
  دار زبان فارسي كنكور ي دام واژه 019+  كليدي ي توصيه 12

 الهام محمدي: تنظيم تهيه و

  

چه بر ساختمان واژه مسلط شويد، در  توان ازطريق تحليل ساختمان واژه، تكواژ و واژه  را تشخيص داد؛ بنابراين چنان مي
  . تر عمل خواهيد كرد ها و تكواژها نيز سريع تشخيص واژه

  تعاريف

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

  ...كتاب، ميز، گوسفند، دفتر، كاغذ و :مثال .اي كه تنها از يك جزء معنادار  ساخته شده است واژه: ساده

نامه، شاه،)آب+ گل ( بگالخانه، كتاب :مثال .اي كه از بيش از يك جزء معنادار تشكيل شده است واژه: مركب
  ...دان وكارنامه،روز

  ...ه وهفته، چشمش، دانشمند، دانهمراه، :مثال .اي كه از يك جزء معنادار و وند تشكيل شده است واژه: مشتق

(  ييروافرماني، نويس اسم :مثال .معني تشكيل شده است از جزء بي نيزجزء معنادار و يك از بيش اي كه  واژه: مركب-مشتق
  .)مان و ي وند است( يدهمانسازي، ساالردريا، .)آخر وند است» ي«ميانجي و » ي«ي ماقبل آخر 

  .كند آشنايي با ساختمان هر يك از اين واژگان ما را در يافتن تكواژها راهنمايي مي

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

  هاي كنكور كليدي براي پاسخ به تست ي توصيه 12

كـ واج ميانجي است و تكواژ (انكنيا: شود سازد و تكواژ نيز محسوب نمي واج ميانجي واژه را مشتق نمي - 1
  .)شود نميمحسوب 

  .آيند نميشوند، اما واژه به حساب  يك تكواژ محسوب مي - چه اشتقاقي چه تصريفي –ي وندها  همه - 2

در (، بـ )هاي ماضي استمراري و مضارع اخباري در فعل(هاي جمع،ي نكره، مي نشانه«وندهاي تصريفي - 3
  .سازند نمي واژه را مشتق» ها ساز، شناسه ، نـ منفي)هاي امر و مضارع التزامي فعل

  .شود يك واژه و يك تكواژ محسوب مي) ِ-(نماي اضافه  نقش - 4

  .شوند هاي ساده محسوب مي واژه» همين و همان«- 5

  .كسره متعلق به خود واژه است» بدونِ«و » برايِ«هاي  در واژه - 6
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  )ه وند استي ميان دو واژ كسره.(مركب و سه تكواژ است -مشتق» خواب خواب و رخت تخت«هاي  در واژه - 7

هاي مركب يك واژه  فعل :تشخيص فعل نيز بسيار مهم است ، اين كه فعل ساده، مركب يا پيشوندي است - 8
  .شوند محسوب مي

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

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

  90زبان سراسري » .گرداند مياندوه را تازه ... «) ب

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

   88بان زسراسري » .خواهد بودو ديگر پيامدهاي ناگوار  در كار ... «

   .شود فعل ساده و يك واژه محسوب مي» خواهد بود«

 رستم، سهراب، سياوش، خاندان، ناودان، نخدان،ز ،زمستان،دبستان،ساربان،خلبان،شبان،تابستان«هاي واژه- 9
» كلوچه، كوچه، مژه، ديوار، ديوانه، وادار و دشوار پارچه، غنچه، پگاه، بنگاه، استوار، دستگاه، شيرين، تهمينه،
  .گيرند نميي باستاني زبان را در نظر  آيند زيرا امروزه پيشينه حساب مي ساده به

  )هستيتو ( يتوي :مثال .اسنادي يك تكواژ و يك واژه است» ي« -10

  .شوند هاي فعل چه موجود باشند چه محذوف يك تكواژ محسوب مي شناسه -11

براي تشخيص .(سازد نمينكره واژه را مشتق  » ي«. اشتباه نگيريد» ي«نكره را با وند» ي«دقت كنيد  -12
  .)به معناي واژه توجه كنيد

  )89سراسري زبان . (است...ترين نوع ادبي اروپا و اكنون مهم داستاني نثر: مثال

  .هم آميخته است هاي واقعي و تاريخي و اخالقي آن به كه جنبه داستاني

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

  .ي دوم وند تصريفي است جمله» ي«ي اول وند اشتقاقي و  جمله» ي«كاررفته است؛ بنابراين 

هاي آمده ساختمان برخي واژگان كه ممكن است موجب به خطا افتادن  در جدول •
شرح داده شده  - 3سري و كتاب زبان فارسي با توجه به كنكور سرا - داوطلبان گردد، 

  .ي تكواژ صورت گرفته است الزم به ذكر است جداسازي واژگان تا مرحله. است
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  :دار دام مركب ي هواژ 18

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

  )بن فعل از مصدر بردن(بر+ راه←راهبر  خانه+ نهان ←خانه نهان
  )بن فعل از مصدر بردن(بر+ پيام ←پيامبر  آغاز+سر ←سرآغاز

ي جمع وند تصريفي در ساختمان  نشانه(ان + دار+سر←سرداران
  .) واژه نقشي ندارد

  رفت+پيش ←پيشرفت 

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

  

  :دار دام مشتق ي هواژ 49

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

  )وند(ا)+ فعل بن(گوار←گوارا  ي+ جوان←جواني
  ِش-+ پژوه←پژوهش  ي+ فكر←فكري
  )اشتقاقي(گر)+اشتقاقي(ِ ش-)+بن مضارع(پژوه←پژوهشگر  ان +ي+ايران ←ايرانيان
  انه+متأسف ←متأسفانه  ات+ ي+ ادب←ادبيات
  )وند(َنده-+ بال←بالنده  ه +نشان ←نشانه
  َنده -+ نويس←نويسنده  ه +نوشت ←نوشته

  )اشتقاقي(ي)+ اشتقاقي(گر+ فتنه ←گري فتنه  محسوس+ نا←نامحسوس
مراجعه  20درس 147ي  حتما به صفحه(گري+ ياغي ←گري ياغي  .)ياي اول واج ميانجي است(ي+ آشنا←آشنايي

  گري است كري و ياغي منظور تفاوت فتنه .)كنيد
  )اشتقاقي(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

  وار+ سوگ ←سوگوار   ش ِ-+ ةفرين←آفرينش
  گوار+ نا ←ناگوار  )تصريفي( ان+ محرم + نا←نامحرمان
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  يي+ پيدا←پيدايي  )تصريفي(ان)+وند(ي+صوف←صوفيان
  ي+ ور+ بهره ←وري بهره  )تصريفي(گان)+ وند(َ نده-)+ بن مضارع(سراي ←سرايندگان

  گي+ عاطفه+بي←عاطفگي بي  )وند(ي + تفاوت+بي←تفاوتي بي
  گي + ه+پراكند ←پراكندگي  ناك+ ابشت←ناك شتاب
  يه+ تحميد ←تحميديه  )وند(ه + سرود←سروده
  ِ ش-+ستاي←ستايش  )اشتقاقي(ه + زمين ←زمينه

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

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

  مند+ ِ ش-+ارز ←ارزشمند  ِ ش-+سنج←سنجش
  ي+ ار+ شنيد ←شنيداري  )وند(ي+ باستان←باستاني
  )وند(ا+ گوي←گويا  )اشتقاقي(ي)+اشتقاقي(ار)+بن ماضي(ديد←ديداري
  ِ ش-+ پيدا←پيدايش  ي+ فرهنگ←فرهنگي
  ا+  جغرافي←جغرافيا  )اشتقاقي(انه +حكيم←حكيمانه
  گاه+ ديد ←ديدگاه  ي+ شوخ←شوخي
  َ نده-+ آي ←آينده  گار)+ بن فعل(ماند←ماندگار
  ين+ زر← زرين  )اشتقاقي(ي+ تخيل ←تخيلي

  )اشتقاقي(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  )تصريفي(ا)+اشتقاقي(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 دام مركب -مشتق ي هواژ  77

  آگاه+ خود)+وند(نا←ناخودآگاه  ن+ گذاشت+ مايه ←گذاشتن مايه
  ي+ شناس+ توده ←شناسي توده  انداز)+ وند(بر +سالمت←برانداز سالمت
  ي+ شناس+ مردم←شناسي مردم  )وند(ي +شناس +سبك←شناسي سبك
  گذار)+وند(و+گشت←گشت و گذار  )وند(ي+سنج +سخن←سنجي سخن
  انگيز)+ وند(بر +  تأمل ←يزبرانگ تأمل  كار+ ندر+ دست←اندر كاران دست
  گون+ا+ گون ←گوناگون  ه+ خواند+  نـ +درس ←نخوانده درس
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  ي +ياب+دست←يابي دست  )وند(ه + گوش+سه ←گوشه سه
  ي+ ياب+ كام←كاميابي   پا)+ وند(تا+ سر←سرتاپا
  ه +سوخت +دل ←سوخته دل  ي+ريز+ طرح←ريزي  طرح

  ي +دار+ امانت ←داري امانت  )وند(ه + واج ميانجي)ي(پا+ بند←بلندپايه
  )وند(ي + زنجير +زبر←زبرزنجيري  ه+شد+ ارائه ←شده ارائه

  ن+  ساخت+ شفاف← ساختن شفاف  ن+ داد+ صيقل  ←دادن صيقل
  ي+ نگار+ تصوير← تصويرنگاري  ي+ بين+ جهان ←بيني جهان

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

  ه+ چشم +سر ←سرچشمه  ي+ مرد+ جوان+ نا← مردي ناجوان
  ي+ ورآ+گرد ←گردآوري  ي+ ياب+ بهره ←يابي بهره

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

  )وند(ه + روز+ هر ←هرروزه

  ي+ پذير+تأثير  ←تأثيرپذيري  نامه+ ِ ش-+دان ←نامه دانش
  )وند(ي +گو+ قصه←گويي قصه  ال)+ اشتقاقي(به+ ال←ال به ال

  گو)+وند(و+ گفت←گو و گفت  َ نده- +كن+ منعكس←كننده منعكس
  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 ←دار خنده  )وند(ي )+بن فعل(گير)+ وند(ه+خرد←گيري خرده
  ي+ افراز+ سر←سرافرازي  )درازدست بودن(ي+ دست+ دراز←درازدستي

  ي+ ياب+ ه+ ريش←يابي ريشه  سر + ا+سر ←سراسر
  ي+ بين+ درون ←بيني درون  ي +نشين + ه +گوش←نشيني گوشه
  ) وند(ي+بين+ پيش←بيني پيش  گي+ پيشه+ عدالت←پبشگي عدالت
  كش)+وند(ا+كش ←كشاكش  .)ياي اول واج ميانجي است(ي +جو+ عيب←جويي عيب
  )وند(ي+ راه+ گم←گمراهي  رو+به+ رو ←رو به رو

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

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

  )وند(ه + شب+ يك←شبه يك  ِ ش-+ پرور+ و+ ِ ش-+آموز←وپرورش آموزش
  دار+ و+ گير ←گيرودار  )وند(ان+ بند+ آينه ←بندان آينه

  فهم+ نـ + زبان ←نفهم زبان  گير+  بـ+ حقوق← بگير حقوق
  ي+ گستر+ داد ←دادگستري  ي +گير+ باز+ سر← سربازگيري
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