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 الرّحمن الرّحیم اهللبسم 

مندان به ادبیّات شیرین فارسی، قرائت یک  آموزان، دبیران و دیگر عالقههزینه استفاده از این جزوه، برای دانش

 مرحومم است.    مادرو    پدرفاتحه به نیّت 
دانیم در شهرهای کوچک و مناطق محروم امکانات  دانیم امکانات آموزشی در همه جای کشور یکسان نیست. میهمه می

ام که از ناتوانی مالی برای خرید  آموزان روستایی دریافت کردههایی از دانش. در فضای مجازی پیامضعیف استآموزشی  

ها را هم خراب  دانیم این اوضاع اقتصادی حال شهریم؛ خوب میکرد. تعارف که نداریکتاب و جزوه و ... حکایت می

ام. با این حال من یک دبیرم و آنچه از  های آموزشی هر چه بگویم کم گفتهها و بااالخص نابرابری کرده است. از نابرابری

 گیرد. آید جزوات بنده است که به طور رایگان در اختیارتان قرار میدست من برمی

ها را دارند. برای نامهترین درسبخش و جزءجزء این جزوات خواهید فهمید که این جزوات کامله بخشبا مطالع  -  1

تر بود که این جزوات را در اختیار موسسه و انتشاراتی قرار دهم و از مزایای مادی و معنوی  بنده خیلی راحت و اقتصادی

زوات را در کانال قرار دهم تا همه افراد به صورت رایگان  آن برخوردار شوم. ولی در این صورت اجازه نداشتم که این ج

 اف آن استفاده کنند.  دیاز پی

شود. با نگاهی سطحی بر این جزوه و دیگر جزوات  قطعا برای تالیف هر جزوه و کتابی، زحمات بسیاری کشیده می  - 2

ها تمرکز و نوشتن، برای  الوه بر ساعتبنده خواهید دید که برای تالیف آن زحمت بسیاری کشیده شده است. اینجانب ع

 ام.  آرایی این جزوه و جزوات دیگر، مبلغ قابل توجّهی هزینه کردهتایپ و صفحه

اند و در انتهای جزوه از شما یاد  ام تایپ کردهبا اجازه شما این جزوات را داده»:  و گفت  پارسال دبیری پیام داد  –  3

ای به هیچ  است؛ اوّل اینکه بنده اصال همچین اجازهر از انصاف و ناصحیح بودهبه چند دلیل این کار دو   «خواهم کرد!!!

ای در کار  بندی زیبا چه لزومی داشت مجدّد تایپ شود جز اینکه قضیهام. دوم اینکه با این تایپ و صفحهدبیری نداده

با حذف نام بنده از هر صفحه و  ند و  خوانبسیاری افراد به اعتبار علمی یک مولّف آن اثر را میبوده باشد؟ سوم اینکه  

شناسنامه خواهد شد. چهارمین دلیل که از  این اثر بی -توسط هر فردی  -گیر انتقال آن به آخر جزوه، عمال با یک غلط

کنم که پس از تایپ این جزوات  دالیل دیگر بسیار مهمتر است این است که صادقانه و حقیقتا خدمتتان عرض می

تایپست گتوسط  و صفحهرانهای  ویرایش  برای  مطرح،  موسسات  کدام،قیمت  هر  از   بندی  بیش  وقت    3حداقل  ماه 

فاصه« و دیگر عالئم ویرایشی رعایت  بینید در تمام این جزوه حتّی »تشدید« و »نیمام )اگر مالحظه کنید میگذاشته

ین جزوات، اینطور نبوده که پس از تایپ  تر کند(. تالیف اآموز دلنشینشده است تا زیبایی جزوه، مطالعه را برای دانش

با یک ویرایش خدمتتان ارائه شده باشد. اگر آن دبیر محترم، نهایت انصاف را به خرج دهد و نام بنده را هم در هر  

 ای خواهد بود با هزار غلط تایپی و ...جفا کرده است، چرا که قطعا قطعا جزوهحق من صفحه جزوه بیاورد، باز هم در  

کردن  نهادن به تالیف و کار بنده، از کپیمورد فوق، از دبیران ارجمند، صمیمانه خواهشمندم، برای ارج  3ه به  با توجّ

 اف استفاده کنند. دیپی جزوات اینجانب، بدون نام بنده خودداری کنند و از همین
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 معرّفی و سوابق علمی و آموزشی 

 ادبیات فارسی ابوذر احمدی پَرگو؛ دانشجوی دکترای زبان و 

 کارشناسی:دانشگاه علّامه طباطبایی)سراسری(،کارشناسی ارشد: دانشگاه خوارزمی)سراسری(،دکتری: اراک )سراسری( 

  15جلد( و همکاری )در بیش از    5سال سابقه تدریس دروس عمومی و تخصّصی زبان و ادبیات فارسی، تالیف )  17

های مدرّسان شریف در  افزار آموزشی »مُنتا«، طرّاح سوال سابق آزمون نرم  ت جلد( کتاب کمک آموزشی، طرّاح سواال

 مقطع کارشناسی ارشد و ...

دبیرستان از  مدرّس  تهران  برتر  دبیرستان  های  فرهنگ،  دبیرستان  رشد،  دبیرستان  البرز،  ماندگار  دبیرستان  جمله: 

)قلم دانش  سرای  دبیرستان  شاهد،  دبیرستان  دبیرستان سالم،  مدرّس  خوارزمی،  و  تهران  برتر  مدارس  دیگر  و  چی( 

 ها. های کنکور موسّسات و مدارس تهران و شهرستانکالس

 های شعر و ترانهها و کارگاهسشاعر، نویسنده، منتقد ادبی و استاد کال

مندان به  آموزان غیر کنکوری و عالقهاند امّا دانشگویی به سواالت سخت کنکوری تألیف شدهاین جزوات برای پاسخ  *توجّه:

 توانند از آن بهره ببرند.  ادبیّات فارسی نیز می

و با حل تست  به صورت ویدئویی    تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه(توجّه:  *

و مبحث    تومان  هزار  60با قیمت  ساعت و    8مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام    .تدریس شده استکافی  

.  )به همراه آموزش عروض سماعی(  رسدبه فروش می   هزار تومان  120ساعت و با قیمت    15عروض و قافیه در  

  تهیه کنید.با کمترین هزینه  فیلم تدریس این جزوات را  برای بهتر یادگرفتن،  توانید  در صورت تمایل می 

فیلم ارسال می این  تلگرام  در  در سریعها  و  تهیه  شود  برای  به دستتان خواهد رسید.  زمان ممکن  ترین 

بهفیلم و  تگرام  ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  شماره  (  aboozar_ahmadi63@)روزترین  به  یا  و 

 در واتساپ پیام بدهید.   09123708476

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می 

 موفّق و سربلند باشید                                                                                      

 دکتر ابوذر احمدی                                                                                                     

 1400ماه   مهر                                                                                                                          



 3دکتر ابوذر احمدی / دستور زبان فارسی / نسخه  3 
 

 

           Telegram ID                                 Telegram Channel                          Instagram                         mobile 
    @aboozar_ahmadi63                     @adabiyat_ahmadi              @adabiyate_konkour        09123708476 
                                                                  @package_adabiyat 

 فهرست مطالب
 فارسی دهم 

 .............   5....................... ......... ................................................................................ ...............اهمیت دستور زبان فارسی  ......... پیشگفتار .

 .............  6...... ...................................................................................................................... اجزای جمله و نقش کلمات   درس یکم ..........

 ............. 16........ ....................... ..... ...............................................   حذف فعل به قرینه لفظی و معنوی / زمان افعال درس دوم ..........

 .............   21..... ........................................ ..................................................  های پیشین و پسینگروه اسمی / وابسته درس سوم ..........  

 .............  27...... ................................................................................................................................................ درس آزاددرس چهارم ..........  

 .............  28............................ ................................................................................................... تفاوت معنایی یک فعل  درس پنجم ..........

 .............  30.................................. . ....................................................................... نقش ضمیر پیوسته / جهش ضمیردرس ششم .......... 

 .............  33... .................................................................................... .................................................... واژگان دوتلفّظیدرس هفتم .......... 

 .............  34.......................... ........................................................................... ............................. واژگان در گذر زماندرس هشتم .......... 

 .............  35................ ...............................................................................................................................  واو عطف و ربطدرس نهم .......... 

 .............  37............... .................................................................. ........................................  انواع جمله )ساده و مرکّب(درس دهم .......... 

 .............  39... ........ .................................................................................درس یازدهم .......... شیوه بالغی ....................................................

 .............  41...... ............. .............. بازگردانی به نثر ساده /  شبکه معنایی / دو حرف اضافه برای یک متمم درس دوازدهم .......... 

 ............. 44......... .............................................. تغییر شکل نوشتاری بعضی از کلمات / شکل تاریخی افعالدرس سیزدهم .......... 

 .............  45............. ...............................پسوندهای شباهت   / انواع را )مفعولی / حرف اضافه / فک اضافه(درس چهاردهم .......... 

 .............  48.. .......................................................................................... ..................................................... درس آزاددرس پانزدهم .......... 

 .............  48... . .......... ....................................................... ..............................................  نقش کلمات و زمان افعالدرس شانزدهم .......... 

 .............  48....... ...................................................................................................................... رابطه تناسب و ترادفدرس هفدهم .......... 

 .............  48. .. ...................................................................................................................................  منادا و نشانه ندادرس هجدهم .......... 

 فارسی یازدهم 

 .............  50.......................... / جمله مرکّب معنای واژه )روابط معنایی واژگان: ترادف، تضاد، تناسب و تضمّن(..........  درس یکم 

 .............  52..... ......................... .......................................................................................................  فعل و جمله مجهول..........   درس دوم

 .............  54....................... ................ ..................................................... قید مشترک با اسم / قید مشترک با صفت..........   درس سوم

 .............  55. ...................................................................................................................................................  درس آزاد..........   درس چهارم

 .............  56............... ................................................................................................................................. آواواژگان هم..........  درس پنجم

 .............  57........ .............................................................................................................. شیوه بالغی و جهش ضمیر..........  درس ششم

 .............  57....... ................................................................................................................... انواع جمله ساده و مرکب..........  درس هفتم

 .............  57............................. ...................................................................  های تَبَعی )معطوف، بدل و تکرار(نقش..........  درس هشتم

 .............  60..  ............................................................................................. ..................................................... اجزای جمله..........  درس نهم



 

 

 صفر تا صد ادبیات کنکور ؛ کامال رایگان   

           Telegram ID                                 Telegram Channel                          Instagram                         mobile 
    @aboozar_ahmadi63                     @adabiyat_ahmadi              @adabiyate_konkour        09123708476 
                                                                  @package_adabiyat 

 .............   60.............. ............................................................... .........................................  روابط معنایی / نقش کلمات..........   درس دهم

 .............   60...... ......................................................................................... .................................................   صفت بیانی..........  یازدهم درس 

 .............  60................... ........................................................................ ...................................  واژگان در گذر زماندرس دوازدهم .......... 

 .............  60.......  .........................................................................................................................................  درس آزاد..........  درس سیزدهم

 .............  60...........................  ................................................................................................................ گروه اسمی ..........   درس چهاردهم

 .............   60....................................... ....................................... .......................... حذف شناسه به قرینه فعل قبلی ..........  درس پانزدهم

 .............   60......... ..... ...............................................................................................................................   گروه اسمی..........   درس شانزدهم

 .............   60................ ........................ واو عطف و ربط / روابط معنایی واژگان / اسم و صفت مشترک با قید ..........  درس هفدهم 

 .............   60.. ..................................................................................................................... زمان افعال / گروه اسمی..........  درس هجدهم 

 فارسی دوازدهم 

 .............  61.............. ....................................... ......................................... آوا هم / جهش ضمیر / حذف فعل به قرینه..........  درس یکم

 .............  61.......  ................................................................................... ................................................ تغییر معنای افعال..........  درس دوم

 .............  61........... ................................................................................................................  نقش واژه / حذف به قرینه..........  درس سوم

 .............   61.... .................................................................................................................................................  س آزاددر..........   درس چهارم

 .............  61... .................................................................................................................................................  گروه اسمی..........  درس پنجم

 .............  61...................... ........................................................................  واژگان در گذر زمان / تغییر معنای افعال..........  درس ششم

 .............   61. ................................................................................................................................................. اجزای جمله..........  درس هفتم

 .............   61............... ................................................................... ........................................ های وابستهوابسته..........   و نهم درس هشتم

 .............  66. ............................................................................................................................... آوا / واو عطف و ربطهم..........   درس دهم

 .............  66... . ............................................................................................................................ ضمیر و مرجع ضمیردرس یازدهم .......... 

 .............  67........................... ................................ ............................ تغییر معنای افعال /  روابط معنایی واژگان..........  درس دوازدهم

 .............  67....... ........................................................................................ ................................................ گروه اسمی..........  درس سیزدهم

 .............  67...........  .................................................... .............................................   های تبعیاجزای جمله / نقش..........  درس چهاردهم

 .............  67.. ............................................................................................ ..................................................... درس آزاد..........  درس پانزدهم

 .............  67...... .................................................................................. نقش کلمات / انواع جمله )ساده و مرکّب(..........   درس شانزدهم

 .............  67.  ...............................................................................................................  مفهوم » ان « )پسوند » ان «(..........   درس هفدهم 

 .............  68..  .......................................... .................................. ..................................................... حذف فعل به قرینه..........  درس هجدهم 

 .............    69.................... ................................................ ساختمان واژه ............................................................................................................... 

   ............. 72.. ................................................................................................................................. ............................. بندیتست جامع و جمع

  

  



 3دکتر ابوذر احمدی / دستور زبان فارسی / نسخه  5 
 

 

           Telegram ID                                 Telegram Channel                          Instagram                         mobile 
    @aboozar_ahmadi63                     @adabiyat_ahmadi              @adabiyate_konkour        09123708476 
                                                                  @package_adabiyat 

 

 پیشگفتار

کنکور را به خود اختصاص %(    20سوال )  5ترم و  از سواالت پایاننمره    4دستور زبان فارسی یکی از مباحث مهم ادبیّات است و  

داده است. در این جزوه سعی شده، تمام مباحث دستوری که از پایه تا پایان کتاب دوازدهم آمده است، آموزش داده شود. بدیهی  

ترین مباحث  اهمیّتا در این جزوه حتّی کماند، امّترند و در سواالت پایان ترم و کنکور بیشتر آمدهبعضی از مباحث مهماست  

 بودن از ورود مباحث غیر ضروری، جامع نیز باشد. ام تا آموزش، ضمن مانعدستوری را پوشش داده

ت، ساختمان واژه، ترکیبات وصفی و اضافی، هسته و گروه  اجزای جمله، نقش کلما در بین مباحث دستوری، موضوعاتی مانند:  

ا  ارزش کنکوری و امتحانی بیشتری دارند. امّ های وابسته و تغییر معنا در افعال،  های تَبَعی، حذف به قرینه، وابسته اسمی، نقش

دیگر خِلل ایجاد خواهد  تنیده است که نخواندن، رهاکردن و یادنگرفتن یک مبحث، قطعا در مباحث  ای در همدستور مجموعه 

شود که جزوه را به طور کامل بخوانید. دستور نه تنها مبحثی سخت و خشک و نچسب نیست، بلکه در کرد. لذا پیشنهاد می

در صورتی که مبحثی را یاد نگرفتید،    شود،اکیدا توصیه میبخش نیز خواهد بود.  صورت خواندنِ باحوصله و یادگرفتن، بسیار لذّت

هایِ شما، سیم  ید و دست از تالش برندارید و در دفعات متعدّد سراغ آن مبحث بروید. بدون شک در یکی از این تالشناامید نشو

اند، و با  ها بسیار سادهتان وصل خواهد شد و آن مبحث سخت یا مبهم را خواهید فهمید. در بسیاری از جزوات، مثالارتباطی

ها از سواالت کنکور باشد، تا هم با سواالت کنکور امّا در این جزوه سعی شده است تا مثال.  سواالت کنکور یا امتحان بسیار متفاوت

 تری مَحک بخورید.تر باشد تا به طور جدّیآید شبیهها به آنچه که در کنکور میبیشتر آشنا شوید و هم مثال

های  مباحث این جزوه نیز به ترتیب دروس کتاب های آزمایشی، درس به درس می باشند و مبحثی نیستند،  با توجّه به اینکه آزمون 

تدوین شده است. و با توجّه به رویکرد کنکوری این جزوه، تمام نکات مربوط به یک مبحث،    فارسی دهم، یازدهم و دوازدهم

های بعد تکرار شده، در همان سال دهم به طور ده است، لذا مبحثی که در سال دهم و سالجا و در بار اوّل آموزش داده شیک

 کامل درس داده شده است. 

یک روز پس از ها را شتتود این تستتتپس از هر مبحث، برای جاافتادن و تثبیت آموزش، چندین تستتت آمده استتت. توصتتیه می

ستواالت   اید. همچنین در پایانشتود مبحث را حف  نکردید و یاد گرفته تر باشتد و معلومزنی شتما واقعیبزنید تا تستت  مطالعه

آموز تالش کند و  ام تا دانشها را نیاوردهآمده استت. جواب تشتریحی تستتستواالت تالیفی   و 98،   99  ، 1400آزمون ستراستری  

باشتند،  ا از آخرین کنکور ستراستری میهها را تحلیل کند. با توجّه به اینکه این تستتخود به جواب تشتریحی برستد و بتواند تستت

نامه را نبینید تا این  شتتود قبل از پاستتخگویی، به هیچ وجه پاستتخاند. لذا توصتتیه میمهمترین ستتواالت موجود در این مبحث

 های مهم را از دست نداده باشید.تست

 فارسی دهمدستور زبان 
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 )اجزای جمله و نقش کلمات(   ای بر دستور زبان فارسیمقدمهدرس یکم:  

ای بر دستور زبان فارسی است و بسیار مهم است. لطفا بادقّت و باحوصله خوانده شود و این درس مقدمه:  *توجّه

 پیش از آموختن آن به مباحث بعدی نروید. 

 شود.  تقسیم میصرف و نحو دستور زبان فارسی در اولین نگاه به دو بخش  

مه در جمله ستتر و کار نداریم. در مثال زیر واژه  استتت. یعنی با جایگاه و نقش کل ستتاختمان کلمهصتترف مربوط به   صررر :

 آموز« یک »اسم« است. »دانش

 در کالس حاضر شد.  آموزدانش

آموز« در نقش  شتتود. در مثال فوق »دانشدر جمله استتت. و جایگاه واژه در جمله بررستتی مینقش کلمه  نحو مربوط به   نحو:

 تر تفاوت صرف و نحو را دریابید.به طور دقیقهای زیر توجّه کنید تا  »نهاد« است. اکنون به مثال

 نهادو از نظر نحو:  ضمیراز نظر صرف:  آمدم.  من -1

 مسنداز نظر نحو:  صفتاز نظر صرف:  بود. کوچکخانه  -2

 متمّماز نظر نحو:  اسماز نظر صرف:  می ترسد. گربهعلی از  -3

 قیداز نظر نحو:  اسماز نظر صرف:  آمد. شبعلی   -4

 الیهمضافاز نظر نحو:  اسماز نظر صرف:  شکست. آموزدانشمدادِ   -5

 فعلاز نظر نحو:  فعلاز نظر صرف:  .خواندمیعلی درس  -6

 صفتاز نظر نحو:  صفتاز نظر صرف:  خانه فرو ریخت.  بلنددیوارِ  -7

 

 دو اصطالح متفاوت دارد.از نظر صرفی و نحوی کنید یک واژه مشاهده می 5تا   1های  طور که در مثالهمان

خواند« و »بلند« از نظر صتترفی و نحوی یکستتان استتت. دلیل این اتّفاق این  اصتتطالح به کار رفته برای »می 7و   6های  در مثال

در نحو. اکنون که تا حدودی تفاوت صرف و نحو را آموختیم، تمام موارد است که این دو اصطالح هم در صرف وجود دارند و هم 

جا همه را ببینید. ستپس در  ها آشتنا شتوید و یکآورم تا ابتدا با نام آنصترفی و نحوی را که قرار استت، یاد بگیریم در ادامه می

 ادامه هر یک را به طور کامل شرح خواهم داد.

ها  هایی هستند که با آننقش  الیه، صفت، قید، منادا، شاخص، بدل، معطوف، تکرار و فعل،مضافنهاد، مفعول، متمّم، مسند،  نحو: 

 سر و کار خواهیم داشت.

و تمام مباحثی که مربوط به این هفت مورد می شود، از جمله ساختمان استم، صفت، ضمیر، قید، حرف، شبه جمله، فعل  صترف:  

 شوند.از نظر صرفی بررسی میواژه، مفرد و جمع و ... مواردی هستند که 
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 خواند.«آموز درس می»دانش                         به این مثال توجّه کنید:     

یک و چیز دیگر، ما مفعول است یا نهاد ای بود و گفتیم نقش آن آموز« در جمله دهم که اگر واژه »دانشیک بار دیگر توضیح می

« است،  مفرد« است یا گفتیم »وندی ت مرکّبکه گفتیم »« است یا ایناسما اگر گفتیم که این واژه »ایم. امّانجام داده  کار نحوی

خواند« هم اگر گفتیم »فعل« است هم از نظر صرفی فعل است و هم از نظر نحوی، با  ایم. در مورد »میانجام دادهیک کار صرفی  

گوئیم »فعل« است  گوئیم »فعل« است، اسم یا ضمیر و... نیست اما وقتی از نظر نحوی میاین تفاوت که وقتی از نظر صرفی می

 ایم.  گوئیم »فعل مضارع« است یک کار صرفی انجام دادهیعنی مفعول یا نهاد و... نیست. یا وقتی می

»ساختمان شود. مثالً سؤال  طرح میبرایتان جا بیفتد چند نکته در مورد نوع سؤاالت مبهترِ بهتر  که مبحث صرف و نحو برای این

یا »مفرد و جمع ی صرف است.  واژه« مربوط به حوزه  نه نقشی که گرفته است.  با خود واژه کار داریم  نیز  زیرا ما  بودن« واژه 

ش زیرا آن نقمباحثی مانند »نقش کلمات« مربوط به نحو است.  ا  شود. امّی بررسی ما از واژه خارج نمیطور است و حوزههمین

ی های دیگر بررسی شود. سؤاالت دستوری معموالً یکی از این دو زمینهباید در جمله بررسی شود و جایگاه و ارتباط آن با واژه

ای است که هم از نظر صرفی و هم نحوی باید آگاهی  دهند. ولی در بعضی موارد، سؤال به گونهصرف یا نحو را هدف قرار می

مبحثِ »اسم« ی کدام گروه اسمی یک »یک اسم مرکّب« است؟ مشخّص است که  آمده است، هستهداشته باشیم. مثالً در سؤالی  

 است.ی گروه اسمی« مربوط به نحو یا »مرکّب« مربوط به صرف و مبحث »هسته 

ث را  ترین مبحهای باال باید قبول کنیم که خواندن و یادگرفتن هر دو زمینه، واجب و ضروری است. و کوچکبا توجّه به صحبت

 تری ترکیب شود و یک سؤال کنکور باشد. اهمیّت ندانیم. زیرا ممکن است با مبحث مهمهم بی

 

 کلّیّات

شود. اما  گفتیم سؤاالت از این مباحث مطرح می  همه چیز در صرف و نحو است. طور که گفتیم دستور یعنی صرف و نحو.  همان

ترین واحد زبانی است که اتّفاقات دستوری در آن  »جمله، بزرگ  جمله.افتد؟ در پاسخ باید گفت:  این صرف و نحو کجا اتّفاق می

آموزان نششوند. داگفتیم سواالت صرف در سطح واژه و کلمه هستند و سواالت نحو، در سطح جمله بررسی می  رخ می دهد.«

ممکن است عبارت، مصراع یا بیت، از چند جمله ساخته نیست! به این نکته توجّه کنند که جمله همان عبارت یا مصراع یا بیت 

 با جمله و اجزای آن بیشتر آشنا بشویم. کنیم. بنابر این بهتر است  شوند. در واقع ما هر سؤال دستوری را در یک جمله بررسی می

 است.نهاد و گزاره رساند و حداقل دارای دو بخش  تی است که مقصودی را میمجموعه کلما  جمله:

 نهاد و گزاره.طور که در تعریف آمده است، هر جمله دو بخش اصلی دارد:  همان

 دهیم.کلمه یا گروهی از کلمات که درباره آن خبری می نهاد:

 دهیم.خبری است که در مورد نهاد می  گزاره:
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های متفاوتی وجود دارد.  ها نقشی بعضی جملهیعنی در قسمت گزاره   هایشان با هم فرق دارند.گزاره  ها با توجّه بهجمله

 یابیم که اجزای گزاره چه ارتباطی با فعل دارند.( )در ادامه در می

 های زیر توجّه کنید.      به جمله

  .دادعلی کتاب را به حسین   -5 .آمدعلی    -1

 .پنداردمیعلی حسین را دانا   -6 .آوردعلی کتاب را   -2

 .گویدمیعلی به حسین دانا    -7 .ترسدمیعلی از گربه   -3

 زد.علی دیوار را رنگ   -8 .استعلی باهوش    -4

ای که بعد  ، کلمهمفعولای که قبل »را« آمده است،  دانیم: کلمههای باال »علی« نهاد و باقی عبارت گزاره است. ما میدر جمله 

 است. مسند ای که با فعل اسنادی بیاید و چیزی را به نهاد نسبت بدهد، و کلمهمتمّم حرف اضافه باشد 

ها را دارند یا چرا اصالً هیچ مّم و چرا بعضی مسند و یا دو تا از این نقشها مفعول دارند چرا بعضی متاینکه چرا بعضی جمله

 جمله بستگی دارد. فعل موضوعی است که دقیقاً به کدامشان را ندارند، 

 ها وجود دارد. به جدول زیر دقّت کنید.  ساختار برای جمله  8در زبان فارسی  

 گزاره نهاد گزاره نهاد

 را       به حسین       داد.کتاب   علی  -5 آمد. علی  -1
 فعل مفعول              متمّم                نهاد       فعل نهاد 

 داند.دانا        می   حسین را       علی  -6 کتاب را     آورد.  علی  -2
 فعلمفعول              مسند             نهاد       فعل           مفعول  نهاد 

 گوید.دانا         می      به حسین   علی  -7 ترسد.از گربه        می علی  -3
 فعلمسند                  متمّم              نهاد       فعل   متمّم               نهاد 

 زد.میدیوار را          رنگ            علی  -8 باهوش          است.  علی  -4
 فعلمفعول             مفعول                  نهاد       فعلمسند                  نهاد 

 

ستاختار فوق، موارد زیر  8بینید. اکنون با دقّت به ها میآنرا با اجزای اصتلی  ی موجود در زبان فارستینوع جمله 8  درجدول باال

 یابیم.را در می

 ها وجود دارند.ی جمله: نهاد و فعل در همه1

 : نقشی به نام »گزاره« اصالً وجود ندارد.2

 جزء اصلی. 4جزء اصلی یا    3جزء اصلی دارند یا   2جمله یا   8: این 3

 ساختار وجود ندارد. 8الیه، صفت، قید و... در این هایی مثل مضافبینیم نقشطور که می: همان4
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ا باید بدانیم که در کنکور سراسری یا امتحانات نهایی ما با این  ها هستند. امّترین نوع ساختار جملهساختار، ساده 8این  *توجّه:

های وابستته و تَبَعی و  نقشها را که آنشتود ها اضتافه میهای دیگر هم به آنیک ستری نقش. معموال ها ستر و کار نداریمجمله

 .ها جا به جا شوند و با این ترتیب نیایندممکن است این نقش چنینو هم گویندمی ی وابستهوابسته

 به جدول زیر دقّت کنید: 

 منادا، نهاد، مفعول، متمّم، مسند و فعل های اصلینقش

 الیه، صفتمضاف های وابستهنقش

 بدل، معطوف و تکرار های تَبَعینقش

 الیه، صفتِ صفت، قیدِ صفتالیه مضافالیه، مضافمُمیّز، صفتِ مضاف ی وابستههای وابستهنقش

 شوید. ها آشنا می فارسی دهم با آن   سوم باشند. در درس  های غیر اصلی می ترین نقش الیه و صفت اصلی مضاف  توّجه: *

 .شوید فارسی یازدهم آشنا می  هشتم   های تبعی در درس های َتَبعی« هستند. با نقش بدل، معطوف و تکرار »نقش  *توّجه: 

باشتند: مُمیّز، قیدِ  مورد می  5گویند و ی وابستته« میها »وابستتهگیرند که به آنهای وابستته، خود نیز وابستته مینقش *توجّه:

های هشتتم و نهم فارستی دوازدهم  های وابستته در درسالیه. با وابستتهالیهِ مضتافو مضتافالیه  صتفت، صتفتِ صتفت، صتفتِ مضتاف

 شوید.آشنا می

 های جمله را مقیّد کند.تواند جمله یا یکی از نقشهای غیر اصلی است که میقید نیز جزء نقش *توجّه:

 انواع نقش 

ها و اجزای جمله است. پس بهتر است با  امتحانات مربوط به نقشِ واژهمورد از سواالت خیلی مهم و ُپرتکرار کنکور و    2معموال  

 ها بیشتر آشنا بشویم. نقش

بیاید و  بدون حرف ندا  تواند  گیرد. )منادا میآید و مورد خطاب قرار میای که معموال با حرف ندا )ای، یا، ا و ...( میکلمه  :منادا

 هایت را خوب بخوان.( از لحن متوجّه آن شد. مانند: علی، درس

 آید. می اّول جمله  دهیم. نهاد، در حالت عادی و معیار و غیر ادبی،  ی آن خبر می کلمه یا گروهی از کلمات که درباره   : نهاد 

ای را شود )علی آمد( یا کلمهآید و یا خودش به نهاد نسبت داده میمیانتهای جمله  ای است که در حالت عادی در  کلمه  :فعل

 دهد. )علی کتاب را آورد. علی خوب است و...(  به نهاد نسبت می

 توان بعد از آن »را« قرار داد.« وجود دارد یا میرایِ مفعولیای یا گروهی از کلمات که یا بعد از آن »کلمه : مفعول

دارد  یک حرف اضافه  آید. و در نظم و نثر امروزی و معیار و غیر ادبی،  حرف اضافه می  پس ازاز کلمات که  یا گروهی    کلمه  : متمّم

 ، چو، چون، مثل، اال، الی، اندر، با، بدونِ، بر، بهرِ، بی، تا، جز، غیرِ، مانندِ،مگر( از، به، در، برایِحروف اضافه:  )آید. که پیش از متمّم می
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هایشان؛مانند: گشت و گردید« به نهاد نسبت  »است، بود، شد، و هم معنیهای اسنادی  فعلای است که به کمک  کلمه  :مسند

 گیرند.( های غیر اسنادی نیز مسند می)در ادامه خواهیم دید که بعضی از فعلشود. داده می

علی، کتابِ من،    شود. کتابِ آید و به آن اضافه می« می  یا  یِ ِ- نمای اضافه »نقشکه بعد از اسم و با  اسم یا ضمیری    :الیهمضا 

 و ... پدرَم  ،نظرِ خود

آید و  می  یا  یِ«   ِ-نمای اضافه »با نقش« است که بعد از موصوف و  صفت بیانیها »صفت انواعی دارد که مهمترین آن   :صفت

 دهد. )مردِ دانا آمد.( و حالتی را به موصوف اختصاص می ویژگی

است. و   قابل حذف از جملهکند و به راحتی کلمه یا گروهی از کلمات است که فعل یا کلمات دیگر را به مفهومی مقیّد می :قید

 شود.( جا میکند. )و به راحتی در جمله جابهحذف آن به ساختار جمله خللی ایجاد نمی

 های فرعی یا وابسته هستند. ت و قید، نقشالیه، صفهای اصلی و مضافنهاد، مفعول، متمّم، مسند و فعل، نقش توجّه:*

 ساختار  8های نکته

کنند. مثل »آمد« در مثال »علی آمد«. به این  دهند و معنای جمله را کامل میها به تنهایی نهاد را پوشش میبعضی فعل  -1

ی دیگری نیاز دارند. به این کلمهدهند و به  ها به تنهایی نهاد را پوشش نمیگویند. و بعضی فعل« میهای ناگذرفعلها، »فعل

 های زیر توجّه کنید: گویند. به مثال« میهای گذرافعلها، »گونه فعل

 ج( علی   ................ است.          ترسد.       ب( علی  ...............  می              آورد.    الف( علی  .............  می

 . مسندنیاز است و در )ج( به متمّم وجود داشته باشد تا معنای جمله کامل شود. در مثال )ب( به مفعول در مثال )الف( باید 

 ترسد« گذرا به متمّم و »است« گذرا به مسند است. آورد« گذرا به مفعول، »میدر واقع »می

 های زیر دقّت کنید.اکنون به مثال

 داند.می  ............. خرید.                         ب( علی، حسین را   .............اب را تتالف( علی، کت

 .زدمی  ...............را  وارتتتتدید( علی،         گوید.                  می  ...........ج( علی، به حسین 

مفعول . در مثال )ب( نیز با وجود  )از بازار( نیاز داردمتمّم  باز معنای جمله کامل نیست و به  مفعول  در مثال )الف( با وجود  

)قهرمان( نیاز دارد و در مثال مسند  به  متمّم  )دانا( نیاز دارد و در مثال )ج( نیز جمله با وجود  مسند  جمله کامل نیست و به  

 دیگری )غذا( نیاز دارد. مفعول جمله کامل نیست و به مفعول )د( نیز با وجود یک  

 گیریم:میاز مطالب فوق نتیجه  

 سازند. میدو جزئی های های ناگذر: فقط جملهفعل

 سازند.می چهارجزئیمورد جمله  4و  جزئیسهمورد جمله   3های گذرا: فعل
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ممکن است مسند با فعل اسنادی نیاید،  آید، اما باید بدانیم  های قبل آموخته بودیم که مسند با فعل اسنادی میدر سال  *نکته:

مسند وجود دارد اما اگر مسند داشتیم   حتمااگر فعل، اسنادی بود،  توانیم بگوئیم که  طور می. در واقع این7و    6مانند ساختارهای  

 فعلِ اسنادی نداشته باشیم.   شاید

 

آموزان گاه در  متمّم + مسند + فعل« دارند، دانش« یا »نهاد +  نهاد + مفعول + مسند + فعلهایی که ساختار »در جمله   *نکته:

 شوند. باید توجّه کنید که:  تشخیص نوع جمله و یا مسند دچار اشتباه می

  اند.های زیر آمدهکه در مثالشمارند  ها محدود و انگشتهای این جملهفعل  اوالً:

                آورند.به حساب میمردم او را عاقل                شمارم. میمن علی را زیرک                   گویند. میمردم به علی دانا 

 بینم. میمن او را قهرمان   نگرد. میمردم رستم را زیرک                          نامند.میمردم  علی را دانا   

                 داند.میعلی خودش را عاقل                 پنداشتند.میمردم علی را قهرمان               خوانند.میمردم پوریای ولی را پهلوان 

 گرداند. باران هوا را سرد  گرفتم. میراز من علی را هم ساختم. من او را آگاه 

 کن. تو علی را آگاه   کنم. میمن علی را آگاه  کرد. استاد علی را آگاه 

                                      

های زیر که مسند، با مفعول یا متمّم آمده  وجود دارد. به مثال»سه جزئی با مسند«  ی  ها، یک جملهدر ساختار این جمله  ثانیاً: 

 است دقّت کنید.  

 گویند.می قهرمان حسینمردم به 
 متمم     مسند            

 حسین قهرمان است. متمّم + مسند + است

 نامیدند.می شجاعرا   علیمردم  
 مفعول    مسند     

 علی شجاع است. مفعول + مسند + است

ای ها اضافه شده است. گویی واژهاند که جزء دیگری به آنها در اصل »سه جزئی با مسند« بودهبینیم این جملهطور که میهمان

 های زیر:شده است. مانند مثالبه جمله سه جزئی اضافه 

 

 ، هوا را سرد کرد.باران  هوا سرد است.        

 نامد.، حسین را زیرک میعلی  حسین زیرک است. 

 گویند.، به او شیردل میمردم  او شیردل است.      
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بود، شد«، سه فعل اسنادی اصلی  های سه جزئی با مسند باید دقّت کنیم که »است، در مورد فعل اسنادی در جمله  *نکته:

 گیرند. باشند و مسند میمعناهای آن« باشند فعل اسنادی میهستند و »گشت و گردید« هم اگر در معنای »شدن« و »هم

     .  گشتهوا سرد 

 . گشتعلی دور میدان 

 .گیردمیو مسند است گشت: فعل اسنادی  

 .گیردنمیو مسند نیست گشت: فعل اسنادی  

 .  گردیدهوا سرد 

 گردید.  علی دور میدان 

 .گیردمیو مسند است گردید: فعل اسنادی  

 .گیردنمیو مسند نیست گردید: فعل اسنادی  

 گیرد.است و اسنادی نیست و مسند نمیفعل الزم باشد که « میرفتن« گاه در معنای »شدهمچنین فعل » *نکته:

گتتبتتر   بشتتتتتد و  ختتود  بتتا  رُهّتتام   تتتیتتز 

کتتردیتتقتتیتتن،   بتتیتتنتتنتتده  دیتتده،  را   متترد 
 

ابتتر   بتته  آمتتد  انتتدر  رزم  گتترد   هتتمتتی 

کتترد  شتتتتد آفتتریتتنتتنتتده  بتتر  تتتکتتیتته   و 
 

 رفته است.به کار می»گذشت و سپری شد« فعل »شد« گاه در معنای   *نکته:

بر کنتاره میشتتتتد    رفتنتدآنکته اهتل نظتتتتتتر 

 آن زمانه کتتتتتته رویش به ستتان دیبا بودشتتد  
 

لتتب    و  دهتتان  در  گونتته ستتتخن   ختتاموش هزار 

 شتتد آن زمانه کتتتتته مویش به ستتان قطران بود
 

 شود.آید. ولی »فعل« است و شناسه محسوب نمیفعل اسنادی گاه شبیه به »شناسه« می *نکته:

پتتنتتهتتان   یتتتویتت و  پتتیتتدا  هتتر   رزّاق 

 

متنت یتکتتتتا  متعترکتته  ایتن  در   مگتفتتت 

 

کوه نِیَم،  داد  مکَته  و  حلم  و   ز صتتتبر 

 

 .شود. )به قرینه لفظی یا معنوی(گاه از جمله حذف می )و حتی مسند آن( فعل اسنادی *نکته:

ختتون   ز  ستتتتاعتتد  و  تتتیتتغ   لتتعتتل،  بتتودهتتمتته 
 

نتتتعتتتلختتتروشتتتتتان    زیتتتر  در  ختتتاک   دلِ 
 

 . »بود« از مصراع دوم حذف شده است و »خروشان« مسند است.بوددل خاک در زیر نعل، خروشان 

 گیرد.دهد و مسند میاسنادی میگاه فعلی با شکل دیگر، معنای فعل   *نکته:

بتتتهتتتار   وقتتتت  در   پتتتدیتتتدارآیتتتی  چتتتو 
 

رخستتتتتار   ،حتتقتتیتتقتتت  ز  بتترداری   پتترده 
 

 « مسند است.پدیداراست و فعل اسنادی است. بنابر این نقش »« آمده بشوی»آیی« در معنای »

توانند  کال در تشتخیص فعل استنادی توجّه به معنا بستیار اهمیت دارد. بستیاری افعال دیگر هستتند که می  *نکته بسریار مهم:

ها توجّه کنیم.  در تشتخیص فعل استنادی، باید به معنای آنفعل استنادی باشتند و مستند بگیرند ولی راهرا فعل استنادی نیستتند. 

 اسنادی نیستند.افعال زیر با توجّه به معنایشان 

 مثال معنی  فعل 

 هست
 وجود نداشتن /وجود داشتن 

 حضور نداشتن /حضور داشتن 

 نیست.ای در یخچال هیچ میوه /هست در خانه آب 

 نیست.علی در مدرسه  /است علی در جبهه 

 رفتندآن که اهل نظر بر کناره میشد   /شد  رهام به نبرد  و سپری شدنگذشتن   /رفتن  شد

 بود
 نداشتنوجود  /وجود داشتن 

 حضور نداشتن /حضور داشتن 

 نبود.در روستا امکانات   /بود در کشور آزادی 

 نبودیم.ما در خانه   /بودیم  ما در جنگ 

 گشت / گردید 
 چرخیدن

 جستجوکردن

 گشت، گردیدعلی دور خیابان 

 گشت، گردیدعلی همه جا را به دنبال او 
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که در عملکرد و نقش بسیار با هم  چند نوع متمّم داریم های اصلی متمّم است. امّا گفتیم یکی از نقش ی بسیار مهم:*نکته

 ی زیر دقّت کنید: متفاوت هستند. به دو جمله

 نگرد.می  به دماوندعلی                   آمد.                              به تهرانعلی  

 

ها وجود دارد. »به  اند، امّا در واقع تفاوتی بین آن »به تهران« و »به دماوند« هر دو متمّم هستند زیرا با حرف اضافه »به« آمده

و با حذف آن در جمله قابل حذف نیست  شود. و »به دماوند«  و با حذف آن به جمله ایرادی وارد نمیقابل حذف است  تهران«  

نگرد« فعلی گذراست که به متمّم نیاز  جاست که »میز نظر ساختاری ناقص می شود. تفاوت در اینشود و جمله اخِلل ایجاد می

دارد، ولی »آمد« فعلی ناگذرست و به متمّم نیاز ندارد و حرف اضافه اختصاصی هم ندارد. و  حرف اضافه اختصاصیِ »به«  دارد و  

گویند و مانند سایر قیدها به  « میمتمّم قیدیست و به آن »« است که به صورت متمّم آمده اقیددر واقع »به تهران« یک »

 ماند. توان حذف کرد، چون معنای جمله ناتمام و ناقص میا »به دماوند« را نمیراحتی از جمله قابل حذف است. امّ

هایی مانند:  جمله طور نیست. مثاًلشود! باید بگویم، این ممکن است بگوئید اگر »به تهران« را حذف کنیم آن جمله هم ناقص می 

طور که بگوئیم ناقص هستند. پس همان ایم بدون این علی به تهران آمد. علی با اتوبوس آمد. علی از مدرسه آمد. و ... را ما بارها شنیده 

ندارد.   کدام به طور قطعی نیاز بینیم، فعل »آمد« با سه متمّم »به تهران« »با اتوبوس« و »از مدرسه« آمده است، و به هیچ که می 

نگرد«، حرف اضافه »به« به ی »علی به دماوند می ها را حذف کرد. امّا در جمله توان آن دلیل این اّدعا هم این است که به راحتی می 

 همراه متمّم بعد از خود اصاًل و ابداً قابل حذف نیست. 

« وجود دارد، که ضترورتی برای تدریس آن وجود ندارد. لذا برای جلوگیری از متمّم استمینوع دیگری از متمّم به نام » *توجّه:

 آموزان آن را مطرح نکردم. سر در گمی دانش

 گیرند.افعالی که حرف اضافه اختصاصی دارند، حتما »متمّم« می *نکته:

 ی اختصاصیچند مصدر با حرف اضافه

 از ترسیدن 

 در گنجیدن 

 به نازیدن   

 با جنگیدن 

ها در واقع متمّم است که با حرف اضافه »را« های چهارجزئی با دو مفعول در اصل وجود ندارند و یکی از مفعولجمله   *نکته:

 آمده است. به جز یکی دو مثال غلط مانند )علی کودک را غذا داد، نقّاش دیوار را رنگ زد و ...( مثال دیگری برای آن نیست!!!
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 ؟شودنمیفعل« دیده  +   مسند+   مفعول+    کدام بیت ساختار »نهاددر   -1

 یاری  ندارد که  ندارد عتتتتتیش از  ( ختتتتتبتتتتتتتتتتر1

دل،2  کتنتیتتد  آگتته  را  دلتتدار  کتنتتدمتی  ختتتتتتتترابتی  ( 

 داشتت  جنگ  فتتتتریتتتتب  چتتتتشتتتتتمتتتتت ( شتیو 3

 اوّل نمود  آستتتتتتان  رنتتتدی،  و  عشتتتتتتق  ( تحصیتتتتتتل4
 

 دلداری   نکند صتتیدش که  نتتتتتختتتتتوانتتتتتند دل 

 شتتتمتا  جتان  و  من  جتان  دوستتتتتان،  ای  زینهتار

 انگاشتیم صلح  و  کتتتتتتردیم  غتتتتتتلتتتتتتط  متتتتتتا

 فضایل  این کستتب در  جانتتتتم،  بسوختتتتت  آختتتتتتر
 

 شود؟در کدام گزینه نقش دستوری »متمّم« دیده می  -2

وان1  بتتدیتتد   دریتتا  هتتنتتگتتامتته  هتتمتته  ( 

تتتاج3  متتنتتم   صتتتتحتترا  و  گتتلتتبتتن  ستتتتر  ( 
 

داده2   یله   ساحل  تن  بر  تنش  ( 

دید 4  ایخروشنده  بحر  یکی   ( 
 

 است؟ درست گزینه کدام در شدهمشخّص واژ  دستوری  نقش  -3

 شمشیر   ضربت  تودستتتتت   ز که دوستتتتتتتی  ( به1

دل،2  کنیتتد   آگتته  را  دلتتدار  کنتتدمی  ختتتتتترابی  ( 

 رسید  لتتتتتتب به جان را  بادیتته تشنگان  ( گتتتتتتر3

 داغ از  ُپتتتتتتر  الله  درون جتتز دلتتتتتتی ( نیستتتتتتت4
 

 اصول   ضرب  که  آیدم  طبع   موافق  چنان 

شما  جان  و  من  جان  دوستان  ای   زینهار 

 اندری  خوش  خواب  به  کجاوه   در  خفتته  وت

 بیمار  نتترگس   چشم  دو  جتتتتز  تنی  نیست
 

 ( مسنتد)

 ( نهتتتاد)

 )مفعول(

 )مسنتتد( 

 است؟ درست گزینه کدام  در شده،مشخّص کلمه  نقش  -4

 را   ما کتتتتترد پتتتتتریشتتان  عشتتقش ( چتتتتتنان1

 کرد نتتتتوا  بلبل  را غتتتتنچه  چتتتتون  لتتتتتتتتب( 2

         او  چون بشتکستت  ما  صتبر  ( ستتتتتتتتتپتتتتتتتتتتتتاه3

چتو4    شتتتتکستتتتتتیتم  گتردن  را  ختویتش  نتفتس  ( 
 

 را   ما   کردنتوان  جمع  دیتگر  کتته 

 را    ما   کرد  خندان  و   بشکفت   گل  چو

 را   ما   کرد  تیترباران  غتتمتزه  بتتته

 را  ما   کرد  گریبان  در  ختود  ستتتر
 

 (مسند)

 ( نهتتاد)

 )متمّم(

 )مفعول( 

 است؟  آمده درست............   گزینه جزبه  هاگزینه همه در ترتیب به شده،مشخّص هایواژه دستوری  نقش  -5

 آخر   کشید  بدنامی به  ختتتتتتتتودکامی ز کارم  ( همه1

 شمع  چو  قدم  اندر شمیرمتتت  که خواستتتتتتتم( می2

 رود می  باغتتتی  و  صتتتتتتحرایی به دل را  کستتتی( هر3

 عجتب ای    گفتت   شتتتد   عمر   اینتک   گفتم   را   دوستتتتی (  4
 

   ها محفتتل  سازند   کتزو  یراز  آن  ماند   کی  نهان 

 نکرد    ستتحر  نسیتم  چو  ما  به  گذر  ختود  او

   هر کس از سویی به در رفتند و عاشق سوی دوست

 سر؟   به  بردی  چون  دلدار  بی  که  دارممی  طُرفه
 

 ( مفعول -نهاد  )

 (بدل - الیه مضاف )

 (نهاد - الیه مضاف )

 ( مستند   - متّمتم ) 

 است؟ درست  تماماً گزینه  کدام در ترتیب به  شده،مشخّص هایواژه دستوری  نقش  -6

 عشتتتق  کمتتتند  استتتتتتیر  شدند  کتتتس  ( بسیار1

 عشتتق کشتتته وجود بر  گذری افتدت  ( گتتتتتتتتتتر2

 استتت  روشتتن روز  ما شتتب راستتتیبه  ( امشتتب3

 نِه  میتان  در  خرقته  یتا  بپوشتتتتان،  نظر  ستتتعتدی(  4
 

فتاد  و  شتور  این  من   بتترای  از  نه  تنها   شتر 

 آری    جان  مرده   جسم  در   که  بگوی  سخن

 است  دشمتتن  رغم علی  دوستت  وصتال   عید

 فقتتتیری  جامتتته   در  نباشتتتد   روا   رنتتدی
 

 ( الیه  مضتاف   - مسند )

 ( مفعول - الیه مضاف )

 الیه(  مضتاف -)قید

 ( متّمتتتم   - )نهتتتتاد  

 دارد؟ متفاوتی دستوری  نقش شدهمشخّص واژ   کدام  -7

تتتتتروان خطه ز ( متتتتترا1  ا متتتتتلتتتتتک  فکن برون  شتتِ

 ستتتتتلتتتتمان  استت راه ایتتتتن ستتتتتودای  ( گتتتترت2

 تیغ  و نتتتتتتورزیتتتد را  قتتتتتتلم کتتتتتتو( هتتتتتتر آن3

 تتم تترفتتتتتمی  درش  غالمتتتتتتتتان  خیتتتتتتتتتتل در  ( دوش4
 

   بال بحر هزار صتتد او در استتتتتتتتتتتتتتت  ایفرضتته که 

  است  آن منزل اوّل که بتتتتتتتتتتتتگذر  ختتتتتتتتتتتتود ز

 دریغ  ای  مگتتتتتتو بتتتتمتتیتتتترد گتتتتتتر  او بتتتتتتر

 کستتتتی؟   چتتتته باری تو  بیچاره  عاشتتتتتتق ای  گفتتتتتتتتت
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 شده است؟درستی مشخّصدر چند مورد نقش دستوری واژه به  -8

 کنی   فرمتان  هتتتتتتتک  آیتد  بهتر  را  تتتتتتتتتتتتتو(  1

 آفرید  گُرد  کاویخت  ( بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدانستت2

ز3  نتیستتتتت   بتیتم  ختتداونتتدشتتتتان  جتز  کتس  ( 

 شگُفتت  گتتون ترتهت را  متتتتترغ آن  نمتتتتود( می4

 کنی    توران  ستوی  نتتتامتتور  رخ 

 ندید  درمان  چاره  از  جز  را  آن  متتر

 نیست    تسلیم  حرف  فرهنگشان  به

 گفتتتت  بتته  او  آیتد  کتتاندر  باشتتد  کتته  تتتا

 (مفعول)

 (نهتتتاد )

 (مسنتد )

 ( متّمتم ) 

 چهار( 4 ( سه3 ( دو2 ( یک1

 .است  آمده درست ،ترتیب  به..................   گزینه جزبه   هاگزینه همه در  شدهمشخّص هایواژه  نقش  -9

 را اطفال  جمعه دارد تلتتتتتتتتتخ شنتتتبه، ( فتتتکتتتر1

 خیالتتتتتتیم   آرایچتتتتتتمن  نشینانگوشتتتتتته  ( متتتا2

 بالستتتت   آستتتانیتندریا را   آغتتتتتتوش تشتتتنه( 3

 رسید عشتتق تیتتر هتتچ  را  دلتم کته  کن  ( قتیاس4

 نهاد( -الیهاست )مضاف  خوش  اندیشه فردا  بی  امروز  عشترت 

)بدل  بار  گتل،  نکهت  ما  خلوت  در  مسند( -نتدارد 

 نهاد( - ساحل ماند، ماند )متمم   در دامان   که   کس   هر   صدف   چون 

 مسند(-گشت )مفعتولمی  سپر  جان  تو  هجر  ناوک  پیش  که

 

 در کدام گزینه به اجزای اصلی جمله زیر اشاره شده است؟   – 10

-ها را مهمترین و مناسبی ادبیّات پس از بررسی و بازخوانی متون کُهن، تحلیل تطبیقی افسانهگران حوزه »پژوهشگران و تحلیل

 دانند.«ها میترین راه برای رسیدن به معانی پنهان اجتماعی آن

 جزئی گذرا به مفعول( سه2 و متمّم( چهار جزئی گذرا به مفعول 1

 ( سه جزئی گذرا به متمّم 4 گذرا به مفعول و مسند ( چهارجزئی3

های بارز مبالغات دور از منطق و در عین حال حاوی مضامین غرورانگیز ستایشی محسوب عبارت »مدایح انوری، نمونه  –  11

 شوند.« چندجزئی است؟  می

 مفعول جزئی گذرا به( سه2 سه جزئی گذرا به مسند ( 1

 ( چهار جزئی گذرا به مفعول و متمّم4 گذرا به مفعول و مسند ( چهارجزئی3

اند.« از جهت اجزای اصلی زبان پیچیده و معمّاگونهعبارت »ابیات دیوان بیدل دهلوی در مقایسه با سایر شاعران فارسی  –  12

 آن، با کدام عبارت هماهنگ است؟  

 تر کرده است.های پژوهشگران، خواندن متون ادبی را سادهشرح و تحلیل (1

 های دیگری چون حکمت، وع  و تعلیم داشته است. ی ادب فارسی، ادبیّات تعلیمی، نامدر آثار گذشته (2

 نواز است. گیر و چشما چشمی مگونی در ادبیّات داستانی گذشتهتنوّع و گونه (3

 اند.ی ادبیّات غرب دانستهترین چهرهای یوهان ولفگانگ گوته را برجستهعدّه (4

 عبارت زیر از جهت اجزای اصلی آن با کدام عبارت هماهنگ است؟  – 13

 داند.«  قین میی منافدار محسنین و تحقیرکنندهی پیامبران و حف  نام نیکوکاران، خود را دوست»خداوند با ذکر قصّه

 داشت.این مایه شفقت و مهربانی و خاکساری، دوستان و دشمنان او را در حق وی به اعجاب و تسلیم وا می  (1

 گویند. ها، رمان و انواع وابسته به آن را ادبیّات داستانی میآثاری با ماهیّت داستانی و تخیّلی، چون قصّه (2

 ال ما همیشه به عنوان یک رکن اساسی، نقش مهمّی داشته است.بنا بر تحقیقات روشن، ترجمه در سنّت گذشته و ح (3

 ی اخیر یاری خواهد کرد. ادبیّات داستانی، ما را در بازشناخت ادب و فرهنگ ایرانی و تاثیرپذیری آن از فرهنگ اروپایی در سده  (4
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 حذ  فعل به قرینه لفظی و معنوی درس دوم:  

کنند، به  و حذف میآورند را نمی فعل قسمتی از جمله، مخصوصاً  در زبان ادبی بنا بر دالیلی مانند پرهیز از تکرار یا بالغت کالم،  

    اند: ها دو نوعگویند. این حذف« میحذف به قرینهاین کارکرد »

 در کالم وجود داشته باشد.هرگاه واژه یا واژگان حذف شده از جمله در جمله قبل یا بعد یا   حذ  به قرینه لفظی: - 1

 و به شکر اندرش مزید نعمت.  است منّت خدای را َعزَّوجَلَّ که طاعتش موجب قربت 

، حذف به  ی قبل وجود دارداست و چون آن لف  در جمله   )به شکر اندرش مزید نعمت است(، »است« از جمله دوم حذف شده

 گویند. قرینه لفظی می

گتتنتتجتتیتتنتته گتتوهتترش بتتفتترمتتود   ی 
 

ستتتترش   فشتتتتانتتدنتتد  بتتر  زر  و  پتتای   در 
 

)زر بر سرش فشاندند(، »فشاندند« از پایان آن حذف شده است و چون در جمله قبل لف  »فشاندند« وجود دارد، حذف به قرینه 

  لفظی است. 

هتتتم ثتتتریّتتتا  تتتتا  متتتقتتتامتتتت   چتتتنتتتاناز 
 

فتترق    ثَتتری  تتتا  ثُتتریّتتا  بتتیتتناستتتتت  کتتز   و 
 

قدر تفاوت است که از ثُریّا )پروین( تا ثَری )خاک( فرق است و بین )تفاوت( است. »است« از جمله آخر  از مقام تو تا ثُریّا همان

 حذف شده است.

ختتتوبتتترویتتتان  کتتتمتتتنتتتد   گتتترفتتتتتتتار 
 

ختتبتتر    متتدحتتش  از  ذَمبتتاشتتتتد  نتته  از   نتته 
 

 کردنش با خبر است، نه از ذَم و نکوهش کردنش با خبر است.کسی که گرفتار کمند خوبرویان شده است، نه از مدح  

منظور از حذف در کنکور، حذف فعل یا قسمتی از جمله است که    در واقع هر نقشی ممکن است حذف شود ولی غالبا   *توجّه:

 . محذوف استنهاد  ولی  وجود ندارد فعل  فعل در آن باشد. در مثال زیر حذف

 از عشقشگویند مگو سعدی، چندین سخن 

 .دگیراین حذف را در نظر نمی کنکور معموال « نهاد است که حذف شده است ولیهاآنگویند... »میها  آن

 در کالم وجود نداشته باشد.شده  هرگاه واژه یا واژگان حذف ی معنوی:حذ  به قرینه - 2

دادن  نتتان  بتتهتتر  ز  نتتختتواهتتم  آبتتروی   متتن 
 

 ای مرگ بِته کته بیمتاری ش طتایفتهتتتتتتکته پی 
 

از راه معنی  « از جمله حذف شده است و چون در کالم وجود ندارد و  است»است.  ای مرگ از بیماری بهتر  که پیش طایفهبرای  

 گویند. میمعنوی  یقرینهآن را حذف به   بریم،به آن پی می

 نه هر چه به قامت مهتر، به قیمت بهتر.

 حذف شده است و چون در کالم وجود ندارد حذف به قرینه معنوی است.  عبارت فوق  فعل »است« از هر دو جمله

 !استبه قیمت بهتر  ،استنه هر چه به قامت مهتر 
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 لفظی هم معنوی( به قرینه شود. )هم«، در بسیاری از موارد، به قرینه حذف میاستفعل اسنادی، مخصوصاً » *نکته:

آفتاق  در  بته هر کته  ستتتعتدی  نتالته   رستتتیتد 
 

زدههتتم    متتیآتشتتتتی  نتتفتتیتتر  تتتا   آیتتدای 
 

 ل حذف شده است. رسید ناله سعدی به هر که در آفاق بود یا است.فعل »اسنادی« از پایان مصراع اوّ

 شود.فعل اسنادی حذف می معموالًبعد از کلمات تفضیل )بهتر، بِه، کِه، داناتر، اعلم، افضل و...(    :مهم  *نکته

 که نظر باشد ولی گفتار نباشد(است که نظر باشد و گفتار نباشد )آن بهتر  بِهآن 

 (است. )الهی آن چیز را عطا کن که آن بهتر بِهالهی آن ده که آن 

 ؟(بهتر است یا آنکه شکر را ساخته استاست که شکر سازد؟ )ای دوست شکر بهتر یا آنبهتر ای دوست شکر 

 شود. حذف میمعنوی « به قرینه خورمقسم می» فعل اغلب... ( و   »به« ) به جان تو، به خدامانند  حروف قسم عد از ب *نکته:

 دوستتی که ز دستت تو ضتربت شتمشتیر  هتتتتتب
 

را   حتتلتتوا  کتته  ختتورم  ارادت  ذوق  بتته   چتتنتتان 
 

 .خورممیخورم که حلوا چنان میکه از دست تو ضربت شمشیر را آنخورم قسم میای که با تو دارم به دوستی

 جان دوستتت که غم پرده بر شتتما ندَرَد  بتتتتتته
 

کتنتیتتد  کتتارستتتتاز  التطتتاف  بتر  اعتتتمتتاد   گتر 
 

 دهد اگر به الطاف کارساز خداوند اعتماد کنید.که غم آزارتان نمی خورمقسم میبه جان دوست  

 محذوف به قرینه معنوی باید در نظر بگیریم. یک فعل   هر منادایی بعد از   نکته: *

مترنت    حتتافت  دهتر  چتمتن  در  ختزان  بتتاد   از 
 

 ختار کجتاستتتت ر معقول بفرمتا گتل بیتتتتتتفک 
 

 ه روزگاران، مهری نشتتستتته در دلتتتتتب  ستتعدی
 

نتتمتتی  روزگتتاران بتتیتترون  بتته  اال  کتترد،   تتتوان 
 

 باید حذف فعل به قرینه معنوی در نظر بگیرید، حتّی اگر فعلی در کنار منادا باشد. حتما ت داشته باشید که به ازای هر منادا  دّق توّجه: *

 ه در جنّت نخواهی یافتتتتتمی باقی ک  ساقیبده  
 

 ار آب رکنتابتاد و گلگشتتتت مصتتتال را تتتتتتتکن 
 

 « حذف شده است. کنم شروع می وجود دارد و عبارت » « به احتمال زیاد حذف به قرینه معنوی  ....  به نام ...   بعد از »   نکته: *

جتتتان ختتتداونتتتد  نتتتام   آفتتتریتتتن بتتته 

چتتاشتتتتتنتتی نتتام  زبتتانبتته   هتتا بتتختتش 
 

آفتتریتتن  زبتتان  در  ستتتتتختتن   حتتکتتیتتم 

بتتیتتانحتتالوت در  متتعتتنتتی   هتتاستتتتتنتت  
 

 شود. «، به قرینه معنوی حذف می   است   فعل اسنادی » معموال  «    ........   ........ که   آن نژند    «، »   ........   ...... که   بلند آن    بعد از عباراتی مانند: »   نکته: *

بتتلتتنتتدش  ختتواهتتد  او  کتته  ستتتتر  آن   بتتلتتنتتد 
 

نتتژنتتدش  ختتواهتتد  او  کتته  دل  آن   نتتژنتتد 
 

 در این ساختار ممکن فعل بیاید و حذف فعل نداشته باشیم. *توجّه:

 گیرد دستتت دوستتت   هتتتتتکباشتتد  دوستتت آن 
 

پتتتریشتتتتتان  و  در   درمتتتانتتتدگتتتی حتتتالتتتی 
 

شتود و حذف  « حذف می استت فعل استنادی »معموال  «   راننده فقط .......... «، »  معلّم فقط .......... بعد از عباراتی مانند: » *نکته:

 معنوی داریم. یبه قرینه
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 معنوی وجود دارد. یحذف به قرینهمعموال «   و ...  ساکت، کافی  »بعد از کلماتی مانند *نکته:

 شود.معنوی حذف می یبه قرینهمعموال  «،  از مسافرت چه خبر؟ ی مانند »پرسش فعلِ عبارات *نکته:

 

 های دیگر فرق دارد؟ در کدام گزینه نوع حذف )از نظر قرینه لفظی و معنوی( با گزینه -14

 ه هیچ محرم راز تتتتتقّ صتتحبت دیرین کتتتتت( به ح1

می2 ز    (  گنتتاه  صتتتتد  کتته  حجتتابخور  در   اغیتتار 

مستتتیح3 نتافته( هوا  بتاد  و   گشتتتتای نفس گشتتتتت 

 ره هیچ نشتتد حاصتتل و هنوز تتتتتتز قلب تیتتتتتت( ج4
 

یتتک  یتتار  حتتقبتته  نتترستتتتدجتتهتتت  متتا   گتتزار 

کتنتنتتد ریتتا  و  روی  بتته  کتته  طتتاعتتتی  ز   بتهتتتر 

آمتتد ختروش  در  مترغ  و  شتتتتد  ستتتبتز   درختتت 

اکستتتیر میتتتتتتتبتاطتل در این خیتال ک  کننتد ه 
 

 

 معنوی وجود ندارد؟در کدام گزینه حذف به قرینه   -15

عتتزیتتز 1 یتتار  آن  ره  ختتاک  کتته  تتتو  وفتتای  بتته   ) 

متتتنتتتی(  2 و  کتتتبتتتریتتتا  رستتتتتد  را  او   متتتر 

ضتتتتترب (  3 آداب  در  متتاهتتر  دو  آن   چتتنتتیتتن 

لعتل نوش4 ز  پی( گفتم  را چته ستتتود؟تتتتتتلبتان،   ر 
 

بتتیتتار بتتی  اغتتیتتار  از  آیتتد  پتتدیتتد  کتته   غتتبتتاری 

غتتنتتی ذاتتتش  و  استتتتت  قتتدیتتم  متتلتتکتتش   کتته 

حتتترب  هتتتفتتتتتتتاد  نتتتمتتتودنتتتد  رد  هتتتم   ز 

 رینش جوان کننتدتتتتتتی شتتتکگفتتا بته بوستتتته
 

 

 بینید؟در کدام گزینه حذف به قرینه معنوی می  -16

 راه ردانتتتتتتتتتم ز دارم نقتتتل  ( چتتتتتتنتتتتتتتتتیتتتتتتن1

 شد بامتتتداد  یوزه در  بتتتتتته  پتتتتتتیتتتری  ( کتتته2

 نیست   قتتتتتتخل یخانه این  شتتتتتتگفت  ( یتتتتتتکتتتی3

بگفتتتا4  خطتتاستتتتت  لف   هتتتتتتتچ  این  خموش،  ( 
 

 شتتاه   گتتدایتتتان  متنتتعتتم،  فقیران 

 داد   آواز  و  دیتتتتد   مستتتتتتجتدی  در

 مایست  شوخی،  به  دهندت،   چیزی  که

 ماست   ختتداوند  ختتانتته،  ختتداونتتد
 

 

  ی لفظی وجود دارد؟در کدام بیت حذف به قرینه -17

 ( اگر آن ترک شتتتیرازی، بته دستتتت آرد دل متا را 1

 دانستتم( من از آن حُستن روزافزون که یوستف داشتت 2

 ر نفرین دعتا گویمتتتتتت( اگر دشتتتنتام فرمتایی و گ3

مِی4 و  مطرب  از  حتتدیتتث  کم  (  دهر  راز  و  جو گو   تر 
 

 بته ختال هنتدویش بخشتتتم، ستتتمرقنتد و بختارا را  

 ی عصتتتمتت برون آرد زلیختا را کته عشتتتق از پرده

متی تتلتخ  را جتواب  شتتتتکترختتا  لتعتتل  لتتب   زیتبتتد 

 که کس نگشتتتود و نگشتتتاید به حکمت این معمّا را 
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 زمان افعال

شود که هر کدام بنا به کاربرد چند نوع  )مستقبل( تقسیم میآینده    )مضارع( و حال  )ماضی(،  گذشته  زمان افعال به سه حالت؛  

 باشند.  می

 ماضی ساده
 هابن ماضی + شناسه

 پوشیدم، پوشیدی، پوشید  پوشیدیم، پوشیدید، پوشیدند

 مجهول سوم  

 مفرد  شخص 

 منفی سوم  

 شخص مفرد 
 فعل کمکی

 ندارد نپوشید پوشیده شد

 ماضی استمراری 

 می + ماضی ساده

 پوشید پوشیدی، میپوشیدم، میمی

 پوشیدندپوشیدید، میپوشیدیم، میمی

 ندارد پوشیدنمی شدپوشیده می

 ماضی بعید

 صفت مفعولی + بودم، بودی، بود و ...

 پوشیده بودم، پوشیده بودی، پوشیده بود

 بودیم، پوشیده بودید، پوشیده بودندپوشیده 

 نپوشیده بود پوشیده شده بود
 بودم بودی بود

 بودیم بودید بودند

 ماضی نقلی

 صفت مفعولی + ام، ای، است، ایم، اید، اند

 ای، پوشیده است)پوشیده(ام، پوشیدهپوشیده

 انداید، پوشیدهایم، پوشیدهپوشیده

پوشرریرده شررده 

 است
 استنپوشیده

 ام ای است

 ایم اید اند

 ماضی التزامی

 صفت مفعولی + باشم، باشی، باشد و ...

 پوشیده باشم، پوشیده باشی، پوشیده باشد

 پوشیده باشیم، پوشیده باشید، پوشیده باشند

پوشرریرده شررده 

 باشد
 نپوشیده باشد

باشرم باشری باشرد 

 باشیم باشید باشند

 ماضی مستمر

 داشت و ... + ماضی استمراریداشتم، داشتی،  

 پوشیدپوشیدی، داشت میپوشیدم، داشتی میداشتم می

 پوشیدند پوشیدید، داشتند می پوشیدیم، داشتید می داشتیم می 

داشرت پوشریده  

 شدمی
 پوشیدنمی

داشررتری   داشررترم 

داشررتریرم  داشرررت  

 داشتید داشتند 

 مضارع اخباری
 هامی+ بن مضارع + شناسه

 پوشندپوشید، میپوشیم، میپوشدمیپوشی، میمیپوشم، می
 - پوشدنمی شودپوشیده می

 مضارع التزامی
 بر + مضارع ساده

 بپوشیم، بپوشید، بپوشند،  بپوشم، بپوشی، بپوشد
 - نپوشد پوشیده بشود

 مضارع مستمر

 داری، دارد، داریم، دارید، دارند+مضارع اخباری  دارم، 

 پوشدپوشی، دارد میمیپوشم، داری  دارم می

 پوشندپوشید، دارند میپوشیم، دارید میداریم می

 

پروشررریرده   دارد 

 شرررررود مرررری 

 

 پوشدنمی

دارد   داری   دارم 

 م دارید دارند رر داری

 

 آینده

 خواهند + ماضی ساده ، خواهید  ، خواهیم    ، خواهد   ، خواهی   ، خواهم 

 خواهم پوشید، خواهی پوشید، خواهد پوشید

 خواهید پوشید، خواهند پوشیدخواهیم پوشید،  

 نخواهد پوشید پوشیده خواهد شد 

 خواهم خواهی خواهرد 

خرواهریرد   خرواهریرم 

 خررررواهررررنررررد 

 

 *چند نکته مهم
شتوند، دوم شتخص جمع مضتارع اخباری و ستوم شتخص مفرد  ها از »بن مضتارع + ید« ستاخته میدر افعالی که بن ماضتی آن  -1

 است.یکسان  ماضی استمراری
    هستند.یکسان دوم شخص جمع مضارع التزامی و فعل امر جمع نیز   -2
 شناسه ندارد.سوم شخص ماضی مفرد،  –3
 روم = برومگویند / گویند = میآید.  می»ب« »می« و  بدون  التزامی گاه  اخباری و مضارع  –4
 فعل را در جمله خوب بررسی کنیم. ممکن است فعل مضارع اخباری در راهر مضارع التزامی بیاید و یا برعکس. – 5

 ( انگیزد؛ مضارع اخباریبرانگیزد = بر میروم = بروم؛ مضاررع التزامی /   ) برانگیزد ها  اَش فتنهز پیروم اگر 
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 شده مضارع اخباری است؟ کدام فعل مشخّص -18

 هتای محبّتت گرددر متالتتتتتتتتتتتتتک غم( جتتتتتتتانم ا1

متاه می2 فروغ  روشتتتن (  او  قصتتتتتتتتتر  بتام  ز   دیتدم 

 ( شتتکر ختتتتتدا کتتتتته بتتتتتاز در ایتتتتتن اوج بارگاه 3

 ( شتتاها اگر بتتتتتته عرش رستتانتتتتتتم ستتریر فصتتل4
 

 متن گتدا گتردم و نتامتش بته دلتالت برود  

 آورددیوار می  شرم آن خورشید در  که رو از

می عتترش  شهپرمطتتاووس  صیتت   شنود 

درم این  متستکین  و  جتنتابتم  این   مملوک 
 

 ( گتتتردد)

 ( آوردمتی)

 شنود()می

 ( رسانتتتتم ) 

 

 است؟ آمده درستبه ترتیب  گزینه کدام در زیر ابیات در شدهمشخّص هایفعل از یک  هر زمان -19

 فتتتترونشتتتتتتیتتتتنتتتتد   ورم  و  درد  تتتتتا

 را   درون  آتتتتتتتتتتتتتش  متتتکتتتن  پتتتنتتتهتتتان

 داری  نهفتتتتتتتتتته   دل آتتتتتتتتتش      ترتگتتتتتتت

 کردند   ضتماد  آن  بر  کتتتافتتتور 

 پنتتد   یکتتی  شنتتو   جتان  سوخته  زین

 جتانَتتتتتت  بتتته  جانتتتت  ستتوگند   ستتتتتتوزد  

 اخباری مضارع – امتتر –  نهی –  ساده  ماضی –  ساده  ( ماضتی1

 اخباری  مضارع – امر –  نهی –  ساده  ماضی – التزامی  مضارع (2

  التزامی مضارع – امتتر –  نهی –  مطلق  ماضی –  ساده  ( ماضی3

 التزامی  ماضی – نهی – امر –  مطلق  ماضی – التزامی  ( مضارع4

 

 در کدام گزینه فعل ماضی نقلی وجود دارد؟  -20

 استت نهفتتتتته  چشتمت به  شتکوه  کتتتتتتتتربال  ( یک1

 کنم«   بیرون  اتجتامته  غرامتت  رتتتتتتبه  ( گفتت »از2

 متتا   ختتاک  ذره  هر  کتته  کنیم  چون  شتتتکر  این(  3

بته4  استتتتت  زنتده  من  داغتدار  دلِ  عشتتتق  حرف  ( 
 

متتتجتتتّستتتتم   ای    قتتتتلتگاه   گتتتودال   روضتتته 

 نیست«   تار   و   پود   ز   نقشی   جز   است   پوسیده » گفت  

 است   گرفته   ستتویتتدا   رنتتتگ   عتتتشتتتق،   داغ   از 

 را   سوخته   جاِن  استت   حتتیات   آب   آتتتتش،   کتتته 
 

 

 دارد؟ مفرد، شخص سوم  نقلی  ماضی  فعل بیت  کدام  -21

 بود  برده  متتتتن از آسایش داشتنصحبتتتتت  ( پاس1

 او؟ جان ردتتتتبمی کتتتتی  پذیرد دم  کاین  آن  ( گفت2

 نماند   فنا از  اثر  دو عالم در  کتتتته  ختتتتتتدا  ( بتتتتتته3

 صرفه کار  بشد دستتتت  از  حیرتتتتم  چتتتنتتتیتتتن  ( با4
 

 شمع   چو  آسودم  رفتم،  خمتتوشم  دامان  زیر 

ختدا  است آمده  مست  خدا   کز  آن  بود  باقی   با 

چشمۀ  باشد   گرفتته  عتتلی  چتتتو  را   بقا  سرِ 

جان دل    از  آنتچ  ام افزوده  غتم   در  امکاسته  و 
 

 

  است؟  متفاوت ابیات  سایر  با  شده،مشخّص بخش در  فعل شمار  و شخص بیت،  کدام در  -22

 کرد  نتوان دوا  و  استت عتتتتشتتتتتق تو درد  ماگفتی( 1

 مبادا که  پرسی  و ناحق  ماریتتتتختتتتتی ( ختتتتون2

 مبتال  تو  هجر  بالی  بته  بینوا  هتاتف  چو  ام( شتتتتده3

 حشر  در  تا گشت خواهیم تو تیغ  ( قتتتتتتتتتتتتتیتتتل4
 

 کرد؟   نتوان  چرا  تو   از  دوا  تتوستتتت  از  دردم 

 هرگز  و   نه  و  خون  این   به  گتتتتیرند   تو  دامان

 مابرهانی  بال  این  از   گر  دلتربا  تو  به  بال  نرستتد

 قاتتتتل  دامتتن   بتتگتتیتتریتتم   بهانته  بدیتن 
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 ی پیشین و پسینهاگروه اسمی و وابستهدرس سوم:  

 های زیر دقّت کنید:  به نهاد و مفعول جمله

آورد.  کتاب   معلّم  دانا  را  معلّم  خوب  آن  کتاب   آورد.  دو 

 گروه مفعولی          گروه نهادی                   مفعول                نهاد    

گوئیم. هر  میگروه نهادی، گروه مفعولی و...  ها توانند، بیش از یک واژه باشند که به آنهای دیگر مینهاد، مفعول و بعضی از نقش

یک یا چند وابسته شود و  ی گروه محسوب میگروه اسمی، از یک اسم که هسته« هستند.گروه اسمیها، یک »یک از این گروه

 های پیشین و پسین را بیاموزیم. وابسته  بایدبرای شناخت گروه اسمی  شود.پسین ساخته می پیشین و

 است.شاخص  مورد  1مورد آن صفت و   6آیند که ها پیش از هسته میاین وابسته های پیشین:وابسته

 مثال صفت ردیف

 معلّم آمد.  آن صفت اشاره  1

2 
 صفت شمارشی اصلی  

 مین  تُو ترتیبی با  

 معلّم آمدند.  دو

 معلّم آمد.  دومین

 معلّم آمد؟  کدام صفت پرسشی  3

 معلّم آمد.  بهترین صفت عالی  4

 معلّمی آمد!  چه صفت تعجّبی  5

 معلّم آمدند و ...  چند صفت مبهم 6

 محمّدی آمد.  سرهنگ شاخص  7

 :*چند نکته مهم

 گیرد.در جایگاه وابسته پیشین است ولی در جایگاه وابسته پسین نیز قرار می»صفت مبهم« در اصل   -1

شتتتتو  آستتتتمتتان  بتتر  زمتتیتتن  مشتتتتت   ای 
 

 ضتتتتتتتتتربتی چتتتتتتندر وی بنتتتتتتواز تتتتتتب 
 

 

ی پیشتین استم باشتند. اگر تنها و یا به صتورت شتوند که وابستتهزمانی صتفت اشتاره محستوب میاین، آن، همین، همان و ...    -2

 هستند.ضمیر اشاره جمع بیایند،  

 ضمیر اشاره  صفت اشاره

 را دیدم.  آنانرا دیدم، من  آن من را دیدم.  آن مردمن 
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 باشد.  ضمیر پرسشی و هم می تواند صفت تعجّبی تواند  ، هم میصفت پرسشیتواند  « هم میچه»  -3

 ضمیر پرسشی  صفت تعجّبی صفت پرسشی

 خوانی؟می چه آمد!  چه معلّمی آمد؟  چه معلّمی

 باشد.صفت مبهم تواند  و هم میصفت پرسشی تواند  « هم میچند»  -4

 صفت مبهم صفت پرسشی

 آمدند و به مدرسه رفتند.  چند معلّم  آمد؟  چند معلّم 

رفته استت.دگر روز باز اتّفاق اوفتاد  نیز به کار میپیشتین  استت که در گذشتته به صتورت  پستین  »دگر« یا »دیگر« صتفت مبهم    -5

 )روزِ دیگر...(

 گیرد. « است که معموال نقش قیدی می ضمیر مبهم شود و » « اگر به صورت تنها بیاید، صفت مبهم نمی دگر، دیگر »   -6

 ها خبری نیست.از این حرفدیگر  بیند که رستم با تاسف می

 رفته است. است، در گذشته به صورت صفت پیشین نیز به کار می پسین  « که در اصل صفت  عدد+ تُ م صفت ترتیبی با ساختار »   - 7

 گروه سواران رسیدند. )روزِ دوم( دوم روز

 بعضی و ...   ای، برخی،  چندان، پاره   چندین،    چند،    اندکی،    یکی، دیگری، دیگر، دگر، قدری، خیلی،    هیچ،      چند نمونه از صفات مبهم: همه،   - 8

 

بدون  اهلل، امام، میرزا، ستردار و...« که  کلماتی مانند »سترهنگ، علّامه، دکتر، مهندس، شتهید، آقا، خانم، دایی، عمو، آیت  شراخص:

 آیند. )هسته معموالً یک شخصیت است(مینمایی پیش از هسته هیچ نقش

 ها را نوشت.محسنی نسخه دکتر  محمّدی آمد. سرهنگ

 و شاخص نباشند.  توانند نقش دیگری بگیرندمیآیند،  کلماتی که در نقش شاخص می  *نکته بسیار مهم:

 نهاد  الیهمضاف متمّم مسند

 به مطب آمد.  9ساعت  دکتر مرتّب بود.  دکترلباسِ  گرفتم.  دکترها را از نسخه است دکترعلی  

 

 شدن کلمات فوق، سه شرط وجود دارد:برای شاخص محسوب

 نُمای اضافه »تِ یا یِ« نداشته باشند.نقش  -3پیش از هسته باشند.   -2نیایند.  تنها   -1

کرد دگر   خواهم  عشق  ترک  من  که     مگوی 
 

انتکار    نشتنود  اقتترار  پتس  از  قاضتتی   کته 
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 است.الیه مضافمورد  1مورد آن صفت و  3آیند که ها پس از هسته میاین وابستههای پسین:  وابسته

 

 مثال صفت ردیف

 .آمد  دوممعلّمِ   م  تُصفت شمارشی ترتیبی با   1

 .آمد  داناترمعلّمِ   صفت تفضیلی 2

 .آمد  مهربانمعلّمِ   صفت بیانی 3

 (...خود معلمِ    آمد. تآمد. )معلّمَ  علیمعلّمِ   الیهمضاف 4

 

 : *چند نکته مهم

های درستی جدید  ی پستین در نظر گرفته بود، ولی کتابی جمع و »ی« نکره را وابستتههای درستی نظام قدیم، نشتانهکتاب – 1

 ها نیاورده است. ها را »وند« گرفته و جزء وابستهآن

 آیند.مینمای اضافه »تِ یا یِ« های پسین با نقشوابستهبه جز ضمیر متّصل،  – 1

 باشند.میصفت ها شود( و باقی وابستهالیه میهستند )ضمیر نیز مضافاسم ز نظر ساختاری الیه اشاخص و مضاف  - 2

 که در ادامه مفصالً شرح داده شده است.  ترین وابسته استمهم: صفت بیانی

 کند و پن  نوع است.را مانند: رنگ، اندازه، جنس، زیبایی و... بیان میویژگی موصوف صفت بیانی، صفتی است که 

 کند.  صفتی است که چگونگی و خصوصیّات موصوف را بیان می صفت مطلق یا ساده: - 1

 و ...   سیاه، بزرگ، نرم، سرد، زشت، خوب، قدبلند، سرسخت، توانمند، خطرناک

استت و ستاختمان صتفت مدّ نظر نیستت. به همین دلیل،  از نظر معنایی  منظور از »صتفت ستاده« در اینجا، صتفت ستاده  *توجّه:

 اند.های قد بلند، سرسخت، توانمند و خطرناک در این قسمت آمدهصفت

 « کار داللت دارد.کننده یا انجام دهندهصفتی که بر »  صفت فاعلی:  - 2

 مثال ساختار و الگو

 گوینده، پوشنده، دونده، گیرنده تَ نده+    بن مضارع

 خوانا، گوارا، پویا، زیبا ا  +بن مضارع  

 خندان، جوشان، گویان، روان ان  +بن مضارع  

 آموزگار، پرهیزگار گار  +بن مضارع  

 خریدار ار  +بن ماضی  

 زرگر ، توانگر روشنگر     گر  +اسم / بن / صفت 

 خداشناس، راستگو بن مضارع  +سم / صفت  ا
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 معنی مفعولیّت دارد. صفت مفعولی:  - 3

 خورده، پوشیده، جوشیده، رفته ه+  بن ماضی  

 

شود. رفته، پذیرد. ولی از فعل الزم نیز ساخته میصفت مفعولی در اصل باید از فعل متعددی ساخته شود که مفعول می  *توجّه:

 آمده، سوخته، افتاده و ... 

 رساند. )خوردنی: آنچه که قابلّیت و شایستگی خوردن را داشته باشد.( شایستگی و لیاقت موصوف را می   صفت لیاقت:   - 4

 دیدنی، دوختنی، بستنی، سوزاندنی، شکستنی ی  +مصدر

 دهد.موصوف را به جا، مکان، جنس، نوع و... نسبت می  :یصفت نسب - 5

 آسمانی، تهرانی، نیلوفری، خاکی ی  +اسم 

 سیمینه، پشمینه ینه  +اسم

 سیمین، زرّین، بلورین، نگارین ین+اسم

 کودکانه، عارفانه، جاهالنه انه  +اسم

 جسمانی، روحانی، ربّانی انی  +اسم

 گانه، جوادیّه، بهاره و...اسم منسوب ساختارهای دیگری نیز دارد. بچه *توجّه:

 

های پیشتین و پستین یا تعداد  مربوط به وابستته ُپرتکرارترین ستواالت در کنکورهای چند ستال آخر،یکی از *نکات بسریار مهم: 

 گویی به این سواالت باید به نکات زیر توجّه کرد:ترکیبات وصفی و اضافی بوده است. برای پاسخ

 تواند در آنِ واحد چندین وابسته پیشین و پسین داشته باشد.یک اسم می  - 1

 من دلسوزِ معلّمِ دو آن

 الیهمضاف صفت بیانی هسته صفت شمارشی صفت اشاره

 

 نما باشد: آن مرد آمد.( تواند بدون نقش )البته هسته می نمای اضافه بیاید هسته است. ای که بعد از آن نقش اولین کلمه   -   2

 مفید و سودمندی کتابِ چه مهربان و دلسوز متتردِ آن

  هسته   هسته 

را خواستتند، هر نوع صتفتی ترکیب وصتفی می ستازد. لذا ترکیباتی مانند: آن مرد، هر کتاب، کدام   تعداد ترکیبات وصتفیاگر  – 3

 روند.آموز و ... نیز ترکیب وصفی به شمار میمعلّم، دو دانش



 3دکتر ابوذر احمدی / دستور زبان فارسی / نسخه  25 
 

 

           Telegram ID                                 Telegram Channel                          Instagram                         mobile 
    @aboozar_ahmadi63                     @adabiyat_ahmadi              @adabiyate_konkour        09123708476 
                                                                  @package_adabiyat 

:  بیایند. مانند  ترکیب اضتافیکنیم که به صتورت  ای را لحاظ میرا خواستتند، فقط ترکیبات وصتفی  ی وصتفیتعداد اضتافهاگر  – 4

 یِ بهترمردِ دانا، کالسِ دوم، خانه

ستازد.  ترکیب اضتافی می  نمای اضتافه +  استم« و »استم + ضتمیر«»استم + نقشدر شتمارش ترکیب اضتافه، دقّت کنیم که  – 5

 مانند: دیوار خانه، ماشین من، دوستم، کتابِ خود

ها،  الیههستتند. لذا به تعداد مضتافالیه  باقی مضتافاگر چند تا استم پشتت ستر هم به هم اضتافه شتده باشتند، اولی مضتاف و   –  6

 ترکیب اضافی داریم.  

 آیند.(ترکیب اضافی به شمار می  3الیه هستند. پس  ماشین پدر دوستم )»پدر، دوست، تَ م«، مضاف

 های معطوف را نیز بشمارید.  « دقّت کنید و کلمهواو عطفبه »  در شمارش تعداد ترکیب اضافه و وصفی، – 7

 ترکیب اضافی( 2ترکیب وصفی(، معلّمِ من و علی ) 2مردِ دانا و مهربان )

 ها به آن دقّت کنیم.آید. لذا در شمارش ترکیب« نیز گاه به جای واو عطف میویرگولدر نکته قبلی، » – 8

 فداکار: چهار ترکیب وصفی است: معلّمِ دانا، معلّمِ مهربان، معلّمِ دلسوز و معلّمِ فداکارمعلّم دانا، مهربان، دلسوز و 

 معلّمِ علی، رضا، حسین و مجید: چهار ترکیب اضافی است: معلّمِ علی، معلّمِ رضا، معلّمِ حسین و معلّمِ مجید

 نِ من: »پدرِ مهربان« و »پدرِ من«              پدرِ مهربا   الیه یک کلمه ممکن است هم صفت داشته باشد و هم مضاف  - 9

 سوز«سوز: »پدر مهربان« و »پدر دلپدرِ مهربان و دل   یک کلمه ممکن است دو صفت داشته باشد     

 پدرِ خوبِ فداکار : »پدرِ خوب« و »پدرِ فداکار« یک کلمه ممکن است دو صفتِ متوالی داشته باشد       

 کند.شود. لذا ترکیب وصفی را به ترکیب اضافی تبدیل می»صفت« اگر »ی« بگیرد به »اسم« تبدیل می  - 10

 ترکیب اضافی  ترکیب وصفی                            خانه نیکوکاری  ی نیکوکار   خانه

واژه. لذا اگر   توجّه کنیم نه ستتاختمانها  یعنی باید به نقش« یک مبحث نحوی استتت. »تعداد ترکیب وصتتفی و اضتتافی – 11

الیه بگیرد، ترکیب اضتافی خواهیم داشتت. در ترکیب »صتدای گوینده«،  ای، ستاختمان »صتفت« داشتته باشتد ولی نقش مضتافهکلمه

شتتود و ترکیب مجموعا  الیه« میی »گوینده« در اصتتل صتتفت فاعلی استتت، ولی کاربرد استتمی پیدا کرده، بنابراین »مضتتافواژه

 باشد.رکیب اضافی« می»ت

 حرفِ خوبان، آثارِ بزرگان سازد.  شود و ترکیب اضافی میصفت اگر نشانه جمع بگیرد، به اسم تبدیل می – 12

و یا یک »وابستته پستین« در جایگاه پیشتین  آید  »صتفت پیشتین« در جایگاه »وابستته پستین« میآید که یک  گاه پیش می – 13

گیریم. مثال »چند« صتفت مبهم وابستته ، در نظر میبینیمطبق جایگاهی که میپستین بودن را  آید، در این مواقع پیشتین ومی

 کنیم.محسوب می وابسته پسیندر جایگاه وابسته پسین آمده است و ما نیز »ضربتی چند« پیشین است ولی در ترکیب 

 

شتتتتو  آستتتتمتتان  بتتر  زمتتیتتن  مشتتتتت   ای 
 

بتتتنتتتواز    وی  چتتتنتتتد بتتتر   ضتتتتتربتتتتتتتی 
 

 بوده است.» سه چهار روز« در بیت زیر نیز »روزی سه چار« در اصل 

 

 

  

پتتی در  در  التتقصتتتتّتته  متترغتتزار اَش   آن 

 

چتتار   ستتتته  روزی  قتتاعتتده  ایتتن  بتتر   رفتتت 
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 است؟  متفاوت گزینه، کدام   در اسمی گروه  ساختار - 23

   کودکانه  شادی  مایه( دست2 تتو   بلند( پیشانی  1

 من  رؤیتتتتتایی  ( خانتتتته4 دقیقتتتم  ( نگتتاه3

 

 ؟نشده استدر کدام گزینه از وابسته پیشین صفت پرسشی استفاده   -24

   برد؟  پایان  به  باید نقطه  درکدام را تو (2 دارترید؟وام  ( کدام1

 خریدی؟  کتابی ( چه4 بودی؟ مست مهر  باد   کدام ( از3

 

 دارد؟ وجود  وصفی ترکیب چند زیر،  هایعبارت در  -25

  پشت  از  ماه، ریتتتفسف نور.  دورتر  ولی  تردرخشان ستارگان  و رسیدمی  نظر به دیگر  شب هر از  ترعمیق  و کبودتر آسمان »دریای

 بود.« بخشیده انگیزیخیال هایروشنسایه  هاآن حجم به و بود  تابیده ابر  هایتکّه به

 ( هفت4  ( شش3 ( پن 2 ( چهار1

 

 دارد؟ وجود الیهمضافٌ چند زیر  متن در  -26

 خود   معلّم  شتیوه به  درماندگی  چار   ماند،درمی صتورتگری کار  به جا  هر  حقیرت،  وفادار  شتاگرد که  خبرستازید مرا  نقاشتی  معلّم»

 کند«می

 ( شش4 ( هفت3 ( چهار2 ( پن 1

 

 است؟ درست آن  مقابل  در ترتیب، به بیت  کدام  اضافی  و وصفی ترکیب  تعداد  -27

 رستتید   نتوانیتتتتتتتتم   عالتتتتتتتتی   مقصتتتتتتتتد  بدان  ما ( 1

 استتت  یکی   ه تتتتتخان   استتاس   قصتتری،   چه   و   ای النه   چه ( 2

 خردان بی  این به صتترف  نشتتتتتتود  حواستتتتتتم  ( تا3

رستتتتتتختیتز 4 روز  شتتتتود  پتتای  بتته  تتتا  بترختیتز   ) 
 

 چتتند   گامتتی   شما  لطتف  نهد  پیش  مگر  هم 

 است  سلیمانی  هم   مور  خود،  کوچک  شهر  به

 خویتتتتش  غارتتتتگرپنتتتجه    آرزوی  بتترممتی

است  حالت  چه  در  غمت  شهید  ببین   وانگه 
 

 ( یک –دو )

 ( دو -چهار )

 دو(    -)دو   

 ( ستته   – یک  ) 

 

آمد.یک  کرد. ده از ستکوت ستنگین زمستتانی خود بیرون میها شتکوفه میدر متن »بهار، فصتل خوش و معتدل بود. درخت  -28

های من بود.« به ترتیب، چند »ترکیب وصتتتفی« و  شتتتکوفه بِه یکی از ستتترگرمیدرخت بِه در باغچه ما بود و چیدن و خوردن  

 »ترکیب اضافی« وجود دارد؟

 ( پن ، هشت4 ( پن ، هفت3 ( شش، هفت2 ( شش، هشت1

 

 ها به جز گزینه ............. صفت مبهم در دو جایگاه وابسته پیشین و پسین به کار رفته است. در همه گزینه – 29

 را ستتتتتتر پایی نتتتتتزد ایّام که ما ( هیچ کتتتتتس  1

دیتتگتتر2 اثتتری  دم  هتتر  دل،  در  را  تتتو  ذکتتر  ای   ) 

 ( حالتتتتتتتتیا در ره رنتتتتدی قدمتتتتی چند زنیم3

 ( هتتتتتتتتر روز دلتتتتم به زیر باری دگتتتتر استت 4
 

چند   دندانی  به  نگتزیدیم  دستتی   پشتتت 

دیگر  خبتری  دارم  جان،  ملک  به  تو  از   وی 

گیریم  دیگتتر  ره  نتباشد  نیتک  ار  ره   ایتن 

است  دگتر  خاری  هجتر  ز  متن  دیتتده   در 
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  پیشتامد   هیچ از لذا  رد؛تتتتتکمی  تلقّی تبدّل  معرض در  را  عالم  همه احوال  و گذران  را  چیزهمه  که بود  کرده  در متن »عادت  -30

  گفت  دید،  غمناک را یاران از تن یک  وقتی.  آمددر نمی شتکوه به  هم ستوئی  حادثه هیچ از  و کردنمی  شتادمانی ارهار  زیاده  جالبی

 شود؟است.« چند ترکیب وصفی یافت می  عالم این بر  نهادگیدل از  هاتنگیهمه دل  دنیا در که

 ( یازده4 ( ده3 ( نه2 ( هشت1

 

 در متن زیر به ترتیب، چند »ترکیب وصفی« و چند »ترکیب اضافی« وجود دارد؟   -31

  آگاه  جهان مختلف  هایملّت ادبیّات  از تأثیرپذیری را  ما که استتت معاصتتر  ادبی علوم  مهم  هایشتتاخه  از  یکی  تطبیقی، »ادبیّات

 ناممکن است.«  ها،ملّت  دیگر  ادبی هایاندیشه دور از به  ملّت هر شکوفایی ادبیات و  تکامل.  سازدمی

 ( هشت، نه4 ( هشت، هشت3 ( هفت، نه2 ( هفت، هفت1

 

 است؟  اضافی نوع از  تماماً گزینه  کدام ترکیبات  -32

 جهان بستتانِ  نورستته  گلبنِ ای  ( آختتتتتتتتتتتتتتتر1

 نهانی  ستتوز این در بپختیم کتتتتتتتتتتتتتتته  ( دردا2

دستتتتت3ِ  داد  و  عتدل  معمتتار  بته  دهیم  صتتتفتتا  ( 

 شو  آسمان بر  زمتتتتتتین  متتتتتتتتتشتتتتتتتِ ( ای4
 

 توایم   گلزار  بلبل  ما  که  بتتتگتشای  پتتترده 

 است   خام  که  نیست  ما  آتش  از  خبر  را  وان

 زنیتم  ستم  و   جور  عوالم   ستتتر   بتتتتر   پتتتا 

 چتتند   ضتتتربتتی  بتتتتنتتتتتواز  وی  بتتتتر
 

 

 شود؟می  یافت  اضافی ترکیب چند  و وصفی ترکیب  چند ترتیب، به زیر متن در  -33

  خواهدمی  ما از که  کاری این  امّا  بزنم  توانمنمی حرفی استتت؛ تخریتتتتتب  قدیمی و بزرگ  عامالن  از  حاجی  بگویم، چه  دانم»نمی

 کنیم.« درست  دوغ دریاچه، یک آب  با  کاسه ماست،یک   بخواهیم با که است این مثل درست

 دو    -( چهار4 سه  -( چهار3 سه  -( پن 2 چهار  -( چهار1

 

 کار رفته است؟در عبارت زیر چند وابسته پسین به   -34

  در  ستنایی  را آنچه  و  یافتدستت   معرفت  کمال  از  واالیی درجه به که استت  فارستی  زبان شتاعران  ترینبرجستته  از نیشتابوری،  »عطّار

 ساخت« نزدیک  نسبی  کمال به با هنرمندی  کرد وارد  فارسی شعر عرصه به  عرفانی  هایسرمایه از کار  آغاز

 ( چهارده4 ( سیزده3 ( دوازده2 ( یازده1

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست کافی *توجّه:  

هزار و مبحث عروض و قافیه در   60ساعت و با قیمت    8تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام  

توانید  . در صورت تمایل میعروض سماعی()به همراه آموزش    رسدهزار تومان به فروش می  120ساعت و با قیمت    15

ترین شود و در سریع ها در تلگرام ارسال میبرای بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  برای  رسید.  خواهد  دستتان  به  ممکن  بهزمان  و  تگرام ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  روزترین 

(@aboozar_ahmadi63  )در واتساپ پیام بدهید.  09123708476ا به شماره  و ی 

 ن تهیه کنید.اتوم   800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می

 

 د درس آزادرس چهارم:  
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 تفاوت معنایی یک فعلدرس پنجم:  

 های زیر دقّت کنید:به معنای فعل جمله

 گرفت.علی مطلب را  گرفت.                                        علی طناب را 

 گرفت.علی چشمش این لباس را  گرفت.                                                  باران 

 گرفت.علی آهش   گرفت.بعد از دو ساعت، ماست  

 گرفت.از مغازه     علی ماست گرفت.  علی پایش

 گرفت.ماه   گرفت.خانه آتش  

 

دارد. در واقع یک کلمه )مخصتوصتا فعل(، در محور افقی و در  معنای متفاوتی  در هر جمله   »گرفت«بینید فعل  طور که میهمان

 تواند داشته باشد.نشینی با کلمات دیگر، معانی متفاوتی میهم

به    »سازگاری و مدارا کردن«ت زیر این فعل در معنای  ابیاسازندگی و ساختن چیزی است. ولی در »ساختن«  معنای اصلی فعل  

 کار رفته است. 

 آمده است.»باقی نگذارم« در بیت زیر نیز فعل »نمانم« در معنای  

 (ص نقش کلمات بسیار موثّر است . )و برعکستوجّه به معنای افعال در تشخی  *نکته بسیار مهم:

« در ابیات زیر فعل  شتتدروند. مثالً »اند که امروزه در این معنا به کار نمیهمچنین بعضتتی از افعال در گذشتتته معنایی داشتتته

 است.شدن« »رفتن، گذشتن و سپریدر معنای  فعل الزم  اسنادی نیست و  

گتتبتتر بشتتتتتد   و  ختتود  بتتا  رُهّتتام   تتتیتتز 

 هتا امیتد امتان؟در این فتنته  کته راستتتت ستتتایته

پتتادشتتتتاستتتتت  بتتارگتته  کنون،  حتتاف    منزل 
 

ابتتر   بتته  آمتتد  انتتدر  رزم  گتترد   هتتمتتی 

امیتتد  شتتتتد   امتتان  در  بود  دلی  کتته  زمتتان   آن 

جتتانتتانتته   بر  جتتان  رفتتت،  دلتتدار  بر   شتتتتددل 
 

 

  

ریزد عاشقان  خون  که  انگیزد  لشکر  غم    اگر 
 

هم    به  ساقی  و  براندازیم  سازیم  من  بنیادش   و 
 

نرمید شب  کتتتز  گتتترفت  آن  از  نور    متتته 
 

خار    با  کتته  یافت  آن  از  بتتوی   بساخت گتتتل 
 

یار  بی بتتا  کتتته  هتتتر  نماند     بساخت یتتتار 
 

ختتتریدار    با  کتتته  آن  نشد   بساخت  مفلتتتس 
 

نهتتان  بماند  من  از  پرستتتش  این     گتتتتر 
 

جتتتتتهان  نمتتتانم    انتتتتدر  زنتتتده  را   تتتتو 
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 رفته است.« نیز به کار میکردخاموش« در گذشته به معنای »کُشتیا فعل »

شتتتمع بستتتی  زمتانته  در  کته   بکُشتتتتتهتا  بتادی 

 ُکشتتتن شمتتتتتع را باید از ایتتن ختتتانه به در بتتردن و  

را فتترزانتته  دل  هتتوش  بتترد  آیتتد  چتتون   عشتتتتق 
 

بتتگتتذرد  نتتیتتز  شتتتتتمتتا  چتتراغتتدان  بتتر   هتتم 

 تتتا بتتتته همستتتایه نگتتتوید کتتتته تتتتو در خانه مایی 

دانتتا   راکشتتتتتد  متتیدزد  ختتانتته  چتتراغ   اوّل 
 

 اسنادی نیستند.. افعال زیر با توجّه به معنایشان ها توجّه کنیمدر تشخیص فعل اسنادی، باید به معنای آن  *نکته بسیار مهم:

 مثال معنی  فعل 

 هست
 وجود نداشتن /وجود داشتن 

 حضور نداشتن /حضور داشتن 

 نیست.ای در یخچال هیچ میوه /هست در خانه آب 

 نیست.علی در مدرسه  /است علی در جبهه 

 رفتندآن که اهل نظر بر کناره میشد   /شد  رهام به نبرد  و سپری شدنگذشتن   /رفتن  شد

 بود
 وجود نداشتن /وجود داشتن 

 حضور نداشتن /حضور داشتن 

 نبود.در روستا امکانات   /بود در کشور آزادی 

 نبودیم.ما در خانه   /بودیم  ما در جنگ 

 گشت / گردید 
 چرخیدن

 جستجوکردن

 گشت، گردیدعلی دور خیابان 

 گشت، گردیدعلی همه جا را به دنبال او 

غیر از فعل نیز بعضی واژگان معانی متفاوتی داشتند که امروزه در آن معانی چندان کاربرد ندارند که این مبحث در بخش تحوّل 

 ( درس داده شد.هشتممعنایی)درس  

نتتتیتتتلتتتوفتتتری پتتترده  ایتتتن  بُتتتن   در 
 

متنتی    کتیستتتتت  چتو  بتتا   هتمستتتری کتنتتد 
 

 )برابری، یکسانی(

زلتتزلتته   راستتتتت یتتکتتی  متتانتتنتتد   بتته 

 

یتتلتته   ستتتتاحتتل  تتتن  بتتر  تتتنتتش   داده 

 

 )درست، دقیتق(

 است؟ کار رفته  به اسنادی غیر  معنای در «شد»  فعل گزینه،  کدام ابیات در  -35

 نتتبخشد  مضتتّرت   عادت  زهتتتتر  شتتتتد   چتتتتو (  الف 

 شتتد  خواهد   تو  پتتتتتای   در  روزی،   ستترم   که  دانم (  ب 

 رستتید   بهاران   فصتتل   گذشتتت،   بهمن   و   شتتد   دی (  ج 

 کرد   باید  کار  شتتتمتتتشیر   بتتته   که   زمان   آن   شد (  د 

 عمل   این   در   پتتتشیتتتمتتتان  کرده   ز  آسمان   شد ( هتتت
 

  را هتتم جان تدری به  کتتن  آشتتتتنتتا متتتتتترگ بتتتته 

 فتراکت   و من دستت  گتتتتتتتتتتریزنتتتتتدم، تو در

 رسید  نگاران همچو  باغ، بتتته  گتتتلتتتشن جتتتلو 

 زبان   به و  باید  کتتردهتتمی  نتتامتته بتته کتتنتتون

 گذشتتت کمان از خطا  تیتتتتتر که زمان آن لیک
 

 ( ج، د، الف4 ( ب، هت ، الف3 ( ب، ج، د2 ( الف، د، هت1

 ی ...................ها فعل اسنادی است به جز گزینهم گزینهدر تما دیفر  -36

 نیست، ره هموار نیستگفت: جرم راه رفتن (  2                     گو، حرف کم و بسیار نیستیهودهگفت: ای ب( 1

                 ا در خانه خمّار نیست؟تتی از کجتت: والگفت (4                       ار نیستتتار درهم و دینتتگفت: کار شرع، ک( 3
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 معنی مصدر »کشتن« در کدام گزینه متفاوت است؟ – 37

 ( پتتتتتتتتس بگفتنتتتتدش که آوردیتتتتم استتتتتیر1

 صتتتتتتبا نتتیامتتتتتتد ( کتتتتتتار دگتتتتتتتتتتر از 2

چنین 3 نتتافرمتتان  نفتتتتتتس  این  استتتتت  کتتافر   ) 

بتتدار4 کشتتتتتن  ایتن  از  دستتتتت  و  متریتز  ختون   ) 
 

بگتیر  تتو  کشتتتن  بهتتر  را  یکتتتی   آن 

متتا محفتتتل  شمتتتع  کشتتتن   جتتتز 

چنتتین  آستتان  بتتوَد  کتی  او   کشتتتن 

زار  مرد  بخواهد  ساعتت  این  ختتود   کاو 
 

 

 معنا واژه »بوم« در کدام گزینه متفاوت است؟       – 38

ختراب 1 کتنتتد  تتتا  آن  پتی  از  متحتنتتت  بتوم  ویتن   ) 

 ( چتتتتتتو ایتتتتتتران نباشد تتتتتتتن متتتتتتن متتتتتتباد 2

 ( چنتتتتتتتتین داد پاستتتتتتتتخ که یتتتتتتتتک روزگار3

 ( نمانتتتتتتیم کتتتتتتین بتتتتتتوم ویتتتتتتران کتتتنند4
 

دولتتت  بگتتذردبتتر  نیتتز  شتتما   آشیان 

بتت و  بتتوم  مبادبدیتن  تتن  یتتک  زنده   ر 

شهتتتریار متا  بتتوم  بتتر  کتتترد   گتتتذر 

کنند  شتیران  شهتتتر  از  غتارت   همتتی 
 

 

 در کدام بیت از مصدر »ساختن« در معنای »قصد کاری کردن« استفاده شده است؟ – 39

 خوان خوشگو بستتتتتتتتاز ای مطتتتتتتتترب ختتتتتتتتوش ( 1

 شتتمع جدا شتتد یار شتتیرینت کنون تنها نشتتین ای  ( 2

 از آن پتتتتتتتتتتتتس بستتتتتتتتتتازید سهتتتتتتتتتتتتتتتتراب را   (3

 چتتتتتته ستتتتتتتتازیم و این را چتتتته درمتتتتان کنیم ( 4
 

عتتتتراقی  صتتتوت  فارستتتتی،  شعتتتتتتتر   بتته 

سوزی  اگر  سازی  اگر  این  است  آسمان  حکتم   که 

را  ختتتتواب  او  بتتتتر  شتتتتب  یتتک   ببنتتتتدید 

چتتتت مگتتتتتر  دانتتتتتتش  کنتتتتیم به  جان   اره 
 

 

 یا جا به جایی ضمیر ضمیر  نقش ضمیر پیوسته و جهشدرس ششم:  

  1400دوازدهم چاپ    و فارسی  1400و  99یازدهم چاپ  و فارسی  1400و    99و    98  فارسی دهم چاپ  بر مبنای این جزوه  *توجّه:

 .( صل مطرح شده استولی نقش ضمیر متّ  است اصطالح جهش ضمیر یا پرش ضمیر نیامده ، هاتالیف شده است. در این کتاب

ای کلمهالیه  مضافاین ضمایر    امروزی،  گویند. در فارسی معیاررا ضمایر متّصل می  »تَ م، تَ ت، تَ ش، تِ مان، تِ تان، تِ شان«ضمائر  

الیه یعنی نقش متمّم یا مفعول بگیرند یا مضاف)   اند. اگر این ضمایر حالتی غیر از این داشته باشندچسبیدهبه آن  هستند که  

با توجّه به درسنامه رخ داده است.  جهش ضمیر  گوییم  اصطالحا می(  اند، نباشندای که به آن چسبیده کلمه الیه  باشند امّا مضاف

های  به مثالاست و بحث جهش ضمیر اهمیت ندارد.  صل  نقش ضمیر متّاهمیت دارد    بیشتر  آنچه که  جدید یفتال  های درسیکتاب

 توجّه کنید.  و نقش ضمیر متّصل زیر

بته دستتتتت   دیتدمش  خرّم و خنتدان قتدح بتاده 
 

انتدر آن آینته صتتتتد گونته تمتاشتتتتا می   کردو 
 

 (مفعول=   را او  ؛دیدم. )ش او را دیدمش:  

 ن وصتل این ناله و فریاد چیستت؟تتتتتدر عی گفتمش
 

را جلوه  در این کتار کردگفتت متا   ی معشتتتوق 
 

 (متمّماو = به   ؛گفتم. )ش به او گفتمش:  
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واستتتتطتتهتتنتم   بتگتتداختتت از  دلتبتر  دوری   ی 
 

 م از آتش مهر رخ جانانه بستتوخت تتتتتتتتتتتتجان 
 

 (الیهمضافاز ... =  من   تنم از ...  )تنِ

من. اّما   کتابِ شوند. مانند: کتابم؛ می الیه همان اسم مضاف چسبند و نقش می اسم این ضمایر در فارسی امروزی و معیار غالبا به   *توّجه: 

گرفتند. در  الیه( می م، مضاف های متفاوتی )مفعول، متمّ چسبیدند و هم نقش در متون کالسیک ما این ضمایر هم به کلماتی غیر از اسم می 

 در جمله مهم است و موضوع جهش یا پرش ضمیر اهمیت ندارد. نقش این ضمیر  به بعد تشخیص    98های چاپ  کتاب 

 . باز گردانیم و معیار به نثر امروزیبهتر است شعر یا عبارت را صل متّبرای تشخیص نقش ضمیر  *توجّه:

استتتتتترار  گتتتویتتتایِ  طتتتوطتتتیِ  ای   اال 
 

ختتالتتیَ  متتنتتقتتار   تمتتبتتادا  ز   شتتتتتکّتتر 
 

 (الیهمضافاز شکر خالی باشد. ) تمبادا منقار

 ه فریاد، ار خود به ستان حاف تتتترستد ب تعشتق
 

در    بتتختتوانتتی،  بَتتر  ز  روایتتت قتترآن   چتتهتتارده 
 

 (الیهمضافرسد اگر ... )می  تعشق به فریاد

غتتمتتی  زن  آن  از  شتتتتد  انتتدرون  خشتتتتم   بتته 
 

کشتتتتتیتتد  ختتواری  زمتتی  شبتته  روی   بتته 
 

 (مفعول. )به روی زمین کشیداو را به خواری 

بتتی ختتزان  ز   بتتیتتنتتم متتی  تختتبتتربتتاغتتبتتانتتا 
 

بتتاد  کتته  روز  آن  از  بتتبتترد    تآه  رعتتنتتا   گتتل 
 

 (الیهمضافرا ببرد. )  تآه از روزی که باد، گلِ رعنای.  (مفعول)بینم خبر میاز ستم خزان بیتو را ای باغبان  

رخشتتتت گتتوش   مختتروشتتتتیتتدن  بتته   آمتتد 
 

دلتت  و  ختتروش   مروان  زیتتن  شتتتتتد   تتتازه 
 

 (الیهمضاف)از این خروش تازه شد.    منروان و دلِ   (الیهمضافآمد. ) مخروشیدن رخش به گوش

گتفتتتت بتبتنتتد   تکتته  رستتتتتتم  دستتتتت   بترو 
 

بتتلتتنتتد   چتترخ  دستتتتتت،  متترا   نتتبتتنتتدد 
 

 (متمّم)گفت برو...   به توچه کسی 

 ؟ تنشتتتان محن، نشتتتان از کته جویمتای بی
 

 ؟تان از که جویمتتم گشت در تو هر دو جهتتگ 

 (مفعول)از چه کسی بجویم؟ تو را . (الیهمضاف)را از چه کسی بجویم؟  تو  نشانِ

ستتتتودمتتنتتد   بنده  تتب مدر آوردتتتتتاز انتتتتتتتق او بتتتتعش نتتامتتد  بستتتتیتتار   کتتوشتتتتش 
 

 (مفعول)به بند در آورد.   من راعشق او، باز  

روشتتتتنتت بتتدگتتمتتان   مدل  شتتتتد  تتتو   بتتر 
 

کتت  گتتر  زهتتی  تتتا  متترا   ن متتابتتگتتویتتی 
 

 (الیهمضاف).  بر تو بد گمان شدمن  دل روشنِ 

 چسبد.الیه به هسته نمیهسته اگر صفت پسین داشته باشد، مضا *توجّه:  
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 *چند نکته مهم

 که ...(هستم )آن بلبل   م یا اَم« را با ضمیر متّصل اشتباه نگیریم.ت َفعل اسنادی »  - 1

 کتتتتته چون کشتم از دل صتفیر گتتتتترم   بلبلمآن 
 

متی  نتفستتتم  از  متحتبّتتت  شتتتنتیتتد بتوی   تتوان 
 

 شناسه را با ضمیر متّصل اشتباه نگیریم.  - 2

 گویم و...می  من ها و بعد از من، گویند به دوران  مگویمی

 الیه کلمه دیگری است.چسبد ولی مضافصل گاه به قید و حرف اضافه میضمیر متّ – 3

 را نبسته است. توهنوز، اجل دست خواهشِ  اجل دست خواهش نبست  تزهنو

 ( به انجام )پایان( رسیده است.او)زمانش، زمانِ  شدید که دور دور به انجام رسید   شدید کِ

، »ضتتمیر متّصتتل« فقط با چستتبیدن به فعل، نقش مفعولی یا متمّمی  97چاپ    فارستتی دهم به ادعای کتاب درستتی *توجّه:

  کرد«،  مگمراه عالم  تگیرد. با توجّه به مصتتراع »گفتم که بوی زلفالیه میگیرد! و با چستتبیدن به استتم فقط نقش مضتتافمی

 در عالم گمراه کرد(من را م«، نقش مفعولی دارد. )بوی زلف تو،  -َمشخّص است که ضمیر »

 در بیت زیر نیز ضمیر متّصل »ش«، نقش مفعولی دارد ولی به فعل نچسبیده است.

دارد  نتتگتته  ختتدا  اهتتل  جتتانتتب  کتته  آن   هتتر 
 

دارد   شختتدا  نتتگتته  بتتال  از  حتتال  هتتمتته   در 
 

 کند(.دارد )حف  میمیدر هر وضعیتی از بال نگه   او راخدا،  

 ستتپاری  مدشتتمنه  تتتتتنه چنان گناهکارم، که ب
 

 کنی عذابی  ماگر،  ه دستت خویش فرمایتتتتتتو ب 
 

 .کنیعذاب من را تو خودت با دست خودت انجام بده، اگر خواستی به دشمن واگذار کنی.  من را آن گونه گناهکار نیستم که  

 نقش مفعولی دارد و به فعل نچسبیده است.ل بیت زیر نیز، ضمیر »تِ مان«، در مصراع اوّ

ختتواهتتد   ختتدا  کتتنتتد   متتانکتتهگتتر   یتتاری 
 

جتتان  را  کتتنتتد تتتتتتتتمِتتیتتلتتمتتان  زاری   ب 
 

 کمک کند ...ما را اگر خدا بخواهد که 

نقش ضمیر متّصل قطعا حذف نخواهد  ی  تتتممکن است مبحث جهش ضمیر مجدّد از کنکور حذف شود، ول  *نکته بسیار مهم:

 پس فارغ از بحث جهش و پرش ضمیر، نقش ضمایر متّصل را یاد بگیرید.شد.  

 ضمیر پیوسته در کدام گزینه نقش متفاوت دارد؟  -40

 ریتتتتزی ختتتتتتتتون   تیغ   کشیده  وی،   در  بال   کوه   صد  دو ( 1

بتتبتتنتتد (  2 رستتتتتتتم  دستتتتت  بتترو  گتتفتتتتتت   کتته 

 داند   چه  ما  ذوق   از   نتتنتتوشد،   کتتتتتته ِمتتتتتتی   یتتتتاری ( 3

ز ستتتر گیرد حیتات تتتتتتمرده در ختاک لحتد دیگ (  4  ر 
 

 بارانش ستنگ  بهتر  ز   سو،  هر   برسنتتتگ    دامتن  به 

بلند  چرخ  دست  مرا   نبندد 

 داند؟   چتته  دوا  صتتاف  دردش،  دُرد  نتتتاختتتورده

دیده آب  به  کفن گر  بشویندش  ساغر   ی 
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 شود؟می  دیده ضمیر جهش بیت  کدام در  -41

 نباشد   عجتتتتب چتتتتتتتتنتتتتدین  رویش،  آرزوی  ( در1

 یارم   دهتتتان آب  بیفتد،  زمتتتتتتین  بتتتتتتتتتر  ( گتتتتتتتتتر2

گفتم3  گردد   خشتتتتک  روی  بر  چشتتتمم،  آب  کته  ( 

 رنگتتتتش   دود خطّ کز  نبردم،  انتتتتگم آن  ( متتتتن4
 

این    آفتاب  گتتتر   برآید  سحر  از  پیتش  پتس،از 

 برآید   شتکر  شاخ   نتتبتتاتتتتتی،   هتتر   بیتتخ  از

 برآید   تتر  ریتتحانِ  عذارش،  گتتتل   بتتر  چتتون

 برآید  ستر  به  آتتش  زمانم  هتر  شمتتع  چتتون
 

 

 .................. گزینه جز به دارد یکسان  نقش  هاگزینه تمام درشده در واژه مشخّصضمیر پیوسته »تَ م«   -42

 شمشیرم  به  زنیمی  گر که مپیچ  ( عتتتتتتتتتنتتتتتتان1

 هالک   قصد  کنندمی  ار  دشتتتتمتتتتتتنم  ( هتتتتتتزار2

 دارد می  زنده  تتتتتتتتتو  وصتتتتال  امتتتتتتیتتد  ( متتتتتترا3

 پیش  بته  نتامتد  خطتا  جز  جستتتمم  گتاهخجتالتت  ( در4
 

 فتراک  از  ندارم  دستتتتت  و  سر  کنم  ستتپتتر 

 باک   ندارم  دشمنان  از  دوستتتتی   تتتتو  گتَرَم

نه گر   هالک   بیم   توست  هجر   از  دمتتتتم   هر  و 

بس  شد  قطع  لغزش  به  ره  بود   نمناک  زمین  از 
 

 

 یکسان است به جز گزینه .............  ها، در تمام گزینهشدهنقش ضمیر پیوسته در واژگان مشخّص  -43

 روی نبتتتتیندت  بتتتتشتتتتتتر  چتتتتتتشتتتتتتم  ( تتتتتتتا1

کتتتوی2 بتتته  بتتترادر  آبتتتروی  متتتریتتتز   ) 

بتتی(  3 وضتتتتع  و  شتتتتیتتراز   متتثتتالتتش ختتوشتتتتا 

 روان   رفتته  بتازآیتدم  جهتان  زین  بتاشتتتم  رفتته  ( گر4
 

 دلبتتند   چتتتتهر  ابتتتتر،   بتتتته  بتنتهتفتتتتته 

آبروی   دهرتکه   شهر  به   نریزد 

از   دار  نگه   زوالش خداوندا 

 بگذری   خاکم  باالی  کشاندامتن  همچنین  گتر
 

 

 ظیواژگان دوتلفّدرس هفتم:  

 گویند.ظی میآسمان، آموزِگار و آموزگار و ... را دو تلفّکلماتی مانند: مهرَبان و مهربان، یادِگار و یادگار، آسِمان و 

 تلف  با حرکت بر تلف  ساکن ترجیح دارد. *توجّه:

نوع دیگری از کلمات دو تلفّظی به صتورت »گُمان و گَمان، شُتجاعت و شَتجاعت، اِصتالت و اَصتالت، َعطر و ِعطر، کِشتتی و کَشتتی،  

 که تلفّ  اولی بر دومی ترجیح دارد.باشند  و ...« می  حَماسی، ثَبات و ثُبات نِشاط و نَشاط، وِجدان و وُجدان، حِماسی و
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 واژگان در گذر زماندرس هشتم:  

 را  تحوّل  و   تغییر  این.  شوندمی  تغییراتی  دچار  زمان  گذر  در  نیز  واژگان.  است  تغییر  در  روز  هر  و  جهان  موجود  ترین زنده  زبان،

 : داد جای دسته چهار در توانمی

 شوند.  میحذف  واژگانی که به مرور زمان از دایره واژگان زبان معیار یا امروزی   -1

 مانند: آزفنداک، سوفار، برگستوان، الفغدن، اوژن و...

 پذیرند.میدهند و در زبان معیار یا امروزی معنای جدید  معنای گذشته را از دست میواژگانی که   -2

 معنای جدید  معنای قدیم  واژه

 گو و شوخ طبعبذله چرک  شوخ 

 اندام و زیبا خوش  خودبین  رعنا

 قسم گوگرد سوگند

 گیرند.میکنند و هم در زبان معیار و امروزی معنای جدید  هم معنای گذشته را حف  میواژگانی که   -3

 معنای جدید  معنای قدیم  واژه

 یخچال امروزی  های یخی چاله یخچال

 سپر ماشین ابزار جنگی  سپر 

 شوند.اند و در زبان معیار و امروزی استفاده میباقی مانده  بدون هیچ تغییر در معنا،واژگانی که   -4

 مانند: خنده، درخت، گل، هوا، خوبی و...

 پسوند تصغیر )کوچکی( »رَ ک«

کردن )طفلک(  یعنی محبّتتحبیب  )مردک( و  تحقیر  دانند. ولی عالوه بر تصغیر، معنای  می  تصغیر و تقلیلاین پسوند را نشانه  

 شود. ولی اغلب در همان معنای تصغیر است. مانند: طالقک، خورجینک، شلوارک، درمَک و...  نیز از آن برداشت می

 « است. مانند: باغچه، طاقچه، تربچه و...چهدیگر پسوند تصغیر » *نکته:

 ؟اندنداشته  مشابهی وضعیّت زمان  درگذر گزینه کدام  هایواژه همه  -44

 یخچال  رکاب، ( سپر،4 تماشا کثیف، ( شوخ،3       خوب دستار، ( دستور،2ایدر            بادافراه، برگستوان،( 1

 

 ادامه   جدید،  معنای پذیرش  و  قدیم  معنای  حف   شتدن،حذف  معنایی،  ها به ترتیب دچار»تحوّلدر کدام گزینه وضتعیّت واژه  -45

 اند؟قدیم« شده  با معنای حیات

 زیبایی  رکاب، فتراک،  ،مزخرف( 2 چشم دستور، سوفار،  ( تماشا،1

 شوخ زین، برگستوان،  سوگند، (4 یخچال سپر،  خنده، ( کثیف،3 
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 ی .....  ها یکسان است به جز گزینهی گزینهمعنی واژه »فضل« در همه – 46

 ( به بندگتتی و صغتتتتیری گتتتترت قبتتتتول کند1

 ننمایند( فضتتتتتتل هتتتتتتنر ضایتتتتتتع استتتتتتت تا  2

 ( نتتتگتتتویمت که در او دانتتتتتتشی است یا فضتتتلی 3

 ه به چل ستال دلم جمع آورد تتتتت( علم و فضتلی ک4
 

دوست   از  کبتتیر  بود  فضتلی  که  دار   سپاس 

بسایتند مشتتک  و  نهتند  آتتتش  بتر   عتتود 

جاهل  او  مثتتل  آفاق  هتمه  در  نیستتت   که 

ببرد یغتما  به  مستانه  نرگتتس  آن   ترستتم 
 

 

از خود باز کنیم.«    شوختر در گرمابه بگذارد که  ی »شوخ« در کدام گزینه با عبارت »باشد که ما را دمکی زیادتمعنی واژه –  47

 یکسان است؟ 

 این گدای شوخ را که چندان نعمت به چندین مدّت برانداخت، برانید. (1

 چشمی سپهر غدّار معاینه کرده.بارها دستبرد زمانه جافی دیده و شوخ (2

 قلّت حیا مذکور باشد و به شوخی و وقاحت مشهور.به  (3

 درخواستم از حق تعالی که مرا به من نمایی چنان که هستم؛ مرا به من نمود با پالسی شوخ. (4

 

 واو عطف و ربطدرس نهم:  

»واو«   ی قبل ی بعد »واو« همان نقش کلمهدارند. یعنی کلمه  ارزش دستوری یا نقش یکسانآید که  بین دو واژه می  واو عطف: 

 را داشته باشد.

آمدند.  حسین  و  آمدیم.  علی  تو  و  است من  دلسوز  و  مهربان   . احسان 

واو عطف، بین دو اسم )کیف و کتاب(، دو ضمیر )من و تو(، دو صفت )خوب و مهربان(، دو قید )تند و سریع( و یک    *توجّه:

 آید.اسم و یک ضمیر )پدر و او( می

اگر تعداد کلمات معطوف بیش از دو مورد باشد، معموالً فقط بین دو کلمه    دهد. ویرگول، گاه کار واو عطف را انجام می  *توجّه:

 آید.  واو« میآخر »

 محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین »پن  تن آل عبا« هستند.

 کند.  را که معنای پیوسته دارند یا به هم مربوط هستند، به هم وصل میدو جمله  واو ربط:

 هایش را برداشت.علی به خانه آمد و کتاب

 شناس باش.سزا حقرن  هیچ کس ضایع مکن و همه کس را به

 آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند.     ن دو فعل، قطعا »واو ربط« است.»واو« بی *توجّه:

 اگر یک طرف »واو« فعل باشد، آن »واو« حتماً »واو ربط« است.  *توجّه:

 دورچه خواهی                                                      رفت و ز مبدأ چو کمی گشت تو دانی و تو دانی، آن
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 در چند مورد از ابیات زیر، هر دو نوع »واو« عطف و ربط وجود دارند؟  -48

 درآ   و   آی   بترون   پترده   از   دمتی متی،    و   گتتل   چتون (  التف 

 فتتروفتتکتتنند  بتتس  و بتترآرنتتد  بتتلتتنتتد  هتتمتتی( ب

   سزاست افتخار  گر  را  کسی  نتتثتتر  و  نتتظتتم  بتته( ج

 بدیع نثر  و  خوب  نتتظتتم  متتن ز متتدار  عتتجتتب(  د

 از این پیش   که ستتلطان دارد  عدل  و جود  آن(  هتتتتت
 

بتتاره  کتتته   باشد  پیدا  نته  متتتالقتتات  دگتتر 

 بازبستانند   و  بتتتدهتتنتتد  فتتتتراوان  هتتمتتی 

 مراست   نتثتر  و   نظم   امتروز  که  ستزاستت  متترا

 گیاست؟  ز  انگبین  نه  و  است  صتدف  از  لعل  نه

 نداشت   نتتوشیروان  و  حاتتم  عتدل،  و  جتود  آن
 

 تا ( چهار4 ( سه تا3 ( دو تا2 ( یکی1

 

 نوع »عطفی« یا »ربطی« کدام »واو« متفاوت است؟ -49

مشتتتتتتاقتی1  کترد  چتنتتانتم  تتو  از  دور  متهتجتوری  و  ( 

 کتتتتتتس ز  بازنستانم  داده نور  چراغتتتتتتم  ( متتتن2

  روم   کار  و نشابور  کتتتتتتارگتتتتتتاه  جتتتتتتنتتتتتتس ( از3

 او همّت پتتتتیتتتتش ستتتتیتتتتتتم  و ( شتتتتکتتتتتتر4
 

 شکیتبایی   پایاب   شتد   بتتخواهتد   دستتتت   کتتز 

خورشید  بازخواست   داده   نور  اینک  و   است  شاه، 

 کترد   خوار  نشتتابتتتتور  و   روم  ختتراج  متن  بتر

 استتتت   شتترمسارتر  شتتتتتتعتتر،   و   متتتتن  از
 

 

 است؟ صحیح گزینه  کدام در ترتیب، به زیر ابیات در شدهانواع »واو« مشخّص  -50

 آورم نتتتتتتتتتتتتتتام   و   ایتتتتتتتتران   پتتتتتتتتتتور   متتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتم (  الف 

 مراست   که   محّبت   داغ   همتتین   هتتتتست   را   هتتتتتتمتتتته (  ب 

 چشتتم شتتوخ   و  دوروی   نرگس   و   گتل   چون   بودم   کته   بس (  ج 

 راستتتتتتت   کتتتتتترد   نفتتتتتتس   و   دشتتتتتتتتت   بتتتته   بتتیتتامتتتتد (  د 
 

 گوهتتترم   بتتتتتتتود   شتتتتیتتتتران   نتتتتیتتتتروی   ز  

 هستتتتت   هتشتیاری   تو   دور   در   و   من   مستتتتم   نه   که 

 کشتتتم   سوسن   چتون   کام   در   زبان   چنتتدی   یتتک   باز 

 ختتتواست   رزم هتتتم   و   بتتتاستاد   گتتته   آن   پتتتتتتس 
 

  عطف  عطف،  ربط،  ( عطف،2 ربط  عطف، ربط،  ( ربط،1

 ربط ربط،  ربط،  ( عطف،4 عطف  عطف،  عطف،  ( ربط،3

 

 در کدام گزینه، هر دو نوع »واو عطف و ربط« وجود دارد؟ – 51

نبود 1 این انجتتتتتتم و افالک   ( آن وقتتتتتتتت کته 

 ( یا رب تو متتتتتتتترا توبتتتته ده و عتتتتتتتتذر پذیر2

 ( چتتتتتتتترخ و مَتتتته و مِهتتتتر در تمتتتتنّای تواَند3

 ( بر طتاعتت و خخیر ختتتتتتود نبتایتد نگریستتتت 4
 

نبود  خاک  و  آتتتش  و  هتوا  و  آب   ویتن 

توبته کس ده  ای  هتتمه  عتتذرپذیتر   و 

تواَند تماشای  در  دیتده  و  دل  و   جتان 

کرد باید  نگته  او  فضتل  و  رحمتت   در 
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  انواع جمله درس دهم:  

 جمله ساده، جمله مرکّب.جمله در زبان فارسی از نظر ساختاری دو نوع است: 

 کردیم، جمله ساده بودند. این بررسی می هایی که پیش از  دارد. تمام جمله یک فعل  ای است که  جمله   الف( جمله ساده: 

 شد.آتش از دور دیده می             ها را در صحرا بر پا کردند.ها خیمهبچه      علی به خانه رفت.

دارد و حداقل از دو جمله ساخته شده است. از یک جمله هسته و یک یا چند  بیش از یک فعل  ای است که  جمله   ب( جمله مرکّب:

اند. به دو عبارت  به هم مربوط شدهکه و ...«  »که، تا، اگر، چو، چون، تا جایی که، زیرا که، برای این جمله وابسته که با حروف ربط  

 زیر توجّه کنید.

 هایش را بیاورد. کتاب تا ب( علی به خانه رفت                            هایش را آورد.کتابو   الف( علی به خانه رفت

رساند  جمله اول را میدلیل  هایش را بیاورد«  عبارت )الف( از دو جمله مجزّا ساخته شده است ولی در عبارت )ب(، جمله »تا کتاب

 گویند.  گونه جمالت را جمله مرکّب میو در واقع به آن ربط دارد، این

 با خاک انس نگیرید، راهی به مراتب قُرب ندارید.تا                              شویم.خوب درس بخوانیم، موفق میاگر 

 لرزانند. دل شیطان را از رُعب و وحشت میکه شکنی هستند ها دریادالن صفاین

تتتتیتتتز چتتتون   درّنتتتده  نتتتاختتتن   نتتتداری 
 

ستتتتتتیتز  گتیتری  کتم  کتته  بِتته،  آن  دَدان   بتتا 
 

 ساز.جمله پایه یا هسته، جمله پیرو یا وابسته، پیوند وابستهجزء وجود دارد:  3در جمله مرکّب  *توجّه:

 معنای کاملی دارد. ساز ندارد و از جمله است که پیوند وابسته بخشی جمله پایه یا هسته:

 آید. و برای بیان علّت و یا  توضیح، تفسیر و ... می معنای کاملی ندارد.  ساز دارد و  بخشی از جمله است که پیوند وابسته   جمله پیرو یا وابسته:

 کنند.وصل میحروفی که دو جمله هسته و وابسته را به هم  ساز:پیوند وابسته

  در کنکور موفق شود. تا  خواند علی خوب درس می 

  جمله وابسته  ساز پیوند وابسته جمله هسته  

  جمله مرکّب 

 

  شویم. حتماً موفق می بیشتر تالش کنیم اگر 

  جمله هسته  جمله وابسته  پیوند  

  جمله مرکّب 

توانند ابتدای جمله بیایند. باید به این نکته توجّه داشته  ترتیبی برای جمله هسته و وابسته وجود ندارد و هر دو می  *توجّه:

 . ساز، جمله وابسته استی بعد از پیوند وابستهاولین جملهباشیم که 

 سازند.ی مرکّب نمیساز هستند و جملهپایه»و، امّا، ولی و یا« پیوند هم *توجّه:

 احمد تالش کرد ولی )امّا( موفق نشد.                                      به خانه رفت و کیفش را آورد.   علی
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 باشد.ساز بدون پیوند وابستهتواند  جمله مرکّب می :*توجّه

 شوی.دانستم که موفّق میمی شوی.  دانستم موفّق میمی

شوند ساز محسوب میبدهند، پیوند وابسته که، اگر و ...«  که، به خاطر ایناین   »زیرا که، برای»چو« و »چون« اگر معنای    *توجّه:

 سازند. و جمله مرکّب می

دنتتی  چتتون گتترگ  از  عتتبتترت   گتترفتتتتتی 

 کهاینبرای

گتفتتت  چتو کتنتی  پتیتتدا  کتته   وگتوی ختواهتی 

 اگر
 

متتنتتی   شتتتتیتتر  نتتیستتتتتتتی  روبتته  تتتو   پتتس 

 

ستتتتبتتوی  بتتر  را  ستتتتنتتگ  زدن   بتتبتتایتتد 
 

 توان به مصدر تأویل کرد )برگرداند(.مرکّب، جمله وابسته را میدر جمله   *نکته بسیار مهم:

  دانستم. می را،تو  شدن موفق  شوی.موفق می که دانستم می 

   مصدر            جمله وابسته  ساز پیوند وابسته جمله هسته  

  یک جمله ساده   یک جمله مرکّب 

 

  آمده بودم. ، خواندندرس برای   درس بخوانم تا      آمده بودم 

   مصدر   جمله وابسته سازپیوند وابسته جمله هسته 

  یک جمله ساده  یک جمله مرکّب 

 

 ؟ندارد وجود ساده غیر یجمله بیت کدام در -52

 نشست   عام   و  خاص   جان   در   تتتتو  چشتتتم  ( خدنتتتگ 1

 یادم   از  نگشت  فراموش  لحظتتته   یتتتتتتک   کتتتتتتتتته   ( آن 2

 راست   ماند می   تو  باالی   به  چتتتتند هتتتتتتر    ( ستتتتتترو 3

 متتپتتیتترای که ما را  زلتتتتف   ختتتتتتتتدا   از بتتتتتتهتتتتتتر ( 4
 

 افتاد   شاب   و  شیخ  حلق  در  تو  زلتف  کتتمتتند  

 مرا  یاد  نکند  هرگز  که  استت  آن  رتتتتاهتتتر

 آزاد  ستترو   از  شد  دید   را   تو  قتد   تتا   بتتتنتتده

 نیست  صبا  باد  با  عربده   صتد  که  نیست  شتب
 

 

 ؟ندارد وجود  ساده غیر جمله بیت  کدام در  -53

 بتنتگترم   ژرف  هتمتی  چتو  ختویشتتتتتن  حتتال  در(  1

 چرخ   مدار بگشتتی فضتل  قیاس  بتتتتتتتتتتر  گتتتتتر(  2

 ستتتتتتتخن  در زانکه تنم ضتتعیف  بدین  رتتتتتمنگ(  3

 نکتتتترد یَتتتتتتتتله دانتتتتش شنیدن  و دیتتتتدن  ( وز4
 

 متترا   ستر  به  انتدُه  از  بترآیدهمی  صفتترا 

 متترا   مَقتتر  نبتتودی  ماه  متقرّ  بتتر  جتتز

 مرا   اثتر  است  فتزون   ُپرستاره  چترخ  زیتن

 مرا  کر   و  کوردل  به  خویش  دشمنان  چون
 

 



 3دکتر ابوذر احمدی / دستور زبان فارسی / نسخه  39 
 

 

           Telegram ID                                 Telegram Channel                          Instagram                         mobile 
    @aboozar_ahmadi63                     @adabiyat_ahmadi              @adabiyate_konkour        09123708476 
                                                                  @package_adabiyat 

 شود؟می  دیده ساده جمله غیر  زیر، ابیات از  تا چند در  -54

 شد چه  بازگرفتتتتی  قدم، گتتتر  متتتتتتتتتن ستتتتتتتتتر از

 مُرد  تو  درد  بته  کته  هر  یتافتت،  شتتتتتتخوی  دل  کتام

 ها ستتتتال رخت نقش  فکر،نتتتتقّتتتتاش  ختتتتتتادم

 مُتتتدام   محبّتتتتتتتتتت،  مستتتت شود،  محنتتتت  پی از
 

 بست  بست،  اگر  در   یک  گشاد،   در  صد  تو  لطف 

 جَست   تو  درد  ز  که  هر  جُست،  خویش  دل  درد

 نبست   صورت  و  بندد   جتان،  لوح  بر  که  خواست

جام  ، «بتلی»شتترابِ    کته  هتر ز   التست  خورد 
 

 ( هر چهار بیت 4 سه بیت( 3 ( دو بیت 2 ( یک بیت 1

 

 ؟ندارد  ساده غیر جمله بیت  کدام  -55

 عشق  مذهب در  باشد کسی پتتتتیوندستتتتستتتتت(  1

 پندارم  گذرد  من بر که  لحظهیک   تتتتتو  بتتتتتتتتی(  2

 نکنم  خالفش  دوستتت کند  حکم جتتتتتتان به  گر(  3

 بفروز  وصالی  شمع  بتتیا  هتتتتجتتتتتتر  شتتتتب  ( در4
 

 بُترید  توانند  تو  از  اجلش  تتتتتیغ  بتتتتتته  کتتتته 

به  و  رودمی  ایهتتتفتتتتتتته  کشید  روز  ده  نیتتز 

 مرید   پتتیر  سختتتن  بتتتر  نکتتند  کتاعتتتتراضی

 دید  تو  روی  توان  شمع   چنان  به  شتب  چتنین  در
 

 

 .دارد وجود  ساده غیر جمله..................   جزبه   همه ابیات در  -56

 بگتذار  دیگران  و  آر  دستتتت  بته  دوستتتت  رضتتتای(  1

 امّا   فشاندی دامن  دادی،  باد به  ختتتتتتتتتاکتتتتتتم(  2

 بشکفت   لطافت  باغ  در تو روی  گتتتتتتل  تتتتتتتتتتا(  3

 است   کفایتبی دلسنتتتگ  کدام  ( جتتتتتتتتتانتتتتتتتتتا4
 

 برانگیزند  ار  باشد  غم   چه  فتتنتته   هتتتزار 

 است  باقی  مالل  گرد   قیامت،   دامتتتتتن   تا

 است   ترچاک  گل  دامتن  از  من  صتبر  پرد 

 نکرد؟   سپر  را  جان  تو  تیغ  زختم   پیش  کاو
 

 

 

 شیوه بالغیدرس یازدهم:  

 است. ذاتاً یک بحث دستوری هر چند این مبحث در قلمرو ادبی آمده است امّا   *توجّه:

هایی چون؛ مفعول، مسند، متمّم و...  در جمالت فارسیِ معیار، نهاد در ابتدای جمله و فعل در پایان جمله و نقش  شیوه بالغی:

افزاید. و  جایی این ارکان، به بالغت کالم میگیرند. ولی در شعر و نثر ادبی، شاعر و نویسنده با جابهنیز ما بین آن دو قرار می

»تقدیم فعل بر سایر اجزای جمله«، »تأخیر کند. بنابراین شیوه بالغی، مواردی چون  ل ایجاد میمفاهیمی مانند تاکید را با این عم 

 باشد. و مواردی از این دست می نهاد نسبت به سایر اجزای جمله«،

 نتتتو، توستتن متتتتبتته نیرنتتتگ تتت  بتتتازد  نته تسلتتیم و سازش، نته تکریتم و خواهش

 بر سایر اجزای جمله کرده است. »فعل« را مقدّمتوسن من به نیرنگ تو بتازد.  

 جتتان کندن من تجلّتتتتی هستتتتتی استتتت،  ام آرمانتتتتتتم شهتتتتتتتادتمتتتتتن ایرانتتی

 آورده است.»نهاد« را موخّر جان کندن من، تجلی هستی است. 
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ی مستتقل استت، اگر در پایان عبارت یا مصتراع جمله باشتد؛ مثالً: منادا که یک جملهتواند فراتر از یک شتیوه بالغی می *توجّه:

شتود. )البته کتاب درستی به این نکته اشتاره نکرده استت و در ستواالت کنکور و کنکورهای  قرار بگیرد، شتیوه بالغی محستوب می

 ورده شد.(اند. فقط محن اطالع آآزمایشی هم، تاخیر منادا را شیوه بالغی لحاظ نکرده

 بجوشتتد گتتتل انتتتدر گتتتل از گلشتتتن من  دشمن من،به ختتون گتتر کِشتتی ختتاک من،  

 هر مصراع دومی که با فعل تمام نشود، اگر حذف به قرینه نداشته باشد »شیوه بالغی« دارد. *نکته:

 کند.جهش و جابه جایی ضمیر، شیوه بالغی ایجاد می *نکته:

 .است  شدهبیان   بالغی شیو  به جمله اجزای..................   بیت جز  به ابیاتهمه  در  -57

 استتت   خویشتتتتتتتتتن مبتالی  دل تو زلف دام به(  1

 ما  خاطر مراد بتتتتتتتتترآیتتتد دستتتتتتتتتت ز گتتترت(  2

 بلبل ای  گفتم تو  با زدی عشتق  رای  چتتتتتتتتتتتتو(  3

 دهتتتر  مروّتبی  اربتتتاب ختتتانه  بتتته  ( متتتتترو4

 است   خویشتن  سزای  اینش  که  غمتزه  به  بتتکش 

 است   خویشتن  جایبه    خیری  که  باش   دستت  به

 است   خویشتن  برای  خندان  گتتل  آن  که  متتکتن

 است  خویشتن سترای در عافیتتتتت گتتنتت  کتتته

 

 است؟  شده  مقدّم جمله دیگر جزء چند  یا در کدام گزینه »مفعول« بر یک  -58

 نهاد  و  ساز  است چنین  را  جتتتتتتتتتتتتتتتهتتتتتتان(  1

 روزگار  استتتت  فضتتتل دشتتتمن  ستتتعد، مستتتعود(  2

 نیست  بوستان  و بتتتتتتتتتاغ  ستتتتتتتتتر را  متتتتتتتتتا(  3

 روزگار را  سفله  کند متتتتتتنتتتتتتعتتتتتتم ( چتتتتتتتتتو4
 

 نزاد  مادر  ز  کتتس  را  متترگ  جتتز  کتته 

 نمای  کم   فضتتل  را  شیفتتته  روزگار  این

 آنجتاست   تفترّج  تتویتی  که  جا  هتتتتتر

 بار  درویتتش  تنتگ دل    بتتتر  نتتتهتتتتد
 

 

 در سرودن کدام بیت شیوه بالغی به کار نرفته است؟ – 59

پتتنتتاه (  1 در  کستتتتی  آیتتد  فتتتتتنتته  از   گتتر 

بتترآر (  2 دارم  پتتیتتش  در  کتته   متتهتتمّتتی 

آمتدیم(  3 بته کتار  تتتتتتتتتتتتر  مقصتتتّ  ختدایتا 

تتتلتتخ4 متتبتتر  تُتترُش (  روی  ز   عتتیشتتتتتی 
 

آرامگاه  کشتور  این  جتز   ندارد 

گتر   پروردگارو  ز  بختواهم   نه 

آمدیمتهی امّتیدوار  و   دستتت 

کش  باز  آتشتتش  دگر  آب   به 
 

 

 در کدام بیت »شیوه بالغی« به کار رفته است؟  –60

 بگتتتتتتذار تتتتتا مقتتتتابل روی تتتو بگتتتتتتذریم (  1

 روزی بتتته بتتتتتتزم و مجلتتتس متتتا در نیامدی (  2

 گفتی ز ختتتتاک بیشتتتتترند اهتتتتتتتتل عشق من(  3

 کمنتد   کیستتتتی کته در این حلقته( ستتتعتدی تو  4
 

بنگتریم  تتو  ختتوب  شمتتایل  در   دزدیده 

می خونابه  چه  تو  بی  که  بنگری   خوریمتا 

کمتریم ختاک  از  که  نه،  بیشتتر  ختاک   از 

فتتاده الغتتریم چنتتدان  صتید  ما  کته   اَند 
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 نثر ساده یا نثر امروزی درس دوازدهم:  

 دهیم:امروزی، موارد زیر را انجام میبرای تبدیل یک نثر یا شعر به نثر 

 آوریم.می  »نهاد + ... + فعل«را برحسب زبان معیار ترتیب اجزای کالم   -1

 توسن من، به نیرنگ تو بتازد. بتازد به نیرنگ تو، توسن من  

 نویسیم.واژگان را میمعنای امروزی   -2

 دشمن( جدا سازی ای خصم، سر از تن من )خصم  

 کنیم.کهن را به دستور امروزی تبدیل میهای دستوری ویژگی  -3

 تنم گر بسوزی ) بسوزی فعل ناگذر است اما در معنای گذرای »بسوزانی« آمده است.(

 بزنی( من رابا تیر  الیه است، امّا مفعول است. به تیرم بدوزی )»م« راهرا مضاف

را از حالت کنایی  کنایه گردانیم یا  را به معنای مدّ نظر برمیمجاز و  استتعاره کنیم. )مثالً  را به نثر غیر ادبی تبدیل میها رایهآ  -4

 نویسیم و...(کنیم و معنای واضح آن را میخارج می

 استعاره از عشق( من از بین خواهد رفت. شعله  عشقافسرده گردد )تصوّر نکن  شعلهمپندار این 

 مجاز از کشور( م را به خون بکشی. خاک کشورمن، دشمن من )ای دشمن من، اگر  خاکبه خون گر کشی  

 ها بسیار مهم است. مخصوصا: منادا، نهاد و مفعول و ...تشخیص بعضی از نقش – 5

 ر عرفانی و عاشقانه و ....تشخیص مخاطب یا تشخیص ضمیرهای تو و او در اشعا –  6

 اسلوب معادله توجّه ویژه به آرایه – 7

 شود! تشخیص محل ویرگول در تعیین نهاد و .... موثّر است.در کنکور، ویرگول گذاشته نمی – 8

 دهند.میهای بیت یا عبارات و توجّه ویژه به فعل جمله. زیرا بعضی اوقات افعال تغییر معنا  توجّه ویژه به تعداد جمله – 9

 توجّه به معنی حروف اضافه. مثال در عبارت زیر »که« بار اول در معنای »زیراکه« و بار دوم در معنای »از« آمده است. – 10

 حاجت پیش دیگری بردن.   کهدر پستی مردن به  کهگفت: خاموش؛ 

 شخیص نهاد و مفعول به دقّتی شایسته نیاز دارد.تدر ابیات و عبارات زیر 

 م آویز تتتتتو باطل نکند چشتتتتتتچشتمان تستحر  
 

 ه بپوشتتند نباشتتد مستتتور تتتتتمستتت چندان ک 
 

 

 تواند باطل کند.سحر چشمان تو را نمیآویز چشم

زخم تتابچون متار  و  پیچ  بته  افتتد   خورده دل 
 

را   تتو  کتنتتد  پتیتچتتان  طترّه  یتتاد  کتته  گتته   هتر 
 

 افتد.خورده به پیچ و تاب میزخمکند، مانند مار  ، هر گاه که یاد موی پیچان تو میدل
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 شبکه معنایی

و آن هنگامی است که شاعر یا نویسنده کلماتی را بیاورد که با هم در  های ادبی است  معادل مراعات نظیر در آرایهشبکه معنایی، 

 واژگان مربوط به شطرن  و... هایی از یک چیز باشند. مثالً واژگان مربوط به جنگ یا ارتباط مستقیم باشند و یا زیر مجموعه 

چتتنتتگ   کتتمتتان بتته  رستتتتتتتم،  بتتمتتالتتیتتد   را 

 اوستتتتت  متاتبقتا، حکم    شتتتتاهفنتا کته    پیتل
 

آورد    شتتتستتتتتبتته     ختتدنتتگ   تتتیتترانتتدر 

بتتر   بتتگتتذرد    پتتیتتادگتتانهتتم  نتتیتتز   شتتتتمتتا 
 

 تا با یکدیگر، اشتباه نگیریم. جا یاد بگیریم  ای و یک به طور زنجیره ها در هنگام یادگیری معنای کلمات بهتر است آن   *نکته:

سوفار، پیکان، کمان، قربان، کیش، زه، سنان، قلب، میمنه، میسره، عقبه، طالیه، ترگ، خود، زره، جوشن، ُپتک، تیغ، ناوک، گرز،  

 سپر، باره، برگستوان، عنان، کوس، رایت، بیرق و ...  

 متمّم دو حر  اضافه برای یک  

دو حرف  شود که گاه برای یک متّمم،  آید. در دستور تاریخی دیده می می   یک حرف اضافه های دستوری است که بعد از  متّمم یکی از نقش 

های  آمده است. این ویژگی در آثار سبک خراسانی و تا حدودی اوایل سبک عراقی وجود داشت. در کتاب   اضافه )یکی قبل و یکی بعد( 

 های شاهنامه چندین مورد این ویژگی دیده شده است. درسی، در چند درس، مخصوصا درس 

عتتادالن   داد  نتکترد   درجتهتتان    بتتهچتون   بتقتتا 

استتتتت  گتتل  همیشتتتته  بوستتتتتتانش  در   کتته 

 شانتدرتنتتتتگ   بتتهچتتو آمتتد ختتروشتتتان  

بتتگتتذرد   نتتیتتز  شتتتتمتتا  رتتالتتمتتان   بتتیتتداد 

استتتتت   انتتدرونکتوه    بتته ستتتتنتبتتل  و   اللتته 

 بجنبتتتتید و بترداشتتتتت ختتتود از ستتتترش

آمده باشد.   یک حرف اضافه، قبل متمّم و یک حرف اضافه، بعد متمّم»دو حرف اضافه برای یک متمّم« زمانی است که  :*توجّه

 ی مرکّب دارد.  در ابیات زیر متمّم فقط یک حرف اضافه

اشتتتتتکتتبتتوس  او  نتتام  کتتجتتا   دلتتیتتری 

هُتتجتتیتتر کتتار  ز  آمتتد  نتتنتتگتتش   چتتنتتان 
 

ختتروشتتتتیتتد    بتتر   کتتوس   بتترستتتتانهتتمتتی 

اللتته شتتتتد  کتترداررنتتگتتش  کتته   قتتیتتر  بتته 
 

 ندارد.بین دو حرف اضافه نباید فعل باشد. در ابیات زیر دو حرف اضافه برای یک متمّم وجود  *توجّه:

نتتبتترد ایتتران  ز  جتتویتتد  کتته   بتتیتتامتتد 

گتتبتتر و  ختتود  بتتا  رُهّتتام  تتتیتتز   بشتتتتتد، 
 

نتتبتترد     گتترد  بتته  آرد  انتتدرستتتتترهتتم 

رزم   گَتترد   ابتتر   بتتهآمتتد    انتتدرهتتمتتی 
 

 باشند و حرف اضافه نباشند.  پیشوند فعل»اندر« یا »بر« ممکن است قبل فعل بیایند و   *توجّه:

پتلتنتتگ و  نتهتنتتگ  و  شتتتتیتر  تتو  شتتتتهتر   بتته 

استتتتپ   بتته  نتتازش  دیتتد چتتو   گتترانتتمتتایتته 

کتتنتتار  در  ستتتتترش  بتتداری  گتتر   ستتتتتزد 
 

آیتتنتتدستتتتوار    جتتنتتگ   انتتدر  بتته  ستتتته   هتتر 

بتته  را  و  کتتمتتان  کتترد  کشتتتتیتتد زه   انتتدر 

کتتتارزار  بتتترآستتتتتتایتتتیزمتتتانتتتی    از 
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ممکن است چندین حرف اضافه در یک بیت دیده شود، ولی ویژگی »دو حرف اضافه برای یک متمّم« در بیت وجود    *توجّه:

آورده شده باشد. در مثال زیر، چندین    یک متمّماین ویژگی وجود دارد که دو حرف اضافه برای  نداشته باشد. در واقع زمانی  

 ولی هر کدام برای یک متمّم است. حرف اضافه آمده است، 

زد   تتتیتتر  اوی   بَتتریتتکتتی  استتتتتب   بتترِ 
 

آمتتد    انتتدر  استتتتتب   روی   بتتهبتتاال    زکتته 
 

 افتد.حرف اضافه دوم فاصله میگیرد و بین متمّم و  الیه یا صفت میگاه متمّم، مضاف *نکته:

بتتته فتتتکتتتنتتتد کتتتمتتتان  بتتتازو  بتتته  را   زه 
 

چتتنتتدبتترکتتمتتر  بتتنتتد    بتته  تتتیتتر  بتتزد   ، 
 

 های دیگر برای دو حر  اضافه:مثال

تتتیتتر  بتتررستتتتتتتم    بتته بتتبتتاریتتد   آنتتگتته 

ستتتتتوار  گُتتردی  بتترستتتتتان  بتتود   زنتتی 
 

ختتیتتر   ختتیتتره  بتتر  گتتفتتت:  بتتدو   تتتهتتمتتتتتن 

 نتتامتتدار  انتتدرونجتتنتتگ    بتتههتتمتتیشتتتته  
 

 تبدیل مصوّت بلند » ا « به مصوّت بلند »ی« در بعضی از واژگان عربی. مُمال:  

 

 

 

 

 

 

 در کدام گزینه متمّم دو حرف اضافه دارد؟  –61

 ای بر نشتتتستتتتتتتتتته ستتتیاهیکتتتتتتی تازی(  1

تتا جهتان را بته  (  2  بتد نستتتتتتتتتپریمبتتتتتتیتا 

او را بتدیتدنتد برختاستتتت غو(  3  چتتتتتتتتتتتتو 

 ( ستتتراستتتتتتتتتتتتتتتر زمتانته پر از جنتگ بود4
 

ماه   به  برآمتد  نعلتش  ختاک   همی 

بریم  نیکی  دست  همی  کوشش   به 

نو شاه  بُترون  آتتتش  ز  آمتتد   کته 

بود تنگ  جتهان  بر  جویندگان   به 
 

 در کدام بیت برای متمم دو حرف اضافه آمده است؟  –62

 چو لشتتتتتتتکر بیامد ز دشتتتتتتتت نبتتتتترد(  1

 مزن بر ستتتتتتتتتتتر ناتوان دستتتتتتتتتتتت زور (  2

انتتدرون(  3 ختتواب  بتته  بتترزد  بتتانتتگ   یتتکتتی 

 ( بشتتتتتد تیتتتتتتتتز رُهّام با ختتتتود و گتتتتبر 4
 

گرد  ز  ُپتر  سران  و  ختون  ز  ُپتر   تنان 

مور چو  پایش  به  افتی  در  روزی   که 

لتترزان صدستون   که  خانه  آن   شتد 

ابتتر همتی به  آمتد  انتدر  رزم   گَتترد 
 

 در کدام گزینه مُمال وجود دارد؟  –63

 گُهتتتتتتری ز تابتتتتتتناکتتتتتتی روشتتتتتتتتن(  1

فتترزنتتد(  2 جتتمتتال  پتتدر  دیتتد   چتتون 

 ه دادنتتتتتتفرمتتتتتتتتتتتتود وُرا بتتتتتته دای(  3

دایتتگتتانتتی 4 حتتکتتتتتتتتتتم  بتته  دورانتتش   ) 
 

خاکی شب  ستترای  کنِ   روز 

را   ختزینه  در   بتتند بگشتاد 

مایه ز  شود  رُستتته   دادن تا 

مهتتربانی  شتتیر  به   پترورد 
 

 حیتمز مزاح  حیتسل سالح 

 ب یتحج حجاب  بیتعت عتاب  

 مییتاسل اسالمی   میتهل هالم  
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 ی ......  ها واژه مُمال شده وجود دارد، به جز گزینهگزینه  در همه –64

 هم دستتت کامرانی، دل از عنان گستتستتته (  1

 متتتترا ختتدای تعتتتتالی ز آستتتتیای فتتتتراز(  2

 رویم از متتتتتتتتن، رخ در حجیب داردتا ماه(  3

 هتتتزار سال اگتتتر عمتتتر من بُتتتود به مثل( 4
 

دارد  رکیب  در  جان  زنتتدگانی،  پای   هم 

حسیب  به  نیاورد  را  آن  حاصل  عقل   که 

دارد شکیب  دل  نه  یابد،  ختواب  دیده   نه 

نشیب آستتتیای  بتته  نتیاید  نتیاز   متتترا 
 

 

 تغییر شکل نوشتاری بعضی از کلماتدرس سیزدهم:  

 کند؛شکل نوشتاری بعضی کلمات تغییر می ندر گذر زما

 ارسیف ارسی  پ یل    ف یل پ      ذکاغ    دکاغ     راودی   لافدی    باس  پید    اسفس ید پمانند: س

 

 شکل تاریخی افعال

که امروزه در    رفتپیشتوندها و پستوندهایی با افعال به کار میدر متون بستیار کهن و اولیه زبان فارستی )ستبک خراستانی(، گاه  

 شود.ها استفاده نمیزبان معیار از آن

 نگردی نگردی ب رفتند    یرفتند رفت   رفت ب رفت  می رفت همی

 

 شود؟  در کدام گزینه شکل تاریخی دستور زبان فارسی دیده نمی –65

 پستتتتتتند استتتتتتتتتت با زُهد عمّار و بتتتتتتوذر(  1

 ومحضتران چون تتتتو با هوش و رای از نکتتتتت(  2

 اگر الله پُتتتتتتر نتتتتتتتتتور شتتتتتتد چون ستاره(  3

 ( درختتتتت تُتتتتترن  از بَتتتر و بتترگ رنگین4

مر    محمتتتود  مدح  را کنتتد   عنصتتتری 

راهتتمی نکتتتتتتومحضتتتری   برنگتتتتتیری 

صتتورت نپتتتذرفت  زو  را چتتتترا   گری 

 حکایتتتتتتتت کتتتتتتند کلّتتته قیصتتتتتری   را

 

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست کافی *توجّه:  

هزار و مبحث عروض و قافیه در   60ساعت و با قیمت    8تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام  

توانید . در صورت تمایل میروض سماعی()به همراه آموزش عرسدهزار تومان به فروش می  120ساعت و با قیمت    15

ترین شود و در سریع ها در تلگرام ارسال میبرای بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  برای  رسید.  خواهد  دستتان  به  ممکن  بهزمان  و  تگرام ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  روزترین 

(@aboozar_ahmadi63  )  در واتساپ پیام بدهید.  09123708476یا به شماره  و 

 ن تهیه کنید.اتوم   800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می
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 انواع »را« درس چهاردهم:  

ا در دسرتور  نمای مفعولی اسرت. اّمی مفعول اسرت. و در واقع نقش»را« در زبان فارسری معیار و زبان امروزی نشرانه

 تاریخی کاربردهای دیگری داشته است:

 :  ی مفعولنشانه یرا - 1

 ی مفعول است. کارکرد »را« نشانه و بیشترین تریناصلی

 دید گُردآفرید را         سهراب  چو 

  ینمای مفعولنقش مفعول 

الیه یا صتفت و  این تعریف که، کلمه قبل »را« مفعول استت، تعریف کاملی نیستت. چرا که ممکن استت، مفعول، مضتاف *توجّه:

 است.هسته آن مفعول که  تواند گروهی بیاید  قبل »را« میهایی داشته باشد. در واقع  وابسته

 

 را خویش  مرغِ  نطقِ تا بیابد   قیاس از خود مگیررا  پاکان کارِ

 الیهمضاف الیهمضاف مفعول   الیه مضاف مفعول

 

 : نشانه حر  اضافه  یرا - 2

 آید.  دهد و بعد از متمّم میمیمعنای حرف اضافه »رایی« که 

 کنند که ...مردم آزاری حکایت می از حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد راآزاری مردم

 بسیار عجیب آمد.بهرام گور  برای سخت عجب آمد.   را بهرام گور

 تو بهتر است که فرمان را اطاعت کنی. برای بهتر آید که فرمان کنی   راتو 

 قضا روزی به دشت رفته بودم. از روزی به دشت رفته بودم  راقضا  

 خرد روشنایی نبخشد ... بهاگر  گر نبخشد روشنایی   راخرد 

 داد.ای میهدیههر درویشی  به  راداد هر درویش ها میهدیه

 کن خدا رحمی )برای( خاطربه  رحمی ای منعم   راخدا 

 از انواع دیگر است.تر کمی دیریابرای حرف اضافه در معنای »برای«  *توجّه:

 به دو چشتتم خون فشتتانم هله ای نستتیم رحمت 
 

تت  آر  متن  بتته  غتبتتاری  او  کتوی  ز   را وتتیتتا  کتته 
 

 چشمم بیاور. برای درمانای درمانی و شفابخش بوده است.( غباری از کوی او توتیا ماده. )برای توتیایعنی   توتیا را توجّه:*
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 : رای فک اضافه  - 3

 کند.را نیز عوض میالیه جای مضاف و مضافآید و  می نمای اضافه »تِ یا یِ«به جای نقش»رایی« است که 

 عادتِ معلّم(  کاری با خود به کالس آورد. )معلّم را عادت ی نیمبود که نقشه  عادت را  معلّم

 صفتِ آب( طهارت است. )آب را صفت  صفت را آب 

 تل بتتتتودتتاک درت حاصتتتاز خت روشتتنیرا دیده    یتتتاد بتتتاد آن کتته ستتر کتتوی تواَم منتتزل بود

 روشنیِ دیده  

چتتهتتره   و  شتتتتد  ختتنتتدان  کتترد چتتو   شتتتتاداب 
 

کتتترد  نتتتام  راوُ  ستتتتتهتتتراب   تتتتهتتتمتتتیتتتنتتته 

 نامِ او

 آید.  الیه چند وابسته میگاه بین مضاف و مضاف *نکته:

 یِ خویش را نگه دار.حرمتِ پیرانِ قبیله بدارحرمت را قبیله خویش پیران 

شوند و ممکن است با وجود رای فک اضافه، کلمه دوم مضاف  جا میجمله جابهدر بعضی ابیات به ضرورت وزن ارکان    *نکته:

در مصراع دیگر  یا    باشد.، جمله مد نظر »خاک بر سرِ غم ایّام کن« میم را«»خاک بر سر کن غم ایّادر این شعر حاف   باشد.  

 گوید: »خاک بر سر نفس نافرجام را«می

ولی »رای« به کار رفته گیرد و مفعول هم به » را « نیاز دارد،  های زیر، فعل، گذرا به مفعول است و مفعول میدر مثال  *توجّه:

 های زیر، »رای فک اضافه« است و »رای مفعولی« حذف شده است. در مثال

 یِ خویش را نگه دار.حرمتِ پیرانِ قبیله پیران قبیله خویش را حرمت بدار

نتتام کتترد  وُرا  ستتتتهتتراب   تتتهتتمتتیتتنتته 

 سهراب گذاشت.    رانامِ او  تهمینه     

کتتترد  نتتتاممتتتادرم  ا  متتتر  تتتتو   متتترگ 

 مرگ تو گذاشت.  نامِ من را  مادرم

 

 پسوندهای شباهت

توانند  که میعالوه بر ایناین پسوندها    باشند.شباهت می  هایپسوند...    « و  دیس  «، »  آسا  «، »  گون  «، »  سا  «، »  وار  «، »  وش  »

 توانند »ادات تشبیه« باشند. کلمات وندی و وندی ت مرکّب بسازند، می

ختتواجتته  بتتیتتامتتد  ختتانتته  ستتتتتوی   اش از 
 

ختتواجتته   فتتارغ  بتتنشتتتستتتتت  دکتتان   وش بتتر 
 

 

 

 

 .بر دکان نشست ها خواجه  مانند  او

 وجه شبه  به مشبّه ادات  مشبّه
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 . دارد دوگانه کاربردی  « را» حرف  ،..................  گزینه بیت جزبه  ابیات،  همه در - 66

 عشتتق  بازار در جوییم جان به را متتتتالمت  متتتتا(  1

 را  آب  آن  بیار  ساقی  امتشنه  بتتتتتتیتتتتتترون  اندازه ز(  2

 است  ای آالله   گتتتتتتلِستان   در  اگتتتتتتر  گتتتتتتو   را   ( باغبان 3

 زننتد می   نتاوک   بته   را   جتان   و ابروان   ترک   چشتتتمتان (  4
 

 را   جویسالمتت  پتتارسایان   ختتلتتوت  کتتنتت  

آن  کن  ستیراب  متترا  اول  را   اصتتحاب  بده  گه  و 

 ایم آسوده  سِتتاندل  بتتا  متتا   کتته  ده   را  دیگری

 را  تیرانداز  ترک  آن  کمان  این   دادستت   که  رب   یا
 

 

 است؟  متفاوتکاربرد حرف »را« در کدام گزینه   -67

 استتتتتتت   پیکر در جان  چو  مرکز  را  حتتتتتتتتتتلقه(  1

 متتا   استتتتتتتتتیم  دلتتتتتتیتتتتل را او  دعتتتتتتوی(  2

 بتتتود ایمن  گتتتزند  کتتتز دل  نتتتگیتتتنه  متتتتتتتتترا(  3

متا4  استتتتت   دگر  جهتانی  جهتان،  این  جز  بته  را  ( 
 

 است  مُضمر  او   نتقتتطتتتتته  در  او   ختتتط 

 ما  استیتم  ختتتلیل  بتتتراهتتتتیتتتتتتم  از

 شکست   و  بتازخورد  تو  جفای  سنگ  و  فتاد

 است   دگر  متکانی  فتتردوس،  و  دوزخ  جتتز
 

 

 است؟ یکسان زیر بیت  با گزینه کدام ردیف قسمت »را« در نوع  -68

 را« ختراب نخواهد خراج پادشتته تا   بستتوز  آزادگان خترمن  و  بیار آتتش»

 

 عقل عنان  برفتم دست ز  نتتتتتتتتتظتتتتتتتتتر اوّل(  1

 من از آن حستن روزافزون که یوستف داشتت، دانستتم   ( 2

 را   فرمان ننهد گردن  هتتتتتک  بنتتتتتتتتتتده  کند چه(  3

 او   عابدفتتتریب ادویتتتج  چشتتتتتتم  دو  ( گتتتویی4
 

 را   صواب  داند  چه  رفتت  عقل  کتته  را  وان 

را  زلیخا  آرد  برون  عصمت  پرده  از  عشق   که 

 را  چوگان  نشود  عاجز  که  گتتوی  کند  چه

 را   ختواب  ببستتند  سِتحر  به  من  چشم  بر
 

 

نوع   دو این  بیت  کدام در.  استت نشتانه مفعول  دوم،  مصتراع در  و دارد اضتافهحرف  کاربرد  نخستت  مصتراع  در بیت زیر »را« در  -69

 شود؟»را« دیده می

 هما را« یسایه همه فکندی، ماستوا به که  را خدا آیتی چه تو رحمت، همای ایعلی،  

 

 را   طنّتاز  دلبر  آن  یتافتم،  خوش  طرب  ( وقتتتتتتتت1

 را   تدبیربی  رتتتتتپی این  خوشتتستتت ستتر  جوانی  با(  2

 را  پرستبت آن  آینه  داد کتتتتتتتتتتتته رب  یتتتتتتتتتا(  3

 را   دلتتتتتتتتتتستوز  نالیدن این من  دارممی  ( دوستت4
 

 را   ساز  آن  بزن  مطرب  می،  جام  آن  بیار  ساقی 

 را   پیر  کردن،پنجته  جوانان  با  باشد   جتتتهتتل

 را   دست   برد  ما  ز   و   خویش  حُستن  دید   کتتتو

 را   روز  بگتذرانتم  باشتد   که  نوعتی  هتر  بته  تتا
 

 

 است؟ متفاوتکارکرد حرف »را« در کدام گزینه   -70

 سراب  موج  شدن نتتتتتواند ختتتتتتتتضتتتتر راه ( دام1

 یکدیگرند   آیینه  دلصتتتتتتاف عشتتتتتتق و حُستن(  2

 خواهی   چته  کته  قیتامتت  بته  بکننتدم  مخیّر  گر(  3

 عمرند بخشتندگان گتتتتتتتتتتتتوی،  پارستی ( خوبان4
 

 را  عشق  مشکتتل،  نیست  دنیا  ز  افشاندندامتتن 

 را   عشتق  یکتتدل،  معشتتتوق   رنگییک  کندمی

 را  شما   فردوس  نعمتت  همتتتته  و   را  ما   دوست

 را  پارسا   رنتتدان  بشتتارت  بتتتتده  ستتتاقتتتتی 
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 درس آزاددرس پانزدهم: 

 رجوع شود به نقش کلمات )درس یکم( و زمان افعال )درس دوم(  مبحث تکراری است.درس شانزدهم:  

 رابطه تناسب و تراد درس هفدهم:  

شتوند.: مانند:  های آن محستوب میرو هستتیم که مربوط به یک موضتوع هستتند و زیرمجموعهبا واژگانی روبهی تناستب  در رابطه

باشتتند، یا ستتبز، زرد، آبی، قرمز و ... که  های طبیعت میجنگل، صتتحرا، دشتتت و... که زیر مجموعهکوه، چشتتمه، رود، دریا،  

 باشند.های رنگ میزیرمجموعه

توانند به جای همدیگر به  رو هستتتیم که همگی بر یک چیز و یک مفهوم داللت دارند و میبا واژگانی روبهی ترادف  رابطه درامّا  

 هر و محبّت یا رلم، جُور و ستم یا داد، عدل، عدالتکار بروند. مانند: عشق، مِ

توانیم »دراز« و »بلند« را یکی  شتتناستتی امروز با ترادف واژگان به طور دقیق موافق نیستتت. به طور مثال ما نمیزبان *توجّه:

 بدانیم. مثالً اگر به فردی که قدِ بلندی دارد بگوئیم »قد دراز« ممکن است ناراحت بشود.

 رجوع شود.فارسی دهم  و برای نقش کلمات به درس یکم  سوم برای مبحث ترکیب وصفی و اضافی، به درس  *توجّه:

  ی ندانشانهدرس هجدهم:  

در آخر کلمه،    ای، آی، یا، ایا و »ا«دهیم.  زنیم یا مخاطب صتحبتمان قرار میای استت که با آن کستی را صتدا میی ندا کلمهنشتانه

 های ندا هستند.ترین نشانهاز معروف

هتترگتتز استتتتعتتدیتت نتتمتتیتترد  نتتکتتونتتام  متترد   ، 
 

نبرنتد  نکویی  بته  نتامش  استتتتت کته  آن   مرده 
 

 دوستتتت، شتتتکر بهتر، یا آنکه شتتتکر ستتتازد ای
 

ستتتتازد   قتمتر  آنتکتته  یتتا  بتهتتتر،  قتمتر   ختوبتی 
 

 ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانیدآدم آی     

 بیاید. و با توجّه به لحن و معنا فهمیده شود.بدون حرف ندا  منادا ممکن است  *نکته:

 به روزگاران، مِهری نشتتتستتتته بر دل  ستتتعتدی،
 

نتتمتتی  روزگتتاران بتتیتترون  بتته  الّتتا  کتترد،   تتتوان 
 

مترنت     حتتافت ، دَهتر  چتمتن  در  ختزان  بتتاد   از 
 

 ختار کجتاستتتت ا گتل بیتتتتتتتفکر معقول بفرم 
 

 نگیرید!نقش منادا را با نهاد اشتباه  *نکته:

 هر وقت منادا آمد بعد آن یک حذف فعل به قرینه معنوی در نظر بگیرید. *نکته:

 حرف ندا و منادا یک جمله جداگانه محسوب می شوند.   *نکته:

 خموش داسرار الهی کس نمی دان حاف 

 یک جمله یک جمله یک جمله
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 دارد؟ منادا  بیت کدام  -71

 گفت   توانمش   بشر   نه   خواند،   توانمش   خدا  نتتتتتتتتتتتته (  1

 من   قاتل   که  پستتتتتتر   به   گوید   که  علتتتی   از   جتتتز   ( به 2

 بین   علتتتی   رخ   در   هتتتتتتمه   خدا شناسی،   اگتتتتتتر   ( دل 3

 دم   او  شتتتوق  نتتتوای   ز  دم،   هر  نای   چتتتتتتو  زنتتتم   چه ( 4
 

 را   الفتتی   مُلتک   شتته   نامتتم   چتته  متحیّتترم 

 متدارا  کن  استیر  به   اکنتون  توستت  استیر  چتو

 را  ختدا   قستم   ختدا  به   متن  شناختتم   علتی  به

 را  نتوا  ایتن  بنوازد  خوشتتتر  غیب   لستتان   کته
 

 

 ؟ نداردکدام بیت منادا    -72

 حاف  خرامان کبک  قتتتتهتتقهه آن  ( دیتتتتتتتتدی1

 سعتتتتتتدی اگتتتتتتر عاشقتتتتی کنتتتتتتی و جوانتتی (  2

 اسکندر  ملک نه  بماند ختتتتضر  عتتتتمتتتتر  نتتتتتته(  3

 استت   خطری  ستو  هر ز  ر چهتتتتتگ طلب  بیابان  ( در4
 

 بتود  غافتل  قضتا  شاهیتن   ستترپتنجته  ز  کتتته 

محتمّد  آل  و  استتتت  بتتتتس  محتمّد   عشتتتق 

 درویتش   مکتن   دون  دنتیای   ستر   بتتتر  نتتتزاع

 ختوش   تو  تولّای  به  بیتتدل  حتتافت   رودمتی
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 معانی یک واژهدرس یکم:  

طور هستند. ممکن است  اید. واژگان فارسی هم همین را دیده   معانی متفاوت یک واژه اید و ی انگلیسی بازکرده نامه شما هم تا به حال واژه 

 شود:  برای یک واژه چندین معنا وجود داشته باشد. ولی معنای مّد نظر یک واژه، به دو روش زیر فهمیده می 

گیرد، در هر جملته یکی از آن معتانی  تنتد« چنتدین معنتا دارد ولی وقتی در جملته قرار میی»واژهالف( قرار گرفتن در جملته:  

 شود.  برداشت می

 تند و زشت و زننده تند و سریع ی تندمزه

 زند.های تند میعلی حرف نویسید.علی تکالیفش را تند می علی به غذای تند عالقه دارد.

 )ترادف، تضاد، تناسب و تضمُّن(های معنایی  ب( توجّه به رابطه

 توانند به جای هم به کار بروند.دو واژه می تراد  

 تسلّط در معنی واژگان در این قسمت مهم است.

نور و ضتیا، عدل و داد، مِهر و عشتق، قریب و نزدیتتتتک،  

 جتور و جفا، رنت  و محنت، درد و اَلَتم، ترغیب و تشویق

سفید و سیاه، غم و شادی، ُقرب و ُبعد، کوتاه و بلند، ِمتتتتهر  برعکس هم دارند.دو واژه معنای کامالً   تضاد

 و کتین، داد و بیتتداد، روز و شتتتب، پادشتاهی و گدایی 

دستتت و پا، ماه و ستتتاره، ستتگ و گرگ، دانه و داس،   تر هستند.ی بزرگی یک مجموعهواژگان زیرمجموعه تناسب

 ، زرد و آبتی و کتاب   خودکتار ،  باز رود و دریا، عقاب و  

 ی دیگری است.  یک واژه زیرمجموعه  تضمُّن 

 ا یک واژه خاص.بیا یک واژه عام  

رنتتگ و بنفتتش، دستتت و آرنتت ، شتتهر و تهتتران،کشتتور  

 و مصر، پتدر و خانواده، فتتوتبال و ورزش، بیتت و شعتتر

ستفید و  گیریم.  ها را »تضتاد« در نظر میدو واژه متضتاد ممکن استت با هم »تناستب« هم داشتته باشتند ولی روابط آن *توجّه:

 شود.  ها تضاد در نظر گرفته میزیر مجموعه رنگ هستند و در اصل تناسب دارند ولی رابطه آنسیاه:  

 شود.ها تضاد در نظر گرفته میی رابطه آنزیر مجموعه طعم و مزه هستند و در اصل تناسب دارند ولتلخ و شیرین: 

 ساز به درس دهم فارسی دهم مراجعه کنید.ساز و وابستهپایهبرای مبحث پیوندهای هم*توجّه:  

 رفته است. « نیز به کار میرفت« در گذشته عالوه بر فعل اسنادی در معنای »شد»  *توجّه:

 ون بتارگته پتادشتتتاستتتتتتتتتتمنزل حتاف  کن
 

بر    شتتتتددل  جتتانتتانتته  بر  جتتان  رفتتت،   دلتتدار 
 

بررسی روابط دو واژه، در بعضی عبارات نتای  متفاوت دارد. مثال قرمز و سبز که غالبا رابطه تناسب دارند اگر در بحث  *توجّه:

 کنند. همچنین قرمز و آبی در فوتبال و بسیار مثال دیگرراهنمایی و رانندگی بیایند، رابطه تضاد پیدا می

 دستور زبان فارسی یازدهم
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 های کدام گزینه از نوع »تضمُّن« است؟ واژهرابطه معنایی جفت -73

 (دختر و  فرزند)،  (ایران  و کشور)( 2 (سبالن  و سهند)،    (گیاه  و سیر)( 1

 (وزن و  گرم)،  (گرسنه  و سیر)( 4 (پیاز و سیر)،   (کارون  و ارس)( 3

 ی معنایی »تضمُّن« به کار نرفته است؟ در کدام بیت رابطه –74

 ها پتتتاس دار ای پستتتتتتر ( هتتتتتتمه سنتتتتتتگ1

 می بتتتتتتیتاور کته ننتازد بته گتتتتتتتل بتاغ جهتان (  2

مستتتتتتنتتد (  3 بتلتبتالن  و  بترآورد  غتنتچتته   درختتت 

 شتب تاریتک و بیم متتوج و گردابتی چنین هایل( 4

در  بته  نتباشتتد  متیانش  از  لعتتتتل   کته 

که   دانست هتتتر  ختزانی  باد   غارتگتتری 

بنشستند عیش  به  یاران  و  شد  جوان   جهان 

 ها باران ساحتتلکجتتتا دانند حتتتتتال متتتتتا سبک

 های زیر، به ترتیب چند رابطه از نوع ترادف و تضمُّن وجود دارد؟واژهدر میان گروه –75

)هنر و    دن( ، )بیعت و میثاق( ، )تند و ترش( ، )ورزش و فوتبال( ، ار و اقبال( ، )محمل و مهد( ، )رایت و بیرق( ، )دست و ب تتتت»)ادب 

 نقّاشی( ، )پروانه و ملخ(« 

 سه  -( چهار 4 چهار –( چهار 3 چهار –( سه 2 سه –( سه 1

 ی »سیر« در کدام گزینه متفاوت است؟ معنی واژه –76

 ( نتته پیتتتتتتل و نتته تختتتتت و نتته بار و بُتتتتنه1

بستتتیتار  (  2  داری انتدر این صتتتنعتت ولیتک متدّعی 

 یتتتتتتک نیمه گیتتتتتتتی ستتتتد و ستتتتتتیر نباشد(  3

 ( ای ستتتتتتیر تو را نان جتتتتتوین ختتتتتوش ننماید4
 

گتتترسِنه   هتتتتم  و  ستتتتیری  تتتتو  نتانتی  بته 

ستمن  از  خار  و  سوستتن  از  سیتر  دانند   زیرکان 

نتباشتد دیتتتر  و  گِتتترد  دیگتتتتر  نیتتتتمه   تتا 

است   من  است معشوق  زشت  تو  نزدیک  به   آنکه 
 

 است؟ قرارگرفته پیشین وابسته  جایگاه  در مبهم صفت زیر اشعار از بیت چند در  -77

 متانتدی   حیران  تو  اوصتتتتاف  در  دیتده  را  همته(  الف

 است  راه  پیش در  دگتتتتر  کتتتتتتتتاری  متتتتتترا( ب

 را  صبا  باد  دگتتتتتتر  راه متتتتتتتتده  زلتتتتتتتتف  در( ج

  نواساز   پر، اندر  پتتتتتتر  متتتتتترغتتتتتتتتان،  دگتتتتتتر(  د
 

 را   حتیران  من  نگویند   عیتتب   دگتتتر  تتتا 

 استت  ستیاه   من  چشتتم  دو   بر  عالتتتم   که

 را   متا   آستتود   دل  متلرزان  بیتتش   زیتتن

 پتتتترواز   راه  را،  او  بتتستتتتتتهدل،    غتتتم 
 

 ( چهار4 ( سه3 ( دو2 ( یک1

 معنای فعل »شد« در کدام گزینه متفاوت است؟  –78

 ( چنین گفتتتتتتت با کتتتتتتودک آمتتتتتتوزگار 1

 ( چتتتتو شتتتتتب روز شتتتتتد بامتتتتداد پگتتتتاه  2

کتوه (  3 ستتتوی  شتتتتد  دیتتد  چتنتتان  بتتانتو   چتو 

   به بارگتتتتتتتتاه او مَلِتتتتک ز ختتتتلد شتتتتتد ( 4
 

روزگتار    شتد  و  نکتتتردیم  کتاری   که 

ستتپاه  گتتتردد  بتتاز  تتتا   بفرمتتود 

گتروه  رسیتدند آن  کتتوه  پتتای   تتا 

متترحبا  آی  کتتاندر  شنتتتید   نتتدا 
 

 در کدام گزینه وابسته پیشین از نوع »صفت مبهم« به کار رفته است؟  –79

 آن یکتتتتی دستتتتت تو گیتتتترد وان دگر پرسش کند (  1

 چه غروری استتت در این ستتلطنت ای یوستتف مصتتری (  2

 هانم اَم نیستتتتتتت به کتتتتتتتتام دوجدلبستتتتتتتتتگی(  3

 ( دگتتتر پرستتتتتش متتتتتعانی و بتتتتتتتیان بود4

کته    زکات  آرد  باز  پیش  شکّر  و  لعتتل  از  دگتتر  وان 

نکتردی پیتر  پتدر  حتتتال  پرستتتش   دگتتر 

هیتتتچ دگتتتر  و  یار  غتتتم  بگتتتذارید  متتتن   با 

 ز تشبیتتتتتتتتتهات و از اقستتتتتتتتام آن بتتتتتتتود
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 ی مجهولفعل و جملهدرس دوم:  

ی آن مشخّص نیست و  دهندهنهاد و انجام ای است که  ی مجهول، جمله رود و جملهی مجهول به کار میفعل مجهول در جمله

 های معلوم و مجهول زیر توجّه کنید: به جمله  مجهول است.

 مجهول  معلوم

 پخته شد. غذا  . پختمادر غذا را 

 شود.خوانده میدر مدرسه، درس  . خوانَدمیآموز در مدرسه درس دانش

 شد.  آورده میآموز دانش .  آوردند میها دانش آموز را معلّم

 کردن جمله:روش مجهول

 ها(آموز، معلّمجمله معلوم را حذف می کنیم. )مادر، دانشنهاد    -1

 آورده(   آوردند  خوانده / می   خوانَد  پخته / می   کنیم. )پخت تبدیل می صفت مفعولی ی معلوم را به  فعل جمله   - 2

 شدندمی آوردند  شود/ میمی خوانَد  شد/ می آوریم. پخت « را در زمان فعل جمله معلوم میشدنفعل »  -3

 مثال دوم.. مانند: عبارت »در مدرسه« در آوردن باقی جمله  -4

 آورده می شد آوردند  دهیم. میبا مفعول سابق )نهاد جدید( مطابقت میشمار و شخص فعل را از نظر   -5

 

است. و از آنجایی    معلوم  عدم توجّه به زمان فعل جملهدهند،  آموزان انجام میبیشترین اشتباهی که دانش  *نکته بسیار مهم: 

 کنند. ها را در زمان ماضی ساده مجهول میآموزان همه فعلاند، دانشها همیشه با ماضی ساده مثال زدهکه معلّم

  ها خوانده شد. کتاب ها را خواند.آموز کتابدانش

 شود. ها خوانده میکتاب ها خوانده شد. کتاب خوانَد. ها را میآموز کتابدانش

 ها خوانده شده بود. کتاب ها خوانده شد کتاب ها را خوانده بود. آموز کتابدانش

 شد. ها داشت خوانده میکتاب ها خوانده شد کتاب خواند. ها را میآموز داشت کتابدانش

 

، یعنی فعل  در پایان جمله آمده باشدهای آن« »شد و دیگر زمان : اوالزمانی فعل و جمله مجهول داریم که  *نکته بسیار مهم: 

، به صورت »صفتِ مفعولی« آمده باشد. لذا در موارد زیر و موارد مشابه آن، جمله فعل اصلی قبل از آن حتما  ثانیا: کمکی باشد. و  

 مجهول نداریم.

 فعل اسنادی ماضی التزامی  فعل اسنادی ماضی نقلی  ادی ماضی بعید فعل اسن فعل اسنادی ماضی ساده 

 اگر علی بیمار شده باشد.  علی بیمار شده است. علی بیمار شده بود.  علی بیمار شد. 
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« آمدن و گشتنهای دیگری مانند »فعل کمکی در فعل مجهول مشتقّات »شد« است. ولی در دستور تاریخی با مصدر *توجّه:

 شد. ساخته مینیز 

 کشته شدند  کشته گشتند.ده تن به دست سمک  ماضی مصدر »گشتن«

 شود بار داده می آید. دادهدر این دو سه روز بار   مضارع مصدر »آمدن«

 گفته شد آمد. گفتهاین مطالب نیز  ماضی مصدر »آمدن«

 بشود پیغامی داده آید. دادهپیغامی است سوی بونصر در بابی تا  مضارع مصدر »آمدن«

 مراجعه کنید و افعال مجهول هر زمان را ببینید.)درس دوم فارسی دهم(  به جدول زمان افعال    *یادآوری:

 

 است؟ کار رفته به مجهول  فعل بیت،  کدام در  -80

 شتویم   خستتتتتته شتود خستته گتتتتر ( آواز تو1

 شتتتتتتود  آستتتتتتان  دشتتتتتتوارش  کتتتار ( هتتتمه2

 آمتتتتتتد    دیتتتتتتده درون نتتتتورش  چتتنتتان( 3

  گشتتت خیره ستتخن این  شتتاه  بشتتنید چو( 4
 

 بادا  شتتتتکرخا  نای  چتتتون  تتتتو  آواز 

 شود  یکسان  دوستتتت   و  دشتتتمن  وُرا

 آمتتد   دیتتده   جتان  رخ  نتتورش  از  کته

 گشتت   تیره  دلتش   و  چشم  گشت  سیه
 

 

 کار رفته است؟ مجهول بهدر کدام بیت فعل    -81

 گشتتت   خسته  او  دستتت  آوردگتتتتتتتته  ( بتتتته1

 شتود  ستتتتترگشتته که کستی ستر  ریشته ( چون2

 جام   شد  شتتتتکتتسته  دهتتتتن نتتتتزدیتتتتتتک( 3

   باشد   شده میسّر تو وصال کهآن ختتتتتتتتوش،( 4
 

 دشت   روی  شد   تیتره   همی   چشمش  به 

رشته  با  کته  نتتتبود  زان  بتِته  شود   سر 

 خام   شد   بود،  پخته  کتتتته  پتتتالتتتوده

 باشد   شده  منوّر  تو  جتتمال  بته  چشمتم
 

 

 است؟ نرفته کار به مجهول  فعل زیر هایگزینه از یک  کدام در  -82

 شد  دیده را  دلم  چتتتون  تتتتتتتتتتو  ( دیتتتتتتتتتد 1

 آید   گفته  ثتتنتتایتتت  تتتتتتتا  ( نتتتتتتدانتتتتتتتتم2

 کس  (  آزار)  ایتذای  مشتتتنو  رضتتتا  ستتتمع  بته(  3

  خطاب  آیدمی  که  گتتتتفتتتتتا  بتتتتتتتتعد از آن( 4
 

   شد   دیده   غترق   نتتتادیتتتتده   دل  شتتد 

گر   آید   پتذرفتته   را   تتو   آید   و 

گتتر  برس  غورش  به   آید   گتتتتفتتتته  و 

 جواب   بشنو  شد   گفته  چون  سخن  کاین
 

 

 در کدام گزینه فعل مجهول به کار رفته است؟  –83

 ( به خیمه فرود آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود.1

 ( مثال داد تا هزار هزار درم به مستحقّان دهند شکر این را و نبشته آمد.2

 ( این چه رفت با بونصر بگفتم. سخت شاد شد.3

 ادی به آن بسیاری تیره شد.( ایزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت و سوری و ش4
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 و قید مشترک با صفت ید مشترک با اسمانواع قید و ق:  سومدرس  

 :های زیر دقّت کنید« در جملهشببه نقش کلمه »

 نهاد  آمد.  شب

 مفعول را دوست دارم. شبمن 

 متمّم ترسم. می شبمن از 

 قید  آمد.  شبعلی 

های نهاد، مفعول،  »شب« قید است، ولی در سه مثال قبل از نظر ساختاری »اسم« است و در نقش ،  از نظر ساختاری و صرف در مثال چهارم  

 گوئیم. می »قید مشترک با اسم«  متمّم آمده است که از نظر ساختاری و صرفی »اسم« هستند. این کلمات را  

 « در جمالت زیر دقّت کنید:  آهستهبه نقش کلمه »

 صفت  تر است.دلنشین آهستهصدای 

 مسند بود. آهستهشکستن 

 قید آمد. آهستهعلی  

های صتفت و  »آهستته« قید استت، ولی در دو مثال قبل از نظر ستاختاری »صتفت« استت و در نقش   ، از نظر ستاختاری و صترف در مثال ستوم  

 گوئیم. می »قید مشترک با صفت«  مسند آمده است که از نظر ساختاری و صرفی »صفت« هستند. این کلمات را  

 

 اند. بندی شده . در جدول زیر از نظر ساختاری تقسیم های قابل توجهی دارند قیدها تقسیم بندی 

 دارتنوین  - 1 دار  قید نشانه

 یقینا، حتما، ابدا     

 یوندشقید پی  – 2

 ت، درحال، باعجله   دّقبه 

 قید با حرف اضافه  – 3

 با اتوبوس، از تهران، به شیراز

 قید مختص  – 1 نشانه  قیدهای بی

 هرگز، همواره، هنوز      

 قید مشترک با اسم  – 2

 شب، روز، صبح       

 قید مشترک با صفت  – 3

 آهسته، خوب، سخت

 

 بندی کرد. شود دسته همچنین قیدها را از جهت مفهوم نیز می 

روز، عصتر، شتب، امستال، پارستال، پیوستته،   قید زمان 

 ندرت و ....  به 

ابتدا، اول، نخستتت، هتتتتتر دفعه، اوال، ثانیا،   قید ترتیرب و نوبت 

 آخر، این بار قبال، بعدا، دست  

 خاصه، به خصوص، علی الخصوص، به ویژه  قید تخصیص  جلو، عقب، روی، اینجا، آنجا و ...  قید مکان 

 آهسته، راست، ک   و ...  خوب، بد، ، آهسته  قید چگونگری )کیفّیت(  کم، بیش، بس، بسی، فراوان، کامال، تماما   قید مقدار )کمّیت( 

 برو برگرد  رآینه، بی تت ، ه آری حتما، البته،   قید تاکید  خیزان  کنان، افتان گریان، خندان، شادی  قید حالت 

 ای عجب، سبحان اهلل، ای شگفت و ...  قید تعّجب  کم و ... روز به روز، ساعت به ساعت، کم  قید تدریج 

 

 نظر مفهوم انواع دیگری نیز دارد. قید از  *توّجه:  

 ترین نشانه قید است.  شدن جمله، اصلی حذ  قید از جمله بدون ناقص *توّجه:  
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 نقش واژه »گریان« در کدام گزینه متفاوت است؟  –84

 خستتتتتتته و گمراه خستتتتتتتتتته و محرومم و پی( دل1

 ( بگفتتتتتتت ایتتتتن و بنشستتتتتتت گتتتتتتریان به درد2

 تو گریتانی جهتان خنتدان، موافق کی شتتتود بتا تو (  3

 ای خنتتتک چشمتتتی کتته او گتتتتتریان اوست (4

سحتتترگاه   به  ناالن  و  صبحتتم  دم  به   گتتتریان 

زرد آب  پتتتتر  چشتتتم  و  دل  ختتتون  از   پتتتتر 

همی تو  بر  گتریانجهان  او  بر  تو  چترایی   خندد 

 بتتتتتتریان اوستتتتت ای همتتتتتتایون دل کتتته او 

 

 شده در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟ نقش دستوری واژه مشخّص –85

دشتتتتوار 1 جتنتتگ  آن  پتس  از  بتگتتذشتتتتت  چتو   ) 

 ( چو آتتتتتتتتتش در ستتتتتتتتتپاه دشتمتتتتن افتاد2

 اگتتتتتر یتتتتتک لحظه امشتتتتتتتب دیتتتتتر جنبد ( 3

چتتنتتگتتیتتز   (4 گتتفتتت  یتتاران  و  فتترزنتتدان   بتته 
 

بتتی   دریتتتتای  آن   نآستتتتتاپایاب  از 

هتتم   آتتتتش  شد ستتتوزنده  کمی ز   تر 

نشیتتند   دمسپیده ختتون  در   جهتتان 

بتاید   بتاید،  فتترزند  گتتتر   ساناینکته 
 

 

 نقش واژه »فردا« در ابیات زیر، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  –86

 ایم به امتتتتتتروز کتتتار فتتتتتتتتتردا را الف( فکتتتتتتتتتنده

 قیاس بیب( امتتتتروز هستت شتکتتتتر و ثتتتتنای تو 

یتک همته  فردا  مطلوب ج(  و  طتالتب   رنتگ شتتتود 

 د( فتتتتتتردا هنتتتتتتوز نامد و ختتتتتترّم گذشت دی
 

را  متا  بود  آستتودگی  چته  حتتیات  این   از 

بی تو  ثتتنای  و  ثتتتواب  بود   شتمارفتتتردا 

ببینید  استت  هتتزار  که  را  یکتتی   امتتتروز 

گذار  همی  شادی  به  توستتت  روز   امتتتروز 
 

 الیه، قید، نهاد، قید( مضاف4ٌ ( مفعول، مسند، قید، نهاد3( مفعول، مسند، قید، قید    2، قید، قید، نهاد      هالی( مضاف1ٌ

 

 درس آزاد  درس چهارم:  

 

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست  *توجّه:  

هزار و مبحث    60ساعت و با قیمت     8کافی تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام  

.  روض سماعی()به همراه آموزش عرسدهزار تومان به فروش می   120ساعت و با قیمت    15عروض و قافیه در  

ها در تلگرام  توانید برای بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید. این فیلمدر صورت تمایل می 

روزترین جزوات  ها و بهترین زمان ممکن به دستتان خواهد رسید. برای تهیه فیلمشود و در سریعارسال می 

تگرام   در  بنده  آیدی  به شماره  و  (  aboozar_ahmadi63@)به  پیام   09123708476یا  واتساپ  در 

 بدهید.

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می 
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 آواهمدرس پنجم: 

 بینید.را می آواای از کلمات همنمونهدر جدول زیر   دارند.تلفّ  یکسان و  امالی متفاوت  کلماتی که جفت

 آواکلمات هم آواکلمات هم

 کُره آتشاثیر: ُعصاره / عصیر:  گرفتار / اسیر:  تیغ گلخار: ارزش، حقیر / کمخوار: 

 خانهسرا: خاک و زمین / ثَری:  ضمیر شخصی، فامیلخویش: گاوآهن / خیش: 

 درست، صحیح صواب:  پاداش معنوی و اخروی /  ثواب:   طلب کردخواست: بلند شد / خاست: 

 درد و رن اَلَم: پرچم، رایت / َعلَم:   سفرهخوان: رئیس و سرور / خان: 

 کرکسنسر: پیروزی / نصر:  میل کردخورد: کوچک / خُرد: 

 نام شهری که ...سبا: نام بادی که ... / صبا:   تابستان صیف: شمشیر / سیف: 

 لوازم خانهاثاث:  بنیان و پایه / اساس:  زمین با حد و حدودحیاط: زندگی / حیات: 

 نزدیکقریب:  بیگانه / غریب:   کنندهقضاوتقاضی:  باز / جنگجویِ دین،طنابغازی:  

که تلفّ  یکستتان و معنای متفاوت  کلماتی مانند: گور )قبر، حیوان(، نهاد )ضتتمیر و باطن، فعل ماضتتی، قرار داد( و ...   *توجّه:

 .شوندآوا محسوب مینیز همند  دار

  .شتوندآوا محستوب نمیباشتند و هم»متشتابه« میکلماتی مانند: زَلّت و ذِلّت، سِتالح و صَتالح، ِعمارت و اَمارت و ...  جفت *توجّه:

 مانند هم تلفّ  شوند.دقیقا  آوا باید  زیرا یک مصوّت متفاوت دارند و کلمات هم

 « هستند. دو تلّفظی شوند » یادگار، مهربان، آموزگار و ... که هم با ساکن و هم با کسره یا فتحه خوانده می کلماتی مانند:    *یادآوری:

 فارسی دهم.   سوم های پیشین و پسین نیز تکراری است. رجوع شود به درس  مبحث گروه اسمی و وابسته  *توجّه:

 دارد. «  آواهم» که   شودمی  یافت ایواژه..................   گزینه بیت جزبه  ابیات همه در  -87

 استتتت   لعل  می مستتتت چنان  بلبل دگر  گل  جام ( ز1

 امتتتتروز  شجاعتتت  و  احستتتتان به  که اعظم  ( خان2

 استتتت   رنگییتک  نقن  خوبرویتان  میتان  در  تفتاوت(  3

 او اشتتتیاق   آتتتتتتتش و  او  فتتتتتتراق   اگتتتتتتر  دل ای (4
 

 فیتروزی   تختت   صفیتر   فیروزه،   چتتترخ   بتتر   زد   که  

 استت   گتتر تاراج   بتتتتکده   و   ده تتتتوشه   زو   کعتتتبه 

جا   به  گشتن  شکر  باید می  است  شیری  یکاسه  هر 

 آهتنی   که   دلتی   نته   تتتو   کتتتند نمی   اثتتتر   تتتو   در 
 

 ؟نداردآوا« وجود در کدام گزینه واژه »هم  -88

 .نمایم اقتصار است ادیان همه  زبد  که خیر اعمال  مالزمت بر که است آن من ثواب  ( و1

 .است ستده من از غضب به را آن امیرالمؤمنین وکیل تو، مُلک به پیوسته است  ضیعتی مرا  عراق، در که  ( بدان2

 .است  غریب گفتی  دید را  که او هر کهچنان او  الیق  سر نهاده  بر هیزم ز  در  و  آمدمی دشت از  ( او3

 .آمد  پدید  زندیق  مزدک او  عهد در که  بود چنان ایزدی قضای  ( پس4
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 رجوع شود به شیوه بالغی )درس یازدهم فارسی دهم( و جهش ضمیر )درس ششم فارسی دهم(. تکراری است.  درس ششم:

 رجوع شود به جمله ساده و مرکّب )درس دهم فارسی دهم(.تکراری است.  درس هفتم:

  تَبَعیهای  نقشدرس هشتم:  

 و سه نوع می باشند: معطوف، بدل، تکرار.  کننداز گروه اسمی قبل از خود، تبعیّت میهایی هستند که نقش

آید و ارزش دستوری آن با واژه قبل از »واو« برابر است. یعنی اگر واو عطف و کلمه قبل آن پس از واو عطف می  معطو :  -1

 داشت.نبودند، معطوف، نقش کلمه قبل واو را 

  آمد      حسین    آمدند حسینو      علی  

   نهاد    نهاد             معطوف                           

 آید. )واو عطف را با واو ربط اشتباه نگیریم.(می  دو نقش غیر از فعلواو عطف بین  *توجّه:

 هایشان را آوردند. کتاب و    رضا به خانه رفتند  و علی 

 واو ربط  واو عطف       

 شوند.جدا می»ویرگول« ها بیش از یک مورد باشند، با  در صورتی که معطوف *نکته:

 آمدند. رضا و مجید ،حسین ،علی

  معطوف  معطوف معطوف نهاد

  نیز دیگر نشانه عطف است.»یا«   *نکته:

 کند.استفاده می جزوه یا کتاب علی اکثرا از 

  معطوف  متمّم 

 را مجدّد بخوانید.»انواع واو« به درس نهم فارسی دهم مراجعه کنید و   *یادآوری:

 

 کند.  تر یا متفاوت معرّفی میکلمه یا کلماتی است که گروه اسمی پیش از خود را بهتر یا دقیق بدل: - 2

 در شیراز در گذشت. سرای قرن هفتمترین غزلمعروف سعدی،  

  بدل                  

 

 پزشک است. ،محمد حسین  برادرم،

  بدل           
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 *چند نکته مهم

 آید.  مینمای اضافه بدون نقشبدل،    -1

 سرا بود.غزل شیرین کالم شیرازی سعدیِ

  صفت       بدل 

 

 سرا بود.غزل شیرین کالم شیرازی سعدی

  بدل           

 نباید فعل داشته باشد.  بدل یک گروه اسمی است و جمله نیست و   -2

 برادرم است. خواند،  که درس می آن کودک،

  جمله وصفیه )صفت( بدل 

 را با بدل اشتباه نگیریم.مسند   -3

 است. تندیسگر    برادرم 

  مسند    بدل 

 شود. بعد از ضمیر اصلی یا اسم، بدل محسوب میضمیر مشترکِ )خود، خویش، خویشتن(   -4

 این کار را انجام دادیم. خود ما )یا معلّمان(

  بدل 

 

 کتارچته لعبتی ای شتتتهستتتوار شتتتیرینخود  تو  
 

نظری   از  غتتایتتب  و  چشتتتمی  مقتتابتتل  در   کتته 
 

کتتسنتتمتتیختتود  متتا   قتتفتتای  در  دوان   رویتتم 
 

متی  بتته  او  متتا  کتته  انتتدریتمبترد  وی   کتمتنتتد 
 

 در این حالت در مواقع معدودی ممکن است »خود« ابتدا بیاید و »کلمه بعدی« بدل شود.  *نکته بسیار مهم:

تتتمتتام ستتتتیتتمتترغ  دیتتدنتتد  را   ختتویتتش 
 

ختتود    تتتمتتامستتتتیتتمتترغ،  بتتود  متترغ   ستتتتی 
 

 شوند.در موارد مشابه زیر »بدل« محسوب می»همه، همگی، جمله، جملگی و ..« کلماتی مانند    -5

 ها ریختند.به خیابان جملهشهر  به کالس رفتند. همهآموزان نشدا

 تر باشد. در مثال زیر »سعدی« بدل است.کم منهمُبدلٌتواند از بدل از نظر تعداد واژه، می  -6

 ، شیرازی بود. سعدیسرای قرن هفتم، ترین شاعر غزلمعروف

 شود.تکرار می«،  تأکیدنقشی است که برای مقصودی مانند »  تکرار: - 3

 کتاب را خواندم کتاب  علی آمد علی

 تکرار  مفعول  تکرار  نهاد

 توجّه داشته باشید که آرایه تکرار را با نقش تکرار اشتباه نگیریم. در مثال زیر »دست« فقط آرایه تکرار دارد. *نکته:

 تتو بتر خداوند است  دستتها که ز دستتچته   رفتته نته تنهتتا منتتم در این ستتودا  دستتتز 

 نهاد               متمّم                            متمّم     

 دارند.آرایه تکرار کدام از این سه »دست« نقش تکرار ندارند. امّا  هیچ
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بار در نقش »متمّم« آمده استتت و نقش »متمّم« تکرار   2در مثال فوق »دستتت«  نقش تکرار باید در یک جمله باشتتد.   *نکته:

 شده است ولی نقش »تکرار« ندارد.

 هر »نقش تکرار«، آرایه تکرار هم دارد، ولی برعکس آن صادق نیست. یعنی هر »آرایه تکراری«، نقش تکرار ندارد.  نکته: *

 است!!! به بیت زیر توّجه کنید. هیچ نقش تبعی در آن به کار نرفته  نکته: *

ز    رفتتتتتهرفتتتتته پتتیتتوستتتتتتتم  تتتو   ختتود بتتا 
 

پتتود    و  از    ختتودتتتار   ختتودی گستتتستتتتتتتم 
 

 مرّکب( است. مرّکب یا وندی شود، چون یک کلمه )مشتق تکرار محسوب نمی رفته«  »رفته 

 مرّکب( است. مرّکب یا وندی شود، چون یک کلمه )مشتق معطوف محسوب نمی »تاروپود«  

 شود. الیه می نمای تِ وجود دارد و نقش آن مضاف نقش بدل نیست، چون قبل آن  »خود« دوم 

 . اند در جمالت متفاوتی به کار رفته   ا های متفاوتی دارد، ثانی نقش تکرار هم ندارد چون اوال نقش »خود« دوم 

 هم کال یک کلمه دیگر است و با »خود« فرق دارد. »خودی«  

 ارد؟د تفاوتها  نقش »تَبَعی« در کدام گزینه با سایر گزینه  -89

 .برنشست  و بود  شدهتباه    و تر  و  بگردانید جامه  و فروآمد خیمه به  آمده، جهان آن از ( امیر1

 .شد زایل  تمامی  تب و  علّت که  آید  داده بار روز، سه  دو این در  و دُرستم امروز که بگوی را بونصر:  ( گفت2

 .بود  شده فارغ  مهمّات این از پیشین نماز نزدیک  تا.  نهاد در  قلم  نشاط، به  کافی، دبیر  و بزرگ مرد  ( این3

 .بود نشسته آنجا طبیب بوالعالی و  کافور همه  عقدی گردن، در مخنقه نشسته، تخت زَبَر بر آنجا  یافتم را ( امیر4

 ؟ندارددر کدام عبارت »نقش تبعی« وجود   -90

 .دارد  اقسامی خود و است امروز جهان ادبی  نوع ترینمهم  و  اروپا  ادبی نوع ترینمهم اکنون  داستانی ( نثر1

  رن  جامعه  هایناروایی و  هانارستایی از طنزنویس که  شتودمی روشتن  بعد  ولی  استت، خنده  و شتوخی برای  طنز  نخستت،  نگاه  ( در2

 .بردمی

  و خانواده  و فرزندان به محبّت  بیگانگان،  تستتلّط و استتتعمار  با  مخالفت  بشتتردوستتتی،  پرستتتی،وطن  مستتائل به  انستتانی  ( شتتعر3

 .پردازدمی خواهیآزادی

  تمتام  دارای  و  استتتت  اجتمتاعی  بنیتادهتای  از  اخالق،  کته  استتتت  این  ستتتازد،می  مطرح  را  جتدیتد  اخالق   لزوم  کته  مهمّی  ( نکتته4

 .بنیادهاست این خصوصیّات

 تَبَعی »معطوف« وجود دارد؟  نقش زیر ابیات از یک  کدام در  -91

 ولی   باش   خوش   و   کتتتتتتتتن   رندی   و   خور   می   حافظا ( الف

 است   چنگ   نغمه   و   نتتی   قتتتتول   بر   هتتتتمه   گوشتتتتتتم (  ب 

 چشتتتمتته چشتتتمتم   از  دمبتتهدم  او  رخ  از  دور(  ج

 ذلیل  و  ختتتتتتتتتتتتوار  بتتتشکن  را ختتتود  بُتتتتتتتتتت(  د

  خواهی می   کته   تلخی   هر   بته   کن   و زجرم   گوی   جوابم  ( هتتتتت

 را   قرآن  دگران  چون  مکن   تزویر  دام 

 است  جام  گردش  و  لب  لعتل  بر  هتتتمه  چشمتم

 رفت   بال  طتتوفان  و   آمد  ستتتتترشک  سیتتتالب

 خلیتل   چتتتتو  فتتتتتتتتوّت  به  شتتتتتو  نامتتتور

ماند   تر شیرین   به   لعلتتت   لتتب   از   دشتتتنام   که    دعا 
 ( ج، هت 4 ( ب، د 3 ( ج، د 2 ( الف، ب1

دریتتغ!   متتگتتو  و،  متتگتتریّ  متتن   دریتتغ بتترای 
 نقش و آرایه تکرار                                                              

دام    بتتاشتتتتتد بتته  آن  دریتتغ  درافتتتتتی،    دیتتو 

                                                                    

دگتتر چشتتتتتمتتی  بتته  نتته  پتتیتتمتتبتتر   دیتتد 

 

ستتتتر    چشتتتتم  بتتدیتن  ستتتتر بتلتکتته  چشتتتتم   ایتن 
 نقش و آرایه تکرار                                                        
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 کار رفته است؟ به  کمتر نقش »تَبَعی« در کدام گزینه  -92

 منظر   آن  در  حیران  نظر  هر  گشتتتاده  هتا( بصتتتیرت1

 تن و  دل  آیتتتتد  قتتتتتتراربتتتتتتی  عتتتتشتتتتقتتتتتتت ( ز2

 ام  پتتتترداختتتتتتتتتتتتته   تو غیر  از  دل  چو  پادشاها،( 3

 محتاجی نته بتترگستتوان و جوشن به خود ( تتتو( 4

 برگو  را  باقیش  خود  تو  شکّر،  ُپر  و   قند  ُپر  دهان 

 روشن   جتتتمتتتلته  کتتتتلّتی  استتتترار  شتتود

 پرواز   بیدل  من  با  دمتی  لطتتف  کتتن  لتطتتتف

 را مو کنتی زره خود  بتتتر  متتتعتتترکته روز کتتتتتته

 

 )درس یکم فارسی دهم(. اجزای جملهرجوع شود به تکراری است.  درس نهم:

 یکم فارسی یازدهم( و نقش کلمات )درس یکم فارسی دهم( رجوع شود به روابط معنایی )درس تکراری است.  درس دهم:

 فارسی دهم(. سومرجوع شود به صفت بیانی )درس تکراری است.  درس یازدهم:

 فارسی دهم(.  هشتمها در گذر زمان، تحوّل معنایی )درس رجوع شود به واژهتکراری است.  درس دوازدهم:

 درس آزاددرس سیزدهم:  

 فارسی دهم(. سومرجوع شود به گروه اسمی و هسته )درس تکراری است.  درس چهاردهم:

 ی فعل قبلی حذ  شناسه به قرینهدرس پانزدهم:  

در زبان معیار، فعل از نظر شتتناستته و شتتمار باید با نهاد خود مطابقت داشتتته باشتتد. به جز مواردی مانند احترام )پیامبر اکرم 

در دستور  ها، هیچ امکان عدم مطابقتی نیز وجود ندارد. ولی  ها شتکست.( و مواردی مانند آنهفرمودند: ...(، نهاد غیرِ جاندار )شتاخ

و فعل آن جمله با نهاد خود، در شتمار و تعداد  کردند.  تاریخی گاه شتناسته فعل را به قرینه وجودداشتتن در فعل قبلی حذف می

 کرد.مطابقت نمی

 به جای رهانیدند.   .  رهانیدغرّیدند و به اتّفاق، آهو را از دام شیران 

 به جای گرفتند.  گرفتفرمان وی بکردند و دام برکندند و سرخویش کبوتران 

 فارسی دهم مطالعه کنید. پنجمتغییر معنای افعال را، در درس  *توجّه:

 فارسی دهم(. سوم)درس  گروه اسمیرجوع شود به تکراری است.  درس شانزدهم:

دهم(، روابط معنایی کلمات )درس یکم فارسی یازدهم(    نهمرجوع شود به واو عطف و ربط )درس تکراری است.  درس هفدهم:

 فارسی یازدهم(. سومو اسم و صفت مشترک با قید )درس 

 دهم(.   سومرجوع شود به زمان افعال )درس دوم دهم( و گروه اسمی )درس تکراری است.  درس هجدهم:
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فارستی دهم(    دومبه قرینه )درس   فعل  رجوع شتود به جهش ضتمیر )درس شتشتم فارستی دهم( و حذفتکراری استت.   ل:درس اوّ

 فارسی یازدهم(.    پنجمآوا )درس و هم

 فارسی دهم(.  پنجمرجوع شود به تغییر معنای افعال )درس تکراری است.  درس دوم:

 فارسی دهم(.  دوم)درس  فعل به قرینه  )درس یکم فارسی دهم( و حذف کلماترجوع شود به نقش تکراری است.  درس سوم:

 درس آزاددرس چهارم:  

 فارسی دهم(. سوم)درس  گروه اسمیرجوع شود به تکراری است.   درس پنجم:

  پنجمفارستی دهم( و تغییر معنای افعال )درس   هشتتم)درس  واژگان در گذر زمانرجوع شتود به تکراری استت.   درس شرشرم:

 )درس یکم فارسی دهم(  کلماتفارسی دهم( و نقش  

 رجوع شود به اجزای جمله )درس یکم فارسی دهم(تکراری است.  درس هفتم:

 

 وابستههای  وابستهدرس هشتم و نهم:  

های پیشتین و پستین ستاخته شتده  ای از کلمات استت که از یک استم »هستته« و وابستتهتر گفتیم که گروه استمی مجموعهپیش

ها خود نیز های استم بودند. این وابستتهاستت. مانند: دو کتاب، آن مرد، کتاب خوب، ماشتین پدر، »دو، آن، خوب، پدر« وابستته

ممیّز،  باشتند:  مورد می  5های وابستته  گویند. وابستتههای وابستته« میها »وابستتهند که به آنهایی داشتته باشتتوانند وابستتهمی

 الیه، صفتِ صفت و قیدِ صفتالیه، صفتِ مضافالیهِ مضافمضاف

ت کلمتاتی ماننتد »تُن، تخته، دستتتت، متر، کیلو، رأس و ...« که برای شتتتمارش تعداد یا اندازه و وزن و ... میان صتتتف  :ممیّز - 1

 آیند. مانند: چهار رأس گوسفند، دو دستگاه خودرو، چهار نفر شتر، چهار تا میز و ...شمارشی و موصوف می

 باشند.می بسیار مهمهای وابسته  های وابستهنمودار و جهت فلش*توجّه:  

 باشد.نمودار ممیّز به صورت زیر می

 کتاب جلد دو

 هسته ممیز صفت شمارشی

 

 

 دستور زبان فارسی دوازدهم
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اسم  الیه داشته باشد.  ای از نوع مضافتواند وابستهالیه وابسته پسین اسم است که خود نیز میمضتاف  :الیهالیهِ مضا مضا  - 2

 شود.الیه آن میمضاف  الیه بیاید،یا ضمیری که بعد از مضاف

 م تتَ دوستتتت یخانه   علی  پدر ماشین

 الیهالیهِ مضافمضاف  الیهمضاف  هسته  الیهالیهِ مضافمضاف  الیهمضاف  هسته

 

شود  الیه آن اسم محسوب میباشد و اگر بعد از اسمی بیاید، مضافی جمع بگیرد، در حکم اسم میای که نشانهواژه  *نکته:

 )حتی اگر ساختار صفت داشته باشد(. 

 

 

 

 الیه باشند.  الیهِ مضاف توانند مضاف ها نیز می اند. آن بعضی واژگان ساختار صفت دارند، ولی کاربرد اسمی پیدا کرده  *نکته:

 گوینده  نفس صدای

 الیهالیهِ مضافمضاف  الیهمضاف  هسته

 

 الیه باشند.مضافالیهِ الیه یا مضافتوانند مضافتمامی ضمیرها در حکم اسم هستند و می *نکته:

 او    دست پرتابِ

 الیهالیهِ مضافمضاف  الیهمضاف  هسته

 

 الیه بیاید. ها صفت یا صفت مضا الیه ممکن است بین اسمالیه مضا در ساختار مضا   *نکته:

 مدرسه مهربان  معلم  کتاب             معلم مدرسهآن   معلم مدرسه                کتابقیمت گرانکتاب  

 

 .الیه باشدالیه مضا تواند مضا شود و میصفت بدون موصو  در حکم اسم محسوب می  *نکته:

 تنسیمانگشت دست  منظر                                            خوشبرگه کتاب آن 

 

  

 بزرگان آثار تأثیر

 الیهالیهِ مضافمضاف  الیهمضاف  هسته 
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 شود.ی وابسته محسوب میوابستهتواند صفت داشته باشد و آن صفت، الیه میضافم  :الیهصفتِ مضا  - 3

 مهربان مرد بخشش   خندان  مرد صورت 

  الیهصفتِ مضاف الیهمضاف  هسته  الیهصفتِ مضاف الیهمضاف  هسته

 

 های پیشین باشد. در این صورت نمودار آن فرق خواهد کرد.تواند از نوع صفتالیه میصفتِ مضاف *نکته:

 کتاب هر جلدِ   مرد آن  ماشینِ

 الیهمضاف  الیهصفتِ مضاف هسته  الیهمضاف  الیهصفتِ مضاف هسته

 

 استاد بهترین  کتابِ   خانه کدام زنگِ

 الیهمضاف  الیهصفتِ مضاف هسته  الیهمضاف  الیهصفتِ مضاف هسته

 

دهند، این صتفت با  ها توضتیح میآن  کنند و درباره ویژگیهای همراه خود را بیشتتر معرّفی میها، صتفتبرخی از صتفت  :صرفتِ صرفت - 4

 تواند صفت پیشین باشد. صفت نسبی و صفت مطلق است.()صفتِ صفت، نمیشود.  ی هسته میجا وابستهصفت قبل خود، یک

 چمنی سبزِ  رنگِ   روشن  آبیِ پیراهنِ

 صفتِ صفت  صفت  هسته  صفت  صفتِ صفت  هسته

 

ها  های کتاب و دیگر کتب دستوری، صفتِ صفت را فقط در محدوده رنگدر مثال  *توجّه)این نکته اصال برای کنکور نیست(:

، ولی صفتِ کنید. شما هم برای کنکور بیشتر به همین حالت توجّه  اند. مانند »پیراهنِ سبزِ یشمی، لباسِ آبیِ آسمانی و ...«آورده

 صفت می تواند صفتی غیر از رنگ باشد. 

 دَری فارسی  زبان       همسان دوقلوی های بچه 

 صفتِ صفت  صفت  هسته  صفتِ صفت  صفت  هسته
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نباید صفت دوم را »صفتِ صفت« در نظر  گیرد که  توجّه داشته باشیم که گاه یک هسته چندین صفت می  مهم:بسیار *نکته 

ها را صفت کلمه قبل خود )یعنی  هایی هستند که از هسته خود فاصله دارند و نباید آنجامه« صفت»دانا« و »خشن  بگیریم.

 صفت قبلی( در نظر گرفت. 

 جامهخشن  بدحالِ  صیادی      دانا  مهربانِ مرد

 صفت  صفت     صفت  صفت  هسته

 

 

 است.( صفت بیانی   لزومًادهد. )این صفت  قیدی که اندازه، درجه و ویژگی های صفت بعد از خود را توضیح می   قیدِ صفت:  –5

 خواندنی بسیار کتاب   بزرگ تقریباً یخانه

 صفت  قیدِ صفت  هسته  صفت  قیدِ صفت  هسته

 

 .نداردنمای اضافه نقشتوجّه داشته باشید خود واژه قید   *توجّه:

 ی وابسته داشته باشد. تواند چندین وابسته یا چندین وابستهیک اسم یا هسته می *توجّه:

 تَ م  خوب  دوست پدر ماشین

 الیهالیه مضافمضاف  الیهصفتِ مضاف الیهالیه مضافمضاف  الیهمضاف  هسته

 

 

    

 

 کاشان  شهر  بزرگ نسبتاً فرش تخته  چهار

 الیه الیه مضافمضاف الیه مضاف صفت  قید هسته ممیز صفت 

 

 به ترکیبات زیر دقّت کنید.  الیه صفت« نداریم. ی وابسته از نوع »مضافوابسته  *نکته بسیار مهم:

 من خوب  دوست
 غلط →

 الیه صفت مضاف  صفت  هسته

 

  

 من خوب  دوست
 صحیح  →

 الیهمضاف  صفت  هسته
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در   اسرت.بسریار مهم اسرت ولی در این مبحث مهم تسرلط در درسرت خواندن شرعر در حل تسرت هر مبحثی   *توجّه:

 خواندن نوع وابسته وابسته فرق خواهد کرد.خوانش ابیات زیر به خصوص ابیات » الف و د « در صورت غلط

 ( 99)ریاضی  الیه« وجود دارد؟در کدام ابیات، »صفت مضاف

 الف( غنیمتت دان در این عتالم وصتتتال ستتتبزخطّتان را  

 ب( مگر دیده استتت چشتتم خوش نگاه آن ستتمن بر را؟  

ز   نپیچتد ستتتر   روزان زخم گتاز شتتتمع متا ستتتیتهج( 

 ه صتتد امیّد کردم چاک از این غافل    تتتتتد( دل خود را ب

 دارد  هت( عتتترق رخستتتار آن خورشتتید طلعتت برنمی

ریحتان جتان  این  خلتد  بتاغ  نمی  کتتتتتتته   دارد   پرور 

ختتانتته بتترنتتمتتیزمتتیتتن  عتتمتتارت   داردبتتردوشتتتتان 

بترنتمتی لتطتتافتتت  از  شتتتتبتنتم  بتتاغ  ایتن   دارد گتتل 

 داردف معنبر برنمیتتتتتتشتتتتانته آن زله بتار  تتتتتتتک

 دارد  برنمی ت تس ز خجلتتتم از پشت پا نرگتکتته چش

 ( ب، ج، هت 4( ب، ج، د                       3( الف، ج، د                         2( الف، ب، هت                     1

 

 

 

 ی وابسته« وجود دارد؟ در متن زیر چند »وابسته -93

یادمانی را ام، به بزرگترین پارک شتهرمان رفتیم. و یک روز خوب بهکالستیهوای نستبتا سترد زمستتان ستال قبل، با دوستت هم»در 

 با هم تجربه کردیم.«

 ( سه4 چهار (3 ( پن 2 ( شش1

 است؟  متفاوت گزینه کدام در الیهمضافُ وابسته نوع  -94

 .  کندمی فراهم پیشرفته وجوهایجست انواع  با وگوگفت  و نقد  اطالعات به را آسان  و زود ( نمایه دسترسی1

 .است نموده آسان بسیار محقّقان برای را  پژوهش کار گوناگون مراجع  ( تدوین2

 امروز  که  کرده کارچه  پیش  ستال  ستی  بیستت. استت کارفراموش عجیب  دنیا  که  شتدم  متوجّه مطلب  این  خواندن از  بعد  ( من3

 .آوردنمی خاطر به اصالً

 .است داشته رواج  فارسی  ادبیّات در تاکنون گذشته از  نامهسرگذشت  نگارش ( جریان4

 در منظومه زیر چند »وابسته وابسته« وجود دارد؟  -95

  صتدای و/   دور  از حقیقت  شتیهه پاک/  فکر در میخک  گل جریان/  آدینه شتب  قلب تپش/  شتنوممی را خواهش  قدم  صتدای »من

 زیبایی«  کاغذ شدن  پارهپاره/  شب در شیشه شادی شدن  متالشی

 ( ده4 ( نه3 ( هشت2 ( هفت1

 است؟ شده تکرار هاگزینه از  کدام یک در زیر، بیت در کار رفته وابسته به یوابسته نوع  -96

 عاشتتتق تتتتتتتو جمال  بر پروانه چتتتتتتو  دیده هزار» 
 

اویی«   شمتع  که   آنتم   مجلتس   غالم   مجلس 
 

 

 آید  پیش زمان  دور  از  غمی صتتتتبتتتتاحتتی ( هتتتتر1

 کتار  دو  زین  گیتی  دور  من  بتا  کرد  خواهتد  چته  ( تتا2

 خبر   بیاید چه  تا استتت، در بتتتتتتر دلتتتتم گتتتتوش( 3

 خرام   کش  و  ستتتخنخوش  نتدیتد،  کس  چنین  متاه  (4
 

 دگتر  هایغم  سر  بر   نهتم   نیتز  این   گتتتویتتم  

 گردنش   در  متن  ختون  یا  گردنم  در  او  دستت

 پیام  بتیارد  کته  تا   راه،  بته  امتتیتدم  چتتشتتم

 قیام قیامتتت  ستترو  طلتتوع،متتتبتارک  متتاه 
 

 



 

 

 صفر تا صد ادبیات کنکور ؛ کامال رایگان   

           Telegram ID                                 Telegram Channel                          Instagram                         mobile 
    @aboozar_ahmadi63                     @adabiyat_ahmadi              @adabiyate_konkour        09123708476 
                                                                  @package_adabiyat 

 :جزبه  است؛ یکسان همه ابیات در وابسته یوابسته نوع  -97

 وحشتیتتتم   صحرای  قتتتتتتلتتتمرو  ی( دیتتتتتتوانتتتتتتتتته1

 بگذری  بام آن  یگوشه به  اگتتتتتتتتر  بتتتتتتتترق  ( ای2

 استتت   گیرعالم وتتتتتت زلف یستتلستتله  قضتتا چون( 3

 اشتیاق  در وگرنه راه ستتتتتتد  استتتتتتت  نتتتتتتاز (4
 

عذابآیه  بود  شتتتهتر  ستتتواد  را  متتتا    ی 

 بری  ختبر  ندارد  زهتره   باد   کته  آنتتتجتتتتا 

 نیست   تو  زنّار  یحلقته   در  که  نیست  گردنی

دلِ متتیانته  فتترقتتی  نیست  تتو   دلِ   و  ما   ی 
 

 

 است؟  شده رسم درست ترکیب، کدام نمودار  -98

 روانبخش لعتل  آن  حسرت( 2 شته  سیا  زلف  حلقته( 1

 

 

 جتهان  رنتدان زیارتتتگه  آن( 4 رنتد آن  همّت  غالم( 3

 

 

 ی وابسته وجود دارد؟در کدام گزینه وابسته  -99

 هشیاران   آرام  بَتتترَد  میگونت، مست  چتتتتتتشم  ( دو1

 کنعانی   چاه در نظرکوته متتتتتتتتتتتتردم ایتتتتتتن  با ( تو2

 را   مجلس  متاه  آن  بگوی  گیری،شتتتتب  بتاد  ای  اال(  3

 کن  ما  جانب  با نگه  باشد،  گذر بتتتتتتاری گتتتتتترت (4
 

 بیداران   دست  از  عقل   بربودند،   آلودهخواب   دو 

 خریداران   را  یوسف  آیند  پدید  تا  آ  متتصتر  به

 گرفتاران   رؤیت  غم  در  ختتلقی  و  آزادی  تتتتو

 کرداران خوب   جزای  باشد،  بد  که  نتتتپتندارم
 

 

فارستی دهم( و نقش    نهمفارستی یازدهم( و انواع واو )درس   پنجمرجوع شتود به مبحث هم آوا )درس تکراری استت.  درس دهم:

 )درس یکم فارسی دهم(  اتکلم

 

 ضمیر و مرجع ضمیردرس یازدهم:  

نامیده  »مرجع ضتمیر« شتود ای که از تکرارش جلوگیری میکند. کلمهای استت که از تکرار یک استم جلوگیری میضتمیر کلمه

 شود که طبق قاعده باید پیش از ضمیر بیاید.می

 را آورد. شکیف به خانه رفت و   علی 

 مرجع ضمیر 
 

  ضمیر 

 شوند.باشند که به دو دسته تقسیم میمیترین و پرکاربردترین ضمیرها، ضمایر شخصی مهم

 ضمیر پیوسته )متّصل(: تَ م، تَ ت، تَ ش، تِ مان، تِ تان، تِ شان

 ضمیر گسسته، جدا )منفصل(: من، تو، او، ما، شما، ایشان
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 شود.تری دارد که خیلی مختصر به آن اشاره میبندی گستردهضمیر، تقسیم

 ضمیر مشترک: خود، خویش، خویشتن

 ضمیر اشاره: این، آن، اینان، آنان، همین، همان

 ای نباشند و تنها آمده باشند.ی واژهاین« و »آن« زمانی ضمیر )اشاره( محسوب می شوند که وابسته» *توجّه:

 (این: صفت اشارهرا دوست دارم. ) من این خانه

 این: ضمیر اشاره(من این را دوست دارم. )

 افعال، به درس دوم فارسی دهم مراجعه شود.برای مبحث زمان  *توجّه:

 )درس یکم فارسی یازدهم(   واژگان   فارسی دهم( و روابط معنایی   پنجم رجوع شود به تغییر معنای افعال )درس  تکراری است.    درس دوازدهم: 

 فارسی دهم( سوم)درس  گروه اسمیرجوع شود به تکراری است.  درس سیزدهم:

 فارسی یازدهم(   هشتم های َتَبعی )درس  )درس یکم فارسی دهم( و نقش   اجزای جمله رجوع شود به  تکراری است.    درس چهاردهم: 

 درس آزاددرس پانزدهم: 

 )درس دهم فارسی دهم(   انواع جمله )درس یکم فارسی دهم( و    ات رجوع شود به نقش کلم تکراری است.    درس شانزدهم: 

 پسوند »ان«درس هفدهم:  
 است. اما گاه بر مفاهیم دیگری نیز داللت دارد. ی جمع بودن نشانهترین و بیشترین کاربرد »ان« معروف

 سحرگاهان، بامدادان، شامگاهان، بهاراننشانه زمان: 

 ها(، خاوران: )محل خاور؛ شرق(، باختران: )محل باختر؛ غرب(، گیالن، توران، سنگاندیلمان )مکان دیلمنشانه مکان:  

 کوهان )کوهان شتر: مانند کوه(ه شباهت:  نشان

 کاویان )منسوب به کاوه(، بابکان )منسوب به بابک(نشانه نسبت: 

 خندان، جویان، دوان، روان، سوزاننشانه صفت فاعلی:  

 ..باشد. مانند: دوران، عمران، عطشان و .:» ان « در بعضی از کلمات جزئی از واژه است و پسوند نمینکته بسیار مهم

 های کدام ابیات، کاربرد و مفهوم دوگانه دارد؟  پسوند »ان« در قافیه –100

 الف( عتاقالن کی دل بته دستتتت زلف دلتداران دهنتد

 داران، وی تاج شهتتتتتتتتتتریاران ب( ای شتتتتتتتتاه تاج

 ج( تا چنتتتتتتتتد دم از گتتتتتتتتتتتتل زنی ای باد بهاران 

 د( چه ختتتتوش است بوی عشتتتتق از نفتتتتس نیازمتتتتندان 
 

طنقتره  به  زر  نشتتان  چون  دهندرّتتداران   اران 

کامتتکاران  خورشتتید  کامتتتکاری،   گتتتردون 

الله رخ  پیتتتش  محتتتل  چه  را   عذاران گتتتل 

خندان  امید  از  دهتن  خونتین  انتتتتظار  از   دل 
 

 ( ج، الف4 ( ج، د3 ( ب، ج2 ( الف، د1
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 کند؟  در ابیات زیر چند »ان« به مفهوم جمع داللت می –101

 الف( اردشتتتتتتتتیر بابکان بنهاد بر ستتتتتتتتر تاج داد

اهتترمتتن روان  چتتون  تتتیتتره  و  تتتاری  او  متتوی   ب( 

 ج( پلنتتتتتتتتتتتتگان بنالتتتتتتتتتتتتتتتند در کتتتتتتوهساران 
 

تاج  دفتتع  به  متتردی  برگشتتادبازوی   داران 

جبرئیل  جان  همچو  درخشان  تابان  او   روی 

نیسِتتتتتتان در  بمیتتتتتترند   ها هتتتتتژبران 
 

 ( هفت4 ( شش3 ( پن 2 ( چهار1

 

 فارسی دهم(  دوم)درس  به قرینه رجوع شود به حذف فعلتکراری است.  درس هجدهم:

 

رح شتتده استتت. برای به  طبیت یا عبارت یکی از مباحث مهم استتت که اخیرا دوباره در کنکور مک های یداد جملهتع توجّه:*

 به موارد زیر دقت کنیم:  های یک بیت بایددست آوردن تعداد جمله

  زهی،  )آخ، وای،  از نوع صتوت  جملهشتبهبه تعداد  را بشتماریم.    منادارا بشتماریم. تعداد  های محذوف  فعلرا بشتماریم.  ها  فعلتعداد  

 شماریم.هر فعل از جمله مرکب را یک جمله می جمله داریم.  زینهار، وه و ...(

 قستتتم بته جتان تو گفتن طریق عزّت نیستتتتت 
 

 آن هم عظیم ستتتوگند استتتت و  به خاک پای تو  
 

 لهجم 3

برود گر  من  ستتتر  نیتایتد  چنتان ستتتختت   آن 
 

پتریشتتتت  کتته  ستتتترت نتتازنتیتنتتا  ز  متویتی   انتی 
 

 جمله 4

قیتاس کنی و گر  تو مجموع  آن کته   عجتب در 
 

خم    هر  زیر  استتتتت بتته  پراکنتتده  دلی   مویتتت 
 

 جمله 4

نیتایم  ستتتمتاع  در  کته  بته  آن  دل  رمیتده   من 
 

برنتد بته دوشتتتم  بته پتای درآیم بته در   کته گر 
 

 جمله 4

 جمله 3بیا ای دل از اینجا پر بگیریم     

 جمله 3  مچه مشتاق و پریشان بودکه وه  آمدی  
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 زنی به این نکته توجّه داشته باشید:*پیش از تست

ستعی کنید معنای ابیات و عبارات را بفهمید و در هر ستوال نهاد و مفعول و ... را نیز تشتخیص دهید. فهمیدن معنا و مفهوم   - 1

 تواند به ما کمک کند.  و نقش کلمات در هر تستی می

الیه را به صتورت مضتافای خواندن ممکن استت کلمهستعی کنیم ابیات و عبارات را ستالم و درستت بخوانیم. چرا که با اشتتباه  - 2

 دهد.الیه نباشد. و این اشتباهات، معنای عبارات را کال تغییر میبخوانیم در صورتی که مضاف

 

های جدید حذف شده است. ولی کماکان از واژگان  ترین مباحث صرف است که البته از کتابیکی از مهم  ساختمان واژه

 شود.ای به آن میمختصرا اشاره آید. به خاطر اهمیّت آن مرکّب سوال می

 

 ی مقابل دقّت کنید:  به تجزیه واژه

 

زبان فارسی معنادارِ  ترین واحد  تکواژ، کوچک گویند.  « می تکواژ ها » این واژه از دو قسمت تشکیل شده است که به هر کدام از آن 

آید تکواژ وابسته نیز معنا شود. )همانطور که از تعریف برمی تقسیم می   »تکواژ وابسته«و  »تکواژ آزاد یا مستقل«  و به دو نوع    است 

کنند دارد. اما بعضی دبیران به اشتباه تکواژ وابسته را تکواژی تعریف می»دارندگی و دارا بودن«  « معنای  َمند دارد و در همین مثال » 

 رود.(حالیکه به تنهایی معنا دارد و تفاوت آن با تکواژ آزاد در این است که به تنهایی به کار نمی   که به تنهایی معنا ندارد. در 

 رود.  تکواژی است که به تنهایی به کار می  :تکواژ آزاد یا مستقل

 نیرو، بلند، دست، بدن، کار، تهران، ادب، مرد، راه، بزرگ و...مانند: 

 رود.  تکواژی است که به تنهایی به کار نمی  :تکواژ وابسته

   َمند، ومند، گار، گر، ور، ار، ان، ناک، انه، انی، ین، ینه، یّه، دان، زار، چه، رَ نده، رَ ک، ی، ه و...مانند: 

 

 شوند:با توجّه به انواع تکواژ، واژگان از نظر ساخت به چهار دسته تقسیم می

ساخته شده باشد. )مسلماً آن تکواژ باید تکواژ آزاد باشد.( مانند: سرد، گرم، ادب،  فقط از یک تکواژ  ای است که  واژه:  ساده   -1

 بزرگ، دست، سبز، کار، گل، کتاب و... 

، گلزار یا وند داشته باشد. مانند: نویسنده )نویس + تَ نده( یک تکواژ آزاد و یک یا چند تکواژ وابسته  ای است که  واژه:  وندی  -2

ادبی )بی + ادب + ی(، دانش  ادب )بی + ادب(، بیتر )بزرگ + تر (، بی)گل + زار(، توانا )توان + ا (، درختان )درخت + ان (، بزرگ

 دقّتی )بی + دقّت + ی( و... مَند(، بی _)دان + تِ ش(، دانشمند )دان + تِ ش 

 نیرومند

 نیرو مَند
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ی وندی وجود دارد که  گیرند. امّا تفاوتی بین واژه مشتق و واژه وندی« در نظر می ای )کتاب درسی!( واژگان »مشتق« را معادل » عّده   *توّجه: 

تواند مشتق  ای نمی هر واژه وندی باشند،  می اشتقاقی و تصریفی  که تکواژهای وابسته دو نوع  است. با توّجه به این   های درسی به آن اشاره نکرده کتاب 

تر، مردی )یک  باشند، اما واژگان »درختان، خوب به طور مثال واژگان »نویسنده، خندان، گلزار، نیرومند، توانا و...« هم وندی و هم مشتق می باشد.  

 شوند.  ترین و...« فقط وندی هستند و مشتق محسوب نمی ها، بزرگ مرد(، کتاب 

 شوند.  جمع، تر، ترین، ی نکره« تکواژ تصریفی محسوب میهای »نشانه  *توجّه:

خانه )کتاب  ساخته شده باشد. مانند: قدبلند )قد + بلند(، سرسخت )سر + سخت(، کتاب دو یا چند تکواژ آزاد  ای است که از  واژه : مرّکب   - 3

 باز + خانه( و ...   گیر )آب + میوه + گیر(، سربازخانه )سر + + خانه(، چهار راه )چهار + راه(، آب میوه 

آموز)دان +  دانش  ساخته شده باشد. مانند:دو یا چند تکواژ آزاد و یک یا چند تکواژ وابسته  ای است که از  واژه:  مرکّب وندی ت  -4

بلند + ها )گل + خانه + ها(، قد بلندترین )قد +  خانهتتتتِ ش + آموز(، دوچرخه )دو + چرخ + ه(، آزادسازی )آزاد + ساز + ی(، گل

 ترین( و...

بودند. باید توجّه داشتته باشتیم که گاه در ستؤال عالوه بر »ستاده،  از نظر صترفی استم یا صتفت های فوق  مثال *نکته بسریار مهم:

 کلمه دقّت کنیم.نوع اسم یا صفت بودن وندی، مرکّب، وندی ت مرکّب« باید به 

 کدام کلمات »اسم مرکّب« هستند؟سوال: 

 آموز، قد بلند، چهار راه، دانشخانهدندانه، کتاب

آموز« »کتاب خانه« و »چهار راه« اسم مرکّب هستند ولی »قد بلند« صفت مرکّب است. »دندانه« نیز اسم وندی و »دانشپاسخ: 

 مرکّب است.-وندی

 « بیاید.تِ یا یِ مرکّب، نباید نقش نمای » -بین تکواژهای کلمات مرکّب و وندی *نکته:

 است.رامسر سرسبز 

 دهد بر باد.زبانِ سرخ، سرِ سبز می

 .استواژه مرکّب سرسبز: 

 .نیست واژه مرکّبسرِ سبز: 

 ی متّصل به آن تأثیری ندارد.شود و در ساخت کلمهضمیر متّصل یک واژه مستقل محسوب می *توجّه:

 اَمدوچرخه مانکتابخانه شگلزار مکتاب

 مرکّب-وندی مرکّب وندی ساده

کدام کاربرد را دارند. به طور  در واژه مورد نظر توانند تکواژ آزاد باشند و هم تکواژ وابسته. باید دید بعضی تکواژها هم می *نکته:

ها  اند. )اینمثال تکواژهای »دان« و »زار« در کلمات » دانش« و »زاری«، تکواژ آزاد و در کلمات »قنددان« و »گُلزار« تکواژ وابسته 

 جدا هستند که فقط راهر یکسان دارند.( در اصل دو تکواژ 
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 تماماً »اسم وندی« هستند؟ گزینه،  کدام هایواژه  -102

 قالیچه  وار،رودکی  گلدان، (2 کشتیبان  باغبان،  چی،( قهوه1

 نسوز گلزار، شکرانه، (4 اتاقک برخوردار، (گوشواره،3

 مرکّب« وجود دارد؟ –  و »وندی« مرکّب»واژ   چند ترتیب  به زیر، عبارت در  -103

  از   من   شتعری  ذوق .  نهد می   را   او   بندی استتخوان   و   عضتله   پایه   که   طفل   برای   بود  آغوز   شتیر   مانند   من  برای   ستعدی   ادبیّات،  با   آشتنایی  »ازلحاظ 

 کرد.«   رفتن راه   به   آغاز   ادبی،   کورمال کورمال   در   نداشتم،   ای کارآزموده   مربّی   چون   و   شد   ُپرتوقع  آغاز  همان 

 ( یک، دو4 ( دو، سه3 ( دو، دو2 ( سه، سه1

 مرکّب« وجود دارد؟-در چند بیت، هر سه نوع واژه »وندی، مرکّب و وندی  -104

 باخبر  هم  خبر بی   هم   زبر   تو زیر و   ز  شتتتتتتتهری   ( الف 

 ِفتتد   من   زرد روی    بر   او   روی   عکس   کته   روزی (  ب 

 دوستتت  دیار   از   رستتید   که   نامتتور   پیتتتتتتِک  آن (  ج 

 کن   پیتتتتتتتتتتتتتتشه   متتتتتتتتتتتتهربانی   ماهتتتتتتتترویا، (  د 
 

دل   وی    کنند  می   سالمت   مستان   نظر صاحب   ازتو 

 َام نوبرده   زنگتی   گتر   رُخی، رومتتی   شتتوم   ماهتتی 

 دوستتت   بار مشتتک   ختتتط   ز   جان   حتتترز   آورد 

 زیتتتتتتتتوری   بتتتتتتباید   را   ختتتتتتوبتتتترویتی 
 

 ( یک4 ( دو3 ( سه2 ( چهار1

 است؟ کمتر گزینه  کدام در  ساده غیر ساختمان دارای  هایواژه تعداد  -105

 کنونی مشاهیر از  تقدیر  با  پرستیمرده  ( جایگزینی2  سلطه  نظام از عبور و  دینی  ساالری( مردم1

 معترض دانشجویان  هایپرستش به  گتتوییپاسخ (4 پیامبتر  زندگی داستان  نظتتمبی ( شتترح3

 مرّکب« وجود دارد؟ - ی »مشتق ،مرّکب و مشتق ی کتاب »دون کیشموت« است، به ترتیب چند واژه زیر، که درباره در متن    - 106

  استت،  توهّم دچار که استت فردی  زندگی داستتان که را خواندنی  کتاب این اول  بخش او. استت  استپانیایی اینویستنده اثر »کتاب

  این تأثیرگذاری. خود دشتمن را درخت و  کوه و  پنداردمی  شتوالیه  را خود داستتان  اصتلی  نقش  این کتاب، در.  نوشتت زندان در

 نیست.«  انکارشدنی نویسی،داستان  هایجریان بر  کتاب

 ( پن ، یک، سه4 ( پن ، صفر، سه3 ( چهار، یک، دو2 ( چهار، صفر، سه1

 مرکّب« وجود دارد؟ -در متن زیر به ترتیب چند واژه »مشتق، مرکّب و مشتق  -107

 حکومت  از  الگوگیری  با  که  را  هاییدولت  گذاشتتت،  باقی حیاتش از  پس  هایستتال برای که قدرگران هایینوشتتته  در  »ایشتتان

  در که  قدرتمندانی  با  وی که  استتت واضتتح.  خواندمی  آرمانی  هاییحکومت  پرداختند،می داریمملکت به استتالم  از  پیش ایرانیان

 داشت.«  اختالف عقیده داشتند، خودمختار  هاییفرمانداری کوچک،  مناطقی

 ( سه، سه، دو4 ( چهار، دو، یک3 ( سه، دو، یک2 ( چهار، دو، سه1

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست کافی *توجّه:  

هزار و مبحث عروض و قافیه در   60ساعت و با قیمت    8تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام  

توانید  . در صورت تمایل میعروض سماعی()به همراه آموزش    رسدهزار تومان به فروش می  120ساعت و با قیمت    15

ترین شود و در سریع ها در تلگرام ارسال میبرای بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  برای  رسید.  خواهد  دستتان  به  ممکن  بهزمان  و  تگرام ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  روزترین 

(@aboozar_ahmadi63  )در واتساپ پیام بدهید.  09123708476ا به شماره  و ی 

 ن تهیه کنید.اتوم   800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می
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 ( 1400)ریاضی                                                     در کدام گزینه، دو ترکیب وصفی و دو ترکیب اضافی وجود دارد؟ -108

 و خون تو، معنای »راستی« است. /  پاشدکه جهان با دروغ می /  ( عزمت ضامن دوام جهان شد1

 .بزرگ زندگانی شد/ غبطۀ  نانچکه مردنی   /  مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت /  ( آه! ای مرگ تو معیار!2

 .بگذار بر فراز سرم هیچ جز اختران نبینم /خود باز بمان  ۀتو در کلبه و خیم /( بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم  3

 شهادت است. ۀهر عاشقی را که تشن /آشامانی  و بشریت رهگذار را می/   با جامی از فرهنگ /ای ( در گذرگه تاریخ ایستاده4

 

 (1400)ریاضی                                                                   زیر یکسان است؟ یتِهای کدام بیت با بتعداد جمله  -109

گتفتتت چتته  دار  نتگتتاه  را  دلتم  کتته  گتفتتتمتش   »چتو 
 

ختت  چتته  بتتنتتده  دستتتتت  دارد«   یتتزدز  نتتگتته   ختتدا 
 

 ه تو روز افزون استتتتتتتتتتتتب  ی( گفتمش مهر فروغ 1

 دوستتتت    یواب ز حتاف  طمع متدار اتتتتتت( قرار و خ2

نتتداشتتتتت(  3 غتم  بتیتش  و  کتم  بترای  دلتم   هترگتز 

بشتتت4 و  بترختیتز  متن  جتتانتتان  چتتاووشنت(  بتتانتتگ   و 
 

کت  پتر  دل  ختالفتش  بتته  هتم  متن   دارم   یتنگتفتتت 

چت کتجتتا   یصتتتبتور  یستتتتت،قترار  ختواب  و   کتتدام 

نتداشتتتتت نتداشتتتتت  غم  آری  کم  و  بیش  غم   کته 

متتاآ امتتام  دوش  عتتلتتم  نتتک  بتتر   بتتگتترفتتتتته 
 

 

 (1400)ریاضی                                                             :است، به جزها درست زینهگ ۀزیر، هم  با توجه به سرود  -110

 ی چوب تتتتتر و تن دید یکتتتتتصتتد تیغ جفا بر ستت»

گتتاهتتی  کتته  بتود  متتا  ستتتتردی  دم  و  گترمتی   دل 
 

نهتادنتد تتتتتتتاش نتتا شتتتتد تهی از خویش و نی   ام 

دی گتتاه  و  متته  نتتهتتادنتتد«متترداد  نتتام   اش 
 

 »مرداد « مسند است.ش« مفعول و  تَ ( نقش »1

 پسین به کار رفته است. ۀپیشین و دو وابست ۀ( دو وابست2

 توان یافت.معنایی تضاد در سروده می ۀآوا و رابطهم   ( واژ3

 .شوددو« یافت می هر»از س( حرف ربط هم پایه ساز و وابسته4

 

 (1400)ریاضی                                                                      فعل« است؟  +مسند   +ها »نهاد  راعصکدام م اجزایِ  -111

 الف( نیست جانش محرم اسرار عشق

 ب( سر پر ز شرم و بهایی مراست

 ش متناسب به همتج( هم حرکا

 د( مرا در نهانی یک دشمن است

 د –( ج  4 د –( ب  3 ج –( الف 2 ب –( الف 1

 تست جامع دستور



 3دکتر ابوذر احمدی / دستور زبان فارسی / نسخه  73 
 

 

           Telegram ID                                 Telegram Channel                          Instagram                         mobile 
    @aboozar_ahmadi63                     @adabiyat_ahmadi              @adabiyate_konkour        09123708476 
                                                                  @package_adabiyat 

 ( 1400)ریاضی                                                                  شده به ترتیب، کدام است؟های مشخص نقش قسمت -112

متتا  کتتعتتبتتهای  » داغ  پتتوشتتتبتته  نتتیتتلتتی   متتت 

فترات   کتته  تتو  تتوستتتتت یت  از  ایرشتتتتحتتهجتز   م 
 

تشتتتتنتتگتتی  فتترات  وز  ختتروش ات  و  جتتوش   در 

کته کشتتتتد   نشتتتنیتدم   بته دوش«  مشتتتتکدریتا 
 

 ( نهاد، متمم، مسند، قید2  مفعول،  د( نهاد، مسند، مسن1

 ( منادا، متمم، مسند، مفعول4  الیه، قیدند، مضافمس  ،نادام( 3

 

 (1400)تجربی                                 شود؟مشاهده می  «یعاد یو و هم ش  یبالغ  یو »هم ش  یاتدر جمالت کدام اب –113

نت عشتتتتق  یستتتتتالتف(  استتتترار  متحترم   جتتانتش 

د ذوق  عتمتر  از  بتودم  یوقتتت  یتتدمب(  تتو  بتتا   کتته 

 قدم   ر جانت از ستر تاتتتتتب ینزاران آفرتتتتتج( جانا ه

ا تنهتا  ید(   ه تتتتتتتالجمل  یف  یز من  تو بتا جملته و 

تتتنتتد  یتتهستتتت  یتتاوشستتتته(   بتته   بتتتتتاختتت   یرا 
 

نتت  هتتر  جتتانتتانتته  غتتم  جتتان  در  را   یستتتتتکتته 

بتت  یذوقتت نتتدارد  زنتتدگتتانتتیچتتنتتان   ی دوستتتتت 

 از عدم  یرونود آورد بتتتتتتوج  ینکا  ییع خداتتتتتتصتتان

چ تتتنتتهتتا   یمتتنتت  شتتتتتمنتتور  دل  جتتان   یتتی و 

بستتتتاختتت  آتتتش  جتتنتتگ  دل  تتتنتتگ   نشتتتتد 
 

 ه – د –( ج  4 ه –د  –( ب  3 ه –ج  –( ب  2 ه –ب  –( الف 1

 

 (1400)تجربی                                          مشهود است؟ یاسناد ۀو جمل یمعنو ۀحذف فعل به قرین یت،در کدام ب –114

نتتگتت  یتتالتتهپتت(  1 تتتو  متتیبتت  یتترماز   یستتتتاقتت  یتتار 

از هر غم(  2  یستتتتت ن  یزیگر  یبته راه عشتتتق کته 

و عهتد درستتتتت (  3  بته جتان خواجته و حق قتدیم 

 استت   یجان هزاران مشتتر یحستن تو را ا یوستف( 4
 

ستتترا  کتته  جتتا  یدر   یستتتتتن  یریگخرده  یمغتتان 

فتقت  هتزار غتم  را  متتا  کتته   یستتتتت نت  یتریشتتتتکتر 

 دولتت توستتتت  یمونس دم صتتتبحم دعتا  هتتتتتتتک

ا  یاله  چون در  مفلس  ن  ینعتتاشتتتق   یستتتتتبتتازار 
 

 

 ( 1400)تجربی                          آمده است؟ یاتدر کدام اب یب،به ترت  «یاقتل –  ینسب – یمفعول  –های »فاعلی  صفت  –115

از   خواستتتتم  دور  الف(   آمتد  یتادم  یمبگو  یرنجش 

 زرفشتتتان   یر قبتایامتش زتتتتتتق  چو    ب( جلوه کنتد

تو دربستتتتم عهتد همته بشتتتکستتتتم عهتد  تتا   ج( 

بتتته     ام آلتتتوده  یستتتتتراپتتتا  یتتتانعصتتتتتد( 
 

ختتو  آزار  بتتا   دارد   یتتریتتنتتهد  یشتتتتاونتتدیعشتتتتق 

جتتلتتوه بتته  و  جتتامتتمتتا  او  در  ۀگتتاه   یتتدنتتی جتتان 

پت هتمتته  نتقتن  بتتاشتتتتد  روا  تتو  از   هتتایتمتتانبتعتتد 

آلتتتودگتتت ز  پتتتاکستتتتتتراپتتتا     کتتتن  ی 
 

 ب –الف  –د  –( ج  4 ب –د  –الف  –( ج  3 الف  –ج  –د  –( ب  2 د –الف  –ج  –( ب  1

 ( 1400)تجربی                                                                  جز:شود، بهمی  یافت« الً»کام یرز  یِموارد در رباع  ۀهم –116

تتتو  ی،التتهتت  ۀنتتامتت  ۀنستتتتتختت  یا»  یتتیکتته 

 لم هستتتتتاه در عتتتتتتتتهرچ  یستتتتتز تو ن  یرونب
 

شتتتتتاهتت  یتتنتتۀآ  یو  تتتو  ی،جتتمتتال   یتتی کتته 

ختواهت هترآنتچتته  بتطتلتتب  ختود  تتو  یدر   یتی« کتته 
 

 شود.می  یافتدر سروده    یدو تلفظ  واژ یک»رقعه« و   مترادف واژ( 1

 وجود دارد. یاتدر اب یو دو صفت نسب  یاضاف یب( دو ترک2

 محذوف است. یو دو منادا تممسه م یدارا  یاتبا( 3

 مسند هستند. یو دارا  ی»فاقد« نقش تبع  یات( اب4
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 ( 1400)تجربی                                                     کدام است؟  یرز  یاتِدر اب یب،ترتمشخص شده به  هایِواژه نقشِ –117

چتتو  بتته» متترگ  بتتاشتتتتد   تتتابتتوت  روز  روان   متتن 

متتگتتر  یبتترا متتگتتو    یمتتن   یتتغ!در  !یتتغدرو 
 

کتته    متبتر  امتگتمتتان  درد  بتتاشتتتتد  یتنرا   جتهتتان 

د دام  بتتاشتتتتتد  یتتغدر  یدرافتتتتت  یتتوبتته   «آن 
 

 مفعول، متمم، نهاد( متمم،  2 الیه، متمم، مسند( نهاد، مضاف1

 الیه، مفعول، مسند( نهاد، مضاف4 الیه، مفعول، نهاد( نهاد، مضاف3

 

 ( 1400)انسانی                                                                 دو« وجود دارد؟ »هر  یز و نقش تبعدر کدام بیت، ممیّ –118

متگتو1 بتتتختتانتته  و  کتعتبتته  از  ستتتختن  متن  بتتا   یتیتتد ( 

ن(  2 جگرخستتتتتته  عشتتتتاق  ن  یتتازرستتتم   یتتازاستتتتت 

بتد3 بتاتتتتتتتلحظ  یتککته    یتدام  ین(  بنشتتت  ه   ینمتو 

اشتتتتک4 بود گهر  ۀنستتتخت  متا  (   صتتتتد رشتتتتته گهر 
 

شتتتتمتتا  کتز  متقصتتتتود  و  متقصتتتتد  مترا  دو   یتیتتد هتر 

پ   خوی ستتتتم  عتتتاب   یشتتتتهخوبتتان  استتتتت   عتتتاب 

متترا  هتتزار نشتتتستتتتت  دل  بتته  حستتتترت   نتتاوک 

دوا  یتتۀمتتا  متتا  درد گتتونتته   دوا  بتتود،  صتتتتتد 
 

 ( 1400)انسانی                                                                     متفاوت است؟ یه،قاف  »پسوند« در واژ یتدر کدام ب  –119

 یخواهمی  یتدارر دل بتتتتتتخواب بگتذر گ  و  خورد  ز(  1

ه2 نبتتاشتتتتد  ا  یتتلستتتز    یتتادیبن  یچ(   یمن حتتادثتتات 

ستتتحترخت3 زنتتدگت  یتزی(  آب   گتردد متی  یترابستتت  یز 

تترّ(  4 چشتتتم  را  تتو  نتگترفتتتتار  متردم  یستتتتتحتم   از 
 

بت  پت  یتتداریکتته  تتن  یز   داردینتمت  یآستتتتانتختواب 

ب  یرغ   بته  داردینم  یرانیکته و  یر دوشتتتتتتتتتاز ختانته 

شتتتتب  کتته دامن  از   داردینم  یرلمتتان  یهتتادستتتتت 

 داردینتمت  یقتربتتانت  صتتتتیتتدشتتتتفتتاعتتت    یّتتدامت  کتته
 

 ( 1400)انسانی                               است؟ یکسان یب،با کدام مصراع، به ترت یرز  مشخص شده در مصراعِ  یهاواژه نقشِ –120

 «نخوانم، خوانم، چرا نخوانم  تهمو  سرو»

غتتیتتر  1 بتته  ا  یرهتتبتتر  شتتتمصتتتتلتتحتت(   یتتامکتتنتتد 

ا3 متتی  یتتن(  کتته  بتتار   کتتنتتنتتد   ات  یزنتتدانتتبتترنتتد 
 

دارد  اتهفتترشتتتتتتت(  2  نتتگتته  دعتتا  دستتتتت  دو   بتته 

گتفتتت  4 افتتتتاد  یستتتتتینت  هگتتآ(  در  ستتتر   کتاله   تکتز 
 

 (1400)انسانی                           ؟ها آمده استدر کدام مصراع یب،به ترت  «یو فاعل یاقتل  ی،مفعول  ی،نسب» یهاصفت –121

گو  یتتا(  الف دانستتتتتته  عتتاقتتل    یا  ستتتخن  خموش یتتمرد   ا 

هتمّ بشتتتتتتتاب،  متکتن،  پتروا  چتتارهب(  استتتتت ت   ستتتتاز 

فتتانتت هتترکتته  متتردانتته  یج(  ختتود  ز   استتتتت   یاشتتتتد 

د دارم  گتتلتتزار  صتتتتد  غتتنتتچتته  چتتون  گتتره  در   یتتدنتتید( 
 

 ب –د  –الف  –  ج( 4 الف – ج –ب   –( د3 د –ب  –الف  –( ج  2 ج –د   – ب –( الف 1

 ( 1400)انسانی                                                                     است؟  «کدام مورد »نادرست یر،ز   ه به سرودتوجّ  با –122

کند و  یاهو میخاک ه یدر آب خاموش است و چارپا رو  ی/ ماه  ینیبیها را هم نمستاره  ی،ایدهه آفتاب را ندتتاگر ک  یکن »گریه

 خواند.«پرنده در آسمان آواز می

 در شعر وجود دارد. «ینقل  یمضارع اخباری و ماض»( فعل  1

 .شودمی  یافتساز« در سروده یهساز و هم پاوابسته  یوندپ »( 2

 هاد + مفعول + مسند + فعل« است.نها »از جمله یکی یاز( اج3

 شده است. یلساده تشک ۀساده و سه جملیرغ  ۀجمل یک( سروده از 4
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 (1400)هنر                             دارد؟ «یدیو ق یالیهی، نهادمضاف ی،»مفعول  نقشِ یب،به ترت  یات،در کدام اب  یهقاف واژ   -123

 همه لطافت  ینا اتتتتتترو بلند بستتتان بتتتتتتستتالف( 

 گ دشتمن تتتتتبا لشتکرت چه حاجت رفتن به جنب( 

شتتتکترانتت  یاج(   ستتتروقتتامتتت   ستتتالمتتت   ۀمتتاه 

 ینی ه برنشتتتتتتم کتتتتتچو پادشتاهان خواه  یروزد(  
 

گتر  از  روزش  متتاهتبتر    ستتتتر  یتبتتانهتر   ی نتکترد 

 ی ستتتپتاه  یرو برهم زنتتتتتتتو خود بته چشتتتم و اب

ز  زا  ی گتتاهتتگتتاه  پتترسیمتت  یتتردستتتتتتتانحتتال 

فتتر  ز  یبشتتتتنتتو  تتتا ستتتتو   ی دادختتواهتت  یتتادهتتر 
 

 ج  -الف   -د   -( ب  4 الف  -د   -ج   -( ب  3 ب –ج   -د    -( الف 2 ج –ب   -د    -( الف 1

 

 ( 1400)هنر            ؟ فعل« است -متشکل از »نهاد + مفعول + مسند   یاجمله  یو دارا  «یرمضفاقد »جهش   یت،کدام ب -124

بتتدار(  1 کتته  متبتر  فتتتراک   یتمگتمتتان  از   دستتتتتتت 

پ (  2  یمتانگرت هواستتتتت کته معشتتتوق نگستتتلتد 

 حتتاف   امکتتان  شتتتتد  فوت  و  رخ  اهشتتتت  ینزد(  3

 همرهتان ستتتستتتتت عنتاصتتتر دلم گرفتت  ینز(  4
 

از    یتتنبتتد  تتتو  کتته  عتتنتتانقتتدر   ی بتتگتتردانتت  متتا 

ستتتتتر  نتتگتتاه تتتادار  دارد  رشتتتتتتتته   نتتگتته 

بتتاز  چتته کتترد  یتتاما  یکتتنتتم  غتتافتتل   متترا 

آرزوستتتتت   شتتتتیتر دستتتتتتتانتم  رستتتتتتم  و   ختتدا 
 

 

 ( 1400)هنر                               ها آمده است؟در کدام سروده یب،به ترت «یاقتو ل یمفعول  ی،نسب  ی،های »فاعلصفت -125

متالتف(   رفتتتعشتتتتق  یتتاندر  متردانتته  کتوهتکتن   بتتازان 

 را رهتا کنتتتتتتم  تنهتا  ینه بتالتتتتتتتبنته برو ستتتر  ب(  

چشتتتتمج(   زهتتر  از  کتتارش  ستتتتاختتتتته  شتتتتد   کتته 

رنتتگتت  یبتتاغتتد(   د  یتتنتتیاز  دارم   یتتدنتتی گتتفتتتتتار 
 

 الف  -د   -ج   -( ب  4 د  -ج   -الف  -( ب  3 ب –ج   -د    -الف  (2 د –ب   -ج   -( الف 1

 

 ( 1400)هنر                                                                                           مرکب« است؟  ۀفاقد »جمل  یت،کدام ب  -126

فتتراق  (  1 از  جتتفتتا  یتتارانگتتلتته   روزگتتاران   یو 

جتتانتت  یبتتار(  2 رخ  بتتر  افتتتتتادامتتگتترت  نتتظتتر   ن 

م  یول(  3 شتتتتاختته  از  برگ  کتته   یختتتریچنتتدان 

 یم ل باش کرتتتتتو نختتتتتچ یدگرت ز دستتت برآ( 4
 

 ی و رستتت یرش گیکم خو یتوستتت ستتعد یقطر نه 

بتگشتتتتت  ستتترگشتتتتتته آفتتاق  هتمتته  در  متن   یچتو 

متت  دو متتیچتتنتتدان  بتترگ  و   کتترد یشتتتتکتتفتتت 

نتت  ورت دستتتتت  آزاد   یتتایتتدز  بتتاش  ستتتترو   چتتو 
 

 (1400)هنر                                                            :« درست است، به جزموارد »کامالً ۀهم یرز توجه به متنِ  با  -127

. استت که قرآن مانند استت به بهشتت جاودان؛ در بهشتت از هزار گونه نعمت استت و در قرآن از هزار گونه پند و حکمت »بدان

 ها بود.«دل یاتها بود و در قرآن حتن یاتدر آب، ح ،ل آب است روانثَل قرآن، مَمَثَ

 وجود دارد. یو معنو  یلفظ ۀ( حذف فعل به قرین2 است. مشهود  یو فاعل ینپس یشین،فت پ ص( در متن 1

 .شودیم  یافت  یواژه دو تلفظ یکو    ینقش تبع  یز،( مم4 خورد.یدو« به چشم م ساده »هر یرساده و غ  ۀ( جمل3
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 ( 1400)زبان                                                   وجود دارد؟ یاضاف یبو چند ترک یوصف یبچند ترک یرز  در سرود  –128

 «...خون داغ سهراب و  یس/ خ  هاستیبخت یرهت  یمگل ینمرد و نامرد است / ا  ینمهر و ک  یارع  »این

 ( دو، هشت4 ( سه، هفت3 ( دو، هفت2 ، هفتیک( 1

 

 (1400)زبان                                                 شود؟می  یافت»هر دو«  یاسناد  یرو غ  یدر کدام مصراع، فعل اسناد –129

م(  1 در  جتتا  یتتانمن  دلم  و   استتتتت   یگرد  یجمع 

غ   ی( درد3 نبتاشتتتتد   یراستتتتت  را دوا     مردن کتان 
 

 عزم تمتاشتتتا کته راستتتت   یمرومی  بته فلتک  ( متا2 

   جملته کته آن شتتتهر متاستتتت   یم( بتاز همتان جتا رو4
 

 

 ( 1400)زبان                              ها آمده است؟در کدام سروده یب،به ترت «یو مفعول یاقتل  ی،فاعل  ی،های »نسبصفت  –130

اللتتته د  زاریالتتتف(  دارم  افتتتگتتتار  دل   یتتتدنتتتی در 

پتتاکتت و  پتتاک  را  تتتو  نتتامتت  یتتزهب(  تتتوانتتا  و  ارجتتمتتنتتد   یتتدم و 

 خستتتتته   یبتا چشتتتمتان  گردمیستتتختت بتاز م  یردتتتتتتج( از پس نب

  یاخورده  یوندپ  ینانقالب آسمان بره با  تک ینانقالب زم ید( ا

 
 

 ج –الف  –ب   –( د4 ج –ب  –الف   –( د3 الف  –ج  –د  –( ب  2 د –ج  –الف  –( ب  1

 

 (1400)زبان                                                         شود؟می  یافتو چند مسند«    ید»چند ق یبترتبه یرز یاتِاب در –131

بتت» و  شتتتتاد  یبتتز  غتتمیشتتتتاد  غتتم   یکتته   و 

بستتتتت بتتتگتتتذرد  متتتا  بتتته  روزگتتتار   یدوران 
 

آ  متتتت  یتتتتنتتتتدزود  زود   گتتتتذرنتتتتد یو 

دگتتر  یگتتاهتت بتتهتتار  شتتتتود  شتتتتود  ختتزان   « گتته 
 

 ( شش، سه4 ( شش، دو3 ( پن ، سه2 ( پن ، دو1

 

 ( 1400)زبان                                               کدام است؟  یب،به ترت یر، ز یاتِص شده در ابمشخّ یهانقش قسمت –132
بتتدان  »  بتتد   صتتتتحتتبتتتکتته    یتتننشتتتت  کتتمبتتا 

 را  یبتتتتزرگتتتت  یتتتتنبتتتتد  یآفتتتتتتتتتابتتتت
 

پتتلتت  یپتتاکتتچتته    گتتر  را   کتتنتتد  یتتدتتتو 

 « کتتتتنتتتتد  یتتتتدنتتتتاپتتتتدابتتتتر    یالتتتتکّتتتته
 

 نهاد، مسند، مفعول، مسند  ید،( ق2 یدمسند، نهاد، مفعول، ق  ید،( ق1

 مسند، نهاد، نهاد، مفعول، مسند( 4 ید( مسند، نهاد، مسند، متمم، ق3

 

 (1400)مشترک خارج                                                      ؟ است  یکسان یت،با کدام ب یرز یتِهای بجمله  تعداد –133

 از من کته بتد کردم  یرخوردم مگ  ی»بته حرص ار شتتتربت
 

 تان و آب ستترد و استتتستتقا« تتتتتود و تابستتتتتتتب  یابانب 
 

 همته نتاز  تتتتتتیهمته لطف  یهمته حستتتن  یآن( همته  1

  یرون( دال گفتم غم خود خور که کار از دستتت شتتد ب2

عتز3ّ هتمتته  جتاللت  ی(  عتلتمت  یو   یتقتیتنتی و    یهتمتته 

 یمی تو رح  یمتتتتتیتو کر  یمیتو عظ یمتتتتتی( تو حک4
 

ستتت  لتطتتافتتت  و  حستتتن  چتنتتان  نتتاززبتته  گتر   ی دت 

 دانی یچه م  یدل تو غمخوار یتو را غم خوردن استتت ا

نتور ستتتترور  یهتمتته  جتود  ی،و  جتزا  یهتمتته   یتیو 

نتتمتتا ثتتنتتا  یفضتتتتلتت  یتتنتتد تتتو  ستتتتزاوار   یتتی تتتو 
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 ( 1400)مشترک خارج                                        است؟  یکسان  یرز   با سرود ینه،وابسته در کدام گز هایِنوع وابسته –134

 «طعمۀ دام و دهان خوان هشتم بود/  پهلوان هفت خوان اکنون»

 یش ها کاربس که زهر زخم/  تنبس که خونش رفته بود از  (1

 او گم شد  ید کان کلید گن  مروار/  بود  یدبار شا یننخست ینا (2

 پور زال زر، جهان پهلو/  هول یمرد عرصۀ ناوردها یرش (3

 گرم  یشو دَمش، چونان حدیث آشنایرا / آن سکوتش ساکت و گ (4

 

 (1400)مشترک خارج                             است؟ یکسان یر،ز یتل ببا مصراع اوّ ینه،مصراع دوم کدام گز ۀجمل یاجزا –135

روشتتتتتنتتا نتتبتتخشتتتتتد  گتتر  را   یتتی »ختترد 
 

تتتت  در  ابتتتد  تتتتا   « یتتتیرا  یتتترهبتتتمتتتانتتتد 
 

ضتتتعت(  1 از  نتمتتانتتد  صتتتبترش  هتوش  یتفتیچتو   و 

کتنتجت  یتنکتز(  2 بتته  متور  یتنتمنشتتتت  یپتس   چتو 

ستتتتر(  3 آن  بتتلتتنتتدش  بتتلتتنتتد  ختتواهتتد  او   کتته 

ات4ّ بتتتتاز  روز  دگتتتتر  اوفتتتتتتتتتاد (   فتتتتاق 
 

د  گتتتوش  یتتتوارز  بتتته  آمتتتد   متتتحتتترابتتتش 

روز پتتت  یکتتته  زور  یتتتالننتتتختتتوردنتتتد   بتتته 

نتتژنتتدش  ختتواهتتد  او  کتته  دل  آن   نتتژنتتد 

روز بتتتدادیکتتته  روزش  قتتتوت   رستتتتتتان 
 

 

 (1400)مشترک خارج                                                        « است؟نادرست» یرز  ه به سرودبا توجّ ینه،گز  کدام –136

 «یدآو بهار از کدام سمت آسمان به باغ می /اند نشسته یانرع سرخ مهاجر بر شاخسار ینه/ چند س  یدپنجره را گشود و د  یدبا»

 و مضارع اخباری وجود دارد.  ینقل  ی( در سرود  فوق فعل ماض1

 شود.می  یافت دهو دو مفعول در کل سرو یدو تلفظ  واژ  یک( 2

 شود.می  یدهسروده د یندر ا ینقش تبع یکساده و   ۀ( چهار جمل3

 خورد.در سروده به چشم می  یاضاف یبترک یکو    یوصف یب( چهار ترک4

 

 (1400)مشترک خارج                                     کدام است؟ یب،به ترت  یر،ز یاتِهای مشخص شده در ابنقش قسمت –137

پتت  ختتوشچتته  » آن   ختتردمتتنتتد   یتترفتترمتتود 

ا  یدلتتت  یتتتنختتتونتتتاگتتتر   جتتتور   یّتتتاماز 
 

پتتنتتد   ختتوشتتتتتتتر  یتتنوز  جتتهتتان  در   نتتبتتاشتتتتد 

بتت  لتتب جتتام  یتتاورختتنتتدان  لتتب   « چتتون 
 

 ( قید، مسند، مسند، مفعول2  مفعول  سند،م  ید،( قید، ق1

 مسند، نهاد، مفعول  ید،( ق4  مسند، نهاد  ید،( مسند، ق3

 

 ( 1400خارج   انسانی)                                                           کدام است؟ یب،به ترت یر،ز  یاتِموجود در اب  زمان افعالِ -138

بتت  هتتر» تتتدبتت  مشتتتتتورتیکتته   یتترکتتنتتد 

بتتتنشتتتتتانتتت  مشتتتتتورتیبتتت  یتتتخبتتت  ی کتتته 
 

بتتتر  نتتت  غتتتالتتتبتتتش   یتتترتتتت  یتتتایتتتدغتتترض 

نتتت پشتتتتتبتتته  یتتتاردبتتتر   یتتتمتتتانتتتی«جتتتز 
 

 یمضارع التزام  ی،ماضى التزام  ی،مضارع التزام  ی،( مضارع اخبار2      یزامتمضارع ال  ی،مضارع التزام  ی،مضارع اخبار  ی،( مضارع اخبار1

 مستمر  یماض  ی،مضارع اخباری، ماضی التزام  ی،( مضارع التزام4      یمضارع اخبار  ی،مضارع التزام  ی،مضارع اخبار  ی،( مضارع التزام3
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 (1400)انسانی خارج                                                     متفاوت است؟ «یهقاف  »واژ یدستور  نقشِ یت،در کدام ب  -139

رو  بر(  1 بتادام  و  گتل  قتامتتت   و چشتتتم  یستتترو 

ن(  2 در  بتتد  یتتامتتدهکس  در  یخوب  یناستتتتت   یاز 

ن(  3 عتتالم  همتته  در  کتته  منم   استتتتت   یتتامتتدهاول 

نتقتتاب  یتیرو(  4 بترکشتتتتد  اگتر  روشتتتن  روز   کتته 
 

چتتنتتیتتدهنشتتتتنتت  ستتتترو  کتته  بتتر  یتتنام   ی آورد 

متتادر  تتتو  چتتو  یتتاوردنتت  دیتتگتتر  یفتترزنتتد 

هتت  زیتتبتتاتتتر نتتظتترم  در  تتتو   ی متتنتتظتتر   یتتچاز 

تتت  پتترتتتو شتتتتب  کتته  چتتنتتان   ی اختتتتتر   یتترهدهتتد 
 

 

 (1400)انسانی خارج                                                           ؟است یکسانزبر  یتِبا ب  یت،کدام ب  هایِتعداد جمله  -140

فتروغتمتی» کتو  یرفتتت  ستتتتر  مت  یتتتز   گتفتتتیو 
 

ا  کتز  دل  چتنت  یدستتتتت  نتبتودمز  یتنکتتاش   «ار 
 

و(  1 قتتدر  من  مصتتتتدال  تو  نتتدانستتتتم  او   دانی یل 

م(  2 آنچته  بستتتیبته  دجلته  منته کته  دل   یگتذرد 

د(  3 متپتوشتتتتان دل  یتتد از  چتهتره   ستتتوختتتگتتان 

 یبتازاستتتت کتار عشتتتق  یتلتعط  ینتدگویتو میب(  4
 

 یمانی پشتتت داردینم یدانستتتتم و ستتتود ونتتتتتتکن 

ختلت  پتس بتغتتداد   یتفتتهاز  در  گتتذشتتتتت   بتختواهتتد 

 هستتتتت  یفستتتندار کته صتتتتاحتب  هش  ینتهآ  ای

آد  یکت  اامّ  عشتتتق و  شتتتنتبتته  از   دارد  یتنتتهختبتر 
 

 

 (1400)انسانی خارج                                :درست است، به جز  ابیات کامالً ۀمشخص شده در هم  هایِقسمت نقشِ  -141

هتتمتتچتتون  (  1 جتتهتتان  در  عتتمتترت   ر ضتتتِ خَبتتاد 

و    ینا(  2 استتتتت  ستتتتتتاره  همتچتون   قمترستتتختن 

مستتتت  یتکتیهتر  (  3 متتا   استتتتت   یعتتالتمت  یتحاز 

حتترفتتچتتون(  4 ا  یکتته  نتتتتتابتتد   وصتتتتال  یتتنبتتر 
 

 ر )متمم، مستتتنتد( و مستتتتمِ  یرو دستتتتگ  جتان فزا 

 )مستتتنتد، مفعول(  رتتتتتتاثفرمتان حق نتدهنتد  یب لیتک

 نهاد( الیه،  استتت )مضتتاف یمرهمالم را در کف ما   هر

 قال )مستتتند، مفعول(مَ کوتهه کنم  تتتتتتک  یدآ واجب
 

 

 (1400)انسانی خارج                                              :« درست هستند، به جزموارد »کامالً ۀهم یرز یاتِبا توجه به اب  -142

رهتتا» متتن  کتتز  گتتفتتت   یمتتجتتو  یتتیبتتدو 

بتته  یتتامتتدنتت دامتتم  تتتوبتته   ور گتت  ستتتتتان 
 

جتتتو  جتتتنتتتگ  ا  یتتتیچتتترا   یرومتتتاه  یتتتتو 

رهتتا چتتنتتگتتم   « مشتتتتتور  یتتابتتینتت  یتتیز 
 

 به مفعول دارد. یازچهار فعل ن  یات( در اب2                        اند.شده یله تشکل( ابیات از هفت جم1

 خورد.  یبه چشم م  یاتساده در اب  ی( فعل مضارع اخباری و ماض4        .مشهود است یاتدر اب یرجهش ضم یک( منادا و  3

 

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست کافی *توجّه:  

هزار و مبحث عروض و قافیه در   60ساعت و با قیمت    8تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام  

توانید . در صورت تمایل میآموزش عروض سماعی(  )به همراهرسدهزار تومان به فروش می  120ساعت و با قیمت    15

ترین شود و در سریع ها در تلگرام ارسال میبرای بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  برای  رسید.  خواهد  دستتان  به  ممکن  بهزمان  و  تگرام ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  روزترین 

(@aboozar_ahmadi63  )  در واتساپ پیام بدهید.  09123708476و یا به شماره 

 ن تهیه کنید.اتوم   800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می
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 ( 99)ریاضی  ها از »نهاد+ فعل« تشکیل شده است؟  های زیر، اجزای کدام مصراع با توجّه به مصراع  -143

تتا وصتتتول      الف( انتدیشتتتته  از  بتاشتتتتد   بستتتیتار فرق 

نبتاشتتتتد نظر بته اللته و ستتتنبتل    ب( دلیتل صتتتتدق 

 ه عاقل استتت نه هشتتیارتتتتتتج( ستتعدی از این پس ن

وصتتتتال     امتیتتد  هتمتچتنتتان  نترود  در  بتته  ستتتر  ز   د( 

 هت( دی بتتته چمتتتن بتترگذشت ستتتر سخنگوی من

  

 

 

 
 

 

 هت   د، ب،( 4                           هت  ج، ب، ( 3                            ،هت د  الف،( 2                            د الف،ب،(1

 

 ( 99)ریاضی  ها، متفاوت است؟ ها، با سایر گروهواژه، رابطۀ معنایی واژهدر کدام گروه -144

 صتتواب و صتتالح   –عقده و گتتره  –( تفتتوّق و برتتتری 2     شعتتر و قصیتتده –دریتتا و ماهتتی  –(آسمتتتان و متتاه 1

 پادگان و سرباز  –مدرسه و تخته سیاه  –( خانواده و همسر 4    رمضان و تشنگی   –آشپزخانه و چاقو  –( حیتوان و چنگال 3

 

 ( 99)ریاضی  شود؟  بیشترین »صفت مرکب« در کدام بیت یافت می -145

دوستتتتت1 بتیتگتتانتته(  زودرنت کُتش  و  دیترجتوش   پترور 

آتتتش2 لتتفتت   یتتأس(  او  امتتیتتدبتتار  و   ستتتتوز آور 

غتمتزه3 متردم(  و  یتغتمتتاگتر  دلتبتری  در   فتریتتب  اش 

مترجتتان4 ستتتختن  گتتاه  او  گتوهتربتیتز  لتعتتل   فتروش    ( 
 

 گستلپستند آستاندل مشتکلپیمان ستختستستت 

درمتتان و  دردافتکتن  او  بتیتمتتار   گستتتتل نترگتس 

ایتمتتانطترّه و  تتقتواکتش  کتتافتری  در   گستتتتل  اش 

غضتتتتب شتتتریتانمژ  خون وقتت   گستتتتلریز او 
 

 ( 99)ریاضی  الیه« وجود دارد؟ در کدام ابیات، »صفت مضاف -146

 الف( غنیمتت دان در این عتالم وصتتتال ستتتبزخطّتان را  

 ب( مگر دیده استتت چشتتم خوش نگاه آن ستتمن بر را؟  

نپیچتد ستتتر ز زخم گتاز شتتتمع متا ستتتیته  وزان رج( 

 د( دل خود را بته صتتتد امیّتد کردم چتاک از این غتافتل    

 دارد  هت( عتتترق رخستتتار آن خورشتتید طلعتت برنمی

 دارد  د این ریحان جان پرور نمیتتتتته باغ خلتتتتتک 

ختتانتته بترنتمتیزمتیتن  عتمتتارت   دارد بتردوشتتتتان 

برنمیتتتتتتتگ از لطتافتت  بتاغ شتتتبنم  این   داردل 

بتار شتتتتانته آن زل  ردداف معنبر بر نمیتتتتتتکته 

 دارد  کتته چشتم از پشت پا نرگس ز خجلت برنمی

 ( ب، ج، هت 4( ب، ج، د                       3( الف، ج، د                         2( الف، ب، هت                     1

 

 ( 99)ریاضی  ؟ باتوجّه به ابیاتِ زیر، کدام مورد »غلط« است -147

را مستتتتی   لبتت شتتتراب  لعتل  بتا   نیستتتتت » 

متتی نتتیستتتتت  تتتو  دهتتن  را   پتتنتتدارد متتا 
 

نتیستتتتت   پستتتتتی  بتجتز  را  ستتترو  تتو  قتتد   بتتا 

 بتا آن کته بته یتک ذرّه در او هستتتتی نیستتتت« 
 

 ( »مستی، پستی و هستی« همگی مسند هستند. 1

 ( در ابیات »وابستۀ وابسته« و یک ترکیب وصفی وجو دارد . 2

 است.  ( »را« هم درمعنای حرف اضافه و هم در معنای حرف نشانه آمده 3

 ( اجزای تشکیل دهند  یکی از جمله ها » نهاد+ مفعول+ مسند+ فعل« است.  4
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 (99)تجربی  های زیر، اجزای چند جمله »نهاد+مفعول+فعل« است؟  در میان مصراع -148

نگی کته  گیرد  تو  مهر  پی  آن  خویشتتتش    تتتتتتالف(   رد 

ختترامتتان آیتتی  بتترون  تتتا  نشتتتتستتتتتتتتم   ب( 

نتتمتتی عتتالتتم  در  تتتو  ختتوبتتیج(  ز   گتتنتتجتتی 

دوستتتتتتتتتتش     داری  آن  دارد  دوستتتتتتت   د( 
 

  

 

 

 
 

 ( پن 4( چهار                                 3( سه                                 2                                    ( دو 1

 

 (99)تجربی  های وابسته« در کدام بیت، بیشتر است؟تعداد »وابسته -149

آن1 متی(  زیترچشتتتتمتی  متن  دل  بتر  نتتاوک   زنتتدکتته 

آیینته دار رو2 اوستتتتت( شتتتهستتتوار من کته مته   ی 

بستتتتت 3 تو  دلگشتتتتای  ابروی  صتتتورت  چو  ختتدا   ) 

ختتم4 زلتتف  شتتتتکتتن  شتتتترح  جتتانتتان (   انتتدرختتم 
 

استتتتت   لتب  زیر  خنتد   در  جتان حتافظش   قوت 

 تتاج خورشتتتیتد بلنتدش ختاک نعتل مرکتب استتتت 

 هتای تو بستتتتتگشتتتتاد کتار من انتدر کرشتتتمته

 رد کته این قصتتته درازستتتت تتتتتتکوتته نتوان ک
 

 

شده  شود که با از دست دادن معنای پیشین و پذیرفتن معنای جدید، به دوران بعد منتقلای یافت میدر کدام عبارت، واژه  -150

 ( 99)تجربی                                                                                                                                است؟ 

 ( مردی به طلب درزی آمد و خبر مرگ درزی نداشت. 1

 چند برآمد ملک روم خراج بازگرفت.( پس چون یک2

 ( صحرا را دریایی یافت در جوش و هوایی از بانگ اسبان با برگستوان.3

 ( گروهی را گفت به دکان و بازار باشید و کارکنید و دبیران را گفت به دیوان نشینند.4

 

 (99)تجربی  شده در بیتِ زیر به ترتیب، کدام است ؟شخصهای منقش واژه -151

 نگیرد یاری« توهمّت آن است که االّ                 آرینگیرم  یار  کسیغیراز تو »من به               

 ( مفعتتول، مسنتد، قیتد، متمتم 2( نهتتاد، مفعتتول،  قیتد، نهتتاد                                   1

 جمله، نهاد ( بدل، مفعتتول، شبه4جمله، متمم                                    مفعول، بدل، شبه( 3

 

 (99)تجربی  جز: ها کامالً درست هستند ؛ بهبا توجّه به رباعی زیر همۀ گزینه  -152

گتتل بتتودی  ار  آگتته  جتتمتتالتتت  بتتاغ   »از 

دارد بتتاایتتن پتتی  در  کتته  ختتارهتتا   هتتمتته 
 

نتتپتتیتت  ختتار  از  پتتر  راه  گتتلایتتن   متتودی 

گتتل«  زودی  بتتدیتن  رفتتت  چتون  و  آمتتد   چتون 
 

 شود. ( چهارترکیب وصفی و یک اضافۀ تشبیهی در ابیات یافت می1

 ( گل در دو مصراع نقش نهادی و در یک مصراع نقش مفعولی دارد.2

 ( سه مصراع به شیو  بالغی و یک مصراع به شیو  عادی سروده شده است. 3

 شود. ی« و »دو جملۀ دوجزئی« یافت میجزئ( در رباعی فوق »سه جملۀ سه 4
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 ( 99)انسانی جز:   ها، »کامالً« درست است؛ بهها در مقال آندهند  همۀ جمله اجزای تشکیل  -153

 وارد با وضعیت کنونی خوابگاه کنار آمدند. )نهاد + متمم + فعل( ( دانشجویان تازه1

 کردم. )نهاد + مفعول + فعل( معلّمم احساس می( از ابتدای برنامه، شور و هیجان خاصّی در وجود 2

 ( این فضای معنوی را دوست پدرم از سالیان پیش، ترتیب داده بود. )نهاد + مفعول + مسند + فعل( 3

 کردم. )نهاد + مفعول + مسند + فعل(چیز را مخفی میفرسای اسارت، همه( در شرایط سخت و طاقت4

 

 ( 99)انسانی کدام بیت، بیشتر است؟های اضافی« در »ترکیب -154

ختلتتد1 بتتاغ  انتتدر  آدم  زمتتان  در  حتتافت   شتتتتعتر   ) 

دم2 از  ابتتد(  شتتتتتام  آختتر  تتتا  ازل   صتتتتتبتتح 

بتدار 3  ( رشتتتتتۀ تستتتبیح اگر بگستتتستتتتت معتذورم 

 برد و دینرویتان مجلس گرچته دل می( حستتتن مته4
 

بتتود  اوراق  زیتتنتتت  را  گتتل  و  نستتتتریتتن   دفتتتتتر 

بود میثتاق  یتک  و  یتک عهتد  بر  مهر  و   دوستتتتی 

 اندر ستتتاعد ستتتاقی ستتتیمین ستتتاق بود  دستتتتم

بتود اختالق  ختوبتی  و  طتبتع  لتطتف  در  متتا   بتحتتث 
 

 

 ( 99)انسانی شود؟ در کدام گزینه، دو نوع وابستۀ وابسته دیده می -155

 بتار من چته خواهتد کرد حیرانمالف( بته چشتتتم اشتتتک

ستتتتپتهتر  بتتاژگتون  دور  از  ختوش  عتیتش  متجتوی   ب( 

گتتره زلتتف  و  متتی  جتتام  ختتنتتد   نتتگتتارج(   گتتیتتر 

بته گر  دانی چیستتتتت؟ د لتب جتانبخش تو مید( خط 
 

 کته آتش را بته چشتتتم آن روی تتابتان آب گردانتد  

 که صتتتافِ این ستتتر خم جمله دردی آمیز استتتت 

 بستتتا توبته کته چون توبتۀ حتاف  بشتتتکستتتت   ای

زد ستتتر  حتیتوان  چشتتتمتتۀ  آن  از  کتته   رتلتمتتاتتی 
 

 ( ب، د 4( ب، ج                              3     ( الف، د                        2( الف، ب                                    1

 

 ( 99)انسانی شده به ترتیب، کدام است؟ های مشخص در بیتِ زیر نقش واژه -156

 ش از زنتتدگیحاصتتلتلتتخ استتت چتتون گتتل  گریتتۀ»
 

 که صرف شادمانی کرده است« هر کس خود  عمر 

 ( نهتتاد، متمّتتم، نهتاد، مسند 2           ( مسند، نهتاد، مفعول، نهاد                             1

 الیه، بدل ( مسند، نهاد، مضاف4( مسند، متمّم، مفعول، نهاد                                       3

 

 ( 99)انسانی با توجّه به ابیاتِ زیر، کدام مورد از دیدگاه زیانِ فارسی »غلط« است؟ -157

کتترد بتتایتتد  وقتتوع  از  پتتیتتش  واقتتعتته   »عتتالج 

بستتتتاز  جنتگ  ستتتالمتت ستتتالح  روزگتار   بته 
 

دستتتتت   از  کتار  رفتت  چو  نتدارد  ستتتود   دریغ 

 و گرنه ستتیل چو بگرفت ستتد نشتتاید بستتت« 
 

 ( در کل ابیات چهار مفعول وجود دارد. 1

 شود. ( دو جملۀ غیر ساده در ابیات یافت می2

 ( اجزای مصراع سوم »نهاد + مفعول + متمم + فعل« است.3

 وصفی و دارای سه ترکیب اضافی است. ( ابیات فاقد ترکیب 4



 

 

 صفر تا صد ادبیات کنکور ؛ کامال رایگان   

           Telegram ID                                 Telegram Channel                          Instagram                         mobile 
    @aboozar_ahmadi63                     @adabiyat_ahmadi              @adabiyate_konkour        09123708476 
                                                                  @package_adabiyat 

 (99)هنر  دهند  همۀ ابیات »نهاد + مسند + فعل« است؛ به جز:    های تشکیلاجزای جمله  - 158

گشتتتتت1 آشتتتکتتار  ابتر  کتته  متتاستتتتت  آه  دود  از   ) 

گتردد 2 تتو  نتختجتیتر  کتته  استتتتت  آن  متن  صتتتیّتتاد   ) 

شتتتتد3 گتلترنتتگ  متی  جتتام  ختتتگتتان  دستتتتتگتیتر   ) 

جز ستتتتایته  4 بته  نیستتتتت  مهر  راه  در   همنشتتتین( 
 

 وز ستتتیتل اشتتتک متاستتتت کته دریتا پتدیتد شتتتد 

 ستتتلطتان من آن استتتت کته هنتدوی تو بتاشتتتد 

بتتود رنتتگ  آتتتش  آب  عتتذاران  آتتتش   مشتتتتربتته 

نتالته هم بته جز  نیستتتتت  عشتتتق   نفس در کوی 
 

 

 (99)هنر  نمودارنمودار کدام گروه اسمی »غلط« است؟      - 159

 ( بلندترین کوه روی کره زمین 2  صفت                         ( سپهتتر ایتتن ره عالتتی1

 پایان خونخوار ( این دریای بی4( مشتاق دیدار سیمرغ کوه قاف                          3

 

 (99)هنر  های مشخص شده به ترتیب، کدام است؟در عبارت زیر، نقش واژه  - 160

 پیش کسی بردن.« حاجتکه  به، در پستی مردن! که خاموشگفت: »

 ( نهاد، مسند، مسند، متمم 2( نهاد، نهاد، متمّتتم، مسند                                     1

 ( مسند، متمم، نهتاد، نهتاد 4( مسند، نهاد، مسند، متمم                                     3

 

 (99)هنر  ود؟شدر بیتِ زیر »چند مسند و چند قید« به ترتیب، یافت می  - 161

 اگتترچتته بتس عزیزی ختوار گردی«   »اگتتر گتترد کستی بسیار گتتردی             

 سه - ( سه 4دو                               –( سه 3سه                             –( دو 2دو                             –( دو 1

 

 (99)هنر  کدام مورد، از دیدگاه زبان فارسی »غلط« است؟   - 162

بتگتوی  را  متغتلتوب  بستتتتتتۀ  دستتتتت   »متظتلتوم 

عتاقبتت بستتتتته را بگشتتتتاینتد   کتاین دستتتتتِ 
 

جفتتا   بر  صتتتبر  و  کنتتد  قضتتتتا  بر  چشتتتم   تتتا 

قتتفتتا« بتتر  بتتبتتنتتدنتتد  بتتاز  گشتتتتاده  انِ   و 
 

  یک بار حرف عطف است.( »و« یک بار حرف ربط و 1

 ( اجزای جملۀ اول »نهاد + مفعول + متمم + فعل« است. 2

 شود. ( در ابیات فوق »پن  ترکیب وصفی« و »دو قید« یافت می3

 ( »را« در مصراع اول حرف اضافه و در مصراع سوم نشانه مفعولی است.4

 

 (99)زبان    ؟   شودنمیالیه« یافت در کدام بیت. »صفت مضاف  - 163

 تر هالک جتان گرامیو خوشتتتتتت( مرا بته دستتتت ت1

تتوستتتتت 2 نتهتتان  راز  حتقّتتۀ  کتته  دلتم  مشتتتتکتن   ) 

صتتتتنتم3 آن  جتور  از  کتنتم  مشتتتتورت  کتته  بتتاهتر   ) 

بتتاشتتتی 4 گتته  آن  متن  دیتتدار  صتتتتادق  عتتاشتتتق   ) 
 

حتمتتایتتت   بتته  دیتگتری  بتته  رفتتتن  کتته  بتتاره،   هتزار 

در   راز  کتته  اوفتتتتتدتتترستتتتم  نتتامتتحتترم   کتتف 

گتترفتتت بتتر  کتتار  ایتتن  از  دل  بتتبتتایتتدت   گتتویتتد 

پتتروایتتت  نتتبتتود  عتتقتتبتتی  بتته  و  دنتتیتتا  بتته   کتته 
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 (99)زبان    آوا« است؟کدام بیت، فاقد واژه »هم -164

نتتتدیتتتد 1 دیتتتنتتتش  و  آدم  طتتتیتتتن  دیتتتد   ) 

نتیستتتتت2 متتایتتل  عشتتتتق  بتته  او  کتته  دلتی  هتر   ) 

شتتتتتادمتتان 3 نتتبتتودم  دم  یتتک  جتتهتتان  در   ) 

بشتتتتد چون دل در  4 از دستتتتت  زد چنتگ(  او   طر  
 

نتتدیتتد  بتیتتنتتش  جتهتتان  آن  دیتتد  جتهتتان   ایتن 

نتتیستتتتت  دل  آن  کتته  ختتوان  دیتتو   حتتجتتر  

گتترفتتت  جتتانتتانتتم  انتتدوه  کتته  زمتتان   زان 

دستتتتت  بیتابتد  چته  از حیرت در هر  زنتد   غرقته 
 

 

 (99)زبان   های مشخص شده در بیت زیر، به ترتیب کدام است؟نقش واژه  - 165

ما   محک    ناقصان»مکن  سنگ  از  یارب   رسوارا 
 

این    بوتهکه  از تو«   کامل عیاریرا    نُه   نیست غیر 
 

 ( مفعتول، مسند، متمم، نهتتاد 2                              ( بدل، مسند، متمم، نهاد 1

 ( مفعول، مسند، مفعول، مسند 4                              ( بدل، قید، متمم، مسند3

 

 (99)زبان   های بیت زیر است؟ های کدام بیت، همانند اجزای جمله اجزای جمله  -  166

 کند«»حف  آب روی خواهش کن کتته گردون خسیس            نتان ختود را تتر بته آب روی سایل می          

 

متی1 ختبتر (  را  متجتنتون  عتتالتمتگتیتر  حستتتن  از   دهتتد 

و تحمتل می2 زبون، صتتتبر  را  غتالتب   کنتد ( خصتتتم 

قتتدر3 ایتن  دیتتدار  نتعتمتتت  نتتداشتتتتت  یتوستتتتف   ) 

 کنتد؟ ( تشتتتنته جتانتان را کجتا ستتتیراب ستتتاغر می4
 

 کنتد ر نفس تغییر محمتل میتتتتتتاین کته لیلی ه 

می پتتل  خود  مغلوب  را  ستتتیتتل  تواضتتتع   کنتتد از 

متی ستتتیتر  را  آیتنتته  چشتتتم  تتو   کتنتتد حستتتن 

متی بتر  را  بتحتر  ختوردن  آب  یتتک  در   کتنتتد ریتتگ 
 

 

 (99)زبان   ها کامالً درست است؛ به جز:  با توجّه به بیت زیر همۀ گزینه  -167

عشتتتق متتذهتتب  در  کتته  متیتتامتوز  غتمتزه  از   »ستتتتتم 
 

دارد«   هتتر  جتتزایتتی  کتترده  هتتر  و  اجتتری   عتتمتتل 
 

 ( در بیت »یک نهاد و دو فعل« به قرینه محذوف است. 1

 شود. ( در بیت یک ترکیب اضافی در ترکیب وصفی یافت می2

 فعل« تشکیل شده است.   -( جمله اول از »نهاد + مفعول + متمم 3

 است.( بیت از یک جملۀ غیرساده تشکیل شده است و »که« حرف پیوند 4

 

 (99خارجمشترک ) الیه، هر دو، وجود دارد؟  الیه و صفت مضافالیه مضافدر کدام بیت، مضاف -168

بتتی(  1 آیتتیتتنتته  دشتتتتمتتن   زنتتگتتارنتتد زنتتگتتیتتان 

نتظترم(  2 اهتتل  تتمتتاشتتتتاگتته  ستتتترو  چتون   گترچتته 

متتن(  3 ختتورشتتتتیتتدم  پتتیشتتتتانتتی  غتتیتترت   عتترق 

بتتی(  4 یتتوستتتتف  اختتوان قستتتتمتتت  از  نشتتتتد   جتترم 
 

از    دل  روی  متتراتتتیتترهطتتمتتع  نتتیستتتتت   دالن 

مترا نتیستتتتت  ثتمتری  دل  گتره  جتز  جتهتتان   از 

مترا ستتتترد  نتکتنتتد  قتیتتامتتت  صتتتتبتح   نتفتس 

مترا داد  هتنتر  دور  ایتن  در  کتته   گتوشتتتتمتتالتی 
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 (99خارجمشترک ) شده در بیتِ زیر، به ترتیب کدام است؟  های مشخصنقش واژه -169

 «حبابرا  آبمانع نگردد از حرکت،  شتتوق را پایانآبلتتهنیستت  آرام»                        
 

 التتیه، نهادمسنتد، نهتتاد، مضاف( 2 الیه، نهادنهاد، متمم، مضاف (1

 الیهمسند، مفعول، مفعول، مضاف( 4 نهاد، مفعول، مفعول، متمّم( 3

 

 (99خارجمشترک ) در متن زیر، چند »صفت پیشین و چند ترکیب وصفی« وجود دارد؟ -170

های داخلی مثل کاردی بر پهلوی این کشتور نشتستته استت، اما در این فاصتله اروپا  »یک قرن بیشتتر استت که اختالفات و جنگ

 های متعدّد صنعتی ساختند.« ها کارگاههای بزرگی برای پیشرفت برداشته است. آنقدم

 هشت  -سه  (4 هفت  -سه (3 هشت  -دو  ( 2                  شش   -دو   (1

 

شتتود و فاقد مناداستتت؟  در کدام بیت، یک جملۀ »نهاد + مفعول + فعل« و یک جملۀ »نهاد + مستتند + فعل« یافت می  -171

 (99خارجمشترک ) 

 تا مگر مصتتائب شتتکستتت خویش را بازی درستتت( 1

می(  2 دل  شتتتکتتار  صتتتتائتتب  فکرت   کرد همیشتتتته 

متی(  3 دمتی  کتته  صتتتتائتتب  جتگتر غتیتر  ستتتوز  از   زنتتد 

نتتیستتتتتتتی (  4 نتتوبتتهتتاران  و  ختتزان  نتتیتترنتتگ   متترد 
 

 در پی خورشتتتید تابان روز و شتتتب چون ماه باش 

امتروز  شتتتتکتتار  دل  نتیستتتتت  او  نتتالتته   کتمتنتتد 

امتروز  استتتتت  نتمتتانتتده  گتفتتتتار  گترمتی  از   اثتر 

 در بستتتاط ختاک صتتتائتب غنچته تصتتتویر بتاش 
 

 

 (99خارجمشترک ) با توجه به رباعی زیر، کدام گزینه غلط است؟ -172

غتتمتتت   دام  استتتتتت »در  افتتتتتاده  زبتتون   دلتتم 

کتتنتتی شتتتتاد  دلتتم  و  بتتپتترستتتتی  کتته   شتتتتایتتد 
 

 ون افتتاده استتتت تتتتتتستتتکدریتاب کته خستتتتته بی 

متی استتتتت« چتون  افتتتتاده  چتون  تتو  بتی  کتته   دانتی 
 

 جمله پایانی، مفعول جمله پیشین است.( 1

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

 »قیدی« دارند.اند و نقش سکون، هر دو صفتزبون و بی( 3

 شده است. مفعول + مسند + فعل« تشکیل  -جملۀ »دلم شاد کنی« از »نهاد ( 4

 

 خارج(  99 خارج )انسانی شود که »هم آوا« دارد؛ به جز:  ای یافت میدر همۀ ابیات واژه -173

متتاستتتتت1 قتتدر  دون  متلتتک  متقتتام  بترتتریتن  چتون   ) 

را2 رنتتدان  متتا  کتته  متتیتتارای  فتتردوس  بتتاغ   ) 

ای  3 نتکتونتتامتی (  بتنتتد  در  ستتتترگتردان   صتتتتوفتی 

تجربتته کن 4 شتتتکی  هستتتتت  ار  منتتت  خلوص  در   ) 
 

کتنتیتم  چترا  زبتونتی  دیتو  دستتتتت  بتته   چتنتتدیتن 

آویتزیتم جتور  دامتن  در  کتته  نتیستتتتت  آن   ستتتر 

نتتیتتارامتتی  درد  زیتتن  نتتیتتاشتتتتامتتی  درد   تتتا 

محتتک چو  نشتتتنتتاستتتتد  ختتالص  زر  عیتتار   کس 
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 خارج(  99 خارج انی)انس های زیر، جمعاً چند فعل نیاز به مفعول دارد؟در مصراع -174

ببنتد 1 دو چشتتتم  گو  و همستتتتایته  ستتتتاقی  بیتار   ) 

متهتر2 ز  بتتازآی  کتته  گتفتتت  نتتتوان  را  عتتاشتتتقتتان   ) 

متی3 وحتش  جتو  اوّل  تتو  کتمتنتتد  از  متن   بترمتیتتدم ( 

دارد4 متتعتترفتتت  کتته  هتتر  نتتکتتنتتد  متتالمتتتتتم   ) 
 

  

 

 

 
 

 ( هفت4( شش                                     3( پن                                 2                                 چهار  (1

 

 خارج(  99 خارج )انسانی هایِ مشخّص شده در بیتِ زیر، به ترتیب، کدام است؟ نقش واژه -175

را  شتتتبنمگتل،    بستتتتتتتتتترنکنتد    غتافتل»   متا 
 

دیتتده  روشتتتتندر   « نتتیتتایتتد  ختتوابگتتهتتران  ی 
 

 ( نهتاد، مفعول، مسند، نهاد           2مسند، نهاد، مفعول، نهتاد                                     (1

 ( مسند، نهاد، مفعول، مسند4( نهاد، مسند، مفعول، مسند                                   3

 

 خارج(  99 خارج )انسانی جز: مسند بر سایر اجزای جمله مقدّم شده است؛ بهدر مصراع دوم همۀ ابیات،  -176

بتتی1 گتتل  بستتتتتاط  از  متتی(  قتتدم   دزدد ختتار 

نهتان 2 پوستتتتت  تته  بته  کنتد خنتده خونین   ( می 

را 3 مشتتترق  ستتتیتته  خورشتتتیتتد  دیتتد   در  کرد   ) 

 ( صائتتتب از گلشن فتتردوس شتتتود مستغنتتی4

شتتتتد   تو  مغیالن  ختار  از  کته  پتای  آن   زخمی 

 پستتتتته از بس خجتل از غنچتۀ خنتدان تو شتتتد 

 طتالع آن صتتتبح کته از چتاک گریبتان تو شتتتد 

 آشنا دیده هتتترکتتس کتته بتته دیوان تتتو شد

 

 خارج(  99 خارج )انسانی جزء:  ها »کامالً« درست هستند؛ بهبا توجه به رباعی زیر، همۀ گزینه -177

رویتتد بتتر،  جتتو  لتتب  بتتر  ستتتتمتتن  کتته   روزی 

آب   متتطتترب  او از  کتته  نتتالتته   بشتتتتتنتتود 
 

جتتویتتد   جتتو  لتتب  کتته  کتتس  آن  دل   ختترم 

ختتوشتتتتک رود  متتیتتترانتتهبتتر   گتتویتتد« ای 
 

 ای« نقش مفعولی دارد.ترانه»ک« در خوشک نشانۀ تقلیل است و »خوشک (1

 آوا دارد و حذف فعل نیز مشهود است. شود که همای یافت می( در رباعی واژه2

 شود و »مطرب آب« اضافۀ تشبیهی است.دیده می( یک متمم به شیو  کهن در ابیات 3

 ( زمان افعال مضارع اخباری و التزامی است و »سه جمله« به شیو  بالغی سروده شده است.4

 

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست کافی تدریس شده  *توجّه:  

ساعت و با قیمت    15هزار و مبحث عروض و قافیه در    60ساعت و با قیمت     8است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام  

به فروش می   120 بهتر یادگرفتن، فیلم  . در صورت تمایل می روض سماعی()به همراه آموزش ع رسدهزار تومان  برای  توانید 

ترین زمان ممکن به دستتان خواهد رسید.  شود و در سریع ها در تلگرام ارسال می تدریس این جزوات را تهیه کنید. این فیلم 

  09123708476به شماره    و یا (  aboozar_ahmadi63@) روزترین جزوات به آیدی بنده در تگرام  ها و به برای تهیه فیلم 

 در واتساپ پیام بدهید. 

 ن تهیه کنید. اتوم 800ای توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می 
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 (98)ریاضی ؟ندارددر کدام بیت، حذف فعل وجود  -178

تتیتغ1 نتهتنتتد  صتتتتادق  عتتاشتتتتق  وجتود  بتر  گتر   ) 

 فرستتتتی( تو چته ارمغتانی آری کته بته دوستتتتتان  2

بتگتتذار3 بتلتبتتل  و  کتن  بتلتبتتل  نتتالتته  بتر  گتوش   ) 

 ( هرگتتتز آن دل بنمتتیرد کتته تو جتتانش باشتی  4

استتتتت و جتان فتدا   متال ستتتبیتل   گویتد بکش کته 

 و خویشتتتتن بیتایی تتتتتتچته از این بته ارمغتانی کته ت

بتته  شتتتتیترازی  ستتتتعتتدی  از  ستتتتختن  نتگتویتتد   تتتا 

 نیکبختتت آن کتته تتتتو در هتتر دو جهانتتتش باشی

 

 (98)ریاضی ی واژ  ردیف در کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟ معن -179

 ی کعبتۀ جتان ستتتاختنتدتتتتتت( از دل ستتتنگین لیل1

 م نمتایتان گشتتتت عمر جتاودانتتتتتت( خضتتتر را زخ2

 ادب ن کتاین گروه بیتتتتتت( از هوستتتنتاکتان حتذر ک3

می4 بتتاد  (  دستتتتت  از  گرفتتت  گتتل  بوی  دامتتان   توان 
 

ستتتتاختتتنتتد   بتیتتابتتان  متجتنتون  ختتاطتر  غتبتتار   از 

ستتت ستتتتاختنتد تیغ  عریتان  روزی کته  را  تو   یراب 

بی یوستتتف  بر  را  ستتتتاختنتتدمصتتتر  زنتتدان   جرم 

 وای بر جمعی کته وقتت خود پریشتتتان ستتتاختنتد
 

 (98)ریاضی شده در بیت زیر، به ترتیب، کدام است؟  های مشخّصنقش واژه -180

زیتتبتتا افشتتتتاکتترد    هتتمتته»راز   رخ  نتتنتتمتتوده   ، 
 

 ش بین«نشتتتینپردهبنگر، هم   شدرم پردهتتتتتته 
 

 

 الیه، مسند ( بدل، مفعول، مضاف2التیه، مسند                          ( قیتد، نهتتاد، مضاف1

 الیه، مفعول، مفعول، نهاد ( مضاف4الیه، مسند، مفعول، مسند                         ( مضاف3

 

 (98)ریاضی جز:الیه وجود دارد، بهالیهِ مضافدر همۀ ابیات، مضاف -181

یتتار (  1 زلف  همچو  شتتتوی  ستتترفراز  کتته   خواهی 

آن ستتترو ستتتیم2 قتامتت   تن( هر کس کته دیتد 

متن3 شتتتمتتار  اختتتر  دیتتد   کتته  متتدّتتی  شتتتتد   ) 

بتتی4 جتتذبتتۀ  متتریتتد  متتنصتتتتورم  (   اختتتتتیتتار 
 

اُفتتت  ختورشتتتیتتدچتهتره  ستتترکتش  یتتار  پتتای   در 

رُفتت پتای صتتتنوبر بته دیتده   ای بس کته ختاک 

 یتک شتتتتب ز عشتتتق نرگس پر خواب او نخفتت

در   را  تو  عشتتتق  رّ  ستتتِ گفتت کته  میتدان   میتان 
 

 

 (98)ریاضی ها به ترتیب: »نشانۀ جمع، صفت فاعلی، نسبت، پسوند زمان« است؟مفهوم »ان« در کدام واژه -182

 دمان ( مردان، کیان، سپندان، سپیده2                      سرایان، گیالن، خزان( روندگان، سخن1

 ( نیاکتان، خرامتان، بابکتان، نوبهاران4                      ( سخنگویان، گرگان، کوهان، بامدادن3

 

 (98)تجربی در متن زیر چند »ترکیب وصفی و چند وابسته پیشین« به ترتیب، به کار رفته است؟ -183

ای برای این نویستند  بزرگ  »این معلّم شتریف باستواد، ستفارش کرده بود که اگر ستر قبر ویکتور هوگو رفتم، از جانب او فاتحه

 بخوانم. این نامه مرا به فکر انداخت. متوجّه شدم که قدرت قلم این نویسنده تا چه حد بوده است.«.

 

 ( هشت، پن 4                          ( هفت، پن 3                     ( هفت، چهار2                    ( شش، پن 1
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 (98)تجربی فعل« است، به جز:ها »نهاد + مفعول + مسند + در همۀ مصراع -184

 ( خداونتد زر بتتتر کَنتتد چشتتم دیتتو2                                      ( درون فروماندگان شتتاد کن1

 ( مژگان تو دل را هدف تیر ستم ساخت4                                    ام سیرت سروران( کرم خوانده3

 

 ( 98)تجربی کدام ابیات، یکسان است؟تعداد مسند در   -185

متتعتتروفتتی  ختتواجتتۀ  تتتو  زیتتبتتایتتی  عتتالتتم  در   التتف( 

 ب( ستتاقی از این مقام شتتد صتتبح نشتتاط، شتتام شتتد

تو شتتتوم  پتای   ج( در ستتترم هستتتتت کته ختاک کف 

 د( بتتا وجتتتتود تتتو نمانتده استتتت امتتتیدی متتتتا را

گتتمتتنتتامتتم   بتتنتتد   متتن  تتتنتتهتتایتتی  گتتوشتتتتۀ   در 

خت بتتاد   شتتتتد  حترام  ختوشتتتتم   گتوار هتم وشختواب 

نشتتتتود  متتوافتتق  بتتختتت  متتگتترم  ایتتنتتم  بتتر   متتن 

 کتتته رخ ختتتوب تتتو دیباچتۀ هتتتتتر امّتید استتتتتت

 

 ( ب، د 4                              ( ب، ج3                             ( الف، ج2                            ( الف، د 1

 

رسم اینک به سالمت، نگران باش« کدام مورد کامالً درست گفتا به تواَم دل نگران است/ گو میبا توجّه به بیتِ »دلدار که   -186

 (98)تجربی است؟ 

 ( در بیت، چهار نهاد وجود دارد.  2                                            ( بیت فاقد مفعول است.1

 .  دارد وجود بیت  در مرکّب واژ  دو ( 4                           .دارد وجود بیت در اسنادی جملۀ دو( 3

 

 (98)تجربی ها به ترتیب: » نشانۀ جمع، صفت فاعلی، نشانۀ نسبت« است؟»ان« در کدام مصراع -187

 دانم خواهد از این مسکیِن سرگردان نمی ب( چه می   دانمالف( کجا افتاد آن مجنون در این دوران نمی

 د( در ایتتن حدیقتتته هنتتوز از سیاهکتتتتارانم  دانمدگتتر جانان نمیج( به جز تو در همه گیتی 

 ( د، ب، ج4                         ( د، الف، ب3                         ( الف، د، ج2                       ( الف، ب، د1

 

 (98)انسانی نوع وابستۀ وابسته در همۀ ابیات یکسان است؛ به جز:    -188

وحشتتتتتتیتم 1 صتتتتحترای  قتلتمترو  دیتوانتتۀ   ) 

بتگتتذری2 بتتام  آن  گتوشتتتتۀ  بتته  اگتر  بترق  ای   ) 

 گیر استتتت( چون قضتتتا ستتتلستتتلۀ زلف تو عالم3

راه و گر نته در اشتتتتیتاق  4  ( نتاز استتتتت ستتتتدّ 
 

عتتذاب  آیتتۀ  بُتتود  شتتتتتهتتر  ستتتتتواد  را   متتا 

بتتریآن ختتبتتر  نتتدارد  زهتتره  بتتاد  کتته   جتتا 

نیستتتتت  تو  زنّتتار  حلقتتۀ  در  کتته  نیستتتتت   گردنی 

دلِ متتیتتانتتۀ  نتتیستتتتت  متتا  فتترقتتی  تتتو  دلِ   و 
 

 (98)انسانی آوا« دارد؛ به جز:شود که »همای یافت میدر همۀ ابیات واژه -189

استتتتت 1 کتترده  امتتداد  ایتتن  طتتالتتع  کتتدامتتیتتن   ) 

استتتتت 2 نتتاصتتتواب  بتس  شتتتوی  هتم  در  اگتر   ) 

شتتتتد3 ستتتتمتن  و  ستتتترو  ستتتتوی  را  تتفترّج   ) 

بتتتودن  4 ایّتتتام  متتتحتتتنتتتت  استتتتتیتتتر   ) 
 

استتتتت   کترده  یتتاد  مستتتتتمتنتتدان  از  شتتتتاه   کتته 

جتترم   استتتتتنتته  آب  جتترم  نتته  و   تشتتتتنتته 

شتتتتتد چتتمتتن  تتتاراج  بتته   گتتلستتتتتتتتانتتی 

بتتتودن نتتتاکتتتام  دشتتتتتمتتتنتتتان  کتتتام   بتتته 
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 (98)انسانی درست است؟با توجه به بیتِ زیر، کدام موارد کامالً -190

متهتربتتان  و  نتتامتهتربتتان  دوستتتتتتان،  متردم   »گتیترنتتد 
 

 ا خود یکی داریم و بس« تتتتر روز خاطر با یکی متتتته 
 

 ب( یک مسند در بیت وجود دارد. وجود دارد.الف( در بیت دو »واو« عطف  

 خورد.د( در بیت یک صفت مبهم به چشم می شود.ج( در بیت یک نقش تبعی یافت می

 ( ج، د 4                            ( ب، د3                       ( الف، ج2                          ( الف، ب1

 (98)انسانی متفاوت است؟معنی »ساختن« در کدام بیت  -191

دانتتتتنتتتتده1 بتتتتیتتتتاریتتتتد   آهتتتتنتتتتگتتتتران ( 

از مُلتک جم بِته استتتتت 2  ( دیتدم کته مُلتک فقر من 

خون دل3 از  او  عشتتتق  کیمیتتای  ستتتتاختنتتد (   هتتا 

 فعتل بتاش ( دوستتتتتان و دشتتتمنتان را آب و آتش4
 

گتتتران   را  متتتا  ستتتتتازنتتتد  گتتترز   یتتتکتتتی 

بستتتتتاختتتتتم  ختتاتتتم  و  رخ  از  کتتردم  وام   زر 

روی   زین  طلتتب  در  بتتاختنتتد جتتانعتتاشتتتقتتانش   هتتا 

نیتتک و  بستتتوز  را  بستتتتازبتتدستتتگتتاالن  را   خواهتتان 
 

 

 (98)انسانی شود؟الگوی )نهاد+ مفعول+ مسند+ فعل( در کدام بیت یافت می -192

افستتتتوس 1 هتزار  متن  حتیتران  دیتتد   دو  بتتدیتن   ) 

 ( دامن دوستتتت به دستتتت آر و ز دشتتتمن بگستتتل2

جتتان3 دیتتد   را  تتتو  روی  دیتتدن  بتتایتتد (   بتتیتتن 

 ( راستتت چون ستتوستتن و گل از اثر صتتحبت پاک  4
 

نتتمتتی  عتتیتتان  رویتتش  آیتتنتته  دو  بتتا   بتتیتتنتتم کتته 

اهتترمتتنتتان  از  گتتذر  فتتارغ  و  شتتتتو  یتتزدان   متترد 

 بین من استتتت ا مرتبتۀ چشتتتم جهتانتتتتتتتوین کج

بتتود دل  در  را  تتتو  آنتتچتته  متترا  بتتود  زبتتان   بتتر 
 

 

 (98)هنر کدام مورد متفاوت است؟کنیم،های زیر ترسیم اگر بخواهیم نمودار »وابستۀ وابسته« را در مصراع  -193

 ( شرط است احتمال جفاهای دشمنان2                            ( بتتاز آ و حلقته بتر در رندان شتوق زن1

 طلبد( نرگتتس مست وی آزار دلم می4                            ( معجزات پن  پیغمبر به رویش در پدید3

 

 (98)هنر های مشخّص شده در بیت زیر، کدام است؟ واژهنقش  -194

هتتوای   بتتود    گتتل»در  تتتو   را   ختتواجتتوروی 
 

 الحتان همته شتتتتب« خیز خوششتتتتب  بلبتل  نفس،هم 
 

 الیه، مسند، نهاد الیه، مضاف( مضاف2                                     الیه، مفعول، مسند، نهاد ( مضاف1

 الیته، نهتاد، مسند ( متمّتم، مضتاف4                                     نهاد، مسند الیه، مفعول،  ( مضاف3

 (98)هنر  با توجّه به متنِ زیر، کدام گزینه غلط است؟  -195

با  های غربی تهران را  فراخ پیشتاپیش ستپاه خود، دروازهتراش و رعنا، ستوار بر استبی ستینهباال با بر و بازویی خوش»نوجوانی میان

 گذاشت.«  هیجان و شور بسیار به قصد تبریز پشت سر می

 ( در متن سه نقش تبعی )معطوف( آمده است.  1

 ( اجزای تشکیل دهند  عبارت »نهاد + مفعول + فعل« است.  2

 شود.  ( در کل متن، حذف فعل به قرینۀ معنوی دو بار یافت می3

 د« هر دو قیدی است.  فراخ« و »پیشاپیش سپاه خو( نقش »سوار بر اسبی سینه 4
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 (98)هنر در عبارتِ زیر، به ترتیب چند صفت پیشین و چند صفت پسین وجود دارد؟ -196

نوازد؟  بخش را میبینی نوای کدام نی روحروحش می»وه که چه پاییز دلنوازی استتت. این برگ خشتتک که بر زمین ستترد و بی

 کند.«جان زمین جاری میاش را در ی نوا و نغمهمثل این است که پاییز همه

 ( چهار، پن  4                       ( شش، هفت3                        ( پن ، پن 2                  ( پن ، شش1

 (98)هنر کاربرد معنایی فعل »ماندن« در کدام بیت متفاوت است؟  -197

نمتانتد 1 محتستتتتب  دهمتت  بشتتتتارتی  دل  ای   ) 

و  2 غم  در  یتتار  کتته  دردا  رفتتت(  و  بمتتانتتد   دردم 

جتتهتتان 3 کتتانتتدر  انتتدیشتتتته  بتتودش  آن  بتتر   ) 

کستتتتی4 متترگ  بتته  شتتتتادمتتانتتی  متتکتتن   ) 

 

می  بتتت  و  استتتتت  پر  جهتتان  می  هم وز   گستتتتار 

رفتتت و  نشتتتتانتتد  آتتش  ستتتر  بتر  دود  چتو  را   متتا 

متتتهتتتان  نتتتژاد  از  کستتتتتتی   نتتتمتتتانتتتد 

بستتتتتی وی  از  پتتس  نتتمتتانتتد  دهتترت   کتته 

 

 (98)زبان اضافی باشد، ترتیب ابیات در کدام گزینه درست است؟ های قافیه: متمّمی، مفعولی، مسندی و اگر نقش واژه -198

دوستتتتی متتا  بتتا  کردنتتد  دشتتتمنی  لبتتاس  در   الف( 

نتتگستتتتلتتد  هتتم  از  افتتالک  زنتتدانتتی  گتتریتتۀ   ب( 

ختتاک زیتر  قتتانتع  متور  دستتتتتگتتاه  از  غتتافتلتنتتد   ج( 

 د( وه چته صتتتیّتادی کته از ستتتهم تو شتتتیران جهتان 
 

نمکتدان ستتتتاختنتدشتتتور   چشتتتمتانی کته داغ متا 

 بهرِ نُته شتتتبستتتتتان ستتتاختنتدوای بر شتتتمعی کته  

 چشتتتمتانی کته بتا ملتک ستتتلیمتان ستتتاختنتدتنتگ

ستتتتاختتتنتتد  نتیستتتتتتان  ختود  نتزار  پتهتلتوی  ز   هتم 
 

 ( الف، د، ب، ج 4                   ( ب، الف، ج، د3                      ( د، ج، الف، ب2                      ( ب، د، الف، ج1

 

 (98)زبان است؟ غلط نمودار کدام گروه واژه،   -199

 

 قاپو عالی عمارت  ذوق خوش   معمار بهترین( 2                 زبان رشتۀ فشرد   بسیار امتحانات( 1

 

 آموزشی  گروه مجرّب نسبتاً دوستان(  4                 ایران بافت  ابریشم پارچۀ طاقه سه( 3

 

 (98)زبان شده در بیت زیر، به ترتیب کدام است؟   های مشخّصنقش واژه -200

 قتتدیتم   جتنتتگ  تتتازهکتنتتد    چتیتنستتتختن»
 

آورد    خشتتتتم   ستتتتلتتیتتم«  متتردنتتیتتکبتته 
 

 ( مسنتد، قیتد، مفعتول، نهاد 2                                            ( نهاد، مسند، متمّم، مفعو1

 ( نهاد، مسند، مفعول، مفعول4                                          ( مسند، قید، نهتاد، مفعتول3

 

 (98)زبان  در عبارتِ زیر، چند وابسته پیشین و پسین، به ترتیب، وجود دارد؟ -201

  شتد یکخواستت این نغمۀ آستمانی را همه بشتنوند. همان کلمات شتورانگیز که از داناترین استتاد جهان شتنیدم. کاش می»دلم می

 لحظه همه را آشنا سازم.«

 ( پن ، چهار 4                          ( چهار، چهار3                        ( چهار، سه2                      ( سه، پن 1
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 (98)زبان »گذشتن« در کدام عبارت، معنای متفاوت دارد؟  -202

 پرستیم.ما خدای( پس وی را گفتند: شما را بشارت باد که دقیانوس گذشت و 1

 ( و جای هر کس در خدمت بارگاه و دیوان ضبط کردی تا از انداز  خویش نگذشتی. 2

 ( خردمند آن است که دست در قناعت زند که برهنه آمده است و برهنه خواهد گذشت. 3

 ( چون حال وی راهر است، زیاده از این نگویم که گذشته است و غایت آدمی مرگ است. 4

 

 (98)تالیفی ی وابسته وجود ندارد؟کدام گزینه وابسته در  -203

 ( هر کستتتی کتاو دور متانتد از اصتتتتل خویش1

متتی2 ختتون  ُپتتر  راه  حتتدیتتث  نتتی   کتتنتتد( 

شتتترحتته3 خواهم  ستتتینتته  فراق (  از   شتتترحتته 

 ( هتتر کستتتی از رتنّ ختتود شتد یتتار متتن4

ختتویتتش   وصتتتتتل  روزگتتار  جتتویتتد   بتتاز 

متتیقصتتتته متتجتتنتتون  عشتتتتق   کتتنتتد هتتای 

د شتتتتترح  بتتگتتویتتم  اشتتتتتتتتیتتاقتتتا   رد 

 از درون متتتن نجستتتتتتتت استتتتترار متتتتن

 

 ای با ساختار »نهاد + مفعول + مسند + فعل« وجود دارد؟در کدام گزینه جمله  -204

 حیرانی   پامال   شد  آیینه   چتتتتتتون   تو   بی   ( نگاهتتتتتتم 1

   برسان   فغانم،   به   خود   از   ستتتتتتتتتحر،   نسیتتتتتتم   ( ای 2

 دارم   ای دیده غفلتتتت   رنگ   جنتتتتتتون   آغتتتتتتوش هم ( 3

 غافل   مشو  هستی   نسخه  کمال   از   تسلیتتتتتتتتتتتتم   به ( 4
 

 را   آبش   نیستتت   موجی که    کن   رحمی   ستترچشتتمه   این   بر  

 گتتتتتتتتتترداند   ختتتتتتبرم بتتی   ختتتتتتود   ز   کتتتتتته   او،   ختتتتتتتتبر 

 را   خوابش   نیست   مخمل   چو   متتتژگان   بستن   هتتتم   بتتتر   که 

 را   انتخابتتتتتتتتش   باشتتتتتتتتد   نقطتتتتتته   شایتتد   افتاده   ستتتتتتر 
 

 

 است. درست به ترتیبشده،مشخّص کلمات  تمام  نقش..................   گزینه جز به  هاهمه گزینه در  -205

 آید نمی   داری خویشتن   من   از   صبحتتتتتتم   نسیتتتتتتم (  1

   بحر؟   ز  مانع   را   ستتیالب   شتتود   چون   خاکی  ( مشتتت 2

 خودیم   کتتار  گتتره  ختتتتود   نظتتتتران پتتتتریشان  ما ( 3

 خلتتتتق   پندارند  خنتتده   را   ام گتتتتریه  هتتای   هتتای ( 4
 

 دارم   دمتتتتتتی   تا   متتتتتتتتتردم   کار   از   م کنتتتوا می   گتتتتتتتتتره  

 شود حایل در  و  دیتتتوار کتتتتتتجا را  ما  دیتتتتتتتتتد 

 نیستت  ما   دستت   به   ستررشتته   که   استت   حرف   چه   این 

 است پر دوران دامن  اشتتتتتتتتکم  کتتتتز با وجود آن
 

 ( نهتتاد   –   مسنتتد ) 

 ( نهتاد   –   الیه   مضاف ) 

 (بتتدل – بتتدل)

 (مسند -  مفعول)

 

 ....... گزینه بیت جزبه   است، درست  تماماً  هاهمه گزینه در شدهمشخّص هایواژه دستوری  نقش  -206

 بینم  خویشتتتن  با ستتفرهم  را  خورشتتیدرو آن گر(  1

 سوختتت   بختتواهی  دلم گتتر تواَم امتتر مطیتتتتع(  2

 ببرد   پتتتاک     دگتتتر   های غتتتم   و   آمتتتد  عشتتتق   غتتتم ( 3

 جتتوی  لتتب  بتتر صتتبا بتترآورد  تازه  شاختتتتکی( 4
 

 بتیتنتم  وطتن  صتتتبتح  چتهتر   غتربتتت  شتتتتام  زلتف  ز 

 خستتتتت   بختتتتتتواهی  تنم  گر  تواَم  حکم  استتتیر

 ختتاری  بتتتتتترآرد  پای  کتتتتتتز  بایتتد  ستتتتتتوزنی

 باال شتتتد  ستتتهی  ستتتتتتتتترو نزدی  برهم چشتتتم
 

 (مفعول -  مسند)

 (مسند -  مفعول)

 (قیتد – صفتتت)

 ( نهتاد   –   الیه   مضاف ) 

 

 (98)تالیفی ی مرکّب وجود ندارد؟ کدام گزینه جمله در  -207

 خواستتتتت کز آن شتتتعلته چراغ افروزد ( عقتل می1

پتتی2 ز  روم  اگتتر  فتتتتتنتته(  بتترانتتگتتیتتزد اش   هتتا 

 ( چون حستتتن عاقبت نه به رندی و زاهدی استتتت 3

 ( هتتتتتتزار نقتتتتتد بتتته بتتتازار کایتتتنات آرند4

زد  آدم  بتر  و  غتیترت  ایتن  از  شتتتتد  آتتش   عتیتن 

از بترختیتزد  ور  کتیتنتته  بتته  بتنشتتتیتنتم   طتلتتب 

کننتتد رهتتا  عنتتایتتت  بتته  خود  کتتار  کتته  بِتته   آن 

 عیار متتتا نترسدیتکتتتتی بته سکّتتته صاحتتب
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 (98)تالیفی های دیگر یکسان نیست؟ شده در کدام گزینه با گزینهنقش قسمت مشخّص -208

ضتتتترب 1 آداب  در  متتاهتر  دو  آن  چتنتیتن   ) 

رستتتتیتتد 2 چتون  گتردنتش  بتر  تتیتغ  دم   ) 

بترافتر3 پتس  (   ختیتبترگشتتتتا   دستتتتتاختتت 

 شتتتتاهتتتد آرزو رخ( چتتتتو ننمتتتتتتود  4

هتتفتتتتتاد    نتتمتتودنتتد  رد  هتتم   حتترب ز 

َعتتمتترو   گتتامستتتترِ  پتتریتتد   صتتتتد  تتتن   از 

پتتا  بتتیتتفشتتتتترد  بتتریتتدن  ستتتتتر   پتتیِ 

 بتتته هتتتتتتم حمتتتله کتتردند باز از دو سو

 

 (98)تالیفی نقش تبعی آمده است؟   دو نوعدر کدام گزینه  -209

نتی  1 هتمتچتو  دیتتد؟(  کتته  تتریتتاقتی  و   زهتری 

 ( خورشتتتیتد آستتتمتان و زمین نور مشتتترقین2

جتتای 3 ز  لترزان  بترجستتتتت  و  ختروشتتتتیتتد   ) 

بتتی4 دیتتد  روبتتهتتی  یتتکتتی  پتتای  (  و   دستتتتت 
 

دیتتد؟   کتته  مشتتتتتتاقی  و  دمستتتتاز  نی   همتچتو 

حستتتتیتتن پتترورده ختتدا،  رستتتتول  کتتنتتار   ی 

پتتای  بتته  متتحضتتتتر  بستتتتپتترد  و   بتتدرّیتتد 

ختتدای صتتتتنتتع  و  لتتطتتف  در  متتانتتد   فتترو 
 

 

 (98)تالیفی باشد؟ شده به ترتیب از چه نوعی میهای مشخّص واژهپسوند »ان« در  -210

کتتتتاروان نتتتتاحتتتتیتتتتت  هتتتتر   روان هتتتتا  ز 

 تو یتک ستتتاعتت چو افریتدون بته میتدان بتاش؛ تتا زان پس 

دیتتار  ایتتن  متتهتتربتتانتتان  ختتاک  و  بتتود   شتتتتهتتریتتاران 

نتتهتتار  بتتامتتدادن و  لتتیتتل  نتتکتتنتتد  تتتفتتاوت   کتته 
 

بتتتتی  صتتتتتتتورت  آن  دیتتتتدار   روان بتتتته 

درفتش   آری  رو  کتته  جتتانتتب  هتر   بتیتنتی  کتتاویتتانبتته 

ستتترآمتتد   کتی  شتتتتد   شتتتهتریتتارانمتهتربتتانتی  چتته   را 

بتتهتتار  تتتمتتاشتتتتای  و  صتتتتحتترا  دامتتن  بتتود   ختتوش 
 

 ساز ت زمان ت جمع ساز ت نسبت( صفت فاعلی2 ساز ت صفت فاعلی ساز ت زمان ت جمع( نسبت1

 ساز ت جمع ت زماننسبت  ساز ت( صفت فاعلی4 ساز ت جمع ت زمانساز ت صفت فاعلی( نسبت3

 

 است؟  شدهتعیین  درستی  به شدهمشخّص هایواژه دستوری نقش گزینه  کدام در  -211

 پشتتتیبان  تتتتتتتو چون دارد که را امّت  دیوار  »چه غم
 

 کشتتتتیبتان« نوح  بتاشتتتد  راکته آن  بحر موج  از  بتاک چته 
 

 نهاد  مفعتتول،  نهاد،  متمّتتم، (2 الیه  مضاف  مسند،  نهاد،  ( مفعول،1

 مسند  مفعتول،  متمّم،  ( متمّم،4مسنتد                                      نهتتاد،  مسند،  ( مفعتتول،3

 

 (98)تالیفی های دیگر متفاوت است؟با توجّه به ابیات زیر نقش کدام واژه با واژه -212

نتتتداری   تتتتیتتتز   نتتتاختتتن»چتتتون   درّنتتتده 

کتترد پتتنتتجتته  پتتوالدبتتازو  بتتا  کتته   هتتر 

روزگتتار  بتتبتتنتتدد،  دستتتتتتتتش  تتتا   بتتاش 
 

کتتم  کتته  بِتته  آن  دَدان  ستتتتتتتیتتز بتتا   گتتیتتری 

را  ستتتتاعتتد ختتود   کتتردرنتتجتته    مستتتتکتتیتتن 

دوستتتتتتتان   کتتام  بتته  بتترآر متتغتتزپتتس   ش 
 

 ( مغز4 ( رنجه3 ( ساعد2 ( ناخن1
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 (98)تالیفی ی دو تلفّظی آمده است؟در کدام گزینه واژه -213

 ( دیروز اگر ستتتوختت ای دوستتتت، غم برگ و بتار من و تو1

 ( این فصتتتل، فصتتتل من و توستتتت، فصتتتل شتتتکوفایی ما 2

ستتتپردیم 3 جتتان  اگر  برخیز  ستتتحرخیز،  نستتتیم  این  بتتا   ) 

بتتی4 امتتیتتدوارم  رود  چتتون  بتتی(  و   قتترارم تتتابتتم 
 

متتی  تتتو امتتروز  و  متتن  بتتهتتار  بتتوی  بتتاغ،  از   آیتتد 

تتو و  متن  بتهتتار  ایتنتتک  بتختوانتیتم  گتتل  بتتا   بترختیتز 

می بتاغ  تودر  و  من  یتادگتار  گتل  دوستتتتت،  ای   متانتد 

متتی ستتتتمتتن  تتتوروم  و  متتن  قتترار  جتتای  دریتتا،   وی 
 

 

 (98)تالیفی  ی مرکّب آمده است؟ ها جملهدر کدام گزینه -214

کستتتتی  جتتویتتد  جتتنتتگ  پتتدر  بتتا  اگتتر   التتف( 

متتنتتی  و  کتتبتتریتتا  رستتتتتد  را  او  متتر   ب( 

ستتتترش  بتتر  یتتکتتی  ستتتتعتتادت  کتتاله   ج( 

شتتتتتود  رتتاهتتر  او  عتتلتتم  کتتمتتال  تتتا   د( 

دنتی  گترگ  از  عتبترت  گترفتتتی  چتون   هتتتتتتت( 

بتتدیتتد   ختود  جتمتتال  ختود  چشتتتم  بتته  هتم   و( 
 

بتتی  بستتتتی پتتدر  گتتیتترد  خشتتتتم   گتتمتتان 

غتنتی  ذاتتش  و  استتتتت  قتتدیتم  متلتکتش   کتته 

بتترش  در  یتتکتتی  شتتتتتقتتاوت   گتتلتتیتتم 

نتتهتتادایتتن   صتتتتحتترا  در  استتتترار   هتتمتته 

متتنتتی  شتتتتیتتر  نتتیستتتتتتتی  روبتته  تتتو   پتتس 

نتتهتتاد  نتتابتتیتتنتتا  چشتتتتتم  بتتر   متتنّتتتتتی 
 

 ت د ت هت( ب ت ج 4 ( هت ت و ت ج ت د3 ( الف ت ب ت هت ت و2 ( الف ت ب ت د ت هت1

 

 (98)تالیفی در کدام گزینه هر دو نوع واو عطف و ربط آمده است؟ -215

خرم1 طرب  و  عیش  بتته  دیگتران  گر  شتتتتاد (  و   انتتد 

نتتتبُتتتود2 ره  و  رهتتتنتتتمتتتای  را  عشتتتتتق   ) 

 ( چون عقتل و هوش و دین و دلتت را شتتتراب برد3

 ( در گنتتاه و در نیتتاز از توست هتتر کتتس را سؤال4

نتتگتتار    غتتم  را  متتایتتهمتتا  ستتتتترور بُتتود   ی 

نتتتبُتتتود  کُتتتلتتته  و  ستتتتتر  طتتتریتتتقتتتت   در 

متی استتتبتتاب  چتته  بتته  ستتتفتر  ایتن   کتنتی آهتنتتگ 

 کتته جتتز بخشایتش و بخشش نفرمایی جوابز آن

 

 (98)تالیفی شده در ابیات زیر، در کدام گزینه به ترتیب آمده است؟ زمان افعال مشخّص -216

کتی   را؟   ایرفتتتتهالتف(  تتو  کتنتم  تتمتنّتتا  کتته  دل   ز 

یتتاد کز  استتتیری  بر  وای  ای  بتتاشتتتتد   ب(   رفتتته 

متا نستتتتازد جرم  ُپرچین  را  تو  عفو  پیشتتتتانی   ج( 
 

بتوده  را؟ کتی  تتو  کتنتم  پتیتتدا  کتته  نتهتفتتتته   ای 

بتتاشتتتتد  رفتتته  صتتتیّتتاد  بتتاشتتتتد  متتانتتده  دام   در 

هتم   بتر  کتی  تتمتثتتال  ختورَدآئتیتنتته  زشتتتتتی   هتتا؟ از 
 

 ( ماضی نقلی ت ماضی التزامی ت مضارع التزامی2 ساده( ماضی التزامی ت ماضی بعید ت ماضی  1

 ( ماضتی نقلی ت ماضتی التزامی ت ماضتی ساده4 ( ماضی نقلی ت ماضی بعید ت ماضی التزامی3

 

 (98)تالیفی ی وابسته وجود دارد؟در عبارت زیر به ترتیب چه تعداد و چند نوع وابسته  -217

بهار دانش از اردوگاه  آموزان را»در هوای نسبتاً گرم  بردیم. در یکی  های خارج شهر اسکان  به اردوی علمی و تفریحی کاشان 

 یافتیم. اردوگاهی زیبا به رنگ آبی آسمانی. از اردوگاه تا شهر را با اتوبوس پدر دوستم طی کردیم.« 

 ( چهار ت چهار4 ( چهار ت سه3 سه( پن  ت  2 ( پن  ت چهار1
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ها، به ترتیب بیاوریم، کدام گزینه  های »تضاد، ترادف، تضمُّن، تناسب« بین واژگان آند تناسباگر ابیات زیر را به سبب وجو  -218

 ( 98)تالیفی دهد؟این ترتیب را درست نشان می

متی ار  دشتتتمتنتم  هتزار  هتالکالتف(  قصتتتتد   کتنتنتتد 

 ت شتتمریدش صتتحبت تتتتتب( گل عزیز استتت غنیم

ستتتتازیم؟ چتته  نستتتتازیم  تو  جفتتای  و  جور  بتتا   ج( 

استتتتت  ایتوانتی  کتنتگتر   بتر  کتته  خشتتتتت  هتر   د( 
 

بتتاک  نتتدارم  دشتتتتمتنتتان  از  دوستتتتتتی  تتو   گترم 

از آن خواهتد شتتتتد راه و  از این  آمتد  بتاغ  بته   کته 

متتداراستتتتت  چتتاره  نتتبتتود  یتتارا  و  زَهتتره   چتتون 

استتتتت  ستتتتلتطتتانتی  ستتتتر  یتتا  وزیتر   انتگشتتتتت 
 

 ( د ت ج ت ب ت الف4 ( الف ت ب ت ج ت د3 ( الف ت ج ت ب ت د2 ت ج ت الف ( د ت ب1

 

 (98)تالیفی در افعال پایانی کدام گزینه، تغییر معنا ایجاد نشده است؟ -219

رمتیتتده1 عتقتتل  صتتتفتتت  وحشتتتی  متن  ستتتوی   ) 

 دانستتتت کته خواهتد شتتتدنم مرغ دل از دستتتت     

 ه دم زند از رنگ و بوی عشتقتتتتخواستت گل ک( می2

بستتتوختتت       خرمنم  می،  ستتتتاغر  شتتتوق  روز   آن 

ستتتتال3 جتتام(  طتلتتب  دل  متیهتتا  متتا  از   کترد جتم 

استتتتت       بیرون   گوهری کز صتتتتدف کون و مکتان 

زد4 دم  تتتجتتلّتتی  ز  حستتتتنتتت  پتترتتتو  ازل  در   ) 

 ای کرد رختت دیتد ملتک عشتتتق نتداشتتتتت جلوه     

  

نتتفتترستتتتتتتاد   ختترامتتی  کتتبتتک  روشتتتتی   آهتتو 

نتفترستتتتتتاد دامتی  ستتتلستتتته  چتون  ختط  آن   وز 

گترفتتت  دهتتان  در  نتفستتتتش  صتتتتبتتا  غتیترت   از 

 س عتارض ستتتاقی در آن گرفتتتتتتتتکتتتش ز عک

 کرد ه تمنّتا میتتتتتتتبیگتانچته خود داشتتتتت ز  آن

متتی دریتتا  لتتب  گتتمشتتتتدگتتان  از   کتتردطتتلتتب 

زد عتتالم  همتته  بتته  آتش  و  شتتتتد  پیتتدا   عشتتتق 

زد آدم  بتر  و  غتیترت  ایتن  از  شتتتتد  آتتش   عتیتن 
 

 (98)تالیفی ها هم رای حرف اضافه و هم رای مفعولی به کار رفته است، به جز گزینۀ ......... ی گزینه در همه   - 220

شتتتیشتتتته1 در  نیستتتتت  (  را  آینته   اعتبتارختانته 

 ( ستتتیتل را ختاشتتتاک در زنجیر نتوانتد کشتتتیتد 2

را3 جتتفتتاجتتوی  نتتمتتانتتد  حتتجّتتت  چتتو   ) 

 ( اگر آن ترک شتتتیرازی بته دستتتت آرد دل متا را4
 

گتتل  ز  را  متیگتتل  کتته  بستتتتتتان  بتته   بترد؟ فتروش 

پتتای نتتگتتردد  دنتتیتتا  را  عشتتتتق   بتتنتتدرهتتروان 

را  روی  کشتتتتتد  درهتتتم  پتتترختتتاش   بتتته 

 بته ختال هنتدویش بخشتتتم ستتتمرقنتد و بختارا را 
 

 

 (98)تالیفی ی .......، از شیوه بالغی استفاده شده است. ها به جز گزینه در همه گزینه -221

نتتظتتر 1 گشتتتتتوده  متتیتتدان  دلتتیتتران   ) 

نتتبتترد2 ستتتتپتتهتتر  آن  َعتتمتترو  نتتاگتتاه  کتته   ) 

رستتتتیتتد 3 چتتون  گتتردنتتش  بتتر  تتتیتتغ  دم   ) 

راستتتتت 4 کرد  نفس  و  دشتتتتت  بتته  بیتتامتتد   ) 
  

بتتتنتتتدد  کتتته  اول  کتتتیتتتنتتته  بتتتر   کتتته 

گتترد بتترافشتتتتانتتد  ابتترش   بتترانتتگتتیتتختتت 

َعتتمتت پتتریتتدستتتتر  تتتن  از  گتتام  صتتتتد   رو 

ختواستتتتت  هتمترزم  و  بِتتاستتتتتتاد  آنتگتته   پتس 
 

 (98)تالیفی های دیگر متفاوت است؟نوع » را «ی به کار رفته در کدام گزینه، با گزینه -222

 ی خوابیتده را بیتدار ستتتازد آب و من( ستتتبزه1

دِگتتر2 را  یتتکتتی  متتژده  داد  هتتمتتی   ) 

استتتتت 3 غتبتتاری  تتو  پتتای  ز  کتته  جتتا  هتر   ) 

 بته قیتامتت بته من دهنتد ( طوبی و ستتتدره گر  4

 بردچون شتتوم مستتت از شتتراب ناب خوابم می 

بتتی بتتر  بتتخشتتتتتود  دادگتترکتته   گتتنتته 

استتتتتت یتتادگتتاری  بتتهشتتتتتت  ز  را   متتا 

را یتتک تتتو  کتتنتتم  رعتتنتتا  قتتامتتت  فتتدای   جتتا 
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 (98)تالیفی شده در کدام گزینه صحیح نیست؟نقش واژه مشخّص -223

آنی1 از  بیش  گویم،  کته  وصتتتفی  آن  هر   ) 

نتتام  2 بتته  افتتالک(  هتتفتتت   کتتردگتتار 

زهتتی  3 زبتتانتتم   گتتویتتا(  و  کتتام  تتتو،   ز 

پتتدیتتدار 4 آیتتی  بتتهتتار  وقتتت  در  چتتو   ) 
 

بی  کتته  دانم   جتتانی   جتتانِشتتتتک  یقین 

کتترد   پتتیتتدا  ختتاک   آدمکتته  کتتفتتی   از 

نتتهتتانتتم  هتتم  آشتتتتکتتارا  هتتم   تتتویتتی 

رخستتتتار پتترده  حتتقتتیتتقتتت   ز   بتترداری 
 

 )مسند(

 )نهتتاد(

 )مسند(

 )مفعول(

 

 (98)تالیفی وجود دارد؟ی مرکّب در کدام گزینه جمله  -224

متی1 پتیتش  کتته  را  متتا  رمتیتتده  دل   گتیترد؟ ( 

 کنتد ( ستتترو چمتان من چرا میتل چمن نمی2

اولتی3 نتکتردنتم  شتتتیتریتن  لتتب  آن  در  طتمتع   ) 

 ( تتا عتاشتتتقتان بته بوی نستتتیمش دهنتد جتان4

  

زنتجتیتر   از  خستتتتتته  متجتنتون  بتته  دهتیتتد   ختبتر 

نمی گتتل  نمیهمتتدم  ستتتمن  یتتاد   کنتتدشتتتود 

شتتتتکتر   پتی  از  متگتس  چتگتونتته   نترودولتی 

نتتافتته بتتبستتتتتت بتتگشتتتتتود  آرزو  در  و   ای 
 

 (98)تالیفی  در کدام گزینه نقش تبعی نیامده است؟   -225

شتتتتدم1 نتتاالن  جتتمتتعتتیّتتتتتی  هتتر  بتته  متتن   ) 

دگتتر2 چشتتتتمتتی  بتته  نتته  پتتیتتمتتبتتر  دیتتد   ) 

نتتبتترد3 ستتتتپتتهتتر  آن  َعتتمتترو  نتتاگتتاه  کتته   ) 

راستتتتت 4 کرد  نفس  و  دشتتتتت  بتته  بیتتامتتد   ) 

  

شتتتتدم  ختوشتتتتحتتاالن  و  بتتدحتتاالن   جتفتتت 

چشتتتم   بتتدین  ستتتر بلکتته  چشتتتم  این   ستتتر، 

گتترد بتترافشتتتتانتتد  ابتترش   بتترانتتگتتیتتختتت 

هتم و  بتتاستتتتتتتاد  آنتگتته  ختواستتتتت پتس   رزم 
 

 (98)تالیفی در همۀ ابیات به استثنای بیت .........، مفعول، مقدّم بر سایر ارکان موجود در جمله است. -226

دیتتد1 شتتتتترم  پتتر  کتتاوس  شتتتتتاه  رخ   ) 

روشتتتتنتتایتتی 2 نتتبتتخشتتتتد  گتتر  را  ختترد   ) 

ایتتن3 متتلتتک  انتتداختتتتتن (  بتتایتتدت   جتتا 

ختتداونتتدگتتار 4 لتتطتتف  و  بتتیتتن  کتترم   ) 
 

دیتتد  نتترم  پستتتتر  بتتا  گتتفتتتتتنتتش   ستتتتختتن 

رایتتتی تتتتیتتتره  در  ابتتتد  تتتتا   بتتتمتتتانتتتد 

ایتتن بتتاختتتتتن متتلتتک  در  بتتایتتدت   جتتا 

شتتترمستتتتار  او  و  استتتتت  کترده  بتنتتده   گتنتته 
 

 

 (98)تالیفی ها یکسان نیست؟نوع »واو« به کار رفته در کدام گزینه با سایر گزینه -227

کتترد1 زر  از  تتتاج  فتترق  بتتر  کتته  آن   ) 

 م ستتنگ مزار تتتتتخورد عالم را و بندد بر شتتک( 2

 ه گاه مائده تتتتتتانی کتتتتتت( پیش ما بینی کریم3

 رُبتتتتتتتتای عشتتتتتق آمد( دلبتتتتتتر جتتان4

کتترد  ستتتتر  بتتر  ختتاک  و  رفتتت  لتتحتتد   در 

 خوار نیستتتت ستتتیرچشتتتمی در نهاد خاک مردم

زنتتدان در  گربتته  و  کننتتد  در  بر   ستتترا متتاکیتتان 

 سِتتتتتر نمتتای عشتتتتق آمدستتتتر بُتتتتتتر و  
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 (98)تالیفی  ها یکسان است، به جز گزینۀ ........ های تمام گزینههای معنایی در ترکیبتناسب -228

 تتتتار( –( )عتتدل ت داد( ، )جنتتتگ ت حتترب( ، )نتتور ت ضیتتتا( ، )تیتتره  1

 )مصتترع ت شعتتر(( )دست ت بدن( ، )سبتتز ت رنتتگ( ، )کُشتتتی ت ورزش( ،  2

 ( )پدر ت خانواده( ، )مدرسه ت دانشگاه( ، )کشتی ت ناو( ، )اصفهان ت خوزستان(3

 رجا(   -ممانعت( ، )ختوف   -شتتا( ، )ترغیب   –کیتتن( ، )صیتتف  –( )مهتتر  4

 

 (98)تالیفی های دیگر متفاوت است؟با گزینه نقش تبعی در کدام گزینه -229

و  1 متتگتتریّ  متتن  بتترای  دریتتغ!(  دریتتغ!   متتگتتو 

 رستتتد از چتپ و راستتتت ( هر نفس آواز عشتتتق، می2

رهتتان3 وا  را  ختود  و  پتنتهتتان  بتتده  دیتنتتاری  گتفتتت   ) 

گویتتد4 تو  توحیتتد  همتته  ستتتنتتائی  دنتتدان  و  لتتب   ) 
 

بتتاشتتتتتد   آن  دریتتغ  درافتتتتتی  دیتتو  دام   بتته 

 رویم، عزم تمتاشتتتا کته راستتتت؟ متا بته فلتک می

نیستتتتت  دینتتار  و  درهم  کتتار  شتتترع  کتتار   گفتتت 

دوزخ   آتتتش  از  رهتتایتتیمتتگتتر  روی   بُتتودش 
 

 

 (98)تالیفی ای وجود دارد که تغییر معنا یافته است.ی ......، واژهها به جز گزینه ی گزینهدر همه -230

ستتتتاربتتان 1 تتتا  فتترمتتود  دستتتتتتتور  بتته   ) 

متی2 گتر  »رهتی«(  متردمتتان  نتظتر  از   گتریتزم 

او3 بتتازوی  تتتا  آورد  شتتتتتیتتخ  شتتتتتوخ   ) 

گتوش4 پتهتنتتای  بتته  آمتتد  ستتتتوفتتارش  چتو   ) 
 

از    آرد  کتتاروانهتتیتتون  صتتتتتد   دشتتتتتت 

نتتدیتتده متتردم  آهتتوی  کتته  متتکتتن   ام عتتیتتبتتم 

پتتیتتش   جتتمتتلتته  آن  کتترد  اوجتتمتتع   روی 

ختتتروش  بتتترآمتتتد  گتتتوزنتتتان  شتتتتتاخ   ز 
 

 

 (98)تالیفی « وجود ندارد؟ متمّمدر کدام گزینه ویژگی سبکی »دو حرف اضافه برای یک  -231

نتکترد1 بتقتتا  در  جتهتتان  بتته  عتتادالن  داد  چتون   ) 

گتردد2 افستتتترده  شتتتتعتلتته  ایتن  متپتنتتدار   ) 

آن(  3 بتتر  رستتتتتتتم  تتتیتتر بتته  بتتبتتاریتتد   گتته 

 زه را بتتتتتته بتتازو فکند( کمتتتتتتان بتتتتته4

بتتگتتذرد   نتتیتتز  شتتتتمتتا  رتتالتتمتتان   بتتیتتداد 

متتن مَتتدفَتتن  از  افتتروزد  متتن  از  بتتعتتد   کتته 

ختتیتتر ختتیتتره  بتتر  گتتفتتت:  بتتدو   تتتهتتمتتتتتن 

چتتنتتد  تتتیتتر  بتتزد  بتتر  کتتمتتر  بتتنتتد   بتته 
 

 

 (98)تالیفی های دیگر متفاوت است؟شده، با گزینهدر کدام گزینه تحول معنایی واژه مشخّص – 232

ور  1 گتنتتاه   ایتتدون(  هستتتتتتم  کتتار  زیتن   کتته 

بتترختتاستتتتت  2 بتتدیتتدنتتد  را  او  چتتو   غتتو( 

جتتامتته3 بتتدان  تتختتت   شتتتتوخی  (  پتیتش   در 

 گبتتر( بشد تیتتتتتتز رهّتتتتتام با ختتتتتود و 4

نتتتگتتتاه  جتتتهتتتان  نتتتدارد   آفتتتریتتتنتتتم 

نتتو شتتتتتاه  بتترون  آتتتش  ز  آمتتد   کتته 

نتتیتتک شتتتته  ای  گتتفتتت  و   بتتختتت بتتیتتفتتتتتاد 

ابتتر  بتته  آمتتد  انتتدر  رزم  گَتترد   هتتمتتی 
 

 (98)تالیفی ردیف از نظر معنایی در کدام گزینه متفاوت است؟  – 233

بی1 زه  نتدانم  آن چنتان کته  مستتتتم کن   خودی( 

رستتتتد2 متا  بته  جتامتت  جرعته  آن کته  بوی  بر   ) 

بته جتان رستتتیتد3 بود، حیتاتی  را کته مرده   ( دل 

 ( زاهد غتتتتتتترور داشتتتتتت، سالمتتتت نبرد راه4

عتترصتتتته  رفتتت در  کتتدام  آمتتد،  کتته  ختتیتتال   ی 

 در مصتتتطبته دعتای تو هر صتتتبح و شتتتتام رفتت 

متی نستتتتیتم  از  بتویتی  رفتتت تتتا  مشتتتتام  در   اَش 

دارالستتتتتالم   بتته  نتتیتتاز  ره  از   رفتتترنتتد 
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 (98؟                                                                                    )تالیفییابیدنمیدر کدام گزینه صفت بیانی    -234

 بتتتتستتتتتتتتیاردان   گتتتتتتیتتتتتتتتتتتتتی   دهتتتتتتتتدت   ( کتتتتتتتتم 1

 حلتتتتتوا   دیگری   آن   برد   خشتتک   نان   ستتفره،   زین   ( یکی 2

 نشتتکفتتتتتت   میان   زان   گل   یک   و   افشتتاندیم   دانه   ( هزاران 3

 خاکتی   ستتر   اندر   عقتتتل   بتود   آستتتمتتانتتتی   ( چتتتراغ 4

 را   بستتتتتتیار   و   کتتتتتتتتم   بتتتتتتستتنتتجتتتتتتی   کتتتتتته   بتِتتتتته  

 را   میزبانی   رسم   دانست نمی   گتتتتتتتتویی   قتتتتتتضتتتتتتتتا 

 را   باغبانی   رن    کردیم   تتتبه   شتتتتتتورستتتتتتتان   بتتتتتتتته 

 را   آسمانی   چتتتراغ   این   کشتیتتم (  غرور )=  ُعجتتتب    بتتاد   ز 

 

 (98)تالیفی                                          است؟   بیشتر( پسینعنوان وابسته در کدام گزینه تعداد صفت بیانی )به   -235

 چابک  بلند  قدّی شیرین،  فصیتتح  لتتتتفتتتتظتتتتی(  1

 آشتتتوب دل خند  وان  بین، دلکشش لتتتتتتعل آن(  2

 زاده لطف آب از  فتتتتزایتتش،جتتتتتتان  یتتتتاقتتتتوت(  3

 خوی   عارضتتش   برگتتترد   متتی،   آتتتتتتش   تتتتاب   ( از 4

   کشتتیده خوش چشتتمی زیبا، لطیتتتتتف  رویتتتتتی 

 آرمیده  گام وان  بین،  خوشتتتتتتتتش  رفتتتتتتتن وان

 پروریده  ناز در خرامش،خوش  شتتتتتتتتتمتتتتتتتتشتاد

 چکیده  گل  بتتترگ بتر  شبنتتم،  هایقطتتتره چون

 

 

 

تمام جزوات مبحثی بنده )آرایه، دستور، قرابت و عروض و قافیه( به صورت ویدئویی و با حل تست کافی *توجّه:  

هزار و مبحث عروض و قافیه در   60ساعت و با قیمت    8تدریس شده است. مباحث آرایه و دستور و قرابت هر کدام  

توانید  . در صورت تمایل میه آموزش عروض سماعی()به همرا  رسدهزار تومان به فروش می  120ساعت و با قیمت    15

ترین شود و در سریع ها در تلگرام ارسال میبرای بهتر یادگرفتن، فیلم تدریس این جزوات را تهیه کنید. این فیلم

فیلم تهیه  برای  رسید.  خواهد  دستتان  به  ممکن  بهزمان  و  تگرام ها  در  بنده  آیدی  به  جزوات  روزترین 

(@aboozar_ahmadi63  )  در واتساپ پیام بدهید.  09123708476و یا به شماره  

 ن تهیه کنید.اتوم   800ای  توانید این جزوات را به صورت پرینت تمام رنگی با قیمت صفحههمچنین می
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 نامه دستور پاسخ
 

 

1 1 2 3 4  51 1 2 3 4  101 1 2 3 4  151 1 2 3 4  201 1 2 3 4 
2 1 2 3 4  52 1 2 3 4  102 1 2 3 4  152 1 2 3 4  202 1 2 3 4 
3 1 2 3 4  53 1 2 3 4  103 1 2 3 4  153 1 2 3 4  203 1 2 3 4 
4 1 2 3 4  54 1 2 3 4  104 1 2 3 4  154 1 2 3 4  204 1 2 3 4 
5 1 2 3 4  55 1 2 3 4  105 1 2 3 4  155 1 2 3 4  205 1 2 3 4 
6 1 2 3 4  56 1 2 3 4  106 1 2 3 4  156 1 2 3 4  206 1 2 3 4 
7 1 2 3 4  57 1 2 3 4  107 1 2 3 4  157 1 2 3 4  207 1 2 3 4 
8 1 2 3 4  58 1 2 3 4  108 1 2 3 4  158 1 2 3 4  208 1 2 3 4 
9 1 2 3 4  59 1 2 3 4  109 1 2 3 4  159 1 2 3 4  209 1 2 3 4 
10 1 2 3 4  60 1 2 3 4  110 1 2 3 4  160 1 2 3 4  210 1 2 3 4 
11 1 2 3 4  61 1 2 3 4  111 1 2 3 4  161 1 2 3 4  211 1 2 3 4 
12 1 2 3 4  62 1 2 3 4  112 1 2 3 4  162 1 2 3 4  212 1 2 3 4 
13 1 2 3 4  63 1 2 3 4  113 1 2 3 4  163 1 2 3 4  213 1 2 3 4 
14 1 2 3 4  64 1 2 3 4  114 1 2 3 4  164 1 2 3 4  214 1 2 3 4 
15 1 2 3 4  65 1 2 3 4  115 1 2 3 4  165 1 2 3 4  215 1 2 3 4 
16 1 2 3 4  66 1 2 3 4  116 1 2 3 4  166 1 2 3 4  216 1 2 3 4 
17 1 2 3 4  67 1 2 3 4  117 1 2 3 4  167 1 2 3 4  217 1 2 3 4 
18 1 2 3 4  68 1 2 3 4  118 1 2 3 4  168 1 2 3 4  218 1 2 3 4 
19 1 2 3 4  69 1 2 3 4  119 1 2 3 4  169 1 2 3 4  219 1 2 3 4 
20 1 2 3 4  70 1 2 3 4  120 1 2 3 4  170 1 2 3 4  220 1 2 3 4 
21 1 2 3 4  71 1 2 3 4  121 1 2 3 4  171 1 2 3 4  221 1 2 3 4 
22 1 2 3 4  72 1 2 3 4  122 1 2 3 4  172 1 2 3 4  222 1 2 3 4 
23 1 2 3 4  73 1 2 3 4  123 1 2 3 4  173 1 2 3 4  223 1 2 3 4 
24 1 2 3 4  74 1 2 3 4  124 1 2 3 4  174 1 2 3 4  224 1 2 3 4 
25 1 2 3 4  75 1 2 3 4  125 1 2 3 4  175 1 2 3 4  225 1 2 3 4 
26 1 2 3 4  76 1 2 3 4  126 1 2 3 4  176 1 2 3 4  226 1 2 3 4 
27 1 2 3 4  77 1 2 3 4  127 1 2 3 4  177 1 2 3 4  227 1 2 3 4 
28 1 2 3 4  78 1 2 3 4  128 1 2 3 4  178 1 2 3 4  228 1 2 3 4 
29 1 2 3 4  79 1 2 3 4  129 1 2 3 4  179 1 2 3 4  229 1 2 3 4 
30 1 2 3 4  80 1 2 3 4  130 1 2 3 4  180 1 2 3 4  230 1 2 3 4 
31 1 2 3 4  81 1 2 3 4  131 1 2 3 4  181 1 2 3 4  231 1 2 3 4 
32 1 2 3 4  82 1 2 3 4  132 1 2 3 4  182 1 2 3 4  232 1 2 3 4 
33 1 2 3 4  83 1 2 3 4  133 1 2 3 4  183 1 2 3 4  233 1 2 3 4 
34 1 2 3 4  84 1 2 3 4  134 1 2 3 4  184 1 2 3 4  234 1 2 3 4 
35 1 2 3 4  85 1 2 3 4  135 1 2 3 4  185 1 2 3 4  235 1 2 3 4 
36 1 2 3 4  86 1 2 3 4  136 1 2 3 4  186 1 2 3 4  236 1 2 3 4 
37 1 2 3 4  87 1 2 3 4  137 1 2 3 4  187 1 2 3 4  237 1 2 3 4 
38 1 2 3 4  88 1 2 3 4  138 1 2 3 4  188 1 2 3 4  238 1 2 3 4 
39 1 2 3 4  89 1 2 3 4  139 1 2 3 4  189 1 2 3 4  239 1 2 3 4 
40 1 2 3 4  90 1 2 3 4  140 1 2 3 4  190 1 2 3 4  240 1 2 3 4 
41 1 2 3 4  91 1 2 3 4  141 1 2 3 4  191 1 2 3 4  241 1 2 3 4 
42 1 2 3 4  92 1 2 3 4  142 1 2 3 4  192 1 2 3 4  242 1 2 3 4 
43 1 2 3 4  93 1 2 3 4  143 1 2 3 4  193 1 2 3 4  243 1 2 3 4 
44 1 2 3 4  94 1 2 3 4  144 1 2 3 4  194 1 2 3 4  244 1 2 3 4 
45 1 2 3 4  95 1 2 3 4  145 1 2 3 4  195 1 2 3 4  245 1 2 3 4 
46 1 2 3 4  96 1 2 3 4  146 1 2 3 4  196 1 2 3 4  246 1 2 3 4 
47 1 2 3 4  97 1 2 3 4  147 1 2 3 4  197 1 2 3 4  247 1 2 3 4 
48 1 2 3 4  98 1 2 3 4  148 1 2 3 4  198 1 2 3 4  248 1 2 3 4 
49 1 2 3 4  99 1 2 3 4  149 1 2 3 4  199 1 2 3 4  249 1 2 3 4 
50 1 2 3 4  100 1 2 3 4  150 1 2 3 4  200 1 2 3 4  250 1 2 3 4 


