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  ١ ١٣٩٠هاي آزمون سراسري  ستت
  

  )90سراسري، تجربی (  . شود یافت می» گذرا«و هم فعل » ناگذر«هم فعل  .... ... ... ي ابیات به استثناي بیت    در همه -1
  نواز بر آستان خداوندگار بنده / امید فرو آر و روي عجز بمال سر) 1  
  د بازیکه آنچه رفت به غفلت دگر نیا / ابیمگر ز مدت عمر آنچه مانده دری) 2  
  برو که خو نکنی هرگز از گدایی باز / اي بخشند گرت چو سعدي از این در نواله) 3  
  گرت دریغ نیامد، بقیت اندر باز /  بازیچه رفت و ضایع شدهچه ب ز عمرت آن) 4  

 عبارت اسـت از علـم بـه آداب و رسـوم و     شناسی و اي است از علم مردم شناسی، شاخه دانش عوام یا توده«: در عبارت  -2
 به ترتیب چند تکواژ و چند واژه وجود دارد؟» سازد هاي یک قوم و خصایص ملی آن قوم را آشکار می افسانه

  )90سراسري، تجربی (
  1 (47 ،34  2 (47 ،35  3 (48 ،34  4 (48 ،35  

ان، ناودان، تهمینه، ساربان، گفتار، آمیـزه، دردمنـد،   دستگاه، پگاه، پارچه، کلوچه، زمستان، دیوار، خاند   (هاي    در میان واژه   -3
ي ساده، مـشتق،   ترتیب چند واژه به) گوشه پاش، کمانک، رفتن، ناخودآگاه، سرتاپا، سه  ب  کن، گال   بهاره، دوپهلو، مداد پاك   

  )90سراسري، تجربی (  مرکّب وجود دارد؟ -مرکب و مشتق
  2 و 4، 4، 11) 4  3 و 3، 6، 10) 3  2 و 3، 7، 9) 2  3 و 4، 7، 8) 1  

اي لطیـف   برند، سبک و آرام، احساسِ سرگیجه     زنند و با خود می      ها، گویی بیننده را زیر بغل می        ها و رنگ    نقش«: عبارات -4
چند جمله اسـت؟ اجـزاي اصـلی هـر     » اند هاي ابر پا نهاده ها گویی بر پلّه ها و مقرنس   ها و دایره    است، و به همراه شمسه    

  )90سراسري، تجربی (  ست؟ا ترتیب کدام جمله به 
  جزئی گذرا به متمم  جزئی گذرا به مفعول، دوجزئی ناگذر، سه چهار، چهارجزئی گذرا به مفعول و مسند، سه) 1  
  جزئی گذرا به مفعول  ، سها به مسندگذرجزئی  سهجزئی گذرا به مفعول،  جزئی گذرا به مفعول، سه چهار، سه) 2  
  جزئی گذرا به متمم  جزئی گذرا به مفعول، دوجزئی ناگذر، دوجزئی ناگذر، سه هجزئی گذرا به متمم، س پنج، سه) 3  
  جزئی گذرا به مفعول جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به مفعول، دوجزئی ناگذر، دوجزئی ناگذر، سه پنج، سه) 4  

                                                
   .بگیرد دقیقه زمان درنظر 1:40 تا 1:30طور متوسط براي هر تست  عنوان آزمون استفاده کنید، به ها به خواهید از این تست  اگر می-1
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  )90سراسري، تجربی (  ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد؟  در متن زیر به -5
هـا یـادآور نگـاهی     ي موجودات و دیگر پدیـده  گر است؛ نگاه او به همه ي او به جهان جلوه ي شعر نیما، دیدِ تازه طالعهدر م «

یابـد، در   هاي نمادین و انتقادي او تجلّـی مـی        دید اجتماعی نیما که در سروده     . ها دارند   است که شاعران غرب به این پدیده      
  ».ادب نوین فارسی جایگاه ویژه دارد

  ده، هشت) 4  یازده، نه ) 3  ده، نه ) 2  یازده، هشت) 1  

بر آثار تحقیقی چون فهرست مقاالت فارسـی و راهنمـاي    ایرج افشار، نویسنده و پژوهشگر پرکار معاصر، عالوه«در متن   -6
ـ  بـه » .ي جهان اسـت   گذار وي به چهار گوشه     و هایی دارد که حاصل گشت      تحقیقات ایران، سفرنامه   ي   چنـد واژه بترتی

  ) 90سراسري، ریاضی (  شود؟ می مرکّب یافت -ب و مشتق مرکّشتق،م

  پنج، سه، یک ) 4  پنج، دو، یک) 3  چهار، دو، دو ) 2   دو  چهار، سه،) 1  

  )90سراسري، ریاضی (  است؟  در کدام بیت متمم فعل بر سایر اجزاي اصلی جمله، مقدم شده -7
  ز آسمان برآیدهردم هزار فریاد ا/ از آرزوي رویت، بر آستان کویت ) 1  
  با روي تو شام بر سحر خندد/  با یاد تو زهر بر شکر خندد ) 2  
  که چو حکم تو درآمد ز میان آن نبرد / در میان دل و دین حاصل عشّاق تو چیست؟) 3  
  که بس مشکل فتاده است این سؤالت / ز من پرسی که دل داري چه گویم؟) 4  

  )90سراسري، ریاضی  (  ؟ي پسین وجود دارد  در متن زیر، چند وابسته -8
شـاید آواز دالویـز و   . شـد  مـی  وار نیکو شمرده ي رشک و حسرت عنصري بود و در نظر او غزل، رودکی             غزل رودکی مایه  «

هاي بـسیاري در دسـت    ها نمونه این غزلاز دریغ است که . تأثیر نبود ها بی ي پرشور چنگ شاعر نیز در شهرت این غزل     نغمه
  ».نیست

  هفده) 4  هجده ) 3   شانزده )2  پانزده ) 1  

  )90سراسري، ریاضی (  ترتیب چند تکواژ و چند واژه وجود دارد؟   در متن زیر، به -9
کـه   منظور از نشانه، هر موضوع محسوسی است که بتواند در ذهن، تصور موضوعی غایب یا نامحسوس را ایجاد کند چنان                 «

  ».باشد بور میي خطر و منع ع ي آتش است و چراغ قرمز، نشانه دود، نشانه
  پنجاه و سه، سی و نه) 4  پنجاه و سه، چهل) 3  پنجاه و دو، چهل و یک ) 2  پنجاه و دو، چهل) 1  

  )90سراسري، ریاضی (  .هم فعل گذرا و هم فعل ناگذر وجود دارد.... ... . ي ابیات به استثناي بیت    در همه -10
   ور به هزار منزلم چنان، بار دل است هم / بار بیفکند شتر، چون برسد به منزلی) 1  
  کشی، وز طرفی سالسلم  کز طرفی تو می / کشی صبر کن و سبک مرو اي که مهار می) 2  
  رود ناقه به زیر محملم روم و نمی می/  فراق دوستان، بس که نشست بر دلم بار) 3  
  تا نرسم، ز دامنت، دست امید نگسلم / آخر قصد من تویی، غایت جهد و آرزو) 4  
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زي، دوستی، عدم اطاعت از زور و سرکشی در برابر ستمگري و اهمیت جانبـا       شرافتمندي، مناعت، میهن   حس« :در متن  -11
ب و مشتق، مرکّ«ي  ترتیب چند واژه به» .شود ي فردوسی به بهترین وجه یافت می اهنامهرادمردي و آزادگی در سراسر ش   

  )90سراسري، انسانی (  وجود دارد؟» مرکّب -مشتق
  پنج، یک، هفت) 4  پنج، یک، شش) 3   دو، شش  شش،) 2  شش، یک، هفت) 1  

نوآمـوزي، چهـارراه،   «است؟   تشکیل شده » وند+ اسم  + صفت  «هاي زیر، ساختمان چند واژه به ترتیب، از           در بین واژه   -12
  )90سراسري، انسانی (  »پایه، دورافتاده  کمان، هزارساله، سرخگون، دادگستري، سه   وارد، رنگین کاره، تازه هیچ

  چهار) 4  سه ) 3  دو ) 2  ک ی) 1  

  )90سراسري، انسانی (  شود؟  یافت می)  ناگذر(ي دوجزئی  در کدام عبارت جمله -13
  .کرد اي کتاب مقدس، ما نسبت به تو وفادار بودیم و در برابر تو جان خود را فدا خواهیم: گفتند خواندند و می قرآن می) 1  
  .نواز ملکوتیان بود بودند و صوت قرآنشان روح ر آمیزترین روز عمر نشستهي زندگی و افتخا به انتظار دمیدن آخرین سپیده) 2  
ي زنبوران کنـدو   چون زمزمه  بار چهره به خاك ساییدند و هم       در برابر آفریدگار هستی و عظمت آفرینش، براي آخرین        ) 3  

  .در ذکر خدا غرق شدند
گـشت و   رنـگ مهتـاب بـه آرامـی پهـن مـی        و فروغ بیانداختند ي دشت سایه می هاي خار در کنار و گوشه کم بوته  کم) 4  

  .گرفتند تر روشنی را به خود می آلود بیش هاي غم خاك

   )90سراسري، انسانی (  ي پسین وجود دارد؟   در متن زیر چند وابسته -14
هـاي    روابط اجتماعی و فرهنگی، ورود عناصري تازه در قلمرو اندیشه، آشـنایی بـا مکتـب                درپی سیاسی،   هاي پی   دگرگونی«

ي  هـاي منثـور، بـا نثرهـاي سـاده      ها را در نوشـته  ي ایرانی شد که تأثیر آن ساز تحوالتی در جامعه فکري و ادبی اروپا، زمینه   
  ».زاده و طنز پرتحرك و مردمی دهخدا، شاهد هستیم هاي کوتاه جمال ویژه داستان داستانی، به

  سی) 4  بیست و هشت ) 3  بیست و نه ) 2  سی و یک ) 1  

  )90سراسري، هنر (  ي پسین وجود دارد؟   ن زیر چند وابستهدر مت -15
جاي  ها را تغییر دهیم و به ي آن توانیم متون ادبی گذشته را به زبان معیار امروز درآوریم و عناصر کهنه   به کمک بازنویسی می   «

  ».مروز منتقل سازیمها را به نسل ا ها، تعابیر آشنا بنشانیم و از این راه، مفاهیم دقیق آن هاي مهجور آن واژه
  نوزده) 4  هفده ) 3  هیجده ) 2  شانزده ) 1  

  )90سراسري، هنر (  مرکّب، وجود دارد؟ -هاي مشتق، مرکّب و مشتق در کدام عبارت هر سه نوع اسم -16
  .تر است ارزشورهاي دیگر آشناتر باشد، کارش باشناس، هرچه با ادبیات و نقد ادبی کش تردید، نقدنویس و سبک بی) 1  
خورداري از ذوق سلیم و انصاف باید اصـولی را هـم    بربر شناسی و تاریخ ادبیات و فنون ادبی عالوه براي نقد در سبک   ) 2  

  .رعایت کرد
تواند شـاعر   اي می مایه سنجی و نقد، کاري بسیار آسان خواهدشد و هر جوان بی اگر معیار نقد ادبی محدود شود، سخن      ) 3  

  .و ناقد ادبی شود
آمـوز صـد    نخوانـده، مـسأله   زده و درس اندرکاران شعر و ادب، به نقد شعر و ادبیات فارسـی دسـت          و دست نقدنویسان  ) 4  

  .اند مدرس شده
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هاي ملّتی است که از گذشته تاکنون، بالنـده و شـکوفا از     ها، باورها و هنرمندي     ي اندیشه   آثار ادبی ایران آیینه   «: در متن  -17
  )90سراسري، هنر (  ترتیب چند واژه و چند تکواژ وجود دارد؟   به» .ندما خطرها رسته است و تا ابد پا برجا می  

  سی و دو، پنجاه) 4   پنجاه  سی،) 3   پنجاه و یک  سی،) 2  بیست و نه، چهل و نه ) 1  

 آید؟ می» به«ي اختصاصی  همراه با حرف اضافه» را«ي  شده از کدام گروه مصدرها، حرف نشانه هاي ساخته با فعل -18
  )90سراسري، هنر (

  آلودن، بخشیدن، چسباندن، افزودن) 2   بالیدن بخشیدن، پیوستن، ترسیدن،) 1  
  افزودن، ساختن، درآمیختن، چسباندن) 4  اندیشیدن، آلودن، پرداختن، نازیدن) 3  

به خدا که هماهنگی این مردم در باطل خویش و پراکنـدگی شـما در حـقّ        ! شگفتا«: هاي عبارت   تعداد تکواژها و واژه    -19
  )90سراسري، زبان (  است؟ ترتیب کدام به» .گرداند میراند و اندوه را تازه می را میخود، دل 

  1 (36 ،27  2 (38 ،28  3 (38 ،27  4 (38 ،29  

» چسبیدن، رهیدن، پوشیدن، چـشیدن    دویدن،  ترسیدن، پریدن،   «به بن مضارع مصدرهاي     » ان«با افزودن تکواژ گذراساز      -20
  )90سراسري، زبان (  شود؟    می ه ساخت  چند فعل گذرا به مفعول و متمم،

  شش) 4  پنج) 3  چهار) 2  سه ) 1  

   )90سراسري، زبان (  است؟ ي پایانی عبارات زیر کدام ي جمله دهنده اجزاي تشکیل -21
رنگ بخشیده، با سرانگشتان خود آرام مژگان مـرا بـرهم نهـاده و     چیز صورت یک کرده، به همه  ها را یکسان    شب، همه رنگ  «

  » .است  مرا به آب خاموشی دادهي امید آخرین ذره
  جزئی گذرا به متمم سه) 2    جزئی گذرا به مفعول  سه) 1  
  چهارجزئی گذرا به مفعول و متمم) 4  چهارجزئی گذرا به مفعول و مسند) 3  

هاي شاعري، در فرهنـگ ایرانـی دو    ها و روش شاعر به کمک قواعد عروض و قافیه و در چارچوب سنت    «: در عبارت  -22
توان نـام   است که می هاي آوایی فارسی افزوده و از این رهگذر، اثري ادبی آفریده ي ساخت را بر مجموعه  ساخت تازه   

  )90سراسري، زبان (  پسین وجود دارد؟ ي  چند وابسته» هادسخن منظوم بر آن ن  

  نوزده) 4  هجده ) 3  هفده) 2  شانزده ) 1  

 از حظوظ و تمتّعات مشروع و با مایه گذاشتن دو گوهر    به فضل و عنایت الهی و تحمل رنج مدام و پرهیز          «: در عبارت  -23
بهاي فکري ایرانیان و تدریسِ سالمت برانداز، اندك استیال و   خویش بر سر عرضِ خزاین گران      عوضِ جان و جوانیِ     بی

ي مـشتق،   ترتیـب چنـد واژه   بـه » .اسـت  فارسی براي راقم سطور حاصل گردیده اشرافی بر نکات و دقایق زبان و ادب  
  )90سراسري، زبان (   مرکّب وجود دارد؟ -رکّب و مشتقم
  هفت، دو، یک ) 4   دو، دو  شش،) 3  پنج، یک، دو ) 2  شش، یک، دو ) 1  
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  ١٣٩٠ سراسري  آزمونهاي  تستپاسخ تحليلي
  1 ي  گزینه -1
ها بـه دنبـال    هاي ناگذر است، بهتر است ابتدا در گزینه تر از فعل هاي گذرا بسیار بیش جا که شمار فعل  از آن  '

  1.فعل ناگذر باشیم تا در صورت پیدا نشدنِ فعل ناگذر در یک گزینه، آن گزینه حذف شود

  .شود  دو گذرا به مفعول هستند؛ یعنی در این گزینه هیچ فعل ناگذري پیدا نمیهر» مالیدن«و » فروآوردن «،ي نخست گزینهدر 
  .مفعولگذرا به » دریافتن«ناگذرند و » بازآمدن«و » رفتن «،ي دوم گزینهدر 
  .گذرا به متمم» خوکردن«گذرا به مفعول و متمم و » بخشیدن«ناگذر است؛ ) برو(» رفتن «ي سوم، گزینهدر 
 گذرا به   »آمدن  دریغ« .گذرا به مفعول  ) »ختناندربا«(باختن  گذرا به مسند است و در     » شدن«؛  ناگذر است » رفتن «،ي چهارم   گزینهدر  

  2.متمم است

  / ـــِ / علـم  / از  / ∅+ اسـت  / اي + ه + شــاخ / ي + شـناس  + تـوده  / یــا / عـوام  / ــِ  / ــِ ش  + دان   2 ي  گزینه -2
/ و / قـوم  / یـک  / يِ / هـا  + افـسانه  / و / رسـوم  / و / آداب / بـه  / علـم  / از  / ∅+ است / عبارت / و / ي + شناس  + مردم  

ـ د + ساز + می  / *آشکار/ را / قوم / آن / ـِ / ملّی / ـِ / خصایص     تکواژ47 واژه و 35 ⇐ـَ
  مسند : آشکار⇐گذرا به مفعول و مسند  ⇐گرداند  می= سازد  می: فعل مرکّب نیست زیرا: سازد آشکار می* 

 ناودان، -8 خاندان، -7 دیوار، -6 زمستان، -5 کلوچه، -4 پارچه، -3 پگاه، -2 دستگاه، -1 :هاي ساده   واژه  3 ي  گزینه -3
، اشـاره  3، کتـاب زبـان فارسـی    1ي  وم درس سـاختمان واژه دي  هاي ساده در صفحه  ي این واژه    به همه ( ساربان   -10 تهمینه،   -9

  .)است شده
   رفتن-6 کمانک، -5 بهاره، -4د،  دردمن-3میزه،  آ-2 گفتار، -1 :هاي مشتق واژه
  ) پاش+ آب + گل (پاش   گالب-3کن،  پاك مداد-2 دوپهلو، -1 :هاي مرکّب واژه
  ) ه+ گوش + سه (گوشه   سه-3 سرتاپا، -2 ناخودآگاه، -1 : مرکّب-هاي مشتق واژه

  ول  گذرا به مفع←زنند   می:ي نخست فعل جمله  2 ي  گزینه -4
   گذرا به مفعول ←برند   می:ي دوم فعل جمله
 انـسان در آن هنگـام، احـساسِ    سِاحسا: بازنویسی جمله( گذرا به مسند    ←قرار دارد   /  وجود دارد    ≠ است   :ي سوم   فعل جمله 
  .) اي لطیف است سرگیجه

فعل گذرا به مفعـول و  » نهادن«است و » اي نهاده« فعل جمله ⇐) اي پایت را نهاده(کند   گسترش پیدا می  » اپ «:ي چهارم    جمله فعل
  .  استقبول ي دوم تاحدي قابل ها، گزینه باشد، اما بین گزینه اي درست نمی  درواقع هیچ گزینه⇐متمم است 

                                                
هـاي    از میـان بیـت  - که مربوط به زبان نوشتاري متون علمی و خبري فارسی معاصر است-هاي دستورِ زبان معیاري فارسی  هاي پرسش   انتخاب گزینه  -1

هاي   کتاب دانشورهاي مؤلفان گذاري شناسی و هدف توجهی کامل طراحانِ محترم آزمون سراسري به اصول بنیادین علم زبان ي بی کم نشانه  دست،گذشتگان
 .درسی است

هـاي ناگـذرِ یـک     هـا، فعـل   ؛ اصطالحاً به این گروه از فعل...دریغم آمد، دریغت آمد، دریغش آمد و . رود کار می همیشه با ضمیر پیوسته به  » آمدن  دریغ «-2
  .گویند می) عبارت فعلی(شخصه 
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  ها،  پدیدهدیگري موجودات و  همه به اونگاهِ . گر است  به جهان، جلوهاويِ  تازه، دیدِ نیما ِ شعريِ  در مطالعه  4 ي  گزینه -5
 

   تجلّـی وا انتقـاديِ  و نمـادین هـايِ    که در سـروده نیما اجتماعیِدیدِ . ها دارند  پدیده این به   *غربی است که شاعرانِ     نگاهیادآورِ  
  
  اضافیو هشت ترکیب  وصفیده ترکیب  ⇐ دارد ویژه، جایگاهِ فارسی نوینِ ادبِیابد در  می
  
  . اسم است» غرب «⇐است » غرب«صفتِ » غربی «*

  )ـه + 1گوش( * گوشه-5 فارسی، -4حقیقی،  ت-3 پژوهشگر، -2 نویسنده، -1 :هاي مشتق واژه  4 ي  گزینه -6
چهـار  «یـا  » سو چهار«یعنی » چهار گوشه«است، بلکه  کار نرفته  بهچهارضلعی یا مربعبه معناي » چهارگوشه«ي   جا واژه  در این  *

کـه دلیلـی اسـت بـر ایـن کـه       » ي جهان چند گوشه«یا » ي جهان شههر گو«گفت » ي جهان چهار گوشه«جاي  توان به   و می » جهت
اما اگر معناي مربع یا چهارضلعی بدهد، یک  (.جا بر روي هم یک واژه نیست در این » چهارگوشه«ي مستقلی است و       واژه» گوشه«

  .)واژه است
رکار، -1 :هاي مرکّب واژه ارگذو گشت :مرکّب -ي مشتق واژه  2 سفرنامه-3 راهنما، -2 پ  

  4 ي  گزینه -7
پس ابتدا ببینید کـه در کـدام گزینـه،    .  فعل استاجباريمتممِ » متممِ فعل«منظور طراح محترم این تست از      '

  شود؟ پیدا می) مفعول و متممگذرا به یا (فعل گذرا به متمم 

رسی«متممِ فعل .  هردو گذرا به مفعول و متمم هستند»گفتن« و »پرسیدن« ین بر سایر اجزاي جمله است؛ بنابرا در ابتداي بیت آمده» پ
  .است مقدم شده

  ،)الیـه   مـضاف ( عنـصري    -4 ،)الیـه   مـضاف ( حـسرت    -3 ،)الیه  مضاف( رشک   -2 ،)الیه  مضاف( رودکی   -1  1 ي  گزینه - 8
  ،)الیـه  مـضاف ( شـاعر  -9 ،)الیـه  مـضاف ( چنـگ  -8 ،)پـسین  صـفت ( پرشـور  -7 ،)پـسین  صـفت ( دالویـز  -6 ،)الیه مضاف( او   -5

  ،)پـسین  صـفت ( بـسیار  -14 ،)ي جمـع    نـشانه ( ها   -13 ،)ي جمع   نشانه( ها   -12 ،)ي جمع   شانهن( ها   -11 ،)الیه  مضاف( غزل   -10
 )ي نکره نشانه( ي -15

                                                
  . در اطراف و جوانب یک فضا قرار دارندها هم اند، گوشه ها در دو طرف بدن قرار گرفته طورکه گوش  همان-1
ب است که از دو تکواژِ آزاد  یک حرف اضافه» بر عالوه «-2 ب به است و اصوالً باید واژه شده ساخته» بر+ عالوه «ي مرکّ شمار آید؛ اما طراحان محترم  اي مرکّ

 !ها توجه دارند ها و صفت  تنها به اسمگویند، اما  سخن میواژههایی از   در متن چنین تست،مباالتی آزمون سراسري با بی

 م ص ص م م ص م

 م ص ص م ص ص م م

 ص ص ص
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الیـهِ   دو مـضاف » حـسرت «و » رشـک «ي گروه است؛  هسته» مایه«، »ي رشک و حسرت عنصري    مایه«در گروه اسمی      
» عنصري«توان گفت که  جا نمی در این . پایه  یهِ هم ال  الیه براي این دو مضاف      یک مضاف » عنصري«پایه براي هسته و       هم

 ترکیب اضافی دوپایگی در  ي هم دلیل پدیده الیه است که به  مضافیک» عنصري«آید بلکه  حساب می   الیه به   دو مضاف 
  :ترشدن موضوع به این مثال توجه کنید براي روشن. کند نقش بازي می

د و یک معلم ادبیات، تدریس در هر دو کـالس را برعهـده بگیـرد،         باش  اي دو کالس چهارم تجربی داشته       اگر مدرسه   
کـه یـک   » عنـصري «تـر نـدارد؛ هماننـد     بدیهی است که آن مدرسه دو کالس ادبیات دارد اما یک معلم ادبیات بیش  

  .است کار رفته است که در دو ترکیب اضافی به) الیه الیه مضاف مضاف(ي پسین  وابسته
  

ـ د + توان +  بـ  /که / ∅+ است / ي + محسوس  / ـِ  / موضوع  / ه  + نشان  / از  / منظور    4 ي  گزینه - 9 / ذهـن  / در / ـَ
/ آتـش  / يِ / ه + نـشان  / دود  / *کـه + چنان / ـَ د + کن + ایجاد / را / محسوس  + نا  / یا  / غایب  / ي  + موضوع  / ـِـ  / تصور  
   تکواژ53 واژه و 38 ⇐/  د ـَ+ باش + می / عبور / ـِ / منع / و / خطر / يِ / ه + نشان  / **قرمز/ ـِـ / چراغ / و  / ∅+ است 

بختانـه، طـراح محتـرم     است اما خوش که اشتباهاً دو واژه به حساب آمدهاست ) ساز یک حرف ربط وابسته   (یک واژه   » که  چنان« *
  .ببرند توانند به پاسخ موردنظر طراح پی کرده می آموزان مسلّط و تمرین است که دانش ها را به شکلی مطرح کرده گزینه
شمار  اي به محاوره» چراغْ قرمز«تلفظ کرد، خواندنش به شکل » رمزچراغِ ق«توان به شکل  را می» چراغ قرمز« هنوز جا که از آن **
اي به یـک واژه   درواقع این ترکیب در زبان محاوره. (است  است که از سه واژه تشکیل شده      » چراغِ قرمز «آید و تلفظ رسمیِ آن        می

و به شکل » زبانْ فارسی«که گاهی شما آن را » زبانِ فارسی«است اما هنوز در زبان رسمی این اتفاق نیفتاده است؛ مانند              تبدیل شده 
رسـمیت دارد و از سـه واژه   » زبانِ فارسی «-که مبناي طراحی سؤال در کنکور است      - معیار کنید، اما در فارسی     یک واژه تلفظ می   

  ).بخوانید» ناصرِخسرو«و » خاورِمیانه«ها را به شکل  که باید آن» ناصرخسرو«و » خاورمیانه« یا .است شده ساخته

  .آیند شمار می هستند که هر دو ناگذر به» رفتن«و » نشستن«ها از دو مصدر   فعلدر این گزینه  3 ي  گزینه -10

   فردوسی-5 آزادگی، -4 اهمیت، -3 ستمگري، -2 شرافتمندي، -1 :هاي مشتق واژه  3 ي گزینه - 11
   شاهنامه :ي مرکّب واژه  
   سراسر-6 رادمردي، -5ي،  جانباز-4 برابر، -3 سرکشی، -2دوستی،   مهین-1 :مرکّب -هاي مشتق واژه  

  اسم +  صفت :چهارراه  وند+ بن + صفت /  قید :نوآموزي  3 ي  گزینه -12
  اسم+ وند +  اسم :کمان رنگین  صفت+ صفت /  قید :وارد تازه  وند+ اسم +  صفت :کاره هیچ  
  وند + بن +  اسم :دادگستري  وند+  صفت :سرخگون  وند+ اسم +  صفت :هزارساله  
  وند+ بن + صفت /  قید :ورافتادهد  وند+ اسم +  صفت :پایه سه  

در » بودنـد  نشـسته «وجو کنیم؛ در این صورت فعل  هاي دوجزئی جست باید به سرعت متن را به دنبال فعل        2 ي گزینه - 13
  . رساند ي موردنظر طراح تست می راحتی ما را به گزینه ي دوم به گزینه
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 3 ي  گزینه -14
  )پسین صفت( اجتماعی -4  )پسین صفت( سیاسی -3  )پسین صفت(درپی   پی-2  )ي جمع نشانه( ها -1  
  )پسین صفت( تازه -8  )ي نکره نشانه( ي -7  )الیه مضاف( عناصر -6  )پسین صفت( فرهنگی -5  
  )پسین صفت( ادبی -12  )پسین صفت( فکري -11  )ي جمع نشانه(  ها-10  )الیه مضاف( اندیشه -9  
  )ي نکره نشانه( ي -16  )ي جمع نشانه( ات -15  )الیه مضاف( تحول -14  )الیه مضاف( اروپا -13  
  )ي جمع نشانه( ها -20  )ي جمع نشانه( ها -19  )الیه مضاف( آن -18  )پسین صفت( ایرانی -17  
  )پسین صفت( داستانی -24  )پسین صفت( ساده -23  )ي جمع نشانه( ها -22  )پسین صفت( منثور -21  
  )پسین صفت( پرتحرك -28  )الیه مضاف(زاده   جمال-27  )پسین صفت( کوتاه -26  )ي جمع نشانه( ها -25  
  )الیه مضاف( دهخدا -30  )پسین صفت( مردمی -29  

 1 ي  گزینه -15
  )پسین صفت( معیار -4  )پسین صفت( گذشته -3  )پسین صفت( ادبی -2  )الیه مضاف( بازنویسی -1  
  )ي جمع نشانه( ها -8  )الیه مضاف( آن -7  )پسین صفت( کهنه -6  )الیه مضاف( امروز -5  
  )ي جمع نشانه( ها -12  )الیه مضاف( آن -11  )پسین صفت( مهجور -10  ،)ي جمع نشانه( ها -9  
  )ي جمع نشانه( ها -16  )الیه مضاف( آن -15  )پسین صفت( دقیق -14  )پسین صفت( آشنا -13  
   )الیه مضاف( امروز -17  

، »خـاطرِ  بـه «،  »جـايِ   بـه «: هاي اضافه مانند    دیدیم در پایان برخی حرف    » ها  واژه  تک« مبحث   12طورکه در تست      همان  
چه  نماي اضافه و صفت نیست بلکه جزئی از حرف اضافه است و آن  آید؛ این کسره نقش     کسره می ... . و  » يِ  عالوه  به«

  .الیه  است نه مضافمتممآید،  پس از آن می

 3 و 2هاي   در گزینه←کنیم   آغاز میمرکّبهاي  وجوي واژه طورکه یادتان هست کارمان را با جست همان  4 ي گزینه - 16
 شود نمیي نخست پیدا مرکّب که در گزینه - مشتقهاي ها و اسم صفترویم سراغ   حاال می  ←شود   مرکّب پیدانمی  صفت یا اسمی  

و » ادبیـات  «:مـشتق // » نخوانده  درس«و  » ندرکارا  دست «:مرکّب -مشتق// » آموز مسأله«و  » نقدنویس «:مرکّب(ي چهارم      گزینه ⇐
  )»فارسی«

/ يِ / ها + ي + مند + هنر / و / ها + باور / ها + ـه + اندیش / يِ / آیینه / ایران / ـِ / ي + ادب / ـِ / آثار   3 ي  گزینه -17
  /هـا  +  خطـر  /از  / ا   + **شـکوف / و  / ــَ نـده     + بـال    / *کنـون / تـا    / هــ + گذشـت   / از  / کـه    / ∅+ است  / ي  + ملّت  

   تکواژ50 واژه و 30 ⇐ـَ د + مان + می / جا + بر + پا / ابد / تا / و  / ∅+ است + ه + رست 
کند که   شک میتر کسی ، بنویسیم، دیگر کم»تا اکنون«را به شکل » تاکنون« اگر  متمم،» کنون«جا حرف اضافه است و  در این» تا« *

ي همین متن دو واژه است و کسی هم به ایـن موضـوع شـک     در ادامه» تا ابد«که  چنان  واژه است نه یک واژه؛ هم    این مجموعه دو  
  .کند نمی
بـن  » بالنده«هم در » بال «1.است  نیز از همین بن ساخته شده»شکوفه«ي  است و واژه» شکفتن= شکوفتن « بن مضارع   »شکوف« **

  . است)رشدکردن (»بالیدن« مصدر مضارعِ

                                                
 . ام هاي ریز اما مهم را پوشش داده  کتاب همایش ادبیات این نکته دو اما مطمئنم که در،بودم یا نه  یادم نیست که قبالً به این نکته اشاره کرده-1
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  . هاي کدام گزینه، همگی گذرا به مفعول و متمم هستند تر، باید مشخص کنیم که فعل به بیان ساده  2 ي  گزینه -18

  /و / خـویش  / ــِ   / باطـل   / در   /  مـردم /  ایـن     /ــِ  /ي  + آهنـگ   + هـم   / که  / خدا  / به  / *ا+ شگفت    2 ي  گزینه -19
ــَ د  + ان + گـرد  + می / تازه / را / اندوه / و / ـَ د + ان + میر + می / را / دل / خود / ـِ / حق  / در  / شما  / ـِ  / ي  + ـِ  + پراکند  

   تکواژ39 واژه و 28 ⇐
الف (رساند  ها را می کند یا بسیاريِ آن ها تأکید می شود و بر مفهوم آن می ها افزوده ی است که به پایان برخی واژهفیرتکواژ تص» ا«* 

  ... . و ) بسیار دریغ(، دریغا )بسیار بزرگ(، بزرگا )سودِ بسیاري(سودا : ؛ نمونه)تأکید و کثرت
ها به شکلی بود که  بختانه گزینه  اما خوش ؛بینید گویا طراح محترم از شمردن این الف تأکید و کثرت غفلت کردند              طورکه می   همان

  1.انتخاب کند) 2ي  گزینه(ي موردنظر طراح را  توانست گزینه آموزِ مسلط و باسوادي می هر دانش

گذرا » پراندن، دواندن «، امامم هستندگذرا به مفعول و مت» ترساندن، چسباندن، رهاندن، پوشاندن، چشاندن«  3 ي  گزینه - 20
  به مفعول

  هاي گذرا به مفعول و متمم هستند؛ یادتان که نرفته؟  ي فعل  سردسته»(to take) گرفتن« و »دادن«  4 ي  گزینه -21

 3 ي  گزینه -22
  )الیه مضاف( سنّت -4  )الیه مضاف( قافیه -3  )الیه مضاف( عروض -2  )الیه مضاف( قواعد -1  
  )الیه مضاف( شاعري -8  )ي جمع نشانه( ها -7  )الیه مضاف( روش -6  )ي جمع نشانه( ها -5  
  )ي جمع نشانه( ها -12  )الیه مضاف( ساخت -11  )پسین صفت( تازه -10  )پسین صفت( ایرانی -9  
  )پسین صفت( ادبی -16  )ي نکره نشانه( ي -15  )پسین صفت( فارسی -14  )پسین صفت( آوایی -13  
  )پسین صفت( منظوم -18  )الیه مضاف( سخن -17  

   فارسی-6 ایرانی، -5 فکري، -4 جوانی، -3عوض،   بی-2 الهی، -1 :هاي مشتق واژه  1 ي  گزینه -23
  بها  گران-1 :ي مرکّب واژه  
   سالمت برانداز-2گذاشتن،   مایه-1 :مرکّب -هاي مشتق واژه  

 محترم در این ان طراححساب آید اما متأسفانه مرکّب به -نیز یک حرف اضافه و یک واژه است که باید مشتق» برسرِ« البته :توضیح
ها و حتی قیـدها واژه   ها و فعل د دیگر حرفرس جا که می ند؛ انگار کار به این ها توجه دار    ها و صفت    ها، تنها به اسم     دست از تست  

  ! آیند حساب نمی به
  
  

  ! هاي درست شما برسیم خُب، از اشتباهات طراحان محترم بگذریم و به پاسخ
 تست 15اگر به !  بهتر است؛ باور کنید1390اید، وضعتان از اغلب داوطلبانِ سال  ز این میان درست پاسخ داده تست ا 12طور بود؟ اگر به       چه

  !ید، مبارك باشدیآ شمار می عالمان دستور بهاز اید دیگر  تر پاسخ داده یا بیش

                                                
 !بود، البته با پاسخ درست آمده) جلد اول( عین این تست در کتاب همایش ادبیات -1


