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 را؟ یزیرا؟ چه چ ی: چه کسمفعول(۱                                                    

        نه؟ ایاست  یاسناد فعل جمله ایآمسند:(۲            

 نه؟ ایدارد  یحرف اضافه اختصاصفعل  ایآ:یمتمم فعل(۳                                                       

  عبارت اند از: یافعال اسناد

  دگردی – گشت – شد –(است ۱

 زدن صدا – گفتن – خواندن – دنی(نام۲

  آوردن شمار به – آوردن حساب به –(شمردن ۳

  افتنی – دانستن – دندی –(پنداشتن ۴

 نکته کلیدی/...........................................................................                                                         – نمودن – ساختن – کردن –(گرداند ۵

 :یحروف اضافه اختصاص

 :آمدن                                          :                                   فروختن:دنی:                                          خردنیرس

 :دنیبخش                                       :: دنیشور                                   دنیبراز        :                               دنیگنج 

 :  ماندن                          رفتن:                                              :                                        آموختن:         ساختن

                                                                             

 

 

 

و الهام  یریاز جهت الهام گ یاز خواجو و پس از و شیو حافظ پ یسعد یعنیعبارت )دو شاعر پرآوازه  :۶تست

                                                                                              (۹۷ ی)قلم چ                        است؟ ییهستند. چند جز انیدر خور توجه شا یشاعر عارف کرمان نیا یبرا یبخش

 گذرا به مسند  یی(سه جز۲گذرا به متمم                                         یی(سه جز۱

 گذرا به متمم و مفعول یی(چهار جز۴گذرا به متمم و مسند                              یی(چهارجز۳

و کاربرد درست آن  یقواعد و شناخت زبان فارس یدرس یزیبودن روش برنامه ر یقیعبارت)به علت تلف :۷تست

                                                                                                                    (۹۴ یسراسر)                              است؟ ییشود(چند جز یم یابیارزش و ارز هیارا دهیدر هم تن یبه گونه ا

 گذرا به مسند یی(سه جز۲گذرا به متمم                                     یی(سه جز۱

 گذرا به متمم و مسند ییارجز(چه۴گذرا به مفعول و متمم                         یی(چهارجز۳

 دستور افرسی

 تست کالسی
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 یسودمندان عوامل اصل یها شهیعادت نداشتن به خواندن و سود بردن از افکار واند یسواد یجمله)ب :۸تست

                                                                                                                                              (۹۷ یقلم چ )                                                                                                    ؟است ییرود(چند جز یفقر به شمار م

 گذرا به مسند یی(سه جز۲گذرا به متمم                                     یی(سه جز۱

 گذرا به متمم و مسند یی(چهارجز۴گذرا به مفعول و متمم                         یی(چهارجز۳

 (۹۸)قلم چی                         سازند؟ یم« گذرا به مفعول و متمم یچهار جزئ»تماما جمالت  نهیمصدرهای کدام گز :۹تست

 گستردن - ستنینگر -ربودن  -پرداختن (۲                 دنیدم – دنیسنج - دنیگرو -آموختن (۱

  ترساندن - دنیشیاند -برخوردن  - ختنیآم(۴                 کاستن  -اندودن  -چسباندن  -فروختن (۳

 (۹۸)قلم چی                                             است؟ یچند جزئ ریجمله دوم عبارت ز:۱0تست

ممتاز ساخته است و در زبان  یهای روح جانیو ه یحوزه عاطف یموالنا، شعر او را از لحاظ گستردگ ینیگفت: جهان ب دیبا» 

 «داشته است. یارزان رینظ یمنعکس شده و به آن تحرك و شوری ب شعر او

 با مفعول یسه جزئ(۲                                            با مسند  یسه جزئ(۱

 با مسند و مفعول یچهار جزئ(۴                                 با متمم و مفعول یچهار جزئ(۳

 

 (۹۶)سراسری                                                                               در کدام عبارت، متمم اسم وجود دارد؟ :۱۱تست

 پردازد. یبه وصف م تر شیبه جای تغزل ب یعنصری برخالف فرخ(۱

 بخشد. یبه نوشته ارزش هنری م ده،یمناسب و برگز رهاییواژگان و تعب( ۲

 غلبه دارد. زیاسالم بر همه چ یو عالقه به مبان ینیدر شعر اسدی حس د(۳

 بر جای گذاشت. یخود را در آثاری به نثر استوار فارس یتأمالت فلسف جهیناصر خسرو نت(۴

 

 (۹۶)سراسری                                                                      شود به جز: یم افتیانواع جمله  ریدر عبارات ز :۱۲تست

اوست که از اصل خود جدا مانده و آرزوی بازگشت بدان اصل  رانیدر واقع روح ح «ین»شود.  یآغاز م «ین»مثنوی با داستان »

کند و  یکه انسان را از خود ته یاصل عشق است؛ عشق نیبه ا دنیتنها راه رس وست؟یاصل پ نیتوان به ا یچگونه م دارد. اما

 «بر لب نداشته باشد. جز ناله ای «ین»مانند 

 گذرا به مفعول یسه جزئ(۲                             گذرا به متمم یسه جزئ(۱

 گذرا به مفعول و متمم یچهار جزئ(۴               گذرا به مفعول و مسند یچهار جزئ(۳
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 (۹۷)سراسری                           است؟ یچند جزئ بیچند جمله است و جمالت سوم و پنجم آن به ترت ریز عبارت :۱۳تست

نغمه  نیخواست ا یرفتم و دلم م یسرخوش به هر سو م دم،یگنج یباز شده بود از وجد در خود نم میدر بهشت به رو» 

 «بشنوند و به جان بسپارند. انیبهشت را همه از یآسمان

 )ناگذر( یجزئ دو –گذرا به متمم  یسه جزئ -هفت(۱

 گذرا به مسند یجزئ سه –گذرا به متمم  یجزئ سه –شش (۲

 گذرا به مفعول و مسند یجزئ چهار –)ناگذر(  یجزئ دو –هفت ( ۳

 گذرا به مفعول و متمم یجزئ چهار –)ناگذر(  یجزئ دو –شش ( ۴

 

 (۹۷)قلم چی                                            شود؟ یم افتی« گذرا به مسند یسه جزئ»در کدام مصراع ها، جمله  :۱۴تست

 آخر ییکجا دانهکیب( تو خود ای گوهر                               شد خانهیدوش به م نیالف( زاهد خلوت نش

 صحبت دشیشمر متیغن زستید( گل عز                                 مجلس شد ری( گدای شهر نگه کن که مج

 هـ( دی شد و بهمن آمد

 ب، د، هـ( ۴                          ب، ج، هـ( ۳                      ب، ج، د( ۲                        الف، ب، د ( ۱

 (۹۷)سراسری                                                                                  فاقد کدام نوع جمله است؟ ر،یمتن ز :۱۵تست

پس از رنج  ریداد. خ ری. فردای آن روز چوپان دختر خود را به خدیشادمان شد و از سفر چشم پوش د،یخبر را شن نیکه ا ریخ»

 «.دیرس یابیو کام یخوشبخت به اریبس

 گذرا به متمم یسه جزئ( ۲                                    گذرا به مفعول و متمم  یچهار جزئ(۱

 گذرا به مسند یسه جزئ(۴                                  گذرا به مفعول و مسند  یچهار جزئ( ۳

 

 (۹۸)قلم چی                                             دهنده ی کدام عبارت، در مقابل آن غلط آمده است؟ لی.اجزای تشک :۱۶تست

 گذرا به مفعول( ی. )سه جزئدیابیب شیخو شتنینخست عشق را در خو(۱

 گذرا به مسند( ی. )سه جزئستنیبرای ابد ز یعنی دن،یعشق ورز اریبس( ۲

 گذرا به مفعول و متمم( یدل بکند. )چهار جزئ اریاز آن د یراحت نیبه ا دیاو نبا(۳

 گذرا به مفعول و مسند( یکند. )چهار جزئ یآدم را عجب کالفه م« مروه»و « صفا» نیب یسع نیا( ۴
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 (۹۷)سراسری                                    وجود دارد؟« گذرا به مفعول و متمم یجمله ی چهار جزئ»در کدام مصراع  :۱۷تست

 امتینترسند از صولت ق وانگانید(۲                           یبزن یدل یگرفتم که ب انهیبه تاز( ۱

 که انصاف از تو بستانم دیآ یز دستم بر نم( ۴                   نالم ای پری رخسار یشب از فراق تو م( ۳

 

 (۹۷)سراسری                                                                     کدام نوع جمله وجود ندارد؟ ر،یدر منظومه ی ز :۱۸تست

تواند  یم لیّکه فرعون تخ ،یهرم نیخام / تو، آن بلندتر یبر خشت ایگذرد /  یی اهرام م وارهیداند که بر د یچه م مور،»

 ....« رییگ یجای م یرزنیای / در کنار تنور پ ستادهیما سوا ابر زبر بلندای  این چنین  ساخت / چگونه

 گذرا به مسند یسه جزئ( ۲                                              ناگذر  یدو جزئ( ۱

 گذرا به مفعول و متمم یچهار جزئ( ۴                                   گذرا به مفعول  یسه جزئ(۳

 

 (۹۷)سراسری                    شود؟ یم یجمله ساده، چند جزئ کیبه  افتنی لیدر صورت تأو ریجمله مرکب ز :۱۹تست شماره

 «.ابندی یهنر خاص خود که در آن مهارت دارند، شهرت م کیر غالبا به هن نیتمدن است که صاحبان چند اتیاز مقتض یکی»

 یدو مفعول یچهار جزئ(۲                                        با متمم یسه جزئ(۱

 اسنادی یسه جزئ(۴                          با متمم و مسند  یچهار جزئ(۳

 

 

 

 

                                                                                                             ( ۹۶ ی)سراسر                        ؟     متفاوت است تی(با مفهوك کدام بهیبما ف تشرحیضرب المثل )کل انا  :۹تست

 کنم           دردا که حال عاشق برون از مقالت است  انیب یگفتم با تو صورت حال(۱

 چه حد از رسالت است میرساله را         کس را درآن حر سمینو دهیبه خون د رمیگ(۲

 تو محل مالمت است  یکه باغ ب رایمن شد ملول تر           زآمد بهار و خاطر (۳

 و آه درون به صدق مقالم داللت است          اریمن مجرم محبت و دوزخ فراق (۴

 

 

 تست قرابت
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مغز چو لب وا کند رسوا شود ((   یشود پسته ب دایانسان از سخن پ یها ی)) کمال  تیب تیمفهوم ب :۱0تست

 (۹۶ ی)سراسر                                                                                      مشهود است؟ تیدر کدام ب

 ریبزرگ و خط ایتو  یری(جز به راه سخن چه دارم من                        که حق۱

 نمک است  یوقت جواب ب کیجست         ل یباز خواه بیکز او هنر و ع ی(کس۲

 ق تو از هر چه جهان باز ستد       چه غم از سرزنش هر که جهانم باشد(چون مرا عش۳

 نه تشنه بهشت و کافور و مشک                          می(ما مست شراب عشق ناب۴

                                                                                                                                                                     (۹۵ ی)سراسر                                                                      تفاوت دارد؟  اتیاب ریبا سا تیمفهوم کدام ب :۱۱تست

 آمدن را       رونیدر شدن را            نگه کن راه ب یکه خواه یی(به هر جا۱

 نباشد  ییرساند که جا ییکه خود را به همت          به جا ی(خوشا رهنورد۲

  نیچو بد خواه دانه نهد دام ب                     نی(همه کار هارا سرانجام ب۳

 میتوان به سرانجام راه برد           ما دل عبث به فکر سرانجام بسته ا ی(ز آغار م۴

 

 (۹۸)قلم چی           .................. تماًما درست است. ۀنیگز تیبه استثنای ب ات،یبهای مقابل همه ا هیآرا :۱۲تست

 (صیتشخ -داد )جناس نیهم تواند کرمش داد من مسک          تو را رسم تطاول آموخت  سوییوان که گ(۱

 (ریمراعاتنظ -هامی)ا وانهیبه بوی سنبل زلف تو گشت د                  فرمودیعشق م نیمجان دیخرد که ق(۲

 اسلوب معادله( -)استعار دهیشمشاد خوشخرامش در ناز پرور          نزاده  فیاز آب لط وانیبا قوت جان فروز ا(۳

 (زییآم حس -سوخته جانان جواب خشک )استعاره بیباشد نص                    آخر مرّوت است کز آن لعل آبدار (۴

 

 

 (۹۷)قلم چی                                             نادرست است؟ نهیمقابل کدام گز های هیآرا ای هیآرا :۱۳تست

 تناسب( -مهر دهان را )استعاره ُیچندی چو صدف تا نکن                  زدیصائب ز لبت گوهر شهوار نر(۱

 (صیتشخ - هیمن هر دو جهان را )تشب ۀشیاز خلوت اند          نیدر افکند چو نعل رونیعشق آمد و ب(۲

 (هامیا -را )اسلوب معادله انیژ ریبستر ز تب گرم بود ش                از آتش دوزخ دل عاشق نهراسد (۳

 استعاره( -هیرا )کنا شهگرانیسنگ کند خون به جگر ش نیا           ز آتش نفسان نرم نگردد دل سختم (۴
 

 (۹۷)سنجش                                          در مقابل آن نادرست است؟ تیکدام ب یی.مفهوم کنا :۱۴تست

 (دارییاز بس دامان ما گرفته )پا قیخار عال             کنْد  نیما نتواند از زم ۀشیرب الیس(۱

 و عدم غفلت( ینیب شیکرد )پ دیدر ح َضر فکر سرانجام سفر با      کرد  دیتر از مرگ خبر با شیرا پ شیخو(۲

 و رضا( میاگر از خمر بهشت است و گر از بادة مست )تسل          میدیما نوش ۀمانیبه پ ختیآن چه او ر(۳

 درخشان بروم )کشش و کوشش( دیخورش ۀتا لب چشم            به هواداری او ّذره صفت رقص کنان (۴
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 (۹۷)قلم چی                       تناسب دارد.  گریکدی.................. با  تیبه استثنای ب اتیاب ۀمفهوم هم :۱۵تست

 خبر بود ّسالم  یخام از عذاب سوختگان ب                    پختگان نتوان گفت سوز عشق  می(با ن۱

 والسالم دیپس سخن کوتاه با                              خام  چیحال پخته ه ابدی(در ن۲

  یتا درنکشد جام ینشود صاف یصوف                       یتا پخته شود خام دیسفر با اری(بس۳

 یکه مگو حال دل سوخته با خام     شیچه خوش گفت به ُدردی کش خو خانهیم ری(پ۴

 

 یتناسب مفهوم تیبا کدام ب« عطاها در دل من رجای تو خداوند است نیتر نیریش ،یاله»عبارت  :۱۶تست

 (۹۸)سنجش                                                                                                            دارد؟

 ستیرسد به تو از کرده های توست                 جرم فلک کدام و گناه زمانه چ ی(چون هرچه م۱

 خطا کم تر از نشانه رود       راست           ریتو که ت دیی( گناه کجروی توست ناام۲

 اگر تو جز دل خود روزی دگر نخوری                     ستیرحمت چ دیو پس ام یکن ی(گناه م۳

 ما ادتیدرنظر او کم و ز ستیاست                   که ن شی(چه غم که طاعت ما کم، گناه ما ب۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخنامه تشریحی


