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 69هاي تكميلي كتاب زبان فارسي سال تست
 (69)رياضي ـ  تعداد تکواژهای مقابل کدام عبارت، درست است؟ . 1

 تکواژ( 8ام مالامال خشم است )( سینه2  تکواژ( 7( خدایتان بمیراناد )1
 تکواژ( 11اید )های گران برگرفته( پشتواره4 تکواژ( 9بمانَد )( پایاپی در فرومایگی 3

 (69)رياضي ـ  در عباراتِ زیر، به ترتیب، زمان افعال کدام است؟ . 2

رذرانی؟! باید عزیزان و کسانت را ترک ای و عمر را به بطالت میقدر، چرا در ایل ماندهکردند که با این تصددی  ررانملامتم می»

 «رویی.
 ستمر، ماضی ساده، مضارع اخباری، مضارع التزامی( ماضی م1
 ( ماضی مستمر، ماضی نقلی، مضارع مستمر، مضارع التزامی2
 ( ماضی استمراری، ماضی نقلی، مضارع اخباری، ماضی التزامی3
 ( ماضی استمراری، ماضی نقلی، مضارع اخباری، مضارع التزامی4

 (69ي ـ )رياض موجود است؟« دو نقشِ تبعی»در کدام سروده  . 3

 ی صبح / عاشق ابرهای سرگردان( عاشقم، عاشق ستاره1
 های حسرت و ناکامی( آتش زنم به خرمن امیدت / با شعله2
 تابی / دمساز باش با غم او دمساز( ای مرغ دل که خسته و بی3
 کنم( اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت / ای شهر پر خروش، تو را یاد می4

 (69)رياضي ـ  است؟« مرکب»ی ، واژه«ی رروه اسمیهسته»در کدام بیت  . 4

 ها بکشت / هم بر چراغدان شما نیز بگذرد( بادی که در زمانه بسی شمع1
 ( ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن / تأثیر اختران شما نیز بگذرد2
 ( ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع / این گرگی شبان شما نیز بگذرد3
 که هست گلوگیر خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد( آب اجل 4

 (69)رياضي ـ  کدام عبارت، نیاز به ویرایش دارد؟ . 5

 ی او گرفت، که اتّفاقاً همه درست بود.( منتقد، پنج غلط از مقاله1
 کند.را جلب می هی مقاله با انتخاب نام مناسب برای آن، توجّه خوانند( نویسنده2
 ماند.ی آن همواره در ذهن خواننده، باقی می، پایان خوبی داشته باشد، خاطره( اگر نوشته3
 کنند.تر، غالباً از عنصر فضاسازی، استفاده می( شاعران و نویسندگان برای تأثیرگذاری بیش4

 (69)تجربي ـ  متنِ زیر، فاقد کدام نوع حمله است؟ . 6

پوشید. فردای آن روز چوپان دختر را به خیر داد. خیر پس از رنج بسیار به خیر که این خبر را شنید، شامان شد و از سفر چشم »

 «خوشبختی و کامیابی رسید.
 ( سه جزئی گذرا به متمم2 ( چهارجزئی گذرا به مفعول و متمم1
 ( سه جزئی گذرا به مسند4 ( چهارجزئی گذرا به مفعول و مسند3

 (69تجربي ـ ) کاملاً یکسان است؟ هاواژهساختمان کدام رروه از  . 7

 ( شاهکار، چهل چراغ، کمربند، سفید رود2 گلبها، شب کلاه، کاهمایه، خون( دست1
 بندشکر، پس کوچه، گردن( راد مرد، نی4 ( چوب لباس، سه تار، شترمرغ، پیش پرده3

 (69)تجربي ـ  در معنای یکسان، به کار رفته است؟« ررفتن»در کدام ابیات، فعل از مصدر  . 8

 ر خصم خطا رفت نگیریم بر او / ور به ح  رفت جدل با سخن ح  نکنیمالف( حافظ ا

 کنی به حال ضعیفان / تبم ررفت و دلم خوش به انتظار عیادتب( شنیدمت که نظر می

 ج( ریرند مردم دوستان نامهربان و مهربان / هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس

 مردم رند نکته بسیار مگیر دانی / برد( صوفی چو تو رسم رهروان می
 ( ج ـ د4 ( ب ـ ج3 ( الف ـ د2 ( الف ـ ب1
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 (69)تجربي ـ  صورت ررفته است؟« ی معنویقرینه»در کدام بیت، حذف فعل به  . 9

 ( حکایت ار لب شیرین دهان سیم اندام / تفاوتی نکند گر دعاس یا دشنام1
 کو نه کسب( کسان را دِرم داد و تشریف و اسب / طبیعی است اخلاق نی2
 های تو دانم که تا ز چشم برفتی / به چشم عشق و ارادت نظر به هیچ نکردم( به چشم3
 ( به جای خاك، قدم بر دو چشم سعدی نه / که هر که چون تو گرامی بود به ناز آید4

 (69)تجربي ـ  ها، یکسان است؟ی واژهدر کدام رزینه، تعداد تکواژهای همه . 11

 ( جهانگیران، اسم نویسی، پراکندگی2  هرساله ( آزادانه، هزارتومانی،1
 ( زیباسازی، آینه بندان، پریشان حال4 شناسی، ناسزاگویی، دانشجویی( نشانه3

 (69)انساني ـ  عبارتِ زیر چند تکواژ دارد؟ . 11

 «بهترین شعر، آن نیست که به چندین آرایش زیبا و بدیع آراسته و مزین رردد.»
 ( بیست و پنج4 ( بیست و چهار3 ( بیست و سه2 ( بیست و دو 1

 (69)انساني ـ  جز:در همة ابیات وجود دارد، به« قرینة معنوی»حذف فعل به  . 12

 ( گرفتار کمند ماهرویان / نه از مدحش خبر باشد نه از ذمّ 1
 ای مرگ به که بیماری( من آبروی نخواهم ز بهر نان دادن / که پیش طایفه2
 است / افسوس بر اینان که به غفلت گذرانند ( چشمی که جمال تو ندیدست چه دیده3
 ( به دوستی که ز دست تو ضربت شمشیر / چنان موافق طبع آیدم که ضرب اصول4

 (69)انساني ـ  ، صورت ررفته است؟«الیه بر مضافمضاف»در کدام بیت، تقدیم  . 13

 ( درخت قد صنوبرخرام انسان را / مدام رونق نوباوة جوانی نیست1
 یه را جان به لب رسد / تو خفته در کجاوه به خواب خوش اندری( گر تشنگان باد2
 گو بسرای( بوستانی است مرا از گل و از روی کمال / به سرا آمدی ای بلبل خوش3
 الحان رارسد مژدة گل بلبل خوش( رونق عهد شباب است دگر بستان را / می4

 (69)انساني ـ  است؟ غلطبا توجه به بیتِ زیر، کدام رزینه  . 14

 «آید به منصورم که در دار فنا / رفت چندین حرف ح ، یك حرف ح  نشیند و رفترریه می»
 ، وجود دارد.«صفت پیشین»( در بیت دو 2 ( در بیت دو جملة ناگذر وجود دارد.1
 است.« فنا»الیه در منصورم، مضاف« م»( ضمیر 4 ( نهاد در جملة پایانی به قرینه، محذوف است.3

 (69)انساني ـ  در عبارت زیر، کدام است؟« جملة وابسته»نمودارِ درختی  . 15

 «پالاید.این صافی سحّار اوست که سخن را به زیباترین شکل و قالب می»
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 (69)هنر ـ  های کدام عبارت، درست آمده است؟تعداد واژه . 16

 واژه( 7من پنجاه و دو کتاب برایش خریده بودم. )( 2 واژه( 6( مادرش زنی کدبانو و شیرین زبان بود. )1
 واژه( 6شد. )( میرزا از ابتدای صدارت وزیرالوزرا خوانده می4 واژه( 7بود. )اش را از دست دادهها جلوه( در این سال3

 (69)هنر ـ  آمده است؟ غلطی کدام عبارت، در مقابل آن دهندهاجزای تشکیل . 17

 جزئی گذرا به مفعول(ش بیابید. )سه( نخست عشق را در خویشتن خوی1
 جزئی گذرا به مسند(( بسیار عشق ورزیدن، یعنی برای ابد زیستن. )سه2
 ( او نباید به این راحتی از آن دیار دل بکند. )چهارجزئی گذرا به مفعول و متمم(3
 مسند( کند. )چهارجزئی گذرا به مفعول وآدم را عجب کلافه می« مروه»و « صفا»( این سعی بین 4

 (69)هنر ـ  شود؟ساخته می« صفت»ها، به بن مضارع آن« ا»در کدام رزینه با افزودن پسوند  . 18

 ( رسیدن، خوابیدن، آسودن4 ( بریدن، نشستن، آمدن3 ( کوشیدن، دانستن، خواستن2 ( شنیدن، خواندن، رفتن1
 (69ـ )هنر   جز:محذوف است، به« ی معنویفعل اسنادی به قرینه»ی ابیات در همه . 19

 خبر شدمصاحب خبر بیامد و من بی/  دهد ز دوست( گوشم به راه تا که خبر می1
 بود با من روی گرمی آفتابش رااگر می/  ( گران جان تر ز شبنم نیست جان ناتوان من2
 آیدای تا نفیر میهم آتشی زده/  ی سعدی به هر که در آفاق( رسید ناله3
 نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش/  ز هر که جهانش( هر که سودای تو دارد چه غم ا4

 (69)هنر ـ  کدام عبارت به ویرایش نیاز دارد؟ . 21

 نظیری آفریده است.های کمالملك، نقّاشی( کمال1
 ی فردوسی، سند افتخار زبان و ادبیّات فارسی است.( شاهنامه2
 رسید.ی امسال به تصویب ی بودجه( از سوی نمایندگان مجلس، لایحه3
 اند.های جهانی گرفتههای گوناگون عملی، مدالپژوهان جوان در زمینه( دانش4

 (69)زبان ـ  های کدام عبارت، متفاوت است؟تعداد واژه . 21

 بوسی آورده بودند.ترها را برای دست( کوچك2 شد.انگیز غمش شنیده می( نوای حزن1
 نگران و گوش به زنگ نشسته بود.( پیرمرد 4 ها با هم نشست و برخاست داشتند.( سال3

 (69)زبان ـ  وجود دارد؟« ی چهارجزئی رذرا به مفعول و متممجمله»در کدام مصراع  . 22

 ( دیوانگان نترسند از صولت قیامت2 دلی بزنی( به تازیانه گرفتم که بی1
 آید که انصاف از تو بستانم( ز دستم برنمی4 نالم ای پری رخسار( شب از فراق می3

 (69)زبان ـ  کدام است؟« الیه و متمم اسمالیه، صفت مضافالیه مضافمضاف»ترتیب ارتِ زیر، بهدر عب . 23

توان به مهارت خاص بدیل میی تفاسیر قرآن، روح اشعار حافظ شیراز را جلایی خاص بخشیده و از غزلیات این شاعر بیمطالعه»

 «او در کشف رموز عرفانی پی برد.
 حافظ، عرفانی، غزلیات( 2  ( قرآن، این، کشف1
 بدیل، کشف رموز عرفانی( رموز، بی4  ( شیراز، این شاعر، مهارت3

 (69)زبان ـ  خورد؟به چشم می« جهش ضمیر»در کدام بیت،  . 24

 ( ما را به آب دیده شب و روز ماجراست / زان رهگذر که بر سر کویش چرا رود1
 منش مهندس شد ( طرب سرای محبّت کنون شود معمور / که طاق ابروی یار2
 ( نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظ / ز خاك کالبدش صد هزار لاله برآید3
 گیردفروشانش به جامی برنمی( من این دلقِ مرقّع را بخواهم سوختن روزی / که پیر می4

 (69)زبان ـ  ی لفظی صورت ررفته است؟در کدام بیت، حذف فعل به قرینه . 25

 / دعای ستمدیدگان در پیت؟ ( کجا دست گیرد دعای ویت1
 ترتر / به درگاه حق منزلت بیش( یکی را که سعی قدم پیش2
 ی گوهرش / فشاندند در پای و زر بر سرش( بفرمود گنجینه3
  ( دعای منت کی بود سودمند / اسیران محتاج در چاه و بند؟4
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 69هاي تكميلي كتاب زبان فارسي سال تستپاسخ 
 1 یهد رزین1

 عيناً در كتاب همايش آمده است.( شتكواژ )اين عبارت و توضيح  7خدا / ـِ تان / بـ + مير + انـ + ا + د  :داميرانخدايتان ب

 تكواژ )توضيحش در كتاب همايش آمده است.( 9سينه / ام / مال + ا + مال / ـِ / خشم / است +  ام مالامال خشم است:سينه

 تكواژ 01ي / در / فرو + مايه + ي / بـ + مان + ـَ دپپي + ا +  پياپي در فرومايگي بماند:

 تكواژ 8+ ها / ـِ / گران / بر + گرفت + ـِ + ايد 0پشتواره ايد:هاي گران برگرفتهپشتواره

 4 یهد رزین2

 (هاي نشر دريافت حكم شوخي را دارد!ها براي خوانندگان كتاباين پرسش)

 3 یهد رزین3

را « اشقع»بدون هيچ تغيير و دگرگوني. در بيت نخست  ،يك نقشدر  يك جملهكنم كه نقش تكرار، تكرارِ يك واژه است در باز هم يادآوري مي

هايي گرفته است و عيناً در يك جمله تكرار نشده است. در بيت، وابسته يهاي ندارد اما در ادامنخست وابسته يهتوان تكرار دانست زيرا در جملنمي

 .معطوف است« سكوت»دوم نقش تكرار دارد. در بيت چهارم « دمساز»معطوف است و « تابيبي»معطوف است. در بيت سوم « ناكامي»بيت دوم، 

 4 یهد رزین4

 يها واژشود يتر يافت ميگروه اسمي كم يهبسامدتر است. خُب هستاز موردي آغاز كنيم كه كمهاي تركيبي، در تست: قرار شد خط فكري

مركّب است اما « خويشتن»دوم  يهمشتق است.( در گزين« چراغدان)»مركّب نداريم  يهنخست واژ يهدر گزينمركّب يهمركّب؟ بله، واژ

 سوم همين است.  يهدر گزينهم « طبعگرگ»گروه اسمي است. ماجراي  يهدهد كه وابستآشكارا نشان مي ،اي كه پيش از آن آمدهكسره

 ه مسندي.گرو يههست جايگاهاي مركّب است در در بيت چهارم واژه« گلوگير»

 1 یهد رزین5

« البته»شده، اتفاقي نبوده است! و گوينده به جاي قيد تأكيد بودن ايرادهاي گرفتهكاررفته است، زيرا درستجا بهدر اين جمله نابه« اتفاقاً» يهواژ

 د:نمايمعنايي ديگري هم در جمله رخ ميكژتابي )ابهام( « البته»جاي به« تفاقاً »چنين با آمدن قيد ااست. هماشتباه آوردهرا به« اتفاقاً »

 ـ نظر منتقد در هر پنج ايرادي كه پيدا كرده بود، درست بود.0

 اشتباه پنج غلط از مقاله گرفته بود درحالي كه هر پنج مورد درست بود.ـ منتقد به2

 (سشي بسيار زيبا و هوشمندانه بود!پر)

 3 یهد رزین6

جزئي با متمم // داد: چهارجزئي با پوشيد: سهجزئي با مسند // چشمشنيد.( // شد: سه ]راز ش[ول و متمم )خير خبر را عشنيد: چهارجزئي با مف

 جزئي با متمممفعول و متمم // رسيد: سه

 1 یهد رزین7

 اسم + اسمنخست چنين ساختاري دارند:  يهگزين يههر چهار واژ

 چهارم يكسان نيستند: يهنها در گزياما براي نمونه، ساختار واژه

 بند: اسم + اسمكوچه: صفت يا قيد + اسم // گردنشكر: اسم + اسم // پسرادمرد: صفت + اسم // ني

 2 یهد رزین8

 است.در معني بازخواست كردن و خرده گرفتن آمده« گرفتن»الف و د  هايدر بيت

 3 یهد رزین9

 ]2.ني استكرد[لفظي. )طبيعي است اخلاق نيكو نه كسب  يهحذف شده اما به قرين« است»فعل  ،از پايان بيت نخست و دوم

معنايي است زيرا چنين  يه... و اين حذف به قرين ]خورمسوگند مي[هاي تو خورد: به چشمهاي يارش سوگند ميشاعر به چشم ،در بيت سوم

 شود.نميقبل يا بعد ديده يهفعلي در جمل

                                                 
 است.رفتهنبه كار « واره»در آن پسوند  ،برعكس ظاهرش ؛ بنابراينبوده است، يعني باري بر روي پشت پشتبارهدر اصل  پشتوارهـ 0

 تواند ذات خود را عوض كند.نميباشد و آدم بدخلق و بداخلاق يعني خلق نيك بايد در طبيعت و ژن آدمي نهاده شدهـ 2
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* ** 

 2 یهد رزین11

/ نشان + ـه + شناس + ي// مان + ي // هر + سال + ـه // جهان + گير + ان // اسم + نويس + ي // پراكند + ـِ + ي/آزاد + انه // هزار + تو

 + ا + گو + ي // دان + ـِ ش + جو+ ي // زيب + ا + ساز + ي // آينه + بند + ان // پريش + ان + حال نا + سز

 بود.(است. )در كتاب همايش به آن اشاره شده« زيدنسِ»بن مضارع مصدر « زسِ»* 
 است.نيز به كار رفته« پريشروان»ي نوساز است كه در واژه« پريشيدن»بن مضارع مصدر « پريش»** 

 3ی د رزینه11

+ ـِ ش/ ـِ / زيب + ا / و / بديع / آراست + ه / و / مزيّن / گرد + ـَ د/ كه / به / چند + ين / آرا  به + ترين / شعر / آن / ن + است + 

22 تكواژ 

 (3)و  1ی د رزینه12

 ي لفظي()حذف به قرينه ]ش خبر باشد[گرفتارِ كمند ماهرويان / نه از مدحش خبر باشد نه از ذم 

ر مورد نياز از فعل است؛ بنابراين نبايد حذف فعل را داستثنائي ذاتاً بي يهه( است و جملجملجزئي )صوت، شبهاستثنائي يك يهجمل« افسوس»

 هاي استثنائي است.جمله يمقوله اي و برخلاف نگاه كتاب درسي بهآن الزامي دانست. اين پرسش كاملاً سليقه

 2ی د رزینه13

 پرسش طرح شده است.« راي فك اضافه»در واقع از 

 را جان = جانِ تشنگان باديهتشنگان باديه 

 4ی د رزینه14

 است. « آيدام ميگريه»نخستين فعل اين جمله 

ضميرِ اسه جاي شنبههميشه سوم شخص است و  شانها، شناسهگفتند، زيرا برخلاف ساير فعلمي« شخصهلازم يك»ها از قديم به اين گونه فعل

 نمايد؛ نمونه:ل را معين ميكند و شخص فعپس از جزء اسمي فعل مركّب تغيير مي

 آيد و ...مي اشآيد، گريهمي اتآيد، گريهمي امگريه

 آمد و ... مانآمد، حيف شآمد، حيف محيف

 گرفت و ... شانگرفت، حرص شگرفت، حرص محرص

 است و ... شاست، سرد تاست. سرد مسرد

 3ی د رزینه15

ي وابسته لهساز است؛ پس، فعل جمپيوند وابسته« كه»ي مركّب، وابسته است. در اين جملهي پيرو يا ساز بيايد، جملهآنچه پس از پيوند وابسته

 است كه در اين جا فقط نيازمند مفعول است.« پالودن»از مصدر 

 3 یهد رزین16

 ها پرسيده شده است نه تكواژها!دقت كنيد كه شمار واژه

 واژه 7بودزبان / شيرين/ ( مادر / ـَ ش / زني / كدبانو / و 0

 واژه 6ودو / كتاب / براي / ـَ ش / خريده بودم( من / پنجاه2

 واژه 7را / از دست داده بود/ ها / جلوه / اش سال/ ( در / اين 3

 واژه 7شدمي/ خوانده( ميرزا / از / ابتدا / ـِ / صدارت / وزيرالوزرا 2

ها نمايد. خوشحالم كه پس از سالدهنده را به خوبي ارزيابي مي، پرسشي ارزشمند است كه مهارت زباني و درك دستوري آزمونهاواژهشمارش 

اند كه سواد دستوري هايي طرح نمودهسشاز مبحث تكواژ و واژه پر ،فضل آزمون سراسري در اين دو سالي ما، طراح صاحبنقد و گلايه

موز قابل آشده براي دانشسنجد نه ياري بخت و اقبال را با آنان! اين پرسش كاملاً سنجيده و منطقي است و در زمان تعيينآموزان را ميشدان

« ودوپنجاه»بودن عددهاي تركيبي همانند واژهمورد نظر طراح محترم است. يك ،نخست يهگزينبودنِ ضمير پيوسته در باشد. واژهگويي ميپاسخ

، در «از دست داده بود»  هاي مركّب )عبارات فعلي( همانندو همچنين فعل« ضمير پيوسته»بودنِ دوم است. يك واژه يهگزيني زيباي نكته

 !(وجهي و زيبا سپاسگزارمارجمند بابت طراحي اين پرسش چند از طراح)است. سوم مطرح شده يهگزين

 (2) و  3 یهد رزین17
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 ندگرداند: چهارجزئي با مفعول و مسكند = ميجزئي با متمم // ميبكند: سهجزئيِ استثنايي // دلجزئي با مفعول // يعني: سهبيابيد: سه

ل استثنائي جزئي با مسند. دليجزئي استثنائي است نه سهدوم سه ياست. جملهدادههاي استثنايي رخباز هم اشتباهي در نگاه طراح محترم به جمله

شمار هبناتواني آن در پذيرش شناسه است كه هويت فعل در زبان فارسي « يعني»است. دليل فعل نبودنِ  جملهبودن اين جمله، نبود فعل در 

 در فارسي بايد شناسهزيرا فعل  ،معادل فعل است )از نظر معنايي( نه خودِ فعل« يعني»و همان گونه كه در كتاب درسي آمده است،  آيدمي

 بگيرد.

 1 یهد رزین18

 (هاي فراوان داشت.هاي نشر دريافت نمونهدر كتاب ،طراحي تست زيباي ياين شيوه)

 قرار شد براي يافتن بن مضارع از اين الگو استفاده كنيم: 

 او دارد ... ؟ ؛ نمونه: آسودناو دارد ....

 بن مضارع: آساآسايدبله، مي

فارسي وجود  مان! بگوييم چنين صفتي در زبانمان با زبان مادريرا به آن بيفزاييم و با توجه به آشنايي« ا»وند بايد پس ،پس از يافتن بن مضارع

روا: چنين صفتي داريم رو + ابن مضارع:روداو دارد ميـ رفتن2آسايا: چنين صفتي نداريم. اـ آسا + 0دارد يا خير؛ نمونه: 

خن ش نشر دريافت و ... بسيار سدر كتاب زبان فارسي نشر دريافت و همچنين كتاب هماي« رفتن»با مصدر « روا »و در مورد ارتباط معنايي )

 (گفته شده است.

 2 یهد رزین19

 دهد ز دوست ...تا كه خبر مي ]بود[( گوشم به راه 0

 ]هست[سعدي به هر كه در آفاق  يه( رسيد نال3

 ]هست[/ نگران تو چه انديشه و بيم از دگرانش  ]هست[جهانش  ]در[( هركه سوداي تو دارد چه غم از هر كه 2

اند. درواقع با پرسش غلطي هستند زيرا در معناي وجودداشتن و قرارداشتن آمده «غيراسنادي» هابيت: هر چهار فعل حذف شده در اين توجه

 شود!مانع پاسخ گفتن به تست نمي وآيد رو هستيم كه غلط بودنش در نگاه نخست به چشم نميروبه

 3 یهد رزین21

، نبايد ي كتاب درسيي گفتهآيد، بنابراين برپايهندارد اما معنايي معادل فعل مجهول از آن برميصورت مجهول « به تصويب رسيدن»اگرچه 

ي ارائه هاياز چنين پرسش هاييمجلس، در اين جمله ذكر شود. )در كتاب زبان فارسي نشر دريافت نمونه« نمايندگان»عامل تصويب، يعني 

 .(استشده

 1 یهرزیند 21

از پايه و  ،بديهي در آن مورد نظر بوده است! البته براي كساني كه دستور را مانند ساير علوم يهنكتپرسش سنجيده و ارزشمندي است و چند 

 !هاي قبلسال هاي كنكورآموزند نه با حل تستعميق مي

 قلي دارد.مستقل است زيرا نقش دستوري مست یههمانند ساير ضميرهاي پيوسته، يك واژ« ـَـ ش»ـ 0

 معنايي ندارد.« براي  »واژه نيست زيرا « براي»ـ كسره در پايان 2

 ؛ زيرا نقش دستوري مستقلي ندارد.نيستمستقلي  يهـ فعل كمكي واژ3

 

 واژه 7شدميش + شنيده انگيز + ـِ +غم + ـَ + حزن ( نوا + ـ0ِ

 واژه 5بودند+ آوردهبوسي ترها + را + براي + دست( كوچك2

 واژه 5برخاست + داشتندوها + با + هم )متمم است( + نشست( سال3

 واژه 5 زنگ + نشسته بود )فعل ماضي بعيد(به( پيرمرد + نگران + و + گوش2

 4 یهرزیند 22

 دهددر گزينة نخست، معناي مستقيم خود را نمي« گرفتم»اما  .خواهد، پس مفعول و متمم ميجاي دارد (to take) «گرفتن»گروه در « ستاندن»

 است.« فرض كردم»معني و هم

 1 یهرزیند 23
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كشفِ »در« مهارت»خواهدحرف اضافه مي ،بايد به دنبال اسمي بگرديم كه معمولاً بعد از خود« اسم متمم»براي پيدا كردن : خط فكري

 متممِ اسم است.« كشفِ رموز عرفاني»پس  ،اسم است« مهارت»است و چون « مهارت»متممِ « رموز عرفاني

 (4)و  2 یهرزیند 24

عادي سخن بايد پس  یهاست، بنابراين در شيو« مهندس»اليه مضاف« ش»دوم ضمير  يهگزين. در 2 يهگزيندرست است هم  2 يهگزينهم 

عادي بايد پس از فعل گذرا به مفعول بنشيند.  یهمفعول جمله است و در شيو« ش»چهارم، ضمير  يهگزينبنشيند. در بيت « مهندس»از 

 (شگيرد)برنمي

و  اليه آن اسم باشد و اين امري بديهي استآيد كه مضاف، ضمير پيوسته فقط وقتي پس از اسم مي«عادي» یهته باشيم كه در شيودقت داش

 نياز به توضيح بيشتر ندارد.

 3 یهرزیند 25

را از  هاي فصل نخست كتاب تناسب مفهومي نشر دريافتخواهد تا سواد دستوري. كساني كه تمرينپاسخ به اين پرسش بيشتر سواد ادبي مي

 !هستندسر گذرانده باشند، احتمالاً در رويارويي با اين پرسش دشوار سرافراز ميدان 

 .]فشاندند[و زر بر سرش  ]اش[ي گوهرش / فشاندند در پاي بفرمود گنجينه


