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 1391هاي آزمون سراسري  تست  

  

  ١ ١٣٩١هاي آزمون سراسري  ستت
  

  )91سراسري، ریاضی (  ها، درست است؟   ي آن به عناصر سازنده .. ... .... ..  ها به استثناي   ي واژه ي همه ل تجزیهاحمر -1
  ) ه+ بست  (←) بست+ وا  (←) ي+ وابسته  (←وابستگی ) 1  
  ) ـِ ش+ دان  (←) جو+ دانش  (←) یی+ دانشجو  (←دانشجویی ) 2  
  )آگاه+ خود  (←) خودآگاه+ نا  (←) ي+ ناخودآگاه  (←ناخودآگاهی ) 3  
  )ـِ ش+ پژوه  (←) گر+ پژوهش  (←) ي+ شگر پژوه (←پژوهشگري ) 4  

  )91سراسري، ریاضی (  .   شود یافت می» متمم اسم «. .... .... .. ي عبارات به استنثاي  در همه -2
 در ایـن نـوع نثـر از آیـات و     .هاي ادبـی اسـت    نثر فنّی، نثري است شعروار که داراي زبان تصویري و سرشار از آرایه            ) 1  

  .شود احادیث استفاده می
دانند و بـه خـوبی آن را    ي نگهداري می ف ذوق درخشان و واالي ایرانیان است که مردم، آن را شایسته         رّنثر فارسی، مع  ) 2  

  .کنند حفظ می
  . هران آهنگ کرمان گرفتهاي فراخ از ت هاي کویر و لذّت بردن از نمودهاي طبیعت در بیابان به شوق دیدن زیبایی) 3  
گیـري از عواطـف    هاي هنر است و کلمات، مصالح و موادي هستند که نویسنده یا شاعر بـا بهـره           ادبیات، یکی از گونه   ) 4  

  . گیرد ها را به کار می خویش آن

  )91سراسري، ریاضی (  تعداد تکواژهاي کدام عبارت بیش از سایرین است؟   -3
  .گرست ي پوالدین تو جلوه ارادهترین لبخند بر لبان  شیرین) 1  
  .آشامانی اي و بشریت رهگذار را می در گذرگه تاریخ ایستاده) 2  
  .ي بزرگ زندگانی شد ات غبطه مردنی چون مرگ پیروزمندانه) 3  
  .اي و فلق، محرابی سرخگون است که تو در آن نماز صبح شهادت را گزارده) 4  

در آخر کدام واژه پسوند تـصریفی  » ي» «ز آن گرمی کند آتش گداییک / به سوزي ده، کالمم را روایی  «: با توجه به بیت    -4
  )91سراسري، ریاضی (  است؟ 

  گدایی) 4  گرمی ) 3  روایی ) 2  سوزي ) 1  

 است؟ ینه درستکدام گز» چه سازم به خاري که در دل نشیند / خلدگر به پا خاري، آسان برآید«: با توجه به بیت -5
  )91سراسري، ریاضی (          
  .است ي خبري درست شده بیت از چهار جمله) 1  
  .شود می دو قید و دو متمم قیدي در بیت مشاهده) 2  
  .چهار فعل مضارع وجود دارد که نهاد جدا در سه مورد، به قرینه محذوف است) 3  
  .در بیت، چهار حرف اضافه وجود دارد) 4  

                                                
توانید به نقد آزمون سراسري سال   تست میآن چندبراي بررسی . است ها وجودداشت، خودداري شده هایی که غلط عملی فاحشی در آن  آوردن تستاز -1

 . در تارنماي نشر دریافت مراجعه کنید1391
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گردد، نخست این است که شاعران قدیم ما،   ه مشکالتی که از توجه به صورت و قالب آثار ایجاد می           از جمل «در عبارت    -6
دانیم که حافظ کدام شعرها را در جوانی سروده      اند، مثالً هیچ به یقین نمی       سیر تاریخی و تحول ذهنی خود را ثبت نکرده        

  )91سراسري، تجربی (  شی مناسب است؟ کدام عالمت نگار» مثالً«و » اند نکرده«ي  بین دو واژه» است
  خط فاصله) 4  دو نقطه ) 3  ویرگول ) 2  نقطه ویرگول ) 1  

  )91سراسري، تجربی (  ي زیر با کدام جمله هماهنگ است؟   ي جمله دهنده اجزاي تشکیل -7
  ».خوریم میشناسی بر نظران مردم چند از صاحبدر مباحث مختلف، به مناسبت، گاه به عبارات یا صفحاتی «

  . شکافد مرزهاي قومی را می... هاي بیدادگر، ستایش آزادي و آزادگی و  ادب پایداري با دعوت به مبارزه، ترسیم چهره) 1  
  .کند ي آن را از سایر آثار ادبی متمایز می انداز به ابعاد نگرش انسانی موجود درادب مقاومت، حوزه این گونه چشم) 2  
م به آخرین ارباب او و رخدادهاي پایانی زندگی او می خته شدن عمونویسنده در این بخش به موضوع فرو) 3     .پردازد تُ
  .ي ادبیات پایداري گنجاند توان به صورت یک شعار مستقیم و قالب خاص ملّی در گستره چنین آثاري را نمی) 4  

 )91سراسري، تجربی (  است؟ » اسم مشتق«مفعول، در کدام عبارت  -8

  .بود ش را در برابر وزش نسیم مالیمی قرار دادهي وسیع و داغ  سینه دشت،) 1  
  .داد اي ناگسستنی قلب رزمندگان را به هم پیوند می مثل این بود، که رشته) 2  
  . شکست شکیب، سکوت آن دشت بیکران را در هم می ي چند اسب بی شبهه) 3   
  .  پوشانده استهمه، آن مردِ بزرگوار را دیدند که ابروان سفیدش، دیدگان کم فروغ او را) 4  

ي انسانیِ عامی دارد و به هنگام ترسیم اشکال مختلفِ تضادهاي زنـدگی انـسان،             ادبیات پایداري چهره  «: با توجه به متن    -9
شـکافد و   شعر و داسـتان مقاومـت، مرزهـاي قـومی را مـی            . گنجد  در هیچ قالب ملّی یا چارچوب اجتماعی خاص نمی        

  )91سراسري، انسانی (  است؟   ترتیب کدام ي جمالت به  دهنده اجزاي تشکیل» .مخاطب آن ژرفاي وجدان عام بشري است
  جزئی گذرا به مسند جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به مفعول، سه سه) 1  
  )ناگذر(جزئی گذرا به مفعول، دوجزئی  جزئی گذرا به متمم، چهارجزئی گذرا به مفعول و متمم، سه سه) 2  
  جزئی گذرا به مسند جزئی گذرا به مفعول و متمم، سهجزئی گذرا به متمم، چهار تمم، سهجزئی گذرا به م سه) 3  
  جزئی گذرا به مسند جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به متمم، سه جزئی گذرا به مفعول، سه سه) 4  

  )91سراسري، انسانی (  .  است رفتهي معنوي صورت گ حذف به قرینه ... .... ..  جز بیت    ي ابیات به در همه -10
  منت چه وصف بگویم تو خود در آینه بین / آیی   نمیتچنان که در نظري در صف) 1  
  هاي حصین عنان عزم تو مفتاح ملک/ هاي مخوف  فروغ راي تو مصباح راه) 2  
  روح راحت بر روان والدین / ابر رحمت بر تو باران سال و ماه ) 3  
  چرخ را با دشمنان حرب حنین /  اتفاق بخت را با دوستانت) 4  

  )91سراسري، انسانی (  .  مفعول مقدم بر سایر ارکان جمله است . ... .... .. استثناي بیتِ   ي ابیات به در همه -11
  اقرار بیاریم که جرم از طرف ماست / ي عالم تو بریزي  گر خون من و جمله) 1  
  خواست  یوین منزلت از خداي م/ جان در قدم تو ریخت سعدي ) 2  
  گفتی از روز قیامت شب یلدا برخاست / روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف ) 3  
  چه مراد شماست، غایت مقصود ماست هر/  دوستان، گر تو پسندي رواست درد دل) 4  
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 1391هاي آزمون سراسري  تست  

  )91سراسري، انسانی (  شود؟   می  مرکّب یافت-ي مشتق، مرکّب و مشتق ب چند واژهترتی در متن زیر به -12
خواهی و اعتراض به استبداد اربابان و دولت خودکامـه را در سـیماي دهقـانی                  در این داستان کوتاه، روح عدالت     نویسنده  «

. کنند کشند و سپس او را دستگیر می  گیر و دار این نبرد و پیکار مأموران ابتدا همسرش را می            در. کشد  شورشی به تصویر می   
  » .است تماعی عصري است که هنرمندانه توصیف شدههایی تلخ از اوضاع اج این داستان بیانگر واقعیت

  هفت، دو، دو ) 4  شش، دو، دو ) 3  هفت، یک، سه ) 2  هشت، یک، سه ) 1  

  )91سراسري، انسانی (  در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟   » را«حرف  -13
  سرآمد بر او روزگاران عیش/ یکی را اجل در سر آورد جیش ) 1  
  که بازش نشیند به یک لقمه آز/ ان است باز طمع را نه چندان ده) 2  
  اولوالعزم را تن بلرزد ز هول/ در آن روز که فعل پرسند و قول ) 3  
  برد تا به سرشیب گور  دوان می/ تو را نفس رعنا چو سرکش ستور ) 4  

 دو سـه سـاله، لـب    اي فشرد، مثل بچـه  هایش می   هاي آهنی را با دست      پشت پنجره ایستاده بود و میله     «: با توجه به متن    -14
خواستند یا هرچـه   هرچه از او می. ها خیره شد   اش به دیوار نوساز، به بنّا و عمله         هاي پر بغض و کینه      چشم. برچیده بود 

ترتیـب   ي اول، دوم، سـوم و شـشم بـه    ي جملـه  دهنـده  اجـزاي تـشکیل  » .گرفـت  پرسیدند، همه را نشنیده می از او می 
  )91سراسري، زبان (  است؟  کدام

  جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به مفعول  ، چهارچزئی گذرا به مفعول و متمم، سه)ناگذر( دوجزئی )1  
  جزئی گذرا به مفعول، چهارجزئی گذرا به مفعول و متمم جزئی گذرا به مفعول، سه ، سه)ناگذر(دوجزئی ) 2  
  سند، چهارجزئی گذرا به مفعول و متممجزئی گذرا به م جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به مسند، سه سه) 3  
  جزئی گذرا به مفعول   چهارجزئی گذرا به مفعول و مسند، سه جزئی گذرا به مسند، چهارجزئی گذرا به مفعول  متمم، سه) 4  

  )91سراسري، زبان (  تر است؟  تعداد تکواژهاي کدام عبارت بیش -15
  .ندا عارفان راستین به کلی خود را باخته و حق را یافته) 1  
  . اند اي کرده هاي گسترده متصوفه براي تبیین لزوم مرشد بررسی) 2  
  .نصیب نیستند ي صوفیان، گمراهان از الطاف حق بی طبق نظریه) 3  
  .ي رهپویان عرفان است نیاز به راهنماي روحانی، مورد تأیید کلیه) 4  

  )91اسري، زبان سر(  باشد؟    ها، داراي فرآیند واجی کاهش می در کدام گزینه تمام واژه -16
  راست گفتار، انبار، اطالع، خواستگاري، آواشناسی ) 2  بند، قندشکن، امالء، برافتاد عفو کردن، دست) 1  
  داشتنی، خواسته، چندوچون، اطالع کردن، دوست جمع) 4  چین درست، غیرعادي، دست دستگیر، مزاحمت، تن) 3  

د از مردان هنرور و نگارگر به خلق آثار تمثیلی و حماسـی و   اي معدو   از همان اوایل قرن دوم هجري، عده      «: در عبارت  -17
مضامین مربوط به شرح دالوري و فداکاري شهداي کربال به شـکل ابتـدایی آن پرداختنـد و بـه دنبـال ایـن حرکـت            

  )91سراسري، زبان (  چند صفت وجود دارد؟ » هاي مذهبی در ادب فارسی راه یافت نامه خوانی و تعزیه و غم  هاي شبیه واژه
  چهارده) 4  سیزده) 3  دوازده) 2  یازده ) 1  



13  

ت
تس

 
ري

راس
ن س

زمو
ي آ

ها
 

  گام سوم

  )91سراسري، زبان (  الیه است؟  صفت مضاف» تماماً«ي وابسته در کدام گروه اسمی  وابسته -18
  ي بزرگ وي  روحانی مشهد، خانوادهبهاي آن مرد، علماي آثار گران) 1  
  ي مقاالت فرهنگی ت فارسی، مجموعهي ادبیا تألیف آن کتب، رشته) 2  
  ي تألیف پژوه ادبی، چهار زمینه شاستاد کرسی حافظ، نخستین دان) 3  
  مجموعه دروس حوزوي، درس مهم قرآني دکتري،  ي دوره نامه پایان) 4  

کـرد؛ لـذا، از هـیچ      تبدل تلقی میضي احوال عالم را در معر     عادت کرده بود که همه چیز را گذران و همه         «: در متن  -19
ک تـن از یـاران   وقتی ی. آمد ي سوئی هم به شکوه در نمی کرد و از هیچ حادثه نی نمیپیشامد جالبی زیاده اظهار شادما    

 شود؟ چند ترکیب وصفی یافت می» .نهادگی بر این عالم است ها از دل تنگی ي دل  که در دنیا همهرا غمناك دید، گفت
  )91سراسري، هنر (           
  یازده ) 4  ده ) 3  نُه) 2  هشت) 1  

  )91سراسري، هنر (  ي کدام عبارت، در مقابل آن، نادرست است؟   دهدهن اجزاي اصلی تشکیل -20
  )جزئی گذرا به مسند سه. (شد م میاو در عصر ما در کسوت یک مهاتما گاندي مسلمان، منادي یک حیات تازه براي تمام عال) 1  
ذرا به گچهارجزئی . (داد یح میاالسالم شهر ترج این فقر اختیاري را بر مکنت و تجملّ رایج در دستگاه صدرالدین، شیخ) 2  

  )مفعول و مسند
درگیري دایم در تنازع براي بقا را، در سلوك راه کمال، انحراف از خط سیر روحانی و امري خالف شأن انسانی تلقـی        ) 3  

  ) چهارجزئی گذرا به مفعول و مسند. (کرد می
ها جز گرسـنگی و بینـوایی راه دیگـر بـاقی      ي آن ینهتر ي مردم براي بیش   ترینه  گرایی کم  در دنیاي ما، پرخوري و تجمل     ) 4  

  ) جزئی گذرا به مفعول سه. (گذارد نمی

  )91سراسري، هنر (  تر است؟   در کدام عبارت، تعداد تکواژ بیش -21
  .شود ها روي خاك این زمین درازتر می هاي ستون رود و سایه خورشید به تدریج پایین می) 1  
  .و هزار سال تا کنون هنوز پابرجا مانده استهاي عظیم و بلند از د این ستون) 2  
  .اند، اکنون ناظر شبی دیگر خواهندبود ي بقا خسته اشیاي این ناحیه که از ادامه) 3  
  .شود می خورده دیده هاي بزرگ تراش در این کوهستان، سردرها و ستون) 4  

آموز کالس، نخستن روز مدرسـه، یـک       شتر، بهترین دان    دو سیر زعفران، لباس خواهر بزرگ     «هاي اسمی     در میان گروه   -22
ي المپیاد ادبی، کتاب جغرافیـاي منطقـه، آن داور    ترین شرکت کننده فروند هواپیماي جنگی، لباس نسبتاً نفیس، برجسته 

  )91سراسري، هنر (  ي وابسته دارد؟  چند گروه، وابسته »  المللی، چندمین روز پیایی، زنگ در ساختمان، رنگ قرمز تند    بین
  نُه) 4  هشت ) 3  هفت ) 2   شش) 1  



14  

وم
م س

گا
 

 1391هاي آزمون سراسري  پاسخ تحلیلی تست  

  

  ١٣٩١هاي آزمون سراسري  پاسخ تحليلي تست
  ـه+  بسته ←) بسته+ وا  (←) ي+ وابسته  (←وابستگی   1 ي  گزینه -1
هـا توضـیح    ي واژه ه بـه مرحلـه  ي مرحلـ    قـوانین تجزیـه   طـور کامـل      ها، به   در پرسش دوم و سوم، گام اول، درس ساختمان واژه         (

  .)است شده داده

هـا بـه    ، بایـد در جملـه  بسیار به آن پرداختیم» ي ساده و اجزاي آن     جمله« و در درس     دانید  طورکه می   همان  2 ي  گزینه -2
  :دنبال اسمی بگردیم که حرف اضافه دارد

  .متمم اسم است» آیات و احادیث «⇐ ازاستفاده   .سم استمتمم ا» هاي ادبی آرایه «⇐ ازسرشار   
  .متمم اسم است» هاي هنر گونه «⇐ ازیکی   .متمم اسم است» نمودهاي طبیعت «⇐ ازبردن  لذت  
  .متمم اسم است» واطف خویشع «⇐ ازگیري  بهره  

  .)که سه دقیقه وقت برایشان کنار گذاشته باشید ها پسخ ندهید مگر آن گفتم که به این تست(  4 ي  گزینه -3
 ∅+ اسـت  / گـر  + جلوه / تو / ـِـ / ین + پوالد / يِ /  اراده /ـِـ / ان + لب  / بر  / خند  + لب  / ترین  + شیرین   :ي نخست   گزینه
   تکواژ18 ⇐

  ي+ ان + آشـام  + مـی  / را / گـذر  + ره / ـِــ  / یـت  + بـشر   / و  / اي  + ه  + ایـستاد   / تاریخ  / ـِـ  / گه  + گذر  /  در   :ي دوم   گزینه
   تکواژ19 ⇐

ـ ن   +  مرد   :ي سوم   گزینه  ∅+ شـد  / انـی  + زنده / ـِـ / بزرگ / يِ / غبطه / ات / ه ان+ مند + پیروز / ـِـ / مرگ / چون / ي  + ـَ
   تکواژ18 ⇐

/ ا ر/ شـهادت  / ـِـ / صبح / ـِـ / نماز / آن / در / تو / که  / ∅+ است / گون + سرخ / ي + محراب  / فلق  +  و   :ي چهارم   گزینه
   تکواژ21 ⇐اي + ه + گزارد 

  .تکواژ تصریفی است» ساز ي نکره« تنها ،»ي«دانیم که میان انواع  می  1 ي  گزینه -4
  .ساز است نکره» ي «⇐با یک سوز = به سوزي   
  .ستا) مصدري(اسم ساز » ي «⇐روا بودن = روایی   
  .است) مصدري(اسم ساز » ي «⇐گرم بودن = گرمی   
  .است )مصدري(اسم ساز » ي «⇐کردن یا گدا بودن  گدایی= گدایی   

  .ي سوم پرسشی است ي نخست شرطی و جمله آشکار است که جمله  3 ي  گزینه -5
  .متمم اجباري هستند» خاري«و » پا «⇐خواهند  دو متمم اجباري میهر) در معناي کنار آمدن(» ساختن«و » خلیدن«
ي دوم قید است؛ بنابراین در این بیت یک  در جمله » آسان«آشکار است که    . متمم قیدي است  » دل «⇐فعل ناگذر است    » شستن«

  :ي سوم درست است نهگزی .شود می قید و یک متمم قیدي دیده
  

  .نشیند می در دل ]آن خار[که / با خاري ) چگونه بسازم (سازم چه ]من[ / .آید برمی آسان ]آن خار[ / خلد به پا خارياگر 
  

 مضارع اخباري شده نهاد حذف شده نهاد حذف مضارع التزامی نهاد میمضارع التزا شده نهاد حذف مضارع اخباري    



15  

ي 
حليل

خ ت
پاس

ت
ت

س
 ها 

  گام سوم

بودند، بسیار آسـان بـود؛ زیـرا در        که این کتاب را مطالعه کرده       دادن به این تست نوظهور براي کسانی        پاسخ  1 ي  گزینه -6
  .)است هایی بسیار دشوارتر از این بررسی شده ش، نکتهپرسش چهارم درس ویرای

  جزئی با متمم ي سه  جمله⇐ بهبرخوردن   3 ي  گزینه -7
  .  گذرا به مفعول است← شکافتن :ي نخست  فعل گزینه  
  .را به مفعول و مسند است گذ←گرداند  می= کند   می:ي دوم فعل گزینه  
  . گذرا به متمم است←) بهپرداختن (پردزاد   می:ي سوم فعل گزینه  
  . گذرا به مفعول و متمم است←) را درگنجاندن چیزي ( گنجاند :ي چهارم فعل گزینه  

  .ها آغاز کنیم  با پیداکردن مفعولهاي مشتق بسیارند، بهتر است کارمان چون اسم  4 ي  گزینه - 8
  .است  ساده← قلب :ي دوم مفعول گزینه  .است  ساده← سینه :ي نخست مفعول گزینه  
  . مشتق است←) ان+ ه + دید ( دیدگان :ي چهارم مفعول گزینه  .است  ساده← سکوت :ي سوم مفعول گزینه  

  .توجه کنیم» بودن«و » شکافتن«، »گنجیدن«، »داشتن«کافی است به گذر چهار فعل   4 ي  گزینه - 9

  .ي لفظی است هاي این بیت همگی به قرینه حذف  1 ي  گزینه -10
  )ي فعل ي شناسه حذف نهاد جدا به قرینه (آیی نمیدر صفت ] تو [نظريچنان که در ] تو[
  

  .ببین]  راخود[ در آینه خوده وصفی بگویم تو من تو را چ
  

بـدون آمـدن ایـن    (ي لفظـی   بدون قرینـه / » بادا«، »بادا«/ » بادا«، »بادا«/ » است«، »است«/ هاي  ترتیب فعل  به 4 تا   2هاي    اما در بیت  
  .ها پی برد توان به حذف شدن آن اند و تنها از راه معنا می حذف شده) ها در بیت لفظ

  .؛ یعنی همان اجزاي اصلی جمله»ارکان جمله«است  د که در متن پرسش آمدهکنی دقّت  3 ي گزینه - 11
   ...بریزي تو را ي عالم خون من و خون جمله اگر :ي نخست گزینه

  
   ....سعدي ریخت را در قدم تو جان :ي دوم گزینه

  
  .)است جا مفعول در پایان جمله آمده در این(  ستبرخا شب یلداگفتی از روز قیامت  / نقابِ شب زلف برانداخت چو روزِ رویش :ي سوم گزینه

  
   ...پسندي تو را اگر درد دل دوستان :ي چهارم گزینه

  

  2 ي  گزینه -12
   هنرمندانه-7 اجتماعی، -6ها،   واقعیت-5 بیانگر، -4 همسر، -3 شورشی، -2 نویسنده، -1 :هاي مشتق واژه  
  گیر  دست-1 :ي مرکب واژه  
   گیرودار-3 خودکامه، -2ی، خواه  عدالت-1 : مرکب-هاي مشتق واژه  

 فعل نهاد مفعول

 نهاد فعل مفعول

 فعل نهاد فعل نهاد مفعول

 فعل نهاد مفعول
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 1391هاي آزمون سراسري  پاسخ تحلیلی تست  

  .است) فک اضافه(ي دیگر، بدل از کسره  ي مفعول است، اما در سه گزینه در این بیت نشانه» را«  4 ي گزینه - 13
  .آورد) لشکر(اجل در سرِ یکی جیش  = یکی را اجل در سر آورد جیش
  .چندان باز است  دهانِ طمع نه =طمع را نه چندان دهان است باز

  . تنِ اولوالعزم از هول بلرزد=  ز هولاولوالعزم را تن بلرزد
  .)است به طور کامل توضیح و تمرین آمده» راي فک اضافه«ي   کتاب تناسب مفهومی نشر دریافت، درباره95ي  در صفحه(

 برچیـدن //  گذرا به مفعول ← فشردن//  ناگذر ← ایستادن: ها توجه کنیم  کافی است به فعل این جمله       2 ي  گزینه -14
  گذرا به مفعول و متمم← پرسیدن//  گذرا به مفعول ←

  

  ي هفتم چند جزئی است؟ جمله :پرسش
   چهارجزئی با مفعول و مسند←پنداشتن =  گرفتن :پاسخ

/ را / حـق  / و  / ـه  + باخت  / را  / خود  / ي  + کل  + به  / ین  + راست   / ـِ/ ان  + ارف   ع :ي نخست   گزینه  4 ي  گزینه -15
   تکواژ18 ⇐اند + ـه + یافت 
  انـد + ه + کـرد  / اي + ه + گـسترد  / يِ / هـا  + ي + رس + بـر  / مرشـد    / ـِ/ لزوم  / ـِ  / تبیین  /  براي    /*متصوفه :ي دوم   گزینه

   تکواژ18 ⇐ 
  . »جامعه«یا » مکاشفه«در پایان آن مربوط به زبان عربی است مانند » ـه«است و » فومتص«متصوفه جمعِ  *

ــق :ي ســوم گزینــه ــِ/  طب ــه + نظــر  / ـ ــِ/  الطــاف /از / ان + راه + گــم / ان + ي + صــوف / يِ / ی   /نــصیب + بــی / حــق  / ـ
ـ ند + است + ) نی(نـ     تکواژ20 ⇐ـَ

  /عرفـان   / ــِ / ان + پـو  + ره / يِ / یـه   + کـل  / ــِ / تأییـد  / ــِ  / مـورد  / انی + روح / يِ / نما + راه / به /  نیاز :ي چهارم   گزینه
   تکواژ21 ⇐ ∅+ است 

  // امـال  ←امـالء  // شـکن    قـن ←قندشـکن  // بنـد    دس←بنـد   دسـت // کـردن    عـف  ←کردن  عفو  1 ي گزینه - 16
  )ي آغازي کاهش هنره(د  برُفتا←براُفتاد 

 مربـوط،  -9 حماسـی،   -8 تمثیلی،   -7 نگارگر،   -6 هنرور،   -5 معدود،   -4 هجري،   -3 دوم،   -2 همان،   -1  3 ي  گزینه -17
   فارسی-13 مذهبی، -12 این، -11 ابتدایی، -10
  اسم: ي فداکار⇐ صفت:  فداکار//اسم :  دالوري⇐ صفت: دالو* 
  .)مصدري یا اسم ساز است» ي«دهد،  می» بودن« معناي در پایان این دو واژه از چه نوعی است؟ بله، چون» ي«(

  2 ي  گزینه -18
   وي بزرگ ي خانواده   مشهد روحانی علماي  مرد آن بهاي گران آثار :ي نخست گزینه

  
  
  

  نگیفره مقاالت ي مجموعه  فارسی ادبیات ي رشته  کتب آن تألیف :ي دوم گزینه
  

 الیه صفتِ مضاف

 صفت هسته الیه مضاف

12 01

 هسته الیه مضاف صفت

1 01

 الیه مضاف صفت
 هسته

1 1 0

 هسته الیه مضاف الیه صفتِ مضاف

1 02

 الیه صفتِ مضاف
 هسته الیه مضاف

1 02

 الیه صفتِ مضاف

1 02

 الیه مضاف هسته
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  تألیف ي زمینه چهار  ادبی پژوه دانش نخستین  حافظ کرسی استادِ :ي سوم گزینه
  
  

  
  قرآن مهم درسِ  حوزوي دروس ي مجموعه  دکتري ي دوره ي نامه پایان :ي چهارم گزینه

  
  

ي  ؛ امـا چـون در گزینـه   الیه است شود که نوع آن هم صفتِ مضاف می دیده» ي وابسته وابسته«ي نخست هم فقط یک        درگزینه ،البته
  .)صورت سؤال کمی اشکال دارد. (اند الیه هستند، طراح محترم این گزینه را انتخاب کرده  هرسه گروه داراي صفت مضاف،دوم

  2 ي  گزینه -19
  **ه زیـاد ،جـالبی شامدِ  پیهیچلذا، از .  احوال عالم را در معرض تبدل تلقی کند    ي همه و   * چیز را گذران   همهبود که     عادت کرده 

  
  وقتی یک تن از یاران را غمناك دید، گفت کـه در . آمد  هم به شکوِه درنمی سوئیي     حادثه از هیچ کرد و      نمی ***اظهار شادمانی 

  
   ترکیب وصفی9 ⇐ عالم است ایننهادگی بر  ها از دل  دلتنگیي همهدنیا 

  
  )بپندارد(= همه چیز را گذران تلقی کند : مسند است نه صفت» گذران« *

  .کرد زیاده، اظهارشادمانی نمی: شود نمی جا خوانده یک» اظهار شادمانی«قید است و به همراه » زیاده« **
  اسم است؛ چرا؟» شادمانی« ***

  ).ي خودتان تحلیلش برعهده(  2 ي  گزینه - 20

  !)خودتان امتحان کنید( تکواژ 21ها   تکواژ دارد و دیگر گزینه24ي نخست  گزینه  1 ي  گزینه -21

 3 ي  گزینه -22
  

 آموز کالس بهترین دانش   تر بزرگلباس خواهر    زعفرانسیردو   
  

  
  نفیس نسبتاًلباس    هواپیماي جنگیفروندیک   نخستین روز مدرسه  

  

  
  منطقهکتاب جغرافیاي   ادبیي المپیاد  کننده ترین شرکت برجسته  

  

  
  تندرنگ قرمز   ساختمانزنگ درِ   چندمین روز پیاپی  المللی آن داور بین  

11 0

 الیه مضاف هسته صفت

1 1 0

1

 صفتقیدِ 

02

 هسته صفت صفت

1 0 1

 الیه مضاف الیه مضافالیهِ  مضاف
 هسته

1 02

 صفت

1 0 1

 الیه مضاف هسته

 الیه صفتِ مضاف

1 02

 هسته الیه مضاف

1 02

 هسته الیه مضاف الیه الیهِ مضاف مضاف

 ص ص ص ص

 ص ص

 ص ص

1 10

 الیه صفتِ مضاف

1 102
 ممیز

1 10 2
 الیه صفتِ مضاف

1 02

 ممیز

10 2

 صفتِ صفت

1 02
 الیه الیهِ مضاف مضاف

1 02

 الیه الیهِ مضاف مضاف

2 1 1 101 1 0 1


