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  )بخش اول(در مورد مبحث ساختمان واژه هاي ي آليدي   توصيه
  

 صالحه اخگري –الهام محمدي : تهيه و تنظيم

ها و  چه بر ساختمان واژه مسلط شويد، در تشخيص واژه را تشخيص داد؛ بنابراين چنانليل ساختمان واژه، تكواژ و واژه طريق تح توان از مي
  . تر عمل خواهيد كرد تكواژها نيز سريع

  تعاريف

  مركب - مشتق -4مشتق  - 3مركب  -2ساده  - 1:  ساختمان واژه

  ....د ، دفتر ، كاغذ و كتاب ، ميز ، گوسفن: مثال . ساخته شده است  يك جزء معناداراي كه تنها از  واژه:  ساده

  ....ه وهفته ، چشمش ، دانشمند ، دان،  راههم: مثال . تشكيل شده است يك جزء معنادار و ونداي كه از  واژه:  مشتق

  ....دان و كارنامه ، روزنامه ، شاه، ) آب +گل (ب گالخانه ،  كتاب: مثال . تشكيل شده است بيش از يك جزء معناداراي كه از  واژه:  مركب

قبل  ي ما( يي روافرماني، نويس اسم : مثال . تشكيل شده است معني بيش از يك جزء معنادار و نيز از جزء بياي كه  واژه:  مركب -مشتق
  .)مان و ي وند است(ي دهمانسازي ، ساالردريا، .)آخر وند است» ي«ميانجي و » ي«آخر 

  مثال كنكور سراسري 

   شود؟ مي يافت »مركّبـ  مشتق و مركّب مشتق،« ي واژه چند ترتيب به زير متن در - 1
 بـه تصـوير   شورشي دهقاني سيماي در را خودكامه دولت و اربابان استبداد به اعتراض و خواهي عدالت روح كوتاه، داستان اين در نويسنده«

 تلخ هايي بيانگر واقعيت داستان اين. كنند مي دستگير را او سپس و كشند مي را همسرش ابتدا مأموران پيكار و نبرد اين درگيرودار. كشد مي

 ».است شده توصيف هنرمندانه كه است عصري اجتماعي اوضاع از

  دو دو، هفت،   دو دو، شش،   سه يك، هفت،   سه يك، هشت، 
 
 ) 91-سراسري انساني (                                                                                                                                            2گزينه ي  -1

  )7( انهمند، هنري، اجتماعيت، واقعگرسر، بيانهم، ي، شورشندهنويس: مشتق
  )1( گيردست: مركّب

  )3( دارو، گيرهكام، خوديخواه عدالت: بمشتق ـ مركّ
تشـكيل شـده    يا بيش تر تكواژ آزاد 2كلمات مركب از . / تشكيل شده اند  يك يا چند وند+ يك تكواژ آزاد كلمات  مشتق از   :توضيحات 

  .تشكيل شده اند وند يا چند تكواژ آزاد و يك 2مركب از  -كلمات مشتق./ اند 

وارد،  كـاره، تـازه   نوآموزي، چهارراه، هيچ«تشكيل شده است؟  »وند +اسم  +صفت «ترتيب، از  هاي زير، ساختمان چند واژه به در بين واژه -2
    »كمان، هزارساله، سرخگون، دادگستري، سه پايه، دورافتاده رنگين
  چهار     سه   دو    يك   

 )90-سراسري انساني (                                                                                                                                           3گزينه ي  -2

ساخته شده » وند +اسم  +صفت «از  )ـه  +پا  +سه (سه پايه  و) ـه +سال  +هزار ( هزارساله، )ه +كار  +هيچ ( هيچ كارههاي   ساختمان واژه        
  .است
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٢ 

 

  .صفت شمارشي هستند   سه و هزار صفت مبهم ،  هيچ:  توضيحات 

   ، وجود دارد؟مركّب ـ مشتق، مركّب و مشتقهاي  در كدام عبارت هر سه نوع اسم - 3
  .تر است كشورهاي ديگر آشناتر باشد، كارش باارزششناس، هر چه با ادبيات و نقد ادبي  ترديد، نقدنويس و سبك بي 
  .شناسي و تاريخ ادبيات و فنون ادبي عالوه بر برخورداري از ذوق سليم و انصاف بايد اصولي را هم رعايت كرد براي نقد در سبك 
  .شودتواند شاعر و ناقد ادبي  اي مي يهما سنجي و نقد، كاري بسيار آسان خواهد شد و هر جوان بي اگر معيار نقد ادبي محدود شود، سخن 
  .اند اندركاران شعر و ادب، به نقد شعر و ادبيات فارسي دست زده و درس نخوانده، مسأله آموز صد مدرس شده نقدنويسان و دست 

 ) 90 –سراسري هنر (                                                                                                                                                           4گزينه ي -3
  يفارس -)ي  +ادب ( ادبيات : هاي مشتق واژه
  آموز مسأله -نويسنقد : هاي مركّب واژه
  هخواندن درس -كاراندر دست: مركّب -هاي مشتق واژه

  
  )ي  +ادب . ( واژه را مشتق نمي سازد  ات و نشانه ي جمع ياي ميانجي ، ادبياتدر كلمه ي : توضيحات 

  

مراجعه نماييد و ساختمان ) 3و  2، 1ي ساختمان واژه( 21و  20، 17هاي  ، درس)جمله( 2براي اشراف بيشتر بر اين مبحث به درس : توجه
  .ها بياموزيد و تكرار كنيد ها و نكات مربوط به آن واژگان را با توجه به تمام مثال

  

  

  هاي كنكور ي كليدي براي پا سخ گويي  به تست توصيه ها 
  .)شود نميكـ واج ميانجي است و تكواژ محسوب (انكنيا: سازد  واج ميانجي واژه را مشتق نمي  :1نكته ي  

      است؟ »اسم مشتق«، در كدام عبارت مفعول - 1 
  .بودي وسيع و داغش را در برابر وزش نسيم ماليمي قرار داده سينهدشت،  
  .دادرزمندگان را به هم پيوند مي قلباي ناگسستني مثل اين بود، كه رشته 
  .شكستآن دشت بيكران را درهم مي سكوتشكيب، ي چند اسب بيشيهه 
  .كم فروغ او را پوشانده است ديدگانهمه، آن مرد بزرگوار را ديدند كه ابروان سفيدش،  

 ) 91 -سراسري تجربي (                                                                                                                                          4گزينه ي -1

  .شود ي مفعولي ختم مي» را«اي كه به  هاي مفعولي مورد توجه قرار دهيد، نه كلمه را در گروه  ي گروه اسمي هستهتوجه كنيد كه فقط 
هاي گروه اسمي مفعولي هستند كه هيچ كدامشان مشتق نيست و تنها  سكوت، هسته : »3«ي  گزينه/ قلب: »2«ي  گزينه/ سينه: »1«ي  گزينه

  .كار رفته است  به )ه +ديد (با ساختمان مشتق  ،»ديدگان«، »4«ي  در گزينه
 نشانه ي جمع انو  گتشكيل شده است و واج ميانجي  ه +ديد اسم مشتق است و همان طور كه مالحظه مي شود از  ديدگان :توضيحات 

  .تاثيري در مشتق بودن آن ندارد

بايد  براي تشخيص درست نوع كلمه ه به صورت تركيبي مي آيد كه اهي اوقات در سواالت ساختمان واژگ وابسته هاي وابسته : 2نكته ي 
  .به آن مسلط شويد 
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٣ 

 

      است؟ »مشتق«ي  واژه هيال ي مضاف وابستهدر كدام عبارت،  - 1

  مندر فضاي درون  وحيي فرمان  طنين قاطع و كَننده  
  رحيل كرده به سوي حج كاروانهاي اين  نخستين صداي زنگ  
  انسانيي رسيدن به اوج مراتب  قناعت به حداقل ضرورت، الزمه  
  خويشگناهي  اعتراض شاعر به مخالفان و بدگويان براي اثبات بي  

 ) 89-سراسري انساني (                                                                                                                                    3گزينه ي  -1

  انساني           مراتب             اوجِ
 )اليه صفت مضاف( اليه ي مضاف وابسته          اليه مضاف           هسته             

  .است» مشتق«اليه و  ي مضاف وابسته) ي +انسان ( انساني
  

مضاف اليه مضـاف اليـه و كلمـه ي     وحي و من،  1در گزينه ي . در اين جمله صفت مضاف اليه و وابسته ي وابسته است  انساني:  توضيحات 
 يكلمـه   خويش،  4در گزينه ي   صفت كاروان است ، اين ساده و مضاف اليه مضاف اليه است  و كلمه يكاروان ،  2در گزينه . ساده است 

  .ساده و مضاف اليه مضاف اليه است 
  

      است؟ »اسم مركب«، اليه ي مضاف وابستهدر كدام عبارت  - 2
  دربار سلطان محمود سراي قصيدهقصايد شكوهمند شاعر    ايران ي عاشقانهي ادبيات  هاي عالي غنايي در حوزه منظومه 
  معاصر سرايان داستانهاي  ي داستان مايه درون          مهجوري  دلسوختهها براي كاميابي عاشق  ها و سختي تحمل تلخي 

 ) 89-سراسري هنر (                                                                                                                                             4گزينه ي  -2

ي  وابسـته ( اليـه  ي مضاف وابسته، مركّب اسم به عنوان» سرا داستان«ي  واژه» معاصرسرايان  داستانهاي  ي داستان درون مايه«در گروه اسمي 
  ) ي وابسته وابسته(اليه  ٌ اليه مضاف ٌ مضاف: داستان سرايان)/ وابسته(اليه  ٌ مضاف: ها داستان/ هسته: است و درون مايه )وابسته
  سرايان داستان هاي داستان ي مايه درون: نمودار

  
  .شود ي مركّب ديده نمي واژه» 1«ي  گزينه
  . است نه اسم مركب) صفت مركب ( »قصيده سرا«ي مركب  ژهوا» 2«ي  گزينه

  .مركّب است -ي وابسته است، از نظر ساختمان، مشتق گرچه وابسته »دلسوخته«ي  واژه» 3«ي  در گزينه
  

  .اردها ند به عنوان عالمت جمع ، يك تكواژ است و تأثيري در ساختمان واژه داستان سراياندر اسم مركب  » ان«پسوند : توضيحات 

      است؟ »اسم مركب«، اليه ي مضاف وابستهدر كدام عبارت    - 3
  شاعر تأمل برانگيزهاي بديع و  هاي سرشار از نكته سروده   استفاده از معاني عميق و باريك و بيان احساسات شخصي 
  آتشفشانهاي سيال  ي شراره زندگي ويران شده و طعمه   هنديي  پرآوازههاي كوتاه و عميق شاعر بزرگ و  سروده 

  ) 89 -سراسري منحصرا زبان (                                                                                                                                4گزينه ي  -3

اسـم                              ي وابسـته و   وابسـته ( آتشفشـان اليـه،    مضـاف  صـفت )ي وابسـته   وابسـته ( سـيال  اليـه،  مضـاف ) ي هسـته  وابسـته ( شـراره ، )هسـته ( طعمه
  اليه                    اليه مضاف مضاف) مركب
  .ي مركب به كار نرفته است در اين گزينه كلمه: »1«ي  گزينه
 -مشـتق   )صـفت (ي هسـته   وابسـته  :»برانگيـز  تأمل«/ »صفت«ي هسته  وابسته:  »بديع«/ وابسته هسته: » ها«/ هسته:  »نكته«: »2«ي  گزينه

  .مركب است
: »شـاعر «)/صـفت (ي هسـته   وابسـته :  »عميـق «)/ صـفت (ي هسته  وابسته: » كوتاه«/ ي هسته وابسته: » ها«/ هسته: » سروده«: »3«ي  گزينه
مركب  -اليه و مشتق  مضاف صفت (ي وابسته  وابسته  :»پر آوازه«)/ اليه مضاف صفت(ي وابسته  وابسته: » بزرگ«/ )اليه مضاف(ي هسته  وابسته
  )اليه مضاف  صفت(ي وابسته  وابسته: » هندي«.)/ است
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  فشان +آتش  ←. مركب است »آتشفشان«ي  ساختمان واژه :توضيحات 
  

، نـ )هاي امر و مضارع التزامي  در فعل(، بـ )هاي ماضي استمراري و مضارع اخباري فعلدر (هاي جمع، ي نكره، مي  نشانه« : 3نكته ي 
  .سازند نميواژه را مشتق » تر و ترين پسوند ها ،  ساز، شناسه منفي

  

  مثال كنكور سراسري 

      :در متن - 1
دوستي، عدم اطاعت از زور و سركشي در برابر ستمگري و اهميت جانبازي، رادمردي و آزادگـي در سراسـر    حس شرافتمندي، مناعت، ميهن«

  وجود دارد؟» مشتق، مركّب و مشتق ـ مركّب«ي  ترتيب چند واژه به» .شود وجه يافت مي بهتريني فردوسي به  شاهنامه
  پنج ـ يك ـ هفت   پنج ـ يك ـ شش   شش ـ دو ـ شش   شش ـ يك ـ هفت   

  
 )90 –سراسري انساني (                                                                                                                                         3گزينه ي -1  

/       گـي   +ه +آزاد /  يـت  +اهـم  / ي  + گر +ستم / ي  + مند +شرافت = ( ي، فردوسي، آزادگيت، اهميگر، ستميمندشرافت: هاي مشتق واژه  
  ) ي +فردوس 

  ) نامه +شاه = (امهشاهن: ي مركّب واژه  
/ ي  +) بن مضارع (  كش  +سر /  ي + دوست +ميهن =( دوستي، سركشي، برابر، جانبازي، رادمردي، سراسر ميهن: هاي مشتق ـ مركّب  واژه  

  )ي  + مرد +راد /  ي + باز +جان /  بر + ا +بر 
  

  .باشد  مشتق نمي »بهترين«سازد، بنابراين  ي مشتق نمي وند است و واژه »ترين«: توضيحات 

، ها الي تصوير افكند و در البه ي مسلط وجود دارد كه بر سراسر آثار او سايه مي مايه سبك يك درون در كار هر هنرمند صاحب«در عبارت  -2
ي ذهني و تخيلي هنرمند حكم ها انگار يك دستگاه منظم و مسلط فكري است كه برتمام فعاليت. ساختار و در مضمون آثارش حضور دارددر 
    كار رفته است؟ به» مركب -مشتق، مركب و مشتق«ي  به ترتيب چند واژه» .راند مي

  هشت، يك، دو   هشت، دو، سه   هفت، دو، دو   شش، دو، دو 
 )91-سراسري رياضي (                                                                                                                                           2گزينه ي -2
  مند، هنري، تخيلي، ذهنيت، فعالي، فكرار، ساختمندهنر: هاي مشتق واژه 
  مايه ، درونسبك صاحب: هاي مركب واژه 
  ال به، السراسر: مركب –هاي مشتق  واژه 

  
  .نشانه ي جمع است و واژه را مشتق نمي سازد  ها: توضيحات 

  .شوند هاي ساده محسوب مي واژه »همين و همان« : 4نكته ي 

  اًعموممومنين و الامير : مانند . تلقي مي شوند  شبه سادهدر فارسي  ال و تنوينكلمات داراي  : 5نكته ي 

  .)ي ميان دو واژه وند است كسرهِ - . (مركب است -مشتق »خواب خواب و رخت تخت«هاي  واژه : 6نكته ي 

  .شوند يك واژه محسوب مي هاي مركب  فعل: است ساده، مركب يا پيشونديتشخيص فعل نيز بسيار مهم است ، اين كه فعل  : 7نكته ي 

  ) 89 -سراسري هنر (                                                 » .بيان كرده استاي كلي در مورد زندگي است كه داستان آشكارا  نتيجه... «)الف
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۵ 

 

  .شود مركب و يك واژه محسوب مي» بيان كرده است«  فرماييد فعل جمله طور كه مالحظه مي همان

  )  90 -سراسري زبان (                                                                                                                  » .دگردان مياندوه را تازه ... «) ب

  .شود فعل ساده و يك واژه محسوب مي» گرداند مي«

  ) 88 -سراسري زبان (                                                                                           » .خواهد بودو ديگر پيامدهاي ناگوار  در كار ... «

  .شود عل ساده و يك واژه محسوب ميف» خواهد بود«

  

تابستان،زمستان،دبستان،ساربان،خلبان،شبان، زنخدان، ناودان، خاندان، سياوش، سهراب، رستم، تهمينه، شيرين، «هاي واژه : 8كته ي ن 
ي  آيند زيرا امروزه پيشينه حساب مي به ساده» دستگاه، استوار، بنگاه، پگاه، غنچه، پارچه، كلوچه، كوچه، مژه، ديوار، ديوانه، وادار و دشوار

  .گيرند نميا در نظر باستاني زبان ر

  

  مثال كنكور سراسري 

دستگاه، پگاه، پارچه، كلوچه، زمستان، ديوار، خاندان، ناودان، تهمينه، ساربان، گفتار، آميـزه، دردمنـد، بهـاره، دوپهلـو،     «هاي  در ميان واژه -1
مركـب، وجـود    ـ  ساده، مشتق، مركب و مشـتق ي  به ترتيب چند واژه» پاش، كمانك، رفتن، ناخودآگاه، سرتاپا، سه گوشه كن، گالب مدادپاك

     دارد؟

  نه، هفت، سه، دو     هشت، هفت، چهار، سه 
  يازده، چهار، چهار، دو     ده، شش، سه، سه 

  
 ) 90-سراسري تجربي (                                                                                                                                           3گزينه ي -1

  واژه 10←»  دستگاه، پگاه، پارچه، كلوچه، زمستان، ديوار، خاندان، ناودان، تهمينه، ساربان«: هاي ساده واژه 
  واژه 6 ←» گفتار، آميزه، دردمند، بهاره، كمانك، رفتن«: هاي مشتق واژه  
 واژه 3←»پاش كن، گالب دو پهلو، مداد پاك«: هاي مركّب واژه 

  واژه 3 ←» گوشه ناخودآگاه، سرتا پا، سه«: هاي مشتق ـ مركّب واژه  
 
  

براي تشخيص به معناي . (سازد نمينكره واژه را مشتق  » ي«. اشتباه نگيريد» ياي نسبت«يا » ي«نكره را با وند» ي«دقت كنيد  : 9نكته ي 
  .)واژه توجه كنيد

  )89- سراسري زبان (                                                              .است... ترين نوع ادبي اروپا و اكنون مهم )ياي نسبت ( ي داستان نثر: مثال 

  .هم آميخته است  هاي واقعي و تاريخي و اخالقي آن به كه جنبه)ياي نكره (   يداستان

ي دوم  در مثال اول مشتق است، چون در معناي منسوب به داستان به كار رفته و در جمله »داستاني«ي  نماييد واژه طور كه مالحظه مي همان
  .است به كار رفته است -براي ما ناشناس  -نكره است، چون در معناي داستاني كه 

  

  مثال كنكور سراسري 
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۶ 

 

و راهنمـاي تحقيقـات ايـران،     فارسيست مقاالت چون فهر تحقيقيايرج افشار، نويسنده و پژوهشگر پركار معاصر، عالوه بر آثار «در متن  -1
مركـب يافـت    ـ   ي مشتق، مركب و مشتق به ترتيب چند واژه» .ي جهان است دارد كه حاصل گشت و گذار وي به چهار گوشه هايي سفرنامه

     شود؟ مي

  يك ـ سه ـ پنج   يك ـ دو ـ پنج   دو ـ دو ـ چهار   دو ـ سه ـ چهار   
  
 )90 –سراسري رياضي (                                                                                                                                         4گزينه ي  -1

گشـت و  : مركّـب  -ي مشتق واژه/ سفرنامه -راهنما -پركار: هاي مركّب واژه/ گوشه -فارسي -تحقيقي -پژوهشگر -نويسنده: هاي مشتق واژه 
  گذار

  
، يـاي  سـفرنامه هـايي  ياي نسبت است كه موجب مشتق شدن كلمه مي شود و دركلمـه ي   فارسي وتحقيقي دركلمه هاي »  ي«  :توضيحات 

  .نكره است كه كلمه را مشتق نمي سازد 
  
  
 
 
با توجه به كنكور  -هاي آمده ساختمان برخي واژگان كه ممكن است موجب به خطا افتادن داوطلبان گردد،  در جدول *

ي تكواژ صورت گرفته  الزم به ذكر است جداسازي واژگان تا مرحله. شرح داده شده است - 3سراسري و كتاب زبان فارسي 
  .است

  :دار ي مركب دام واژه 18

  آفرين +تشبيه  ←آفرينتشبيه .)نامه يك تكواژ است(رسان  +نامه ← رساننامه
  نما +راه←راهنما .)نامه يك تكواژ است(نامه  +سفر ← سفرنامه

  )بن فعل از مصدر بردن(بر  +راه←راهبر  خانه +نهان  ←خانهنهان
  )بن فعل از مصدر بردن(بر  +پيام←پيامبر  آغاز +سر  ←سرآغاز
در ساختمان واژه نقشيي جمعنشانه( ان +دار   +سر  ←سرداران

   .)ندارد
  رفت +پيش←پيشرفت

  اورد +دست ←دستاورد  زمين  +سر  ←سرزمين
  امد+پي←پيامد  انجام  +سر  ←سرانجام
  پيشه +ستم ←پيشهستم )بن مضارع از مصدر دانستن(دان  +كار  ←كاردان
  يار +شهر←شهريار )بن مضارع از مصدر رفتن( رو   +قلم ←قلمرو

  

  

  

  

 مثال كنكور سراسري 

هـا، امـروز بـه     چون ديگـر دانـش   مطالعات تخصصي است و ادبيات هم قلمروِآگاه در  زمانِ ما نيز، عصر دانشوران خبير و دل«: در عبارت -1
ي عمـرِ كوتـاهي را كـه     تواند همه آساني مي  هاي متعدد و مستقّلِ دقيق به صورتي تقسيم شده است كه هر يك به هاي گوناگون و رشته شاخه
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٧ 

 

ي  بـه ترتيـب چنـد واژه   » .تر فرونشاند بي به معرفت ژرفيا مان را براي دست ي خود سازد بدون آن كه تشنگي نصيبِ هر يك از ماست ويژه
      مركّب وجود دارد؟ ـ ي مشتق مركّب و چند واژه

  سه ـسه    دو  ـسه    سه ـدو    دو  ـدو  
  
 )       89-سراسري تجربي (                                                                                                                                          1گزينه ي  -1

  :توان به دو نوع زير تقسيم كرد ها را مي از نظر ساخت، واژه
  بيابان، گنجشك: ته باشدآن است كه فقط يك تكواژ داش: ساده) 1
  :آن است كه بيش از يك جزء دارد و بر سه نوع است: غير ساده) 2

  كن چهار راه، مداد پاك: تر تشكيل شود آن است كه از دو تكواژ آزاد يا بيش: مركّب) الف
  دانشمند، بهاره: اي است كه از يك تكواژ آزاد و يك يا چند وند تشكيل شود واژه: مشتق )ب
ي  نوجـواني، سـه گوشـه در عبـارت داده شـده، دو واژه     : اي است كه ويژگي مركّب و مشتق را با هـم داشـته باشـد    واژه: مركّب -مشتق) پ
  :وجود دارد» مركّب -مشتق«ي  و دو واژه» مركّب«

  قلمرو آگاه،  دل: هاي مركّب واژه
  يابي گوناگون، دست: مركّب -هاي مشتق  واژ
  

  . شده استتشكيل  )اسم =بن مضارع  +اسم  (از. به معني حوزه ي فرمانروايي و جايي كه قلم در آن جا رانده مي شود قلمرو :توضيحات 
 

  :دار ي مشتق دام واژه 94

  ِ ش-  +ارز +با←باارزش  ي + االه←الهي
  )وند(ي +) وند(ار +خورد  +) وند(بر ←برخورداري  عوض +بي ←عوضبي

  )وند(ا  +) بن فعل(گوار←گوارا  ي +جوان ←جواني
  ِش - +پژوه ←پژوهش  ي +فكر ←فكري

نشانه ي جمع است و مشتق سازان( ان + ي +ايران  ←ايرانيان
  .)نيست 

  گر +ِ ش -+)  بن مضارع(پژوه ←پژوهشگر

نشانه ي جمع است و مشتق سازات( ات + ي +ادب  ←ادبيات
  .)نيست 

  انه + متأسف←متأسفانه

  )وند(َنده  - +بال←بالنده  ه +نشان  ←نشانه
  َنده -  +نويس ←نويسنده  ه + نوشت ←نوشته

  ي +گر +فتنه ←گريفتنه  محسوس +نا ←نامحسوس
.) مراجعه كنيد 20درس 147ي  حتما به صفحه(گري +ياغي ←گريياغي .)و مشتق ساز نيستواج ميانجي استياي اول (ي +آشنا ←آشنايي

  .گري است گري و ياغي منظور تفاوت فتنه
  انه  +) صفت(عاشق ←عاشقانه  ه +منظوم  ←منظومه
  ور+ِ ش-  +) بن فعل(دان ←دانشور  )وند(ه  +سرود  ←سروده
  گي + تشنه←تشنگي  ه +شاخ  ←شاخه

  )وند(ي +بيهق ←بيهقي گر +ِ ش  -  +گزار ←گزارشگر
  )وند(ا  +) بن فعل(توان←توانا  مان +ساخت   ←ساختمان

  ِ ش- +آموز ←آموزش  ا +گير←گيرا
  ِ ش-  +گستر ←گسترش  ار +گفت  ←گفتار

  يت +واقع ←واقعيت  ه +انديش  ←انديشه
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  وار +سوگ ←سوگوار  ِ ش-  +آفرين ←آفرينش
  گوار+نا←ناگوار .)ان نشانه ي جمع است( ان  +محرم  +نا ←نامحرمان
  يي +پيدا←پيدايي .)ان نشانه ي جمع است(ان +) وند(ي +صوف  ←صوفيان

  ي +ور +بهره ←وريبهره گان+)وند(َ نده-+)بن مضارع(سراي ←سرايندگان
  گي + عاطفه +بي←عاطفگيبي )وند(ي +تفاوت   +بي  ←تفاوتيبي

  گي  +ه  + پراكند←پراكندگي  ناك +شتاب  ←ناكشتاب
  يه +تحميد ←تحميديه  )وند(ه  +سرود  ←سروده
  ِ ش- +ستاي ←ستايش  ه  +زمين  ←زمينه

  ه  + نوشت←نوشته ي+)بن مضارع(گير  +فرا  ←فراگيري
  ه +بست  +وا←وابسته  ي +داستان  ←داستاني
  َ نده- +خوان ←خواننده  ي +اسالم  ←اسالمي

  خورد +بر←برخورد  ا + زيب←زيبا
  ور+بار←بارور  ا  +رس ←رسا

  مند  +ِ ش - +ارز ←ارزشمند  ِ ش- +سنج  ←سنجش
  ي +ار  +شنيد ←شنيداري  )وند(ي  +باستان  ←باستاني
  )وند(ا +گوي←گويا ي+ار +) بن ماضي(ديد  ←ديداري
  ِ ش- +پيدا ←پيدايش  ي +فرهنگ  ←فرهنگي
  ا + جغرافي ←جغرافيا  انه  +حكيم ←حكيمانه
  گاه +ديد ←ديدگاه  ي +شوخ  ←شوخي
  َ نده- +آي←آينده گار + )بن فعل(ماند  ←ماندگار
  ين+زر←زرين  ي +تخيل ←تخيلي
  ا +) بن مضارع(دار←دارا  )وند(ه  +صحن  ←صحنه
  ي  +استعاره ←استعاري  اني +ظلم  ←ظلماني
  )وند(ا+بين← بينا  )وند(گار  +روز  ←روزگار

  ي +سامان ←ساماني ا ن +ه  +شايست  ←شايستگان
  ن +شكافت ←شكافتن  )وند(گي +زنده  ←زندگي
  اومند +بر←برومند  ِ ش- +افزاي  ←افزايش
  ناك +بيم ←بيمناك  ي +عام ← عامي
  يه +ترك ←تركيه  ي +معنا  ←معنوي
    

  

  

  :دار مركب دام - ي مشتق واژه  77

  آگاه +خود  +) وند(نا ←ناخودآگاه ن+گذاشت +مايه  ←گذاشتنمايه
 ي +شناس  +توده  ←شناسيتوده انداز+)وند(بر  +سالمت  ←براندازسالمت
  ي +شناس   +مردم  ←شناسيمردم )وند(ي+شناس  +سبك  ←شناسيسبك
  گذار+) وند(و +گشت ←گشت و گذار )وند(ي+سنج  +سخن  ←سنجيسخن
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  انگيز+) وند(بر  +  تأمل ←برانگيزتأمل كار+ندر+ دست  ←اندر كاراندست
  گون +ا  +گون ←گوناگون ه+خواند +نـ  +درس ←نخواندهدرس
 ي +ياب   +دست ←يابيدست )وند(ه  +گوش +سه  ←گوشهسه

  ي +ياب  +كام ←كاميابي  پا +) وند(تا   +سر  ←سرتاپا
  ه +سوخت  +دل ←سوختهدل ي +ريز +طرح  ←ريزيطرح

  ي +دار  +امانت  ←داريامانت )وند(ه+واج ميانجي) ي(پا  +بلند  ←بلندپايه
  )وند(ي  +زنجير  +زبر  ←زبرزنجيري  ه +شد   +ارائه  ←شدهارائه
  ن+ساخت  +شفاف ← ساختنشفاف ن +داد  +صيقل  ←دادنصيقل
 ي +نگار  +تصوير← تصويرنگاري  ي +بين +جهان ←بينيجهان

 )وند(ي +گون  +دگر←دگرگوني ي +آفرين  +باز  ←بازآفريني
  ساز +ه  +زمين ←ساززمينه  پي +در  +پي ←پيدرپي

  ه +چشم  +سر←سرچشمه ي+مرد +جوان  +نا ← مرديناجوان
  ي +آور  +گرد ←گردآوري  ي +ياب  +بهره  ←يابيبهره

+)بن مضارع(ده+)وند(مان+)بن مضارع(ساز  ←سازماندهي
  )وند(ي 

  )وند(ه  +روز +هر←هرروزه

  ي +پذير +تأثير  ←تأثيرپذيري نامه +ِ ش -  +دان  ←نامهدانش
 )وند(ي  +گو  +قصه ←گوييقصه  ال +به  +ال ←البهال

 گو +) وند(و  +گفت ←گووگفت َ نده-+كن +منعكس  ←كنندهمنعكس
  كاو +و  +كند ←كند وكاو َ نده-+گير+)اسم(بر  +) وند(در  ←دربرگيرنده
  تاز +و  +تاخت  ←تاخت و تاز ي+شناس  +خود  ←خودشناسي

  دار +ه  +خند ←دارخنده )وند(ي+)بن فعل(گير+) وند(ه  +خرد  ←گيريخرده
  ي +افراز  +سر←سرافرازي )دراز دست بودن(ي +دست  +دراز  ←درازدستي

 ي +ياب  +ه  +ريش←يابيريشه  سر +ا  +سر ←سراسر
  ي +بين  +درون  ←بينيدرون ي+نشين +ه  +گوش ←نشينيگوشه
 )وند(ي  +بين  +پيش←بينيپيش گي+پيشه +عدالت  ←پيشگيعدالت
 كش+) وند(ا  +كش←كشاكش .)ياي اول واج ميانجي است(ي  +جو  +عيب  ←جوييعيب
  )وند(ي  +راه  +گم ←گمراهي  رو +به  +رو ←روبهرو

  ه +ديد  +رنج ←رنجديده ن+ساخت  +آشنا  ←ساختنآشنا
  َنده -  +  )بن مضارع( ده +ِ ش -+)بن مضارع(نماي← دهندهنمايش  ي +كاو  +كنج  ←كنجكاوي

  )وند(ي  +) بن مضارع(گزين  +) صفت(به ←گزينيبه  پو +ا  +تك  ←تكاپو
  )بن فعل(دار  +ه  +ريش←دارريشه  واره +ماه  ←ماهواره
وند(ار  +كشت +) وند(و  +كشت ←كشتاروكشت خواب +ِ - +تخت  ←خوابتخت(  

 )وند(ه  +شب   +يك ←شبهيك ِ ش-+پرور+و +ِ ش-  +آموز  ←وپرورشآموزش
  دار +و +گير←گيرودار )وند(ان  +بند  +آينه  ←بندانآينه

  فهم +نـ  +زبان ←نفهمزبان گير +بـ  +حقوق ← بگيرحقوق
  ي +گستر  +داد  ←دادگستري ي+گير  +باز  +سر← سربازگيري
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  مثال كنكور سراسري خارج از كشور

كـاري، نافرجـامي، اسـتراحتگاه، نابينـا، خدانشـناس،       انگـاري، نـدانم   سـهل (ي زير، چند واژه بيش از يك وند دارد؟  هاي غيرساده در واژه -1
    )رنگ، دمادم، نوجواني، كشتارگاه به بيچارگي، روزانه، بخردي، نادان، رنگسراسري، خودخواهي، دوشادوش، نسنجيده، 

  ده   نه   هشت   هفت 
 ) 91-سراسري خارج از كشور (                                                                                                                            2گزينه ي -1

 /بـي « ←بيچـارگي   -6/ »ه/ نـ« ←نسنجيده  -5/ »ي/ ا« ←سراسري  -4/ »ا/ نا« ←نابينا  -3/ »ي/ نا« ←نافرجامي  -2/ »ي/ نـ« ←ندانم كاري 
  »گاه/ ار« ←كشتارگاه  -8 »ي/ بـ« ←بخردي  -7 /»گي

شـد، آواز   ها رد مـي  ايوانِ دراز از برِ كالس يك روز كه خسرو زنگ قرآن، در شهناز شوري به پا كرده بود، مدير مدرسه كه در«در متن  -2
مسند چنـدمين جملـه، بـه لحـاظ     » !آوازخواني است. وارد كالس شد و به ميرزا عباس عتاب كرد كه اين تالوت قرآن نيست. خسرو را شنيد

      است؟» واج«است؟ و چند » مشتق ـ مركّب«ساختاري 
   هفتم ـ نه   ششم ـ هفت   چهارم ـ پنج   اول ـ نه 

 ) 90 -سراسري خارج از كشور(                                                                                                                                            4گزينه ي -2 
  مركّب -مشتق ← »ي +خوان  +آواز «: مسند است كه ساختمان آن عبارت است از، ي هفتم در جمله »آوازخواني«

  واج 9 ←ي  /ن /ا /خ /ز /ا /و /ا /ء: آوازخواني
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