
تککن) یکتکن

تک واژ وابسته )وند(تک واژ آزاد

-1سادهساختمان واژه )غیِر فعل(

-2≥مرکب

1≥1مشتق

1≥2≥مشتق- مرکب

مثالک ساختمان واژه های زیر را مشخص کنید.
گلستان← مشتقوادار← سادهبرابر← مشتق- مرکب

بوستان← مشتقناودان← سادهسراسر← مشتق- مرکب
قلمرو← مرکبساربان← سادهسرسرا← مرکب

شهریار← مرکبدستگاه← سادهگوارا← مشتق
کوزه گری← مشتقشیرین← سادهسده← مشتق
یاغی گری← مشتقنامه رسان← مرکبهوّیت← ساده
بهره← سادهصمیمی← مشتقناباب← مشتق
ساقه← مشتقپفک← مشتقبیابان← ساده

بستنی← مشتقهمایش← مشتقدبستان← ساده
برومند← مشتقچشمه← مشتقدیوانه← ساده
روان← مشتق )به معنی جاری( / ساده )به معنی روح(دیوار← ساده

ــود به صفحات  ــت )رجوع ش ــده اس  * تمامی کلمات مثال )1(، در جدول مثال های بحث تک واژ و واژه آورده ش
5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10(
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تککن) یکتکن

کلماتکداراتک»ال«ک،ک»تنوین«کوک»حروفکجر«کدرکفارسیکشبکسادهکمحسوبکمیکشو)د.

مثالککساختمان واژه های زیر را مشخص کنید.
عمومًا← شبه ساده / امیرالمؤمنین← شبه ساده / عن قریب← شبه ساده

تکک3) یکتکن

تککواژهاتکتصریفی،کتأثیرتکدرکساخیمانکواژهک)دار)د.
اینکتککواژهاکبراتکغیرکفعلکعبارتندکازک
عالئمکجمعکسالم/کتک) ره/کتر/کترین

مثالککساختمان واژه های زیر را مشخص کنید.
درختان← ساده )»ان« تصریفی است، »درخت« ساده است.(

میزهایی← ساده )»ها« و »ی نکره« تصریفی هستند، »میز« ساده است.(
بدترین← ساده )»ترین« تصریفی است، »بد« ساده است.(

شکوهمندتر← مشتق )»تر« تصریفی است، »شکوهمند« مشتق است.(
بلندتر← ساده )»تر« تصریفی است، »بلند« ساده است.(

مثالککساختمان واژه های زیر را بررسی کنید.  

توضیحتجزیساخیمانواژه
)ظرککیابک
درکصفحکت

دست+ بند← اسم+ اسممرکبدستبند

می شد این واژه را »اسم+ بن« 
ــاب نگرفته  ــز گرفت ولی کت نی
واژه های  است  هم چنین  است. 

گردن بند، کمربند، شب بو.

123

مشتق- مرکبتخِت خواب
ــواب←  ــت+ ِ- + خ تخ

اسم+ وند+ اسم

کتاب در این ترکیب »خواب« را 
اسم گرفته است نه »بن«. )»رخِت 

خواب« هم، همین طور است.(
173

کشت و 
کشتار

مشتق- مرکب

ــت + و + کشتار←  کش
ــم )البته  اسم + وند+ اس
ــتار، کشت + ار، است  کش
یعنی جمعًا یک اسم است(

ــت« را اسم گرفته  کتاب »کش
است نه »بن«.

173



نن

توضیحتجزیساخیمانواژه
)ظرککیابک
درکصفحکت

دور+ بین← صفت+ بنمرکبدوربین
ــم«  ــه ی دوربین هم »اس کلم
است هم »صفت« )چرا که دو 

نوع دوربین داریم(.

مرکبهنرپیشه
ــه ← اسم +  هنر+ پیش

اسم

کرد+ ار← بن+ وندمشتقکردار

»بن ماضی+ ار« اسم می سازد 
ــتثناء از این فرمول چند  اما اس
ــار،  ــم: گرفت ــم داری ــت ه صف
ــردار،  م ــتار،  خواس ــوردار،  برخ

خریدار، پذیرفتار، نمودار، …

144

مشتق- مرکببررسی
ــم+  بر+ رس+ ی← اس

بن+ وند
کتاب در این واژه »بر« را یک 
کلمه و تک واژ آزاد گرفته است.

92

مرکبباالبلند
ــم+  اس ــد←  بلن ــاال+  ب

صفت
ــی »قد« بدهد  »باال« اگر معن

اسم است.

مرکببلندباال
ــاال← صفت +  بلند + ب

اسم
یعنی بلندقد

مشتقسوزناک
ــم +  ــوز + ناک← اس س

وند
ــم به حساب آمده،  »سوز« اس

همچنین است: »ترسناک«
146

به معنی شاهانهشه + وارمشتقشهوار

خست + همشتقخسته
مصدر  ــی  ماض بن  ــت«  »خس
ــی مجروح  معن به  ــتن«  »خس

کردن است.
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مثالک ساختمان واژه های زیر را مشخص کنید:
← مرکب )گل + بن(؛ یعنی بُِن گل، بوته ی گل گلبن 

← مشتق )گوش+ واره( گوشواره 
← مشتق گلزار 

← مشتق )علی+ وار( علی  وار 
← مرکب )گل + انار: شکوفه ی درخت انار( گلنار 

← مرکب )»ستان« بن مضارع ستاندن است.( دادستان 
← ساده )پسوند »شن« امروزه متروک است.( گلشن 

← مشتق )»ستان« پسوند مکان است.( هنرستان 
← مرکب گالب 

← مرکب )»دان« بن مضارع دانستن است.( ریاضی دان 
← مرکب پسْرعمو 

← مشتق )»دان« پسوند مکان است.( قلمدان 
← یک واژه  نیست بلکه یک گروه است. )پسر← ساده، عمو← ساده( پسِر عمو 

← ساده )یعنی سیرابی!( شکنبه 
← مرکب )کلمه ی »وند« تک واژ آزاد است.( پسوند 

← مشتق )»زیب« بن مضارع زیبیدن به معنی آرایش کردن و برازنده بودن است.( زیبا 
← مشتق- مرکب بهره گیری 

← مشتق )»وش« پسوند شباهت است.( مهوش 
← مشتق )بهره + ور + ی( بهره وری 

← مشتق )»دیس« پسوند است.( طاقدیس 
← مشتق- مرکب بهره برداری 

← مشتق )»کده« پسوند است.( میکده 
← مشتق- مرکب بهره بری 

← مشتق )»ناک« پسوند است.( غمناک 
← مشتق بهره مندی 

← مشتق )»اک« پسوند است.( خوراک 
← مشتق )سنگ+ ین( سنگین 

← مشتق )»سار« پسوند است.(  سایه سار 



کسؤاالتکچهارگزینکات

1921 نسراسرتکریاضیک-کن9ت” درکمنظومکيکزیر،کبکترتیبکچندکواژهکتکمشیق،کمرکبکوکمشیقک-کمرکب،کوجودکدارد؟ک
»منکبکبیکساما)یک/کبادکراکمیکما)مک/کمنکبکسرگردا)یک/کابرکراکمیکما)مک/کقّصکتکبیکسروساما)یکمنک/ک
بادکباکبرگکدرخیانکمیکگفتک/کبادکباکمنکمیکگفتکک/کچکتهیدسیی،کمردک/کتوکبکتنهاییکمنکخوشبخییک

/کمنکبکزیباییکتوکغمگینم«
4( چهار، چهار، سه 3( چهار، دو، دو  2( سه، چهار، دو  1( سه، دو، سه 

1931 نسراسرتکتجربیک-کن9ت” »واژهکهاتکمرکب«کدرککدامکعبارتکبیشکترکاست؟ک
1( گفتم: جهان آفرین، در این دنیای پر فریب، برای هر زهری، پادزهری آفریده و برای هر نعمتی، آسیبی.

ــنگینی بلند قد و درشت استخوان و سرخ رو، با ریش کم پشت، به  ــی، پیرمرد س 2( نزدیک چهارراه فردوس
امید ترّحم می نشیند.

ــادِت گلوگیر  ــد. من می دانم که بیچاره از بالی حس 3( کم کم رنگ دلبرم گلگون و صدایش بلند و لرزان ش
شده، از درد غّصه فریاد می زد.

ــد گاهی نگاهش به نقطه ای  ــرو، اما بدون این که متوجه باش ــرحال و خوش ــه، خندان و س 4( مثل همیش
دوردست خیره می شد.

1941 نسراسرتکخارجککشورک-کن9ت” ساخیمانککدامکگروهکازکواژهکها،کهمگیکی سانکاست؟ک
2( شیعه گری- وحشی گری- رویگری- منشی گری 1( ناخلف- نامنظم- ناگذر- ناتوان 

4( آلودگی- خانگی- همیشگی- پیوستگی 3( ساالنه- بچگانه- جانانه- شبانه 
1951 ک” اجزاتکساخیمانککدامکواژهکهاکبکترتیب،کمعادلکندهش-ک)امنظم-کزیر)ویس-کآبرفتتکاست؟ک

نسراسرتکریاضیک-ک94ت ک
2( نگارش- ناتمام- دورنما- دست فرسود 1( روش – ناشکر- زیربنا- خداپسند 

4( آرامش- نادرست- دست بوس- سرنوشت 3( کنش- نادار-پیش پرده- دست پخت 
1961 س�اخیمانکک�دامکگ�روهکازکواژهککه�اکبکترتیبکمعادلک»)اس�پاسک-کمنش�یککگرتک-کروزا)ک-ککش�یار«ک”

نسراسرتکتجربیک-ک94ت است؟ک
2( ناشناس - یاغی  گری - محرمانه - گرفتار 1( نافرمان - صوفی  گری - مردانه - دیدار 

4( نارس - آهنگری - شبانه - شنیدار 3( نامعلوم - خوالیگری - شکرانه - برخوردار 
1971 نسراسرتکزبانک-ک94ت” درکمینکزیرکبکترتیبکچندکواژهکتک»مشیق«،ک»مرّکب«کوک»مشیقک-کمرکب«،کوجودکدارد؟ک

»بهار،کصاحبککیابک»سبککشناسی«کسبککراکبکسک)وعکتقسیمکمیککند.کاینکتقسیمکبندتکموردک
تأییدکادباتکدیگرکقرارکمیکگیرد.کاماکچونکمالککاصلیکآنکطرزکبیانکوککاربردکبرخیکعناصرکشعرتک
استکوکدرکآنکعناصرکبنیادتکشعرکوکاحوالک)فسا)یکشاعرکوکدرونکمایکتکاثرکموردکتوجکقرارک)گرفیک

است،کبراتکشناختکشعرککافیک)یست«
4( چهار، دو، دو 3( چهار، دو، سه  2( پنج، سه، سه  1( پنج، دو، دو 
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1981 ازکمیانکواژهکهاتکزیر،کساخیمانکچندکواژهکازک»اسمک+کبنکمضارعک+کپسو)د«کدرستکشدهکاست؟”
طبقکبندت،کسخنک کارگزاران،کسرگردا)ی،ک چارهکا)دیشی،ک پدرخوا)ده،ک طلبی،ک خویشینک »دلسوزت،ک
نسراسرتکهنرک-ک94ت پراکنی،کآینکبندان،کشناسنام،کاحوالپرسی«ک

4( ده 3( نه  2( هشت  1( هفت 
1991 نسراسرتک93ک-کزبانت” درککدامکابیاتک»واژهکتکمرّکب«کوجودکدارد؟ک

برگ وک سازک داردک تقدیرک ازک هرکک کالفتک
است هّمتک صاحبک مردک دینک جبر،ک کبتک
شد بودک اینک بود)یک گوییک کک اتک کجتک
آن تابک آنک طاقتک )دارمک منک کدتک
ا)گیخیندک فینکهاک )گاهانک کمک هکتک

مرگ وک ابلیسک اوک )یروتک ازک لرزدک
است قّوتک کمالک ازک مردانک جبرک
شد بود،ک آیینک پابندک کارهاک
جان کوششکهاتک زک آمدک فزونک کانک
آویخیندک دارک بک راک حقک بندهکتک

4( ب، ج، د 3( ب، ج، ه    2( الف، ج، ه    1( الف، ب، ج 
2001 ک” همه1ی1واژهکهاتکگزینکتک……… اسمکهاییکهسیندکککازکنصفتک+کو)دتکساخیکشدهکا)د.ک

نسراسرتک93ک-کهنرت ک

2( اسم نویسی، دانشجویی، خدانشناس، ناجوانمرد 1( خودخواهی، زیاده طلبی، فرش فروشی، آینه بندان 
4( ناسپاسی، سربازگیری، دست به عصا، ناخودآگاه 3( زیاده خواهی، خزانه داری، زبان نفهم، ناخوشایند 

2011 ک” با1توجهکبکساخیمانکواژهکها،ک)مو)کهايکمقابلککدامکگزین،کتماماًکدرستکاست؟ک
نسراسرتک93ک-کا)سا)یت ک

1( بن+ وند+ بن ← صفت )دانشجو، کارآموز، زد و بند(
2( بن+ وند+ بن ← اسم )گفت و گو، دانش پژوه، کشت و کشتار(

3( اسم+ وند+ اسم ← قید )سراسر، گوش به زنگ، سر تا پا(
4( وند+ صفت مرکب ← صفت )ناجوانمرد، بي انتها، ناشکیبا( 

2021 ک” تعداد1واژهکهايکمشیق،کمرکبکوکمشیق-کمرکب،کدرکمینکزیر،کبکترتیبککدامکاست؟کک
نسراسرتک93ک-کا)سا)یت ک

»خطکهرکقدرکهمکزیباکوکچشمک)وازکباشد،کهمینکککازکلطفکمعنيکوکعمقکا)دیشکدورکباشد،کبینندهکيک
کاردانکراکبکخوبکجلبک)ميککندکوکاگرکهمکجلبک)ظرککند،کبيکشکککوتاهکوکسطحيکخواهدکبود.کازکاینکروک

خوشنویسکپیشکازکآنکککقلمکراکبکقصدکخوشنویسيکبکدستکگیرد،کمینيکدلنشینکراکميکجوید.«
4( شش، چهار، یک  3( شش، پنج، دو  2( پنج، پنج، یک  1( پنج، چهار، یک 

2031 نسراسرتکن9ک– ریاضیت” واژهکهاتکقافیکدرکهمکتکابیاتکبکجزکبیتک……… »مشیق«کاست.کک
 1( به یوسف چون رسد جویای یوسف می شود ساکن
ــد ــبزه ی بیگانه بیش از زهر می باش  2( خطر از س
ــدف آماده می باید ــی خاموش تر از گوش ص  3( لب
ــن معنی چشم صورت بین 4( ندارد بهره ای از حس

ــی را ــکار معان ــوق طلب ــد ش ــزون کن ــال اف  وص
را ــی  معان ــزار  گل ــان  روی ــنا  آش ــال   جم
را ــی  معان ــهوار  ش ُدّر  ــال  وص ــکار   طلب
را ــی  معان ــدار  دی ــد  منمایی ــه  آیین ــر  ه ــه  ب

2041 نسراسرتکن9ک– تجربیت” درککدامکگزینکازکترکیبکنصفتک+کاسمت،کتماماًکصفتکبکدستکمیکآید؟ک
1( خوب چهره، بدبخت، تنگ  دست، خوش حال، نوپا

2( خوش  برخورد، چهل ستون، سفیدپوست، سه  تار، زیردست
3( بزرگداشت، باالدست، بلند باال، بزرگ  مهر، نخست وزیر

4( سیاه چادر، زیردست، تنگ حوصله، نوزاد، زیر گذر



نن

2051 درکعبارتک»برکلبانکتیرهکتکافقکلبخندتکازک)ورکش فتکوکازکسییغککوه،کآفیابیکزردگونکزبا)ککشیدکوک”
پارهکهاتکرعبکآورکش�بکراکبکدوردستکهاکس�وقکدادکوکبرکحراتکجاهلیتکسیاهکمنکپرتوکسبزکالهامیک
بازتابید،کوکموجیکجانکپرورکمراکدربرگرفت.کمنکدرکبرابرکش� وهکبیکبدیلکآفیابکمیحیرکش�دمکتاکاینک
ک لحظاتک)ورا)یکپایانکیافت.«کبکترتیبکچندکواژهکتکمشیقکوکچندکواژهکتکمرّکبکوجودکدارد؟ککک
نسراسرتکن9ک– زبانت ک

4( شش – سه 3( پنج – شش  2( شش – پنج  1( پنج – چهار 
2061 نسراسرتکن9ک– هنرت” درککدامکبیت،کواژهکتکمرّکبکبیشکترکازکابیاتکدیگرکوجودکدارد؟ک

ــکفت ــیمش بش ــن وصلم از نس ــه ی گلب  1( غنچ
ــد می بای ــاب  آفت ــرت  اگ ــب  ش ــم  نی ــه  ب  )2 
ــکفد بش ــس  نرگ ــاخ  ش آن  ــا  هرکج  )3 
ــوزم و بس ــر رندس ــبوکش این دی ــه من س 4( ن

ــوری کرد ــخوان، طرب از برگ گل س  مرغ خوش
ــداز ان ــاب  نق رز  ــر  گل چه ــر  دخت روی   ز 
ــد کنن ــس دان  نرگ ــده  دی ــش   گلرخان
ــت ــنگ و سبوس ــرا که در این کارخانه س ــا س بس

2071 نسراسرتکن9ک-کا)سا)یت” درکمینکزیرکبکترتیبکچندکواژهک»مشیق،کمرکبکوکمشیقک– مرکب«کوجودکدارد؟ک
»بهار،کفصلکخوشکوکمعیدلیکبود.کدهکازکس وتکزمسیا)یکخودکبیرونکمیکآمد.کپر)دهکاتکروتکتیرهاتک
بادگیرکمیک)شستکوکآوازکمیکخوا)دکوکمنکبراتکرسیدنکمیوهکتکدرخیانکروزکشمارتکمیککردم.کمرغک

مدامکباک)واتکخسیگیک)اپذیرکصداکمیکداد،کبهارکشوریدهکحالشککردهکبود.«
4( سه، یک، سه 3( سه، دو، سه  2( دو، دو، سه  1( دو، یک، دو 

2081 نسراسرتکن9ک-کخارجککشورت” ساختکدسیورتکمقابلککدامکگروهککلمات،ک)ادرستکاست؟کک
1( خنده، آسایش، ستیزه، نگرش = بن مضارع + پسوند ← اسم

2( گلستان، شامگاه، الله زار، نمکدان = اسم + پسوند ← اسم
3( ثروتمند، پهناور، سوزناک، بارور = اسم + پسوند ← صفت

4( امیدوار، شاه وار، جشنواره، گوش واره = اسم + پسوند ← صفت
2091 مراحلکتجزیکيکهمکيکواژهکهاکبکاسیثنايک……… بکعناصرکساز)دهکيکآنکها،کدرستکاست.ک”

نسراسريکن9ک-کریاضيت
1( وابستگي ← )وابسته  + ي( ← )وا+ بست( ← )بست+ ه(

ـِ ش( 2( دانشجویي ← )دانشجو  + یي( ← )دانش+ جو( ← )دان+ 
3( ناخودآگاهي ← )ناخودآگاه  + ي( ← )نا+ خودآگاه( ← )خود+ آگاه(

ـِ  ش( 4( پژوهشگري ← )پژوهشگر  + ي( ← )پژوهش+ گر( ← )پژوه + 
2101 نسراسريکن9ک-کتجربيت” مفعول،کدرککدامکعبارتک»اسمکمشیق«کاست؟ک

1(  دشت، سینه ي وسیع و داغش را در برابر وزش نسیم مالیمي قرار داده بود.
2( مثل این بود، که رشته اي ناگسستني قلب رزمندگان را به هم پیوند مي داد.

3( شیهه ي چند اسب بي شکیب، سکوت آن دشت بیکران را در هم مي شکست.
4( همه، آن مرد بزرگوار را دیدند که ابروان سفیدش، دیدگان کم فروغ او را پوشانده است.

2111 نسراسريکن9ک-کا)سا)يت” درکمینکزیرکبکترتیبکچندکواژهکيکمشیق،کمرّکبکوکمشیقک-کمرّکبکیافتکميکشود؟کک
»)ویسندهکدرکاینکداسیانککوتاه،کروحکعدالتکخواهيکوکاعیراضکبکاسیبدادکاربابانکوکدولتکخودکامک
ابیداک مأمورانک پی ارک وک )بردک اینک درگیرودارک ميککشد.ک تصویرک بک شورشيک دهقا)يک سیمايک درک راک
ازک تلخک واقعیتکهایيک بیا)گرک داسیانک اینک ميککنند.ک دسیگیرک راک اوک سپسک وک ميککشندک راک همسرشک

اوضاعکاجیماعيکعصريکاستکککهنرمندا)کتوصیفکشدهکاست.«
4( هفت، دو، دو 3( شش، دو، دو  2( هفت، یک، سه  1(  هشت، یک، سه 
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2121 درکمینک»ایرجکافش�ار،ک)ویس�ندهکوکپژوهش�گرکپرکارکمعاصر،کعالوهکبرکآثارکتحقیقیکچونکفهرس�تک”
مقاالتکفارسیکوکراهنماتکتحقیقاتکایران،کسفر)امکهاییکداردکککحاصلکگشتکوکگذارکوتکبکچهارک
کک گوشکتکجهانکاست.«کبکترتیبکچندکواژهکتکمشیق،کمرکبکوکمشیق-کمرکبکیافتکمیکشود؟کک
نسراسرتک90-کریاضیت ک

4( پنج- سه- یک 3( پنج- دو- یک  2( چهار- دو- دو  1( چهار- سه- دو 
2131 درکمیانکواژهکهاتکندسیگاه،کپگاه،کپارچ،ککلوچ،کزمسیان،کدیوار،کخا)دان،ک)اودان،کتهمین،کساربان،کگفیار،ک”

آمیزه،کدردمند،کبهاره،کدوپهلو،کمدادپاکککن،کگالبکپاش،ککما)ک،کرفین،ک)اخودآگاه،کسرتاپا،کسکگوشتکبک
کنسراسرتک90-کتجربیت ترتیبکچندکواژهکتکساده،کمشیق،کمرکبکوکمشیق-کمرکبکوجودکدارد؟ک

2( نه، هفت، سه، دو 1( هشت، هفت، چهار، سه 
4( یازده، چهار، چهار، دو 3( ده، شش، سه، سه  

2141 درکعبارتک»بکفضلکوکعنایتکالهیکوکتحّملکر)جکمدامکوکپرهیزکازکحظوظکوکتمیعاتکمشروعکوکباکمایک”
گذاش�ینکدوکگوهرکبیکعوِضکجانکوکجوا)ِیکخویشکبرکس�رکعرِضکخزایِنکگرانکبهاِتکف رتکایرا)یانک
وکتدریِسکس�المتکبرا)داز،کا)دککاسییالکوکاشرافیکبرک) اتکوکدقایقکزبانکوکادبکفارسیکبراتکراقمک
ک سطورکحاصلکگردیدهکاست.«کبکترتیبکچندکواژهکتکمشیق،کمرکبکوکمشیق-کمرکبکوجودکدارد؟کک
نسراسرتک90-کزبانت ک

4( هفت- دو- یک 3( شش- دو- دو  2( پنج- یک- دو  1( شش- یک- دو 
2151 کنسراسرتک90-کهنرت” درککدامکعبارتکهرکسک)وعکاسمکهاتکمشیق،کمرّکبکوکمشیقکمرّکبکوجودکدارد؟کک

ــورهای دیگر آشناتر باشد، کارش با  ــناس، هر چه با ادبّیات و نقد ادبی کش 1( بی تردید، نقدنویس و سبک ش
ارزش تر است.

ــلیم و انصاف باید  ــی و تاریخ ادبّیات و فنون ادبی عالوه بر برخورداری از ذوق س 2( برای نقد در سبک شناس
اصولی را هم رعایت کرد.

3( اگر معیار نقد ادبی محدود شود، سخن سنجی و نقد، کاری بسیار آسان خواهد شد و هر جوان بی مایه ای 
می تواند شاعر و ناقد ادبی شود.

4( نقدنویسان و دست اندرکاران شعر و ادب، به نقد شعر و ادبّیات فارسی دست زده و درس نخوانده، مسأله 
آموز صد مدّرس شده اند.

2161 درکمینکک»حّسکشرافیمندت،کمناعت،کمیهنکدوسیی،کعدمکاطاعتکازکزورکوکسرکشیکدرکبرابرکسیمگرتک”
وکاهمیتکجا)بازت،کرادمردتکوکآزادگیکدرکسراسرکشاهنامکتکفردوسیکبکبهیرینکوجکیافتکمیکشود.«ک
کنسراسرتک90-کا)سا)یت بکترتیبکچندکواژهکتک»مشیق،کمرکبکوکمشیق-کمرکب«کوجودکدارد؟کک

4( پنج- یک- هفت 3( پنج- یک- شش  2( شش- دو- شش  1( شش- یک- هفت 
2171 درکبینکواژهکهاتکزیر،کس�اخیمانکچندکواژهکبکترتیب،کازک»صفتک+کاسمک+کو)د«کتش یلکشدهکاست؟ک”

»)وآموزت،کچهارراه،کهیچککاره،کتازهکوارد،کر)گینککمان،کهزارس�ال،کسرخگون،کدادگسیرت،کسکپای،ک
کنسراسرتک90-کا)سا)یت دورافیاده.«کک

4( چهار 3( سه  2( دو  1( یک 
2181 کنسراسرتک9ن-کریاضیت” وابسیکتکمضافکالیکدرککدامکعبارتک»مشیقک-کمرکب«کاست؟کک

1( اهداف کلّی آموزش زبان فارسی در مقاطع تحصیلی مختلف
2( مطالعه ی کتب درسی و آشنایی با مسائل و موضوعات آن

3( بهترین و مناسب ترین تشخیص واحدهای زبر زنجیری گفتار
4( نگرش عمیق و مثبت به موضوعاِت ارائه شده ي کتاب



نن

2191 درککدامکگزین،کهمکتکواژهکهاتکمرکب،کدرکحقیقتکفشردهکتکیککجملکيکسکجزئیکباکمفعولکاست؟ک”
کنسراسرتک9ن-کتجربیت

2( الک پشت- چهار راه- دست برد- نوروز 1( گالب پاش- مداد پاک کن- گل گیر- قلم تراش 
4( مهمان سرا- رهاورد- کارکرد- بنیان گذار 3( درازدست- مادرزن- آب کش- کتاب خانه 

2201 درکعب�ارتکک»زم�اِنکماک)یز،کعصرکدا)ش�وراِنکخبی�رکوکدلکآگاهکدرکقلمروکمطالعاتِککتخصصیکاس�تکوک”
ادبیّاتکهمکچونکدیگرکدا)شکها،کامروزکبکش�اخکهاتکگو)اگونکوکرشیکهاتکمیعّددکوکمسیّقِلکدقیقکبک
صورتیکتقسیمکشدهکاستکککهرکیککبکآسا)یکمیکتوا)دکهمکتکعمِرککوتاهیکراککک)صیِبکهرکیککازک
ماستکویژهکتکخودکسازدکبدونکآنکککتشنگیکمانکراکبراتکدستکیابیکبکمعرفتکژرفکترکفروک)شا)د.«ک
کنسراسرتک9ن-کتجربیت بکترتیبکچندکواژهکتکمرّکبکوکچندکواژهکتکمشیق-کمرّکبکوجودکدارد؟کک

4( سه- سه 3( سه- دو  2( دو- سه  1( دو- دو 
2211 کنسراسرتک9ن-کزبانت” درککدامکعبارتکوابسیکتکمضافکالی،ک»اسمکمرکب«کاست؟کک

1( استفاده از معانی عمیق و باریک و بیان احساسات شخصی
2( سروده های سرشار از نکته های بدیع و تأّمل برانگیز شاعر
3( سروده های کوتاه و عمیق شاعر بزرگ و پرآوازه ی هندی
4( زندگی ویران شده و طعمه ی شراره های سّیال آتشفشان

2221 درککدامکگزین،کهمکيکواژهکهاتکمرکب،کدرکحقیقتکفشردهکتکیککجملکيکسکجزئیکباکمفعولکاست؟”
نسراسرتک9ن-کزبانت

2( سیاه سرفه- خاک انداز- نام آوا- افتخار آفرین 1( خدمتگزار- کتاب دار- خون بها- ریاکار 
4( شاهنامه- سپاسگزار- دل سوز- زبان شناس 3( شیرفروش- انسان شناس- قیمت گذار- سرباز 

2231 درککدامکگزین،کهمکتکواژهکهاتکمرکب،کدرکحقیقتکفشردهکتکیککجملکتکسککجزئیکباکمفعولکاست؟ک”
نسراسرتک9ن-کهنرت

2( شاهکار- شترمرغ- صندوق خانه- بزرگ سال 1( شب بو- کمربند- کتابخانه- نامه رسان 
4( حق گزار- روان شناس- وطن خواه- هیجان انگیز 3( شب کاله- روزمزد- کارخانه- خوش حال 

2241 کنسراسرتک9ن-کهنرت” درککدامکعبارتکوابسیکتکمضافکالی،ک»اسمکمرکب«کاست؟کک
1( منظومه های عالی غنایی در حوزه ی ادبّیات عاشقانه ی ایران

2( قصاید شکوهمند شاعر قصیده سرای دربار سلطان محمود
3( تحّمل تلخی ها و سختی ها برای کامیابی عاشق دلسوخته ی مهجور

4( درون مایه ی داستان های داستان سرایان معاصر
2251 کنسراسرتک9ن-کا)سا)یت” درککدامکعبارت،کوابسیکتکمضافکالیکواژهکتک»مشیق«کاست؟ک

1( طنین قاطع و َکننده ی فرمان وحی در فضای درون من
2( نخستین صدای زنگ های این کاروان رحیل کرده به سوی حج

3( قناعت به حداقّل ضرورت، الزمه ی رسیدن به اوج مراتب انسانی
4( اعتراض شاعر به مخالفان و بدگویان برای اثبات بی گناهی خویش

2261 درکک�دامکگزین�،کهمکتکواژهکهاتکمرکب،کدرکحقیقتکفش�ردهکتکیککجملکتکس�کجزئ�یکباکمفعولک”
کنسراسرتک9ن-کا)سا)یت هسیند؟کک

2( گاوصندوق، دست مایه، آلو بخارا، نی شکر 1( گالب، راه گذر، پر زور، بدگمان 
4( خوش حال، آرام بخش،  زیرنویس، صورت حساب 3( حق طلب، راهنما، تأّسف انگیز، سخن شناس 
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2271 درکعبارتکک»دستکیابیکبکدا)شیکدرکزمینکتکزبانکوک)قشکهاتکگو)اگونکآنکجزکازکراهکدرسکوککالسک”
وکبهرهکیابیکازکمعلّمکوکاس�یمرارکدرکفراگیرت،کام انکپذیرک)یس�ت.«کبکترتیبکچندکواژهکتک»مش�یق«،ک
کنسراسرتکنن-کریاضیت »مرکب«کوک»مشیق-کمرکب«کوجودکدارد؟کک

4( چهار- یک- سه 3( سه- یک- سه  2( سه- دو- سه  1( دو- دو- سه 
2281 درکمینکک»ی یکازکزمینکهاتکخیالکا)گیزکش�اهنام،کتوصیفکهاتکاس�یادا)کاتکاس�تکککسخنکسراتک”

ب�زرگکط�وسکازکش�بکوکروزکوکطلوعکوکغروبکآفیابکبکعملکآوردهکاس�تکوکاس�یادکط�وسک)کتنهاک
حماس�کپردازتکتوا)استکبل ک)ّقاشیکزبردستکوکشاعرتکتشبیکآفرینک)یزکهست.«کبکترتیبکچندک
کنسراسرتکنن-کتجربیت واژهکتکمشیقکوکچندکواژهکتکمرکبکوجودکدارد؟کک

4( سه- شش 3( سه- پنج  2( دو- شش  1( دو- پنج 
2291 درکعبارتکک»گس�یرشکآفاقکاحساسکوکا)دیش�کوکپیو)دکباکواقعیّتکهاکوکفراترکازکهمکتکاینکهاکصیقلکک”

دادنکوکشّفافکساخینکروحکوکف ر،کشرطکآفرینشکآثارکما)دگارکوکتأثیرآفرینکاست.«کبکترتیبکچندک
کنسراسرتکنن-کزبانت واژهکتک»مشیق«،ک»مرکب«کوک»مشیق-کمرکب«کوجودکدارد؟کک

4( شش- دو- سه 3( شش- یک- دو  2( پنج- دو- دو  1( پنج- یک- دو 
2301 درکعبارتکک»درکس�رودنکاش�عارکوصفی،کمحسوساتکوکتصویر)گارتکش�اعرکوکپیداییکصورکخیالکاوک”

)قشکمهمیکدار)د.کزیراکسرایندگانکتوا)اکبککمکک)یروتکتخیلکبازآفرینیکمیک)مایندکوکمثلک)ّقاشا)یک
زبردس�تکبکتصویرکمیککشند.«کبکترتیبکچندکواژهکتک»مشیق«،ک»مرکب«کوک»مشیق-کمرکب«کیافتک
کنسراسرتکنن-کهنرت میکشود؟کک

4( شش- دو- دو 3( شش- دو- یک  2( پنج- دو- دو  1( پنج- یک- دو 
2311 درکعبارتکک»بسیارتکازک)ویسندگانک) یکسنجکوکژرفک)گرکدرکسفر،کبکثبتکدیدهکهاکوکشنیدهکهاتکخودک”

درکموردکمسائلکگو)اگونکفرهنگیکوکاخالقیکوک.ک.ک.کپرداخیکوکازکاینکرهکگذرکسفر)امکهاییکارزشمندکبک
ک یادگارکگذاشیکا)د.«کبکترتیبکچندکواژهکتک»مشیق«،ک»مرکب«کوک»مشیق-کمرکب«کیافتکمیکشود؟کک
نسراسرتکنن-کا)سا)یت ک

4( هفت- چهار- یک 3( هفت- سه- دو  2( شش- چهار- یک  1( شش- سه- دو 
2321 کنسراسرتکنن-کا)سا)یت” وابسیکتکمضافکالی،کدرککدامکجملک»اسمکمرکب«کاست؟کک

1( درختانی که شور جوانه زدن و شوق شکوفه بستن و امید شکفتن در نهاد ساقه شان می خشکد.
2( لطافت زیبای گل در زیر انگشت های تشریح مصلحت بینان می پژمرد، آه که عقل این را نمی فهمد.

3( آری این سکوت مرموز و هراس آمیز کویر ایران است که در سایش بال های این پرنده ی شاعر سخن می گوید.

4( درختان بی باک صبور و قهرمان که علی رغم کویر، بی نیاز از آب و خاک و بی چشم داشت نوازشی می بالند.
2331 درکعبارتک»خالفک)ظرهاتکتنککمایکوکس�طحی،کحرکتکا)بیا،کحرکتک)اموّفقکوک)اپایدارک)بودهکاس�ت،ک”

بل کازکآغازکتاکنونککوشیدهکا)دکبشرکراکبکهمانکمسیرکخداپسندا)کب شا)ند.«کبکترتیبکچندکواژهکتک
کنسراسرتکنن-کخارجککشورت »مشیق،کمرّکبکوکمشیق-کمرّکب«کیافتکمیکشود؟کک

4( سه- دو- یک 3( سه- یک- یک  2( دو- دو- دو  1( دو - یک- دو 
2341 درکعبارتکزیرکبکترتیبکچندکواژهکتک»مشیق،کمرکبکوکمشیق-کمرکب«کوجودکدارد؟ک”

»بناکبکسنجشکدا)شکپژوهانکازکتاریخکشهرها،ک)یشابورکی یکازکعبرتکا)گیزترینکتاریخکهاکراکداردکوک
ک اگرکسرگذشتکآنکراکبنویسیم،کگویاترینکمرکزکفرهنگیکاینکسرزمینکبکشمارکمیکرود.«ک
کنسراسرتکنن-کریاضیت ک

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



0ن

2351 درکعبارتکزیرکبکترتیبکچندکواژهکتک»مشیق،کمرکبکوکمشیقک-کمرکب«کوجودکدارد؟”
»گاهیک)ویسندهکدرکسرآغازک)وشیکتکخودکمقدمکچینیکمیککندکوکبعدکبکاصلکمیکپردازدکککاینککارک
همکزمینکسازتکبراتکفهمکمطلبکاصلیکاست.کوکهمکخوا)ندهکراکازکمطلبکدورک)میککندکوکبکزیباییکوک
نسراسرتکنن-کهنرت رساییکآنکمیکافزاید.«کک

4( هفت- دو- یک 3( هفت- یک- دو  2( شش- دو - یک  1( شش- یک- دو 
2361 کنسراسرتکنن-کا)سا)یت” درکعبارتکزیرکبکترتیبکچندکواژهکتک»مرکب«کوک»مشیق-کمرکب«کوجودکدارد؟کک

»رویاروییکفریدونکباکماردوشکسیمکپیشکوکعدالتکپیشگیکوتکازکاوکچهرهکاتکمحبوبکوکدادگرکدرکشاهنامک
ساخیکاستکوکسرا)جامکپیشکبینیکاخیرشناسانکیعنیک)ابودتکح ومتکضحاککبکوقوعکپیوست.«

4( سه- چهار 3( چهار- سه  2( پنج- سه  1( پنج- چهار 
2371 ک” درککدامکعبارت،کهمکتکواژهکهاتک»مشیق،کمرّکبکوکمشیق-کمرّکب«کوجودکدارد؟کک

کنسراسرتکنن-کخارجککشورت ک

1( زندگی انسان از نخستین روز تا دم واپسین با شیرین دلی ها و تلخ کامی های زیاد همراه است.
2( مهم ترین ویژگی نوشته این است که نوآوری و تازگی داشته، نویدبخش، دل ربا و زیبا باشد.

ــادمانی می نشاند و گاهی شکست ها او را به وادی  ــی ها انسان را به قلّه ی ش 3( گاهی پیروزی ها و سرخوش
حسرت می کشاند.

4( بسیاری از نویسندگان از مقّدمه چینی پرهیز می کنند؛ پس عبارات باید آن قدر محکم باشد که روح نوشته 
را منعکس سازد.

2381 ک” درککدامکعبارتکهمکتکواژهکهاتک»مشیق،کمرّکبکوکمشیقک-کمرکب«کوجودکدارد؟کک
کنسراسرتکنن-کریاضیت ک

1( شهید بلخی و رودکی دو گوینده ی عصر سامانی هستند که تفکر و روشن بینی، وجه امتیاز آن دو نسبت 
به شاعران دیگر آن زمان است.

2( خوش بودن و از زندگی بهره گرفتن به دو صورت منفی و مثبت حصول می یابند، یکی غم را از دل خود 
بردن و فراموش کردن و دیگری از مواهب زندگی نصیب گرفتن.

3( فردوسی، خود نیز، حکمت و عبرت داستان هایش را هرگز از نظر دور نمی دارد. با پهلوانان خویش زندگی 
می کند و آغاز و انجام زندگی هر یک برای او پرمعناست.

4( فردوسی، کند وکاو راز جهان را بی ثمر می داند، نظر او گرچه به قاطعّیت و سردی نظر خیام نیست، گرانبار 
است از شک، او نیز مانند خیام نمی داند عاقبت آدمی چه خواهد شد.

2391 درکمینکزیرکبکترتیبکچندکواژهکتک»مشیق،کمرکبکوکمشیق-کمرکب«کوجودکدارد؟ک”
مهلکک راک درو)شانک جراحتک وک میکبرد)دک پیک خویشک اف ارک پوچیک بک خودبینک کجکا)دیشانک »اگرک
تشخیصکمیکداد)د،ککاینکدرونکبینیکوکخودشناسی،کدردتکراکدرکآنکهاکبکوجودکمیکآوردکککتحّملکآنک
کنسراسرتکنن-کتجربیت درد،کآ)انکراکازکحجابکظلما)یکوکسقوطکحیوا)یک)جاتکمیکبخشید.«ک

4( سه- سه- سه 3( سه- دو- دو  2( دو- سه- سه  1( دو- دو- سه 
2401 کنسراسرتکنن-کزبانت” درککدامکعبارت،کهسیکتکگروهکاسمیک»مشیق-کمرّکب«کاست؟کک

1( قدمت قّصه و قّصه گویی به قدمت پیدایش زبان و گویایی انسان است.
2( خداوند این انسان ها را با گفتاری روشن و اسلوبی حکیمانه و الفاظی شیوا بیان می فرماید.

3( انسان هیچ گاه جهان را به همان گونه و همان اندازه که جغرافیا از آن سخن می گوید، نمی بیند.
4( قّصه، همواره منعکس کننده ی دیدگاه انسان درباره ی جهان و عوامل ناشناخته ی پیرامون آن است.



نن ”فصلکدومککساخیمانکواژه

2411 کنسراسرتکنن-کهنرت” درککدامکیککازکعبارات،کواژهکهاتک»مرکبکوکمشیق-کمرکب«کوجودکدارد؟کک
1( بسیاری از نویسندگان و شعرا و عرفا و سرداران صوفیه، افکار خود را در قالب داستان آورده اند.

2( داستان ها، گاه در قالب گفت وگو زمانی در قالب هشدار و انذار بیان می گردند و بسیار شگفت انگیز هستند.
3( محکم ترین دلیل بر ریشه دار بودن عالقه ی انسان به قصه، کتاب های مذهبی به خصوص قرآن مجید است.

4( داستان های قرآنی - که در برگیرنده ی اصول اخالقی اند- فضایل و مکارم را در آدمی می پرورانند.
2421 درکهم�کيکعباراتکبکجزکعبارتک……… واژهکهاتک»مش�یق،کمرّکبکوکمش�یق-کمرکب«کبککارکرفیک”

کنسراسرتکنن-کا)سا)یت است.ک
1( زیاده گویی سخنران موجب می شود خواننده خسته شده، به خواب رود.

2( سعی کنیم به جای واژه های بیگانه از معادل های مناسب فارسی استفاده کنیم.
3( عرفان عمیق و پرمایه ي ادبّیات فارسی از ابتکارات و نوآوری های زیادی سرشار است.

4( نوشته های این آغازگِر سبِک واقع گرایی، در زمانی محدود و زودگذر در دل خواننده راه باز کرد.
2431 نسراسرتکنن-کخارجککشورت” درککدامکعبارت،کهمکتکواژهکهاتک»مشیق،کمرّکبکوکمشیق-کمرّکب«کوجودکدارد؟ک

1( انسان پیوسته برای جبران کمبودی که در این عالم احساس کرده، دست به ساختن، به خلق و آفرینش 
می زده است.

ــعت و تنّوع خاص دارد و عارفان پیوسته اعتقاد داشته اند که حقایق  ــعر عارفانه وس 2( در هر حال، رمز در ش
الهی را باید در قالب رمزها و اصطالحات مخصوص بیان کرد.

ــاگردی از مکتب  ــعر مولوی، آدم، این مظهر صفات الهی و آیینه ی جمال او، آدمی که به مقام ش 3( در ش
واالی الهی رسیده و مالیک او را سجده می کنند، گرفتار قضا می شود.

ــتادگی می کنند و با  ــران و حق خواهان ایس ــه در برابر دعوت پیامب ــت ک ــخن از مردمی اس 4( در قرآن، س
خودکامگی و غرور و تکّبر در صدد بسط قدرت و جلب منافع خویش اند.

2441 کنسراسرتکنن-کریاضیت” )وعککلماتککدامکمجموعکباکمجموعکهاتکدیگرکمیفاوتکاست؟کک
2( کشتار- رفتار- نوشتار- ساختار 1( گرفتار- برخوردار- مردار- خریدار 

4( دیدار- شنیدار- گفتار- پندار 3( کردار- دستار- جستار- سپیدار 
2451 درکعب�ارتک»وظیفکتکادبیّاتکاینکاس�تکککجهانکبینیکخوا)ندهکراکع�وضککندکوکبکاوکبینشکتازهکاتک”

بده�د.کرمانک)ویسکبهیرکاس�تکبکزبا)یکاس�یعارتکگفیارشکراکباکریش�کیابیکدرکادبیّ�اتکبکجایگاهک
ک خاّصیکبرسا)د.«کبکترتیبکچندکواژهکتکمشیق،کمرّکبکوکمشیق-کمرّکبکوجودکدارد؟کک
کنسراسرتکنن-کریاضیت ک

4( هفت- یک- دو 3( هفت- دو- یک  2( هشت- یک- دو  1( هفت- دو- دو 
2461 ک” درککدامکعبارتکهرکسک)وعککلماِتکمشیق،کمشیق-کمرکبکوکمرکبکبککارکرفیکاست؟کک

کنسراسرتکنن-کتجربیت ک
1( زمان ما عصر دانشوران خبیر و دل آگاه در قلمرو مطالعات تخّصصی است.

2( نگرانی و بیم ناکی هیچ گاه نهان خانه ی ضمیر و خزانه ی خاطر او را رها نساخته است.
3( درازدستی ناسزایان بر شایستگان مدنیت و فرهنگ مردم این سرزمین را معنی و مفهوم بخشیده است.
4( زبان فارسی معّرف سیمای معنوی و مایه ی سرافرازی این ملّت در طول تاریخی سراسر مبارزه است.

2471 کنسراسرتکنن-کهنرت” درکمینکزیرکبکترتیبکچندکواژهکتکمشیق،کمرّکبکوکمشیق-کمرکبکهست؟کک
»)وعیکطنزکاجیماعیکهمراهکباکخردهکگیرتکهاتکر)دا)کدرکآثارکشاعرانکوک)ویسندگانکعارفکوجودک
درکمصیبتک)امکتک است.ک بیانکشدهک دلنشینک داسیانکهاتک قالبک درک زبانکمجذوبانک ازک گاهک کک داردک

عطار،کازکاینکتمثیالتکطنزآمیزکفراوانکاست.«
4( پنج- دو- سه 3( پنج- دو- یک  2( چهار- یک- سه  1( چهار- سه- یک 




