
 )دكتر هامون سبطي(زبان و ادبيات فارسي   پايان شهريور اي هاي دوره تست

18Tدقيقه 25: زمان پيشنهادي 

 3 زبان فارسي 24تا  17و  2 ،1هاي  درس
 

هـا، از كتـاب زبـان     ي مباحـث مربـوط بـه آن    هايشان، پـس از مطالعـه   ها و پاسخ اين تست باشيد كه داشته توجه دوستان خوب
 .تر خواهند بود فارسي نشر دريافت براي شما بسيار سودمندتر و مفهوم

 

ي  براي تفكيك هجاها باشد، ساختار واجي كـدام واژه  (/)ي مصوت و عالمت مميز  نشانه» م« ي صامت و نشانه» ص«اگر  -1
 م+  ص/  ص+  م+  ص/  م+  ص  رو مطابقت ندارد؟ با الگوي روبه  زير،

 هزارپا )4 تاريخچه )3 قوانين )2 آينده )1 

 است؟ شده  از چند صامت و چند مصوت ساخته» منشور حقوق بشر كوروش بزرگ«گروه اسمي  -2

 1( 17- 14 2( 18- 14 3( 17- 13 4( 18- 13 

 است؟ كاررفته  ي متشابه به ها در كدام گزينه واژه -3

 دارد خداش در همه حال از بال نگه/  كه جانب اهل وفا نگه دارد هر آن) 1 
 خطا ز سر بنهي، روي در صواب كني/  جهان به دست تو دادند تا ثواب كني) 2 
 ز خاتمي كه دمي گم شود چه غم دارد/  جم دارد ي است و جامنما دلي كه غيب) 3 
 كرد چه خود داشت ز بيگانه تمنّا مي آن/  كرد جم از ما مي ها دل طلب جام سال) 4 

 است؟ شده ي مستقل تشكيل عبارت زير از چند جمله -4
 .ايم ، قواعد كاربردي زبان را زير پا گذاشته»شيشه شكستني است«و ما در پاسخ بگوييم » روي امروز به كجا مي«اگر كسي از ما بپرسد 

 چهار )4 سه )3 دو )2 يك )1 

يـك از قواعـد    كـدام » .ترين نهاد اجتماعي خانواده است نشيند مهمشت باران ببارد و گرد و غبار فرواگر بر د«در عبارت  -5
 است؟ نشدهزبان رعايت 

 كاربردي) 4 معنايي) 3 نحوي) 2 نشيني هم) 1 

ترتيب چند واژه و  به» گوي روايات گوناگون و ناهماهنگي در دست است ي نخستين سرايندگان پارسي هدربار«در عبارت  -6
 شود؟ مي واژ ديده چند تك

 1 (14- 24 2 (13- 26 3 (12- 27 4 (13- 28 

ه در اين روزگار مردم به زبان پارسي رايج در خراسان، مركز انديشـه و فرهنـگ آن زمـان، مشـتاقانه توجـ     «ي  در جمله -7
ي اشـتقاقي بـه چشـم     چنـد تكـواژ وابسـته   » .اسـت  كـرده  مـي   شان همراه اي روحي آنان را با زبان مادري داشتند و جاذبه

 خورد؟ مي
 1 (8 2 (9 3 (10 4 (11 

 شمار تكواژهاي كدام گزينه بيشتر است؟ -8
 پيشاهنگان نامدار شعر و ادب پارسي) 2 طبع آزمايي در انواع متفاوت شعر گذشتگان) 1 
 پاس داشت هنروران و دانشمندان پرآوازه) 4 ها و آرزوهاي ايرانيان ي تمام نماي آرمان آيينه )3 
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 »اسم ←ـه  +اسم « ؟نيسترو مطابق  ساختار كدام واژه با الگوي روبه -9
 گوشه) 4 لبه) 3 پايه) 2 پويه) 1 

 شود؟ مي ديده» مركّب -مشتق«ي  چند واژه» نوايي، صورتگري يدار، ددمنش، پرانگيزه، دالرام، همسرا«هاي  در ميان واژه -10
 پنج) 4 چهار) 3 سه) 2 يك) 1 

 است؟ در كدام گزينه درست مشخص شده» ترسانناخدا«ي  ي واژه مراحل تجزيه -11
 ترس +خدا  ←ترس خدا +نا  ←ان  +ترس ناخدا )1 
 خدا +نا  ←ترس  +ناخدا ←ان  +ترس ناخدا) 2 
 ان + ترس ←ترسان  +خدا  ←ترسان خدا +نا ) 3 
 ترس +خدا  ←ان  + ترسخدا ←ترسان خدا +نا ) 4 

 توان به دو شكل تجزيه كرد؟ كدام واژه را مي -12
 ناهمخواني) 4 ناسازي) 3 ناتواني) 2 بازي دست و دل) 1 

خواهند وجدان ناراحـت و درون پرغوغـا و چندشـناك     د، ميگيرن جنايتكاران كه ارزش انسان را ناديده مي«: در عبارت -13
-ي مركـب، مشـتق   ترتيـب چنـد واژه   بـه » .گساري آسوده و آرام سازند ها، با نواختن موسيقي و باده نشيني خود را با شب

 شود؟ مي مركب و مشتق، ديده
 1 (2 ،3 ،5 2 (2 ،2 ،6 3 (1 ،4 ،5 4 (1 ،3 ،6 

 ي مركب زير متفاوت است؟ نوع دستوري تكواژ دوم كدام واژه -14

 بار نفرت) 4 بار مرگ) 3 زيانبار) 2 گرانبار) 1 

چـارگي، دالرام، سرسـرا،    بـازي، بـي   پوشالي، توخالي، چگالي، رندانه، دردانه، كلوچـه، سـراچه، زبـان   «هاي  در ميان واژه -15
 شود؟ مي مركب ديده -ي ساده، مشتق، مركب و مشتق ترتيب چند واژه به» سرشماري، سراب و سروان

 1 (2 ،6 ،4 ،2 2 (3 ،5 ،3 ،3 3 (3 ،5 ،4 ،2 4 (2 ،6 ،3 ،3 

ي سـاخته شـده،    ، هنگامي كه دو تكواژ در كنار هم قرار بگيرنـد، معمـوالً در تلفّـظ واژه   ....جز ي زير، به ها در تمام گزينه -16
 .دهد روي مي» ادغام«يند افر

 گانه +يك ) 4 تر +زود ) 3 دان +قند ) 2 گار +خواست ) 1 

 ترتيب حاصل كدام فرآيندهاي آوايي است؟ به» قلمو، شاباش، گلنار«هاي  تلفظ كنوني واژه -17
 ادغام، كاهش، كاهش) 4 ادغام، كاهش، افزايش) 3 كاهش، افزايش، ابدال) 2 كاهش، ابدال، كاهش) 1 

 جمع كدام واژه است؟» مكاتيب« -18
 كتابت) 4 مكتوب) 3 كاتب) 2 مكتب) 1 
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 پاسخ كليدي
 
 1 (2 2 (1 3 (2 4 (1 
 5 (4 6( 2  7 (1 8 (4 
 9 (1 10 (1 11 (1 12 (4 
 13 (2 14 (1 15 (3 16 (1 
 17 (4 18 (3 
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 تحليلي -آموزشيي  نامه پاسخ
 

ا   ها در آن ها و مصوت اند و تعداد صامت نه از سه هجا تشكيل شدههاي هر چهار گزي واژه 2 ي گزينه -1 ها يكسان است؛ امـ
 :ي ديگر تفاوت دارد با سه واژه» قوانين«ي  ژه در وا ،نوع هجاها

 م+ ص / ص + م + ص / م + ص  ←ـِ + د / ن + ـَ ) + y(= ي / ا + ء  :آينده

 .باشد) يار، دي، مايه، قيد 19Tمثالً در19T(/  18T  /yصامت18Tيا ) بيست، سي، ديد 19Tمثالً در18T  /i  /)19Tمصوت18Tي  انهتواند نش مي» 18Tي18T«حرف  
 ص+  م+  ص/  م+  ص/  م+  ص ← ن) + i(=  ي+  ن/  ا) + v(=  و/ ـَ ) + غ(=  ق :قوانين

 18T 18»و«حرفT 18ي  تواند نشانه ميTتمصو  /U  /18T)19T19مثالً درT ،دوست، پرستو بو (18ياT تمصو  /O  /18T)19T19مثالً درT 18 يا) دو، خوش، بخورTصامت  /
V  /18T)23Tً19مثالT23T 19درT باشد) ورم، داور، سرو. 
 م+  ص/  ص+  م+  ص/  م+  ص ←ـِ +  چ/  خ) + i(=  ي+  ر/  ا+  ت  :تاريخچه

 م+  ص/  ص+  م+  ص/  م+  ص=  ← ا+  پ/  ر+  ا+  ز/ ـِ +  ه :هزارپا

 :ام و حاال پاسخ اين تست ها را در كتاب نشر دريافت كامل توضيح داده گونه تست روش حل اين 1 ي گزينه -2
 زرگ/ ب / شِ / ر / كو / رِ / ش / ب / قِ / قو / ح / رِ / شو / من 

 صامت 17 ⇐مصوت  14واج و  31 ⇐ 

هاي متشابه هستند؛ زيرا از نظر آوايـي، يكسـان و از نظـر اماليـي      واژه» ثواب«و » صواب«ي دوم،  در گزينه 2 ي گزينه -3
 .آيند حساب مي به) آوا هم(نيز متشابه باشند  اي كه جناس تام داشته البته بر اساس كتاب درسي دو واژه. متفاوتند

) ».ايـم  قواعد كاربردي زبان را زير پا گذاشـته «(ي آخر  از شنيدن جملهواضح است كه اين عبارت تنها پس  1 ي گزينه -4
 .ِ مركّب است ي مستقلّ ي اين است كه كلّ عبارت تنها يك جمله شود و اين خود نشانه كامل مي

اي سالم باشند، امـا   تنهايي جمله ها به هريك از جملههرگاه عبارتي از دو يا چند جمله پديد آمده باشد كه  4 ي گزينه -5
قواعد كاربردي زبـان  باشد،  معنايي كلّ عبارت شده و همين امر باعث بي ها برقرار نباشد باط موضوعي و منطقي ميان اين جملهارت

نشـيني،   قواعد واجي، قواعد هم(هاي سالم  ي ساخت جمله عبارت ديگر، گويي نويسنده قواعد زبان را تا مرحله ؛ بهرعايت نشده است
ها توجهي نداشته اسـت؛ همچنـان كـه در عبـارت      جاي اين جمله دانسته اما به كاربرد درست و به مي )قواعد نحوي، قواعد معنايي

ترين نهاد اجتمـاعي خـانواده    مهم« -3» گرد و غبار فرو نشيند« -2» اگر بر دشت باران ببارد« -1(ها  صورت سؤال، هريك از جمله
دليـل كـلّ عبـارت     همـين  هـا برقرارنشـده و بـه    عي و منطقي ميان اين جملهاي سالم هستند اما ارتباط موضو جمله تنهايي به) »است

 .است معني شده بي

+ ا + گـون  / ــِ  / روايات / گوي + ي + پارس / ـِ / گان + ـَ نده + سراي / ين + نخست / يِ + باره + در  2 ي گزينه -6
⇐+ است / دست / در / ي + آهنگ + هم + نا / و / گون   تكواژ 26واژه و  13 ∅

32222222222224
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ي اضـافه و صـفت؛    ي مركب است و كسره در پايان آن جزئـي از واژه اسـت نـه كسـره     يك حرف اضافه» ي درباره« 
 . ي جداگانه نه يك واژه آيد شمار مي بنابراين، تكواژ وابسته به

 .آيد حساب نمي بخشي از بن مضارع است و تكواژ جدايي به» گوي پارسي«در پايان » ي« 

 1 ي گزينه -7
 »مشتاقانه«در » انه« -4 در انديشه» ه« -3 »پارسي«در » ي« -2 »روزگار«در » گار« -1 
 »كرده«در » ه« -8 »همراه«در » هم« -7 »مادري«در »ي« -6 »روحي«در » ي« -5 

 .آيد شمار نمي ي تأنيث عربي است و در زبان پارسي تكواژ به ، نشانه»جاذبه«در » ه« 

 .آيد شمار مي به U21Tتصريفي21TUي  ي نكره است و تكواژ وابسته نه، نشا»اي جاذبه«در » ي« 

 .آيد شمار مي به U21Tتصريفي21TUي  ي جمع است و تكواژ وابسته ، نشانه»آنان«پايان در » ان« 

 4 ي گزينه -8
 تكواژ 13 ⇐گان + ه = ـِ + گذشت + ـِ + شعر + ـِ + متفاوت + ـِ + انواع + در + يي + آزما + طبع : ي نخست گزينه
 تكواژ 13 ⇐ي + پارس + ـِ + ادب + و + شعر + ـِ + دار + نام + ـِ + ان + آهنگ + پيش : ي دوم گزينه
 تكواژ 14 ⇐ان + ي + ايران + يِ + ها + آرزو + و + ها +   آرمان+ يِ + نما + تمام + يِ +   آيينه: ي سوم گزينه
 تكواژ 15 ⇐ه + آواز + پر + ـِ + ان + مند + ـِ ش + دان + و + ان + ور + هنر + ـِ + داشت + پاس : ي چهارم گزينه

 )وند پس(ـه  + )اسم( پا :پايه )وند پس(ـه  + )بن مضارع مصدرِ پوييدن(پو  :پويه 1 ي گزينه -9
 )وند پس(ـه  + )اسم( گوش :گوشه )وند پس(ـه  + )اسم( لب :لبه 

تـوان بـه دو دسـته     هـا را مـي   اين اسم. شود ها، اسم ساخته مي به بن مضارعِ برخي از فعل» ـه«وند  شدن پس با افزوده 
 :تقسيم كرد

 :؛ نمونه)اسم مصدر(فعل داللت دارند   كه بر عمل مربوط به آنهايي  اسم -1
 لرزه ←ه  + لرز انديشه ←ـه  + انديش گريه ←ـه  + گري خنده ← ه + خند 
 ستيزه ←ه  + ستيز ناله ←ـه  + نال پرسه ←ـه  + پرس پويه ←ـه  + پوي 

 :كنند؛ نمونه يا هرچه با آن عمل در ارتباط است، داللت مي) اسم ابزار(ي انجام آن عمل  هايي كه بر وسيله اسم -2
 رسانه ← ـه + رسان كوبه ← ـه + كوب گيره ←ه  + گير ماله ←ـه  +مال 
 آميزه ←ه  + آميز آويزه ←ه  + آويز تابه ←ـه  + تاب پوشه ←ـه  + پوش 
 )يرِاسپِ(افشانه  ←ه ـ +افشان  نمايه ←ـه  + نما گزينه ← ـه + گزين 
 )هعصار(اَفشره  ←ه  +افشُر  
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 شود كه معموالً از جهاتي با اسم قبلـي هماننـدي دارد؛   مي به يك اسم، اسم جديدي ساخته» ـه«وند  شدن پس با افزوده 
 :نمونه

 گوشه ←ـه  + گوش شمسه ←ـه  + شمس زمينه ←ـه  + زمين شاخه ←ـه  + شاخ 
 دهانه ←  ـه + دهان ريشه ←ـه  + ريش دماغه ←ـه  + دماغ چشمه ←ـه  + چشم 
 لبه ←ـه  + لب زبانه ←ـه  + زبان دانهدن ←ـه  + دندان 
 

 چـين گذاشـتيم كـه    اش را نقطه است، من از گوش تا دهان پيش آمدم، ادامه شده هايي ساخته با برخي ديگر از اعضاي بدن نيز اسم(
 !)ي خودتان عهده به

 مركّب ⇐) آ(دار  +) آ(سراي  :سرايدار 1 ي گزينه -10
 )وحشي: دد(مركّب  ⇐) آ(منش  +) آ(دد  :ددمنش 
 مركّب -مشتق ⇐) و(ه  +) آ(گيز ان +) آ(پر  :پرانگيزه 
 مركّب ⇐) آ(آرام  +) آ(دل  :دالرام 
 مشتق ⇐ )و(ي  +) آ(نوا  +) و(هم  :نوايي هم 
 مشتق ⇐) و(ي  +) و(گر  +) آ(صورت  :صورتگري 
 مركب -مشتق ⇐) و(ي  +) آ( بر +) و( ا +) آ( رب :يبرابر 

 .آيد جزئي از واژه است و تكواژ به حساب نمي» سراي«در پايان » ي« 

y ي«صامت  اصوالً  i ي«هرگز تكواژ نيست اما مصوت  »=  .تواند تكواژ باشد مي» =

 .در اصل يعني كنار به كنار، پهلو به پهلو» برابر«و » كنار و پهلو«يعني » برابر«در » بر« 

جمـع را از  » ان«مفهوم جمع دارد و تكواژ تصريفي است، بنابراين ابتـدا بايـد   » ترسانناخدا«ي  در واژه» ان« 1 ي گزينه -11
 .شوند رد مي 4و  3هاي  واژه جدا كنيم ؛پس گزينه

شود و فقـط   ي دوم هم رد مي وجود ندارد، پس گزينه) خداناترس =(ي ناخداترس  در واژه) ي كشتي كننده هدايت(» ناخدا«مفهوم 
 .ي نخست ماند گزينه مي

 دل +و  +دست  ←باز  +ودل  دست ←ي  +باز  لدو دست :بازي ودل دست 4 ي گزينه -12
در ايـن واژه  » بازي«تجزيه كنيم، قابل قبول نيست زيرا مفهوم » بازي«و » دست و دل«را به » بازي ودل دست«اگر در اولين مرحله 

 .وجود ندارد
 توان +نا  ←ي  +ناتوان  :ناتواني

نه اسم است نه صفت، نه بنِ فعـل و  » تواني«نيست، زيرا  پذيرفتنيتجزيه كنيم، » تواني +نا «ي اول به  را در مرحله» ناتواني«اگر 
 .نه وند
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هـا   باشند و مفهـوم آن » قيد، بن، وند/ اسم، صفت «ه در هر مرحله بايد يكي از چهار عنصر ي واژ تجزيه اجزاي حاصل از 
 .ي موردنظر احساس شود نيز بايد در واژه

 )بنِ فعل از مصدر ساختن(ساز  +نا  ←ي  +ناساز  :ناسازي
 .مدارا كردن و سازگار شدن است» ساختن«يعني ناهماهنگ و يكي از معاني مصدر » سازنا«* 

 خوان +هم  ←ي  +خوان  هم ←خواني  هم +نا  :حالت اول :خواني ناهم
 خوان +هم  ←خوان  هم +نا  ←ي  +خوان  ناهم :حالت دوم 

 پرغوغا -2كار  جنايت -1 :هاي مركب واژه 2 ي گزينه -13
 )نوشيدن: گساردن(گساري  باده -2نشيني  شب -1 :مركّب -هاي مشتق واژه
 )ه +» آسود«بن ماضي (آسوده  -6نواختن  -5) ناك +چندش(چندشناك  -4ناراحت  -3ناديده  -2ارزش  -1 :هاي مشتق واژه

در  ⇐) كسي كـه بـاري گـران و سـنگين دارد    : ارگرانب. (است» بار و محموله«به معني » گرانبار«در » بار« 1 ي گزينه -14
چيـزي  : زيانبار. (است» باريدن«بن مضارع مصدر » بار نفرت«و » بار مرگ«، »زيانبار«ي  در سه واژه» بار«اسم است؛ اما » بار«جا  اين

 : ......)رنفرت با/ بارد  چيزي كه از آن مرگ مي: بار مرگ/ بارد  كه از آن زيان مي

) + آ( *چگـال  :چگالي// مركّب  ⇐) آ(خالي ) + آ(تو  :توخالي/ مشتق  ⇐) و(ي ) + آ( پوشال :پوشالي 3 ي گزينه -15
 ⇐شـود   امروزه تجزيـه نمـي   :كلوچه ⇐) آ(دانه ) + آ(در  :دردانه// مشتق  ⇐) و(انه ) + آ(رند  :رندانه// مشتق  ⇐) و(ي 

 :چـارگي  بـي // مركّـب   -مشـتق  ⇐) و(ي ) + آ( **باز) + آ(زبان  :بازي زبان// مشتق  ⇐) و(چه ) + آ(سرا  :سراچه// ساده 
 -شـتق م ⇐) آ(سر ) + و(ا ) + آ(سر  :سراسر// مركب  ⇐) آ(آرام ) + آ(دل  :دالرام// مشتق  ⇐) و(گي ) + آ(چاره ) + و(بي

 ⇐شـود   اي عربي است و تجزيه نمي واژه :سراب// مركّب  -مشتق ⇐) و(ي ) + آ(شمار ) + آ( ***سر :سرشماري// مركب 
 ساده ⇐شود  تجزيه نمي :سروان// ساده 

 سنگين و متراكم: چگال *

 .دهد نيز مي» بازي كردن«است كه معناي » باختن«جا بن مضارع از مصدر  در اين» باز« **

 .)شويد يهاي ريز در كتاب همايش ادبيات آشنا م با اين نكته. (جا مجاز از انسان است در اين» سر« ***

0Fكاهش: خواسگار) خوانيم مي( ←خواستگار  ←گار  +  خواست -1 1 ي گزينه -16

1 
 ادغام: قندان ←دان  +قند  -2
 ادغام: زوتّر ) خوانيم مي( ←زودتر  ←تر  +زود  -3
 ادغام: يگانه  ←گانه  +يك  -4

، ميـان دو واج  كاهش يـا ابـدال  نوعي خاص از كاهش يا ابدال است؛ درواقع هرگاه » ادغام«باشيد كه  داشته بايد توجه 
به شـكل  » قنددان«) و نوشتنِ(گوييم؛ مثالً خواندن  اتّفاق بيفتد به آن ادغام مي) از نظر واجگاه(هم  يكسان يا نزديك به

ادغـام    است، كه به اين نوع كـاهش،  در كنار هم روي داده/  د/ دليل آمدن دو واج  نوعي كاهش است كه به» قندان«
امـا  ) شـده  تبـديل » ت«بـه  » د«واج(نوعي ابدال است » تر زوت=  زوتّر«به شكل » زودتر«نين خواندن چ هم .گوييم مي

                                                 
 .رو هستيم خوانيم كه در اين حالت با فرايند واجيِ افزايش روبه هم مي» خواستِگار«را گاهي به شكل » خواستگار«البتّه  -١



 )دكتر هامون سبطي(زبان و ادبيات فارسي   پايان شهريور اي هاي دوره تست

بـه آن    كه واجگاهي نزديك به هم دارند اتّفاق افتـاده اسـت،  /  ت/ و /  د/ نشيني دو واج  چون اين ابدال به دليل هم
زبـان  «تـر بـه درس دوم از كتـاب     هاي بـيش  نمونه با فرآيندهاي واجي و بررسي  براي آشنايي كامل( .گوييم ادغام مي

البته در آخرين درس جلـد دوم كتـاب نشـر     .مراجعه كنيد» انتشارات مبتكران  يادگيري، -فارسي راهبردهاي ياددهي
 .) ايم دريافت نيز به اين مبحث پرداخته

دليل يكساني دو واج مجاور هم است و گفتيم كـه بـه چنـين     به» م«افتادن (قلمو  ←مو  قلم ← مو +قلم 4 ي گزينه -17
 .) گوييم كاهشي، ادغام مي

 .)را ادغام ناميد» د«شود كاهشِ  نيستند، پس نمينزديك به هم » ب«و » د«دو واج (شاباش  ← شادباش ←باش  +شاد
 .)است روشن است كه كاهش اتفاق افتاده(گلنار  ←گلِ انار 

، معاريف و مضامين جمـع مكسـر مشـهور، معـروف و     جمع مفعول است؛ براي مثال مشاهيرمفاعيل معموالّ  3 ي گزينه -18
 ).جمع مكتب چيست؟ بله، مكاتب( .مضمون هستند


