
وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 116نام و نام خانوادگی :

گروه مشاوره خاکسارموضوع زبان فارسی 3( * فصل اول-درس 1 تا 4 * فصل دوم-درس 5 تا 10 * فصل سوم-درس 11 تا 18 * فصل چھارم-درس 19 تا 24)

1. در کدام گروه از واژه هاي داده شده غلط امالیی وجود ندارد؟
2) نمط و روش - سازمان مطبوع - خوازه و طاق نصرت - احصاع1) متأنّی - تحّجر و جمود - گوهر متأللی - نکهت بار

العلوم
4) رباط دنیا - مضیق حیات - فرنگی مآب - تیلسان آبی3) مدح و ذم - تب سرسام - نغض عهد - توابع و لواهق

کد سوال: 87-سراسري-1391-متوسط

2. در عبارت«از جمله مشکالتی که از توّجه به صورت و قالب آثار ایجاد می گردد، نخست این است که شاعران قدیم ما، سیر تاریخی و
تحّول ذهنی خود را ثبت نکرده اند مثال" هیچ به یقین نمی دانیم که حافظ کدام شعرها را در جوانی سروده است.»  بین دو واژه «نکرده

اند»  و «مثال"»  کدام عالمت نگارشی مناسب است؟
4) خط فاصله3) دو نقطه2) ویرگول1) نقطه ویرگول

کد سوال: 97-سراسري-1391-متوسط

 
3. اجزاي تشکیل دهنده جمله زیر با کدام جمله هماهنگ است؟

«در مباحث مختلف به مناسبت، گاه به عبارات یا صفحاتی چند از صاحب نظران مردم شناسی برمی خوریم.»
1) ادب پایداري با دعوت به مبارزه ، ترسیم چهره هاي بیدادگر، ستایش آزادي و آزادگی و ... مرزهاي قومی را می شکافد.

2) این گونه چشم انداز به ابعاد نگرش انسانی موجود در ادب مقاومت، حوزه آن را از سایر آثار ادبی متمایز می کند.
3) نویسنده در این بخش به موضوع فروخته شدن عموتُم به آخرین ارباب او و رخدادهاي پایانی زندگی او می پردازد.

4) چنین آثاري را نمی توان به صورت یک شعار مستقیم و قالب خاص ملّی در گستره ادبیات پایداري گنجاند.
کد سوال: 100-سراسري-1391-سخت

4. عبارت «موضوع زبان شناسی تاریخی، پژوهش در تحوالتی است که هر زبان در طی تاریخ طوالنی خود پذیرفته است.»  به ترتیب
چند واژه و تکواژ است؟
4) بیست و دو - سی و دو3) بیست و یک - سی و دو2) بیست و یک - سی و یک1) بیست - سی و سه

کد سوال: 103-سراسري-1391-متوسط

 
5. تعداد وابسته هاي وابسته در متن زیر، چند مورد است؟

«در قصاید بهار، آهنگ کالم قدما، طنین انداز است. شیرینی بیان فّرخی و شادابی اندیشه بخردانه رودکی را در اشعار او به خوبی می
توان دید. در توصیف خمریّات او روح کالم منوچهري موج می زند. اگر بخواهیم تنها دو مروارید گران بها از دریاي معانی شعر بهار
صید کنیم، آن دو، چیزي جز آزادي و وطن نخواهد بود. احاطه او بر فرهنگ ایران باستان، عشق وي را به ایران کهن بیش تر کرده

است.»
4) هفت3) ده2) نُه1) هشت

کد سوال: 105-سراسري-1391-سخت

6. در کدام جمله، وابستۀ پیشین اسم، «شاخص»  نامیده می شود؟
2) عموي احمد، خانۀ خود را به استاد دانشگاه فروخت .1) استاد ما، اسامی همۀ دانشجویان را می دانست .

4) ستوان محّمدي، فرماندهی عملیّات را به عهده گرفت.3) کدخداي ده، براي اداي توضیحات به پاسگاه رفت.
کد سوال: 490-سراسري-1389-آسان

7. با توجه به متن «رودکی، در یکی از روستاهاي سمرقند به نام رودك به دنیا آمده و همان جا نشو و نما یافته بود، در کودکی حافظه اي
نیرومند داشت و چنان که نوشته اند در هشت سالگی قرآن را حفظ کرد و به شاعري پرداخت.»  اجزاي تشکیل دهنده ي جمله ي پایانی

کدام است؟
2) چهار جزئی گذرا به مفعول1) سه جزئی گذرا به مسند

و متمم
4) چهار جزئی گذرا به متمم و مسند3) سه جزئی گذرا به متمم

کد سوال: 491-سراسري-1389-متوسط
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صفحه 2

8. عبارت «بیهقی، تنها موّرخی امین و بلند پایه نیست، که نویسنده اي توانا و زبردست است و امانت داري و دقّت وي، کتابش را به
صورت داستانی گیرا و دل چسب کرده است.» به ترتیب چند تک واژ و چند واژه است؟

2) چهل و هشت – بیست و هشت1) چهل و هشت – بیست و نه
4) چهل و نه – بیست و نه3) چهل و نه – بیست و هشت

کد سوال: 492-سراسري-1389-سخت

9. در همۀ ابیات به جز بیت .................. اجزاي جمله به شیوه بالغی بیان شده است.

 
جفا بیند و مهربانی کند  هنرور چنین زندگانی کند           (1

 
که با شیر جنگی سگالد نبرد  َدَرد مست نادان گریبان مرد            (2

 
زند در گریبان نادان مست  ز هشیار عاقل نزیبد که دست           (3

 
قفا خورد و سر بر نکرد از سکون  از آن تیره دل، مرد صافی درون            (4

کد سوال: 495-سراسري-1389-متوسط

10. در کدام بیت متّمم فعل بر سایر اجزاي اصلی جمله، مقدم شده است؟

 
1)   بار روي تو شام بر سحر خندد  با یاد تو زهر بر شکر خندد                     

 
2)  که بس مشکل فتاده است این سؤالت  زمن پرسی که دل داري چه گویم ؟               
که چو حکم تو درآمد زمیان آن نبرد  در میان دل و دین حاصل عّشاق تو چیست ؟  (3

 
هر دم هزار فریاد از آسمان برآید  از آرزوي رویت بر آستان  کویت                   (4

کد سوال: 524-سراسري-1390-متوسط

 
11. در متن زیر، به ترتیب چند تکواژ و چند واژه وجود دارد؟

«منظور از نشانه، هر موضوع محسوسی است که بتواند در ذهن، تصّور موضوعی غایب یا نامحسوس را ایجاد کند چنان که دود، نشانه ي
آتش است و چراغ قرمز ، نشانه ي خطر و منع عبور می باشد.»

4) پنجاه و سه – چهل3) پنجاه و سه – سی و نه2) پنجاه و دو – چهل1) پنجاه و دو – چهل و یک
کد سوال: 526-سراسري-1390-سخت

12. در همه ي ابیات به استثناي بیت  .................. هم فعل گذرا و هم فعل ناگذر وجود دارد.
بار دل است همچنان، وربه هزار منزلم بار بیفکند شتر، چون برسد به منزلی   (1

کز طرفی تو می کشی، وز طرفی سالسلم اي که مهار می کشی صبر کن و سبک مرو  (2
 بارفراق دوستان، بس که نشست بر دلم

 
میروم و نمی رود، ناقه بر زیر محملم   (3

 آخر قصد من تویی، غایت جهد و آرزو
 
تا نرسم، زدامنت، دست امید نگسلم   (4

کد سوال: 527-سراسري-1390-سخت

13. درمتن:  «... و هر صاحب فراستی داند که هیچ کس از سهو و ذلّت مصون و معصوم نتواند بود و هرگاه که به قصد و عمد منصوب
نباشد مجال استعفا و تأنّی اندر توابع و لواحق آن هر چه فراخ تر است»   چند غلط امالیی وجود دارد؟

4) چهار3) سه2) دو1) یک
کد سوال: 540-سراسري-1391-سخت

14. در همه عبارات به استثناي  .................. «متمم اسم» یافت می شود.
1) نثر فنّی، نثري است شعروار که داراي زبان تصویري و سرشار از آرایه هاي ادبی است. دراین نوع نثر از آیات و  احادیث استفاده

می شود.
2) نثر فارسی، معّرف ذوق درخشان و واالي ایرانیان است که مردم، آن را شایسته ي نگهداري می دانند و به خوبی آن را حفظ می

کنند.
3) به شوق دیدن زیبایی هاي کویر و لّذت بردن از نمود هاي طبیعت  در بیابان هاي فراخ از تهران آهنگ کرمان کرد.

4) ادبیّات، یکی از گونه هاي هنر است و کلمات، مصالح و مواّدي هستند که نویسنده یا شاعر با بهره گیري از عواطف خویش آن ها را
به کار می گیرد.

کد سوال: 548-سراسري-1391-آسان



صفحه 3

15. تعداد تکواژهاي کدام عبارت بیش از سایرین است؟
1) و فلق، محرابی سرخگون است که تو در آن نماز صبح

شهادت را گزارده اي.
2) در گذرگه تاریخ ایستاده اي و بشریت رهگذار را می آشامانی .

3) مردنی چون مرگ پیروزمندانه ات غبطه ي بزرگ زندگانی
شد.

4) شیرین ترین لبخند بر لبان اراده ي پوالدین تو جلوگرست .

کد سوال: 549-سراسري-1391-متوسط

16. با توجه به بیت «به سوزي ده، کالمم را روایی         کز آن گرمی کند آتش گدایی»  «ي» در آخر کدام واژه، پسوند تصریفی است؟
4) سوزي3) روایی2) گدایی1) گرمی

کد سوال: 550-سراسري-1391-متوسط

17. با توجه به بیت «خلدگر به پا خاري، آسان برآید          چه سازم به خاري که در دل نشیند»  کدام گزینه درست است؟
2) دو قید و دو متمم قیدي در بیت مشاهده می شود.1) بیت از چهار جمله ي خبري درست شده است.

3) چهار فعل مضارع وجود دارد که نهاد جدا در سه مورد، به
قرینه محذوف است.

4) در بیت، چهار حرف اضافه وجود دارد.

کد سوال: 551-سراسري-1391-متوسط

18. در همۀ ابیات به جز بیت  .................. اجزاي جمله به «شیوه ي بالغی»  بیان شده است.

 
1)   وي آنک همچو تیر از این چرخ می جهی  اي جان آشنا که در آن بحر می روي          

 
2)  تا تو چگونه باشی اي روح خرگهی  از خرگه تن تو جهانی منّور است          

 
3)  آن است منتهاي خرد هاي منتهی  دریاي آگهی که خردها همه از اوست           

 
4)  آالیشی نیابد بحر ُمَنّزهی  از شوق عاشقی اگرت صورتی نهد             

کد سوال: 568-سراسري-1389-متوسط

19. عبارت: «دو شاعر پر آوازه، یعنی سعدي و حافظ پیش از خواجو و پس از وي، از جهت الهام گیري و الهام بخشی، براي این شاعر
عارف کرمانی در خور توّجه شایان هستند.» ، چند جزئی است؟

3) چهارجزئی گذرا به متمم و2) سه جزئی گذرا به مسند1) سه جزئی گذرا به متمم
مسند

4) چهار جزئی گذرا به متمم و مفعول

کد سوال: 569-سراسري-1389-آسان

20. عبارت «ادبیات داستانی تحلیلی، دست ما را می گیرد و به یاري تخیّل ما را وامی دارد تا بیش تر به درون جهان واقعی برویم» ، به
ترتیب چند تک واژ و چند واژه است؟

4) چهل و دو – بیست و هفت3) چهل و یک – بیست و هفت2) چهل – بیست و هشت1) چهل – بیست و هفت
کد سوال: 571-سراسري-1389-متوسط

21. در کدام عبارت، وابستۀ مضاف الیه واژة «وندي»  است؟
1) طنین قاطع کنندة فرمان وحی در فضاي درون من

2) نخستین صداي زنگ هاي این کاروان رحیل کرده به سوي حّج
3) قناعت به حداقل ضرورت، الزمۀ رسیدن به اوج مراتب انسانی

4) اعتراض شاعر به مخالفان و بدگویان براي اثبات بی گناهی خویش
کد سوال: 572-سراسري-1389-متوسط



صفحه 4

22. در کدام عبارت جمله ي دوجزئی (ناگذر) یافت می شود؟
1) در برابر آفریدگار هستی و عظمت آفرینش، براي آخرین بار چهره به خاك ساییدند و هم چون زمزمه زنبوران کندو در ذکر خدا

غرق شدند.
2) به انتظار دمیدن آخرین سپیده ي زندگی و افتخار آمیزترین روز عمر نشسته بودند و صوت قرآنشان روح نواز ملکوتیان بود.

3) قرآن می خواندند و می گفتند: اي کتاب مقّدس، ما نسبت به تو وفاداربودیم و در برابر تو جان خود را فدا خواهیم کرد.
4) کم کم بوته هاي خار در کنار و گوشه ي دشت سایه می انداختند و فروغ بی رنگ مهتاب به آرامی پهن می گشت و خاك هاي غم

آلود بیشتر روشنی را به خود می گرفتند.
کد سوال: 623-سراسري-1390-آسان

 
23. در متن زیر، چند «وابستۀ پسین» وجود دارد؟

 « دگرگونی هاي پی در پی سیاسی، روابط اجتماعی و فرهنگی، ورود عناصري تازه در قلمرو اندیشه، آشنایی با مکتب هاي فکري و ادبی
اروپا، زمینه ساز تحّوالتی در جامعۀ ایرانی شد که تأثیر آن ها را در نوشته هاي منثور، با نثرهاي سادة داستانی، به ویژه داستان هاي

کوتاه جمال زاده و طنز پر تحّرك و مردمی دهخدا، شاهد هستیم.»
4) سی3) بیست و هشت2) بیست و نه1) سی و یک

کد سوال: 626-سراسري-1390-خیلی سخت

 
24. امالي چند کلمه در عبارات زیر، غلط است؟

بر تعذیب حیوان اقدام روا ندارند مگر جاهالن که علم اصحاب ظاللت از ادراك مصالح بر اطالق قاصر است و حجاب جهل احراض
سعادت را مانعی ظاهر، و بباید دانست که هر کرداري را پاداشی است که هر آینه به ارباب آن برسد و به تأخیري که درمیان افتد

مغرور نشاید بود. اگر چه در عاجل توقّفی رود، عذاب آجل بی شبهت منتظر و مترّسد باشد.»
4) سه3) چهار2) یک1) دو

کد سوال: 721-سراسري-1390-سخت

25. در متن  «عاجزتر ملوك آن است که از عواقب کارها غافل باشد و مّهمات ملک را خوار دارد و هرگاه حادثه ي بزرگ پیش
آید،موضع حزم و احتیاط را ُمحمل گزارد و از فرایض احکام جهان داري آن است که عزیمت به تقویت رأي پیر و تأیید بخت جوان به

امضا رسانیده شود» . چند غلط امالیی هست؟
4) دو3) چهار2) یک1) سه

کد سوال: 728-سراسري-1390-سخت

26. در همه ي ابیات به استثناي بیت  .................. هم فعل «ناگذر»  و هم فعل «گذرا»  یافت می شود.
1)   که آنچه رفت به غفلت دگر نیاید باز  مگر زمّدت عمر آنچه مانده دریابی

 
2)   بر آستان خداوندگار بنده نواز  سرامید فرو آر و روي عجز بمال  

 
3)    گرت دریغ نیامد، بقیت اندر باز  زعمرت آن چه به بازیچه رفت و ضایع شد 
4)   برو که خو نکنی هرگز از گدایی باز  گرت چو سعدي از این در نواله اي بخشند

کد سوال: 759-سراسري-1390-سخت

27. در عبارت «دانش عوام یا توده شناسی، شاخه اي است از علم مردم شناسی و عبارت است از علم به آداب و رسوم و افسانه هاي
یک قوم و خصایص ملی آن قوم را آشکار می سازد.»  به ترتیب چند تکواژ و چند واژه وجود دارد؟

2) چهل و هشت - سی و چهار1) چهل و هفت - سی و چهار
4) چهل و هفت - سی و پنج3) چهل و هشت - سی و پنج

کد سوال: 769-سراسري-1390-سخت
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28. عبارات «نقش ها و رنگ ها، گویی بیننده را زیر بغل می زنند و با خود می برند، سبک و آرام، احساِس سرگیجه اي لطیف است، وبه
همراه شمسه ها و دایره ها و مقرنس ها گویی بر پلّه هاي ابر پانهاده اي»  چند جمله است؟ اجزاي اصلی هر جمله به ترتیب کدام است؟

1) چهار - چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند، سه جزئی گذرا به مفعول، دو جزئی ناگذر، سه جزئی گذرا به متمم
2) پنج - سه جزئی گذرا به مفعول - دو جزئی ناگذر، دو جزئی ناگذر، سه جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به مفعول

3) چهار - سه جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به مفعول،سه جزئی گذرا به مسند، سه جزئی گذرا به مفعول
4) پنج - سه جزئی گذرا به متمم، سه جزئی گذرا به مفعول، دو جزئی ناگذر، دو جزئی ناگذر، سه جزئی گذرا به متمم

کد سوال: 777-سراسري-1390-سخت

 
29. درمتن زیر به ترتیب چند «ترکیب وصفی» و « ترکیب اضافی» وجود دارد؟

 «در مطالعۀ شهر نیما، دید تازة او به جهان جلوه گر است؛ نگاه او به همۀ موجودات و دیگر پدیده ها یادآور نگاهی است که شاعران
غرب به این پدیده ها دارند. دید اجتماعی نیما که در سروده هاي نمادین و انتقادي او تجلّی می یابد، در ادب فارسی نوین جایگاه ویژه

دارد.» 
4) یازده - هشت3) ده - نه2) یازده - نه1) ده - هشت

کد سوال: 781-سراسري-1390-متوسط

 
30. در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟

«قطب فلک علم و ُدّر دریاي دانش و اختِر آسمان برائت و گوهر کان بالغت و استاد فضالي ماوراءالنهر بود و در اوایل حال که در
سمرقند بود و تحصیل می کرد، در غایِت قلّت حال و ضیِق مجال بود و کتابت کردي و وجه معاش او از اجرت آن بودي. شنیدم که

گفت: وقتی زجرت بر من مستولی شد و تنگ دستی جهاِن فراخ را برمن تنگ کرد و کار به درجه اي رسید که ازار بفروختم و به نان
بدادم.»

4) یک3) دو2) چهار1) سه
کد سوال: 795-سراسري-1389-سخت

31. در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟
1) یکی از ملوك را مرضی حایل بود که اعادت ذکر آن ناکردن اولی.

2) فی الجمله مقبول نظر سلطان آمد که جمال صورت و معنی داشت. ابناي جنس او بر منصب او حسد بردند و به خیانتی متهم کردند.
3) یکی را از ملوك عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده و جور و اذیّت آغاز کرده، تا به جایی که خلق از مکاید

فعلش برفتند و راه غربت گرفتند.
4) ابلهی را دیدم سمین، خلعتی ثمین در بر و مرکبی تازي در زیر ران و غالمی از پی دوآن.

کد سوال: 808-سراسري-1389-سخت

32. کدام عبارت، سه جزئی گذرا به مسند است؟
1) نویسندگان بزرگ ابوالفرج رونی، سید حسن غزنوي، سعدي، مولوي و عده اي دیگر را از نمایندگان سبک عراقی به شمار می آورند.

2) از جمله نمایندگان سبک خراسانی، رودکی،شهید بلخی، دقیقی، فّرخی سیستانی و عنصري، منوچهري دامغانی را می توان نام برد.
3) هدف فردوسی از تدوین شاهنامه، گذشته از احیاي زبان فارسی، تقویت روحیه مبارزه جویی با بیگانگان و مقاومت در برابر دشمنان

بوده است.
4) بعد از دهخدا برخی از شاعران معاصر او از قبیل ملک الشعراي بهار و ابولقاسم الهوتی و دیگر شاعران متجّدد به ساختن دو بیتی

هاي پیوسته، پرداختند.
کد سوال: 811-سراسري-1389-متوسط

33. در کدام گزینه، همۀ واژه هاي مرّکب، در حقیقت فشردة یک جملۀ سه جزئی با مفعول است؟
2) الك پشت- چهارراه-دست برد- نوروز1) گالب پاش- مداد پاك کن- گل گیر- قلم تراش

4) مهمان سرا- رهاورد- کارکرد- بنیان گذار3) درازدست- مادرزن- آب کش- کتاب  خانه
کد سوال: 813-سراسري-1389-متوسط
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34. در همۀ ابیات به جز بیت  .................. اجزاي جمله به «شیوه ي بالغی»  بیان شده است.

 
ا       1)    بیار آن گرد را بر گرد من نه  ز آن گردي که از دریا بر آري

2)   به پیشم بادة خو کرد من نه  به هر باده نمی گردد سرم مست
3)   به پیش دشمن نامرد من نه  بیار آن معجز هر مرد و زن را

4)   بیا رخ بر رخان زرد من نه  بیا دل بر دل پر درد من نه
کد سوال: 835-سراسري-1389-متوسط

 
35. با توجه به متن:

 « ادبیات پایداري چهره ي انسانِی عاّمی دارد و به هنگام ترسیم اشکال مختلف تضادهاي زندگی انسان، در هیچ قالب ملّی یا چارچوب
اجتماعی نمی گنجد. شعر و داستان مقاومت، مرزهاي قومی را می شکافد و مخاطب آن ژرفاي وجدان عاّم بشري است.»  اجزاي تشکیل

دهنده ي جمالت به ترتیب کدام است؟
1) سه جزئی گذرا به مفعول،  سه جزئی گذرا به مفعول،  سه جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به مسند
2) سه جزئی گذرا به متمم، چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم، سه جزئی گذرا به مفعول، دو جزئی (ناگذر)

3) سه جزئی گذرا به متمم،  سه جزئی گذرا به متمم، چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم،سه جزئی گذرا به مسند
4) سه جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به متمم، سه جزئی گذرا به مفعول، سه جزئی گذرا به مسند

کد سوال: 1109-سراسري-1391-متوسط

36. در همۀ ابیات به جز بیت .................. حذف به قرینۀ معنوي صورت گرفته است.
1) فروغ راي تو مصباح راه هاي مخوف /  عنان عزم تو مفتاح ملک هاي حصین

2) ابر رحمت بر تو باران سال و ماه /  روح راحت بر روان والدین
3) بخت را با دوستانت اتفاق / چرخ را با دشمنان حرب حنین

4) چنان که در نظري در صفت نمی آیی / منت چه وصف بگویم تو خود در آینه بین
کد سوال: 1115-سراسري-1391-متوسط

37. در همۀ ابیات به استثناي بیِت.........، مفعول مقّدم بر سایر ارکان جمله است.

 
1)  هر چه مراد شماست، غایت مقصود ماست  درد دل دوستان، گر تو پسندي رواست 

2)  گفتی از روز قیامت شب یلدا برخاست  روز رویش چو برانداخت نقاب شب زلف
3)  وین منزلت از خداي می خواست  جان در قدم تو ریخت سعدي

 
4)  اقرار بیاریم که جرم از طرف ماست  گر خون من و جملۀ عالم تو بریزي 

کد سوال: 1116-سراسري-1391-متوسط

38. حرف  «را »  در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟
1)  دوان می برد تا به سرشیب گور  تو را نفس رعنا چو سرکش ستور

2)  سرآمد بر او روزگاران عیش  یکی را اجل در سر آرود جیش(لشکر)
3)  که بازش نشیند به یک لقمه آز  طمع را نه چندان دهان است باز

4)   اوالعزم را تن بلرزد ز هول  در آن روز کز فعل پرسند و قول
کد سوال: 1118-سراسري-1391-سخت

39. مراحل تجزیۀ همۀ واژه ها به استثناي .................. به عناصر سازندة آن ها، درست است؟
1) وابستگی  (وابسته + ي)  (وا + بست )  (بست + ه)

ـ ش) ـِ 2) دانشجویی  (دانشجو + یی)  (دانش + جو)  (دان + ـ
3) ناخودآگاهی  (ناخودآگاه + ي)  (نا + خودآگاه)  (خود + آگاه)

 
ـ ش) ـِ 4) پژوهشگري  (پژوهشگر + ي)  (پژوه + ـ

کد سوال: 6006-سراسري-1391-آسان

←←←

←←←

←←←

←←
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40. عبارت  «گزارشگر، مانند مهندسی است که می خواهد بنایی را بسازد، ابتدا وضع زمین و تناسب ساختمان را در ذهن خود مجّسم
می کند، سپس به طرح ریزي می پردازد.» به ترتیب چند تک واژ و چند واژه است؟

2) چهل و پنج - بیست و نه1) چهل و پنج - بیست و هشت
4) چهل و شش - سی3) چهل و شش - بیست و هشت

کد سوال: 7659-سراسري-1389-سخت

41. در کدام بیت جابه جایی ضمیر متصل صورت گرفته است؟
به که بد باشی و نیکت بینند نیک باشی و بدت گوید خلق  (1

 
تا تو دستم به خون نیاالیی من ز دست تو خویشتن بکشم    (2

که دایم به احسان و لطفش درم؟ عجب داري ار بار حکمش برم  (3
کانکه شد کشتۀ او نیک سرانجام افتاد زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت  (4

کد سوال: 78056-سراسري-1392-متوسط

42. تعداد اجزاي تمام جمله ها، به استثناي جمله ي  .................. با یکدیگر یکسان است.
1) شیخ نشابور عمق فکر و قدرت بیاِن موالنا را شایسته ي تحسین دید.

2) شیخ، کودك نو رسیده ي بهاء ولد را انسانی برتر از انسان هاي عادي یافت.
3) در دیدار میان آن دو، موالنا، عطار را با پدر خویش تقریبًا هم سان یافت.

4) شیخ نشابور در میان همه ي عارفان سرشناس، تنها، آن کودك نورسیده را دید.
کد سوال: 78058-سراسري-1392-متوسط

 
43. نقش هاي اصلی و تبعی واژه هاي مشّخص شده در بیت زیر به ترتیب کدام است؟

 اگر نه رشتۀ جان ها به یکدیگر بسته است؟»  «چرا غم دگران می کند پریشا نم
2) نهاد، مسند، مفعول، نهاد1) نهاد، قید، مفعول، مفعول

4) مفعول، قید، مفعول، نهاد3) مضاف الیه، مسند، نهاد، مفعول
کد سوال: 78059-سراسري-1392-سخت

44. در کدام بیت  «متمم»  از اجزاي اصلی جمله محسوب می شود؟
1)  عاشقان دانند قدر جلوه ي مستانه را  می شیود در ساغر مخمور می آب حیات

2)  ذوالفقار شمع باشد بال و پر پروانه را  عشق سازد حسن عالم سوز را در خون دلیر

 
3)  جوش برمی داشت از جا سقف این میخانه را از سر و سامان چه می پرسی من دیوانه را 

4)  قبله رو گرداندن است از خویشتن این خانه را  در حریم کعبه، خودبین، سجده ي بت می کند
کد سوال: 78063-سراسري-1392-متوسط

45. در عبارت «سیاوش در فضایی آلوده به فساد و هرزگی قرار داشت. او ناگزیر براي دفاع از نیکان و نیاکان پاك سرشت خویش
مانند همه ي آزادگان و شهداي تاریخ سرنوشتی خونین دارد.» چند واج میانجی وجود دارد؟

4) شش3) پنج2) چهار1) سه
کد سوال: 78255-سراسري-1392-متوسط

46. جمله هاي عبارت « شور جوانه زدن و امید شکافتن در نهاد ساقه شان می خشکد و در پایان به جرم گستاخی در برابر کویر از
ریشه شان برمی کنند و در تنور می سوزانندشان» به ترتیب چندجزئی است؟

2) سه جزئی با متمم ـ چهارجزئی با مفعول و متمم1) چهارجزئی با متمم و مسند ـ سه جزئی با متمم ـ دوجزئی
3) دو جزئی ـ سه جزئی گذرا به مفعول ـ سه جزئی گذرا به

مفعول
4) دو جزئی ـ چهارجزئی با مفعول و مسند ـ سه جزئی با متمم

کد سوال: 78256-سراسري-1392-آسان
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47. عبارت: «از زمینه هاي تازگی در آثار روزگار ما برداشت جدید از گذشتگان و بازسازي نوین آنهاست»  به ترتیب چند تکواژ و چند
واژه دارد؟

4) سی و پنج ـ بیست و دو3) سی و چهار ـ بیست و دو2) سی و چهار ـ بیست و یک1) سی و سه ـ بیست و سه
کد سوال: 78258-سراسري-1392-آسان

48. در کدام گزینه از ترکیب (صفت + اسم) تمامًا صفت به دست می آید؟
2) خوش برخورد، چهل ستون، سفیدپوست، سه تار، زیردست1) خوب چهره، تنگ دست، خوش حال، نوپا

4) سیاه چادر، زیردست، تنگ حوصله، نوزاد، زیرگذر3) بزرگداشت، باالدست، بلند باال، بزرگ مهر، نخست وزیر
کد سوال: 78260-سراسري-1392-آسان

49. در منظومۀ «مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند / که به یک شعله، به یک خواب لطیف / خاك، موسیقی احساس تو را می شنود
و صداي پر مرغان اساطیر می آید در باد» به ترتیب، چند «ترکیب وصفی» و «اضافی» یافت می  شود؟

4) چهار، شش3) چهار، پنج2) سه، شش1) سه، پنج
کد سوال: 78261-سراسري-1392-آسان

50. در همۀ ابیات به استثناي بیت  .................. جاي مضاف و مضاف الیه عوض شده است.

 
1)  ور نه در ملک رضا نوشیروان عادل است کشور تدبیر را زیر و زبر سازد قضا 

خواب ما را این صداي آب سنگین کرده است  غفلت ما را سبب عمر سبک جوالن شده است  (2
3)  پاي خواب آلوده را منزل کنار دامن است  جان غافل را سفر در چار دیوار تن است

 
4)  خو به عزلت کرده از سیر و تماشا فارغ است طفل طبعان را دل از بهر تماشا میدود 

کد سوال: 84850-سراسري-1393-سخت

51. در کدام بیت  «نقش تبعی»  یافت نمی شود؟
  تو خود چه لعبتی اي شهسوار شیرین کار

 
1)  در برابر چشمی و غایب از نظري 

 
2)  خندان تو برون روي و گریان همه کس امروز چنان بزي که فردا چو روي 

3)  یا شب و روز به جز فکر توام کاري هست مشنو اي دوست به غیر از تو مرا یاري هست
4)  که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزل ها  به می سّجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید

کد سوال: 84851-سراسري-1393-متوسط

52. کدام بیت فاقد «واج میانجی»  است؟
1)  خیمه ي سلطان وان گاه فضاي درویش  افسر خاقان وان گاه سر خاك آلود

آن را که فلک زهر جدایی نچشاند  شیرین ننماید به دهانش شکر وصل  (2
3)  بامداد از در من صلح کنان باز آمد   بخت پیروز که با ما به خصومت می بود

4)  گرت آسودگی باید برو عاشق شو اي عاقل  ز عقل اندیشه ها زاید که مردم را بفرساید
کد سوال: 84853-سراسري-1393-سخت

 
53. در میان واژگان داده شده، چند واژه از یک تکواژ درست شده است؟

 «کیش، کوشا، پسین، هاله، زمین، پروانه، نوشین، بحران، ناالن، خسته، تمنّا، کین، خنده، معنا، رهاورد، آوا، ماله، فرایند، سیمین، بیگانه»
4) سیزده3) دوازده2) یازده1) ده

کد سوال: 84855-سراسري-1393-سخت

54. نقش کلمات مشخص شده به ترتیب در همهی ابیات به جز بیت .................. کامًال درست است.

 
زحمت گل بیش تر از خار باشد دیده را     (بدل، مسند) نیک، بیش از بد، حجاب راه بینایان شود  (1

جمله همچون چاکرند و شاه تو     (نهاد، بدل) طالبان و سالکان در راه تو  (2
که باشد در صدف چون گوهر سیراب عیش ما    (مفعول، متمم) تو کز خلوت نداري بهره خرج انجمن ها شو  (3
مرکز سرگشتگیها خال دل جویی بس است    (نهاد، مضافالیه) گردش پرگار ما را حلقه ي مویی بس است  (4

کد سوال: 85157-سراسري-1393-متوسط
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55. همه ي ابیات به استثناي بیت ..................  فاقد جمله ي وابسته اند.

 
چمن ز عشق رخ یار الله افشان شد بهار آمد و گلزار نور باران شد  (1

وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر  (2
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد  (3
حیثیّت مرگ را به بازي نگرفت زین پیش دالورا کسی چون تو شگفت  (4

کد سوال: 85162-سراسري-1393-متوسط

56. الگوي هجایی واحدهاي زبانی واژه هاي «ابر، همه، تویی» ، به ترتیب در کدام گزینه درست است؟
1) (صامت مصوت صامت صامت) (صامت مصوت صامت صامت) (صامت مصوت مصوت صامت)

2) (مصوت صامت صامت) (صامت مصوت صامت صامت) (صامت مصوت صامت مصوت)
3) (صامت مصوت صامت صامت) (صامت مصوت صامت مصوت) (صامت مصوت صامت مصوت)

4) (مصوت صامت صامت) (صامت مصوت صامت مصوت) (صامت مصوت صامت مصوت)
کد سوال: 85167-سراسري-1393-آسان

57. جایگاه نحوي واژهی «یعنی» در جمله هاي فارسی کدام است؟
2) گروه اسمی (معادل فعل) در جمله هاي دو جزئی بی فعل1) گروه فعلی (فعل مضارع عربی) در جمله هاي سه جزئی

3) گروه فعلی (فعل مضارع عربی) در جمله هاي دو جزئی بی
فعل

4) گروه اسمی (معادل فعل) در جمله هاي سه جزئی بی فعل

کد سوال: 85168-سراسري-1393-متوسط

58. در همه ي ابیات به استثناي بیت .................. حذف فعل به قرینه ي معنوي صورت گرفته است.
که بر کهتران سر ندارد گران کسی را بده پایه ي مهتران  (1

کز او دیده ام وقتی آسایشی که یا رب بر این بنده بخشایشی  (2
به گردن بر از حلّه پیرایه اي یکی شخص از این جمله در سایه اي  (3

عدو در َچه و دیو در شیشه بْه بد اندیش را جاه و فرصت مده  (4
کد سوال: 85169-سراسري-1393-آسان

59. در کدام بیت یک جمله ي سه جزئی گذرا به متمم از مصدر «ساختن» وجود دارد؟
یکی گرز سازند ما را گران بیارید داننده آهنگران  (1

همی ساخت از بهر او تاج زر فروزندهی او چو مهتر پسر  (2
مشتاق گل بسازد با خوي باغبانان چشم از تو بر نگیرم گر میکشد رقیبم  (3

عاشقانش در طلب زین روي جان ها باختند کیمیاي عشق او از خون دلها ساختند  (4
کد سوال: 86377-سراسري-1393-سخت

60. در کدام بیت فعل «امر مستمر» یافت میشود؟
که عنقا را بلند است آشیانه برو این دام بر مرغ دگر نِه  (1

گر تو نمیپسندي تغییر ده قضا را در کوي نیکنامی ما را گذر ندادند  (2
ور نه به شکل شیرین، شور از جهان بر آري یا خلوتی برآور یا برقعی فرو ِهل  (3

اما نه طبیب آدمی کش می باش طبیب عیسوي ُهش  (4
کد سوال: 86380-سراسري-1393-متوسط

 
61. در عبارت زیر، به ترتیب چند تکواژ و چند واژه وجود دارد؟

«شاعر با بهره گیري از عناصر عظیم طبیعت و پیوند آن با قهرمان حماسه ي خود بزرگنمایی کرده است.»
2) بیست و هشت، بیست و1) بیست و نه، بیست و یک

یک
4) بیست و هفت، بیست و دو3) بیست و هشت، بیست و دو

کد سوال: 86381-سراسري-1393-سخت
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62. در متن زیر چند «وابستۀ پسین» وجود دارد؟  

«غزل رودکی مایۀ رشک و حسرت عنصري بود و در نظر او، غزل، رودکی وار نیکو شمرده می شد. شاید آواز دالویز و نغمۀ پرشور چنگ
شاعر نیز در شهرت این غزل ها بی تأثیر نبود. دریغ است که از این غزل ها نمونه هاي بسیاري در دست نیست.»

4) هفده3) هجده2) شانزده1) پانزده
کد سوال: 93602-سراسري-1390-سخت

 
63. در متن زیر به ترتیب چند واژة «مشتق (وندي)، مرّکب و مشتق (وندي) - مرّکب» وجود دارد؟

«بهار فصل خوش و معتدلی بود. از سکوت زمستانی خود بیرون می آمد. پرنده اي روي تیرهاي بادگیر می نشست و آواز می خواند و من
براي رسیدن میوة درختان روزشماري می کردم. مرغ مدام با نواي خستگی ناپذیر صدا می داد. بهار شوریده حالش کرده بود.»

2) پنج - دو - سه1) پنج - یک - دو
 
4) شش - یک - سه3) شش - دو - سه 

کد سوال: 106614-سراسري-1392-آسان

64. در کدام عبارت زیر وابسته ي وابسته صفت مضاف الیه است؟
1) دستور زبان دوره ي دبیرستان بر مبناي نظریه ساخت گرایی نوشته می شود.

2) آموزش هم زمان سه زبان فارسی عربی و انگلیسی طرح همه مسایل را آسان می سازد.
3) دستگاه هایی مثل ماشین تحریر و رایانه، فاصله ي میان واژه هاي را به طور دقیق مراعات می کنند.

4) انجام تمرین به یادگیري اساسی درس کمک می کند: شایسته است به تمرین زیاد درس توجه شود.
کد سوال: 106615-سراسري-1392-خیلی سخت

 
65. نقش دستوري کلمات مشّخص شده در بیت زیر به ترتیب کدام است؟ 

 
  گشتم حقیر راه او تا ساق شیطان بشکنم  گشتم مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او  

2) مسند - نهاد - مفعول - مسند - متمم1) نهاد - متمم - مسند - مضاف الیه - متمم
4) مسند - مسند - مفعول - مضاف الیه - مفعول3) نهاد - مسند - مسند - ضاف الیه - مفعول

کد سوال: 106616-سراسري-1392-متوسط

66. در همه ابیات به جز بیت .................. «متمم فعل» یافت می شود.
1)  که روز نوا برگ سختی بنه  به دختر چه خوش گفت بانوي ده

 
2)  که این جوفروش است گندم نماي  به بازار گندم فروشان گراي  
3)  چنان شادبودي که مسکین به مال  به دیدار مسکین آشفته حال
4)  که علم و ادب می فروشد به نان  زیاد می کند مرد تفسیر دان

کد سوال: 106617-سراسري-1392-متوسط

67. عبارت «هرانسانی بپذیرد آن چه پیغمبر وي گفته است از اهل شریعت است و هر انسانی به جاي آورد اهل طریقت است» به ترتیب
چند تک واژ و چند واژه است؟

2) سی و پنج - بیست و سه1) سی و پنج - بیست و دو
4) سی و شش - بیست و دو3) سی و چهار - بیست و سه

کد سوال: 106627-سراسري-1392-متوسط

68. مصدرهاي کدام گزینه تمامًا جمالت «چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم» می سازند؟
2) پرداختن - ربودن - نگریستن - گستردن1) آموختن - گرویدن - سنجیدن - دمیدن
4) آمیختن - برخوردن - اندیشیدن - ترساندن3) فروختن - چسباندن - اندودن - کاستن

کد سوال: 106639-سراسري-1394-آسان

69. بیش ترین تعداد تکواژ در کدام مصراع، به چشم می خورد؟

 
2) رد مکنم کز همه رد گشته ام.1) دور به تو خاتِم دوران نبشت. 

 
4) نوري از آن دیده که بیناتر است.3) چشمه مهتاب تو سردي گرفت.

کد سوال: 106640-سراسري-1394-سخت
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70. کدام گزینه براساس الگوي «صفت + اسم + نقش نماي –ِ + اسم + نقش نماي –ِ + صفت» ساخته شده است؟
2) پنج روز به جا مانده عمر انسان بی خبر1) کدام پهلوان مبارز ایران زمین  

4) همان جنگجوي دالور عرصۀ جنگ جهانی3) بعضی سروده هاي شاعران گذشته
کد سوال: 106641-سراسري-1394-آسان

 
71. جمله مرکب زیر در صورت تأویل یافتن به یک جمله ساده، چند جزئی می شود؟

«یکی از مقتضیات تمدن است که صاحبان چندین هنر غالبًا به یک هنر خاص خود که در آن مهارت دارند، شهرت می یابند.»

 
2) چهار جزئی دو مفعولی1) سه جزئی با متمم 

 
4) سه جزئی اسنادي3) چهار جزئی با متمم و مسند 

کد سوال: 106642-سراسري-1394-سخت

72. باتوجه به عبارت «یکی در حرب احد بود؛ گفت: بسیاري از صحابه شهید شدند؛ آب برداشتم و گرد تشنگان می گشت تا که را
رمقی از حیات باقی است؟» کدام ویژگی سبکی، مشهود است؟

2) حذف شناسه (َ- م) از آخر فعل ماضی جمله پنجم1) حذف شناسه (َ- م) از آخر فعل ماضی جمله دوم
4) به کار بردن ضمیر پرسشی در نقش مفعول در جمله ششم3) به کار بردن ضمیر مبهم در نقش نهاد در جمله اول

کد سوال: 106643-سراسري-1394-آسان

 
73. جمله دوم عبارت زیر چند جزئی است؟

«باید گفت: جهان بینی موالنا، شعر او را از لحاظ گستردگی حوزه عاطفی و هیجان هاي روحی ممتاز ساخته است و در زبان شعر او
منعکس شده و به آن تحرك و شوري بی نظیر ارزانی داشته است.»

 
2) سه جزئی با مفعول1) سه جزئی با مسند  

 
4) چهار جزئی با مسند و مفعول3) چهار جزئی با متمم و مفعول  

کد سوال: 106694-سراسري-1394-متوسط

 
74. تعداد واج هاي هستۀ دومین گروه اسمی در عبارت زیر چند تاست؟

«در این سفر دور و دراز، در کوره راه هاي پرنشیب و فراز همه جا نغمه هاي آسمانی تو تسلّی بخش دل ماست.»
2) هفت1) شش

 
4) نه3) هشت  

کد سوال: 106695-سراسري-1394-سخت

75. عبارت «همسنگی آوایی و معنایی در شعر شکلی پویا و بسیار هنرمندانه ایجاد می کند و در تقویت موسیقی زبان مؤثر است» چند
تکواژ دارد؟

1) سی و شش
 
4) سی و سه3) سی و چهار2) سی و پنج  

کد سوال: 106696-سراسري-1394-متوسط

76. در کدام بیت، نقش تبعی وجود ندارد؟
1)  سر اگر کشته شود بر سر کاري باري  دل اگر بار کشد بار نگاري باري

2)  تو را رسد که چو دعوي کنی بیان داري  جمال عارض خورشید و حسن قامت سرو
3)  نه برج من که همه عالم آشیان داري  بدین روش که تو طاووس می کنی رفتار

4)  که با چنین صنمی دست در میان داري  بدین صفت که تویی دل چه جاي خدمت توست
کد سوال: 106698-سراسري-1394-متوسط

77. در عبارت: «این همه تالش روزانه، این پرکاري درنگ ناپذیر، این زد و خورد همیشگی از عشقی است که به خداي زیبائی ها می 
ورزیم» چند تکواژ وجود دارد؟

1) سی و پنج
 
2) سی و شش 

 
4) سی و هشت3) سی و هفت 

کد سوال: 106729-سراسري-1394-متوسط
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78. هستۀ گروه اسمی روبه روي همۀ گروه ها درست است به جز:
1) تعیین ارزش دقیق معنایی عناصر زبان: (ارزش)

2) مجموعۀ آثار ادبی گذشته این مرز و بوم: (مجموعه)
3) رابطۀ هم نشینی هر واحد زبانی با واحد زبانی دیگر: (رابطه)

4) کوچک ترین واحد زبانی با معناي مستقیم و غیرمستقیم: (واحد)
کد سوال: 106730-سراسري-1394-آسان

79. اجزاي ساختمان کدام واژه ها به ترتیب، معادل «دهش - نامنظم - زیرنویس - آبرفت» است؟
2) نگارش - ناتمام - دورنما - دست فرسود1) روش - ناشکر - زیربنا - خداپسند

 
4) آرامش - نادرست - دست بوس - سرنوشت3) کنش - نادار - پیش پرده - دست پخت 

کد سوال: 106731-سراسري-1394-خیلی سخت

80. در کدام عبارت، متمم اسم وجود دارد؟
1) عنصري برخالف فرّخی به جاي تغّزل بیش تر به وصف می پردازد.

2) واژگان و تعبیرهاي مناسب و برگزیده، به نوشته ارزش هنري می بخشد.
3) در شعر اسدي حّس دینی و عالقه به مبانی اسالم بر همه چیز غلبه دارد.

4) ناصر خسرو نتیجه تأّمالت فلسفی خود را در آثاري به نثر استوار فارسی بر جاي گذاشت.
کد سوال: 106733-سراسري-1394-متوسط

 
81. در عبارات زیر انواع جمله یافت می شود به جز:

«مثنوي با داستان «نی» آغاز می شود. «نی» در واقع روح حیران اوست که از اصل خود جدا مانده و آرزوي بازگشت بدان اصل دارد. اما
چگونه می توان به این اصل پیوست؟ تنها راه رسیدن به این اصل عشق است؛ عشقی که انسان را از خود تهی کند و مانند «نی» جز ناله اي

بر لب نداشته باشد.»

 
2) سه جزئی گذرا به مفعول1) سه جزئی گذرا به متّمم 

4) چهار جزئی گذرا به مفعول و متّمم3) چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند
کد سوال: 106734-سراسري-1394-متوسط

 
82. چند فعل از افعال پیشوندي زیر، با فعل ساده نوع خود تفاوت معنایی دارد؟

 
در آوردن، برافتادن، برانگیختن، برآمدن، واداشتن، برگماشتن، برخوردن، درگذشتن، برافراشتن، فراگرفتن

4) هشت3) هفت2) شش1) پنج
کد سوال: 123241-سراسري-1395-متوسط

 
83. عبارت زیر چند جمله است و جمالت سوم و پنجم آن به ترتیب چند جزئی است؟

«در بهشت به رویم باز شده بود از وجد در خود نمی گنجیدم، سرخوش به هر سو می رفتم و دلم می خواست این نغمه آسمانی را همه از

 
بهشتیان بشنوند و به جان بسپارند.»

1) هفت- سه جزئی گذرا به متمم – دو جزئی (ناگذر)
2) شش – سه جزئی گذرا به متمم – سه جزئی گذرا به مسند

3) هفت – دو جزئی (ناگذر) – چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند

 
4) شش – دو جزئی (ناگذر) – چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم

کد سوال: 123242-سراسري-1395-آسان

 
84. در کدام بیت، متّمم فعل، مقّدم بر سایر اجزاي جمله است؟

دل غمگین مرا گر ننوازد چه کنم؟ با من دلشده گر یار نسازد چه کنم؟  (1
در جهان صاحبدلی کو تا شود مهمان دل  بر بساط دل سماط عیش گستردند لیک  (2

 
3)  که هرچه غیر تو باشد بسوزد آن را پاك ز شوق در دل من آتشی چنان افروز 

4)  به رنج دل سزاوارم مرا مگذار، دستم گیر به دست غم گرفتارم بیا اي یار دستم گیر
کد سوال: 123243-سراسري-1395-متوسط
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85. «واژه هاي مرّکب» در کدام عبارت بیشتر است؟

1) گفتم: جهان آفرین، در این دنیاي پُرفریب، براي هر زهري، پادزهري آفریده و براي هر نعمتی، آسیبی.
2) نزدیک چهارراه فردوسی، پیرمرد سنگینی بلند قد و درشت استخوان و سرخ رو، با ریش کم پشت، به امید ترّحم می نشیند.

3) کم کم، رنگ دلبرم گلگون و صدایش بلند و لرزان شد. من می دانم که بیچاره از بالي حسادت گلوگیر شده، از درد غّصه فریاد می 
زد.

4) مثل همیشه، خندان و سرحال و خوشرو؛ اما بدون این که متوّجه باشد گاهی نگاهش به نقطه اي دوردست خیره می شد.
کد سوال: 123245-سراسري-1395-متوسط

86. کاربرد معنایی «ردیف» در کدام بیت متفاوت است؟
1)  این شرار شوخ، اّول در دل آدم گرفت  عشق از خاکستر ما ریخت رنگ آسمان

2)  دیو از دست سلیمان عاقبت خاتم گرفت  خط کافر لعل سیراب تو را کم کم گرفت
3)  دامن گل را ز دست بلبالن شبنم گرفت  شوخ چشمی می برد از پیش کار خویش را

4)  دست خود بوسید هر کس دامن پاکان گرفت  از وصال ماه مصر آخر زلیخا جان گرفت
کد سوال: 123246-سراسري-1395-متوسط

 
87. عبارات داخل کمانک ها به ترتیب هر کدام چند تکواژ دارد؟

 
هزار آینه اینک، (به همسرایی قلب تو می تپد با شوق) همین تویی تنها، که (عاشقانه ترین نغمه را دوباره بخوانی)

4) چهارده – یازده3) سیزده – یازده2) دوازده – دوازده1) سیزده – ده
کد سوال: 123247-سراسري-1395-سخت

88. در کدام گروه کلمه ها به ترتیب «چهار و سه» فرایند واجی صورت گرفته است؟
2) داستان پر ماجراي سیاووش، باز آمدن فصل خیال1) بر افتادن حکومت جبّار، احیاي کشتزارهاي پنبه

4) بازي سیاسی انقالبیّون، شادي زیاد مردم خیابان3) انبار غلّه شهر خواف، سبدهاي سنبل خشک شده
کد سوال: 123253-سراسري-1395-خیلی سخت

 
89. در کدام مصراع ها، جمله «سه جزئی گذرا به مسند» یافت می شود؟

 
الف) زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد                           ب) تو خود اي گوهر یکدانه کجایی آخر

 
ج) گداي شهر نگه کن که میر مجلس شد                               د) گل عزیزست غنیمت شمریدش صحبت

هـ) دي شد و بهمن آمد
4) ب، د، هـ3) ب، ج، هـ2) ب، ج، د1) الف، ب، د

کد سوال: 123255-سراسري-1395-متوسط

 
90. گزاره ي جمله ي زیر چند تکواژ دارد؟

«امر هستی و نیستی، به پویایی و رسایی کاینات، بستگی ابدي دارد.»
4) هجده3) نوزده2) بیست1) بیست و یک

کد سوال: 123257-سراسري-1395-متوسط

 
91. متن زیر، فاقد کدام نوع جمله است؟

«خیر که این خبر را شنید، شادمان شد و از سفر چشم پوشید. فرداي آن روز چوپان دختر خود را به خیر داد. خیر پس از رنج بسیار به

 
خوشبختی و کامیابی رسید.»

2) سه جزئی گذرا به متمم1) چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم
4) سه جزئی گذرا به مسند3) چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند

کد سوال: 229303-سراسري-1396-متوسط

 
92. ساختمان کدام گروه از واژه ها، کامًال یکسان است؟

2) شاهکار، چهل چراغ، کمربند، سفیدرود1) دست مایه، خون بها، شب کاله، کاه گل

 
4) راد مرد، نی شکر، پس کوچه، گردن بند3) چوب لباس، سه تار، شترمرغ، پیش پرده    

کد سوال: 229307-سراسري-1396-متوسط
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93. در کدام ابیات، فعل از مصدر «گرفتن» در معناي یکسان، به کار رفته است؟ 

 ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم  الف) حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او
 تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت  ب) شنیدمت که نظر می کنی به حال ضعیفان

 هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس  ج) گیرند مردم دوستان نامهربان و مهربان
  د) صوفی چو تو رسم رهروان می دانی

 
 بر مردم رند نکته بسیار مگیر

 
1) الف - ب 

 
 

 
2) الف - د

 
3) ب - ج 

 
4) ج - د

کد سوال: 229311-سراسري-1396-متوسط

 
94. در کدام بیت، حذف فعل به «قرینه ي معنوي» صورت گرفته است؟

1)  حکایت از لب شیرین دهان سیم اندام          تفاوتی نکند گر دعاست یا دشنام
2)  کسان را درم داد و تشریف و اسب                طبیعی است اخالق نیکو نه کسب

3)  به چشم هاي تو دانم که تا ز چشم برفتی        به چشم عشق و ارادت نظر به هیچ نکردم
4)  به جاي خاك، قدم بر دو چشم سعدي نه      که هر که چون تو گرامی بود به ناز آید

کد سوال: 229318-سراسري-1396-متوسط

95. در کدام گزینه، تعداد تکواژ هاي همه ي واژه  ها، یکسان است؟
2) جهانگیران، اسم نویسی، پراکندگی1) آزادانه، هزار تومانی، هر ساله

4) زیباسازي، آینه بندان، پریشان حال3) نشانه شناسی، ناسزاگویی، دانشجویی
کد سوال: 229481-سراسري-1396-متوسط

96. تعداد تکواژ هاي مقابل کدام عبارت، درست است؟
2) سینه  ام ماالمال خشم است ( تکواژ)1) خدایتان بمیراناد ( تکواژ)

4) پشتواره هاي گران برگرفته اید ( تکواژ)3) پیاپی در فرومایگی بمانَد ( تکواژ)
کد سوال: 229615-سراسري-1396-متوسط

 
97. در عبارات زیر، به ترتیب، زمان افعال کدام است؟

«مالمتم می  کردند که با این تصدیق گران  قدر، چرا در ایل مانده اي و عمر را به بطالت می گذرانی؟! باید عزیزان و کسانت را ترك

 
گویی.»

1) ماضی مستمر، ماضی ساده، مضارع اخباري، مضارع التزامی
2) ماضی مستمر، ماضی نقلی، مضارع مستمر، مضارع التزامی

3) ماضی استمراري، ماضی نقلی، مضارع اخباري، ماضی التزامی
4) ماضی استمراري، ماضی نقلی، مضارع اخباري، مضارع التزامی

کد سوال: 229617-سراسري-1396-آسان

98. در کدام سروده «دو نقِش تبعی» موجود است؟
1)  عاشق ابرهاي سرگردان  عاشقم، عاشق ستارة صبح

2)  با شعله  هاي حسرت و ناکامی  آتش زنم به خرمت امیدت
3)  دمساز باش با غم او دمساز  اي مرغ دل که خسته و بی تابی

4)  اي شهر پر خروش، تو را یاد می  کنم  اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت
کد سوال: 229623-سراسري-1396-آسان

99. در کدام بیت «هستۀ گروه اسمی» واژة «مرکب» است؟
1)  هم بر چراغدان شما نیز بگذرد  بادي که در زمانه بسی شمع  ها بکشت

2)  تأثیر اختران شما نیز بگذرد  اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن
  اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع

 
این گرگی شبان شما نیز بگذرد   (3

4)  بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد  آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
کد سوال: 229627-سراسري-1396-آسان
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100. کدام عبارت، نیاز به ویرایش دارد؟
1) منتقد، پنج غلط از مقاله ي او گرفت، که اتفاقًا همه درست بود.

2) نویسنده ي مقاله با انتخاب نام مناسب براي آن، توجه خواننده را جلب می  کند.
3) اگر نوشته، پایان خوبی داشته باشد، خاطره ي آن همواره در ذهن خواننده، باقی می   ماند.

4) شاعران و نویسندگان براي تأثیرگذاري بیشتر، غالبًا از عنصر فضاسازي، استفاده می  کنند.
کد سوال: 229628-سراسري-1396-سخت

 
101. بیت زیر، با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد، به جز:

 
 «چون شیر به خود سپه شکن باش 

 
فرزند خصال خویشتن باش»

 
1) پارسا باش و نسبت از خود کن \ پارسا زادگی ادب نبود

 
2) چو کنعان را طبیعت بی  هنر بود \ پیمبر زادگی قدرش نیفزود

 
3) نباید کند جز که نام نکو \ خردمند زین زیستن آرزو

 
4) هنر بنماي اگر داري نه گوهر \ گل از خار است و ابراهیم از آزر

کد سوال: 229662-سراسري-1396-سخت

 
102. تعداد واژه هاي کدام عبارت، درست آمده است؟

1) مادرش زنی کدبانو و شیرین زبان بود. ( واژه)
2) من پنجاه و دو کتاب برایش خریده بودم. ( واژه)

3) در این سال ها جلوه اش را از دست داده بود. ( واژه)
4) میرزا از ابتداي صدارت وزیرالوزرا خوانده می شد. ( واژه)

کد سوال: 238266-سراسري-1396-آسان

 
103. اجزاي تشکیل دهنده ي کدام عبارت، در مقابل آن غلط آمده است؟
1) نخست عشق را در خویشتن خویش بیابید. (سه جزئی گذرا به مفعول)
2) بسیار عشق ورزیدن، یعنی براي ابد زیستن. (سه جزئی گذرا به مسند)

3) او نباید به این راحتی از آن دیار دل بکند. (چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم)
4) این سعی بین «صفا» و «مروه» آدم را عجب کالفه می کند. (چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند)

کد سوال: 238269-سراسري-1396-متوسط

 
104. در کدام گزینه با افزودن پسوند «ا» به بن مضارع آن ها، «صفت» ساخته می شود؟

 
2) کوشیدن، دانستن، خواستن1) شنیدن، خواندن، رفتن 
4) رسیدن، خوابیدن، آسودن3) بریدن، نشستن، آمدن

کد سوال: 238271-سراسري-1396-متوسط

 
105. در همه ي ابیات «فعل اسنادي به قرینه ي معنوي» محذوف است، به جز:

1)  صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم  گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست
2)  اگر می بود با من روي گرمی آفتابش را  گران جان تر ز شبنم نیست جان ناتوان من

3)  هم آتشی زده اي تا نفیر می آید  رسید ناله ي سعدي به هر که در آفاق
4)  نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش  هر که سوداي تو دارد چه غم از هر که جهانش

کد سوال: 238273-سراسري-1396-متوسط

 
106. کدام عبارت به ویرایش نیاز دارد؟

1) کمال الملک، نقاشی هاي کم نظیري آفریده است.
2) شاهنامه ي فردوسی، سند افتخار زبان و ادبیات فارسی است.

3) از سوي نمایندگان مجلس، الیحه ي بودجه ي امسال به تصویب رسید.
4) دانش پژوهان جوان در زمینه هاي گوناگون علمی، مدال هاي جهانی گرفته اند.

کد سوال: 238276-سراسري-1396-متوسط
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107. تعداد واژه هاي کدام عبارت، متفاوت است؟

2) کوچک ترها را براي دست بوسی آورده بودند.1) نواي حزن انگیز غمش شنیده می شد.
4) پیرمرد نگران و گوش به زنگ نشسته بود.3) سال ها با هم نشست و برخاست داشتند.

کد سوال: 238993-سراسري-1396-آسان

 
108. در کدام مصراع «جمله ي چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم» وجود دارد؟

2) دیوانگان نترسند از صولت قیامت1) به تازیانه گرفتم که بی دلی بزنی
4) ز دستم بر نمی آید که انصاف از تو بستانم3) شب از فراق تو می نالم اي پري رخسار

کد سوال: 238995-سراسري-1396-متوسط

 
109. در عبارت زیر، به ترتیب «مضاف الیه مضاف الیه، صفت مضاف الیه و متمم اسم» کدام است؟

«مطالعه ي تفاسیر قرآن، روح اشعار حافظ شیراز را جالیی خاص بخشیده و از غزلیّات این شاعر بی بدیل می توان به مهارت خاص او در

 
کشف رموز عرفانی پی برد.»

2) حافظ، عرفانی، غزلیات1) قرآن، این، کشف
4) رموز، بی بدیل، کشف رموز عرفانی3) شیراز، این شاعر، مهارت

کد سوال: 238998-سراسري-1396-متوسط

 
110. در کدام بیت، «جهش ضمیر» به چشم می خورد؟

1)  زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود  ما را به آب دیده شب و روز ماجراست
2)  که طاق ابروي یار منش مهندس شد  طرب سراي محبّت کنون شود معمور

3)  ز خاك کالبدش صد هزار الله برآید  نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ
4)  که پیر می فروشانش به جامی بر نمی گیرد  من این دلِق مرقّع را بخواهم سوختن روزي

کد سوال: 239005-سراسري-1396-متوسط

 
111. در کدام بیت، حذف فعل به قرینه ي لفظی صورت گرفته است؟

1)  دعاي ستمدیدگان در پیت؟  کجا دست گیرد دعاي وَیت
2)  به درگاه حق منزلت بیش تر  یکی را که سعی قدم پیش تر

3)  فشاندند در پاي و زر بر سرش  بفرمود گنجینه ي گوهرش
4)  اسیران محتاج در چاه و بند؟  دعاي منت کی بود سودمند

کد سوال: 239006-سراسري-1396-آسان

112. در کدام گزینه، همۀ واژه هاي مرّکب، در حقیقت فشردة یک جملۀ سه جزئی با مفعول هستند؟
2) گاو صندوق، دست مایه، آلو بخارا، نی شکر1) گالب، راه گذر، پرزور، بدگمان

4) خوش حال، آرام بخش، زیرنویس، صورت حساب3) حق طلب، راهنما، تأّسف انگیز، سخن شناس
کد سوال: 331971-سراسري-1389-متوسط

113. در میان واژه هاي «دستگاه - پگاه - پارچه - کلوچه - زمستان - دیوار - خاندان - ناودان - تهمینه - ساربان - گفتار - آمیزه -
دردمند - بهاره - دو پهلو - مداد پاك کن - گالب پاش - کمانک - رفتن - ناخودآگاه - سرتاپا - سه گوشه» به ترتیب چند واژة

«ساده»، «مشتق»، «مرّکب» و «مشتق- مرّکب» وجود دارد؟
2) هشت - هفت - چهار - سه1) ده - شش - سه - سه

4) نه - هفت - سه - دو3) یازده - چهار - چهار - دو
کد سوال: 331975-سراسري-1390-متوسط
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114. مفعول در کدام عبارت«اسم مشتق» است؟
1) دشت سینه وسیع و داغش را در برابر وزش نسیم مالیمی قرار داده بود.

2) مثل این بود، که رشته اي ناگسستنی قلب رزمندگان را به هم پیوند می داد.
3) شیهه چند اسب بی شکیب، سکوت آن دشت بیکران را درهم می شکست.

4) همه، آن مرد بزرگوار را دیدند که ابروان سفیدش، دیدگان کم فروغ او را پوشانده است.
کد سوال: 333645-سراسري-1391-آسان

115. ساختمان کدام گروه از واژه ھا بھ ترتیب معادل «ناسپاس - منشی گری - روزانھ - کشتار» است؟

 
2) ناشناس - یاغی گری - محرمانھ - گرفتار1) نافرمان - صوفی گری - مردانھ - دیدار 

 
4) نارس - آھنگری - شبانھ - شنیدار3) نامعلوم - خوالی گری - شکرانھ - برخوردار 

کد سوال: 334089-سراسري-1394-سخت

116. واژه هاي قافیه در همۀ ابیات به جز بیت   .................. «مشتق»  است.
1)  وصال افزون کند شوق طلبکار معانی را  به یوسف چون رسد جویاي یوسف می شیود ساکن

2)  جمال آشنا رویان گلزار معانی را  خطر از سبزة بیگانه بیش از زهر می باشد
3)  طلبکار وصال دّر شهوار معانی را  لبی خامش تر از گوش صدف آماده می باید

4)   به هر آیینه منمایید دیدار معانی را  ندارد بهره اي از حسن معنی چشم صورت بین
کد سوال: 334095-سراسري-1392-متوسط



وقت :   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 116نام و نام خانوادگی :

گروه مشاوره خاکسارموضوع زبان فارسی 3( * فصل اول-درس 1 تا 4 * فصل دوم-درس 5 تا 10 * فصل سوم-درس 11 تا 18 * فصل چھارم-درس 19 تا 24)

در گزینه ي 1 هیچ گونه اشکال امالیی دیده نمی شود. در گزینه هاي دیگر (طیلسان، متبوع و نقض) غلط نوشته شده 1.گزینه 1
است.

بنگرید به کتاب زبان و ادبیات فارسی  2.گزینه 1
جمله ي ذکر شده در اصِل پرسش، سه جزئی با متمم است زیرا فعل جمله (برمی خوریم)تنها گذر به متمم دارد و در میان 3.گزینه 3

گزینه ها نیز در شماره ي 3 پرداختن به معنی توجه کردن و گذرا به متمم است.

 
نخست واژه ها را بر می شماریم: 4.گزینه 3

ـِ/ خود/ ـِ/ طوالنی/ــ ـِ/ تاریخ /ــ ـِ/تاریخی/ پژوهش /در/ تحوالتی /است /که /هر/ زبان/ در/طی/ــ ـِ/ زبان شناسی/ ــ موضوع/ ــ

 
پذیرفته است/21 واژه دارد.

 
اکنون تکواژها را بنگرید: 

ـِ/ ـِ/ تاریخ /ــ ـِش /در/ تحول/ ات /ي /است /   / که /هر/ زبان/ در/طی/ــ ـِ/تاریخ /ي/ پژوه /ــ ـِ/ زبان/ شناس/ي/ ــ موضوع/ ــ
ـِ/ خود/ پذیرفت / ه / است/  / که 32 تکواژ دارد. طول/ انی/ــ

 
نه مورد وابسته ي وابسته در متن آمده که به آن ها م یپردازیم: 5.گزینه 2

1- آهنِگ کالِم قدما       2 - شیرینِی بیان فّرخی      3 - شادابِی اندیشه ي بخردانه      4- شادابِی اندیشه ي رودکی     5- توصیِف

 
خمریّاِت او     6- روِح کالِم منوچهري

7- دریاِي معانِی شعر    8- دریاِي شعِر بهار         9- فرهنِگ ایراِن باستان

 
شاخص: عناوین و القابی هستند که بدون نقش  نماي اضافه قبل از اسم بیایند. 6.گزینه 4

«پرداختن»  تنها به متمم گذر دارد. 7.گزینه 3

 
مشکل این است که عبارت یاد شده،سی واژه و چهل و نه تکواژ است که باز می شماریم: 8.گزینه 4

ـِ)/نیـ (وند منفی ساز)/ست/   / که /نویس/ نده/ ي/ تکواژها: بیهق/ي(وند نسبت)/تنها/ موّرخ/ي /امین /و /بلند/ پاي/ـه (= ــ
ـِ/ داستان/ ي/ گیر/ ا /و/ دل / ـَش /را/ به /صورت/ ـ ـِ/ وي/ کتاب/ـ توان/ا / و/ زبر/دست /است/  / و/ امانت /دار/ي/ و/ دقّت/ــ

 
چسب/ کرد/ ه/ است/    /.  (چهل و نه تکواژ)

ـِ/ واژه ها: بیهقی /تنها /موّرخی/ امین/ و /بلند پایه /نیست/ که/ نویسنده اي /توانا /و/ زبردست /است/ و/ امانت داري /و /دقّت/ـ

 
ـِ/ داستانی/ گیرا/ و/ دل چسب/ کرده است.(30 واژه) ـَش /را/ به/ صورت / ـ وي/ کتاب/ـ

ـِ »  را یک واژه، یعنی یک حرف اضافه ي مرکب دانسته باشد - چنان که در کنون سخن این جاست که اگر مؤلف محترم  «به صورت ــ
دستورهاي سنتی دانسته می شد - شمار واژه ها 28 خواهد بود و گزینه ي 3 انتخاب خواهد شد. لیک بر پایه ي نگاِه کتاب درسی و

سیاق سالیان گذشته در آزمون سراسري و حتی به خاطر نبود فاصله ي درون واژه اي میان تکواژه هاي یاد شده باید،    «به» ،   «صورت »

 
ـِ»  را واژه هایی جداگانه در شمار آورد که در این صورت گزینه ي 4 را نیز باید ویراسته کرد. و «ــ

احتمال دیگر آن است که مؤلف محترم «کتابش»  را یک واژه شمرده باشد که این هم هرگز درست نیست. زیرا «ش» ضمیر پیوسته و
جانشین اسم است و هر چند استقالل کاربردي ندارد، اما باز یک واژه در شمار می آید، به خاطر بیاوریم که واژه هاي دیگري هم داریم
که به تنهایی به کار نمی روند همانند نقش نماي اضافه و واو عطف که این ها تکواژهاي استثنایی هستند یعنی به تنهایی تشکیل واژه می

دهند اماکاربرد مستقل ندارند. احتمال دیگر آن است که «به صورت»  قید در نظر گرفته شده باشد که این هم خطا بودنش از روز
روشن تر است زیرا قیدهاي نشان دار کسره نمی گیرند.

شیوه ي بالغی جا به جایی ترتیب اجزاي جمله است اّما در گزینۀ  اجزاي اصلی جمله سر جاي خود قرار گرفته اند و از 9.گزینه 1

 
«شیوة عادي» بهره جسته است:

 

ِز من (از من ) متّمم اجباري و مقّدم بر فعِل خود آمده است. 10.گزینه 2
ـِ / ـِ /  محسوسی / است / که / بتواند / در / ذهن / تصور/ ــــ واژه ها: منظور / از / نشانه / هر / موضوع / ــــ 11.گزینه 3

ـِ / قرمز / نشانه / ِي موضوعی / غایب / یا / نامحسوس/ را / ایجاد کند / چنان / که / دود / نشانه / ِي / آتش / است / و / چراغ / ــــ

 
ـِ / عبور / می باشد: 39 واژه / خطر / و / منع / ــــ
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– –––––
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 هنرور  چنین
– –––––

نهاد



صفحه 18

ـِ / ـِ / توان/ ـــ َد / در / ذهن / تصور/ ــــ ـِ /  محسوس / ي / است /  /که / ب تکواژها: منظور / از / نشان / ه / هر / موضوع / ــــ
ـَ د / چنان / که / دود / نشان / ه / ِي / آتش / است /  /و / چراغ / موضوع / ي / غایب / یا / نا / محسوس/ را / ایجاد / کن /ــ

ـِ / عبور / می / باش /ـــ َد: 53 تکواژ ـِ / قرمز / نشان / ه / ِي / خطر / و / منع / ــــ ــــ

 
در این گزینه همه ي فعل ها ناگذر به مفعول هستند. 12.گزینه 3

 
نشست / میروم / نمی رود

 
- منسوب (نسبت داده شده است) - زلّت (خطا و لغزش سهو)  شکل درست واژه هاي امالیی:  13.گزینه 2

» هیچ گونه متممی دیده نمی شود بنابراین بی آنکه نیاز باشد گزینه هاي دیگر را بررسی کنیم آن را به در گزینه ي « 14.گزینه 2
عنوان پاسخ می پذیریم. براي آگاهی شما می افزاییم که در گزینه هاي دیگر «سرشار از»، «لذت بردن از» و «بهره گیري از» متمم اسم

می آورند.
ـِ / صبح تکواژهاي این گزینه را می شماریم: و / فلق/ محراب/ ي /  سرخ /گون/ است /  /که/ تو/ در/ آن/ نماز/ ـــ 15.گزینه 1

 
ـِ / شهادت/ را/  گزارد/ ه /اي.  تکواژ (در حالی که در گزینه هاي دیگر، همه  تکواژ دارند) /ـــ

زیرا «ي» در واژه ي «سوزي»، ِي ناشناس (نکره) است. 16.گزینه 4
» سه »، «آسان»قید است و «در دل» متمم قیدي، در گزینه ي « » جمله ي اول شرطی است، در گزینه ي « در گزینه ي « 17.گزینه 3

حرِف اضافه دیده می شود؛ لیک گزینه  هیچ اشکالی ندارد.
در بیت  همۀ نقش هاي دستوري و اجزاي جمله در جاي مناسب خود قرار گرفته اند. اّما در سایر گزینه ها اجزاي جمله 18.گزینه 1

 
نامرتّب است.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
است  شیوة بالغی  : گزینۀ 

 
:  شیوة بالغی گزینۀ 

 
گزینۀ  شیوة بالغی

 
چون فعِل جمله (هستند)، در این جا اسنادي است. در خور توجه شایان: مسند/دو شاعر پرآوازه: نهاد 19.گزینه 2

واژه ها: ادبیّات /  ِ / داستانی /  ِ / تحلیلی / دست /  ِ / ما / را / می گیرد / و / به / یاري /  ِ / تخیل / ما / را / وامی 20.گزینه 3

 
دارد / تا / بیشتر/ به / درون /  ِ / جهان /  ِ / واقعی / برویم / 27 واژه است.

تکواژها: ادب / ي / ات / داستان / ي /  ِ / تحلیل / ي / دست /  ِ / ما / را / می / گیر/ َد / و / به / یار / ي /  ِ / تخیّل / ما / را / وا /

 
ـِ / َرو / یم 41 تکواژ است. می / دار / َد / تا / بیش / تر / به / درون /  ِ / جهان /  ِ / واقع / ي / ب

 
اوج مراتب انسانی واژ (انسان + ي) صفت، مضاف الیه و مشتق است 21.گزینه 3

 
نشسته بودند از مصدر نشستن دو جزئی (ناگذر)است 22.گزینه 2
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23.گزینه 4

 
 دگرگونی (ها) عالمت جمع                                    

 
 پی در پی  صفت

 
 سیاسی  صفت 

 
 اجتماعی  صفت 

 
 فرهنگی  صفت

 
 عناصر  مضاف الیه 

 
 تازه  صفت

 
- اند�شه  مضاف الیه  

 
 مکتب (ها)  عالمت جمع

 
 فکری  صفت

 
 ادبی  صفت 

 
 ارو�ا  مضاف الیه  

 
 عناصر(ی)  (ی) نکره

 
 تحّوالت  مضاف الیه 

 
 تحّوالت(ی)  (ی) نکره

 ایرانی  صفت
 آن  مضاف الیه 

آن (ها)  عالمت جمع
 نوشته (ها)  عالمت جمع

 منثور  صفت
 نثر (ها)  عالمت

 ساده  صفت 
 داستانی  صفت

 داستان(ها)  عالمت جمع
 کوتاه  صفت

 جمال زاده  مضاف الیه 
 پر تحّرك  صفت

 مردمی  صفت
 دهخدا (مضاف الیه داستان)

 دهخدا (مضاف الیه طنز) 
واژه هایی که امالي آن ها نادرست آمده است: ضاللت، احراز و متّرصد 24.گزینه 4

ُمهمل (بیهوده) و گذارد، در متن غلط آمده. به خاطر داشته باشید که هر گاه «گذاردن / گزاردن»  با نهادن یا سپري 25.گزینه 4
کردن قابل تعویض باشد با «ذ» و در موارد دیگر با «ز» نوشته می شود. براي مثال: قانون گذار (آن که قانون می نََهد)، عمر گذار(آنکه
عمر را پشت سر می نهد، سپري میکند)، راه گذار و ... و در موارد دیگري که معناي ادا کردن، به جاي آوردن، انجام فریضه، توضیح

دادن، تعبیر کردن، گزارش کردن و همانند آن در نظر باشد، همچون: سپاس گزار، قرض گزار، نمازگزار، خواب گزار، خبرگزار و ...
در این گزینه، هر دو فعل به کار رفته، یعنی «فرو آر»و «بمال» گذرا به مفعول اند. 26.گزینه 2

 
واژه ها: 27.گزینه 4

ـِ / مردم شناسی/ و/ عبارت /است /از /علم/ به/ آداب/ و/ رسوم/ و/ ـِ /عوام /یا/ توده شناسی/ شاخه اي/ است/ از/ علم/ـــ دانش/ـــ

 
ـِ / آن/ قوم/ را /آشکار/ می سازد. ـِ / ملی/ـــ افسانه ها/ي /یک /قوم/ و/ خصایص/ـــ

 
تکواژها:

ـِ /مردم /شناس/ي/ و ـِ / عوام/ یا/ توده/ شناس/ي/ شاخ / ه/ اي (یاي نکره و صامت میانجی) /است/   /از/ علم / ــ ـِ ش/ــ دان /ــ
ـِ / آن/ قوم/ ـِ / ملت (ملۀ)/ ي /ــ /عبارت/ است /    / از/ علم /به /آداب /و/ رسوم /و/ افسانه /ها/ي /یک/ قوم/ و/ خصایص/ ــ

ـَ د ( تکواژ) را /آشکار/ می/ ساز/ـــ
چهار فعل سازنده ي جمله ها: می زنند، می برند، است و نهاده اي 28.گزینه 3

-سروده هاي -این پدیده ها،  -دید اجتماعی،  -دیگر پدیده ها،  -همۀ موجودات،  -دیِد تازه،  ترکیب هاي وصفی:  29.گزینه 1

 
- جایگاِه ویژه -ادب فارسی،  -ادِب نوین،  -سروده هاي انتقادي،  نمادین، 

-سروده هاِي او -دیِد نیما،  -شاعران غرب،  -یادآوِر نگاه،  -نگاِه او،  -دیِد او،  -شعِر نیما،  -مطالعۀ شعر،  ترکیب هاي اضافی: 

 
براعت: برتري جویی(برائت: بیزاري - دوري- پرهیزکردن) 30.گزینه 3

 
ضجرت: تنگ دل شدن- اندوه- مالل(زجر: آزار- شکنجه- اذیّت)

معنی متن:«مرکز آسمان دانش و مروارید دریاي علم و ستاره ي آسمان کمال و جواهر معدن زبان آوري و استاد دانشمنداِن[سرزمیِن]
ماوراءالنّهر بود و در جوانی که در سمرقند زندگی و تحصیل می کرد، در نهایت ناتوانی و تنگ دستی بود و به نویسندگی می پرداخت و

هزینه ي زندگی او را از حقوِق آن(حقوق نویسندگی ) به دست می آمد. شنیدم که گفت: زمانی، اندوه و دل تنگی بر من عالب شد و
فقر، زندگی در این دنیاي پهناور را برایم دشوار کرد و کار(تهی دستی ام) به جایی رسید که شلوار[م] را فروختم و با بهاي آن نان

 
خریدم.»

عریضه: واژه ي«ضجرت» به معنی«دل تنگی» از کتاب هاي درسی حذف شده، اّما ظاهراً هم چنان در ذهن طّراحان و کتاب هاي تاریخ
مصرف گذشته شان باقی مانده است! 

امالي درست واژه ها: هایل: هول آور- هراس آور- ترسناك( حایل: جداکننده- هر چه میان دوچیز قرار بگیرد و 31.گزینه 1

 
بینشان جدایی بیندازد.)

 
معنی عبارت:«یکی از پادشاهان به بیمارِي [سخت و] ترسناکی دچار شده بود که یادآوري نکردنش بهتراست.»
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گزینه ي 1: خالصه( به هرحال) مورد توّجه و قبول پادشاه قرار گرفت، زیرا آراستگِی ظاهر و باطن داشت(زیبا رو و پاك سرشت بود.)

 
هم ردیفانش به جایگاه او حسادت ورزیدند و او را به خیانتی متّهم کردند. 

گزینه ي2: فرد نادان چاقی را دیدم[که] لباسی گران قیمت به تن [داشت] و بر اسب عربی(تاَزنِده) سوار[بود] وبَرده[اش] به دنبال[ ِ او]

 
می دوید.

گزینه 3: درباره ي یکی از پادشاهان غیر عرب حکایت کرده اند که به دارایی[هاي] مردم دست درازي و آن را غارت می کرد و بنا را
بر ظلم و آزار آنان گذاشته بود تا حّدي که مردم به خاطر کردار[هاي] فریب کارانه اش کوچ کردند و به سرزمین بیگانه رفتند.

 
سه جزئی با مسند - متّمم قیدي: احیاي زبان فارسی 32.گزینه 3

 
متّمم قیدي: احیاي زبان فارسی 

 
بررسی دیگر گزینه ها:

 
1) چهار جزئی با مفعول و مسند

 
دقت کنیم! « از نمایندگان سبک عراقی» ظاهري مانند متّمم دارد، اّما در جایگاه مسند قرار گرفته است.

2)«می توان نام برد» فعل غیر شخصی است که وجه مصدري نامیده می شود، یعنی نهاد مشخّصی ندارد، بلکه مانند مصدر، مفهوم عمل یا

 
حالتی را بدون اشاره به شخص و زمان آن بیان می کند.

عریضه: این گزینه، از اشتباهات غیر قابل چشم پوشی و فراموشی است و البته مثل بقیه ي اشتباهات کنکور، چنیدن فقره(!) سابقه هم
دارد! هیچ معلوم نیست که چنین جمله اي چرا باید به عنوان سوال«اجزاي جمله» مطرح شود. جمله اي که نه فعل درست و درمانی دارد

 
و نه نهاد مشّخصی، نه دانش آموز متّوجه ساختار جمله شده و نه طّراح.

 
4) سه جزئی با متّمم

 
متّمم قیدي

 
بعضی از واژه هاي مرّکب، در حقیقت، فشردة یک جملۀ سه جزئی گذرا به مفعول اند که گاهی مفعولشان همراه با 33.گزینه 1

 
وابسته آمده است:

 
گالب پاش: وسیله اي که گالب را می پاشد.       مداد پاك کن: وسیله اي که[اثِر] مداد را پاك می کند.

 
ِگل گیر: وسیله اي ِگل را می گیرد.       قلم تراش: وسیله اي که قلم را می تراشد.

براي شناختن شیوة «عادي» از «بالغی»، حتمًا باید به معنی درست بیت دقّت کنیم تا بتوانیم نقش کلمات را تشخیص 34.گزینه 4

 
) ترتیب اجزاي جمله به هم نخورده است. بدهیم و ساختار دستوري جمله ها را مرتّب کنیم. در گزینۀ (

 
بررسی دیگر گزینه ها:

 
: تقّدم فعل بر مفعول ( مصراع دوم): بیار آن گرد را  آن گرد را بیار گزینۀ 

 
معنی بیت:[قدري] از آن َگردي را که از دریا بر می آوردي، بیاور و بر َگرِد من بگذار!

 
) شکل مرتّب مصراع: سرم به هر باده مست نمی گردد. گزینۀ 

 
معنی بیت: سرم( وجودم)با هر شرابی از خود بی خود نمی شود  شرابی را که با آن مأنوسم کنار بگذار.

 
: تقّدم فعل بر مفعول( مصراع اّول): بیار آن معجز هر مرد و زن را  آن معجزة هر مرد و زن را بیاور. گزینۀ 

داشتن، گذر به مفعول دارد. گنجیدن گذر به متمم دارد. شکافتن، گذر به مفعول دارد و استن گذر به مسند. 35.گزینه 4

 
) است اّما در گزینۀ  حذفی صورت نگرفته. ) می بارد،  ) فعل است،  گزینۀ  36.گزینه 4

در گزینه هاي دیگر، گروه هاي مفعولی«درد دل دوستان»، «جان» و «خون من» مقّدم آمده اند. اّما در گزینۀ  «روز 37.گزینه 2

 
رویش» نهاد جمله است و در ابتداي جمله آمده است.

»  را نشانۀ مفعولی است و در گزینه هاي دیگر، را نشانۀ فک اضافه است. در گزینۀ  « 38.گزینه 1

 
مراحل تجزیه این چنین است: 39.گزینه 1

، د ر تجزیۀ دوم به جاي «وا + بسته»، «وا + بست» نوشته شده است. وابسته + ي  وا + بسته  بست + ه لیک در گزینۀ 
ـِ / زمین / و / تناسب واژه ها: گزارشگر/ ماننِد/ مهندسی / است/ که / می خواهد / بنایی / را/ بسازد / ابتدا / وضع/ ــ 40.گزینه 1

 
ـِ / خود / مجسم / می کند / سپس / به / طرح ریزي / می پردازد/ 28 واژه ـِ / ساختمان / را / در / ذهن / ــ / ـ

ـِ / زمین ـَ د / ابتدا / وضع/ ــ ـَ د / بنا/یی / را/ بِــ/ ساز/ ـ ـِ ش /گر/ مان/نِد/ مهندس/ ي / است/ ?/که / می خواه / ــ تکواژها:گزار/ــ
ـَ د/ ـَ د / سپس / به / طرح /ریز/ي / می/ پرداز/ــ ـِ / خود / مجسم / می/ کن/ـ ـِ / ساخت/مان / را / در / ذهن / ــ / و / تناسب / ـ

45 واژه

 
جاي اصلی ضمیر در مصراع دوم چنین است: تا تو دست به خون من نیاالیی. 41.گزینه 2

 
42.گزینه 4 «شیخ نیشابور»  نهاد،  «آن کودك نورسیده را»  مفعول،  «دید» فعل ← سه جزئی گذرا به مفعول

 
تشریح گزینه هاي دیگر:
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1234
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گزینه ي  «1» :  «شیخ نیشابور»  نهاد، «عمق فکر و قدرت بیاِن موالنا» مفعول،  «شایسته ي تحسین»  مسند،  «دید»  فعل اسنادي ← جمله

 
ي چهارجزئی گذرا به مفعول و مسند

گزینه ي  «2» :  «شیخ» نهاد،  «کودك نو رسیده ي بهاء ولد»  مفعول،  «انسانی برتر از ...»  مسند،  «یافت»  فعل اسنادي ← جمله ي

 
چهارجزئی گذرا به مفعول و مسند

گزینه ي  «3» :  «موالنا»  نهاد،  «عطار را»  مفعول،  «تقریبًا هم سان»  مسند،  «یافت»  فعل اسنادي ← جمله ي چهارجزئی گذرا به مفعول و
مسند

 
مرتّب شدة مصراع اّول: چرا غم دگران من (م) را پریشان می کند. 43.گزینه 2

 
غم: نهاد / پریشان: مسند /  «م» : مفعول

 
اگر نه  جان ها به یکدیگر بسته است؟

44.گزینه 3 «می پرسی»  فعل گذرا به مفعول و متمم است؛ بنابراین  «من دیوانه را = از من دیوانه»  در این جمله متمم فعل (اجباري)
است. سایر موارد در دیگر گزینه ها  «متّمم قیدي»  محسوب می شوند.

اگر کلمه اي بر مصّوت ختم شود و بعد از آن مصّوت دیگري بیاید، دو مصّوت با هم تلّفظ نمی شوند و یک صامت مورد 45.گزینه 4

 
نیاز است که بین دو مصّوت قرار گیرد که به آن «واج میانجی» می گویند.

 
واج هاي میانجی عبارت صورت سؤال به شرح زیر است:

1-  «یـ»  در فضایی 2-  «گ»  در هرزگی 3-  «ك»  در نیاکان 4-  «ي»  در همه ي 5-  «گ»  در آزادگان 6-  «ي»  در شهداي

 
-جمله ي اّول: دوجزئی(ناگذر) 46.گزینه 3

 
شور جوانه زدن و امید شکفتن در نهاد ساقه شان می خشکد

 
شور جوانه زدن و امید شکفتن ← نهاد

 
در نهاد ساقه شان ← متمم اختیاري 

 
می خشکد ← فعل ناگذر

 
- جمله ي دوم: سه جزئی گذرا به مفعول(نهاد: محذوف)

 
در پایان به جرم گستاخی در برابر کویر از ریشه شان برمی کنند.

 
در پایان به جرم گستاخی ← متمم قیدي

 
در برابر کویر از ریشه ← متمم قیدي

 
شان ← مفعول

 
برمی کنند. ← فعل

 
- جمله ي سوم: سه جزئی گذرا به مفعول(نهاد: محذوف)

 
در تنور می سوزانند شان

 
در تنور ← متمم قیدي 

 
می سوزانند ← فعل

شان ← مفعول

 
در عبارت صورت سؤال، به ترتیب سی و چهار تکواژ و بیست و دو واژه وجود دارد که عبارت اند از: 47.گزینه 3

ـِ / جدید / از / گذشت / ه / ان / و / باز ـِ / ما / بر / داشت /  ـِ / روز / گار /  تکواژها: از / زمین / ه / ها / ِي / تازه / گی / در / آثار / 

 
ـِ / آن / ها / است /  ← 34 تکواژ ـِ / نو / ین /  / ساز / ي / 

ـِ / ـِ / نوین /  ـِ / جدید / از / گذشتگان / و / بازسازي /  ـِ / روزگار / ما / برداشت /  واژه ها: از / زمینه ها / ِي / تازگی / در / آثار / 
آن / ها / است ← 22 واژه

 
واژه هاي گزینه ي  «1»  از ترکیب (صفت + اسم) ساخته شده اند و تمامًا صفت هستند: 48.گزینه 1

 
خوب (صفت) + چهره (اسم) ← خوب چهره (صفت)

 
بد (صفت) + بخت (اسم) ← بدبخت (صفت)

 
تنگ(صفت) + دست (اسم) ← تنگ دست (صفت)

 
خوش(صفت) + حال (اسم) ← خوش حال (صفت)

 
نو (صفت) + پا (اسم) ← نوپا (صفت)

 
تشریح گزینه هاي دیگر:

 
گزینه ي  «2» :  «چهل ستون»  و  «سه تار»  اسم هستنند.

 
گزینه ي  «3» :  «بزرگداشت»  و  «باالدست»  و  «نخست وزیر»  اسم هستند.

گزینه ي  «4»  :  «سیاه چادر»  و  «زیرگذر»  اسم هستند و  «نوزاد»  از (صفت + بن مضارع) ساخته شده است.

رشتۀ
– –––
نهاد
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در منظومۀ ارائه شده، چهار ترکیب وصفی و شش ترکیب اضافی وجود دارد که عبارت اند از: 49.گزینه 4

 
- خواب لطیف - یک خواب    - یک شعله    - یک چینه   ترکیب هاي وصفی: 

- مرغان اساطیر - پرمرغان    - صداي پر    - احساس تو    - موسیقی احساس     - مردم شهر     ترکیب هاي اضافی: 
) «را» مفعولی است ولی در سایر گزینه ها فک اضافه است و باعث جابجایی مضاف و مضاف الیه می  حرف «را» در گزینۀ  50.گزینه 1

 
شود.

 
-سفر جان غافل/  -دِل طفل طبعان -سبب غفلت ها/ 

 
» حرف «واو» نشانۀ ربط و پیوند است. * در گزینۀ « 51.گزینه 2

 
 - خود : بدل / - روز : معطوف / - رسم : معطوف

 
1-خیمه ي  سلطان/ 2- جدایی/ 4-آسودگی 52.گزینه 3

 
کیش، هاله، زمین، پروانه، بحران، تمنّا، کین، معنا، آوا، فرآیند، بیگانه 53.گزینه 2

 
بیش از بد : نقش قیدي دارد. مابقی نقش ها درست است. 54.گزینه 1

 
جمله ي بعد از حرف ربط وابسته ساز جمله ي وابسته یا پیرو است. که ... 55.گزینه 2

 
56.گزینه 3

 
جمله هاي استثنایی زبان فارسی 3 57.گزینه 4

 
58.گزینه 1

 
ساخت در معنی سازگاري : جمله ي سه جزئی گذرابه متمم می سازد  59.گزینه 3

 
می باش 60.گزینه 4

 
61.گزینه 1

- چنگ( بار)/ - پرشور/ - دالویز /  - او /  - عنصري /  - حسرت/  - رشک/  - رودکی/ وابسته هاي پسین: 62.گزینه 2

 
- ي(در بسیاري) - بسیار/  - ها(نمونه ها)/ - ها(غزل ها) /  - ها(غزل ها)/ - غزل/  - شاعر/

* طراح محترم کنکور سراسري «چنگ» را دو بار مضاف الیه گرفته است (نغمۀ چنگ - آواز چنگ)، که البته باید واژة «عنصري» را نیز

 
دو بار به عنوان مضاف الیه در نظر می گرفت (رشک عنصري - حسرت عنصري)

 
در این صورت گزینۀ  پاسخ صحیح می شد. در هر صورت نظر کنکور سراسري ارجح است.

 
ـَـ ن) معتدلی، تیرها، درخشان،  واژه ـَـ نده) / رسیدن (رسید + ـ وندي: زمستانی (زمستان + ي) / پرنده (پر + ـ 63.گزینه 4

 
مرّکب: بادگیر (باد + گیر)  واژه 

وندي - مرّکب: روز شماري (روز + شمار + ي) / خستگی ناپذیر (خسته + [گ] ي + نا + پذیر) / شوریده حال (شوریده + ه + حال) 

 
واژه

 
آموزش .... سه زبان فارسی، عربی، انگلیسی: صفت مضاف الیه 64.گزینه 2

 
بررسی سایر جمالت بیت: 65.گزینه 4

 
 بزم او گشتم

 
 او  را  دیدم (پنداشتم)

 
حقیر راه  گشتم

 
 شیطان را بشکنم.

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها: 66.گزینه 3

 
: به دختر چه خوش گفت بانوي ده (چهار جزئی با مفعول و متمم) گزینه ي 

 
: به بازار گندم فروشان گراي (سه جزئی با متمم) گزینه ي 

 
: علم و ادب می فروشد به (در ازاي) نان (به قدرتمندان) (چهار جزئی با مفعول و متمم) گزینه ي 

شمارش تکواژ ها: هر / انسان / ي / ِب / پذیر / َد / آن / چه / پیغم (پیغام) / بر /  ِ / وي / گفت / ه / است /  / از / 67.گزینه 1

 
اهل /  ِ / شریعت / است /  / و / هر / انسان / ي / به / جاي / آور / َد / اهل /  ِ / طریقت / است /  /  تکواژ

ِ / وي / گفته است / از / اهل / ّ / شریعت / است / و / هر / انسانی / به شمارش واژه ها : هر / انسانی / بپذیرد / آن / چه / پیغمبر /  

 
جاي آورد / اهل /  ِ / طریقت است   واژه 

1234
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دقت کنیم! تقطیع تکواژها و واژه ها به صورتی که می بینید، تصور طراح سوال را نشان می دهد که صد البته هیچ گونه توجیه علمی ندارد
و کامًال نادرست و مغایربا شیوه ي خود سازمان سنجش و پاسخ همه ي کنکور هاي گذشته است . تقطیع (پیغمبر) به دو تکواژ، بدون

توجه به مخفف بودن این واژه و همین طور، تقطیع (آن چه) به دو واژه، بسیار محل اختالف و مغایر با اطالعات کتاب درسی، معلم و

 
دانش آموز است.

فروختن به/ چسباندن به/ کاستن از/ اندودن با: این مصدرها جمله چهارجزئی گذرا به مفعول و متمم می سازند. 68.گزینه 3

 
در این گزینه  تکواژ وجود دارد: نور/ ي/ از/ آن/ دیده/ ه/ که/ بین/ ا/تر/ است/ ∅  69.گزینه 4

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها: گزینه ي  هم داراي  تکواژ است.

 
: دور/ به/ تو/ خاتم/ ِ-/ دور/ ان/ نبشت ∅/  تکواژ گزینه ي 

 
: رد/ مـ/ کن/ ∅/ َ- م/ که / از/ همه/ رد/ گشت/ ه/ ام/  تکواژ گزینه ي 

 
: چشم / ه/ ِ-/ مه/ تاب/ ِ-/ تو/ سرد/ ي/ گرفت/ ∅/  تکواژ گزینه ي 

بعضی (صفت) + سروده¬ها (اسم) + ِ- (نقش نماي –ِ) + شاعران (اسم) + ِ- (نقش نماي –ِ) + گذشته (صفت) 70.گزینه 3
منظور از این سوال این است که جمله مرکب را با حذف جمالت وابسته، تبدیل به یک جمله مستقل کنیم. در این صورت 71.گزینه 4

 
جمله مستقل نهایی، یک جمله سه جزئی اسنادي خواهد بود:

 
شهرت یافتن صاحبان هنر در هنر خاص خود، یکی از مقتضیات تمدن جدید است.

گرد تشنگان می گشت، جمله پنجم است که در آن شناسه –َ م از آخر فعل به قرینه لفظی حذف شده است: با توجه به 72.گزینه 2

 
جمله قبلی یعنی آب برداشتم، فعل این جمله هم باید به صورت اول شخص مفرد بیان شود: آب برداشتم و گرد تشنگان می گشتم.

 
بررسی موارد در سایر گزینه ها:

 
در جمله دوم، گفت به درستی آمده است و با نهاد خود (یکی) مطابقت دارد. (رد گزینه یک)

جمله اول: یکی در حرب احد بود/ نهاد جمله: یکی (یکی در متون تاریخی، نشانه نکره نیز بوده، اما در این جمله به عنوان نهاد به کار
رفته است. در هر صورت یکی صفت مبهم نمی باشد. از جمله صفات مبهم می توان به هر، همه، دیگر، هم، هیچ، فالن، پاره اي، چند اشاره

 
( کرد.) (رد گزینه 

با بازگردانی جمله ششم، متوجه می شویم ضمیر که در نقش مفعول به کار نرفته است. این جمله را می توان به دو شیوه بازگردانی کرد: 
- تا که رمقی از حیات دارد. (راي - تا رمقی از حیات براي که باقی است (را در نقش حرف اضافه به کار رفته و که نقش متمم دارد) 

 
( مالکیت و که نقش نهاد دارد) (رد گزینه 

 
جهان بینی موالنا، شعر او را، ممتاز ساخته است. 73.گزینه 4

 
           نهاد                  مفعول      مسند        فعل

 
ـِ/ر/ا/ه  واج دومین گروه اسمی: «کوره راه هاي پر نشیب و فراز»، هسته: کوره راه:کـ/او/ر/ 74.گزینه 2

هم + سنگ + ي + ِ- + آوا + ي + و + معنا + ي + در + شعر + مشکل + ي + پوي + ا + و + بسیار + هنر + مند + انه + 75.گزینه 3
ایجاد + می + کن + د + و + در + تقویت + - ِ + موسیقی + - ِ + زبان + مؤثر + است + ∅ ←  تکواژ

- طاووس  بدل - حسن قامت سرو  معطوف/  - بار و بار  تکرار/  76.گزینه 4
این + همه + تالش + - ِ + روز + انه + این + پر + کار + ي + - ِ + درنگ + نا + پذیر + این + زد + و + خورد + - ِ + 77.گزینه 3

همیشه + می + از + عشق + ي + است + که + به + خدا + ي + زیب + ا + ي + ها + می + ورز + یم ( تکواژ)
هستۀ گروه اسمی اّولین اسم با کسره یا آخرین اسم بدون کسره گروه اسمی است در گزینه  (تعیین) هسته گروه 78.گزینه 1

اسمی است.

 
معادل هاي اجزاي ساختمان واژه     دهش= نگارش  بن مضارع + ش  79.گزینه 2

 
زیرنویس = دورنما / نامنظم = ناتمام / آبرفت = دست فرسود

 
اسم داراي حرف اضافه اختصاصی باشد متمم اسمی می خواهد که وابسته گروه اسمی است. 80.گزینه 3

 
عالقه  به مبانی اسالم  متمم اسم

 
جمله اول و دوم:  جزیی گذرا به مسند/ جمله سوم:  جزیی گذرا به مفعول/ جمله چهارم:  جزیی گذرا به متمم  81.گزینه 4

 
جمله پنجم:  جزیی گذرا به مسند/ جمله ششم:  جزیی گذرا به مفعول و مسند/ جمله هفتم:  جزیی گذرا به مفعول

 
پس گزینه  (چهار جزیی گذرا به مفعول (متمم) به کار نرفته است.

درآوردن، بر افتادن، برآمدن، واداشتن، درگذشتن، فرا گرفتن 82.گزینه 2
می رفتم: دو جزیی/ بشنوید: چهار جزیی گذر به مفعول و متمم 83.گزینه 4

 
84.گزینه 1 در گزینه  فعل «نسازد» به حرف اضافۀ اختصاصی نیاز دارد. «با من» متّمم فعل است و بر فعل مقّدم شده است.

 
-کم پشت -سرخ رو –  -استخوان –  -بلند قد –  -پیرمرد –  -چهار راه –  واژه هاي مرّکب:  85.گزینه 2
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) جهان آفرین - پر فریب  مورد گزینۀ 

 
) کم کم - دلبر - گلوگیر  مورد گزینۀ 

 
) سرحال - خوشرو - دوردست  مورد گزینۀ 

به مفهوم آتش گرفتن به کار رفته - در گزینه ي  و  به معنی اخذ کردن و ستاندن ولی متأسفانه در گزینه ي  در 86.گزینه 1
مفهوم گرفتن دامن که می توان برداشت کنایی داشت.

تکواژهاي داخل کمانک (به/ هم/ سرا/ ي/ نقش نماي اضافی/ قلب/ نقش نماي اضافی/ تو/ می/ تپ/ د/ با/ شوق)- 87.گزینه 3
(عاشق/ انه/ ترین/ نغمه/ را/ دو/ بار/ ه/ ب/ خوان/ ي)

بازي ي / سی - ي - اسی - ي / انقالبی - ي - ون /  فرایند افزایشی - (شادي - ي / زي - ي - اد / مردم خی - ي - 88.گزینه 4

 
بان  فرایند افزایشی)

در الف و ه - به ترتیب شد به معنی رفت و سپري شد و گذشت که  جزیی ناگذر به حساب می آیند. 89.گزینه 2
تکواژهاي گزاره عبارتند از: به / پوي / ا / ي / و / رس / ا / ي / نقش نما / کاینه / ات / بست / ه / گی / نقش نما / ابد 90.گزینه 3

/ ي / دار / د.
جمله اي اول (شنید)  جزئی گذرا به مفعول و متمم / جمله ي دوم (شادمان شد)  جزئی گذرا به مسند / جمله ي سوم 91.گزینه 3

(چشم پوشید)  جزئی گذرا به متمم / جمله ي چهارم (داد)  جزئی گذرا به مفعل و متمم / و جمله ي پنجم (رسید)  جزئی ناگذر
در این گزینه همه ي واژه هاي مرکب از الگوي ساخت: اسم + اسم ← اسم مرکب هستند. 92.گزینه 1

در بیت (الف) و (د) فعل گرفتن به معنی (ایراد گرفتن) به کار رفته است. 93.گزینه 2
به چشمهاي تو (سوگند میخورم) به قرینه ي معنوي حذف شده. 94.گزینه 3

 
جهان  گیر  ان    تکواژ 95.گزینه 2

 
اسم  نویس  ي    تکواژ

 
پراکند  ه  گی    تکواژ

خدا / تان / ب / میر / ان / ا / د /  تکواژ 96.گزینه 1

 
97.گزینه 4

خسته و بی  تاب  معطوف / دمساز - دمساز  تکرار 98.گزینه 3
واژة «گلوگیر» هستۀ گروه اسمی: واژة مرّکب 99.گزینه 4

پنج غلط و همه درست (کژتابی) دارد. 100.گزینه 1
مفهوم صورت سؤال این است که باید به خوي و خصال خویشتن متّکی بود و نه به آبا و اجداد خود که در گزینۀ  به 101.گزینه 3

مضمون دیگري اشاره دارد که خردمند باید در پی نام نیک آرزوي زیستن داشته باشد و گزینه   هاي دیگر با صورت سؤال مفهومی
یکسان دارند.

در  / این / سال ها / جلوه / ش / را / از دست داده بود /  واژه 102.گزینه 3
دل کندن: مفهوم کنایی دارد و فعل مرکب است و نیاز به حرف اضافه ي اختصاصی (از) دارد پس گزینه ي  :  جزئی 103.گزینه 3

گذرا به متمم است.
شنیدن: شنوا / خواندن: خوانا / رفتن: روا / که همگی صفت هستند. 104.گزینه 1

- نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش (است) - هر که در آفاق (است) /  گوشم به راه (است) /  105.گزینه 2
نمایندگان مجلس، الیحه ي بودجه ي امسال را به تصویب رساندند. 106.گزینه 3

 
گزینه ي  :  واژه دارد و سایر گزینه ها  واژه دارند. 107.گزینه 1

 
ـِـ + غِم + ش + شنیده می شد /  واژه نوا + ي + حزن انگیز + ـ

فعل ستادن (چه چیزي را - از چه کسی)  جزیی گذرا به مفعول و متمم 108.گزینه 4

 
مطالعه ي تفاسیر قرآن: مضاف الیه مضاف الیه 109.گزینه 1

 
غزلیات این شاعر: صفت مضاف الیه 

 
مهارت در کشف: متمِم اسم

 
طاق ابروي یار منش مهندس شد  طاق ابروي یار من مهندسـ  شد 110.گزینه 2

 
فشاندند در پاي وز بر سرش (فشاندند) 111.گزینه 3

112.گزینه 3

 
واژه هاي ساده: دستگاه، پگاه، پارچه، کلوچه، زمستان، دیوار، خاندان، ناودان، تهمینه، ساربان 113.گزینه 1

 
واژه هاي مشتق: گفتار، آمیزه، دردمند، بهاره، کمانک، رفتن
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واژه هاي مرّکب: دو پهلو، مداد پاك کن، گالب

واژه هاي مشتق- مرّکب: ناخودآگاه، سرتاپا، سه گوشه
«دیدگان» مفعوِل جملۀ دوم  و واژة مشتق است. 114.گزینه 4

 
ناسپاس = نافرمان  / منشی گري - صوفی گري / رندانه = مردانه / کشتار= دیدار  115.گزینه 1

 
» :  «طلب کار»  قافیه و مرّکب است. در گزینۀ  « 116.گزینه 1

»  واژه هاي قافیه به ترتیب عبارت اند از:  «گلزار، شهوار، دیوار»  که «مشتق» هستند. »  و  « »  ، « در گزینه  هاي  «
1

234
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