوال  – 15آزمون ماز مرحلۀ 

 است؟ نرفتهدر کدام گزینه غلط امالیی به کار 
 شادمانگی و مسرّت افزاید.    ملک را بر آن کافرنعمت قدّار جای ترحّم نیست، و بدین ظفری که روی نمود و نصرتی که دست داد(  1

ن دستی دراز کند آخر رنج  و بدا  قدمی گزاردهمیشه نامحمود بوده ست و خواتم بدسگالی و کید نامبارک. و هرکه درآن  مکر  و عواقب  (  2
 .روی او رسد و پشت او به زمین آرده  آن ب

شفقت بر من قالب و حسرت بر من مستولی گردد، و الحق پشت و پناه سپاه و روی بازار اتباع من بود، در دیده دشمنان خار و بر روی  (  3
 .دوستان خال

کاری    دهد؛ و سر گفتن با کسی که غمّازی سخرۀ بیان و پیشۀ بنان او باشدپند دادن آن را که نه در گوش گذارد و نه در دل جای  (  4
 فایده است. عبث و بی

 4گزینۀ :  پاسخ

 غدّار       «:  قدّار 1گزینۀ »

 قدمی گذارد )قدم گذاشتن(      «: قدمی گزارد 2گزینۀ»

 غالب      «: قالب 3گزینۀ»

 1400تجربی 
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 »تطابق سواالت تاریخ ادبیات« 

در کنکور سراسری دیده شد باعث بهت    1399شکل غیراستاندارد و خشن برای اولین بار در سال  ادبیاتی که به    : سوال تاریخبخش سوم
رتمان ادبیات ماز برای همگام شدن با دانش آموزان و مخالفت  . دپاعزیز کنکور شدآموزان و داوطلبان  نفرت خیلی از دانشو حیرت و البته  

ادبیاتی با این  سوال تاریخ  آزمون    تنها در این، از طراحی چنین سواالتی خوداری کرد اما  با چنین سواالت غیراستاندارد و دور از منطق
 . سوال در کنکور سراسری دیده شدسبک طراحی کردیم که همان 

 5سوال  – 2مرحلۀ آزمون ماز 

 ؟هستند یسرودۀ چه کسان بیبه ترت  ری ز ات یاب
 پاش یم یمیو ن  کشیخود م یسو یمین  در امـــر معـــاش   ــــریز ارّه گ ــمی( تعلالف

 مت؟یگم گشت در تو هردو جهان از که جو    مـــت؟یمحض، نشان از که جو نشـانیب ی( اب

 صائب   -حافظ  (4  ار  عط-د یابوسع(3    ی سعد  -صائب(2    حافظ  –صائب   (1

 1400ریاضی 

 
 های ادبی« آرایه  تطابق سواالت»

تمام تالش ما در   .های ادبی استترین بخش سواالت کنکور سراسری در این چند سال اخیر  بخش آرایهمعموال سخت  :بخش چهارم
مورد پرسش واقع شد از لحاظ    1400در کنکور  هایی که  بگذاریم. تعداد آرایهتمام  سنگ  در این  قسمت  که    دپارتمان ادبیات ماز بر این بود

، ، پارادوکس، حسن تعلیلاسلوب معادلههای مهمی هم چون ». برای مثال آرایههای قبل محدودتر شده استتنوع و کمیت نسبت به سال
سراسری    «آمیزی حس کنکور  ها  1400در  سال  به  داشتقبل    ی نسبت  کمتری   .فراوانی 

پرسش واقع شده است به خوبی پوشش داده است  های ادبی کنکور سراسری مورد  محتواهایی را که در قسمت آرایه  تمام  های ماز آزمون
تا بتواند    استآموزان و داوطلبان کنکور سراسری ایجاد کردهتر از سواالت کنکور سراسری این آمادگی را در دانشحتی با سواالتی سخت
 :  سواالت کنکور پاسخگو باشندی به با آرامش بیشتر و بهتر

    8 سوال – 15آزمون ماز مرحلۀ 

 ه است؟    های »ایهام، تشبیه، جناس، استعاره« تماما در کدام بیت به کار رفتآرایه

 حیف بــود بلبلی کـاین همـــه دستــان اوسـت   ( گر همه مــرغی زنند سخت کمـانـان به تیر1
 چیــــن گیـــسوی تو ای ترک ختـا چیست بگو     خیـزد ( گــرنـه آن است کزو مشک ختــا می2

 ، بر نتــــابد   ترسم که دل ضعیـــف است، این بار  ( مــن بـــارها کشیـــدم، بار فـــراق، بر دل 3

 ایــن از لب یـــار خــــواه و آن از لب جــــــام      ( در جام جهان چو تلخ و شیرین به هم اسـت 4

 3پاسخ: گزینۀ 

 کنند(. این بار )آن چه که بر پشت حمل می   -2این دفعه   -1دارای دو معنا و مفهوم متفاوت است  این بارایهام: 

 ر تشبیه شده است( تشبیه: بار فراق )فراق به با

 جناس: بار در دو معنای مختلف به کار رفته است )جناس تام( / بار، بر جناس ناقص 

 تواند استعاره از جدایی و هجران یار باشد که از آن به »بار« تعبیر شده است.  استعاره: بار در انتهای بیت می

 ها:بررسی سایر گزینه

 رحم / ایهام ندارد .  «: سخت کمان کنایه از معشوق بی1گزینۀ »

 «: ایهام ندارد. زلف معطر یار به مشکن ختا تشبیه شده است.  2گزینۀ »

 «: تشبیه )جام جهان(/ استعاره: لب جام/ جناس: لب، لب / ایهام ندارد.4گزینۀ »
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 1400تجربی 

 
 های صورت سوال کامال یکسانند .  ماز مقایسه کنید . آرایه 15آزمون   8ل را با سوا   1400تجربی  سری کنکور سرا   این سوال

 9سوال  – 6آزمون ماز مرحلۀ 

 های داخل کمانک صحیح است؛ به جز:  ها آرایهدر همۀ گزینه 

 ایهام(   –دل از کـار فـرو بـسـتـه مباش          کـز دمِ صـبـح، مــدد یـابـی و انـفـاس نـسـیـم )کنایه  ( غنچه گـوتنگ  1
 تشخیص(  –( مـگرش خدمـت دیـریـن من از یـاد بـــرفـت          ای نـســیـم سـحری یـاد دهش عـهـد قــدیـم )ایهام  2
 تناسب(   –چــه بـــه از دولت لطف سخـن و طبـــع سلیم )تشبیه      ( حافظ ار سیم و زرت نیست چه شد شاکر باش        3
 تشبیه(  –( چاک خــواهم زدن این دَلـق ریائی چه کنـم؟!         روح را صحبـت نــاجنس عـــذابــی است الـیـم )اغراق  4

 4پاسخ: گزینۀ 

 شود. صحبت ناجنس مثل عذاب دردناک است. )تشبیه(« اغراق دیده نمی4در گزینۀ »

 ها:بررسی سایر گزینه
 نفس صبح )هر دو معنی در بافت بیت قابل جاگذاری است(  - 2اول صبح  -1دل« کنایه از ناراحت/ واژۀ »دم« ایهام دارد:«: »تنگ1گزینۀ »

 پیمان قدیم   - 2روزگار قدیم   -1ه(/ عهد قدیم ایهام دارد:«: ای نسیم )تشخیص و استعارۀ مکنی2گزینۀ »

 «: »سیم وزر« تناسب و یا مراعات نظیر دارد/ لطف سخن و طبع سلیم به مانند سیم و زر است )تشبیه( 3گزینۀ »

  .روی ابیات تقریبا یکسان هستندروبههای داخل کمانک سوال و آرایه سبک
 1400تجربی 

  
 8سوال  – 17آزمون ماز مرحلۀ 

 های بیت زیر در کدام گزینه درست است؟ آرایه 

 دست ترکان تیر و به چنگ مستان تیغ«به                   »به گرد نرگس مخمور او خدنگ مژه است     

 ( جناس، تشبیه، حسن تعلیل، مراعات نظیر2 آرایی ( مراعات نظیر، جناس، ایهام تناسب، واج 1
 ( تشبیه، استعاره، مجاز، جناس 4 ( استعاره، مراعات نظیر، تضاد، تلمیح3

 4پاسخ: گزینۀ  

 رد گزینه هستند.   3و  2، 1های های »ایهام تناسب، حسن تعلیل و تلمیح« در ابیات گزینهیهآرا

 تشبیه: خدنگ مژه 

 استعاره: نرگس استعاره از چشم/ ترکان و مستان هم می تواند استعاره از چشم باشد . 

 مجاز: خدنگ مجاز از تیر 

 جناس: تیر و تیغ، دست و است و مست 

 1400تجربی 
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 .   سبک دو سوال دقیقا یکسان است
 9سوال  – 19آزمون ماز مرحلۀ 

 است؟  ادرستن  تماماً گزینه کدام در شدهدرج  یهاآرایه  زیر،  بیت  به  با توجه

 «هابادام  بر  خواب شوخت چشم از شد تلخ  کرد چاک گریبان میگونت لعل را هاپسته»

 استعاره   -ایهام    -مجاز  (  2 تشبیه   -تعلیل   حسن  - تشخیص  (  1
 معادله   اسلوب  -تضاد    –جناس  (  4 تناقض  -آمیزی  حس   - کنایه    (3

 4پاسخ: گزینۀ 
 .نباشد درست  آن در ایآرایه هیچ  که استشده خواسته  ما از ایگزینه  سؤال  صورت در

 :هاگزینه  بررسی
  لعل :  تشبیه./  استشده  دانسته   یار   هایلب  پسته  شدن  باز  علت:  تعلیل  حسن. /  است  تشخیص  بادام   به  خواب   و  پسته  به  گریبان   دادن  نسبت:  تشخیص(  1

 . استشده تشبیه می به (  یار   لب از استعاره) یار 

 .دارد وجود بیت  در هم  تشخیص و است  یار لب  از  استعاره  لعل: استعاره . / ندارد:  ایهام. / ندارد: مجاز (2

 .ندارد: تناقض/  خواب  شدن  تلخ: آمیزیحس. / قراری و ناراحتی هستنداز بی کنایه  خواب شدن تلخ و کردن چاک گریبان : کنایه( 3

 . شودنمی دیده  بیت  در های ذکرشدهآرایه از کدام هیچ( 4

 1400تجربی 

   
در بیت  سراسری دو آرایه    در آزموندر بیت به کار نرفته است با این  تفاوت که  د که  هایی را پیدا کن در هر دو سوال داوطلب باید آرایه 

 .  شودمییکدست دیده پوشش کامال های ادبی سایر گروه ها نیز این در سواالت آرایه فته است اما در آزمون ماز سه آرایهنر به  کار 
 »تطابق سواالت دستور« 

در سواالت کنکور   از همان ابیات  ایم کههای ماز ابیاتی را آورده، گاهی در آزموندر بخش دستور عالوه بر شباهت محتوایی  :بخش پنجم
 : های زیر دقت کنید. به نمونه شده استاستفاده  1400سراسری 

 14سوال  – 3آزمون ماز مرحلۀ 

 با توجه به ابیات زیر کدام گزینه درست است ؟ 

   »هــرگز دلـــم  برای کــم و بیش غــم نـداشت    آری نـــداشت غم کـــه  غم بیش و کم نداشت
 انصـــاف و عــــدل داشت مــــوافق بسی ولی      چـــون  فــرخی مـــوافق ثـــابت قـدم نداشت« 

 اند.   های»نهاد«یا»مفعول« به کاررفته( »غم«و»موافق«در نقش 1
 است. ( در دو بیت در مجموع چهــار قیـد به کاررفته2
 شود.    ( دو ترکیب وصفی در ابیات دیده می3
 ( در هــر دو بیت حـذف به قــرینۀ لفظی دیده می شود. 4

 4گزینۀ پاسخ: 

 « صحیح  است 3پاسخ  گزینۀ »

دل« که  نهاد جمله  است چون  در مصراع  » است .در بیت نخست در جملۀ دوم در هر دو بیت »نهاد« به خاطر جلوگیری از تکرار ) حذف لفظی( ذکر نشده

است زیرا در مصراع  قبل شاعر از این   ذکر نشدهعدل« که  نهاد جمله است قبل ذکر شده  است حذف گردید . در مصراع دوم  بیت دوم  نیز »انصاف و 

 واژگان  استفاده  کرده است .  

 : هاتشریح سایر گزینه

 موافق ثابت قدم       ترکیب وصفی در دو بیت دیده می شود:  یک «1گزینۀ »

 بسی    -3آری  -2هرگز  - 1در ابیات دیده  می شود : « : سه  قید 2گزینۀ »

 اند . کار رفتهبه  « : »غم« و »موافق« در تمام موارد در نقش » مفعول«4گزینۀ »
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 1400ریاضی 

 
 12سوال  – 9آزمون ماز مرحلۀ 

 است؟  نادرست با توجه به دوبیت زیر کدام گزاره  

 چون مجمر از فراقت، دارم دلی پر آتش                    دودم به سر بر آمد، زین آتش نهانی

      ذوقی چنان ندارد، بی دوست زندگانی                   از عمـر ذوق وقتـی، بودم که با تو بودم 

 ( در بیت نخست سه ترکیب وصفی به کار رفته است.       1
 ( تنها دو بار نهاد حذف شده است .  2
 ( نقش ضمیرهای پیوسته به کار رفته یکسان است. 3

 ( بیت اول از دو جملۀ ساده تشکیل شده است.  4
     3پاسخ: گزینۀ 

از این آتش عشق دود بر سرم )سرمن=    - 2از فراقت )فراق تو= مضاف الیه( دلی پر آتش دارم    - 1است:کار رفتهدر ابیات صورت سوال سه ضمیر پیوسته به

 از عمر وقتی ذوقی )برای من= متمم( بود که من با تو بودم.    -3الیه( آمد  مضاف

 ها:بررسی سایر گزینه
 آتش نهانی   -3این  آتش   -2دل پرآتش   -1«: ترکیب وصفی:1گزینۀ »

 باشد که به خاطر وجود شناسه ذکر نشده است )حذف به قرینۀ لفظی(«: نهاد جملۀ اول و جملۀ چهارم »من« می2گزینۀ »

 معنا و مفهوم کاملی هستند.  گردند چون با یک فعل دارای های بیت نخست یک جملۀ ساده محسوب می«: هر کدام از مصراع4گزینۀ »

 1400تجربی 

 

 1400کنکور   سواالت دستور های ماز بر نمونه هایی از پوشش محتوایی آزمون 

 12سوال  – 12آزمون ماز مرحلۀ 

 شیوۀ بیان کدام بیت بالغی است؟ 

 سرود و نقل و می در سایۀ سرو جوان باید    ( امیرا در چنین روزی می چون ارغوان باید 1

 شنیـدن    از طــوق چـــو زنجیر توان ناله    ( آن فــاخته ام کــز تپش سعـــی جـنونم 2
 وگــــر مـــراد نیابم به  قدر وسع کوشم    ( بــه راه  بــادیه  رفتن به از نشستن باطل 3
 اش سیـــالب و موجش مادر است دایـــه   ( سطـــح آب از گــــاهوارش خوشتر است 4

   4پاسخ: گزینۀ 

 شود: « تقدیم مسند بر نهاد دیده می4ت گزینۀ »شود. در جملۀ نخست مصراع دوم بی« شیوۀ بالغی دیده می4تنها در بیت گزینۀ »

 اش سیالب و موجش مادر است: سیالب دایۀ او و موج )در حکم( مادر اوست. دایه

  بارها از شیوۀ بالغی هم سوال طراحی کردیم .
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 1400تجربی 

 
 13سوال  –  1آزمون ماز مرحلۀ 

 به کار رفته است؟  یمعنو ۀن یحذف فعل به قر نهیدر کدام گز
 عقل و خسانند  یسوگند توان خورد که ب ندارند   لیچنان م ــداریآنـــان که بــــه د (1
 نـــهاریتا ابـــدالدهر ز  ـــافتی از دهــر   ـافتی نـهاریاو ز تیهـر کس کـه در حمــا (2
 هزار از  ی کیبلبل دستــان شود، چون تو   ن یحز رتیرونــق بستــــان بـــود شور صف (3

 جدا یمـن آه شرربار  یگر شـود هـر مـو شود   یممکن جان پر افسوس من خال ستین( 4 
 3 گزینه  : پاسخ

شور صفیر   !: ای حزینمنادا« به کار رفته استمعنوی رخ داده است زیرا در این بیت » ۀحذف فعل به قرین«3» ۀدر بیت گزین
 .شودمی تو )سبب( رونق بستان

 : معنوی است ۀنکته: موارد زیر حذف فعل به قرین
حذف فعل ربطی ) است( بعد از  4-  مناداها3-  شبه جمله ها2-  بیتی که دارای معنای کامل باشد اما فعلی در آن به کار نرفته باشد1-

 صفت تفضیلی 

 ( به نزدیک من جنگ بهتر که صلح)
 .  های ماز تکرار شده استقرینۀ معنوی بارها در آزمونحذف به 

 1400تجربی 

 
 16سوال  – 12آزمون ماز مرحلۀ 

 شود؟  ای با ساختمان صفت فاعلی دیده میدر کدام بیت واژه 

 صورت حـــال پــــراکنــده دالن کـــی دانـــی   ست دلت ( تــو که یک روز پـــراکنده نبـــوده1

 اگـر خــواهی سفر کـردن ز دانـایـی بـه بینــایـی     پیش زخم تیغ من ملرزان دل بنـه گـردن  ( به2

 دیـــوانـــــۀ قلـمـــــرو ایجــــاد کــن مــــرا     ست خـون مرده  جهان ز آرمیـــدگی( گشتـه3

 جـای بود چونان به    شاه و تا اکنوناست آن  ساخته   ( نیــز در مازندران چنــدین اســـاس دیرپای 4

   4پاسخ: گزینۀ 

 مضارع« به  معنای » دیرپاینده«.  « واژۀ »دیرپای« دارای ساختمان صفت فاعلی است:  »صفت + بن4در بیت گزینۀ »

 ها: بررسی سایر گزینه
 ننده« است. (  «: پراکنده صفت مفعولی از )پراکند +ه( می باشد. ) نکته  صفت فاعلی این مصدر»پراکندن«، »پراک1گزینۀ »

 »دانایی« به معنای دانا بودن و » بینایی« به معنای بینا بودن اسم هستند.  «:2گزینۀ »

 «: جهان از آرمیدگی خون مرده شده است. )جهان به معنی جهنده صفت فاعلی است اما در این بیت در این معنا به کار نرفته است (3گزینۀ »
 .  دستور آزمون های ماز بوده است سواالت ساختمان واژه و مخصوصا انواع  صفات بیانی از مطالب مهم 
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 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 1400تجربی 

 
 13سوال  17آزمون ماز مرحلۀ 

 جز:شود، به هایی با اجزای »نهاد + مسند + فعل« یافت میها جمله در همۀ گزینه 

 و بر ماه حلقه بنــــدی و زنجــــــیر   ماهی  ( سـروی و بر سرو ماه داری و خورشیـد 1

 غم نیست گر هـزارهــــزارش رقیـب هست  ( گـر جانب محب نظری از حبیب هست2
 کز دل تنـگ بـــرون کـــرد غــم دوران را   ( از غم عشق، همین فیض مرا بس واعظ  3
 آخر بســوخت جـانم در کسب این فضایــل   ( تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول 4

 2پاسخ: گزینه 

 اند. های »هست، نیست و هست« غیراسنادی هستند و هر سه جمله از »نهاد +  فعل« ساخته شدهفعل

 های دیگر:تشریح گزینه
 ( هستی      ماه       تو /       هستی      سرو     تو  «: سروی و ماهی )1گزینه »

 نهاد   مسند     فعل          نهاد   مسند     فعل                                    

 [است ]   بس مرا )برای من(        فیض«: همین       3گزینۀ »

 نهاد                        مسند    فعل                               

 نمود        آسان     تحصیل عشق و رندی«: 4گزینۀ »

 فعل    نهاد                  مسند                             

، به عنوان   تر این است که دقیقا در سوال ماز مطلبی مورد پرسش قرار گرفت که همان مطلباست اما نکتۀ جالب   الگوی سوال یکسان
 ریاضی(قرار گرفت. گروه   15سوال هستۀ سوال کنکور ) 

 1400ی ریاض

 
 15سوال  -  12آزمون ماز مرحلۀ 

 با توجه به ابیات زیر کدام گزاره نادرست است؟  

 کاین ره که بـرگرفت به جایی داللت است        مطرب همین طریق غزل گو نگاه دار   

 سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر او           علمی کــه ره به حق ننماید جهالت است 

 است.( دو ترکیب وصفی و چهار ترکیب اضافی در ابیات به کاررفته1
 شود. ( فقط در یک بیت حذف فعل به قرینۀ معنوی دیده می2

 ط یک گروه اسمی با هر دو وابستۀ پیشین و پسین به کار رفته است.  ( در ابیات باال فق3

 ( نقش دستوری»سعدی« و»مطرب« هر دو مناداست. 4
 4پاسخ: گزینۀ  

 « نادرست است. 4تنها گزینۀ »
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 نقش »مطرب« در بیت نخست »متمم« است: به مطرب بگو همین طریق غزل را نگاه دار.... 

 ها: بررسی سایر گزینه
 غیر او   - 4نقش غیر   -3لوح دل  - 2طریق غزل  -1 های اضافیترکیباین راه         - 2همین طریق - 1 های وصفیترکیب «:1گزینۀ »

 شود.    «: فقط در بیت دوم » سعدی« مناداست و حذف فعل به  قرینۀ »معنوی« دیده می 2گزینۀ »

 ت: همین طریقِ غزل ) وابستۀ پیشین اشاره + هسته + وابستۀ پسین مضاف الیه ( «: تنها گروه اسمی که  دارای هر دو وابستۀ پسین و پیشین اس3گزینۀ »

الگو تکرار شده های ماز یک سوال با این  . تقریبا در تمام آزمونباشندمییکسان  با الگوی سوال کنکور سراسری  کامال    ماز    الگوی سوال
 . است

 1400تجربی 

 
 12سوال  19آزمون ماز مرحلۀ 

 است؟درستی آمده در بیت زیر، در کدام گزینه به شده نقش دستوری کلمات مشخص 

 آزاد را«  مردم  پروانیست از زنجیر  وحدت است  کمندبستان را  سروقمری  طوق»

 متمم   -نهاد    –الیه  مضاف   -مسند    –( نهاد  2 الیهمضاف   -مسند    –الیه  مضاف   -نهاد    –( مسند  1
 الیهمضاف   -مسند    –نهاد    –الیه  اف مض  -( مسند  4 متمم   -نهاد    –مسند    –الیه  مضاف   -( نهاد  3
 

 3پاسخ گزینۀ 

 کنیم:شده، بیت را مرتب میبرای مشخص کردن نقش دستوری کلمات مشخص

 الیه( بستان است، برای مردمِ )متمم( آزاد پروایی ) نهاد( از زنجیر نیست )=وجود ندارد(.طوقِ )نهاد( قمری، کمندِ )مسند( وحدتِ سروِ )مضاف

ها یک تست طراحی شد  تجربی از نقش واژهدر گروه    1400. در کنکور سراسری  شودمیهای ماز دیده  ها تقریبا در تمام آزمون نقش واژه
 .ای و صد البته دارای ایراد علمی استکه البته سوال سلیقه 

 1400تجربی 

 
 « تطابق سواالت قرابت معنایی»

های ماز بارها و بارها مورد پرسش قرار شود در آزموندیده می  1400در بخش قرابت سواالت کنکور    بیشتر مفاهیمی که   :بخش ششم
 .شماریمها را بر میبرخی از این شباهت  گرفت. برای نمونه
 23سوال  18آزمون ماز مرحلۀ 

 ؟ نداردکدام بیت با بیت زیر تناسب معنایی 

 ها«نظری باشد رفتن به گلستانکوته  »تا خار غم عشقت آویخته در دامن 

 ــــــمات آزاد ز سرو چمنتا شدم بنده  ( نیست بی روی تو میل گل و برگ سمنـم1
 از بوستان و حسن گل و بانگ بلبلــش  ( بــا گلستــان چهرۀ او فارغ است سیـــف  2
 دل کنم عالج دمــاغکه تا چو بلبل بی ( سحر به بوی گلستان دمی شـــدم در باغ3
 زین چمن سایۀ آن سرو روان ما را بس  ( گلعذاری ز گلستــــان جهان مــا را بـس 4

 3پاسخ گزینۀ 



20 

 

 صفحه                                                                 تجربی – 1400با کنکور  ادبیاتتطابق 

 کند.نیاز می: وجود معشوق، عاشق را از باغ و گلستان بی4و  2، 1ترک بیت صورت سؤال و ابیات مفهوم مش

 ها آرامش یابد. رود تا با بوی گل: شاعر در این بیت همچون بلبل به گلستان می3بیت 

 1400انسانی 

 
 20سوال  – 5آزمون ماز مرحلۀ 

 ؟تقابل« دارد« و »تناسبکدام یک از ابیات زیر با بیت زیر به ترتیب »
 صبر بر داغ دل سوخته باید چون  شمع               الیق صحبت بزم تو شدن آسان یست

 ق           ای که صحبت با یکی داری نه در مقدار خویش ـــت بر داغ عشــردنــپروانه باید کالف( صبر چون 
 ود؟ ــا بــوری کج ـــق صبــه روز عشـــر بـآخ           ق راــن روز عشــــاره کن ایـر چــی به صبـب( گوی
ـ آتدر ــبر سمن     ائب به درد و داغ چون مردان که عشق      ـر کن ص ــج( صب   د ـلشن کنــده را گــوزنــش سـ

  ق تو دادی طلبیمــم عشــور غـــــر از جــــرام          اگـاد حـــا بــر دل مـــت بـــذت داغ غمــــد( ل

 ( د ، الف     4 ( ج ، ب 3 ( الف ، ج 2 ( الف ، ب  1

 1400هنر 

 
 23وال س – 19ماز مرحلۀ آزمون 

 مفهومی دارد؟  تقابل« هوش نیست / مرزبان را مشتری جز گوش نیستمحرم این هوش جز بی کدام گزینه با بیت »
 بخفتیمگر شبی که چو ســعـدی به داغ عشق   ی ــ( تــو قدر صحبت یـاران و دوستان نشناس1
 ــت هر دلی کز کاوش مـژگان او افگار نیســــ  سکه مردود است در بازار حشـر ( چــون زر بی2

 است سیر به هر کـوچه دویـــدهاین سیل سبک   اسـت  ( از عشق دلی نیست که زخمی نچشیـده3
 است شـــدهبحر دور اسـت ازآن قطره که گوهر   ( دل افســرده نـــدارد خبر از شـورش عشق4

 

 3پاسخ: گزینۀ 

شود: عشق فراگیر است و هر  « دیده می3مفهوم بیت صورت سؤال این است که جز عاشق کسی محرم اسرار عشق نیست. مفهوم مقابل آن در بیت گزینۀ »

 است. پس این بیت به نوعی با مفهوم مصراع سؤال در تقابل است. دلی درد عشق را چشیده

 ها: بررسی سایر گزینه
 های آن را تحمل کرده باشی. «: وقتی درد عشق را می فهمی که  عاشق شده باشی و سختی1گزینۀ »

 «: دلی که عاشق نیست، در قیامت ارزش ندارد.2گزینۀ »

 های عشق خبر ندارد.«: عاشق از سختی4گزینۀ »

 1400تجربی 
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 22سوال  – 7آزمون ماز مرحلۀ 

 مفهوم کدام گزینه با مفهوم بیت زیر متناسب است؟ 

 «در رگ جان هر که را چون زلف پیچ و تاب هست  تواند حلقه بر در زد حریم حسن را می»

 گیـرتـو؟ چون تواند خون عـاشـق گشت دامن  ( شوخی حسن تو دارد برق را در پیچ و تاب1
 گر ذره را وجودی است از آفتاب حسن اسـت  ( بود و نمود عاشق از آب و تاب حسن است 2
 در صــدف دُر ثمــیـن جـلـوۀ دیــگـر دارد  پرده شود حسن چو در پـرده رود ( عشق بی3
 گرددورنـه آن سـرو روان در همـه جـا مــی نظـران حلقـۀ بیـرون در اسـت ( چشم کوته4

  «۴» هگزین پاسخ:  

 درک حسن نیست.  ههر کسی شایست( همانند عبارت سوال سخن از این است که 4)  هدر گزین 

 ها:مفهوم سایر گزینه
 قراری است. ( حسن یار سبب هر اضطراب و بی1

 ( وجود عاشق به عشق وابسته است. 2

 کند. پنهان بودن حسن یار عشق عاشق را آشکارتر می( 3

 1400تجربی 

      
 20سوال  – 5آزمون ماز مرحلۀ 

 ؟تقابل« دارد« و »تناسبکدام یک از ابیات زیر با بیت زیر به ترتیب »
 الیق صحبت بزم تو شدن آسان یست     صبر بر داغ دل سوخته باید چون  شمع             

 ق           ای که صحبت با یکی داری نه در مقدار خویش ـــت بر داغ عشــردنــپروانه باید کالف( صبر چون 
 ود؟ ــا بــوری کج ـــق صبــه روز عشـــر بـآخ           ق راــن روز عشــــاره کن ایـر چــی به صبـب( گوی
ـ آتدر ــبر سمن     ائب به درد و داغ چون مردان که عشق      ـر کن ص ــج( صب   د ـلشن کنــده را گــوزنــش سـ

  ق تو دادی طلبیمــم عشــور غـــــر از جــــرام          اگـاد حـــا بــر دل مـــت بـــذت داغ غمــــد( ل

 ( د ، الف            4 ( ج ، ب 3 ( الف ، ج 2 ( الف ، ب  1
 1400تجربی 

 
 16سوال  – 3آزمون ماز مرحلۀ 

 دارد؟  قرابت زیر   بیت  با گزینه   کدام مفهوم

 «نداشت جم جمشید که است فراغتی را  ما           است تهی می و مال از من جام و جیب که آن با »

 مرا   باشد  رــ سف  زاد  رــــ اگ  دمــــبن  یـم  رخت          است  گل  در  پایم  اغــ ب  روـــس  وـــ چ   دستیــتهی  از  (1

 گذرد   گریان  مزرعه  این  از  رـ اب  ونــــ چ  رقـــب           وزدـــس  می  اــــ م  دستیــــتهی  هـــب  نـدشم  دل  (2

 حکایتی؟  از  غیر  هـب  مانده  هـــچ  مـــج  ملک  از             دارترـــ ایـــــ پ  نــــ سخ  هست  اهــــج  و  الــ م  از  (3

 نیستش   ابیـــ حس  بیم  دل  به  دستیـــتهی  زــک           است  خرم  و  روی  تازه  موسم  ارـچه  در  آن  از  روـــ س  (4
 4 گزینۀپاسخ:  

 است و موجب آرامش و افتخار دانسته شده است.   یارزشمند و ستودن  یدستی: فقر و ته4  نهی صورت سوال گز  تیمفهوم مشترک ب
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 : ديگر هاي گزينه  تشريح
 . است شده بیان تهیدستی نکوهش  در«: 1» یگزینه 

 حدّ از بیش  تهیدستی و فقر بیان« 2» یگزینه 

 کالم   جاودانگی و پایداری و ارزشمندی« 3» یگزینه 
 1400ریاضی 

     
 17سوال  – 15آزمون ماز مرحلۀ 

 کدام بیت دربردارندۀ مفهوم بیت زیر است؟ 

   رزق هــر چنــــد بی گمـــان برسد       شــــرط عقــــل است جستن از درها

 رانش  ـداند زهی انسان و کفز سعی خویش می ز دانـــایی چــو دم زد رزق را از محض دانایی (  1
 ما ایـــن عـــرق ز جبهـۀ خود پاک می کنیم      ـی کنیم سعــی از بــــــرای زرق مقــدّر نمـ(  2

 امیــد رزق ز دست دعـــا نبــــــایــد داشت   ز کــار تــــا نــــرود دست و پای سعی تو را(  3

 میسر می شـود بی سعی رزق از لطف سبحانش      چو انسان بست صورت  در رحم تا وقت دانایی(  4
 

 3پاسخ: گزینۀ 

 « بر این نکته تاکید دارند که اگر چه خداوند روزی رسان است اما تالش انسان الزم است.  3ت سوال و گزینۀ »بیت صور 

 ها:بررسی سایر گزینه
 داند بسیار کافر است رزق از خداوند است )زیاد به تالش انسان بستگی ندارد(.  «: اگر انسان رزق را دسترنج تالش خود می1بیت گزینۀ »

 «: ما برای رزق و روزی زیاد تالش نمی کنیم زیرا خداوند روزی رسان است )الزاما به تالش ما ربطی ندارد(.  2بیت گزینۀ »

 «: وقتی که انسان قرار است متولد شود خداوند سبحان روزی او را از قبل مقرر و مقدر کرده است )روزی رسان بودن خداوند( 4بیت گزینۀ »

 1400ریاضی 

 


