راهنمای تصحیح زبان فارسی ۳

به نام هستیبخش مهربان

تاریخ:

آزمون هماهنگ میاننوبت دوم 59

زمان:

گروههایآموزشی آموزش و پرورش منطقهی هشت تهران

رشتة تجربی

تعداد صفحات2 :

نام دبیر.................................... :

زبان شناسی( 4نمره)
 -0ج) ()./52
 -5ب) قواعد همنشینی ()./52
 -3الف ( چون این جمله یک ضرب المثل است)./52( ).
ج) نادرست ()./52
 -3الف) درست ( )./52ب) نادرست ()./52
 -2الف -قواعد نحوی ( )./52ب -قواعد همنشینی ( )./52ج -قواعد کاربردی ()./52
 -1الف) با همان معنای قدیم به کار میرود ( )./52ب) از فهرست واژگان حذف شدهاست ( )./52ج) تحول معنایی یافتهاست)./52( .
ب) ترکیب()./52
 -1الف) اشتقاق ()./52
ب)تضمّن ()./52
 -1الف)تناسب()./52

نمره) ) )
نگارش (4 3(( 9

 -9دقت ( )./52امانت ()./52
 -01نقیضهپردازی ()./52
 -00الف) ویرایش زبانی ( )./52ب)ویرایش فنّی ()./52
 -05الف) در سال  333آل بویه بغداد را فتح کردند و پس از برکناری خلیفه ،پسرش را به جای او برگماردند)./52(.
ب) رفتن به نمایشگاه و برگشتن از آن جا مدّت زیادی طول نکشید()./52
-03
()./9

«الف»

«ب»

-1نوشتههایی که براساس پژوهشهای شما و دیگران آفریدهشدهاند .

تشریحی

 -2این نوشتهها حاصل تأمّالت درونی شما است .

تحقیقی
تحلیلی

 -03نرمافزاری که بزرگترین بانک مطالب نشریّات کشور است)./2( .
 -02ریحانهاالدب و چشمة روشن)./2(.
 -01آیا راضی هستی که شهری بسوزد ولی به خانة تو آسیبی نرسد؟ ()./2
 -01پلک شکوفهها با نسیم بهاری باز شد)./2( .
ب) جانبخشی (تشخیص) ()./52
 -01الف) کنایه ()./52
 -09برای انتقاد از افراد خسیس ()./52

امال و بیاموزیم ( 3نمره)
-51مُفاد ()./52
 -50نُخست ()./52
-55زورمند ()./52
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 -53مشقّت( ، )./52تعقّل()./52
-53الهی ،ترسانم از بدی خود)./52( .
-52لذا (( )./52حرف جر  +اسم)
 -51ان مانند و تشبیه است(( )./52مثل کوه)
 «-51حمیّت و دالوری( )./52مهمل و بیهوده ()./52

فراغ ملک()./52

تعداد صفحات2 :

نام دبیر.................................... :

اصغاث احالم (0( » )./52نمره)

دستور  8نمره
-51الف) پنح واژه ( سه نقش نمای اضافه  ،را  ،با) ()./52
ب) نوزده تکواژ ()./52
ج) سیزده واژه ()./52
د) شِش واج (( )./52داستان)
-59مرد (( )./52چون هستهی گروه اسمیای است که نهاد واقع شده و جمعبستن آن ،بر شمار فعل تأثیر میگذارد).
 « -31من :بنده/این جانب()./52
 -30الف) بردهشدهبود()./52

گفت:فرمودند  /فرمود(» )./52
ب) خواندهشود  /خواندهبشود ()./52

 -35الف)جملهی وابسته (( )./52شما را ببیند) ب)حذف به قرینهلفظی ()./52
-33الف) مرکّب ()./52

ب)ساده()./52

-33الف) شکوهمند :صفت بیانی دلها :مفعول حقیقت :مضافٌالیه (مضافٌالیه مضافٌالیه) جان :مفعول (مفعول دوم) (0نمره)
 -32الف) قندیل ()./52

ب) عابد ()./52

 -31الف) کامالً :قید صفت( )./52ب) بزرگ :صفتِ مضافٌالیه()./52
 -31الف) حکیم:شاخص ( )./52شایسته :صفت بیانی ( )./52ب) معطوف«:ادب » ( )./52بدل«:شاهنامه» ()./52
 -31الف) شیرینسخن ( « )./52کسی که سخن شیرین دارد»

ب) مفعول ()./52

 -39خودپسند(( )./52یا واژههای مشابه کتاب در درس هفده) .
 -31الف)دو ترکیب اضافی( ()./52مطالعة کتاب ،فرهنگ ما) .ب)چهار ترکیب وصفی(( )./52یک نیاز ،نیاز اساسی ،این عادت ،عادت
پسندیده،
 -30ب) ( )./52نهاد+مفعول+مفعول+فعل
 -35د)

()./52

