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ساختمان واژه چهارمفصل

فكر نـسبت بـه    ي روشن حزب رستاخيز، بدبيني طبقههاي  پيامد برنامه . شد  هايي احساس نمي    در اين زمينه عالئم بهبود و پيشرفت      «در عبارت    -1
   وجود دارد؟»مركّب ـ مشتق« و »مركّب«، »قتشم«ي   به ترتيب چند واژه،».ها بود آن

   يكيك ـ سه ـ) 4  كدو ـ سه ـ ي) 3   دويك ـ چهار ـ) 2   ـ چهار ـ دوسه) 1  
گويي گرفته و با دهش و بخشش شاهان     ترين مزدها را براي ستايشگري و ياوه      ران خود را به درباري بسته و بيش       گاهي برخي از شاع   «در عبارت    -2

   به كار رفته است؟»مركّب ـ مشتق« و »مركّب«، »مشتق«ي   به ترتيب چند واژه،».اند  شدهارباري برخورد اند و از مواهب گران به فراخي زندگي كرده
   دوپنج ـ يك ـ) 4  شش ـ دو ـ يك) 3  پنج ـ دو ـ يك) 2  شش ـ يك ـ دو ) 1  

كـسي پاكبـازي    !  و سركـشي   خُلقيها نماد بـد     ي شاهان بودند و ديوان و ديوزادگان در تمام اسطوره           نشانده ناخدايان اين سرزمين، دست   «در عبارت    -3
  شود؟  يافت مي»مركّب ـ مشتق« و »مركّب«، »مشتق«ي   به ترتيب چند واژه،».داد ت آنان اهميتي نميه موجودينهاد و ب تنان را وجهي نمي رويين

   ششسه ـ دو ـ) 4   ـ يك ـ ششدو) 3  سه ـ دو ـ هفت) 2   ـ يك ـ هفتيك) 1  
   وجود دارد؟»مركّب ـ مشتق« و »مركّب«، »مشتق«هاي  ي واژه گانه در كدام گزينه انواع سه -4

  .خواندند نعمت خود مي زباني او را ولي كردند و با دروغ و ريا و چرب افسوس كه زبان شيرين را براي سالطين خرج مي) 1  
  .زمين در آن خبري نبود ده بود و از دلنشيني فرهنگ ايراني غرب بنيان ش ها به شيوه در ايران دبستان) 2  
  .شود تر يافت مي ون او نادر است و كمسرايي چ م كه سخني سخنان او بود هنوز هم ديوانه) 3  
  .نهد دهد و بر كار او قدر مي ده در روز جشن تنديسِ افتخار را به شاعرِ مداح و چاپلوس خود مي پادشاهي خودكامه و گزاف) 4  

   است؟»مشتق« هاي زير چند واژه از ميان واژه -5
  »وند ه، كهنه، بانه، بهانه، ميان، برين، سزا، گوارا، شايان، ديرينه، فرقسفارشبرومند، يورش، «

  نه) 4  هشت) 3  هفت) 2  شش) 1  
 هر چند كه ايام سلطنتش ديري     . الغيب، حافظ شيرازي، زمان فرمانروايي اين پادشاه بوده است          گويند بهترين ايام زندگاني لسان      مي«در عبارت    -6

   وجود دارد؟»مركّب ـ مشتق«ي   چند واژه،».اند خواهي فراوان نوشته دوستي و عدالت نپاييد، در شرح حال او از فرهنگ
  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1  

   است؟»مركّب ـ مشتق«ي  اليه، واژه ي مضاف در كدام گزينه وابسته -7
  .كوشيدند مغزي سخنان خود ميهاي پيغمبر به كوتاهي و پر گفتهتر مسلمانان به پيروي از قرآن و در آغاز اسالم بيش) 1  
  .پيشه بارها به زيور طبع آراسته شده و خوانندگان فراواني در ايران و آسياي ميانه يافت ين مرد هنركتاب ا) 2  
  .اي هستند كه تراوشِ ذهني آنان همچون تراوشِ آبِ سرچشمه است العاده شعراي ايران، مردمان فوق) 3  
  . نپرورانده استدست را در دامان به ذوقِ قلم چون اين شاعرِ خوشسرزمين ايران هنوز هم) 4  

   است؟مركّباليه در كدام عبارت، اسم  ي مضاف وابسته -8
  .اي چون او باورنكردني است ولي از زبانِ شاعر آزاده. گو بعيد نيست بازِ ياوه اين الف از شاعرانِ سخن) 1  
  . استدار ماننده ي تب هاي پوچ او به سرسامِ كُشنده پردازد، اين گفته شاعري كه به چاپلوسي مي) 2  
  .بودن آن است تمام حسن سخن ايشان، آهنگين. ردبافي منزلتي ندا گري اين گويندگان جز قافيه ن جبريداستا) 3  
  .اعتماد نشود  بي نسبت به آن ر نداشتم تا خوانندهاي جز صراحت و صداقت گفتا  چاره،ي سرگذشتم براي پردازش قصه) 4  

  ند؟ا »مشتق«ها  ي واژه  همهدر كدام گزينه -9
  خيره، چوبين، سده، سياهه) 2    چيره، خوره، پايه، تنومند) 1  
  آبي، رودبار، بردار، پولك) 4    الش، خنكا، سنگكببهره، ) 3  

   است؟»گري« ها ي واژه در كدام گزينه پسوند همه -10
  گري گري، وحشي رويگري، الابالي) 2    گري گري، موذي گري، ياغي قاضي) 1  
  گري گري، خنياگري، لوطي صورت) 4  گري ري، شيشهگ  گري، عصيان دوات) 3  
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خوان فته فارسي  زبان

هـاي   واژه /  مـورد 1  .ي زمين آن شـخص اسـت   كسي به مثابهي هر   زمينه ـه، + زمين  زمينه: ي مشتق واژه  »2«ي  گزينه -1

هـاي    واژه /  مورد 4 فكر   + روشن فكر     روشن -  آمد +پي    پيامد   -  رفت +پيش    پيشرفت   -  بود +به   بهبود  : مركّب
   مورد2   ي+بين  + بد  بدبيني - زخي + ا + رست رستاخيز : مركّب ـ مشتق

   معني اجزاي خود باشد؟جمعِ ي غير ساده بايد حاصل آيا واژه  157ي  نكته
 يمتك تكواژها را بتوان      پاي تك  جمع معني اجزاي آن باشد؛ به عبارتي ديگر، جا          كه معناي كُلّي آن، حاصل     شود  اي غير ساده گفته مي      به واژه 
چنـين   هـم .  امروزه معناي شفّافي در ايـن واژه ندارنـد         »نامه« و   »بر« ساده است كه  نظر   از اين    »برنامه«ي     واژه الً مث بيم؛بيانظر   ي مورد   در واژه 

  ... و ، پيشه، جاده، ساده، خانههاي طبقه واژه
  ...، )بي برنامگي(، 85سراسري انساني 

  

  ! بخون و حالشو ببر نكته برات دارمنامه يه خروار حواست باشه كه بعد درس. گرمي بود ي بااليي فعالً براي دست نكته

  
پرگـار، دانـه، شـانه،    شـيوه،  خانه، نامه، خانواده، كتاب، پيشه، تيشه، شيوا، : مثال. دارد) پايه(شود كه فقط يك تكواژ آزاد   اي گفته مي    به واژه 

  ... .هندوانه، سيما و 
ي   گيـريم؛ بقيـه     ها رو سـاده مـي       شه، به خاطر همينه كه اين واژه       ديده نمي  »خانواده« و   »خانه«مثل  هايي     امروزه در واژه   »خان«دوني كه ردپاي      حتماً مي  
  !ها هم كه تكليفي جز اين ندارن واژه

  
  :مثال. شود ساخته مي) وند(و يك يا چند تكواژ وابسته ) پايه(اي است كه از يك تكواژ آزاد  واژه

چه    يعني آن  »ناروا«.  در اين واژه به همين معني است       »رو«بودن است؛     افتادن و ممكن       اتّفاق »فتنر«يكي از معاني    ( ا، يي ،   نا، رو  ناروايي  
  ).كه نبايد اتّفاق بيفتد

 - پـا، ا، يـي    پايـايي  - زا، ـِ مـان    زايمـان  - خـور، ـِ ش، گـر، ي     خورشـگري  - زا، ا، يي زايايي : هاي ديگر مثال
  .. . . وارز، ـِ ش، مند، ي ارزشمندي 

  
روز،  پيگـرد، پيامـد، رويـداد، سـال    : لامثـ . آيد و در ساختمان خود وند ندارد شود كه از دو يا چند تكواژ آزاد به وجود مي اي گفته مي  به واژه 

  ... .سوز، ستمكار، دستيار و پذير، دلخواه، دل انگيز، دل ر، دلبار، پايدا دردآشنا، ماردوش، مرگ
 در »بـار «كـه    چه معنـي داره؟ يـا ايـن   »پايدار« در »پا« ميگي  تشايد به خود  ! ها به كار رفتن     كواژها هستي كه در اين واژه     تك ت   حتماً دنبال ردپاي تك    

  :؛ حاال به حرفام دقّت كن...؟ هاي  ديگه چه صيغه»دستيار« در »يار« يعني چه؟ و شايد هم »بار مرگ«
 هم كـه مـشخّص اسـت؛    »دستيار«بارد و   يعني چيزي كه چون مرگي بر سر مي»ربا مرگ« يعني كسي يا چيزي كه پاي ماندن دارد؛         »پايدار«

  !)مثل يه شاگرد مكانيك( »دست كمك«يعني 

  
مĤبي، برابـر،     شكل، فرنگي   د، فداكاري، محرابي  روادي: المث. دارد) وند(و يك يا چند تكواژ وابسته       ) پايه(اي است كه دو يا چند تكواژ آزاد           واژه

  ... .دادگي، هنرپيشگي و  دلسراپا، باربري، 
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  :به من دقّت كن! خوردن نداره كه حرص اما اين! ر چرا چرا كرديمركّب گرفتم، هزار باـ   رو مشتق»مĤبي فرنگي« و »دروادي«دونم وقتي ديدي كه  مي
 »درواديـ «چه كه ممكن است و        يعني آن )  ا +رو   (»روا«بودن است، پس     افتادن و ممكن    ، اتّفاق »رفتن«گفته بودم كه يكي از معاني       : دروادي 

  )ويزا(
  .اند چه را كه روا يا ممكن ديده يعني آن
   ي+ مĤب + ي + فرنگ گردد  مي  باز يعني انديشه يا باوري كه به فرنگ»مĤبي فرنگي« يعني جاي بازگشت و »مĤب«: مĤبي  فرنگي

  
 فراخي -ش ـِ  +بخش   بخشش - ش  ـِ +ده   دهش - ي+ گر + ـِ ش  +ستا  ستايشگري : قهاي مشت واژه  »4«ي  گزينه -2

بـاري،    در گـران   »ي«( مورد   1 )  اسم = »بار«( بار   +گران   بار   گران: ي مركّب   واژه /  مورد 5   گي +زنده    زندگي   - ي   +فراخ   

   مورد2   ار+ خورد + ثمر و ميوه =بر   برخوردار -  ي+ گو +ياوه  گويي  ياوه: مركّب ـ  مشتقهاي  واژه / .)ي نكره است نشانه

  آيا وندهاي تصريفي در تغيير ساختمان واژه تأثيرگذارند؟  158ي  نكته
  . هيچ تأثيري در تغيير ساختمان واژه ندارند)  ندا»ا«هاي جمع، تر و ترين،   نكره، نشانه»ي«(وندهاي تصريفي 

  شاهان،  مزدها،  ترينبيش،  بيش :نمونه
  ادهس  ساده  ساده  ساده  

  ...، )ها، صاحبدالن ي، كتابي، دانشهاي نامه (83سراسري هنر 
  

  ها زنده و زايا بودن تكواژ  159ي  كتهن
  ! ها ي دور آن مرده با پيشينه براي تعيين ساختمان واژه، تكواژهاي امروزي، زنده، زايا و فعال زبان مالك است نه تكواژهاي 

) حـضور، مالقـات  ( در اين معنـي  »بار«ه معني محل مالقات و حضور بوده است، امروزه تكواژي به نام           در گذشته ب   اگرچه »دربار«ي    مثالً واژه 
  .اند ي ساده امروزه واژه ...  و دربار، گوسفند، سياوش، داوطلبمثلِهايي   پس واژه،كاربرد ندارد
  ...، 82آزاد تجربي 

 در »سـر «(  زمين+سر  سرزمين : ي مركّب واژه /  ـيت +اهم : اهميت -) ـيت +موجود (موجوديت : ي مشتق ها واژه  »3«ي  گزينه -3

 - ان +ه  +  زاد+ديو   ديوزادگان -نشانده  دست: مركّب ـ مشتقي   ها  واژه / ). داراي مفهوم مكان است    »سرچشمه« و   »سرزمين«  مثلِ ييها  واژه
 )ي جمـع  نـشانه ( ان +  تـن + يـن  +روي  تنـان   يـين  رو- ي + بـاز    +پـاك     پاكبـازي    - سركـشي    - ي   + خُلـق  +بد     خُلقيبد
  ). كسي است كه تني از جنس روي دارد»تن رويين«(

  !كنند ي اين واژه چنين قضاوتي نمي  كه امروزه درباره بوده است»ناوخدا« در حقيقت »ناخدا« امروزه قابل تجزيه نيست، »ناخدا«ي   واژه
 ديـس   + تـن  تنـديس   /  ده+گـزاف   مركّـب  : ده گـزاف  /  ـه + كـام  +ود خ  مركّب ـ مشتق: خودكامه  »4«ي  گزينه -4

  ) گلديس طاقديس، ناوديس ومثلپسوند شباهت (
  :ها ساير گزينه

هـا امـروزه معنـاي روشـني ندارنـد و             كار رفته در آن       تكواژهاي به  چوناند     سوم ساده  هاي اول، دوم و     ه ديوانه در گزين    و  دبستان ،هاي شيرين    واژه 
  :اند همه سادههاي زير نيز   واژه.دادها قرار  ها را نبايد مالك ساده يا غير ساده بودن واژه تاريخي واژهي  ، پيشينهيمطور كه قبالً گفت انهم

، كوچـه،   سـتوار، پارچـه   اتهمينه، سياوش، سهراب، رستم، تابستان، زمستان، ساربان، خلبان، شبان، زنخدان، خاندان، ناودان، دسـتگاه، بنگـاه، پگـاه،                   
  كلوچه، مژه، غنچه، ديوار، وادار

تي ي فارسي است و هيچ سـنخي         يك واژه  »دبستان« اما نه جانم،      ! هم كه مشخّص است    »ادب« همان ادبستان است و معني       »دبستان«شايد به خودت ميگي      
تـوان در      را مـي   »دب«!  يعني جايي براي فراگيـري نوشـتن       »تاندبس« بوده است و     »نوشتن« در اين واژه در گذشته به معني         »دب«گويا  .  عربي ندارد  »ادب«با  

  !1 ببيني  هم،ه در گذشته به معني نويسندگي بود ك»دبيري«ي  واژه

                                                 
بـه  ) دري(ي غربي و سپس در فارسي جديـد   ي غربي رسيده و در ايراني ميانه  به ايراني ميانهistān ني جا؛ اين تكواژ به صورت در ايراني باستان اسم است به مع)stāna (ستان ـِ  -1

   .هاي فراواني را به وجود آورده است عنوان پسوند مكان واژه
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 +سز    سزا   / ين   + باال   =بر    برين   / داراي بر و بازو      =  اومند +بر    1برومند: ند از ا  هاي مشتق عبارت    واژه  »1«ي  گزينه -5
  بـن  »شـاي «( ان     +شـاي     شايان   / )»گواريدن«مضارع از مصدر       بن »گوار«( ا   +گوار    گوارا   / »سزدن«از مصدر   مضارع     بن »سز« ا  
   مورد6   ينه+دير   ديرينه / )»شايستن«مضارع از  

  .دان شوند و ساده به دو تكواژ تجزيه نمي ، نيايشيورش، بالش، چندش، كرنش، پوزش وسفارش، هاي   كه واژهگفته بودم 
  .اند ها همگي مركّب  اين واژه،نيست) وند(وند تكواژ وابسته  پيشوند، پسوند و هاي ميان  در واژه»وند« 
  .است ساده به خاطر همين معني روشني ندارد، »كهنه«ي   در واژه»كُهن« 
 /  حـال  +ِ  - + شـرح     شـرحِ حـال    /  يـي  + ا   + رو   + فرمـان     فرمانروايي: ند از ا  عبارتمركّب   ـ  مشتقهاي    واژه  »3«ي  گزينه -6

   ي+ خواه + عدالت  خواهي عدالت /  ي+ دوست + فرهنگ  دوستي فرهنگ

  هاي دخيل چيست؟ ساختمان واژه  160ي  نكته
 تكـواژ   بـه دو  ها در زبان فارسي        يا موصوف و صفت؛ اين واژه      اند  اليه   هستند، در زبان عربي يا مضاف و مضاف        »الـ«هاي دخيلي كه داراي        واژه

  الخضراقُبة، كثيراالنتشار، نبيا اال الغيب، خاتم لسان: نمونه. گويند ساده مي ها شبه  اصطالحاً به آنو اند  و فقط يك واژهشوند تجزيه نمي

  )كمال الملك (82سراسري رياضي 
  

  ند؟ داراي چه ساختماني هست،»...مرغ، دست كم و   تخمِ،»شرحِ حال «هايي مثلِ واژه  161ي  نكته
معمـول، سـر و    قـاره، غيـرِ    تعبير، شـبه   شيرين، دست كم، راه حل، سوء مرغ، جوشِ  شرحِ حال، حسبِ حال، تخمِمثلهايي    در واژه  »و« و   »ـِ« 

هـا   نتوان بينِ آ  هيچ عنصري را نميچوناند  مركّب ـ مشتقها همگي  واژهاين وند است و  آموزش و پرورش، ميان، تاب و  وضع، آب و هوا، آب  
  : دقّت كنيد.اضافه كرد

  ...و هاي شيرين  جوش اين شيرين، جوشي شيرين، جوش: توان گفت  نميشيرين  جوشِ
ها، تكواژ آزاد نيست بلكه   در آن»و« و »ـِ«اند و   تبديل شده رفته به يك واژه    خاطر كاربرد فراوان، رفته      اين تركيبات اضافي، وصفي و عطفي به      

  :اي ديگره مثال. وند است ميان
   وحش+) وند ميان (ـِ +باغ   مركّب ـ مشتقي   واژه1 : باغِ وحش
   وضع+) وند ميان( و +سر   مركّب ـ مشتقي   واژه1 : سر و وضع
  مركّب ـ مشتقي   واژه1 : سر و كار
  مركّب ـ مشتقي   واژه1 : شبه قاره
  ...، )كت و شلوار (86آزاد انساني 

  

  از تركيبات اضافي، وصفي يا عطفي بيفتد، چند واژه خواهيم داشت؟» و « يا»ـِ«اگر   162ي  نكته
  : نمونه.اند تبديل شده مركّب ـ مشتقي مركّب يا  رفته به يك واژه و رفتهافتاده است  »و« تركيبات اضافي، وصفي و عطفي، كسره يا در بعضي از 

  ي مركّب  واژه1:  چلوكباب واژه 3: چلو و كباب  ي مركّب  واژه1: ميوه  آب واژه 3: آبِ ميوه
  مركّب ـ مشتقي   واژه1: فرنگي  گوجه واژه 3: ي فرنگي گوجه  ي مركّب  واژه1:  شيركاكائو واژه 3: شير و كاكائو
  ي مركّب  واژه1:  ليموترش واژه 3:  ترش ليموي  مركّب ـ مشتقي   واژه1: فرنگي  توت واژه 3: توت فرنگي
  ي مركّب  واژه1: بزرگ پدر واژه 3: پدرِ بزرگ  ي مركّب  واژه1:  پسردايي واژه 3: پسرِ دايي

  ي مركّب  واژه1:  شيرموز واژه 3: شير و موز  ي مركّب  واژه1: ميوه جا واژه 3:  ميوهجايِ
  ...، )پس كوچه (89سنجش 

                                                 
شـدن بـه اسـم،        بـا اضـافه   ) دري(ي غربي رسيده و در فارسي جديد           ايراني ميانه  به ōmand  و mand هاي  كاربرد داشته و به صورت     mant صورتاين پسوند در ايراني باستان به        -1

  : سازد، مثال صفت مي
  )نامه سياست. ( شدفضلومنددل در خداي بست و به مسجد 

  )التفهيم. (هاي فقه روز از سپيده دميدن دارند اخهاندر ش دانشومندان
  .هستند) ōmand (»اومند« شده از تنومند ساختههاي برومند و  در زبان معيار امروزي واژه
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  ي مركّب؟ تركيب مقلوب يا واژه  163ي  نكته
  سـپيدرود  رود سـپيد     /  سنگدل دلِ سنگ   : نمونه. آيد   مي به وجود ي مركّب      وصفي، واژه  شدنِ تركيب اضافي و     گاهي با مقلوب  

 آلـوي زرد     / قـد   بلنـد  قـد بلنـد      / هيكل  قوي هيكلِ قوي    / مرد  جوان مرد جوان    / بند   دست بند دست   / 

  زردآلو
 =خـاك     تيـره . انـد    واژه دو »گيتي پهن«،  »بام بلند«،  »خاك تيره« مثلي  تركيبات مقلوب ! هاي مركّب را با تركيبات مقلوب اشتباه نگيريد         اين واژه 

 »خـاك « صـفت  »تيره«بلكه . گيرد كار نمي   به عنوان يك واژه كاربرد ندارد و كسي آن را به عنوان يك صفت به   »خاك تيره« خاك تيره   
  ...و ) بامبلند (»بام« صفت »بلند«طور  است، همين

  ...، 88، آزاد رياضي )تنك مايه (88سراسري خارج از كشور 

 سـاختمان،   نظـر اسـت و از     ) اليه  ي مضاف   وابسته(اليه    اليه مضاف    مضاف »تراوشِ آبِ سرچشمه  « در گروه اسمي     »سرچشمه«  »3«ي  گزينه -7
   ـه+ چشم + سر .  استمركّب ـ مشتق
 سرچشمه ِآب ِتراوش

  
به عنـوان    هر دو    »دست   به قلم« و   »ذوق خوش«. ي وابسته در كار نيست       اصالً وابسته  »دست  به قلمذوقِ   شاعرِ خوش «ي چهارم و در گروه اسمي         در گزينه 

 دست  به قلم ذوق خوش ِشاعر .  هستند»شاعر«ي اولِ  وابستهصفت، 
  

  !ي وابسته در كار نيست ها اصالً وابسته گزينهدر ساير 
  )  گذشت+سر  (. اسم مركّب است»سرگذشت«  »4«ي  گزينه -8

  . واقع شده است) اليه ي مضاف وابسته(اليه  اليه مضاف  در جايگاه مضاف اين واژه
 سرگذشت ي قصه پردازش :دقّت كنيد

  
  :ندا ي اول ي مرتبه  و وابستهند هست»شاعران« صفت »گو ياوه«ي  واژه   و هم»باز سخن«ي  واژه   هماولي  در گزينه

 گو ياوه ِباز سخن ِان  شاعر
  

  :آيند به حساب ميي مرتبه اول آن   هستند و وابسته»سرسام« هر دو صفت »دار تب« و »كُشنده«هاي   واژههمي دوم  هدر گزين
 دار تب ي كُشنده ِسرسام

  
  !اند نه مركّب  مركّب ـ .مشتقترتيب مشتق و    به»بافي قافيه« و »گري جبري«هاي  ي سوم واژه در گزينه

اي   اي را بـه نقطـه       خطي كه نقطـه    پاره(  ار +برد    بردار   /)  جويبار مثلپسوند مكان   : بار(رودبار   / )آبرنگ     به(آبي    »4«ي  گزينه -9
  )ي پول شبيه به سكّه(، پولك .)برد ديگر مي
 سـده  / زريـن  مثـل  يـن،  +چـوب    چوبين / اومند +تن   تنومند - ـه  +پا    پايه/ ه +خور  خوره : هاي مشتق ساير واژه

خنـك    خنكا / .)گردد يل ميشود و به ليستي تبد شدن سياه مي كاغذي كه بعد از نوشته( ـه  +سياه   سياهه / ه + ) صد=( سد 

  .)ناني كه سنگ به همراه دارد(  كـَ +سنگ   سنگك / ) گرما، ژرفامثل(  ا+

  اند و دو تكواژ دارند؟ مشتق» هره و خيرهچيره، ب«هايي مثل  آيا واژه  164ي  نكته
ر گذشته نيز چير، خيـر و        استعمال ندارند و د    »ه«ها امروزه بدونِ      اين واژه . هاي چيره، خيره و بهره تكواژ آزاد نيست          چير، خير و بهر در واژه     

  .اند ي ساده ها بودند و واژه ي اين واژه يافته بهر كاهش
  ...، )گيري بهره (88 سنجش ،)بهره گرفتن (82سراسري زبان 
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  »1«ي  گزينه -10

  ؟» ي+گر «يا » گري«  165ي  نكته
گري،   هاي لوطي   كار رفته در واژه     پسوند به . شود، اشتباه نگيريد     ذكر مي  »گر«هاي مختوم به       كه در پايانِ واژه    »ي« را با پسوند     »گري« پسوند  
گـر    گر، الابالي   موذيگر،    ياغيگر،    ر، قاضي گ   لوطي چون؛  »ي« است نه    »گري«  ...گري و   گري، وحشي   گري، الابالي   موذيگري،    گري، ياغي   قاضي

 اسـت   »ي«  ...، خنيـاگري   و گـري   گـري، صـورت     گري، شيشه   گري، عصيان   تاكار رفته در رويگري، دو        اما پسوند به   ، ندارد كاربردگر    و وحشي 
  .رود به كار مي ...  وگر گر، عصيان  رويگر، دواتچون

  ...، 86، سراسري انساني 82سنجش 
  

شدن بعضي  شد و يا با منسوخ   جديد مواجه نمي  د؟ آيا زبان با كمبود واژگان       اافت  تي اگر وندها نبودند چه اتّفاقي براي يك زبان مي         راس: وندها
تـوان بـه ايـن      رو داشت؟ با كمي دقّت مي شد؟ و در اين صورت آيا راهي جز نابودي پيش          تر نمي   تر و تنگ    سازي تنگ   ي واژه   ها، حوزه   از واژه 

ي هـاي   ي اشتقاق را كنار بگذاريم تنها با شـيوه          آفريني وندهاست و اگر شيوه      سازيِ موفّق در يك زبان، بيشتر محصول نقش          كه واژه  باور رسيد 
يكـي از   . شـود   تـر مـي     تر و كوچك    پايد و قالب زبان هر روز كوچك        موجوديت زبان ديري نمي   ) سازي  واژه سر(مثل تركيب و عاليم اختصاري      

ي  كننـد و بـر گـستره    ي زبان مـي  اي را وارد حوزه هاي تازه  شايد اين باشد كه با پيوستن به تكواژهاي غير فارسي، ساخت         وجوه امتياز وندها  
  .)هاي تازه ببيني  بذاري و توانايي وندها رو در ساخت واژه ي من صحه توني به گفته ي وندهاي زير مي با مطالعه(. افزايند زبان مي

  
  سرعت  دقّت، به  بجا، بسامان، به: قيد / ت صفاسم  + 1به /  بـ-1
  سرعت عجله، با نشاط، با سواد، با ، باادب با: قيد /  صفت اسم + 2 با-2
  ادب مالحظه، بي سواد، بي بي: قيد /  صفت اسم + بي -3
  نفهم، نسنجيده، نشكن، نسوز: قيد /  صفت  و بن فعل اسم صفت+ نـ -4
   ناسپاس، نااهل، نادانسته، نادرست:قيد /  صفت اسم و صفت + نا -5
  عقيده درس، هماهنگ، هم وطن، هم ايه، همهمكار، همس: صفت /  اسم اسم + هم -6

  
  : پسوندهاي فاعلي-۱
  رونده، پوينده، جوينده، رمنده، دمنده، جهنده، چمنده، آينده، خزنده:  ـَ نده+مضارع    بن-1
  رّان، لرزان، نگران، شايان، چمان، دوان، فروزان، غُ)دهرون (خندان، گريان، روان:  ان+مضارع    بن-2
  ، گويا)از مصدر يارستن(، روا، يارا )از مصدر پاييدن و پايستن(زيبا، فريبا، زايا، جويا، پايا :  ا+مضارع    بن-3
  ارآفريدگار، پروردگار، كردگار، ماندگار، رستگار، آموزگار، سازگار، پرهيزگ:  گار+ماضي  / مضارع   بن-4

  هميشه وند فاعلي است؟» ـَ نده«آيا   166ي  نكته
  .مضارع وصل نشده است   به بنچوني فاعلي نيست   نشانه»بسنده« و »شرمنده« مثلهايي   در واژه»ـَ نده« 

  

  ساده است يا مشتق؟» روان«  167ي  نكته
  .آيد مي حساب به ساده ي واژه باشد، جان و روح معناي به اگر و است مشتق ي واژه و است فاعلي صفت باشد، رونده و جاري معناي به اگر »روان« ي واژه 

  

                                                 
  .وارد شده است) دري(ي غربي رسيده و سپس به فارسي جديد   به ايراني ميانه»pad« ايراني باستان است كه به صورت »pati«ي پيشوند  ند باقيمانده اين پيشو-1
 . كاربرد داشته استabāg ربي به صورتي غ  در ايراني ميانه-2
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  ند يا صفت؟ا اسم» چرا«و » سزا«  168ي  نكته
  )از مصدر چريدن( اسم مشتق ، چرا )از مصدر سزيدن( اسم مشتق  سزا :مثال. سازد اسم مي گاهي » ا+مضارع   بن« 

  85، سراسري تجربي )ناسزايان (85سنجش 
  

  ساده است يا مشتق؟» گويا«  169ي  نكته
  .است و در غير اين صورت ساده آيد به حساب مي باشد، صفت فاعلي است و مشتق »آشكار« يا »گوينده« اگر به معناي »گويا«ي   واژه

  )گوياترين (87سراسري رياضي 

  :پسوندهاي نسبت -۲
  ، اصلي، فرعي، مشكي)رنگ خاكستر  به(، خاكستري )رنگ قهوه  به(اي   قهوه،)رنگ آب  به(كُلّي، ايراني، آسماني، خاكي، آبي :  ي-1
  ) شنيدنيوردني وماندني، گفتني، خ: نمونه. ي صفت نسبي است آيد كه زيرمجموعه  ميبه وجود شود، صفت لياقت اضافه به مصدر »ي«هرگاه (

  ين، سنگينزرين، چوبين، سيمين، نمادين، مهين، بهين، پيشين، آهنين، روي:  ين-2
  زرينه، چوبينه، سيمينه، نهادينه، پيشينه، ديرينه، پشمينه:  ينه-3
  درويشانه، فقيرانه، مردانه، دخترانه، غيورانه، زنانه، پسرانه، دليرانه:  انه-4
  طوالني، جسماني، روحاني، فوقاني، رباني:  اني-5
  تابستانه، زمستانه، پاييزه، بهاره: ـه / ه -6

  .اشتباه نگيريد» انه«را با » ه«سوند پ  170ي  نكته
  .»انه« است نه »ه« ، پايانه زمستانه، تابستانه، رسانه ومثلهايي  كار رفته در واژه   پسوند به

  .ند  يك تكواژهر يك فقط  و قابل تجزيه به دو تكواژ نيستند»ينه، انه، اني« پسوندهاي گفته بودم كه

  :تپسوندهاي شباه -۳
  گون، نيلگون رگون، گندمگلگون، شي: 1 گون-1
  گونه، شعرگونه شيرگونه، علي:  گونه-2
  ، ناوديس، طاقديس، گلديس) مجسمه= شبيه به تن(تنديس : 2 ديس-3
  پريوش، مهوش: 3 وش-4
  آسا، پريسا، درسا آسا، رعدآسا، برق غول: سا / آسا -5
  وار، مردوار وار، حسين علي: 4 وار-6
  زلواره، گوشواره، جشنوارهسنگواره، ماهواره، غ:  واره-7

  

  چند تكواژند؟» گونه«و » واره«پسوندهاي شباهت   171ي  نكته
ي ادبـي   گونـه . كـار رود، دو تكـواژ اسـت      به»نوع« در معناي »گونه« اما اگر شوند، هم به دو تكواژ تجزيه نمي     »گونه« و   »واره« پسوند شباهت   

   گون+ ا +گون : گوناگون / )پسوند شباهت ( گونه+ علي گونه  علي /  گون+ ـه + گون گون  گونه /  ـه+گون : »گونه« 

  ...، )شيرگونگي (84، سنجش )گوناگون (88سراسري رياضي 

  :پسوندهاي مكان -۴
  زار زار، ريگزار، نمكزار، مرغزار، بوته گلزار، شوره:  زار-1

                                                 
 . نيز كاربرد دارد»گونه«ميانه است كه به صورت ي س فارgōn ي بازمانده -1

 .»شبديز« است كه در زبان معيار فعال نيست و نبايد تجزيه گردد، مثل »ديز«ي ديگر آن   فارسي ميانه است كه گونهdēs ي به جامانده -2

 )فردوسي(ر انديشه و دست كرده به كش پ/   پرستار فش همي بود پيشش                    : بوده است»فش« ديگر آن در گذشته شكل -3

 . رسيده است) دري( به فارسي جديد »واره« و »وار« غربي است كه به صورت ي ميانه ايراني wār ، bār باقيمانده -4
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  دان، شمعدان، گلدان، نمكدان، سنگدان، قلمدان سرمه:  دان-2
  كوهسار، چاهسار، شاخسار: سار -3
  دهكده، غمكده، ميكده، دانشكده:  كده-4
  دانشگاه، زايشگاه، خوابگاه، شامگاه، ايستگاه، سحرگاه:  گاه-5
  گلستان، تاجيكستان، تركمنستان، افعانستان، بهارستان، بيمارستان، هندوستان:  ستان ـِ-6

   يا تكواژ آزاد؟، وند هستند»زار«  و»ـِ ستان«، »دان«  172ي  نكته
  . اشتباه نگيريد»زار« و اسم »ستان«، »دان«مضارع    را با بن»زار« و »ـِ ستان«، »دان« پسوندهاي 

  :نمونه
  مضارع ستان   بن+داد   مركّب :دادستان /  پسوند ـِ ستان+گُل   اسم مشتق :گلستان

  مضارع دان   بن+غيب   مركّب :اند غيب /  پسوند دان+گُل   اسم مشتق :گلدان

   مركّب:زارزار /  پسوند زار+نمك   اسم مشتق :نمكزار

  ...، )كاردان (88، سنجش 82، سنجش )گلزار (85، آزاد رياضي 83سنجش 
  :وندهاي دارندگي و همراهيپس -۵
  ور، هنرور، جانور، سخنور، نامور دانشور، پيشه: 1 ور-1
  دانشمند، ارجمند، سالمند، آبرومند، نيازمند:  مند-2
  برومند، تنومند:  اومند-3
  غمگين، شرمگين، اندوهگين، سهمگين: 2 گين-4
  سهماگين، زهرآگين، عطرآگين: 3 آگين-5
  غمناك، ترسناك، نمناك، چندشناك، سوزناك:  ناك-6

  :پسوندهاي گوناگون ديگر -۶
  دار، ديدار، رفتاركردار، گفتار، خريدار، پرستار، شنيدار، برخور: صفت /  اسم ار +مضارع  / ماضي   بن-1

  گفتمان، ساختمان، سازمان، زايمان:  اسم مان +مضارع  / ماضي   بن-2

  گفته، خوانده، برده، شده:  صفت مفعولي ـه +ماضي    بن-3
  آميزه، ماله، گيره، خنده، گريه، ناله، آرايه، سازه، انديشه:  اسم ـه +مضارع    بن-4
، پويش، بينش، سـايش  )از مصدر گواريدن(، گوارش )از مصدر تراويدن(ش، نكوهش، تراوش جهش، روي:  اسم 4 ش ـِ +مضارع    بن-5
  )از مصدر آسودن(، آسايش )از مصدر پالودن(، پااليش )از مصدر آلودن(، آاليش )از مصدر سودن(

  ه، دهانهلبه، گردنه، دسته، پايه، ريشه، ساقه، پوسته، زمينه، شيره، چشمه، زبانه، دندان:  اسم ـه + اسم -6
   دهه، هفته، چهله، سبزه، سياهه،زرده، سپيده، سده:  اسم ـه + صفت -7
  ، دهگان، صدگان، گروگاندهگانه، دوگانه، چندگانه، جداگانه: صفت /  اسمگانه  /  گان+صفت  /  اسم-8

  دادگر، توانگر، كارگر، روشنگر:  صفت گر +صفت  / اسم / مضارع / ماضي   بن-9

  عروسك، سنگك، سمعك، پشمك، سرخك، سگك، عينك، پفك، زردك، مردك، شهرك، طفلك:  اسم ك  ـَ+ اسم /  صفت-10

  درازا، پهنا، گرما، خنكا، روشنا، ژرفا:  اسم ا + صفت -11

                                                 
  . اربرد دارد ك»رنجور، نمور، گنجور، مزدور«هايي مثل   در واژه»رو«ي غربي است كه گاهي به صورت   ايراني ميانهbar و warي  بازمانده -1
   »غمگن«رفت؛ مثل   هم به كار مي»گن«ي غربي است كه به صورت   ايراني ميانهgēnي   بازمانده- 2
 .ته استبوده كه استعمال كمي در گذشته داش »آجين« صورت ديگر اين پسوند - 3

  : رفت  هم به كار مي»ـِشن«  غربي است كه در فارسي ميانه و دري گذشته به صورتي ميانه ايراني išnبه جامانده از  -4
  )ي منثور نامه ارداويراف. (پاكيزه در منشن و گُوِشن و روِشن... جملگي هفت مرد بودند 
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  تنگنا، فراخنا، ژرفنا:  اسم 1 نا+ صفت -12
  گري  ياغي،گري الاباليگري،  گري، قاضي گري، لوطي گري، وحشي موذي:  اسم گري + صفت -13
  وضعيت، واقعيت، كميت، مأموريت، انسانيت، جواديه، نقليه، مدحيه، روسيه، تركيه:  اسمـيه  /  ـيت+صفت  /  اسم-14

  درياچه، بازارچه، صندوقچه، كتابچه:  اسم 2 چه+ اسم -15
  چي چي، درشكه چي، معدن چي، گاري قهوه:  اسم 3 چي+ اسم -16
  بان، باغبان دربان، پاسبان، كشتي:  اسم 4 بان+ اسم -17

   اسم است يا صفت؟ي ساخت شيوه»  ار+بن ماضي «  173ي  نكته
   خواستار، برخوردار، گرفتارمثل ،صفتهم  كشتار، گفتار، ديدار، رفتار؛ گاهي مثلسازد   گاهي اسم مي» ار+ماضي   بن« 

  ...، 85سراسري رياضي 
  

  ي ساخت چيست؟ هشيو»  انه+اسم «  174ي  نكته
  )قيد / صفت(، مردانه، فقيرانه، شبانه )اسم(صبحانه : نمونه. سازد  گاهي صفت و گاهي قيد مي گاهي اسم،» انه+اسم « 

  ...، )پسندانهاخد (89، سنجش )فرعون مĤبانه (84آزاد تجربي 
  

  تكواژ آزاد است يا وند؟» هم«  175ي  نكته
  درهم: نمونه. شاگردي؛ و گاهي تكواژ آزاد است درس، هم هم: نمونه.  گاهي پيشوند است»هم« تكواژ 

  ...، 90، سنجش 87، آزاد رياضي )همراز (89، سنجش )نشيني هم (81سراسري تجربي 

  
  سراسر، برابر، تكاپو، لبالب، سراسر، ماالمال، گوناگون، روياروي، سرازير، سراشيب، تنگاتنگ، پياپي، كشاكش:  ا-1
  هوا و وضع، آب و وجو، سر وگو، جست آمد، گفت و بند، رفت و كار، زد و صدا، سر و ، سربتا و نبود، تب و ودساز، ب و سوخت:  و-2

تواند  اين موضوع مي. دكر تلفّظ »ـُ« و هم »واو«توان هم      عطف را مي   »و«شود در حالي كه        تلفّظ مي  »ـُ«وند هميشه      ميان »و« كه   گفته بودم  
  :نمونه.  عطف باشد»و«وند و  يان م»و«مالك خوبي براي تشخيص 

  ) واژه1 = مركّب ـ مشتق: تاب و تب / وند ميان: و(تب ـُ تاب : خوانيم  ميتاب افتادم  و از تب
  

  :خوانيم مي  .از حسن و حسين پرسيدم
  

  در  به سر، در به دم، سر به گوش، دم به دست، حلقه به صا، دستع به زنگ، دست به گوش:  به-3
  رپي، سردرگريبان، سردرگمد پي:  در-4
  كف بر   سر، جان بر خاك:  بر-5
  سرتاسر، سرتاپا:  تا-6
  خواب، درد دل، درد سر، غيرِ ممكن، حسبِ حال خواب، تخت   تعبير، رخت مرغ، سوء حال، تخمِ  شرحِ: »ـِ« -7

                                                 
 .درآمده است.. .و  به صورت تنگنا، فراخنا، درازنا)  ا+پهن  (»پهنا«ي  به قياس از واژه... هايي مثل تنگا، فراخا، درازا،   بوده كه در واژه»ا«صورت ديگري از پسوند  -1

  فارسي ميانه) ژكچك ـ اي (čak ،ēžakي  به جامانده -2
 .گرفته از زبان تركي است -3

  )879 و 796هاي قرآن، ص  قصه(وان،  وان، نگاه  سايه:رفت  هم به كار مي»وان« به صورت  اَوستايي است كهpānaي غربي و   ايراني ميانهbānانده از  مجا به -4

 از حسن و حسين) الف
 ) واژه3: حسن و حسين. عطف است: و(از حسن ـُ حسين ) ب
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