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کنکور سراسری 99
1

1در میان مصراعهایِ زیر ،اجزای چند جمله «نهاد  +مفعول  +فعل» است؟
الف) آن پی مهر تو گیرد که نگیرد پی خویشش
ب) نشستم تا برون آیی خرامان
ج) تو در عالم نمیگنجی ز خوبی
د) دوست دارد آن که داری دوستش
 )4پنج
 )3چهار
 )2سه
 )1دو

2

2تعداد «وابستههای وابسته» در کدام بیت ،بیشتر است؟
 )1آنکه ناوک بر دل من زیر چشمی میزند

تجربی 99 -

قوت جان حافظش در خندۀ زیر لب است

 )2شهسوار من که مه آیینه دار روی اوست

تاج خورشید بلندش خاک نعل مرکب است

 )4شرح ش��کن زلف خماندر خم جانان

کوته نتوان کرد که این قصه درازس��ت

 )3خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست
3

تجربی 99 -

گشاد کار من اندر کرشمههای تو بست

3در کدام عبارت ،واژهای یافت میشود که با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن
معنای جدید ،به دوران بعد منتقل شده است؟
 )1مردی به طلب درزی آمد و خبر مرگ درزی نداشت.
 )2پس چون یک چند برآمد ملک روم خراج باز گرفت.
 )3صحرا را دریایی دریافت در جوش و هوایی از بانگ اسبان با برگستوان.
 )4گروهی را گفت به دکان و بازار باشید و کار کنید و دبیران را گفت به دیوان نشینند.
تجربی 99 -

4

4نقش واژههای مشخص شده در ِ
تجربی 99 -
بیت زیر به ترتیب ،کدام است؟
همت آن اس��ت ک��ه اّال تو نگی��رد یاری»
آری
نگیرم
«م��ن به غیر از تو کس��ی ی��ار
ّ

5

5با توجه به رباعی زیر همۀ گزینهها کام ً
ال درست هستند؛ بهجز:
«از ب��اغ جمال��ت آگ��ه ار ب��ودی گل ای��ن راه پ��ر از خ��ار نپیم��ودی گل
ب��ا ای��ن هم��ه خاره��ا ک��ه در پ��ی دارد چون آمد و چون رف��ت بدین زودی گل»

 )1نهاد ،مفعول ،قید ،نهاد
 )3مفعول ،بدل ،شبه جمله ،متمم

 )2مفعول ،مسند ،قید ،متمم
 )4بدل ،مفعول ،شبه جمله ،نهاد

تجربی 99 -

 )1چهار ترکیب وصفی و یک اضافۀ تشبیهی در ابیات یافت میشود.
 )2گل در دو مصراع نقش نهادی و در یک مصراع نقش مفعولی دارد.
 )3سه مصراع به شیوۀ بالغی و یک مصراع به شیوۀ عادی سروده شده است.
 )4در رباعی فوق «سه جملۀ سه جزئی» و «دو جملۀ دو جزئی» یافت میشود.
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6

6با توجه به مصراعهای زیر ،اجزای کدام مصراعها از «نهاد  +فعل» تشکیل شده است؟
ریاضی 99 -

الف) بسیار فرق باشد از اندیشه تا وصول
ب) دلیل صدق نباشد نظر به الله و سنبل
ج) سعدی از این پس نه عاقل است نه هشیار
د) ز سر به در نرود همچنان امید وصال
هـ) دی به چمن برگذشت سرو سخنگوی من
 )4ب ،د ،هـ
 )3ب ،ج ،هـ	
 )2الف ،د ،هـ	
 )1الف ،ب ،د

7

7در کدام گروه واژه ،رابطۀ معنایی واژهها ،با سایر گروهها ،متفاوت است؟
 )1آسمان و ماه -دریا و ماهی -شعر و قصیده
 )2تف ّوق و برتری -عقده و گره -صواب و صالح
 )3حیوان و چنگال -آشپزخانه و چاقو -رمضان و تشنگی
 )4خانواده و همسر -مدرسه و تخته سیاه -پادگان و سرباز

8

8بیشترین «صفت مرکب» در کدام بیت یافت میشود؟
ت ُکشبیگانهپروردیرجوشوزودرنج
 )1دوس 

ریاضی 99 -

سستپیمانسختدلمشکلپسندآسانگسل

 )2لفظ آتشبار او یأسآور و امیدس��وز

نرگس بیمار او دردافکن و درمانگس��ل

 )4لعل گوهربیز او گاه سخن مرجانفروش

مژۀ خونریز او وقت غضب شریانگسل

 )3غمزهاش در دلبری یغماگر و مردمفریب
9

ریاضی 99 -

طرهاش در کافری تقواکش و ایمانگسل
ّ

9در کدام ابیات« ،صفت مضافالیه» وجود دارد؟
الف) غنیمتداندراینعالموصالسبزخطّ انرا که باغ خلد این ریحان جان پرور نمیدارد
چشمخویشنگاهآنسمنبررا؟ زمین خانهبردوش��ان عم��ارت برنمیدارد
ب) مگردیدهاست ِ
ج) نپیچد سر ز زخم گاز شمع ما سیهروزان گل ای��ن باغ ش��بنم از لطاف��ت برنمیدارد
د) دلخودرابهصدامیّدکردمچاکازاینغافل که ب��ار ش��انه آن زلف معنب��ر برنمیدارد
هـ) عرقرخسارآنخورشیدطلعتبرنمیدارد کهچشمازپشتپانرگسزخجلتبرنمیدارد

ریاضی 99 -

 )1الف ،ب ،هـ	

 )2الف ،ج ،د

 )3ب ،ج ،د

 )4ب ،ج ،هـ

ِ
ابیات زیر ،کدام مورد «غلط» است؟
1 10با توجه به
«ب��ا لع��ل لبت ش��راب را مس��تی نیس��ت ب��ا ق��د ت��و س��رو را بج��ز پس��تی نیس��ت

ریاضی 99 -

م��ا را ده��ن ت��و نیس��ت میپن��دارد

با آنکه به یک ذ ّره در او هس��تی نیس��ت»

« )1مستی ،پستی و هستی» همگی مسند هستند.
 )2در ابیات «وابستۀ وابسته» و یک ترکیب وصفی وجود دارد.
« )3را» هم در معنای حرف اضافه و هم در معنای حرف نشانه آمده است.
 )4اجزای تشکیلدهندۀ یکی از جملهها «نهاد  +مفعول  +مسند  +فعل» است.

 یرسارس روکنکنک
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بهجز :انسانی 99 -

1 11اجزای تشکیلدهندۀ همۀ جملهها در مقابل آنها« ،کامالً» درست است؛
 )1دانشجویان تازه وارد با وضعیت کنونی خوابگاه کنار آمدند( .نهاد +متمم +فعل)

)2از ابتدای برنامه ،شور و هیجان خاصی در وجود معلّمم احساس میکردم.
مفعول +فعل)
)3این فضای معنوی را دوست پدرم از سالیان پیش ،ترتیب داده بود( .نهاد+
مفعول +مسند +فعل)
)4در شرایط سخت و طاقتفرسای اسارت ،همه چیز را مخفی میکردم( .نهاد +
مفعول +مسند +فعل)
(نهاد+

«1 12ترکیبهای اضافی» در کدام بیت ،بیشتر است؟
 )1شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد دفت��ر نس��رین و گل را زینت اوراق بود
انسانی 99 -

 )2از دم صب��ح ازل ت��ا آخ��ر ش��ام ابد

دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود

 )4حسنمهرویانمجلسگرچهدلمیبردودین

بحث ما در لطف طبع و خوبی اخالق بود

 )3رشتۀ تسبیح اگر بگسست معذورم بدار

دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود

1 13در کدام گزینه ،دو نوع وابستۀ وابسته دیده میشود؟
الف) بهچشماشکبارمنچهخواهدکردحیرانم که آتش را به چشم آن روی تابان آب گرداند
ِ
صاف این سر خم جمله دردی آمیز است
ب) مجوی عیش خوش از دور باژگون سپهر که

انسانی 99 -

ج) خن��دۀ جام م��ی و زل��ف گرهگیر نگار
د) خطبهگردلبجانبخشتومیدانیچیست؟

 )1الف ،ب

 )2الف ،د

ای بس��ا توبه که چون توبۀ حافظ بشکست
ظلمات��ی که از آن چش��مۀ حیوان س��ر زد

 )3ب ،ج

 )4ب ،د

1 14در ِ
بیت زیر نقش واژههای مشخص شده به ترتیب ،کدام است؟
«گریۀ تلخ است چون گل حاصلش از زندگی عمرخودهرکسکهصرفشادمانیکردهاست»
انسانی 99 -

 )1مسند ،نهاد ،مفعول ،نهاد
 )3مسند ،متمم ،مفعول ،نهاد

 )2نهاد ،متمم ،نهاد ،مسند
 )4مسند ،نهاد ،مضافالیه ،بدل

ِ
ِ
زبان فارسی «غلط» است؟
ابیات زیر ،کدام مورد از دیدگاه
توجه به
1 15با ّ

انسانی 99 -

«ع�لاج واقع��ه پی��ش از وق��وع بای��د کرد

دریغ س��ود ندارد چو رفت کار از دس��ت

ب��ه روزگار س�لامت س�لاح جنگ بس��از

وگرنه س��یل چو بگرفت سد نشاید بست»

 )1در کل ابیات چهار مفعول وجود دارد.
 )2دو جملۀ غیرساده در ابیات یافت میشود.
 )3اجزای مصراع سوم «نهاد +مفعول +متمم +فعل» است.
 )4ابیات فاقد ترکیب وصفی و دارای سه ترکیب اضافی است.
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1 16اجزای جملههای تشکیلدهندۀ همۀ ابیات «نهاد  +مسند  +فعل» است؛ بهجز:
 )1از دود آه ماست که ابر آشکار گشت و ز سیل اشک ماست که دریا پدید شد
هنر 99 -

صیاد من آن است که نخجیر تو گردد
ّ )2
 )3دستگیر خستگان جام می گلرنگ شد
 )4در راه مهر نیست به جز سایه همنشین
1 17نمودار کدام گروه اسمی «غلط» است؟
 )1سپهر این ره عالی صفت

 )3مشتاق دیدار سیمرغ کوه قاف

سلطان من آن است که هندوی تو باشد
مشرب آتش عذاران آب آتش رنگ بود
در کوی عشق نیست به جز ناله همنفس
هنر 99 -

 )2بلندترین کوه روی کرۀ خاکی
 )4این دریای بیپایان خونخوار

ِ
عبارت زیر ،نقش واژههای مشخص شده به ترتیب ،کدام است؟
1 18در

هنر 99 -

گفت« :خاموش! که در پستی مردن ،به که حاجت پیش کسی بردن».

 )1نهاد ،نهاد ،متمم ،مسند
 )3مسند ،نهاد ،مسند ،متمم

 )2نهاد ،مسند ،مسند ،متمم
 )4مسند ،متمم ،نهاد ،نهاد

1 19در ِ
بیت زیر «چند مسند و چند قید» به ترتیب ،یافت میشود؟
«اگ��ر گ��رد کس��ی بس��یار گ��ردی

 )1دو -دو

 )2دو -سه

هنر 99 -

اگرچ��ه ب��س عزی��زی خ��وار گ��ردی»

 )3سه -دو

 )4سه -سه

2 20کدام مورد ،از دیدگاه زبان فارسی «غلط» است؟
«مظل��وم دس��ت بس��تۀ مغل��وب را بگوی
کای��ن دس� ِ
�ت بس��ته را بگش��ایند عاقبت

هنر 99 -

ت��ا چش��م ب��ر قض��ا کن��د و صبر ب��ر جفا

و ِ
ان گش��اده ب��از ببندن��د ب��ر قف��ا»

« )1و» یکبار حرف ربط و یکبار حرف عطف است.
 )2اجزای جملۀ اول «نهاد +مفعول +متمم +فعل» است.
 )3در ابیات فوق «پنج ترکیب وصفی» و «دو قید» یافت میشود.
« )4را» در مصراع اول حرف اضافه و در مصراع سوم نشانۀ مفعولی است.

2 21در کدام بیت« ،صفت مضافالیه» یافت نمیشود؟
 )1مرابهدستتوخوشترهالکجانگرامی

زبان 99 -

هزار باره ،که رفتن به دیگری به حمایت

 )2مش��کن دلم که حقّۀ راز نهان توست

ترس��م ک��ه راز در کف نامح��رم اوفتد

 )4عاشق صادق دیدار من آن گه باشی

ک��ه به دنی��ا و ب��ه عقبی نب��ود پروایت

 )3با هر که مشورت کنم از جور آن صنم

گوی��د ببایدت دل از ای��ن کار برگرفت

 یرسارس روکنکنک

2 22کدام بیت ،فاقد واژۀ «همآوا» است؟
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زبان 99 -

 )1دی��د طی��ن آدم و دین��ش ندی��د

این جه��ان دید آن جه��ان بینش ندید

 )3در جه��ان ی��ک دم نبودم ش��ادمان

زان زم��ان ک��ه ان��دوه جانان��م گرفت

 )2هر دلی که او به عش��ق مایل نیست
 )4از دست بشد چون دل در طرۀ او زد چنگ

حج��رۀ دیو خ��وان که آن دل نیس��ت
غرقه زند از حیرت در هر چه بیابد دست

نقش واژههای مشخص شده در ِ
ِ 2 23
بیت زیر ،به ترتیب کدام است؟
«مکن ما ناقصان را یارب از سنگ محک رسوا

زبان 99 -

که این ن ُه بوته را کامل عیاری نیست غیر از تو»

 )1بدل ،مسند ،متمم ،نهاد

 )2مفعول ،مسند ،متمم ،نهاد

 )3بدل ،قید ،متمم ،مسند

 )4مفعول ،مسند ،مفعول ،مسند

2 24اجزای جملههای کدام بیت ،همانند اجزای جملههای ِ
بیت زیر است؟

زبان 99 -

«حفظآبرویخواهشکنکهگردونخسیس

نان خود را تر به آب روی س��ایل میکند»

 )1میدهد از حسن عالمگیر مجنون را خبر

اینکه لیلی هر نفس تغییر محمل میکند

 )3یوسف نداشت نعمت دیدار این قدر

حس��ن تو چش��م آینه را س��یر میکند

 )2خصم غالب را زبون ،صبر و تح ّمل میکند
 )4تشنهجانانراکجاسیرابساغرمیکند؟

از تواضع سیل را مغلوب خود پل میکند

ریگ در یک آب خوردن بحر را بر میکند

توجه به ِ
بیت زیر همۀ گزینهها کام ً
ال درست است؛ بهجز:
2 25با ّ
«س��تم از غمزه میاموز که در مذهب عشق

زبان 99 -

ه��ر عمل اجری و هر ک��رده جزایی دارد»

 )1در بیت «یک نهاد و دو فعل» به قرینه محذوف است.
 )2در بیت یک ترکیب اضافی و دو ترکیب وصفی یافت میشود.
 )3جملۀ اول از «نهاد +مفعول +متمم +فعل» تشکیل شده است.
 )4بیت از یک جملۀ غیرساده تشکیل شده است و «که» حرف پیوند است.
26

؟خارج از کشور 99 -
2در کدام بیت ،مضافالیه مضافالیه و صفت مضافالیه ،هر دو ،وجود دارد 

 )1زنگی��ان دش��من آیین��ۀ بیزنگارند

طم��ع روی دل از تیرهدالن نیس��ت مرا

 )3عرق غیرت پیش��انی خورش��یدم من

نف��س صب��ح قیام��ت نکن��د س��رد مرا

 )2گرچه چون س��رو تماشاگه اهل نظرم
 )4قسمت یوسف بیجرم نشد از اخوان

از جه��ان جز گره دل ثمری نیس��ت مرا
گوش��مالی که در ای��ن دور هنر داد مرا
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نقش واژههای مشخص شده در ِ
ِ 2 27
بیت زیر ،به ترتیب کدام است؟
«آرام نیس��ت آبل��ه پای��ان ش��وق را

 )1نهاد ،مت ّمم ،مضافالیه ،نهاد
 )3نهاد ،مفعول ،مفعول ،مت ّمم

خارج از کشور 99 -

مان��ع نگ��ردد از حرک��ت ،آب را حباب»

 )2مسند ،نهاد ،مضافالیه ،نهاد

 )4مسند ،مفعول ،مفعول ،مضافالیه

2 28در متنِ زیر ،چند «صفت پیشین و چند ترکیب وصفی» وجود دارد؟

خارج از کشور 99 -

«یک قرن بیشتر است که اختالفات و جنگهای داخلی مثل کاردی بر پهلوی این کشور
نشسته است ،اما در این فاصله اروپا قدمهای بزرگی برای پیشرفت برداشته است .آنها
متعدد صنعتی ساختند».
کارگاههای
ّ

 )1دو -شش		
 )3سه -هفت		

 )2دو -هشت

 )4سه -هشت

2 29در کدام بیت ،یک جملۀ «نهاد  +مفعول  +فعل» و یک جمله «نهاد  +مسند  +فعل» یافت
میشود و فاقد مناداست؟

خارج از کشور 99 -

 )1تامگرصائبشکستخویشراسازیدرست

در پی خورشید تابان روز و شب چون ماه باش

 )3غیرصائب که دمی میزند از سوز جگر

اث��ر از گرمی گفتار نمانده اس��ت امروز

 )2همیشه فکرت صائب شکار دل میکرد
 )4مرد نیرنگ خزان و نوبهاران نیس��تی

کمن��د نالۀ او نیس��ت دلش��کار امروز
در بساط خاک صائب غنچۀ تصویر باش

3 30با توجه به رباعیِ زیر ،کدام گزینه غلط است؟
«در دام غم��ت دل��م زب��ون افتاده اس��ت دریاب که خس��ته بیس��کون افتاده است
ش��اید ک��ه بپرس��ی و دل��م ش��اد کن��ی چون میدانی که بیتو چون افتاده اس��ت»

خارج از کشور 99 -

 )1جملۀ پایانی ،مفعول جملۀ پیشین است.

 )2در رباعی فوق «سه ترکیب اضافی» وجود دارد.

 )3زبون و بیسکون ،هر دو صفتاند و نقش «قیدی» دارند.

 )4جملۀ «دلم شاد کنی» از «نهاد  +مفعول  +مسند  +فعل» تشکیل شده است.
3 31در همۀ ابیات واژهای یافت میشود که «همآوا» دارد؛ بهجز:
 )1چون برترین مقام ملک دون قدر ماست چندین به دس��ت دیو زبون��ی چرا کنیم
خارج از کشور انسانی 99 -

 )2باغ فردوس می��ارای که ما رندان را

سر آن نیست که در دامن حور آویزیم

 )4در خلوص منت ار هستشکی تجربه کن

کس عیار زر خالص نشناس��د چو محک

 )3ای صوفی س��رگردان در بند نکونامی

ت��ا درد نیاش��امی زی��ن درد نیارام��ی

 یرسارس روکنکنک
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3 32در مصراعهای زیر ،جمع ًا چند فعل نیاز به مفعول دارد؟
الف) بیار ساقی و همسایه گو دو چشم بیند
ب) عاشقان را نتوان گفت که بازآی ز مهر
ج) من از کمند تو ا ّول چو وحش میبرمیدم
د) مالمتم نکند هرکه معرفت دارد

 )1چهار

 )2پنج

 )3شش

نقش واژههایِ مشخّ ص شده در ِ
ِ 3 33
بیت زیر ،به ترتیب ،کدام است؟
«غاف��ل نکن��د بس��تر گل ،ش��بنم م��ا را

 )1مسند ،نهاد ،مفعول ،نهاد
 )3نهاد ،مسند ،مفعول ،مسند

خارج از کشور انسانی 99 -

 )4هفت
خارج از کشور انسانی 99 -

در دی��دۀ روش��ن  گه��ران خ��واب نیاید»

 )2نهاد ،مفعول ،مسند ،نهاد
 )4مسند ،نهاد ،مفعول ،مسند

مقدم شده است؛ بهجز:
3 34در مصراع دوم همۀ ابیات ،مسند بر سایر اجزای جمله ّ


خارج از کشور انسانی 99 -

 )1از بس��اط گل بیخار ق��دم میدزدد

زخمی آن پای که از خار مغیالن تو شد

 )3کرد در دیدۀ خورشید سیه مشرق را

طالع آن صبح که از چاک گریبان تو شد

 )2میکند خندۀ خونین به ته پوست نهان
 )4صائب از گلشن فردوس شود مستغنی

پسته از بس خجل از غنچۀ خندان تو شد
آش��نا دیدۀ هر کس که به دیوان تو شد

توجه به رباعی زیر ،همۀ گزینهها «کامالً» درست هستند؛ بهجز:
3 35با ّ

خارج از کشور انسانی 99 -

«روزی ک��ه س��من بر ل��ب جو ب��ر ،روید

خ��رم دل آن ک��س ک��ه ل��ب ج��و جوید

از مط��رب آب بش��نود نال��ه ک��ه او

ب��ر رود خوش��کترانهای میگوی��د»

« )1ک» در خوشک نشانۀ تقلیل است و «خوشکترانهای» نقش مفعولی دارد.
 )2در رباعی واژهای یافت میشود که همآوا دارد و حذف فعل نیز مشهود است.
 )3یک متمم به شیوۀ کهن در ابیات دیده میشود و «مطرب آب» اضافۀ تشبیهی است.
)4زمان افعال ،مضارع اخباری و التزامی است و «سه جمله» به شیوۀ بالغی سروده
شده است.

پاسخ های تشریحی کنکور 99
1ةنیزگ  31 -الف) آن پ��ی مهر تو گیرد
(نه��اد (آن)  +مفع��ول (پی مهر ت��و)  +فعل
(گیرد))  -نگیرد پی خویش (نهاد (محذوف) +
مفع��ول (پ��ی خوی��ش)  +فعل (نگی��رد)) /
ب) نشستم (نهاد (محذوف)  +فعل (نشستم)) -
ب��رون آیی خرامان (نه��اد (محذوف)  +فعل
(آی��ی))  /ج) تو در عال��م نمیگنجی ز خوبی
(نهاد (تو)  +مت ّمم (عالم)  +فعل (نمیگنجی)) /
د) دوس��ت دارد (نهاد (مح��ذوف)  +مفعول
(مح��ذوف)  +فعل (دوس��ت دارد))  -آنکه
داری دوستش (نهاد (آنکه)  +مفعول (ش) +
فعل (دوست داری))
پ��س :دو جملة (ال��ف) و دو جمله (د) (جمع ًا
ِ
ص��ورت «نهاد +
چهار جمله) س��اختاری به
مفعول  +فعل» دارند.

تجربی 99 -

2ةنیزگ  22 -بررسی گزینهها:

گزینۀ ( :)1قوت ج��ان حافظـش  -خندة زیر
لب ( 3وابس��تة وابسته)  /گزینۀ ( :)2آیینهدار
روی او  -ت��اج خورش��ید بلن��د  -خاک نعل
مرکبـش ( 4وابستة وابسته) (دقت کنید «ش»
مضافالی ِه مرکب است / ).گزینۀ ( :)3صورت
ابروی دلگش��ای تو  -گشا ِد کا ِر من ( 3وابستة
وابسته)  /گزینۀ ( :)4شرح شکن زلف خم اندر
تجربی 99 -
خم جانان ( 3وابستة وابسته)
3ةنیزگ  43 -واژة «دبیر» در قدیم معنی
نویس��نده و کاتب م��یداده و امروز به معنی
آموزگار و معلّم استفاده میشود.

توضیح :به نظر میرسد این تست ایراد دارد و
در گزین��ة ( )2هم «باز گرفت» تحول معنایی



دارد و این مطلب در قلمرو زبانی درس سوم
(سفر به بصره) کتاب فارسی دهم آمده است.
تجربی 99 -

4ةنیزگ  24 -مرتب ش��دة مص��راع اول:
آری ،من به غیر از تو کس��ی ی��ار نگیرم (به
حساب نمیآورم) ،فعل نگیرم در اینجا اسنادی
است و یار مسند و کسی مفعول است( .کسی
را یار محسوب نمیکنم) ،آری هم قید است /
مصراع دوم «تو» مت ّمم است چرا که اّ
«ال»
در
ِ
تجربی 99 -
حرف اضافه است.
5ةنیزگ  25 -بررسی گزینهها:

گزینۀ ( :)1چه��ار ترکیب وصفی -1 :این راه
 -2راه پ��ر از خ��ار  -3این خاره��ا  -4همة
خارها  -5این زودی ( 5تا ش��د که!)  -اضافة
باغ جمال (جمال از نظر زیبایی به
تش��بیهیِ :
باغ تشبیه شده است / ).گزینۀ (« :)2گل» در
مصراعه��ای اول ،دوم و چهارم ،نقش نهادی
دارد برای فعلهای بودی ،نپیمودی و رفت/ .
گزین��ۀ ( :)3مص��راع اول ،دوم و چه��ارم به
ش��یوة بالغی و مصراع س��وم به شیوة عادی
اس��ت / .گزینۀ ( :)4س��ه جملة س��ه جزئی:
 -1مصراع اول (نهاد  +مسند  +فعل)  -2مصراع
دوم (نهاد  +مفعول  +فعل)  -3مصراع سوم
(نهاد  +مفعول  +فعل)  -دو جملة دو جزئی:
 -1چ��ون آمد (نه��اد  +فعل)  -2چون رفت
بدین زودی گل (نهاد  +فعل)
نکته :به نظر میرس��د این تس��ت ایراد دارد
و عالوهب��ر گزینة ( ،)2گزینة ( )1هم خالی از
تجربی 99 -
اشکال نیست.
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6ةنیزگ  26 -الف) «باشد» به معنی وجود
دارد اس��ت و اسنادی نیست و جمله بهصورت
نهاد  +فعل اس��ت / .ب) نهاد  +مس��ند (دلیل
ص��دق)  +فع��ل  /ج) نهاد  +مس��ند (عاقل -
هشیار)  +فعل  /د) نهاد  +فعل  /هـ) نهاد  +فعل

توضیح :ساختار جملهای« ،نهاد  +فعل» است
که فعلش نه به مس��ند ،نه به مفعول و نه به
ریاضی 99 -
مت ّمم احتیاج نداشته باشد.

7ةنیزگ  27 -روابط واژهها در گزینههای
( )3( ،)1و ( ← )4تض ّمن (یکی زیرمجموعة
دیگ��ری)  /روابط واژهه��ا در گزینة (← )2
ریاضی 99 -
ترادف
8ةنیزگ  18 -بررسی گزینهها:

گزین��ۀ ( :)1دوس��تکش  -بیگانهپ��رور -
دیرج��وش  -زودرن��ج  -سس��تپیمان -
س��ختدل  -مشکلپس��ند  -آسانگس��ل /
گزینۀ ( :)2آتشبار  -یأسآور  -امیدسوز -
دردافک��ن  -درمانگس��ل  /گزین��ۀ (:)3
مردمفریب  -تقواکش  -ایمانگسل  /گزینۀ (:)4
گوهربی��ز  -مرجانف��روش  -خونری��ز -
شریانگسل
توجه :بحث س��اختمان واژه از کنکور  1400و
ریاضی 99 -
بعد از آن حذف شده است.

9ةنیزگ  49 -بی��ت (ب) ← ن��گاه آن
ِ
صفت مضافالیه)  /بیت (ج) ←
سمنبر (آن:
ِ
صف��ت مضافالیه) /
گل ای��ن ب��اغ (ای��ن:
بیت (هـ) ← رخس��ار آن خورش��ید طلعت
ِ
صفت مضافالیه)
(آن:
ِ
خوانش
توضی��ح :دقت کنی��د در بی��ت اول
مصراع دوم چنین است:
ِ
ریحان جانپرور نمیدارد»
«که باغ خلد ،این
و وابستة وابسته ایجاد نشده است .ریاضی 99 -
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10نیزگ  11 0-واژههای «مس��تی و پستی و
هستی» هر سه نهاد هستند نه مسند ،چرا که
فعل «نیست» در مصراعهای ( )2( ،)1و ( )4به
معنی وجود ندارد است و فعل غیراسنادی است.

تشریح سایر گزینهها:

گزینۀ ( :)2وابس��تة وابس��ته :لعل لبت (ت:
مضافالی ِه مضافالیه) ترکیب وصفی :یک ذ ّره /
گزینۀ (« :)3را» در مصراع اول معنی «برای»
میدهد و حرف اضافه است و در مصراع سوم
نشانۀ مفعولی است (ما :مفعول) / .گزینۀ (:)4
ما را دهن تو نیس��ت میپن��دارد :نهاد (دهن
ت��و)  +مفع��ول (م��ا)  +مس��ند (نیس��ت) +
ریاضی 99 -
فعل (میپندارد)
11نیزگ  31 1-س��اختار جملۀ گزین��ۀ ()3
چنین است :نهاد (دوست پدرم)  +مفعول (این
فضای معنوی را)  +فعل (ترتیب داده بود)
توضیح سایر گزینهها:



گزینۀ ( :)1فعلِ مر ّک ِ
ب «کنار آمدند» نیاز به مت ّمم
دارد (کنار آمدند با) / .گزینۀ ( :)2فعلِ مر ّک ِ
ب
«احس��اس میکردم» نیاز ب��ه مفعول دارد/ .
گزین��ۀ ( :)4فع��ل «میک��ردم» ب��ه معن��ی
«میگرداندم» نیاز به مفعول و مس��ند دارد.
انسانی 99 -

12نیزگ  11 2-بررسی گزینهها:

گزین��ۀ ( -1 :)1ش��عر حاف��ظ  -2زمان آدم
 -3ب��اغ خلد  -4دفتر نس��رین  -5دفتر گل
 -6زینت اوراق  -7اوراق دفتر (را فک اضافه
اس��ت)  /گزین��ۀ ( -1 :)2دم صبح  -2صبح
ازل  -3آخر شام  -4ش��ام ابد  /گزینۀ (:)3
 -1رشتۀ تسبیح  -2دستم  -3ساعد ساقی /
ِ
رویان
گزینۀ ( -1 :)4حس��ن مهرویان  -2مه
مجلس  -3بحث ما  -4لطف طبع  -5خوبی
انسانی 99 -
اخالق
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13نیزگ  41 3-ال��ف ← ن��دارد («چش��م
ِ
خوانش
اشکبار من» وابس��تۀ وابسته ندارد -

مصراع دوم هم ،چنین اس��ت :که آتش را به

چش��م ،آن روی تابان ،آب گرداند)  /ب ←
ِ
ِ
صف��ت مضافالیه -
صاف این س��رخم (این:

خ��م :مضافالی ِه مضافالی��ه)  /ج ← خندۀ
ج��ام می (می :مضافالی ِه مضافالیه)  /د ←

ِ
صفت
گ��رد ل��ب جانبخش ت��و (جانبخ��ش:
مضافالیه  -تو :مضافالی ِه مضافالیه)

ِ
ترکیبات «دور باژگون سپهر -
1توضیح بیشتر:
زلف گرهگیر نگار» وابستۀ وابسته ندارند.

14نیزگ  11 4-مرت��ب ش��دۀ بی��ت چنین
اس��ت« :هرکس ک��ه عمر خ��ود [را] صرف
شادمانی کرده است ،حاصلش از زندگی چون

گل ،گریۀ تلخ است»

پس :گریه ← مس��ند (برای فعل اس��ت) /

حاصل ← نهاد (برای فعل است)  /عمر ←
مفعول (برای فعل کرده است)  /هرکس ←

نهاد (برای فعل کرده است)

انسانی 99 -

15نیزگ  31 5-گزین��ۀ ( :)1چه��ار مفعول
←  -1ع�لاج واقع��ه  -2س��ود  -3س�لاح

جنگ  -4س��د  /گزینۀ ( :)2جملۀ غیر سادۀ

 ← 1دریغ س��ود ندارد چ��ون رفت کار از

دس��ت (چو :حرف ربط وابستهساز)  -جملۀ
مص��راع دوم  /گزینۀ
غیر س��ادۀ  ← 2کل
ِ
( :)3اجزای اصلی مصراع س��وم چنین است:

نه��اد (محذوف)  +مفعول (س�لاح جنگ)

+

فعل (بس��از) (دقت کنید مصدر «ساختن» به
معنی «درس��ت کردن» نیاز ب��ه متمم ندارد

ولی اگر معنی «مدارا ک��ردن» بدهد ،نیاز به
متمم با حرف اضافۀ «با» دارد / ).گزینۀ (:)4
ترکیب��ات اضاف��ی ←  -1ع�لاج واقع��ه
 -2روزگار سالمت  -3سالح جنگانسانی 99 -
16نیزگ « 41 6-نیس��ت» در گزینۀ ( )4به
معنی «وجود ندارد» اس��ت و فعل غیر اسنادی
اس��ت .س��اختار هر دو جملۀ گزینۀ ( )4چنین
است« :نهاد  +فعل»
17نیزگ  31 7-نمودار صحیح گروه اس��می
گزینۀ ( )3چنین است:
مشتاق دیدار سیمرغ کوه قاف

دقت کنید «قاف» مضافالی ِه «کوه» است نه
هنر 99 -
برعکس!
18نیزگ  31 8-این عبارت چنین است:

«گفت :خاموش [باش] که در پس��تی مردن،
به [اس��ت] ک��ه حاجت پیش کس��ی بردن»،
ِ
پس ← خاموش :مس��ند برای فعلِ
محذوف
«باش»  /در پستی مردن ← نهاد برای فعلِ
ِ
محذوف «است»  /به (بهتر) ← مسند برای
فعل محذوف «است»  /حاجت (حاجت پیش
کس��ی بردن) ← متمم برای ح��رف اضافۀ
«ک��ه» (دقت کنید «ک��ه» در این عبارت به
معنی «از» و حرف اضافه میباشد ).هنر 99 -
19نیزگ  21 9-مس��ندها ←  -1عزی��ز
ِ
(مس��ند
(اگرچه بس عزیز هس��تی)  -2خوار

فعل گردی) (دقت کنید «گردی» در مصراع
ا ّول «چرخیدن» است و فعل اسنادی نیست)

قیدها ←  -1گرد کس��ی  -2بسیار  -3بس
هنر 99 -
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20نیزگ  120-هر دو «واو» در مصراعهای

23نیزگ  123-مرت��ب ش��دۀ بی��ت چنین
است« :یا رب ،ما ،ناقصان ،را از سنگ محک
رس��وا مکن (مگردان) که ب��رای این ن ُه بوته،
غیر از تو ،کامل عیاری نیست (وجود ندارد)».

گزین��ۀ ( :)2فع��لِ «بگوی» نیاز ب��ه مفعول و

دقت کنید «مکن» در این معنی فعل اسنادی
اس��ت و «نیس��ت» در این معن��ی فعل غیر
اسنادی است .پس:
ناقص��ان :بدل (ما :مفعول)  /رس��وا :مس��ند
(برای فعلِ «مکن»)  /نه بوته :متمم («را» به
معنی «برای» و حرف اضافه اس��ت)  /کامل
زبان 99 -
عیار :نهاد (برای فعلِ «نیست»)

دوم و چهارم بین جمالت آمده است و «واو»
رب��ط (پیوند) اس��ت .در ای��ن دو بیت «واو»

عطف نداریم .بررسی سایر گزینهها:

متمم دارد :نهاد (محذوف)  +مفعول (مصراع

دوم)  +متمم (مظلوم دست بستۀ مغلوب)

+

فعل (بگوی) (دقت کنید «را» در مصراع ا ّول
معنی «به» میده��د / ).گزینۀ ( :)3ترکیبات

وصفی ←  -1مظلوم دست بسته  -2مظلوم
ِ
دست بسته ِ -5
آن
مغلوب  -3این دست -4

گشاده  -قیدها ←  -1عاقبت  -2باز  /گزینۀ

(« :)4را» در مصراع ا ّول حرف اضافه اس��ت

به معنی «به» (به مظلوم دست بستۀ مغلوب

بگوی) « -را» در مصراع س��وم نشانۀ مفعول
ِ
هنر 99 -
دست بسته :مفعول)
است (این
21نیزگ  421-بررسی سایر گزینهها:

ِ
ِ
هالک ِ
صفت
جان گرامی (گرامی:
گزینۀ (:)1

مضافالیه)  /گزینۀ ( :)2حقّۀ راز نهان (نهان:
ِ
صفت مضافالیه)  /گزینۀ ( :)3جور آن صنم

ِ
صفت مضافالیه)
(آن:

24نیزگ  324-جمل��ۀ ا ّول س��ؤال ← نهاد
(محذوف)  +مفع��ول (آب رویِ خواهش) +
فعل (حفظ کن)  /جملۀ دوم س��ؤال ← نهاد
(سایل)  +مفعول (نان خود را)  +مسند (تر) +
فعل (میکند)  /جمالت گزینۀ ( :)3جملۀ ا ّول
← نهاد (یوس��ف)  +مفعول (نعمت دیدار) +
فعل (نداش��ت)  -جملۀ دوم ← نهاد (حسن
تو)  +مفعول (چش��م آینه)  +مفعول (سیر) +
فعل (میکند)
بررسی سایر گزینهها:

گزینۀ ( :)1نهاد  +مفعول  +مت ّمم  +فعل  -نهاد +

زبان 99 -

22نیزگ  422-واژهه��ای ه��مآوا واژههایی

هس��تند که تلفّظ یکس��ان ا ّما معنی متفاوت

دارند .بررسی سایر گزینهها:

گزین��ۀ ( :)1طی��ن (گل و خ��اک) ← تی��ن
(انجیر)  /گزینۀ ( :)2خوان (بخوان) ← خوان
(س��فره ،مرحله) ،خان (رئیس)  /گزینۀ (:)3
زمان (وقت) ← ضَ مان (ضمانت)

زبان 99 -



مفع��ول  +فع��ل  /گزینۀ ( :)2ه��ر دو جمله:
نهاد  +مفعول  +مس��ند  +فعل  /گزینۀ (:)4
هر دو جمله :نهاد  +مفعول  +مس��ند  +فعل
زبان 99 -

25نیزگ  125-گزینۀ ( :)1دو فعل محذوف
نیست بلکه یک فعل محذوف است :هر عمل
اجری [دارد] و ه��ر کرده جزایی دارد( .نهاد
محذوف[ :تو] در جملۀ ا ّول)
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بررسی سایر گزینهها:

گزین��ۀ ( :)2ترکیب اضافی :مذهب عش��ق -
ترکیبات وصفی :هر عمل ،هر کرده  /گزینۀ (:)3
فع��ل آموختن هم نیاز ب��ه مفعول دارد و هم
متمم پس :نهاد (تو)  +مفعول (ستم)  +متمم
(غمزه)  +فعل (میام��وز)  /گزینۀ ( :)4جملۀ
پایه :س��تم از ک��رده میاموز  -ح��رف پیوند
وابستهس��از :که  -جمالت پی��رو :در مذهب
عشق هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد.
پسِّ :
کل بیت یک جملۀ مستقل مرکب (غیر
زبان 99 -
ساده) است.
ِ
صفت مضافالیه ← دشمنِ
26نیزگ 126-
ِ
آیین��ۀ بیزنگار  -مضافالی��ه مضافالیه ←

28نیزگ  428-صفات پیشین ←  -1یک
قرن  -2این کشور  -3این فاصله  /ترکیبات
وصفی ←  -1یک قرن  -2اختالفات داخلی
 -3جنگهای داخلی  -4این کش��ور  -5این
فاصل��ه  -6قدمهای بزرگ��ی  -7کارگاههای
متعدد  -8کارگاههای صنعتی


29نیزگ  229-نهاد  +مفع��ول  +فعل ←
فکرت صائب (نهاد)  +دل (مفعول)  +ش��کار
میک��رد (فعل)  -نهاد  +مس��ند  +فعل ←
کمن��د نالۀ او (نهاد)  +دلش��کار (مس��ند) +

طمع روی دل

بررسی سایر گزینهها:

ِ
صفت مضافالیه ← قسمت یوسف بیجرم /
ِ
مضافالیه مضافالیه ← تماشاگه اهل نظر -
عرق غیرت پیش��انی خورش��ید (دقت کنید
پیش��انی مضافالی ِه عرق است نه غیرت) -
خارج از کشور 99 -
نفس صبح قیامت

27نیزگ  127-مرت��ب ش��دۀ بی��ت چنین
اس��ت« :برای آبله ِ
پایان ش��وق ،آرام نیست
ِ
حرکت آب
(وج��ود ن��دارد) حباب مان��ع از
نگردد» پس :آرام :نهاد (برای فعلِ نیست) /
آبلهپایان :متمم («را» حرف اضافه اس��ت به
معنی «برای») /آب :مضافالی ِه حرکت است /
حباب :نهاد (برای فعل نگردد)
توجه به معنای فعل نیس��ت (وجود
توضی��حّ :
ن��دارد) ،گزینهه��ای ( )3( ،)2و ( )4را حذف
میکند چرا که «نیس��ت» در ای��ن معنی نه
خارج از کشور 99 -
مسند میخواهد نه مفعول!

خارج از کشور 99 -

نیست (فعل)
بررسی سایر گزینهها:

گزین��ۀ ( :)1مصراع ا ّول :نه��اد (محذوف)

+

مفعول (شکس��ت خویش)  +مسند (درست)

 +فع��ل (س��ازی)  -مص��راع دوم :نه��اد
(محذوف)  +مس��ند (در پی خورشید تابان)
 +فع��ل (باش) ،منادا :صائ��ب (ای صائب) /
گزین��ۀ ( :)3مصراع ا ّول :نه��اد (محذوف)

+

مفع��ول (دم��ی)  +فعل (میزن��د)  -مصراع

دوم :نه��اد (اث��ر)  +فع��ل (نمانده اس��ت) /
گزین��ۀ ( :)4مصراع ا ّول :نه��اد (محذوف)

+

مس��ند (مرد نیرنگخزان و نوبهاران)  +فعل

(نیس��تی)  -مصراع دوم :نه��اد (محذوف) +

مسند (غنچۀ تصویر)  +فعل (باش)


خارج از کشور 99 -

یرسارس روکنک یحیرشت یاه خساپاپ

30نیزگ  230-بررسی گزینهها:

ِ
مفعول «میدانی» :بیتو چون افتاده
گزینۀ (:)1
اس��ت (چه چیزی را میدانی؟)  /گزینۀ (:)2

ترکیبات اضافی -1 :دام غم  -2غمت  -3دلم
 -4دلم (چهار ترکیب اضافی دارد نه سه تا) /
گزینۀ ( :)3زبون و بیسکون هر دو از نظر نوع
کلمه صفت هس��تند و در این دو بیت قید! /

گزینۀ ( :)4دلم شاد کن :نهاد (تو محذوف) +

مفعول (دلم)  +مس��ند (شاد)  +فعل (کن؛ به

معنی گردان)

خارج از کشور انسانی 99 -

31نیزگ  331-بررسی سایر گزینهها:

گزین��ۀ ( :)1قدر (ارزش) ← غ��در (مکر) /
گزینۀ ( :)2حور (زیبارو) ← هور (خورشید) /

گزین��ۀ ( :)4عی��ار (ابزار س��نجش) ← ایار
(ماهی معادل خرداد

ماه) خارج از کشور انسانی 99 -

32نیزگ  332-الف ← بیار  -گو  -ببند /
ب ← نتوان گفت  /ج ←  / -د ← مالمت

نکند  -دارد

خارج از کشور انسانی 99 -

33نیزگ  133-مرت��ب ش��دۀ بی��ت چنین
اس��ت« :بس��تر گل ،ش��بنم ما را غافل نکند
(نگرداند) ،خواب در دیدۀ روشنگهران نیاید»

پ��س ← غافل :مس��ند (برای فع��لِ نکند) /

بس��تر :نهاد (برای فعلِ نکند)  /شبنم :مفعول
(برای فعلِ نکند)  /خ��واب :نهاد (برای فعلِ

نیاید)

خارج از کشور انسانی 99 -

34نیزگ  234-بررسی گزینهها:

گزینۀ ( :)1مسند :زخمی (قبل از همۀ اجزای
جملۀ مصراع دوم آمده اس��ت)  /گزینۀ (:)2
مسند :خجل (بعد از نهاد (پسته) آمده است) /
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گزینۀ ( :)3مس��ند :طالع (قبل از همۀ اجزای
جمله مصراع دوم آمده اس��ت)  /گزینۀ (:)4
مسند :آشنا (قبل از همۀ اجزای جمله مصراع
خارج از کشور انسانی 99 -
دوم آمده است)
35نیزگ  435-بررسی گزینهها:

گزینۀ ( :)1خوشک :ک تقلیل و کوچکی  -خوشک
تران��های :مفعول فعلِ میگوی��د  /گزینۀ (:)2
همآوا :سمن (گل) ← ثمن (ارزش)  -حذف فعل:
خرم [است] دل آن کس که لب جو ،جوید/ .
ّ
گزینۀ ( :)3متمم به شیوۀ کهن« :بر لب جو بر»
دو حرف اضافه برای یک متمم آمده است- .
مطرب آب :اضافۀ تشبیهی ،آب شبیه مطربی
است که میخواند و مینوازد (صدای آب)/ .
گزینۀ ( :)4مض��ارع التزامی :روی��د (بروید)،
جوی��د (بجوید) ،بش��نود  -مض��ارع اخباری:
میگوید  -جمالت با شیوۀ بالغی -1 :خرم دل
آن کس [اس��ت] (دل آن کس خرم [است])
 -2از مطرب آب بش��نود ناله (مفعول بعد از
فعل آمده) ( 2جمله با شیوۀ بالغی دارد نه 3
خارج از کشور انسانی 99 -
جمله)

