پاسخهای تشریحی

192هنیزگ ـ 	)3(192مشتق ( ← )4بیسامانی  -تنهایی  -زیبایی  -غمگین
مرکب ( ← )2تهدیدست  -خوشبخت
مشتق  -مرکب ( ← )2سرگردانی  -بیسروسامانی
نکته :درختان :ساده (ان جمع تصریفی است) « /ی» در تهیدستی :فعل است و ربطی به کلمه تهیدست ندارد« /ی» در
خوشبختی :فعل است و ربطی به کلمه خوشبخت ندارد« /م» در غمگینم :فعل است و ربطی به کلمهی غمگین ندارد.
193هنیزگ ـ 	)2(193گزینهی ( ← )1جهان آفرین  -پرفریب  -پادزهر
گزینهی ( ← )2چهارراه  -پیرمرد  -بلندقد  -درشت استخوان  -سرخرو  -کمپشت
گزینهی ( ← )3کمکم  -دلبر  -گلوگیر
گزینهی ( ← )4خوشرو  -دور دست
194هنیزگ ـ 	)3(194گزینهی ( ← )1ناخلف -نامنظم ← وند  +صفت  /ناگذر  -ناتوان ← وند  +بن
گزینهی ( ← )2شیعهگری  -وحشی گری  -منشیگری ← صفت  +وند  /رویگری ← اسم  +وند  +وند
گزینهی ( ← )3ساالنه  -بچگانه  -جانانه  -شبانه ← اسم  +وند
گزینهی ( ← )4آلودگی  -همیشگی  -پیوستگی ← صفت  +وند  /خانگی ← اسم  +وند
نکته  :تمام کلمات موجود در این تست مشتق هستند!
195هنیزگ ـ 	)2(195دهش = نگارش ← بن  +وند
نامنظم = ناتمام ← وند  +صفت
زیرنویس = دورنما ← صفت  +بن
آبرفت = دست فرسود ← اسم  +بن
* روش و کن��ش ← ب��ن  +وند  /آرامش ← صفت  +وند  /ناش��کر ← وند  +اس��م  /نادار ← وند  +بن /
نادرست ← وند  +صفت  /زیربنا و پیشپرده ← صفت یا قید  +اسم  /دستبوس ← اسم  +بن /
خداپسند ← اسم  +بن  /دستپخت و سرنوشت ← اسم  +بن
196هنیزگ ـ 	)1(196ناسپاس = نافرمان ← وند  +اسم
منشیگری = صوفیگری ← صفت  +وند
روزانه = مردانه ← اسم  +وند
کشتار = دیدار ← بن  +وند
* ناشناس و نارس ← وند  +بن  /نامعلوم ← وند  +صفت  /یاغیگری ← صفت  +وند(گری) /
خوالیگری ← صفت  +وند (ی)  /آهنگری ← اسم  +وند  +وند  /محرمانه ← صفت  +انه /
شکرانه و شبانه ← اسم  +وند  /گرفتار و برخوردار و شنیدار ← بن  +وند

91

”فصل دوم :ساختمان واژه

197هنیزگ ـ 	)4(197مشتق ← اصلی  -شعری  -بنیادی  -نفسانی
مر ّکب ← کاربرد  -درونمایه
مشتق  -مر ّکب ← سبکشناسی  -تقسیمبندی
198هنیزگ ـ 	)2(198اسم  +بن مضارع  +پسوند ← دلسوزی  -خویشتنطلبی  -چارهاندیشی  -سرگردانی
 طبقهبندی  -سخن پراکنی  -آینهبندان  -احوالپرسی* پدرخوانده ← اسم  +بن ماضی  +پسوند  /کارگزاران ← اسم  +بن مضارع («ان» در این کلمه وند تصریفی
است و این کلمه مرکب است نه مشتق  -مرکب  /شناسنامه ← بن مضارع  +اسم
* کلمهی «خویش��تنطلبی» در حقیقت اینگونه است« :ضمیر  +بن مضارع  +پسوند» که به نظر میرسد این
تست را دچار ابهام میکند.
199هنیزگ ـ )3(199بیت (ب) ← صاحب ه ّمت /بیت (ج) ← پابند /بیت (هـ) ← کم نگاهان
200هنیزگ ـ )1(200در گزینههای دیگر این واژهها «صفت  +وند» نیستند« :خدانشناس  -ناجوانمرد  -زبان
نفهم  -ناخوشایند -دست به عصا  -ناخودآگاه»
201هنیزگ ـ )3(201اشکاالت سایر گزینهها:
زد و بند :بن  +وند  +بن ← اسم
		
کارآموز :اسم  +بن ← صفت
کشت و کشتار :اسم  +وند  +اسم ← اسم
دانشپژوه :بن  +وند  +بن ← صفت
ناشکیبا :وند  +صفت مشتق ← صفت
		
بیانتها :وند  +اسم ← صفت
202هنیزگ ـ )1(202مشتق :زیبا  -اندیشه  -بیننده  -بیشک  -سطحی
مر ّکب :چشمنواز  -کاردان  -خوشنویس  -دلنشین
مشتق  -مر ّکب :خوشنویسی
203هنیزگ ـ« 	)1(203طلبکار» مرکب است و سایر قافیهها (گلزار – شهوار – دیدار) مشتق است.
204هنیزگ ـ 	)1(204در سایر گزینهها این کلمات صفت نیستند« :چهلستون – سه تار – بزرگداشت – سیاه
چادر – زیر گذر»
205هنیزگ ـ 	)1(205مشتق :زردگون – زبانه – جاهلیت – بیبدیل – نورانی
مرکب :لبخند – رعبآور – دوردستها – جانپرور
* برابر :مشتق – مرکب
* «ی» در «آفتابی» و «الهامی» و «موجی» نکره است پس تأثیری در ساختمان واژه ندارد.
206هنیزگ ـ 	)4(206گزینهی ( ← )1گلبن – خوشخوان
گزینهی ( ← )2نیمشب – گلچهر
گزینهی ( ← )3گلرخان
گزینهی ( ← )4سبوکش – رندسوز – کارخانه
207هنیزگ ـ 	)4(207مشتق :زمستانی – پرنده – رسیدن
مرکب :بادگیر
مشتق – مرکب :روزشماری – خستگیناپذیر – شوریدهحال
208هنیزگ ـ 	)4(208ساختا ِر «جشنواره و گوشواره» چنین است« :اسم  +پسوند ← اسم»
* البته س��اختار «س��وزناک» هم به نظر میرس��د «بن  +پسوند» باش��د ولی چون کتاب درسی آن را «اسم +
پسوند» گرفته است ،درست به حساب میآید!
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209هنیزگ ـ 	)1(209وابستگی ← وابسته  +ی ← وا  +بسته ← بست  +ه
* بحث مراحل تجزیه از کتاب درسی حذف شده و علیالقاعده! نمیتواند از این پس ،مورد سؤال مستقیم قرار گیرد.
210هنیزگ ـ« 	)4(210دیدگان» اسم مشتق است و مفعول جملهی آخر!
سایر مفعولها عبارتند از« :سینه ،قلب ،سکوت ،مرد» که همگی ساده هستند.
211هنیزگ ـ 	)2(211مشتق :نويسنده -شورشي -همسر -بيانگر  -واقعيت  -اجتماعي  -هنرمندانه
مركب  :دستگير
مشتق -مركب :عدالت خواهي  -خودكامه -گيرودار
* «دهقاني و عصري» س��اده هس��تند ،چرا كه ه��ر دو «ي نكره» دارند كه تكواژ تصريفي اس��ت و تأثيري در
ساختمان كلمه ندارد.
212هنیزگ ـ 	)4(212مشتق :نویسنده -پژوهشگر -تحقیقی -فارسی -گوشه
مرکب :پرکار -راهنما -سفرنامهها
مشتق -مرکب :گشتوگذار
* بهتر بود طراح محترم «چهارگوش��ه» را یک واژهی مش��تق -مرکب به حساب میآورد ولی این کار را نکرده
است و نظر ،نظر کنکور است و از این به بعد مالک است( .گردن مینهیم!!)
213هنیزگ ـ 	)3(213ساده :دستگاه -پگاه -پارچه -کلوچه -زمستان -دیوار -خاندان -ناودان -تهمینه -ساربان
مشتق :گفتار -آمیزه -دردمند -بهاره -کمانک -رفتن
مرکب :دو پهلو -مدادپاککن -گالبپاش
مشتق -مرکب :ناخودآگاه -سرتاپا -سه گوشه
* میتوان گفت تمام س��ؤاالت زبان فارس��ی سال  1390به نوعی در این کتاب (پنج بحث) در چاپهای قبل از
کنکور  90بوده است( .عجب ادعایی!! اُه اُه اُه …)
214هنیزگ ـ 	)1(214مشتق :الهی -بیعوض -جوانی -فکری -ایرانیان -فارسی
مرکب :گرانبها
مشتق -مرکب :مایهگذاشتن -سالمت برانداز
* ایرانیان ،جم ِع ایرانی است پس مشتق محسوب میشود.
ادبیات -ادبی -باارزشتر /مرکب :نقدنویس -سبکشناس
215هنیزگ ـ 	)4(215گزینهی ( :)1مشتق :بیتردیدّ -
ادبیات -ادبی -برخورداری /مشتق -مرکب :سبکشناسی
گزینهی ( ←)2مشتقّ :
گزینهی ( ←)3مشتق :ادبی -بیمایهای /مشتق -مرکب :سخنسنجی
ادبیات -فارسی /مرکب :نقدنویس -مسألهآموز /مشتق -مرکب :دستاندرکاران -درس نخوانده
گزینهی ( ←)4مشتقّ :
* «آشناتر (در گزینهی ( ،))1اصولی (در گزینهی ( ،))2کاری (در گزینهی ( »))3ساده هستند چرا که «تر» و «ی
نکره» وند تصریفی هستند و تأثیری در ساختمان واژه ندارند.
216هنیزگ ـ 	)3(216مشتق :شرافتمندی -ستمگری -اهمیت (اهم ّ +یت) -آزادگی -فردوسی
مرکب :شاهنامه
مشتق -مرکب :میهن دوستی -سرکشی -برابر -جانبازی -رادمردی -سراسر
* «ترین» وند تصریفی است پس «بهترین» ساده است.
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217هنیزگ ـ 	)3(217نوآموزی :صفت  +بن  +وند /چهارراه :صفت  +اسم /هیچکاره :صفت  +اسم +وند/
تازه وارد :صفت  +اسم /رنگینکمان:اسم  +وند  +اسم /هزارساله :صفت  +اسم  +وند /سرخگون :صفت +
وند /دادگستری :اسم  +بن  +وند /سه پایه :صفت  +اسم  +وند /دورافتاده :صفت  +بن  +وند
* پس کلمات «هیچکاره -هزارساله -سه پایه» ساختار مورد نظر را دارند.
218هنیزگ ـ« 	)3(218زبر زنجیری» وابستهی «واحدها» است که «واحدها» مضافالی ِه تشخیص است ،به
صفت مضافالیه است و مشتق -مرکب نیز میباشد (زبر  +زنجیر  +ی).
عبارتی کلمهی «زبر زنجیری»،
ِ
* دقت کنید تنها واژهی مشتق  -مرکب دیگر در گزینهها «ارائه شده» است که صفت «موضوعات» است ،ولی
موضوعات مضافالیه نیست بلکه متمم است.
219هنیزگ ـ 	)1(219گالبپاش← چیزی که گالب را میپاشد.
مداد پاک کن← چیزی که مداد را پاک میکنند.
قلمتراش← چیزی که قلم را میتراشد.
		
گلگیر← چیزی که ِگل را میگیرد.
* در گزینههای دیگر :نوروز← رو ِز نو /مادرزن← ماد ِر زن /مهمانسرا← سرایِ مهمان… /
220هنیزگ ـ 	)1(220واژههای مرکب :دل آگاه -قلمرو
واژههای مشتق -مرکب :گوناگون -دستیابی
ادبیات ،دانشها ،آسانی ،تشنگی» مشتق هستند.
* واژههای «دانشوران،
ّ
تخصصیّ ،
221هنیزگ ـ 	)4(221در گزینههای موجود فقط یک اسم مرکب موجود است و آن «آتشفشان» است که
وابستهی «شرارهها» است که «شرارهها» هم مضافالیه «طعمه» است.
* دقت کنید که کلمهی «تأملبرانگیز» او ًال اسم مرکب نیست بلکه صفت مشتق -مرکب است ،ثانی ًا وابستهي
مضافالیه نیست بلکه صفت «نکتهها» است که «نکتهها» ،خود هسته است.
* کلمات «پرآوازه» و «ویران شده» مشتق  -مرکب هستند.
222هنیزگ ـ 	)3(222شیرفروش← کسی که شیر را میفروشد / .انسانشناس← کسی که انسان را میشناسد.
قیمتگذار← کسی که قیمت میگذارد /.سرباز← کسی که سر خود را میبازد.
* در گزینههای دیگر ،مث ً
ال «خونبها» (بهایِ خون)« ،سیاهس��رفه» (سرفهی سیاه) و «شاهنامه» ( نامهی شاه)
در اصل ترکیب اضافه بوده است که جابهجا شده است.
223هنیزگ ـ 	)4(223حقگزار← کسی که حق را میگزارد.
روانشناس← کسی که روان را میشناسد.
وطنخواه← کسی که وطن را میخواهد.
هیجانانگیز← چیزی که هیجان را میانگیزد.
شرح بعضی کلمات دیگر گزینهها:
«کمربند،کتابخانه ،صندوقخانه ،شبکاله» در اصل ترکیب اضافه بودهاند که مقلوب شدهاند.
224هنیزگ ـ 	)4(224کلمهی «داستانسرایان» که مرکب است (داستان  +سرا) مضافالی ِه مضافالیه است.
(وابستهی «داستانها» است که خود «داستانها» هم مضافالی ِه «درونمایه» است).
ِ
(صفت مضافالیه) ّاما اسم مرکب
* در گزینهي (« ،)2قصیدهسرا» هم مرکب است و وابستهی مضافالیه است
نیست بلکه صفت مرکب است!
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(صفت «مراتب» است که «مراتب» مضافالیه اوج
صفت مضافالیه است.
225هنیزگ ـ« 	)3(225انسانی»
ِ
ِ
است) و مشتق میباشد.
دیگر کلمات مشتق« :کننده ،نخستین ،رسیدن ،بیگناهی» که هیچیک وابستهی مضافالیه نیستند.
ِ
صفت مضافالیه -2 ،مضافالی ِه مضافالیه
* دقت کنید دو نوع وابستهی مضافالیه میتوانیم داشته باشیم-1 :
(برای توضیح بیشتر مراجعه کنید به فصل گروه اسمی← فصل )4
226هنیزگ ـ 	)3(226حقطلب← کسی که حق را میطلبد.
راهنما← کسی که راه را مینماید (نشان میدهد).
سخنشناس← کسی که سخن را میشناسد.
تأسف را میانگیزد.
تأسفانگیز← چیزی که ّ
ّ
ِ
صورت حساب… /
آب گل /آلو بخارا← آلوی بخارا /صورت حساب←
* در گزینههای دیگر :گالب← ِ
227هنیزگ ـ 	)3(227مشتق :دانش -زمینه -فراگیری
مرکب :امکانپذیر
مشتق -مرکب :دستیابی -گوناگون -بهرهیابی
* اینکه در هر چهار گزینه ،سه واژهی مشتق -مرکب مطرح شده است ب ه نوعی راهنمایی به این نکته است که
طراح سؤال ،واژهی «فراگیری» را مشتق -مرکب نگرفته است و آن را مشتق گرفته است( .که البته صحیح است!)
228هنیزگ ـ 	)4(228مشتق :زمینه -استادانه -توانا
مرکب :خیالانگیز -شاهنامه -سخنسرا -حماسهپرداز -زبردست -تشبیهآفرین
* «توصیفها ،نقاشی و شاعری» ساده هستند چرا که عالئم جمع و «ی» نکره و تر و ترین تکواژهای تصریفی
هستند و تأثیری در ساختمان واژه ندارند.
* دقت کنید در این نوع سؤاالت (خدای ناکرده!) به سراغ فعل نروید؛ چرا که ساختمان فعل مبحثی دیگر است.
229هنیزگ ـ 	)1(229مشتق :گسترش -اندیشه -واقعیت -آفرینش -ماندگار
مرکب :تأثیرآفرین
ل دادن -شفاف ساختن
مشتق -مرکب :صیق 
* «فراتر» ساده است چرا که «تر» تکواژ تصریفی است و تأثیری در ساختمان کلمه ندارد.
230هنیزگ ـ 	)1(230مشتق :سرودن -وصفی -پیدایی -سراینده -توانا
مرکب :زبردست
مشتق -مرکب :تصویرنگاری -بازآفرینی
* «محسوسات ،مهمی و نقاشانی» ساده هستند چرا که وندهای آنها تصریفی است نه اشتقاقی!
231هنیزگ ـ 	)4(231مشتق :نویسنده -دیده -شنیده -فرهنگی -اخالقی -ارزشمند -یادگار
مرکب :نکتهسنج -ژرفنگر -رهگذر -سفرنامه
مشتق -مرکب :گوناگون
* چرا «پرداخته» را مش��تق نگرفتیم؟ چون فعل اس��ت و در این سؤاالت سراغ فعل نمیرویم چرا که ساختمان
فعل مبحث دیگری است!
232هنیزگ ـ« 	)2(232مصلحتبینان» اسمی است که وابسته به «انگشتها» است که خود انگشتها نقش
مضافالیه دارد( .یعنی مصلحتبینان وابستهی مضافالیه است ).ساختار کلمهی مصلحتبینان مرکب است
(مصلحت +بین؛ «ان» تصریفی است و در ساختمان تأثیر ندارد).
* دقت کنید جور دیگری نیز میتوان به این تس��ت نگریس��ت و آن اینکه در چهار گزینه تنها کلمهای که اسم
مرکب است «مصلحتبینان» است( .هراسآمیز ،صفت مرکب است نه اسم!)
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”فصل دوم :ساختمان واژه

233هنیزگ ـ 	)1(233مشتق :سطحی -نامو ّفق
مر ّکب :تنکمایه
مشتق -مر ّکب :ناپایدار -خداپسندانه
* دقت کنید که کلمات «همان و همین» ساده هستند نه مشتق!
234هنیزگ ـ 	)2(234مشتق :سنجش  -گویا  -فرهنگی
مشتق  -مرکب :دانشپژوه
مرکب :عبرتانگیز  -سرگذشت  -سرزمین
* در این نوع سؤاالت توجه به وندهای تصریفی ضروری است!
235هنیزگ ـ 	)1(235مشتق :نویسنده  -نوشته  -اصلی  -خواننده  -زیبایی  -رسایی
مشتق  -مرکب :مقدمهچینی  -زمینهسازی
مرکب :سرآغاز
* دقّت کنید که «گاهی» واژهای ساده است چرا که «ی» آن نکره است و تأثیری در ساختمان کلمه ندارد.
236هنیزگ ـ 	)2(236مرکب :ماردوش -ستمپیشه -شاهنامه -سرانجام -اخترشناسان/
مشتق -مرکب :رویارویی -عدالتپیشگی -پیشبینی/
* دقت کنید «پیشه» یک تکواژ است نه دو تکواژ( .رجوع کنید به درسنامهی تکواژ و واژه).
* «دادگر»← داد  +گر (مشتق)
* «نابودی»← نا  +بود  +ی (مشتق)
237هنیزگ ـ 	)2(237گزینهی ( :)1مشتق :زندگی -نخستین -واپسین -همراه /مشتق -مرکب :شیریندلیها-
تلخکامیها
گزینهی ( :)2مشتق :ویژگی -نوشته -تازگی -زیبا /مرکب :نویدبخش -دلربا /مشتق -مرکب :نوآوری
گزینهی ( :)3مشتق :پیروزیها -شادمانی /مشتق -مرکب :سرخوشیها
گزینهی ( :)4مشتق :نویسندگان -نوشته /مشتق -مرکب :مق ّدمهچینی
قاطعیت  -سردی  -آدمی
238هنیزگ ـ 	)4(238مشتق :فردوسی  -بیثمر -
ّ
مشتق  -مر ّکب :کندوکاو
مرکب :گرانبار
در گزینههای دیگر:
مشتق :بلخی  -رودکی  -سامانی  -زندگی … -
مرکب :پرمعنا
مشتق  -مرکب :روشنبینی  -خوش بودن  -بهرهگرفتن  -از دل خود بردن  -فراموش کردن  -نصیب گرفتن
239هنیزگ ـ 	)3(239مشتق :پوچی  -ظلمانی  -حیوانی/
مشتق -مرکب :درونبینی -خودشناسی/
مرکب :کجاندیشان  -خودبین/
* «دردی» ساده است چرا که «ی» نکره دارد.
240هنیزگ ـ 	)4(240در گزینهی (« )1قصهگویی» مشتق -مرکب است ولی هستهی گروه نیست بلکه
معطوف به مضافالیه است.
در گزینهی (« )4منعکسکننده» مشتق -مرکب است و هستهی گروه مسندی است.
در گزینههای ( )2و ( )3واژهی مشتق -مرکب دیده نمیشود.
241هنیزگ ـ 	)2(241مرکب :شگفتانگیز  /مشتق  -مرکب :گفتوگو
در گزینههای دیگر:
سردار :مرکب  /ریشهدار بودن  -دربرگیرنده :مشتق  -مرکب

96

242هنیزگ ـ 	)2(242گزینهی ( ←)1مشتق :خواننده  -خسته /مر ّکب :سخنران /مشتق -مرکب :زیادهگویی
گزینهی ( ←)2مشتق :فارسی
ادبیات -فارسی /مر ّکب :پرمایه /مشتق -مرکب :نوآوری
گزینهی ( ←)3مشتقّ :
گزینهی ( ←)4مشتق :نوشته -آغازگر -خواننده /مر ّکب :زودگذر /مشتق -مرکب :واقعگرایی/
* «بیگانه» ساده و یک تکواژ است.
243هنیزگ ـ 	)4(243گزینهی ( ←)1مشتق :پیوسته -ساختن -آفرینش /مر ّکب :کمبود
گزینهی ( ←)2مشتق :عارفانه -پیوسته-الهی
گزینهي ( ←)3مشتق :الهی -شاگردی -گرفتار
گزینهی ( ←)4مشتق :ایستادگی /مر ّکب :پیامبران -حقخواهان /مشتق -مرکب :برابر -خودکامگی
* دقت کنید «ان» در کلمات پیامبران و حقخواهان ،عالمت جمع اس��ت و تکواژ تصریفی اس��ت و تأثیری در
ساختمان واژه ندارد.
244هنیزگ ـ 	)1(244واژههای موجود در گزینهی ( ،)1همگی صفتاند ا ّما بقیهی گزینهها تماما اسم هستند.
* دقت کنید که به این تست از راه ساختمان کلمه نمیتوان پاسخ گفت چرا که در گزینهی ( ،)3کلمهی «دستار»
و در گزینهی ( ،)4کلمهی «پندار» ساده هستند و بقیهی کلمات همهی گزینهها مشتق میباشد.
ادبیات -جایگاه/
ادبیات -خواننده -بینش -استعاری -گفتارّ -
245هنیزگ ـ 	)4(245مشتقّ :
مرکب :رماننویس /مشتق -مرکب :جهانبینی -ریشهیابی/
ق است به خاطر «ی» ،تکواژ «یات» تصریفی است).
ادبیات← ادب  +ی  +یات (مشت 
* ّ
* استعاری← استعاره  +ی (مشتق)
تخصصی /مرکب :دلآگاه -قلمرو/
دانشور-
مشتق:
(←)1
246هنیزگ ـ 	)3(246گزینهی
ّ
گزینهی ( ←)2مشتق :نگرانی -بیمناکی -رها /مرکب :نهانخانه/
مدنیت /مرکب :سرزمین /مشتق -مرکب :درازدستی/
گزینهی ( ←)3مشتق :ناسزایان -شایستگانّ -
گزینهی ( ←)4مشتق :فارسی -معنوی /مشتق -مرکب :سرافرازی -سراسر/
* در گزینهی (« )4تاریخی» ساده است چرا که «ی» آن نکره است.
* معنوی← معنا  +ی (مشتق)
247هنیزگ ـ 	)1(247مشتق :اجتماعی -همراه -رندانه -نویسندگان/
مر ّکب :دلنشین -مصیبتنامه -طنزآمیز /مشتق -مر ّکب :خردهگیری/
* «هم» که ّاول کلمه بیاید «وند » است نه تکواژ آزاد( .پس کلمات «همراه ،همکار ،همنشین »… ،مشتق هستند).
248هنیزگ ـ 	)2(248مشتق :کارانه -پذیرا -نامردمی -ناشنوایی -بیبرنامگی/
تأسفانگیز -گالب/
مرکب :خویشتندارّ -
مشتق -مرکب :پرواربندی -خدانشناس -یکطرفه -ماالمال -آشتیکنان -حقوقبگیر/
* «پرواربندی» یعنی چاق و فربه کردن
249هنیزگ ـ 	)2(249گزینهی ( ←)1دارا -خوانا -گیرا -شنوا
گزینهی ( ←)3جویا -روا -بینا -پذیرا
گزینهی ( ←)4دانا -کوشا -گذرا -رها
* بدیهی است «زیا -کنا -خواها -ریزا» نداریم.

