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 هر آن چه كه در مورد گروه اسمي و فعلي بايد بدانيم

  صالحه اخگري:تهيه و تنظيم
  پريد ، رفت : مانند . اگر فعل عالوه بر نهاد به اجزاي ديگر نياز نداشته باشد، فعل ناگذر است : افعال  ناگذر 

  برد، آورد ، است: مانند. اگر فعل عالوه بر نهاد به اجزاي ديگري چون مفعول ، متمم، مسند نيازمند باشد :  گذراافعال 

    ي سه جزئي با مفعول هستند؟ ي يك جمله هاي مركّب، در حقيقت فشرده ي واژه در كدام گزينه، همه -  1
  شكر آلو بخارا، نيمايه،  گاو صندوق، دست     گالب، راه گذر، پرزور، بدگمان 
  خوش حال، آرام بخش، زيرنويس، صورت حساب   شناس حق طلب، راهنما، تأسف انگيز، سخن 

 )89-سراسري انساني (                                                                                                                                                                         3گزينه ي  -1
  . اند ي سه جزئي با مفعول ي يك جمله در حقيقت فشرده، »3«ي  هاي گزينه ي واژه همه
كسـي   ← شناس سخن /.انگيزد ميكسي كه تأسف را  ←انگيز  تأسف ./نمايد ميرا  راهكسي كه  ←راهنما  /.طلبد ميرا  حقكسي كه  ←طلب  حق
  .شناسد ميرا  سخنكه 

  
: آيـد؛ ماننـد   اند كه گـاهي مفعولشـان همـراه وابسـته مـي      ي سه جزئي با مفعول ي يك جمله هاي مركّب در حقيقت فشرده برخي از واژه: توضيحات   

  .شناسد را مي خداكسي كه  ←خداشناس 
  

    ي سه جزئي با مفعول است؟ ي يك جمله هاي مركب، در حقيقت فشرده ي واژه در كدام گزينه، همه - 2
  سال خانه ـ بزرگ شاهكار ـ شترمرغ ـ صندوق   رسان بو ـ كمربند ـ كتابخانه ـ نامه شب 
  انگيز خواه ـ هيجان شناس ـ وطن گزار ـ روان حق   حال كاله ـ روزمزد ـ كارخانه ـ خوش شب 

 89 –سراسري هنر (                                                                                                                                                          4گزينه ي  - 2
( 

ـ  ←خـواه   وطـن  /.شناسـد  مـي كه روان را  يكس ← شناس روان)/ آورد يبه جا م، كند يادا م( گزارد ميكه حق را  يكس ←گزار  حق كـه وطـن را    يكس
  .انگيزد برميجان را يكه ه يزيا چي يكس ← انگيز هيجان /خواهد مي

  .مصداق صورت سؤال هستند» 3« ي نهيدر گز» خوشحال«و » 1« ي نهيدر گز» نامه رسان« يها فقط واژه، ها نهير گزيدر سا
  

  .)»4« ي نهيگز ي مانند چهار واژه(اند  با مفعول يسه جزئ ي ك جملهي ي  قت فشردهيدر حق، مركّب يها از واژه يبرخ) 1(نكته  
  .مفعولشان همراه وابسته آمده است ياند كه گاه با مفعول يسه جزئ ي  ك جملهي ي قت فشردهيدر حق، مركّب يها از واژه يبرخ) 2(نكته 
  .دارد خوش  يحالكه  يكس ←حال  خوش: مانند

  وابسته   مفعول                                             
  .دارد خوش بختكه  يكس ←بخت خوش

  وابسته  مفعول                                   

   .وجود دارد فعل ناگذرو هم  فعل گذراهم .......... ي بيت استثناي ابيات به  در همه - 1
  چنان، ور به هزار منزلم هم استبار دل / به منزلي برسد شتر، چون  بيفكندبار  
  ، وز طرفي سالسلمكشي ميكز طرفي تو /  مرو و سبك كنصبر ،  كشي مي اي كه مهار 
  ناقه به زير محملم رود نميو  روم مي/ بر دلم  نشستبار فراق دوستان، بس كه  
  نگسلم، ز دامنت، دست اميد نرسمتا / ، غايت جهد و آرزو تويي آخر قصد من 

-سراسري رياضـي  (                                                                                                                                                           3گزينه ي  -1
90 ( 

  . ناگذر هستند و در اين بيت فعل گذرا وجود ندارد) رود نميروم و  نشست، مي(، »3«ي  هاي گزينه ي فعل همه
  گذرا به مسند : است/ ناگذر: برسد/ گذرا به مفعول: بيفكند: »1«ي  گزينه
  ناگذر: مرو/ ناگذر: صبر كن /گذرا به مفعول: كشي مي: »2«ي  گزينه
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  مفعول به ارگذ: نگسلم /ناگذر: نرسم /مسند گذرا به): تو هستي( تويي: »4«ي  گزينه
  

  

  : ناگذر طريقه ي گذرا كردن افعال

بعضي از افعال ناگذر اضافه مي شود و آن بن مضارع  اين تكواژ به. گذرا مي شوند  انافعال ناگذر گاهي اوقات با افزودن تكواژ 
اين تكواژ را نمي پذيرند و برخي از فعل هاي  شتافتن ، زيستن ، آسودنالبته برخي مصدرها مانند . ها را گذرا به مفعول مي كند

  .گذرا مي شوند  انداختن ، آوردن ، بردن و گذاشتنبه شكل افتادن ، آمدن ، رفتن ، ماندن ناگذر از مصدر هاي 

 بن ماضي گذرا شده  بن مضارع گذرا شده با ان  بن مضارع ناگذر

 يد/ د+ ان + پو س   ان+ پوس   پوس

 يد/ د + ان + پيچ   ان +پيچ   پيچ

 يد/ د + ان + نش   ان+ نش   نشين

  
  

  : گذرابه افعال  ان افزوده شدن تكواژ

گذرا اضافه شود آن ها را  افعال گذرا به متممرا مي پذيرند كه در اين صورت اگر به  ان نيز تكواژفعل هاي گذرا برخي از  - 
  :مثال . مي كند به مفعول و متمم

 مثال  افعال گذرا به متمم و مفعول  افعال گذرا به متمم

 .او كودك را از گرگ ترساند  )از  –را ( ترساندن   )از ( ترسيدن 

 .من پرنده را از قفس رهاندم   )از  –را ( رهاندن   )از ( رهيدن 

  )به ( چسبيدن   )به  –را ( چسباندن   .من تمبر را به نامه چسباندم 

  )از ( رستن   )از  –را ( رهاندن   .او زنداني را از زندان رهانيد 

  

  :  مثال . مي كند گذرا به مفعول و متمم اضافه شود آن ها را  گذرا به مفعولبه فعل هاي  اناگر تكواژ  - 
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 مثال  افعال گذرا به مفعول و متمم  افعال گذرا به مفعول

 .مادر لباس را به كودك پوشاند  )به  –را ( پو شاندن   )را ( پوشيدن 

 .او غذا را به من خوراند  )به  –را ( خوراندن   )را ( خوردن 

گـذرا  چند فعل » چشيدن  ترسيدن، پريدن، دويدن، چسبيدن، رهيدن، پوشيدن،«به بن مضارع مصدرهاي » ان«با افزودن تكواژ گذرا ساز  -1
     شود؟ ، ساخته ميمفعول و متمم به

  شش   پنج   چهار    سه 
  ) 90 - سراسري منحصراً زبان (                                                                                                                                                                     3گزينه ي   - 1

  )به - را(چشيدن  /)به - را(پوشاندن / )از - را(رهاندن /  )به - را(چسباندن / )از - را(ترساندن 
  

  .گذرا به مفعول است و متمم نمي پذيرد »پراندن و دواندن  « افعال:  توضيحات

  
   .شود يافت مي »گذرا«و هم فعل  »ناگذر«هم فعل .......... ي ابيات به استثناي بيت  در همه - 2

  نواز بر آستان خداوندگار بنده/  بمالو روي عجز  فرو آرسر اميد  
  نيايد بازبه غفلت دگر  رفتكه آنچه / دريابي  ماندهمگر ز مدت عمر آنچه  
  كه خو نكني هرگز از گدايي باز برو / بخشنداي  گرت چو سعدي از اين در نواله 
  اندر باز، بقيت نيامدگرت دريغ / شد و ضايع رفت ز عمرت آن چه به بازيچه  

  1گزينه ي  -2
  ) 90-سراسري تجربي (                                                                                                           .گذرا هستند »بمال«و  »فرو آر« 

  گذرا »دريابي«ناگذر و » باز نيايد«، »رفت«، »مانده«: »2«ي  گزينه
  ناگذر »برو«گذرا و  »بخشند«: »3«ي  گزينه
 گذرا »شد، اندر باز«ناگذر و  »رفت، نيامد«: »4«ي  گزينه

  

  : ساختمان فعل 

  رفت ، خورد ، داد: مانند. فعلي است كه بن مضارع آن تنها يك تكواژ باشد : فعل ساده  

  . فرا گرفت: مانند . اگر پيش از فعل ساده بيايند فعل پيشوندي مي سازند... تكواژ هاي بر ، در ، فرو ، باز و: فعل پيشوندي 

  .روي داد حادثه : مانند . اگر به فعل ساده يا پيشوندي يك يا چند تكواژ آزاد اضافه شود مركب خواهد شد  :فعل مركب 

  :ساده   از مركب راه هاي تشخيص فعل

حرف : مانند. در صورتي كه جزء غير صرفي فعل با پذيرفتن عناصري ديگر گسترش يابد، فعل ساده است : گسترش پذيري  - 1
  .حرفي زد  /حرف ها زد  ←. زد

  .حرف را زد  ←حرف زد : مانند . اگر جزء همراه فعل نقش بپذيرد  فعل ساده است نه مركب   :نقش پذيري  - 2
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او ديشب  ) / فعل مركب . ( مطالعه كرداو كتابش را : بايد فعل مركب را در جمله اي كه در آن به كار رفته در نظر گرفت  - 3
  .)مفعول است  مطالعهفعل ساده است و  دادن انجام به معناي كرد.  ( مطالعه كرد

  

  گروه اسمي

وجود هسته در گروه اسمي اجباري و  وجود . از يك اسم به عنوان هسته و يك يا چند وابسته ي پسين و پيشين ساخته مي شود 
  .وابسته اختياري است 

  
   وابسته هاي پيشين و پسين  :وابسته ها دو نوع هستند 

  :عبارت اند از وابسته هاي پيشين 

، صفت شمارشي ) چه ، عجب ( ، صفت تعجبي...) چند ، چه ، كدام و(، صفت پرسشي ...)همان ، اين ، آن و همين ،( صفت اشاره  
 عناوين و( ، شاخص )ترين + صفت (  ، صفت عالي...) يكمين ، دومين و (  1 ، صفت شمارشي ترتيبي نوع ...) يك ، دو و (   اصلي

  ...)همه ، هر ، هيچ و( مبهم  ، صفت)القاب 

    ؟ شود ناميده مي »شاخص«ي پيشين اسم،  در كدام جمله، وابسته  -1
  .دانست ي دانشجويان را مي استاد ما، اسامي همه   .ي خود را به استاد دانشگاه فروخت عموي احمد، خانه 
  .محمدي، فرماندهي عمليات را به عهده گرفت ستوان   .كدخداي ده، براي اداي توضيحات به پاسگاه رفت 

 4گزينه ي  - 1

-سراسـري رياضـي   (                                                                                                . شاخص است »ستوان« ← محمدي ستوان
89(      

  .ي گروه اسمي است  هسته» عمو« ←عموي احمد: »1«ي  گزينه
  .ي گروه اسمي است  هسته» استاد« ←استاد ما: »2«ي  گزينه
  .ي گروه اسمي است هسته» كدخدا« ←كدخداي ده: »3«ي  گزينه

فاصـله در كنـار    ها هميشـه بـي   شاخص. آيند ها عناوين و القابي هستند كه بدون هيچ نشانه يا نقش نمايي پيش از اسم مي  شاخص :توضيحات 
  .ي گروه اسمي قرار گيرند تواند هسته يا صفت هستند و در جاي ديگر ميآيند و خود اسم  هسته مي

  
  .اينك به بررسي نقش هاي تبعي مي پردازيم . نقش اصلي گروه اسمي ، متفاوت از نقش هاي تبعي است  

  
 
 
 
 
  
  

  »، تكرار، بدلمعطوف«: اند از عبارت تبعيهاي  نقش

     ؟نداردوجود  »نقش تبعي«در كدام عبارت  - 1
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  .است و خود اقسامي دارد ترين نوع ادبي جهان امروز و مهمترين نوع ادبي اروپا  نثر داستاني اكنون مهم) 1
  .برد مي هاي جامعه رنج و نارواييها  شود كه طنز نويس از نارسايي است، ولي بعد روشن مي خنده و در نگاه نخست، طنز، براي شوخي) 2
 خواهي و خانواده و آزادي، محبت به فرزندان و تسلّط بيگانگانپرستي، بشردوستي، مخالفت با استعمار  شعر انساني به مسائل وطن) 3
  .پردازد مي

داراي تمام  و سازد، اين است كه اخالق، از بنيادهاي اجتماعي است ي مهمي كه لزوم اخالق جديد را مطرح مي نكته)  4 
.خصوصيات اين بنيادهاست   

  ) 90-كنكور سراسري تجربي (                                                                                                                                          4گزينه ي  - 1
 

  »بدلمعطوف، تكرار، «: اند از عبارت تبعيهاي  نقش
  معطوف: » ترين نوع ادبي جهان امروز مهم«: »1«ي  گزينه
  معطوف: » هاي جامعه ناروايي«و » خنده«: »2«ي  گزينه
  معطوف: » خواهي آزادي«و » خانواده«، »تسلّط بيگانگان«: »3«ي  گزينه

  
  :توضيحات 

  .عطف وجود ندارد »و«ربط به كار رفته است و در آن  »و«در اين گزينه 
  .دهد واوي كه دو جمله را به هم ارتباط مي: »ربطواو «
  .كند كلمه را به هم عطف مي دو واوي كه: »و عطفوا«
  

  :عبارت اند از وابسته هاي پسين 

، ي نكره ، صفت ) ها ، ان ، ون ، ين ، ات ( ، عاليم جمع ...)صفت فاعلي ، مفعولي ، لياقت ، نسبي و(مضاف اليه ، صفت بياني 
  ...)يكم ، دوم ، سوم و(  2نوع شمارشي ترتيبي 

      وجود دارد؟ »ي پسين  وابسته« در متن زير، چند - 1
 چنـگ  رپرشـو  ي نغمهو  دالويزشايد آواز . شد وار نيكو شمرده مي غزل، رودكي او بود و در نظر عنصري حسرتو  رشكي  مايه رودكيغزل «

  ».در دست نيستي ربسيا هاي نمونه ها   غزل دريغ است كه از اين. تأثير نبود بي ها  غزلنيز در شهرت اين شاعر 
  هفده   هجده   شانزده   پانزده 

-سراسـري رياضـي   (                                                                                                                                                             2ي  گزينه  -1
90 ( 

  
 -4) اليـه  مضـاف ( حسرتي  مايه -3) اليه مضاف( رشكي  مايه -2) اليه مضاف( رودكيغزل  -1: اند از متن سؤال عبارت» سينپ«هاي  وابسته

 پرشـور ي  نغمـه  -8) اليـه  مضـاف ( چنـگ آواز  -7) صفت بياني( دالويزآواز  -6) اليه مضاف( اونظر  -5) اليه مضاف( عنصريرشك و حسرت 
) ي جمـع  نشـانه » ها«( ها  غزل -12) اليه مضاف( غزلشهرت  -11) اليه مضاف( شاعرچنگ  -10) اليه مضاف( چنگي  نغمه -9) صفت بياني(

 )ي نكره نشانه» ي«( يبسيار -16) صفت بياني( بسيارهاي  نمونه -15) ي جمع نشانه» ها«( ها نمونه -14) ي جمع نشانه» ها«( ها  غزل -13

  
،  اليـه  ، مضـاف )بـا پسـوند ـُ م   ( 2هاي جمع، صفت شمارشي ترتيبي نوع  ي نكره، نشانه نشانه» ي«: اند از اسم عبارت »پسين« هاي وابسته: توضيحات  

  .صفت بياني
  

  

farayand-pasokh.com

farayand-pasokh.com



 

۶ 

 

  : 1نكته ي  

بدون هيچ  مضاف اليه ، عاليم جمع ، ي نكرهوابسته هاي پيشين و پسين به شرطي وابسته اند كه همراه هسته باشند به جز  
  .شرطي وابسته ي پسين هستند چرا كه هميشه همراه هسته مي آيند 

  

  :  2نكته ي 

  چند كتاب خريدي؟: مانند . باشد صفت پرسشيهم مي تواند  /.چند نفر را ديدم : مانند . باشد صفت مبهمهم مي تواند  چند

  : 3نكته ي 

  چه خبر؟: مانند . باشد صفت پرسشيو هم مي تواند ! چه فيلم جالبي :مانند . باشدصفت تعجبي هم مي تواند چه  

  

  : 4نكته ي 

عالمت  انهمچنين . وابسته ي پسين است و ديگر انواع ي وابسته محسوب نمي شوند  ياي نكرهفقط  يميان همه ي انواع  از 
  آن را جزء هسته نگيريد  جمع، وابسته ي پسين است و

  : 5نكته ي 

  : عبارت اند از صفت هاي بياني 

  روا ، زيبا : ا + بن مضارع  - 3/ خندان ، خرامان: ان + بن مضارع  -2/ گوينده ، شنونده: نده + بن مضارع  -1:  صفت فاعلي

  گفته ، ديده : ه + بن ماضي : صفت مفعولي 

  ديدني ، شنيدني : ي + مصدر : صفت لياقت 

  ي ، زرين ، سيمينه ، تلفن چي ادب: پسوند نسبت + اسم : صفت نسبي 

 خوب ، زشت ، خوش رنگ: صفت عادي 

 

 

  

farayand-pasokh.com

farayand-pasokh.com
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زيـاده   جالبي هيچ پيشامدكرد؛ لذا، از عالم را در معرض تبدل تلقي مي ي احوالهمهرا گذران و  چيزهمهعادت كرده بود كه «در متن  -1
ي دلهمهاز ياران را غمناك ديد، گفت كه در دنيا  يك تنوقتي . آمدهم به شكوه درنمي ي سوئيهيچ حادثهكرد و از اظهار شادماني نمي

    شود؟يافت مي تركيب وصفيچند » .است اين عالمنهادگي بر  از دل هاتنگي
  يازده   ده   نه   هشت 

  )91 –سراسري هنر (                                                                                                                                           2گزينه ي  -1
/ ها ي دلتنگي همه/ يك تن /ي سوء حادثه/ هيچ حادثه/ پيشامد جالب/ هيچ پيشامد/ ي احوال همه/ چيز  همه: اند از عبارت هاي وصفي تركيب
 تركيب وصفي 9 ← اين عالم

  
، صفت مبهم »هيچ پيشامد ، هيچ حادثه / همه چيز  ، همه ي احوال ، همه ي دلتنگي ها« در تركيبات همه و هيچ : تو ضيحات 

  .صفت اشاره است :  اين ./صفت شمارشي اصلي است  :يك./است 

بـه   مربـوط و مضـامين   حماسيو  تمثيليبه خلق آثار  نگارگرو  هنروراز مردان  معدوداي  ، عدهدوم هجرياوايل قرن  هماناز «در عبارت  -2
 مذهبيهاي  خواني و تعزيه و غمنامه هاي شبيه حركت واژه اينآن پرداختند و به دنبال ابتدايي و فداكاري شهداي كربال به شكل   شرح دالوري

     چند صفت وجود دارد؟» .راه يافت فارسيدر ادب 
 چهارده    سيزده   دوازده    يازده 

  
 )91-سراسري منحصرا ً زبان (                                                                                                                         3گزينه ي -2

  : اند از عبارتها  صفتو شناسايي  وصفيهاي  تركيب
)/ صـفت مشـتق  ( هنـرور  مردان)/ صفت ساده( معدوداي  عده)/ صفت نسبي( هجريقرن ))/ 2(صفت شمارشي ترتيبي ( دومقرن )/ صفت اشاره(اوايل  همان

 ابتـدايي  شـكل )/ صفت ساده) (…به شرح دالوري و ( مربوطمضامين )/ صفت نسبي( حماسيآثار )/ صفت نسبي( تمثيلي آثار)/ صفت مشتق( نگارگرمردان 
 ) صفت نسبي( فارسي ادب)/ صفت نسبي( مذهبيهاي  نامه غم)/ صفت اشاره(حركت  اين)/ نسبي صفت(

  

     وجود دارد؟ تركيب وصفي و اضافيدر متن زير به ترتيب چند  - 3
اسـت كـه شـاعران     نگاهيها يادآور  پديده ديگرموجودات و  ي همه بهاو گر است؛ نگاه  به جهان جلوه او ي تازه ، ديدشعر نيما ي در مطالعه«

  ».دارد ويژهجايگاه  فارسي نوينيابد، در ادب  تجلّي مي اوانتقادي  و نمادين هاي كه در سروده نيما اجتماعيديد . ها دارند پديده اينبه  غرب
  هشت ـ ده   نه ـ يازده   نه ـ ده   هشت ـ يازده 

 4گزينه ي   -3
، ادب انتقـادي هـاي   ، سـروده نمـادين هاي  ، سرودهاجتماعيها، ديد  پديده اين ها، پديده ديگرموجودات،  ي همه ،تازهديد «:هاي وصفي تركيب
 10 ←» ويژه، جايگاه فارسي، ادب نوين

  8 ←» اوهاي  ، سرودهنيما، ديد غرب، شاعران نگاهي، يادآور او، نگاه او، ديد نيما، شعر شعري  مطالعه«: هاي اضافي تركيب
  
 

همه ، ديگر ، اين توجه كنيد . اضافه مي شود اسم به صفتاضافه مي شود و در تركيبات وصفي ،  اسم به، اسم در تركيبات اضافي : توضيحات 
  .صفت مبهم و اشاره هستند

  

  : 6نكته ي 

  .بزرگ قزل آالي رودخانه  ماهي: مانند . گروه اسمي اولين واژه اي است كه در گروه اسمي كسره دارد  هسته ي

  .ميز هاي كالس همه ي  :مانند . كه وابسته ي پيشين است و مي تواند با كسره هم بيايد » همه « به جز صفت مبهم 
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٨ 

 

  : 7نكته ي 

ميز كدام دو : مثال . اگر هسته ي گروه اسمي ، كسره نداشته باشد آخرين كلمه اي كه در گروه اسمي آمده است، هسته است 
  ؟ 

  

  :  8نكته ي 

  چندكاري = چند كار /  ديگركتابي = ديگر كتاب: مي توانند پس از هسته هم بيايند  چند وديگر دو صفت مبهم 

  

  :  9نكته ي 

  .است شايسته اي او فرد خوب و : مثال . معطوف به وابسته هم وابسته محسوب مي شود  

  

  

  :وابسته هاي وابسته 

  .هر وابسته اي در صورت لزوم  مي تواند وابسته اي داشته باشد كه به آن وابسته ي وابسته مي گويند 

  

 مثال  وابسته هاي وابسته

 گندم كيلويك /راديو   دستگاهدو   مميز

 يشميرنگ سبز   صفت صفت

 شهادتنماز صبح   مضاف اليه مضاف اليه

 خوب نسبتاًهواي    قيد صفت

 كوچك تركتاب پسر / مرد  آنكتاب    صفت مضاف اليه
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     در متن زير، چند مورد است؟ هاي وابستهوابستهتعداد  - 1
توان ميخوبي   را در اشعار او به رودكي يبخردانهي و شادابي انديشه فرّخيشيريني بيان . انداز استطنين ،قدما در قصايد بهار، آهنگ كالم«

صيد كنـيم، آن   بهار شعربها از درياي معاني اگر بخواهيم تنها دو مرواريد گران. زندموج مي منوچهريروح كالم  اودر توصيف خمريات . ديد
  ».تر كرده است، عشق وي را به ايران كهن بيشباستاني او بر فرهنگ ايران احاطه. دو، چيزي جز آزادي و وطن نخواهدبود

  ده   نُه   هشت   هفت 
  
 )90-سراسري هنر (                                                                                                                                            3گزينه ي - 1

  : هاي وابسته وابسته
  فرّخي          بيان   شيريني/        قدما        كالم   آهنگ

  اليه مضاف       اليه   مضاف     هسته           اليه    مضاف         اليه  مضاف     هسته  
  اليه  مضاف              اليه                                     مضاف                        

  او    خمريات  وصيفت/  رودكي   ي بخردانه ي انديشه  شادابي
  اليه مضاف  اليه   مضاف    هسته           اليه  مضاف    صفت            اليه    مضاف             هسته

  اليه مضاف                                    اليه       مضافمضاف اليه                             
  بهار          شعر        معاني    درياي/     منوچهري      كالم      روح

  اليه  مضاف  اليه    مضاف        اليه   مضاف    هسته             اليه      مضاف  اليه     مضاف     هسته   
  اليه مضاف  اليه   مضاف                                   اليه                    مضاف                  

  باستان       ايران   فرهنگ
  اليه مضاف      اليه      مضاف      هسته    

  اليه   مضاف                         
  

هواپيمـاي   فرونـد  نخستين روز مدرسه، يـك آموز كالس، ، بهترين دانشتربزرگزعفران، لباس خواهر  سيردو «هاي اسمي در ميان گروه -2
المللي، چندمين روز پياپي، زنـگ در  ، آن داور بينمنطقهكتاب جغرافياي  ادبي،ي المپياد كنندهترين شركتنفيس، برجسته نسبتاً جنگي، لباس

    دارد؟ ي وابستهوابسته چند گروه،» تند، رنگ قرمز ساختمان
-سراسـري هنـر   (                                                  نه                  هشت                هفت                شش   

91( 

  
                                                                                                                                                                     3گزينه ي - 2
يـك   -3/ اليـه  مضـاف صفت » تر بزرگ« ←تر بزرگلباس خواهر  -2/ )وابسته ي صفت شمارشي دو (مميز» سير« ←زعفران سيردو  -1

 ادبـي ي المپياد  كننده ترين شركت برجسته -5 /قيد صفت» نسبتاً« ←نفيس نسبتاً لباس  -4 /مميز» فروند« ←هواپيماي جنگي  فروند
» سـاختمان « ← سـاختمان زنـگ در   -7/ اليـه  اليه مضـاف  مضاف» منطقه« ← منطقهكتاب جغرافياي  -6/ اليه صفت مضاف» ادبي« ←

  صفت صفت» تند« ← تند رنگ قرمز -8/اليه مضاف اليه مضاف
هسـته ،  : شركت كنندهصفت عالي ، :  برجسته ترين/ صفت نسبي :  جنگيهسته ، :  هواپيمامميز ، :  فروندصفت شمارشي ، : يك : توضيحات 

  صفت نسبي:  ادبيمضاف اليه ،  :المپياد
  
  

  :متمم اسم 

 تسلط بر كتاب درسياو : مانند . گروه اسمي است كه با كمك حرف اضافه ، همراه اسم مي آيد و توضيحي به آن مي افزايد 
  .دارد
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١٠ 

 

      .شوديافت مي »متمم اسم« … استثنايي عبارات به در همه - 1
  .شوددر اين نوع نثر از آيات و احاديث استفاده مي. است هاي ادبيآرايهنثر فنّي، نثري است شعروار كه داراي زبان تصويري و سرشار از  
  .كننددانند و به خوبي آن را حفظ ميي نگهداري مينثر فارسي، معرّف ذوق درخشان و واالي ايرانيان است كه مردم، آن را شايسته 
  .تهران آهنگ كرمان كردهاي فراخ از در بيابان نمودهاي طبيعتهاي كوير و لذّت بردن از به شوق ديدن زيبايي 
    ها را به كار آن عواطف خويشگيري از است و كلمات، مصالح و موادي هستند كه نويسنده يا شاعر با بهره هاي هنرگونهادبيات، يكي از  
  .گيردمي

  
  )91-سراسري رياضي (                                                                                                                                    2گزينه ي -1

نمودهـاي  « ←»از نمودهـاي طبيعـت   لذت بـردن «: »3«ي  گزينه/ متمم اسم» هاي ادبي آرايه« ←»هاي ادبي از آرايه سرشار«: »1«ي  گزينه
عواطـف  « ←»از عواطـف خـويش   گيـري  بهـره «متمم اسـم و  » هاي هنر گونه« ←»هاي هنر از گونه يكي«: »4«ي  گزينه/ متمم اسم» طبيعت
  متمم اسم» خويش

  .، هيچ نوع متممي وجود ندارد»2«ي  در گزينه: توجه/
  

مي باشد نه متمم اسم و از جمله قابل  متمم فعل» از آيات و احاديث« فعل مركب است و  ، استفاده مي شود1در گزينه ي : توضيحات 
  .قابل حذف است  متمم قيدي و به خوبي، 2در گزينه ي . حذف نيست
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