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5T»دقيقه 6: زمان پيشنهادي« 
 

 3زبان فارسي 6 تا 3هاي  درس
 

 ؟ندارددر كدام گزينه اشكال نگارشي وجود  -1
 .شود مي 1362شمول متولّدان سال ماين قانون تنها ) 1 
 .فرستاده خواهد شد اين نامه با پست سفارشي برايت   )2 
 .رسد ي ماجراي مشروحه كمي بعيد به نظر مي بررسي دوباره  )3 
 .ي هوا در اين كارگاه ضروري است دستگاه تهويه) 4 

 ؟نداردكدام جمله نياز به ويرايش  -2
 .ام ي دلخواه نرسيده ام، اما هنوز به نتيجه اي به تمام دفاتر مشاور مسكن سرزده دو هفته است كه دنبال منزل استجاره) 1 
 .ران و كشورهاي همسايه، سرعت بيشتري خواهد يافتبا امضاي اين قرارداد، انجام طرح ايجاد بازار مشترك ميان اي) 2 
 .دهند مردم هر دو كشور ايران و تاجيكستان، براي گسترش روابط فرهنگي و سياسي عالقه نشان مي) 3 
ي ادبي نيـز برخـوردار بـود،     جا كه از ذوق و قريحه از دوران كودكي با اشعار موالنا و حافظ، انس و الفت داشت و از آن) 4 

 .سرود اي مي سختهاشعار 

 كمك گرفت؟» ان«از تكواژ  توان نميهاي زير  براي گذراكردن كدام يك از فعل -3

 خواهدخنديد) 4 جهد مي) 3 بِايست) 2 افتادم) 1 

 است؟ كار رفته به» صامت ميانجي«هاي زير،  يك از گزينه در كدام -4

 دوگانه) 4 پلّكان) 3 كودكان) 2 بزرگان) 1 

 اني نياز دارد؟كدام گزينه به ويرايش زب -5
 .برد ها باال مي ها و خواسته نوشتن انشاء توانايي ذهن را براي بيان دانسته) 1 
 .هاي هيماليا را دارند اين گروه قصد صعود به پنج قله از بلندترين قله) 2 
 .هاي ارتقاي سالمتي در جامعه است گاني، يكي از راه هترويج ورزش هم) 3 
 .كنند ر توليد و توزيع بسياري از كاالها نظارت ميبازرسان وزرات بهداشت ب) 4 

 كدام گزاره درست است؟» بگفت اين از خدا خواهم به زاري/ بگفتا گر بخواهد هرچه داري؟ «در بيت  -6
 .شود مي ي معنايي ديده به قرينه جمله حذف) 2 . شود مي ي لفظي ديده به قرينهمفعول حذف ) 1 
 .شود نمي هيچ حذفي ديده) 4 . شود مي ديدهي لفظي  فعل به قرينهحذف ) 3 

 است؟ نرفتهكار  در كدام گزينه صامت ميانجي به -7

 اي فيروزه) 4 منسوجات) 3 رويان ماه) 2 گرسنگي) 1 

 ؟نيستهاي زير درست  امالي همزه در كدام يك از واژه -8
 جرئت) 4 رئفت) 3 تأكيد) 2 نشئت) 1 
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 تحليلي -تشريحي ي نامه پاسخ
 

 .شوند مي »شامل« قوانين: ي نخست گزينه 2 ي گزينه -1
كـه در   -»ـه/ ه«رفته از زبان عربي را با گ هاي وام در زبان فارسي ميان زن و مرد تفاوتي نيست؛ بنابراين نبايد صفت :ي دوم گزينه

 :هاي زير خودداري كنيم بايد از كاربرد تركيب همراه كرد؛ براي نمونه -است» تأنيث«ي  زبان عربي نشانه
 مشروحه، ماجراي منتشره، آمار مكشوفه، آثار معموله، رسوم مأخوذه، آراي مختومهي  ، پروندهمحترمه، معلّم مديرهخانم  :ي سوم گزينه

 .است حشو »ي هوا تهويه«بنابراين  »كردن هوا عوض«تهويه خود يعني 

 .خواستن است به معني پناه» استجاره«صحيح است؛ ) اي كرايه( يمنزل استيجار :ي نخست گزينه 4 ي گزينه -2
 :كار برد؛ نمونه به» اجرا«است و نبايد آن را به جاي » پايان«به معناي  »انجام«ي  واژه :ي دوم گزينه

 .)است ار نرفتهك درست به» انجام«(اجراي طرح ايجاد بازار مشترك  ← انجام طرح ايجاد بازار مشترك
 .)است كار رفته ، درست به»انجام«(خواهدرسيد؟ ) پايان =(اين طرح ظرف چه مدت به انجام 

گسـترش روابـط    بـه مردم هـر دو كشـور ايـران و تاجيكسـتان      ← »براي«است، نه » به«، »عالقه«ي  حرف اضافه :مي سو گزينه
 .دهند رهنگي و سياسي عالقه نشان ميف

 ).سنجيده: »سخته«(ي چهارم است  اي كه نياز به ويرايش ندارد، گزينه تنها گزينه

 !)»افتاندم«جاي  به( انداختم ← افتادم فعل گذرا ← فعل ناگذر 1 ي گزينه -3
 دجهانَ مي ← جهد مي بِايستان ← بِايست 
 خواهد خنداند ← خواهد خنديد 

حالت خاصي از تكـواژ  » نكا«(ان + ك + پلّه  = پلّكانان؛ + كودك  = كودكانان؛ + بزرگ  = بزرگان 3 ي گزينه -4
و » گ«را متشكّل از صامت » گانه«گانه، در اين مورد نبايد + دو  = دوگانه؛ .)است به آن افزوده شده» ك«است كه صامت » ان«

شود، چه اعدادي كـه بـه    زوده مياف» گانه«ها پسوند  آن  ، به تمامياعدادشمار آورد؛ زيرا براي ساختن صفت بياني از  به» انه«تكواژ 
 ):»پنج«و » چهار«، »يك«مانند (يابند  و چه اعدادي كه به صامت پايان مي) »سه«و » دو«مانند (شوند  مصوت ختم مي

 ...گانه و  گانه، چهارگانه، پنج ، دوگانه، سه)يگانه(گانه  يك
اصـالً  ... زيرا واج پايـاني در چهـار، پـنج و    (صامت ميانجي است  »گ«... و » گانه پنج«، »چهارگانه«توان گفت در  جا كه نمي و از آن

 »گانـه «هاي بياني از اعداد، هميشه پسـوند   گيريم كه در ساخت صفت نتيجه مي) مصوت نيست كه نيازي به صامت ميانجي باشد
 .رود كار مي به

» گ«است كه صامت  U8T»انه«8TUژه در اصل كار رفته در اين وا صامت ميانجي است و پسوند به» گ«، »بچگانه«ي  در واژه 
هاي ايـن گـروه ماننـد كودكانـه،      شود، اما در ديگر واژه ختم مي/ ــِـ / به مصوت » بچه«است؛ زيرا  با آن همراه شده

است كـه علّـت آن نيـز     ظاهر شده» گ«بدون همراهي صامت ميانجي » انه«پسوند ... پسرانه، دخترانه، مردانه، زنانه و 
 .روشن است

 



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

 2 ي گزينه -5

 U8Tزبـاني 8TUاز نـوع ويـرايش   هـاي ويرايشـي،    ديگر نكته اماشود  مي بندي پاراگرافو  امال، الخط رسممربوط به  U8Tفنّي8TUويرايش  
 .آيند شمار مي به

 .)ويرايش فنّي(باشد » انشا«غلط است و بايد به شكل » انشاء«الخط  رسم :ي نخست گزينه
 .)ويرايش زباني(دارد  ← دارند: كار رود فرد بهاسم جمع است و بايد با فعل م» گروه« :ي دوم گزينه
 .)ويرايش فنّي(اشتباه است » همگاني«الخط  رسم :ي سوم گزينه

 .خورد به چشم نمي) چه فنّي چه زباني(ي چهارم، هيچ ايراد ويرايشي  در گزينه

اي در ايـن   جا كه چنـين جملـه   ت و از آناس حذف شده» چه خواهي كرد؟«ي  از پايان مصراع نخست، جمله 2 ي گزينه -6
 .است نه لفظي ي معنايي صورت پذيرفته است، اين حذف به قرينه بيت تكرار نشده
حـذف  » خـواهم «است؛ پس مفعـول فعـل   » گر بخواهد هرچه دارم«است و مرجع آن  »خواهم«مفعولِ فعل » اين«در مصراع دوم، 

 .است بلكه ضمير جانشين آن شده نشده

 ان+   ي+ رو  ماه :رويان ماه ي+   گ) + گرسنِ(گرسنه  :گرسنگي 3 ي گزينه -7
 ي+ إ ) + فيروزِ(= فيروزه  :اي فيروزه ات) + بافته(منسوج  :منسوجات 

+   ج+ منسـو   ≠منسـوجات (است نه صامت ميانجي » منسوج«ي  بخشي از واژه» منسوجات«در  « ج«بينيد، حرف  گونه كه مي همان
 صامت ميانجي است « ج«ها  كه در آن... و» جات، سبزيجات، مرباجات كارخانه«چون  هايي هم ؛ برخالف واژه)ات

 رأس، تأللؤ :نمونه شود؛ مي نوشته »أ«مفتوح هميشه به شكل ماقبل ي  همزه 4 ي گزينه -8


