
 ۲پارت  کلینیک فراسو  نوشین خالقی

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

            را مشخص کنید حسن تعلیلتمرین:      

  دخل بی جا ندهد غیرخجالت اثری                                 تیر کج باعث رسوایی تیرانداز است 

                             سرخ لبت اینک منکر نتوان بود  خون دل مشتاقان خوردست لب لعلت 

                       بر چشم خود فرشته کشد خاک تورا  هرگه به صد کرشمه وار پری وار بگذاری 

                            (                            ۹۵)ریاضی                                                       :در کدام بیت حسن تعلیل وجود دارد؟      1تست 

 بسیار بود سرو روان و گل خندان                     لیکن نه بدید صورت و باال که تو داری  .1

 در نظرم افتاب سایه نشین است                      زیر کله روی دل ستان ک تو داری  .2

 فای رخ زیبا که تو داری هرگز نبود سرو به باال که تو داری                   یا مه به ص .3

 پسته ی دهن بسته زان بود که ندارد               چربی و شیرینی زبان که تو داری .4

  (  ۹۶)ریاضی                                                               : آرایه مقابل کدام بیت نادرست است؟               2تست

 وا باشد                        به قهرم از نظر خویشتن مران ای دوست )حسن تعلیل(به لطف اگر بخوری خون من ر .1

 تو که زاهدی بپرهیز تو که عابدی سحرخیز                سر من مدام مست و شب من سحر ندارد)کنایه( .2

 داری)واج آرایی(بوی جان از لب خندان قدح میشنوم                        بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی  .3

 چون مست می شوید ز شرب مدام دوست                 مستی بنده هم به دعا ارزو کنید)ایهام( .4

 

 

 

 

 :برای کلمه قبل فعل الزم است چند نقش را بررسی کنیم

 نقش ها عبارتند از:

 (او مرا از موضوع مطلع ساخت1

 (هنگام مد آب دریا باال می آید 2

 (دارا گفت:3

 و بحث تقصیر تو بود کاش دماغت را عمل نمیکردی (این جر4

 (وقتی به دقت او را دید دست و پایش را به خاطر حرفش گم کرده بود۵

 (زمین خورد و برای دلجویی از او به بازار رفت۶

 حسن تعلیل
 برای یک رویداد دلیل غیر واقعی (۱کد)

 مثال:

 را اندر خاک می جویند ایام جوانیکه        جهان دیده                   پیرانآن گشتند از  خمیده پشت

  (۲دستور افرسی)نوع جمله
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 (لباسی که برای سارا خرید از جنس ابریشم بود ۷

 هر فعلی دو مفعولی است که بتواند مفعول و متمم باشد 

 چه را لباس پوشاند پرستار ب

 پرستار به بچه لباس پوشاند 

 

 :جمالت استثنایی 

 سیمین سالم

 شب خوش سیمین

 ایمان یعنی راستی

 

 صدای حیوانات نام آواست و جمله به حساب نمی آید 

 

 جزیی متمم( 3جدول حروف اضافه اختصاصی)

 ف اضافهحر مصدر                                                            

 به ستنینگر/دنیناز/دنیگرو/دنیتاختن/چسب/وستنیبرخوردن/پ/دنیبراز/دنیمال/دنیشیاند

 با جنگیدن/درآمیختن/ساختن/ستیزیدن/آمیختن

 از پرهیزیدن/ترسیدن/رنجیدن/گذشتن/

 در گنجیدن

 بر شوریدن

 مفعول متمم( 4جدول حروف اضافه اختصاصی)

 حرف اضافه مصدر                                                     

اموختن)تعلیم دادن(/آویختن)وصل 

 سپردن/فروختن/دادن/کردن(/افزودن/آلودن/بخشیدن/پرداختن/پیوستن/چسباندن/
 به

 با آمیختن/اندودن/سنجیدن/

پرسیدن/ترساندن/خریدن/دزدیدن/ربودن/رهاندن/شنیدن/کاستن/گرفتن/آموختن)فراگرفتن(/گذشتن)عبور 

 کردن(/
 از

 در گنجاندن
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 تمرین:

 (۹۵)سراسری  کدام گزینه چهارجزیی گذرا به مفعول و مسند است؟                                          :4تست

 فاصله اجزای کلمه ی مرکب و مشتق مرکب به اندازه فاصله حرف های یک کلمه است .1

 تاریخ خود را از زبان فارسی بی نیاز دیدند مغوالن با همه تباهکاری ها و ویرانگری های خوددر قلمرو .2

 نویسنده عالوه بر رعایت نکات فنی و به دور از تعصب در پژوهش های تاریخی به واقعیات تکیه دارد .3

 در بعضی از زندگی نامه ها نویسنده بر اساس واقعیت زندگی یکی از بزرگان را در قالب ماجرا می نویسد .4

عنی سعدی و حافظ پیش از خواجو و پس از وی از جهت الهام گیری و الهام بخشی برای این عبارت )دو شاعر پرآوازه ی :۵تست

 (۹۷)قلم چی                                                        شاعر عارف کرمانی در خور توجه شایان هستند. چند جزیی است؟

 (سه جزیی گذرا به مسند 2                                            (سه جزیی گذرا به متمم                                1

 (چهار جزیی گذرا به متمم و مفعول4                                         (چهارجزیی گذرا به متمم و مسند                       3

 

نیا امده و همانجا نشو و نما یافته بود در کودکی حافظه ای :عبارت )رودکی در یکی از روستاهای سمرقند به نام رودک به د۶تست

 (۹۶نیرومند داشتو در هشت سالگی قران را حفظ کرد و به شاعری پرداخت(اجزای جمله پایانی کدام است؟          )سراسری

 جزیی گذرا به مسند  سه .2سه جزیی گذرا به متمم                                                                .1

 .چهار جزیی گذرا به متمم و مسند4                                                    چهارجزیی گذرا به مفعول و متمم.3

 

 

 

 با کدام بیت ارتباط معنایی دارد؟ « به هم خویشتن گم کرد با او خوش به هم      دست در َکش کرد با آتش»مفهوم بیت (۷تست 

  بیا بیا که غالم توام بیا ای دوست            حد گذشت جدایی میان ما ای دوست  ز.1

 که باز می نشناسم که این منم یا دوست                  دان مقام رسید اتحاد من با دوست .ب2

 بگو بیار که گویم بگیر هان ای دوست               دلی شکسته و جانی نهاده بر کف دست.3

 گر مراد تو قتل است وارهان ای دوست                  ای تو باید نه زندگانی خویش مرا رض.4

 

 با مفهوم کدام بیت متناسب است؟ « کان را که خبر شد خبری باز نیامد          این مّدعیان در طلبش بی خبران اند»(۸تست

 ین کوچه بوده ام ز اوایل بر سر ا                       من نه کنون پا نهاده ام به خرابات.1

 تا نشود درمیان ما و تو حایل                      پرده ی تن را به دست شوق دریدم .2

 کس به وصال تو چون رسد به وسایل                      واسطه را با توهیچ رابطه ای نیست .3

 مهر خموشی زدند بر لب قایل                    ُدم نتوان زد به مجلسی که در آن جا .4

 

 مفهوم ابیات زیر با کدام بیت تناسب ندارد؟ (۹تست

 قرابت معنایی
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 فراموش  عاقبت از خامی خود سوخته کرد  .1

 و رفتار خویش رهروی کبک نیاموخته ماند غرامت زده از کارخویش  .2

 مار را هر چند بهتر پروری چون یک خشم آورد کیفربری  .3

 راموش کرد کالغی تک کبک در گوش کرد تک خویشتن ف .4

 تناسب دارند. گریکدی............... با تیبه استثنای ب اتی.مفهوم همه ی اب(1۰تست

 که پند هوشمندان کار بندم ینماند از عشق و گوش یمرا هوش.1

 است محالتصوری  میاست که ترک دوست بگو نیکنان ما ا حتیاگر مراد نص.2

 دانیگوی بردی از م یسعدی است اگر قبول کن حتیگنج سعادت نص دیکل .3

 است به گوشم تیمردم حکا حتیز دهانت به گوش جان آمد دگر نص یتیحکا .4

 

 ندارند؟ یدوگانه تناسب مفهوم اتیاب نه،یدر کدام گز(11تست 

 در گنج صاحب هنر   دیکل                                                     ست؟یزبان در دهان ای خردمند چ.1

 بود ایگرنه گو باینه ز                                                                و نکو رای و دانا بودآن ک هر  

 گرم گانهیسازی به پهلو بستر ب یتا به ک                                           گذرگاه جهان  شیجای خواب و آسا ستین.2

 ماند و خواجه غ ّره هنوز یاندک                                                                برف است و آفتاب تموز  عمر

 منما جوهر خود را کیی تار نهییبه هر آ                                         گوهر خود را انیسخت رو شیمزن بر سنگ پ.3

 در لفظ دری را ّیمتیق نیمرا                                                            زمیآنم که در پای خو کان نر من

 یجر که در دل بردگ یابیدل ن                                                               یعاشقان در مردگ اتیای ح.4

 نشد ز مرد هالک یجز دورنگ                                                                و مرد را زمرگ چه باک  مرده

 

 

 

 جمله ی زیر چند جزئی است؟(12تست 

پژوهشگران دلبستگی حکیم فردوسی به سرودن شاهنامه، این میراث ارزشمند ادبی را برخاسته از پیوند روحی و تربیت خانوادگی "

 ".این شخصیت بارز ادبی دانسته اند

 چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم .2                                               چهار جزئی گذرا به مفعول و مسند.1

 سه جزئی گذرا به مسند .4                                                           سه جزئی گذرا به مفعول .3

گوناگون  یبه صورت ها صیه و تشخاستعار ه،یتشب ،یمنوچهر الیصور خ یدر حوزه "است؟ یچند جزئ ریز یجمله  (13تست

 "فراخ دارد. یعرصه ا

 گذرا به مفعول یسه جزئ .2                                                             گذرا به متمم یسه جزئ .1

 ا به مفعول و مسندگذر یچهار جزئ .4                                                گذرا به مفعول و متمم یچهار جزئ .3

 

خشک  یتصور خزان و آواز برگ ها انیم یدر مسمّط معروف خود با توجه به کاربرد کلمات، رابطه  یگمان منوچهر یب (14تست

 ".ابدی یرا در ذهن شنونده در م

 مشق شب
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 به مفعولگذرا  یسه جزئ.2                                                             گذرا به متمم یسه جزئ.1

 گذرا به مفعول و مسند یچهار جزئ.4                                               گذرا به مفعول و متمم یچهار جزئ.3

 

 

 «ینینب یلیل یاز خوب ریبه غ ینیمجنون نش دةیدر د اگر»است؟ کسانی ریز تیبا ب ت،ی.مفهوم کدام ب(1۵تست

 او در نهان یخوب ینیا ببت         او در جهان  یزشت بادا خوب.1

 پس شود خلق جهان مجنون راه      او ای پادشاه  دیزشت اگر ننما.2

 سازی ز خاک کوی او ایتوت        روی او ینیگر به چشم من بب.3

 زیجمله ن یلیروی ل نمینقد ب      زیذره چ ّکی کیز دهیتا بدان د.4

 

 شده است؟ انیدر مقابل آن نادرست ب ت،یمفهوم کدام ب (1۶تست

 در جنگ( فی)نکوهش و تمسخر و جدی ندانستن حر حیجز فسوس و مز یهم نمی/ نب حیبدو گفت با تو سل یکشان.1

 در مقابله با همنبرد( ییو قدرتنما یکارزار )رجزخوان اموزمتیب ادهیهم اکنون تو را ای نبردهسوار / پ.2

 قضا و قدر با جنگجو( ی)همراه و قدر گفت ده / فلک گفت احسنت و مه گفت زه ریقضا گفت گ.3

 (یجنگ فیو کار بودن حر کسی)ب ستیرا که خواهد گر سرتی/ تن ب ستیبدو گفت خندان که نام تو چ.4

 

 جز ...موجود است به هانهیگز ۀدر هم لیحسن تعل یۀآرا (1۷تست

 باز آورد انداختن شیمجنون سر به پ دیهنوز / ب ،یلیل ۂحجاب حسن شرم آلود از.1               

 است در فکر شب تار خود است کی/ صبح نزد ستیماتم پروانه ن یشمع از برا یۀگر.2

 انداختن از شرم، بار ما بس است شیروزگار / سر به پ یدر بستان سرا میمجنون دیب.3

 امروز انددهیکرد؟ / که خارها همه گردن کش ابانیب نیکدام آبله پا عزم ا .4

 

 پاسخ:

      2(۵تست                             1(4تست                         2(3تست                 1(2تست                 4(1تست

       3(1۰تست                             3(۹تست                         2(۸تست                 4(۷تست                 1(۶تست

      3(1۵تست                          4(14تست                        3(13تست               4(12تست               2(11تست

     4(1۷تست


