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 )هاي دهم تا دوازدهم درس( 3زبان فارسي
در ايـن دو  » بـرد «، معاني متفاوت فعـل  »سعيد امروز مسابقه را برد«و » سعيد ديروز كتاب را برد«ي  باتوجه به دو جمله -1

 .شود حاصل مي....... و ....... نشيني  جمله، از هم
 مفعول و فعل ) 4 و مفعول قيد) 3 نهاد و مفعول) 2 نهاد و فعل) 1 

از » بسـازيم «معنـاي غيرمسـتقيم فعـل    » فرسا تا آخرين حد تـوان خـود بسـازيم    ما بايد با اين شرايط طاقت«ي  در جمله -2
 است؟ نشيني آن با كدام جزء جمله برآمده هم

 مفعول) 4 متمم) 3 قيد) 2 نهاد) 1 

 است؟ ذيرفتن معنايي جديد، به فارسيِ امروز راه پيدا كردهدادنِ معناي پيشين و پ هاي زير با ازدست يك از واژه كدام -3
 سوفار) 4 ژاژ) 3 فُشار) 2 ملّت) 1 

 رود؟ كار مي شود كه امروز در معناي متفاوتي به اي ديده مي ، واژه......ي  ز گزينهج هاي زير، به ي گزينه در همه -4
 .بر وي كشيدندها افگندند و شراعي  ناوي بياوردرند از جهت نشست او و جامه) 1 
 .امير برخاست. بانگ و هزاهز و غريو خاست. گاه آگاه شدند كه غرقه خواست شد آن) 2 
 .آيد كه علّت و تب تمامي زايل شد در اين دو سه روز بار داده) 3 
 .پس رقعتي نبشت به امير. تا نزديك نماز از اين مهمات فارغ شده بود) 4 

ب و تنبيه جانوران اقدام روا ندارند مگر جاهالن كه به حكم حمق خويش از عواقب بر تعذي: برهمن جواب داد«در عبارت  -5
چنـد نامطـابق   » .اعمال غافل باشند و ديدگان خود را بر خواتم كارها ببندند و از مضرات اعمال ناصـواب اجتنـاب نكننـد   

 شود؟ مي اماليي ديده
 چهار) 4 سه) 3 دو) 2 يك) 1 

را با رعايت ترتيب عادي اجـزاي  » جمله عالم صورت و جان است علم/ يمان است علم خاتم ملك سل«اگر بخواهيم بيت  -6
 جمله، به فارسي امروز بازگرداني كنيم، عبارت ما بايد با كدام واژه آغاز شود؟

 صورت) 4 خاتم ) 3 جمله) 2 علم) 1 

 آمده است؟  ترتيب در كدام گزينه به» نمابر، پيامك، ساواك«هاي  روش ساخت واژه -7
 عالئم اختصاري، اشتقاق، اشتقاق) 2 تركيب، اشتقاق، عالئم اختصاري) 1 
 تركيب، عالئم اختصاري، عالئم اختصاري) 4 اشتقاق، اشتقاق، عالئم اختصاري) 3 

ي هـر   حده العاده و بدون درنظر گرفتن شخصيت علي شفقّتي فوق گاهي والدين براي تربيت فرزندان خود با بي«در عبارت  -8
نفـس در چنـين    دهند كه خواسته يا ناخواسته باعث سركوب اعتمادبه ها را با ديگران مي ي آن خود حقّ مقايسه انسان، به

 است؟ تشديد بر روي چند واژه نادرست آمده» .شود فرزنداني مي
 چهار) 4 سه) 3 دو) 2 پنج) 1 
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 تحليلي -آموزشيي  نامه پاسخ

 :ها دقّت كنيد در فارسي معيار، داراي چندين معناست؛ به اين مثال» بردن« 4 ي گزينه -1
 .سعيد آبرويم را برد. سعيد رنج برد. سعيد جايزه را برد. سعيد مسابقه را برد. سعيد كتاب را برد

» بـرد »  معنـاي فعـلِ  ) رنـج و آبـرويم  كتـاب، مسـابقه، جـايزه،    (هـا بـا تغييـر مفعـول جملـه       بينيد در اين جملـه  گونه كه مي همان
معنـاي  ) يا چنـدين (معناي رايج و مستقيم هستند و چند ) يا چند(ها داراي يك  به طور كلّي در هر زبان اغلب واژه. است تغييركرده

 . غير مستقيم

بـا    در حـالتي كـه ايـن واژه    معاني غيرمسـتقيم رسد، اما  نيز به ذهن مي  يك واژه با شنيدن آن واژه خارج از جمله، معناي مستقيم
زبـاني   يعني چه، احتماالً هر فارسي» بردن«: آيد؛ براي مثال اگر كسي بپرسد نشين شود، به ذهن مي هايي متناسب با آن معنا هم واژه

ي مسـتقيم  ؛ پس اين دو معنا را مي توان معان»برنده شدن«: يا شايد پاسخ دهد» انتقال چيزي از جايي به جايي ديگر«: دهد پاسخ مي
هـاي متفـاوت، خـود را     نشيني آن با مفعـول  داراي معاني غير مستقيمي هم هست كه هنگام هم» بردن«به شمار آورد، اما » بردن«

 .به كار رفته است» تحمل كردن«به معناي » بردن«، »سعيد رنج برد«ي  دهند؛ براي نمونه در جمله نشان مي
 :هاي متفاوت نشيني با مفعول به دليل هم» زدن«معناي فعل هايي است از تغيير  هاي زير نمونه مثال

 .زند را مي هايش ريشبهرام . زند مي سازمريم . زند مي فرياديكي . زند مي بوقيكي . زند مي مشتاو به ديوار 

و » با«ي  است اما هرگاه با حرف اضافه» درست كردن و بناكردن» «ساختن«روشن است كه معناي مستقيم  3 ي گزينه -2
 .آيد از آن برمي» سازش كردن«يا » مدارا كردن«كار رود، معناي  متمم به

است كه به مرور زمان، معناي آن تغييركرده و امروزه در  بوده» مذهب و عقيده«در اصل به معناي » ملّت« 1 ي گزينه -3
 .رود كار مي به» مردم«معني 

 .اند امروزه ديگر كاربرد ندارند و فراموش شده» سوفار«و » ژاژ«، »فُشار«ي  سه واژه

هاي ديگر اين متن نيز امـروزه در همـان معنـاي ديـروزي      واژه. رود امروزه اصالً به كار نمي» هزاهز«ي  واژه 2 ي گزينه -4
 .كاربرد دارند

. اسـت كـه بـا معنـاي امـروزين آن تفـاوت دارد       كار رفته به» ي ندوخته گستردني و پارچه«ي نخست به معناي  در گزينه» جامه«
ي ورود و  اجـازه «جا معني  نيز در اين» بار«. است كه امروزه معناي متفاوتي دارد آمده» بيماري«عناي ي سوم در م در گزينه» علّت«

» كارهـاي مهـم  «ي چهارم بـه معنـي    در گزينه» مهمات«. است دهد كه در فارسي امروز اين معني خود را از دست داده مي» ديدار
 دهد؟ اما امروز چه معنايي مي. است

 اشتناب ← اجتنابخيش   ← خويشتمبيه   ← تنبيه 3 ي گزينه -5
 .شود درآن خوانده مي» و«است و » خاتم«جمع » خَواتم«: توجه

 .شود و صدايي ندارد مينيست كه امروز اصالً خوانده ن» واو معدوله«دهد، پس اين واو  مي» ـُ«صداي » و«نيز » خود«ي  در واژه

 1 ي گزينه -6
 .است ]آن[جانِ ، علمو  است صورت ي عالم همه. است لك سليمانخاتم م علم

 فعل مسند نهاد فعل مسند نهاد فعل مسند نهاد 
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 ي مركّب واژه⇐) بن مضارع بردن( بر) + اسم( نما): »فَكس«به جاي ( نمابر 1 ي گزينه -7
 ي مشتق واژه⇐) وند كوچكي پس(ـَ ك ) + اسم( پيام): »اس ام اس«به جاي ( پيامك
 عالمت اختصاري ⇐) ها در كنار هم قرار گرفته است حروف آغازين اين واژه(سازمان اطالعات و امنيت كشور : ساواك

فتـه  چون كسـره گر » حق«تشديد ندارند؛ اما » حده علي«و » العاده فوق«، »شفقت«، )بر وزن تفعيل(» تربيت« 4 ي گزينه -8
 .تواند با تشديد نوشته شود است، مي


