هـر آنچه که از

زبــان فــارسی
در کنکـور نیـاز داریـد !!!

حمید رضا تاجیک
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این صفحه رو حتما بخونیــــد ! ! !
و اما زبان فارسی ...
خب دوستان می دونم که هیچکدومتون دل خوشی از این مبحث ندارید ؛ می دونید دلیلش چیه ؟ دلیلش ساختار کتاب درسی زبان
فارسیه که پر از اشاکله  ...از اونجایی که دوست ندارم توفیق خدمت!!! به شما عزیزان رو از دست بدم از اینکه ایراداتش چیه میگذرم
!!!! اما راهاکر ...
طبق قرارمون باید این تلخیو هم براتون دوست داشتنی کنم  .برای این اکر اوال لک ساختار کتاب درسیتونو اکمل به هم می
ریزیم و بصورت اکمال خودجوش دستور زبان فارسی رو از مبحث فعل شروع می کنیم و بعد به سراغ مبحث اسم و بعد گروه اسمی و الی
آخر میریم  .دوستان لگم حوزه سواالت زبان فارسی در کنکور تا حد زیادی مشخصه و بر اساس اون درسنامه های  5و  6و  7رو
خیلی ویژه بخونید  .احتمال اینکه از  5تست زبان فارسی در کنکور  4تاش از این  3تا درسنامه باشه خیلی زیاده پس میرزه خیلی ...
اما این به این معنی نیست که بقیه درسنامه ها رو بی خیال بشید ؛ درسنامه های اکمل با زبان بسیار ساده در اختیار شماست .
بخونید و بعد تست بزنید  ...اغراق نکردم اگر بگم برای تستها و ترتیب بندی و انتخاب اونها بیش از  2برابر درسنامه ها زمان
گذاشته شده ؛ چنین مجم وعه تستی از زبان فارسی در هیچ کجای دنیا گیرتون نمیاد  ...پس تنبلیو کنار بذارید و مرحله به مرحله پیش
برید .برای زمانهایی ام که آزمون آزمایشی که شرکت می کنید درسهای خاصی رو در نظر داره شماره درسهای کتاب درسی رو
هم کنار شماره درسنامه ها نوشتم که به مشلک نخوری د  .اما توصیه من بهتون اینه که یکبار برای همیشه زبان فارسی رو به ترتیب
درسنامه های من بخونید تا ببینید چقدر الکی سختش کرده بودند و بودید  ...مطالب حفظی مورد نیاز در کنکور رو هم براتون در خالل
درسنامه ها آوردیم تا اکمال از کتاب درسی بی نیاز باشید ....
شالکتی باشید ....
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« درسنامه شماره ( 1درس  1کتاب درسی)»

قواعد ساخت واحدهای زبانی

براي ساخت واحدهاي زباني ،بايد قواعد ساخت واحدهاي زباني را مراعات كرد:

 - 2قواعد همنشيني كه براي ساخت گروه و واژه به كار ميروند.
-3

قواعد نحوي

 - 4قواعد معنايي

كه براي ساخت جمله به كار ميروند.

 - 5قواعد كاربردي


قواعد واجی :
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 - 1قواعد واجي كه براي ساخت تكواژ و واژه به كار ميروند.

 - 1در زبان فارسي واج هايي كه واجگاه مشترك يا نزديك با هم دارند ،معموال نميتوانند بي فاصله در كنار يكديگر قرار بگيرند .برراي مارا ،
چون واجگاه/ب /و /پ/ ،/ج /و /ش/ ،/ت /و /د /به هم نزديك است ،آن ها را نميتوان بي فاصله كنار هم قرار داد
 - 2همين قواعد واجي بيان ميكند كه هيچگاه  2مصوت و  3صامت نميتوانند در كنار هم قرار بگيرند.
 - 3هيچ واژه اي با مصوت شروع نمي شود.
 - 4همواره اولين واج صامت و دومي مصوت است.
نكته  :در واج نويسي همواره به خاطر داشته باشيد كه صورت گفتاري واجها را در نظر بگيريد نه صورت نوشتاري.
شنبه  ش  / َ /م  /ب / ِ /

خواهر  خ  /ا  /ه  / َ /ر /

 قواعد همنشينی :

قواعدي كه به ما كمك مي كنند ،تا بتوانيم از تركيب تكواژ ها يا واژههاي مناسب ،گروههاي اسمي ،قيدي و فعلي مناسبي توليد كنريم ،بره «قواعرد
همنشيني» معروفاند .كه براساس آن ساختن گروهي چون« فيزيك گروه ما كالس» غير ممكن است.

 قواعد نحوي :
يك صافي بسيار دقيق ،جمله ها را قبل از توليد بررسي ميكند و در صورتي كه مطابق معيارهاي زبان باشد ،اجازهي توليرد آنهرا را مريدهرد .ايرن
صافي را «قواعد نحوي» ميگويند .ماالً عدم مطابقت نهاد و فعل از مواردي است كه از ديدگاه قواعد نحوي غير ممكن اسرت ماننرد جمرالت  :مرن
رفتيم يا تو تو را در آينه ديدي.
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 قواعد معنايی :
صافي ديگري وجود دارد كه جمله را از نظر معنايي بررسي ميكند و در صورتي به آن اجازه عبور به عالم واقع ميدهد كه از ديدگاه معنايي درست
باشد كه به آنها « قواعد معنايي» ميگوين د .ماال جمله  :كيفم با دلخوري مدادش را تراشيد  .از ديدگاه اين قواعد غلط است.

 قواعد كاربردي :
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هرگاه پاسخ ما با سؤا مطابقت نداشته باشد و ما هر جمله را در جايگاه خودش بكار نبريم از «قواعد كاربردي» درست استفاده نكردهايم مراالً اگرر
كسي از ما بپرسد« امروز به كجا ميرويد؟» و ما در پاسخ بگوييم «شيشه شكستني است»
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« درسنامه شماره ( 2درس  7کتاب درسی) »

انواع فعل از نظر ساختمان

ساده
فعل از نظر ساختمان

مركب
 - 1فعل ساده  :فعلي است كه بن ماضي يا مضارعش  ،فقط يك تكواژ باشد
مال آمدن  ،رفته بود  ،خوانده شده بود  ،مي دويدم  ،شنيده باشي
آمد

رفت

خواند

دويد

شنيد

ا

رو

خوان

دو

شنو

 -2فعل پيشوندي  :پيشوند ( باز  ،بر  ،فرا  ،فرو  ،در  ،وا )  +فعل ساده
مثل  :بازگشتهاند ،برافراخته بود ،فرا ميگيريم ،بر ميگردد ،بر مياندازد
 گاه پيشوند هيچ معناي تازه اي به فعل ساده نمي دهد .مال  :شمردن  ،برشمردن  /افراشتن  ،برافراشتن
 - 3مركب :فعلي است كه حداقل از دو تكواژ مستقل ساخته شده باشد .

 تشخیص فعل ساده و مرکب در جمالت به روش شکالتی :
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پيشوندي

هرگاه در پايان جمله با دو كلمه مواجه بوديم معني قسمت دوم را در ذهن تعريف مي كنيم .اگر قرار گرفتن كلمه او در كنار آن

معني قسمت دوم عوض شد فعل ما مركب و اگر عوض نشد فعل ما ساده مي باشد .مراال در فعرل « غراا داد » معنري واژه «داد»
اعطا كردن است كه با قرار گرفتن غاا باز هم همان معني را مي دهد پس فعل ما فقرط واژه «داد» و سراده اسرت ولري در فعرل «

روي داد » معني «داد» با آمدن قسمت او عوض مي شود و با هم معني اتفاق افتادن مي گيرند پس فعل ما «روي داد» و مركرب
است .چند ماا ديگر :
در زد  ساده

كفش پوشيد  ساده

زمين خورد  ساده

پر زد  مركب

چشم پوشيد  مركب

جا خورد  مركب

نکته شکالتی  :صفت مفعولی ( بن ماضی  +ه )  +هرچی  یک فعل ساده یک واژه ای می سازد
مانند  :گفته می شود – برده خواهد شد – گفته شده باشد – رفته بود و ...
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« درسنامه شماره ( 3درس  7کتاب درسی) »

انواع فعل از لحاظ زمان و وجه
الف) ماضی
 )1ماضی ساده = بن ماضي  +شناسههاي ماضي  :رفتم  ،رفتي ،رفت ،رفتيم ،رفتيد ،رفتند.

 )3ماضی بعيد= صفت مفعولي  +بودم ،بودي ،بود ،بوديم ،بوديد ،بودند.
رفته بودم ،رفته بودي ،رفته بود ،رفته بوديم ،رفته بوديد ،رفته بودند.
 )4ماضی التزامی = صفت مفعولي  +باشم ،باشي ،باشد ،باشيم ،باشيد ،باشند.
رفته باشم ،رفته باشي ،رفته باشد ،رفته باشيم ،رفته باشيد ،رفته باشند
 )5ماضی نقلی = صفت مفعولي  +ام  ،اي( ،است)  ،ايم ،ايد ،اند.
رفتهام ،رفتهاي ،رفته (است) ،رفتهايم ،رفتهايد ،رفتهاند.
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 )2ماضی استمراري= مي  +ماضي ساده  :ميرفتم ،ميرفتي ،ميرفت ،ميرفتيم ،ميرفتيد ،ميرفتند.

 )6ماضی مستمر = داشتم ،داشتي ،داشت ،داشتيم ،داشتيد ،داشتند  +ماضي استمراري :داشتم مي رفتم ،داشتي ميرفت ،داشت مي رفت،
داشتيم مي رفتيم ،داشتيد مي رفتيد  ،داشتند مي رفتند.

ب) مضارع
 )1مضارع اخباري = مي  +بن مضارع  +شناسههاي مضارع  :ميروم ،ميروي ،ميرود ،ميرويم ،ميرويد ،ميروند.
 )2مضارع التزامی = بر  +بن مضارع  +شناسههاي مضارع :بروم ،بروي ،برود ،برويم ،برويد ،بروند
 )3مضارع مستمر = دارم ،داري ،دارد ،داريم ،داريد ،دارند  +مضارع اخباري :
د ارم مي روم ،داري مي روي ،دارد مي رود ،داريم مي رويم ،داريد مي رويد ،دارند مي روند.

پ) آينده
خواهم ،خواهي ،خواهد ،خواهيم ،خواهيد ،خواهند  +مصدر مرخم (= بن ماضي) :
خواهم رفت ،خواهي رفت ،خواهد رفت ،خواهيم رفت ،خواهيد رفت ،خواهند رفت

نکته شکالتی :

اگر مصدر فعلي حاصل « بن مضارع  +يدن » باشد آن فعل دو صيغه با ظاهر يكسان دارد ماال  :خنديدن  ،رسيدن  ،سنجيدن

زبــان فــارسی
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« درسنامه شماره ( 4درس  9و  7کتاب درسی) »

جمله معلوم و مجهول و نحوه تبدیل آنها به هم

معلوم و مجهول :معلوم فعلي است كه به فاعلش نسبت داده مي شود :

علي آمد ،

دوستم كتاب را آورد.

/

ميوهها چيده شدند

غاا پخته شده است

 براي ساختن جمله مجهول از معلوم به روش زير عمل میكنيم.
 -1حاف فاعل جمله معلوم و "را" نشانه مفعولي در صورت وجود:

ماالً :

 -2تبديل فعل معلوم به مجهو
 فرمو ساخت فعل مجهو
كتاب را آورد

نکته شکالتی :

بن ماضي  +ه  +فعلي از مصدر «شدن»
كتاب آورده شد

كتاب آورد

در تبديل فعل معلوم به مجهو مهمترين نكته حفظ صيغه است يعني اگر كلماتي مانند « داشتند  ،دارند  ،خرواهم و  » ...در فعرل

معلوم بودند در مجهو آن نيز بايد باشند .

 به ماالهاي زير كه از افعال خاص در گارا شدن هستند دقت كنيد:
حميد آمد

علي كتاب را آورد
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مجهول فعلي است كه فاعل ندارد و به مفعو جمله معلوم كه اينك ،نهاد شده است ،نسبت داده ميشود.

آورده شد

علي با قطار رفت
سنگها از آسمان افتادند

با قطار برده شد
از ساختمان انداختند
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« درسنامه شماره ( 5درس  9کتاب درسی)»

انواع جمله و تعیین تعداد اجزای آن

نكته هاي زير را در تعيين تعداد اجزاي جمالت در نظر بگيريد و سپس جدول انواع افعال از حيث گذر را به دقت مطالعه كنيد:



هر جمله حداقل  2و حداكار  4جزء دارد.
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فقط فعل مالك تعداد اجزاي جمله است.

 هميشه در تعيين نقش كلمات ،او اركان كالم را به فصيح ترين صورت ،مرتب (نه معني) كنيد سپس به سراغ نوع فعل جمله برويد.

 روش تعیین ساختمان جمله شکالتی :

براي تعيين ساختمان جمله فقط به فعل توجه می كنيم و با پيروي از الگوريتم زير به جواب خواهيم رسيد :

چه چيزي را ؟ چه كسی را ؟
 ...فعـل

حرف اضافه احتصاصی دارد ؟
اسنادي هست ؟

دو دسته فعل اسنادی داریم :

√ جمله مفعول دارد

√ جمله متمم دارد

√جمله مسند دارد

هميشه اسنادي :است  ،بود  ،شد  ،گشت  ،گرديد و معاد ها ( معروفترين معادلها  :كرد  ،نمود  ،ساخت )

گاهی اسنادي  :ناميدن  ،شمردن  ،پنداشتن  ،دانستن  ،ديدن  ،يافتن و معادلهاي آنها

در افعال گاهی اسنادی تنها جایی است که به سراغ جمله می رویم و از پشت فعل سوال « چه جوری ؟» را می پرسیم .اگر جواب
سوال ما پشت فعل بود فعل اسنادی بوده است در غیر اینصورت اسنادی نمی باشد.

نکته  : 1در جمالت  4جزئی دو مفعولی يک مفعول در جواب چه چيزي را ؟ و مفعول ديگر در جواب چه كسی را ؟ می آيد .فعل اين
نوع جمله معموال از دو مصدر «دادن» و «پوشانيدن» می باشد.
نکته  : 2فعل جمله  4جزئی گذرا به متمم و مسند منحصر به مصدر «گفتن» در معناي «ناميدن» است.
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 مثالهایی از ساختمانهای جمله :
ناگذر :فعل الزم تكاملي كه فقط به نهاد نياز دارد

بچه ها آمدند

 2جزئی يک نوع

 - 1متمم اجباري  :او از شما رنجيده است

 - 3مسند  :او ناراحت شد
گاه جايگاه مسندي را يك متمم با حرف اضافهاش اشغا ميكند :او از دوستان است.
 - 4مفعول و متمم  :او كتاب را به شما فروخته بود.
 - 5مفعول و مسند كه فعلش به  3شكل مي آيد:
 )1فعل عام متعدي شده  :باران هوا را سرد گرداند
 )2فعلهاي كرد  ،نمود ،ساختِ قابل تبديل به گرداند ،ماا :
او همه را آگاه كرد
مادر بچه را حاضر نمود
خورشيد زمين را گرم ساخت
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 - 2مفعول  :او شيشه را شكست

 3جزئی  3نوع

 4جزئی  4نوع

 )3فعلهاي مصادر ناميدن ،شمردن ،پنداشتن ،انگاشتن ،ديدن ،يرافتن و  ...كره اگرر صرفتي يرا

گذرا

حالتي را به مفعو اين فعل ها نسبت دهيم نقش مسندي خواهد داشت .ماا  :از اين پس
كه خواند مرا شهريار؟
 -6مفعول  +مفعول  :مادر بچه را شير داد.
 معموال مفعو او با نشانه «را» و مفعو دوم بدون نشانه «را» مي آيد.

 -7متمم  +مسند  :مردم به او پهلوان مي گويند .فعل اين جمله منحصر به مصدر گفتن است.
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جمالت استثنـائی
جمالتی هستند كه فعل ندارند :ش ب به خير  /روز خوش  /خداحافظ  /زندگي يعني اميد
 1جزئي كه همان شبه جمالت هستند  :سالم  ،حيف  ،به اميد ديدار  ،به سالمت
جمالت استانائي

 2جزئي كه فقط دو بخش نهاد و گزاره دارند :زيارت قبو

 /توقف ممنوع

 اگر در ساختمان جمالت استانائي دو جزئي ،فعل بكار رود ،تبديل مي شوند به جمالت  3جزئي گارا به مسند
مال عيدتان مبارك باشد  /توقف ممنوع است.

 در جمالت  3جزئي استانائي واژه ي يعنی  ،معاد فعل است حساب مي شوند .ماا :

زندگی يعنی عقيده

گزاره

نهاد

گروه اسمي

زندگرري



انواع متمم در جمله به گویش شکالتی

گروه اسمي
معاد فعل

گروه اسمي

يعنررري

عقيررده

:

بعد از حرف اضافه اختصاصی می آيد
بعد از حرف اضافه غير اختصاصی می آيد
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 3جزئي كه ميان نهادو گزاره واژه ي «يعنی» مي آيد :زندگي يعني عقيده

متمم اجباري ( فعلی )
متمم اختياري

حذف آن به جمله لطمه می زند اسمی
حذف آن به جمله لطمه نمی زند قيدي
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زبــان فــارسی
« درسنامه شماره ( 6درس  2کتاب درسی)»

واج – تکواژ  -واژه
 -1واج :كوچكترين واحد آوايي زبان است كه خودش معنا ندارد ولي تفاوت معنايي ايجاد مي كند .ماال در كلمات مَرد  ،دَرد ،زَرد ،صامتهاي م  ،ز
 ،د واج هستند يا در كلمات مِهر  ،مَهر  ،مُهر مصوتهاي كوتاه كسره ،فتحه ،ضمه واج هستند.

 در زبانشناسي ،واج را در عالمت  / /و حرف (شكل نوشتاري واج) را در عالمت << >> نشان مي دهند.
صامتها (برابر با حروف الفبا) كه  23تا هستند .ء ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ
رژشغقفعكگ
واج

منوي

كوتاه :فتحه ،كسره ،ضمه
مصوتها
بلند  :ا – و – ي  :قانوني ،جاسوسي

 همه واژه ها به اين شكل آغاز مي شوند  :صامت  +مصوت  +صامت .... +
 تشديد ،دو واج حساب مي شود.
 در واج نويسي صورت گفتاري واژه ها معيار است ماال  :خواهر / خ / /ا / /ه/ / َ / /ر/

 واج شماري :
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 همه ي زبانهاي بشري ،از واج ساخته و به واج تجزيه ميشوند.

در مقوله واج شماري نكته خاصي كه مي تواند مور د نظر طراحان قرار بگيرد شروع واژه ها با مصوت و سنجش دانسته هاي شما در اين مورد اسرت
كه بايد توجه داشته باشيد كه هيچ واژه اي با مصوت شروع نمي شود و قبل از آن مصوت ،صامت همزه وجود داشته است ماالً:
آرزو

ء /ا /ر / ِ /ز  /و

اُردك

ء / َُ /ر /د / َ /ك

اَبر

ء / َ /ب /ر

انتظار

ء /ِ /ن /ت / ِ /ظ /ا  /ر

ايمان ء /ي  /م  /ا  /ن

 - 2تکواژ :گفتيم كه از كنار هم قراردادن واجها ،طبق قواعد واجي و الگوهاي هجايي ساخته ميشود.
تكواژ ،كوچكترين واحد معنا دار زبان است كه غير قابل تجزيه به واحدهاي معنادار كوچكتر باشد.
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قاموسي :مستقال معنا و كاربرد دارد .علم ،هنر كه همان واژههاي سادهاند
آزاد

دستوري :مستقال معنا و كاربرد ندارند .حروف ربط ،اضافه ،ندا و ...

تكواژ

«وند»

تصريفي :در ساختمان و نوع واژه اثر ندارند .و به  5دسته تقسيم مي شوند )1:عالئم جمع فارسي و عربي
 )2ي نكره
 )3تر  -ترين
 )4كليه شناسه هاي فعل
)5پيشوندهاي فعل :نرَ  ،برِ  ،مي

 2مسئله مهم در محاسبه تعداد تكواژها :
 -1تكواژ صفر  :تكواژي است كه نمود آوايي و اماليي ندارد ،ولي در شمارش تكواژها ،حساب مي شود و بر  3نوع است:
فعلهاي  :است  ،هست  ،نيست مال هوا سرد استØ
تكواژ صفر

فعلهاي سوم شخص مفرد همهي ماضيها (جز ماضي التزامي) مانند  :رفت  ،كرد  ،برد و ...
فعلهاي دوم شخص مفرد امر و نهي  :برو  Øننويس Ø

 -2نقش نماي اضافه  :هر نقش نماي اضافه (ي يا كسرهي ميان تركيبها) را يك تكواژ و يك واژه حساب كنيد.
دما  /ي  ِ/هوا  /ي  ِ/اهواز

گروه  ِ/ِ /فيزيك  /ِ /كالس  / ِ /ما

نكته  : 1كلمات برايِ ،مالِ  ،مانندِ  ،بدون ِ كسرهشان براي خودشان است لاا اين كلمات ،فقط يك تكواژ حساب ميشوند.

نكته  : 2هر بن فعل را چه ماضي و چه مضارع يك تكواژ به حساب مي آوريم.
يادآوري  :بن ماضی  :مصدر ماضي – ن از آخر

بن مضارع  :فعل امر دوم شخص – برِ از او
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وابسته

اشتقاقي :در ساختمان و معناي واژه اثر دارند مال كارگر و هنرمند

نكته  : 3صامتهاي ميانجي تكواژ جداگانه محسوب مي شوند و در شمارش آنها را با نقش نماي اضافه تمييز دهيد
شناسايي ِ زبان شناسي ِ ساخت گرا  شناس  /ا  /يي  / ِ /زبان  /شناس  /ي  / ِ /ساخت  /گرا

نكته  : 4به پسوندهاي معروف « ِش  ،ا  ،ار  ،ـه » بسيار توجه كنيد مانند واژه هاي :دانش  ،بينش  ،روش  ،دانا  ،زيبا  ،توانا  ،پويا  ،رفتار  ،كردار ،
شنيدار  ،گاشته  ،لبه  ،منظومه و ....
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نكته  : 5در كلماتي كه ريشه فعلي ( بن ) در آنها ديده مي شود ابتدا بن را جدا مي كنيم قبل و بعد از بن خود را نشان مي دهد ماال در كلمه
« نسنجيده » زماني كه بن « سنجيد » را جدا كنيم تكواژ « نرَ » قبل از بن و تكواژ « ره » بعد از بن خود را نشان مي دهند .

نکته شکالتی :

در حالت كلی زمانی واژه اي را خرد می كنيم كه واژه بزرگتر از ريشه واژه كوچكتر آمده باشد  .مثال واژه «عدسی» از

«عدس» آمده پس جدا می شود ولی «ياغی» از «ياغ» نيامده پس جدا نمی شود .به مثالهاي زير توجه كنيد :

 تكواژ شماري :
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ميزان  :جدا نمي شود

آينده  :آي َ +نده

لبه  :لب  +ه

طوالني  :طو  +اني

نامه  :جدا نمي شود

در اولين قدم جمله را يكبار خوانده و نقش نماهاي اضافه را مشخص مي كنيم  .سپس جمله را از ابتدا خوانده و واژه ها را تا حد امكران خررد مري

كنيم تا به تكواژهاي معنا دار يا بن ماضي و مضارع برسيم سپس وندهاي آنها را به دقت تفكيك مي كنيم و در برخورد با فعلها حواسمان باشد كره
تكواژ صفر از چشممان نيفتد .

 - 3واژه :

از كنار هم قراردادن تكواژها  ،واژه ساخته مي شود .و كوچكترين شكلي است كه مي تواند به تنهايي به كار رود.

نكته  : 1دقت كنيد فعل ها هرچند هم كه بزرگ و با تعداد تكواژ باال باشند تنها و تنها يك واژه به شمار ميآيند.

نكته  : 2واژه هاي مشتق  ،مركب و مشتق – مركب تنها يك واژه هستند مانند  :سنجش  ،يارانه  ،كارخانه  ،دست آورد  ،گفرت و گرو  ،سراخت و
ساز  ،يك طرفه و ....
نكته  : 3شمارش نقش نماهاي اضافه را فراموش نكنيد.

 واژه شماري  :به مراتب ساده تر از تكواژ شماري بوده و تنها با توجه به اصو شمارش واژه  ،نقش نماهاي اضافه  ،واژه هاي مركب و مشرتق
مركب و  ...قابل حصو است.

13
« درسنامه شماره ( 7دروس  17،22،24کتاب درسی) »

انواع واژه از نظر ساختمان
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قاعده شکالتی :

در تعيين ساختمان واژه ابتدا آن را تا حد امكان خرد می كنيم (مانند تكواژ شماري ) سپس بر اساس تعداد تكواژ

هاي مستقل ( بن ماضی و مضارع يا تكواژ معنادار ) و تعداد وندها (به جز وندهاي تصريفی) تعيين ساختمان می كنيم.
 4 نوع ساختمان واژه وجود دارد :
 )1ساده  :كه فقط يك تكواژ مستقل دارد بدون وند اشتقاقي :درس  ،كبوتر  ،كالس
 )2مركب  :كه حداقل از دو يا چند تكواژ مستقل تشكيل شده است بدون وند اشتقاقي  :گالب  ،كارخانه  ،دست آورد

 )3مشتق  :كه از يك تكواژ مستقل +حداقل يك وند اشتقاقي تشكيل شده است .لبه  ،بينش  ،زيبا ،كارگر  ،آموزگار ،دانشمند  ،روشنگري
 )4مشتق -مركب  :كه حداقل از دو تكواژ مستقل +وند اشتقاقي تشكيل شده است :گفت و گوي  ،دانش سرا  ،يك طرفه  ،سه گوشه

 دقت كنيد مراد از تكواژ مستقل در باال تكواژ معنادار يا بن ماضي و مضارع است.

 در تشخيص ساختمان واژه اولين گام تفكيك واژه تا حد امكان است تا به واژههاي مستقل برسيم پس از آن بر اساس آن كه واژه از يرك
تكواژ معنادار بدو ن وند (ساده)  ،دو يا چند واژه مستقل بدون وند(مركب) ،يك واژه مستقل و يك يا چند وند(مشتق) و دو واژه مستقل و
يك يا چند وند (مشتق مركب) تشكيل شده است تعيين ساختمان مي كنيم.

 توجه داشته باشيد وندهاي تصريفی ( عالئم جمع – ي نكره – تر  ،ترين ) را وند به حساب نمی آورنـد مراالً واژههراي درختران،
بزرگتر  ،مردي و اماا آن همگي ساده به شمار مي روند.

 واژه هايي مانند دشوار ،تابستان ،دبستان ،بنگاه ،مژه ،ديوانه و اماا آنها كه به نظر مشتق ميآيند ولي سير تاريخي آنها را الينفك نمروده
ساده به حساب مي آيند.

 اسامي خاص و «ا » دار عربي و اصطالحات علمي و فني عربي «ا » دار نيز يرك واژهي سراده تلقري مريشروند :خراتم االنبيراء  ،اميرر
المؤمنين  ،سريع السير  ،مستجاب الدعوه

روش شکالتی :

در حل تستهاي مربرو بره مبحرع تعيرين سراختمان جملره ابتردا از واژه هراي مركـب شرروع مري كنريم  ،سرپس واژه هراي

مشتق – مركب را مي يابيم  .تا جايي كه ممكن است خود را درگير واژه هاي مشتق و ساده نكنيد ...
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« درسنامه شماره ( 8دروس 13و 15کتاب درسی) »

تشخیص ترکیبات وصفی و اضافی
براي تعيين نوع تركيب  ،مي توانيد ميان آنها «ي» بياوريدكه اگر پايرفت ،وصفي است و اال اضافي است يا مي توانيرد كلمهي اول را ساكن كنيد
و در آخر تركيب فعل است ،بگذاريد كه اگر معنی داد ،وصفی است و گرنه اضافی است  .كه راه دوم پيشنهاد اينجانب است.

كشور ما  كشو ْر ما است (معني نمي دهد پس اضافي است)

*** اما انواع تركيب وصفی به شرح ذيل است :
اسم  +صفت بياني  لباس زيبا  ،خانه بزرگ

اسم  +صفت پسين
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ماالً  :آسمان آبي  آسمانْ آبي است (معني ميدهد پس وصفي است)

اسم  +صفت شمارشي ترتيبي  كالس چهارم ( او  ،آخر  ،قبل  ،بعد)
تركيبات وصفی
صفت پيشين  +اسم
صفت اشاره  اين  ،آن  ،همين  ،همان  ،اين گونه  ،آن گونه  ،آن قدر و ...
صفت مبهم  هر  ،همه  ،هيچ  ،فالن  ،چندين  ،تعدادي  ،بسياري و ...
صفت پرسشي  كدام  ،چند  ،چندمين  ،چه  ،چگونه و ...
صفت تعجبي  چه !  ،عجب  ،چقدر
صفت شمارشي اصلي  يك  ،دو  ،سه  ،يكصد و ...
صفت شمارشي ترتيبي  اولين  ،دومين  ،آخرين
صفت عالي  بهترين  ،بدترين  ،بلندترين و ...

 ساخت هاي زير را شكل گيري اسم و صفت به خاطر بسپاريد :
 -1اسم  +بن مضارع  صفت
 - 2اسم  +اسم  اسم

مانند  :كاردان – گل پوش  -گلدار
مانند  :گالب – كارخانه  -گلنار

 - 3اسم  +بن مضارع  +ي  اسم

مانند  :گل سازي

 - 4اسم  +دان  ،گاه  ،زار  ،ستان  اسم

مانند  :نمكدان – كارگاه – گلزار – گلستان

حالت كلی  :عدد  ُ +مين
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وابسته های پیشین و پسین و وابسته های وابسته

 -2صفت مبهم

 -6صفت شمارشي ترتيبي (عدد  ُ +مين)

 -3صفت پرسشي

 -7صفت عالي

 -4صفت تعجبي

 -8شاخص

 مثال براي وابسته های پیشین:
 -1صفت اشاره :اين  ،آن  ،همين  ،همان  ،اين گونه  ،آن گونه  ،آن قدر و ...
 -2صفت مبهم :هر  ،همه  ،هيچ  ،فالن  ،چندين  ،تعدادي  ،بسياري و ...
 -3صفت پرسشی :كدام  ،چند  ،چندمين  ،چه  ،چگونه و ...
 -4صفت تعجبی :چه !  ،عجب  ،چقدر
 -5صفت شمارشی اصلی :يك  ،دو  ،سه  ،يكصد و ...
 -6صفت شمارشی ترتيبی  :اولين  ،دومين  ،آخرين

حالت كلی  :عدد  ُ +مين

 -7صفت عالی :بهترين  ،بدترين  ،بلندترين و ...
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وابسته هاي پيشين گروه اسمی  8تا

 -1صفت اشاره

 -5صفت شمارشي اصلي

 -8شاخص :شاخص ها ،عناوين و القابي هستند كه با مكث قبل از اسم ميآيند و عبارتند از  :آقا ،خانم ،استاد ،عالمه ،سيد ،عمو ،خالره ،سررهن ،
مهندس ،دكتر و ...
استاد علي اكبر دهخدا

سرهن

رضايي

دكتر صفوي

عالمه اميني

 گاه شاخصها بعد از اسم ميآيند مال زهرا خانم  /اميرخان
 اگر شاخصها با كسره به كلمه ي بعدشان ،اضافه شوند ،ديگر شاخص نيستند و هسته گروه اسمي ،تلقي ميشوند مال برادرِ احمد  ،دكترر ِ
قلب  ،مهندس ِ شهرداري
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 -1عالئم جمع

وابسته های پسین گروه اسمی  5تا

 -4صفت بياني

 -2صفت شمارشي ترتيبي (عددُ +م)
 -3يِ نكره

 -5مضاف اليه

 مثال براي وابسته های پسین گروه اسمی:

 - 2يِ نكره :معني  1مي دهد مانند  :مردي كتابي را از فروشگاهي خريد.
 - 3صفت شمارشی ترتيبی :او  ،دوم  ،سوم  ،آخر  ،قبل  ،بعد

حالت كلی  :عدد  ُ +م
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 - 1عالئم جمع :ها  ،ان  ،ات  ،يان  ،جات  ،ين و ...

 - 4صفت بيانی :هر تركيب كلمات يا اضافي اند يا توصيفي كه اگر تركيب وصفي باشند كلمه دوم را صفت يا به عبارت ديگر صفت بياني مي
گوئيم.
 - 5مضاف اليه :اگر تركيب كلمات اضافي باشد كلمه دوم را مضاف اليه مي گوييم.

 وابسته های وابسته:

گاه يكی از وابسته هاي گروه اسمی ،وابستهاي میگيرد كه به آن وابسته وابسته می گويند .در نمودار پيكانی همواره وابسته وابسته
به زير وابسته می رود و باهم به زير هسته می روند.
 -1مميز :كلماتي كه بيانگر تعداد ،وزن يا اندازه ي برخي اسمها هستند و ميان عدد و معدود ميآيند:
دو دستگاه تلويزيون  /دو كيلو عدس  /دو جفت كفش  /يك تخته فرش  /شش فروند هواپيما

 -2صفت صفت :صفتي كه درباره صفت قبل از خود توضيح مي دهد .لباس آبي سير  /يخچا سفيد شيري

 -3مضاف اليه مضاف اليه  :كيف پو شما  /كتابِ تاريخِ ايران

 -4قيد صفت :هواي نسبتاً خوب /

برف بسيار زياد

 -5صفت مضاف اليه  :اگر صفت پيشين باشد  :پدر كدام دانش آموز  /جلد هر كتاب

اگر صفت پسين باشد :

پدر دانش آموز كوشا  /جلد كتاب سبز

17
نكته  :وابسته هاي وابسته با كلمات قبل از خود ،يك جا ،وابسته هسته ،حساب ميشوند.

نکته شکالتی :

در وابسته هاي وابسته مضاف اليه صفت نداريم و در اين حالت هر دو كلمه مستقيم به هسته مربو هستند ماال:
فضاي اسرار آميز كالس

چهره غبار آلود خاك
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زبــان فــارسی
« درسنامه شماره ( 12درس  12کتاب درسی) »

انواع واژه از نظر سیر تاریخی

واژه از نظر سير تاريخی يعنی روندي كه در گذر زمان تا امروز طی كرده است به چهار دسته تقسيم میشود :
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 - 1لفظ و معناي آن هر دو به طور كلي از زبان ما محاوف گرديده و ديگر از آن استفاده نمي كنيم (فناي لفظ و معنا) مانند كلمات سوفار
 ،برگستوان  ،خوازه و دستار

 - 2به همان لفظ و معنايي كه در قديم از آن استفاده ميشده امروزه هم به همان صورت بكار ميروند(بقاي لفـظ و معنـا) ماننرد كلمرات
خنده ،شادي ،كتاب

 - 3لفظ آنها در زبان ما باقيمانده است ولي امروزه بامعناي متفاوتي از معناي گاشته بكار مريرود( بقاي لفظ و تحول معنـا) ماننرد كلمره
شاهد كه در قديم به معنا ي زيبارو و امروزه به معناي بيننده است و يا كلمات شوخ ،سوگند ،كايف  ،رعنا  ،تماشا  ،دستور  ،سفينه .

 - 4با همان معنا و لفظ قديم در زبان امروزه وجود دارند .ضمن اينكه معناي جديدي هم پيدا كردهاند ( .بقاي لفظ و معناي قديم و اخـذ
معناي جديد ) ماال واژه سپر هنوز در ذهن ما معناي سپر جنگي را دارد ضمن اينكه معناي سپر خودرو را نيز گرفتره اسرت .همچنرين
است كلمات يخچا  ،پيكان  ،ركاب
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« درسنامه شماره ( 11درس  12کتاب درسی و بیاموزیم دروس » )17،22،22،24

فرآیند های واجی
به هرنوع تغييري كه در آوا يا امالي واجهاي كلمه ،پديد آيد  ،فرآيند واجی گويند كه بر  4نوع است:
 -2افزايش

 -1كاهش

 -3ابدال

 -4ادغام
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 )1كاهش :به  3دسته تقسيم مي شود :الف) حاف «ت» و «د» در كلماتي مانند دست بند ،قند شكن و درست (آوايي)
ب) حاف «و» در كلماتي مال خواهر و خواستار (آوايي)
ج) حاف همزه مياني و پاياني كلمات مانند امال  ،اجرا  ،برافتاد (اماليي)

 )2افزايش :كه بر دو نوع است.
الف) واژههايي كه وزن "فيا" را در خود دارند مانند سياست  ،ديانت  ،عاميانه (آوايي)
ب) تركيبات وصفي و اضافي به شر اينكه موصوف يا مضاف به مصوت ختم شود مانند صدايِ علي  ،خدايِ بزرگ

 )3ابدال  :يعني تبديل يك واج به واج ديگر.
الف) ابدال در مصوتها:
 -1بِ امر ،كسره دارد (بزن ،بنويس ،بخواب) ولي اگر برُ تلفظ شود ابدا دارد مانند بُرو  ،بُخور
 -2نَ نهي و نفي ،فتحه دارد (ننويس  ،نرفت) ولي اگر نرِ تلفظ شود ابدا دارد مانند نِمي روم  ،نِمي خورم

ب) ابدال در صامتها :
 -1اگر ن+ب بشود ،واج ن تبديل به م ميشود مال پنبه و دنبا
 -2اگر ج+ت بشود ،واج ت تبديل به ش يا ژ ميشود مال اجتماع و اجتناب
 گاه ابدا شكل اماليي نيز پيدا ميكند مال سپيد (سفيد) و يا لكن (ليكن)

 )4ادغام :گاه دو حرف نزديك به هم (قريب المخرج) در يكديگر ادغام ميشوند.
د  +ت  تّ

مانند  :بدتر  ،زودتر  بتّر  ،زوتّر

ب  +پ  پّ

مانند  :شب پره  ،آب پاش  شپّره  ،آب پاش

ك+گگ

مانند  :يك گانه  يگانه
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زبــان فــارسی
« درسنامه شماره ( 12درس  13کتاب درسی) »

نقش های تبعی

توضیح شکالتی :

نقش هاي تبعی مربوط به كلماتی است كه نقش اصلی ندارند و به دليلی از نقش كلمه ديگري از جمله ( معموال كلمه

 - 1معطوف :اسم يا ضميري كه با حرف پيوند «و» به اسم قبلش عطف شود ،ماا :
چو فرزند و زن باشدم خون و مغز = چو فرزند و زن  ،خون و مغزم باشد
نهاد

معطوف

مسند

معطوف به مسند

معطوف به هر گروه اسمي در حكم همان گروه است .ماال احمد و رضا را ديدم
معطوف به مفعو

 - 2بدل :اسم ،عنوان ،لقب يا صفتي است براي معرفي بيشتر اسم قبلش كه با مكاي (در نوشتار با كاما) همراه است.
ماا  :مولف سفرنامه  ،ناصر خسرو  ،لقب «حجت» داشت.
شيخ الرئيس  ،ابوعلي سينا  ،كتاب شفا را نوشت

 در اين قبيل موارد هميشه اسم دومي بد است ،يعني اگر جاي اسمها عوض شود بازهم دومي بد است.
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قبل از خود ) پيروي می كنند و عينا نقش آن را می گيرند و بر  3نوع هستند :

 اگر ضماير مشترك پس از ضماير منفصل بيايند ،بدل هستند مال  :من خويشتن اسير كمند نظرر شردم  /مرن خرودم مري دانرم /
تو خودت گفتي !!

ضمایر مشترک عبارتند از  :خود  ،خویش  ،خویشتن
ضمایر منفصل عبارتند از  :من  ،تو  ،او  ،ما  ،شما  ،ایشان

 - 3تكرار :اگر واژه اي براي تأكيد دوبار تكرار شود ،دومي را تكرار مي نامند.
سعيد آمد سعيد  /گلستان را خواندم گلستان
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« درسنامه شماره ( 13درس  5کتاب درسی) »

انواع حذف

 حذف هر كلمه يا بخشی از جمله نياز به قرينه دارد.

 )1تشخيص قسمت محذوف  :كه پركاربردترين آن حاف فعل  ،حاف شناسه فعل و حاف منادا مي باشد.
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روش شکالتی

 :در حل سواالت انواع حذف طبق الگوي زير عمل می كنيم :

 )2تعيين نوع حذف  :كه اگر عين قسمت محاوف را در جاي ديگري از جمله داشتيم حاف به قرينه لفظي و اگر نداشتيم حاف به قرينه
معنوي مي باشد.

مثال  :نه هر که به قامت مهتر ( است )  ،به قیمت بهتر ( است )  حذف فعل (قرینه معنوی)
چون تو را برداشتیم و در هوا رفت ( یم )  حذف شناسه فعل ( قرینه لفظی )
ای (کسی که ) از بر سدره شاهراهت   ...حذف منادا ( قرینه معنوی )

نکته شکالتی :

حاف نهاد جدا ،ممكن است مگر اينكه نهاد  ،همراه وابسته  ،بدل يا تأكيد باشد .ماا :

 -1من بيچاره بايد همهي كارها را انجام دهم.
 -2ما ،دانش آموزان پيش دانشگاهي ،تقاضا داريم كه ...
 -3شما اين مقاله را نوشتيد (نه كس ديگر)
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زبــان فــارسی
« درسنامه شماره ( 14درس  3کتاب درسی) »

اشکاالت نگارشی و ویرایش

 نکاتی چند از حذف و ویرایش :

-2

حاف نهادي كه ضمير باشد ممكن است.

-3

حاف نهاد جدا ،ممكن است مگر اينكه نهاد  ،همراه وابسته ،بدل يا تأكيد باشد .ماا :

الف) من بيچاره بايد همهي كارها را انجام دهم.
ب) ما ،دانش آموزان پيش دانشگاهی ،تقاضا داريم كه ...
ج ) شما اين مقاله را نوشتيد (نه كس ديگر)
-4

حاف نهاد جداي سوم شخص مفرد ،ممكن نيست مگر با قرينه

 به نكات زير توجه كنيد
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-1

حاف نهاد پيوسته ،اصال ممكن نيست.

« - 1دركرد ،كله و زد» واژههايي عاميانه و گفتاري هستند .بهتر است از كاربرد اين گونه واژه ها در نوشته هاي جدي بپرهيزيم .ما بره جراي
اين كلمات ،از واژگان شليك كرد ،سر و اصابت نمود استفاده مي كنيم.

 - 2بهتر است به جاي «انجام» از «اجرا» استفاده كنيم؛ زيرا واژهي «انجام» به تنهايي «پايان ،سرانجام و عاقبت» معني مي دهد.
 - 3از كاربرد «مي باشد» تا حد امكان پرهيز مي كنيم و واژهي معاد آن «است» را به كار مي بريم.
 - 4حرف نشانهي «را» پس از مفعو قرار مي گيرد .حاف «را» و نيز استفادهي بيهوده از آن نادرست است.

 - 5فعل هيچگاه نبايد بي قرينه حاف شود  .حاف فعل زماني جايز است كه فعل محاوف با فعل جملهي پس از آن يكي باشد.
-6

از كاربرد جمالتي كه دو يا چند معني دارند ،در نتيجه نشستن واژگان در جاي نامناسب ،تتابع اضافات ،مشخص نبودن مرجرع ضرمير،
وجود جمالت معترضه ،طوالني شدن جمله ها ،ضعف و س ستي پيوند اجزاي جمله ها و حافهاي نابجا به وجود مي آيند پرهيز مي كنيم.

 نکات نگارشی و ویرایشی زبان فارسی سال اول و دوم که در کنکور به آنها نیاز دارید :

الف) ويرايش فنی :
 )1جدانوشتن كلمات مركبي كه سرهم نوشتن آنها موجب بدخواني ميشود :حاصلضرب  حاصل ِ ضرب
 )2استفاده درست و مناسب از نقش نماي اضافه  :اسب سواري  اسبِ سواري
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 )3استفادهي درست از «ي» ميانجي  :سبو آب  سبوي آب
 )4كاربرد «ي» ميانجي بزرگ به جاي «ء» هنگامي كه مضاف به مصوت ِ ختم مي شود.
مانند :

مدرسه بزرگ  مدرسهي بزرگ

 )5حاف همزه از آخر كلمات عربي مختوم به «اء»  :انشاء  انشا /صفاء  صفا

 )1پرهيز از كاربرد شكل گفتاري جز در نوشتهي متناسب با نوع آن :ميون بيابون ميان بيابان
 )2عدم مطابقت موصوف و صفت در فارسي  :خانم مديره ي محترمه  خانم مدير محترم
)3پرهيز از كاربرد تنوين در كلمات فارسي سره و غير عربي  :زباناً  زباني

تلفناً  تلفني

)4پرهيز از جمع بستن جمع هاي عربي با نشانه هاي فارسي  :اخالق ها  اخالق
 )5خودداري از افزودن «تر» به صفت هاي تفضيلي عربي  :اعلم  اعلم تر
 )6پرهيز از كاربرد واژگان و ساخت هاي دستوري كهن  :از جاي بشد  عصباني شد
 )7كاربرد برابرهاي مناسب فارسي به جاي كلمات بيگانه  :علي كل حا در هر حا  /سيستم  نظام
 )8پرهيز از كاربرد دو كلمه پرسشي در جمالت پرسشي :آيا چگونه  چگونه
 )9كاربرد درست تكيه كالم «به قو معروف»« :به قو معروف خسته شدم» كه «خسته شدم» قو معروف نيست.
 )11مطابقت نهاد با فعل :هم من رفتم هم او  هم من رفتم هم او رفت
 )11پرهيز از تكرار فعل  :در كالس هم ميز هست هم تخته هست  در كالس هم ميز هست هم تخته
 )12پرهيز از حشو  :سوابق گاشته ،فينا آخر  ،حسن خوبي گاشته ،آخر ،خوبي
 )13جمع بستن كلمات فارسي با نشانه هاي عربي جايز نيست  :بازرسين  بازرس  /گزارشات  گزارش ها
 )14به كار بردن فعل با حرف اضافه اختصاصي آن  :بردن از  ،باختن به  ،ترسيدن از
 )15پرهيز از كاربرد فعل مجهو با نهاد  :گلستان توسط سعدي نوشته شد  سعدي گلستان را نوشت
 )16پرهيز از كاربرد «يت» با كلمات فارسي  :دوئيّت  دوگانگي
 )17كلمه «برخوردار» در جايي به كار مي رود كه نتيجه مابت و مفيد داشته باشد :
اين بيمار از ضعف برخوردار است  اين بيمار ضعيف است
 )18پرهيز از كاربرد كلماتي كه ايهام و كژتابي دارند :دو خواهر و برادر حافظ كل قرآن شدند.
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ب) ويرايش زبانی :
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زبــان فــارسی
درسنامه شماره  ( 15چند بحث ناگفته )
بخش اول (درس  12کتاب درسی)

 واژههای جدید به چند شیوه زیر ساخته می شوند ( ساخت های واژه ) :
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 )1تركيب :در اين روش دو يا چند واژهي موجود در كنار هم قرار مي گيرند و با هم واژه ي جديد مي سازند كه ممكن است حاصرل جمرع معنراي
آنها چيزي جز معناي تك تك آن باشد به بيان ساده تر واژه هاي مركب طبق قاعده تركيب ساخته شده اند  ،مانند  :خرمنكوب  ،كارخانه

 )2اشتقاق :اين روش با افزايش «وند» به واژههاي موجود تحقق مي پايرد ،به بيان ساده تر واژه هاي مشتق و مشـتق – مركـب طبرق قاعرده
اشتقاق ساخته شده اند مانند  :يارانه  ،دانشجو  ،رنگارن

 ،دانش

 )3عالئم اختصاري  :نخستين واجهاي چند كلمه را با هم مي آميزند و كلمهي جديد مي سازند؛ ماال واژههاي زير:
سمت :سازمان مطالعه و تدوين كتب دانشگاهي
ساف :سازمان آزادي بخش فلسطين
شابک :شماره استاندارد بين المللي كتاب

بخش دوم (درس  21کتاب درسی)

 نقش های زبان ( کاربردهای یادگیری یک زبان از جمله زبان فارسی ) :
ايجاد ارتبا  -محملِ انديشه  -حديع نفس  -آفرينش ادبي

اساسي ترين نقش زبان ايجاد ارتباط در ميان افراد يك جامعه زباني است .هدف ازهر ارتبا زباني مي تواند انتقا اطالع به ديگران باشرديا ايجراد
حس همزباني و همدلي در ميان افراد يك جامعهي زباني  .مكالمات روزمره ما مصداق بهره بردن از اين نقش زبان است.

دومين نقش زبان اين است كه محمل انديشه شود .هر گاه راجع به ي ك مطلب علمي حرف مي زنيم يا سخن منطقي مي گوييم از اين نقش زبران
بهره برده ايم.

نقش سوم زبان حديث نفس است كه ما به كمك آن از خود و آنچه در درونمان مي گارد سخن مي گوييم.
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چهارمين نقش زبان اين است كه با آن به آفرينش ادبی مي پردازيم .براي انجام دادن اين كار ،م ا از اصو و قواعد و ضوابطي كمك مي گيريم كره
جزء نظام زبان نيستند بلكه به نظريهها و علوم و فنون ادبي تعلق دارند .تمامي اشعار و ناور مسجع با بهره گيري از اين نقش زبان سروده شده اند.

بخش سوم (بیاموزیم درس  8کتاب درسی)
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فاصله ميان واژه اي  :ميان واژه هاي فاصل ه معيني وجود دارد كه به آن فاصله ميان واژه اي مي گويند .رعايت نكردن اين فاصله موجب بدخواني
و بدفهمي مطالب مي شود.

فاصله ميان حرفی (نيم فاصله)  :ميان حرف هاي غير چسبان واژه ها فاصله اي كوتاه رعايت مي شود .كه نصف فاصله ميان واژه اي است .بين
اجزاي كلمات مركب  ،مشتق -مركب  ،مشتق هاي با امالي جدا  ،وندهاي صرفي و فعل هاي كمكي نيز فاصله ميان حرفي رعايت مي شود.

بخش چهارم (بیاموزیم درس  9کتاب درسی)

شيوه بالغی  :در شيوه بالغي اركان جمله جابه جا مي گردد ( معموال فعل جمله ) تا شيوايي و رسايي كالم بيشتر گردد .اين شيوه در مقابل شيوه
عادي قرار مي گيرد .در شيوه عادي اصل بر اين است كه نهاد در همه جمله ها در ابتدا و فعل در پايان قرار گيرد.
بزرگ مردي بود خواجه نظام الملك
رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد

نکته شکالتی

 :حواستان باشد زماني جابجايي ضمير متصل صورت گرفته است كه ضم ير همراه اسم يا فعل در كنار آن نقش نگيرد ماال در كلمه «

دستم » ضمير « م » به صورت « دست ِ من » ترجمه مي شود كه سر جاي خودش است اما در مصرع « سركش مشو كه چون شمع از غيرتت
بسوزد » ضمير « ت » بصورت « از غيرت ^ تو را را بسوزاند » ترجمه مي شود كه جابجايي صورت گرفته است .
ويژگيهاي شيوه بالغی :
 - 1اين شيوه پيش از آن كه دستوري باشد به سبك نگارش نويسنده بستگي دارد.
 - 2جاي اجزاي جمله به تناسب حاالت عاطفي تغيير مي كند و بار معنايي خاصي مي يابد.
 - 3گيرايي و اثربخشي كالم بيشتر مي شود.
 - 4الزاما موجب دشواري متن نمي گردد.

زبــان فــارسی
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بخش پنجم (درس  16کتاب درسی)

 براي آفرينش نوشته هاي طنز از روشهاي زير استفاده می كنيم:

-2

كش دار كردن يك موضوع يا ماجرا و حاشيه پردازي

-3

جابجا كردن حوادث و وقايع

-4

نقيضه پردازي يا تقليد از آثار ادبي

-5

استفاده از غلطهاي اماليي آگاهانه

-6

آوردن تمايلهاي كنايهاي و واژگان عاميانه طنز

نكته  :اساس همه طنز ها بر هم زدن عادت ها است.

بخش ششم (درس  19کتاب درسی)



مرجع شناسی
 )1دايره المعارف ها
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-1

بيان غير متعارف و خنده آور با بزرگ نمايي كاستي ها و زشتي ها

دايره المعارف ،عنوان عمومي همه كتابهايي است كه حاوي زُبده اي از همهي رشتههاي علوم انساني يا رشتهاي معرين هسرتند .آثراري چرون
احصاء العلوم فارابي و الفهرست ابن نديم كه نوعي دايره المعارف چند دانشي هستند.

تأليف دايره المعارف در ايران از پنجاه سا پيش با ترجمهي «دايره المعارف اسالم» به كمك گروهي از دانشمندان آغاز شد.

 )1/1دايره المعارف فارسی :اين دايره المعارف به سرپرستي دكتر غالمحسين مصاحب و با همكاري  43تن از نويسندگان در سه مجلد چاپ
شد.

 )1/2دانش نامهي ايران و اسالم  :كار تدوين دانشنامهي ايران و اسالم در سا  1354زير نظر احسان يار شاطر آغاز شد.

 )1/3دانش نامهي جهان اسالم :در سا  62به دعوت آيت اله خامنه اي گروهي از علما و دانشمندان در بنياد دايره المعارف اسرالمي گررد
آمدند و كار تدوين و تأليف اين دانشنامه را از حرف «ب» آغاز كردند.
 )1/4دائره المعارف بزرگ اسالمی
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 )2سرگذشت نامه ها
در اين گونه كتاب ها ،شرح حا دانشمندان و بزرگان بيان مي شود؛ از جمله:
 )2/1معجم االدبا ،نوشته ياقوت حموي
 )2/2االعالم ،خيرالدين زركلي
 )2/3ريحانه االدب ،محمد علي مدرس

 )2/5چشمهي روشن ،دكتر غالمحسين يوسفي
 )2/6تاكره هاي فارسي ( مال لباب االلباب عوفي ،تاكره االولياء عطار ،نفحات االنس جامي و )...
 )2/7زندگي نامه علمي دانشوران ،ترجمه به سرپرستي احمد بيرشك

 )3منابع فرعی (فهرست ها  ،كتاب شناسیها ،چكيدهها)
 ) 3/1نمايه ،ماهنامه اي است كه وزارت فرهن
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 )2/4تاريخ رجا ايران  ،مهدي بامداد

و ارشاد اسالمي هر ماه فهرست كامل مقاالت و كتابهاي تازه را در آن منتشر مي كند

 )3/2فه رست كتابهاي چاپي فارسي ،تأليف خان بابا مشار كه تمامي كتابهاي چاپ شده را تا سا  1345به ترتيب الفبايي در بر مي گيرد.
 )3/3فهرست مقاالت فارسي به كوشش ايران افشار

 ) 3/4كتاب شناسي توصيفي كودكان و نوجوانان ،شامل سه جلد در معرفي كتابهاي منتشر شده براي كودكان و نوجوانان
 )4منابع ديداري و شنيداري
 )5رايانه
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تستهای زبان افرسی کنکور سراسری : 39
 -1در همهي ابيات به استثناي بيت  .........جاي مضاف و مضاف اليه عوض شده است ( .سراسری ریاضی ) 39
 )1كشررور ترردبير را زيررر و زبررر سرراز قضررا

ورنرره در ملررك رضررا نوشرريروان عرراد اسررت
ج

 )2غفلت ما را سربب جروالن شرده اسرت

خواب ما را اين صداي آب سنگين كرده اسرت

 )3جان غافل را سفر در چار ديوار تن است

پاي خواب آلروده را منرز كنرار دامرن اسرت

 )4طفل طبعان را د از بهر تماشا ميدود

خو به عزلت كرده از سير و تماشا فرارغ اسرت

 -2در كدام بيت « نقش تبعی» يافت نمیشود؟ ( سراسری ریاضی ) 39
كه تو سني چرو فلرك رام تازيانرهي توسرت

 )1تو خود چه لعبتري اي شهسروار شريرين كرار

ج

خندان ترو بررون روي و گريران همره كرس

 )2امرررروز چنررران برررزي كررره فرررردا چرررو روي
ج

جج

 )3مشنو اي دوست به غير از تو مرا ياري هسرت

يا شب و روز به جز فكر تروام كراري هسرت

 )4به مي سجّاده رنگين كن گرت پير مغان گويد

كه سالك بيخبر نبود ز راه و رسم منز هرا

 -3كدام بيت فاقد « واج ميانجی» است؟ ( سراسری ریاضی ) 39
 )1افسررر خاقرران وانگرراه سررر خرراكآلرروده

خيمهي سرلطان وانگراه فضراي درويرش
ج

 )2شريرين ننمايرد بره دهرانش شركز وصرل

آن را كرره فلررك زهررر جرردايي نچشرراند

ج

جج

 )3بخت پيروز كه با ما به خصرومت مريبرود

بامررداد از د مررن صررلحكنرران بررا آمررد

 )4ز عقل انديشهها زايد كه مردم را بفرسايد

گرت آسودگي بايد برو عاشق شو اي عاقل

 -4اجزاي تشكيلدهندهي جملههاي اول ،سوم و چهارم ،به ترتيب كدام است؟ ( سراسری ریاضی ) 39
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ج

جج

« پدر ليسانسم را به ديوار گچ فرو ريخته اتاقمان آويخت  .مزاياي قانونی تصديق و نام و نشانی مرا با خطی زيبا بر روي آن نگاشـته
بودند  .آشنايی در كوچه و محله نماند كه تصديق مرا نبيند و آفرين نگويد »
 ) 1سه جزئي گارا به مفعو  ،دو جزئي (ناگار) ،سه جزئي گارا به مفعو
 )2چهار جزئي گارا به مفعو و متمم ،سه جزئي گارا به متمم ،سه جزئي گارا به مفعو
 )3چهار جزئي گارا به مفعو و متمم ،دو جزئي (ناگار) ،سه جزئي گارا به مفعو
 )4سه جزئي گارا به مفعو  ،سه جزئي گارا به متمم ،چهار جزئي گارا به مفعو و متمم

29
 -5در ميان واژگان داده شده ،چند واژه از يک تکواژه درست شده است؟ ( سراسری ریاضی ) 39
« كيش ،كوشا ،پسين هاله ،زمين ،پروانه ،نوشين ،بحران ،ناالن ،خسته ،تمنّا ،كين ،خنده ،معنا ،رهاورد ،آوا ،مالـه ،فراينـد ،سـيمين،
بيگانه»
 )1ده

 )3دوازده

 )2يازده

 )4سيزده

 -6نقش كلمات مشخص شده به ترتيب در همهي ابيات به جز بيت  .........كامالً درست است ( .سراسری تجربی ) 39
 )1نيك ،بيش از بد ،حجاب راه بينايران شرود
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زحمرت گررل برريشتررر از خرار باشررد ديررده را (بررد  ،مسررند)
ج

جملررره همچرررون چاكرنرررد و شررراه ترررو (نهررراد ،برررد )

 )2طالبرررررران و سررررررالكان در راه تررررررو
ج

جج

 )3تو كز خلوت نداري بهره خرج انجمنها شرو

كه باشد در صدف چون گوهر سيراب عيش ما (مفعو  ،مرتمم)

 )4گردش پرگار ما را حلقهي مويي بس اسرت

مركز سرگشتگيها خا د جويي بس است (نهاد ،مضاف اليره)

 -7همهي ابيات به استثناي بيت  ...........فاقد جملهي وابستهاند ( .سراسری تجربی ) 39
چمررن ز عشررق رخ يررار اللرره افشرران شررد

 )1بهررار آمررد و گلررزار نررور برراران شررد

ج

وه كه با خررمن مجنرون د افگرار چره كررد

 )2برقري از منرز ليلري بدرخشريد سررحر
ج

جج

 )3ارغوان جام عقيقي به سمن خواهرد داد

چشم نررگس بره شرقايق نگرران خواهرد شرد

 )4زين پيش دالورا كسي چون تو شرگفت

حيايّرررت مررررگ را بررره برررازي نگرفرررت

 -8الگوي هجايی واحدهاي زبانی واژههاي « ابر ،همه ،تويی» بهترتيب در كدام گزينه درست است؟ ( سراسری تجربی ) 39
( ) 1صامت مصوت صامت صامت)(صامت مصوت صامت صامت)(صامت مصوت مصوت صامت)
( ) 2مصوت صامت صامت)(صامت مصوت صامت صامت)(صامت مصوت صامت مصوت)
( )3صامت مصوت صامت صامت)(صامت مصوت صامت مصوت)(صامت مصوت صامت مصوت)
( ) 4مصوت صامت صامت)(صامت مصوت صامت مصوت)(صامت مصوت صامت مصوت)
 -9جايگاه نحوي واژهي « يعنی» در جملههاي فارسی كدام است؟ ( سراسری تجربی ) 39
)1گروه فعلي (فعل مضارع عربي) در جملههاي سه جزئي
 )2گروه اسمي (معاد فعل) در جملههاي دو جزئي بيفعل
 )3گروه فعلي (فعل مضارع عربي) در جملههاي دو جزئي بيفعل
 )4گروه اسمي (معاد فعل) در جملههاي سه جزئي بيفعل
 -11در همهي ابيات به استثناي بيت  ..........حذف فعل به قرينهي معنوي صورت گرفته است ( .سراسری تجربی ) 39
 )1كسررري را برررده پايرررهي مهترررران

كرره بررر كهتررران سررر نرردارد گررران
ج

 )2كه يرا رب برر ايرن بنرده بخشايشري

كررررز او ديرررردهام وقترررري آسايشرررري

ج

جج
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 )3يكي شخص از اين جمله در سرايهاي

بررره گرررردن برررر از حلّررره پيرايرررهاي

 )4بررد انررديش را جرراه و فرصررت مررده

عرردو در چَرره و ديررو درد شيشرره برره

 -11با توجه به ساختمان واژهها ،نمونههاي مقابل كدام گزينه ،تماماً درست است؟ ( سراسری انسانی ) 39

 )1بن  +وند  +بن 

صفت (دانشجو ،كارآموز ،زد و بند)

 )2بن  +وند  +بن 

اسم (گفت و گو ،دانشپژوه ،كشت و كشتار)

 )4وند ،صفت مركب 

صفت (ناجوانمرد ،بيانتها ،ناشكيبا)

 -12در كدام بيت يک جملهي سه جزئی گذرا به متمم از مصدر « ساختن» وجود دارد؟ ( سراسری انسانی ) 39
 )1بياريررررررد داننررررررده آهنگررررررران

يكرررري گرررررز سررررازند مررررا را گررررران
ج

 )2فروزنررردهي او چررروو مهترررر پسرررر

همررررريسررررراخت از بهرررررر او تررررراج زر

ج

جج

 )3چشم از تو برنگيرم گر ميكشرد رقيربم

مشررتاق گررل بسررازد بررا خرروي باغبانرران

 )4كيمياي عشق او از خون د ها ساختند

عاشقانش در طلب زين روي جانها باختنرد

 -13تعداد واژهها ي مشتق ،مركب و مشتق ـ مركب ،در متن زير ،به ترتيب كدام است؟ ( سراسری انسانی ) 39
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 )3اسم  +وند  +اسم 

قيد (سراسر ،گوش به زن  ،سرتا پا)

« خط هر قدر هم زيبا و چشم نواز باشد ،همين كه از طلف معنی و عمق انديشه دور باشد ،بينندهي كاردان را به خود جبل نمی-
كند و اگر هم جبل نر كند ،بیشک كوتاه و سطحی خواهد بود .از اين رو خوشنويس پيش از آن كه قلم را به قصد خوشنويسـی بـه
دست گيرد ،متنی دلنشين را میجويد».
 )1پنج ،چهار ،يك

 )3شش ،پنج ،دو

 )2پنج ،پنج ،يك

 )4شش ،چهار ،يك

 -14در كدام بيت فعل« امر مستمر» يافت میشود؟ ( سراسری انسانی ) 39
 )1ربررررو ايرررن دام برررر مررررغ دگرررر نِررره

كرررره عنقررررا را بلنررررد اسررررت آشرررريانه
ج

 )2در كرروي نيرركنررامي مررا را گررار ندادنررد

گررر تررو نمررريپسررندي تغييررر ده قضرررا را

ج

جج

 )3مسرنيا خلرروتي برررآور يرا برقعرري فرررو هِررل

ور نه به شكل شيرين ،شرور از جهران برر آري

 )4مررريبررراش طبيررررب عيسررروي هُررررش

امرررررا نررررره طبيرررررب آدمررررري كرررررش

 -15در عبارت زير ،به ترتيب چند تكواژ و چند تكواژ وجود دارد؟ ( سراسری انسانی ) 39
« شاعر با بهرهگيري از عناصر عظيم طبيعت و پيوند آن با قهرمان حماسهي خود بزرگنمايی كرده است».
 )1بيست و نه ،بيست و يك

 )2بيست و هشت ،بيست و يك

 )3بيست و هشت ،بيست و دو

 )4بيست و هفت ،بيست و دو

