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هر آن چه که در مورد گروه اسمی و فعلی باید بدانیم 

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: افعال گذرا

ي سه جزئي با مفعول هستند؟ي يك جملههاي مركّب، در حقيقت فشردهي واژهدر كدام گزينه، همه- 1
شكربخارا، نيمايه، آلوگاو صندوق، دستگالب، راه گذر، پرزور، بدگمان

خوش حال، آرام بخش، زيرنويس، صورت حسابشناسحق طلب، راهنما، تأسف انگيز، سخن
)89-سراسري انساني(                                                                                                                                                                         3گزينه ي-1

. اندي سه جزئي با مفعولي يك جملهدر حقيقت فشرده،»3«يهاي گزينهي واژههمه
كسي كهشناسسخن /.انگيزدميكسي كه تأسف راانگيزتأسف./نمايدميراراهكسي كهراهنما /.طلبدميراحقكسي كهطلبحق

.شناسدميراسخن

خداشـناس: آيد؛ ماننداند كه گاهي مفعولشان همراه وابسته ميي سه جزئي با مفعولي يك جملههاي مركّب در حقيقت فشردهبرخي از واژه: توضيحات
شناسدرا ميخداكسي كه.

ي سه جزئي با مفعول است؟ي يك جملههاي مركب، در حقيقت فشردهي واژهدر كدام گزينه، همه- 2
سالخانه ـ بزرگشاهكار ـ شترمرغ ـ صندوقرسانبو ـ كمربند ـ كتابخانه ـ نامهشب
انگيزه ـ هيجانخواشناس ـ وطنگزار ـ روانحقحالكاله ـ روزمزد ـ كارخانه ـ خوششب

)89 –سراسري هنر( 4گزينه ي- 2
 /خواهدميكه وطن رايكس←خواهوطن /.شناسدميكه روان رايكس←شناسروان)/ آورد يبه جا م،كند يادا م(گزاردميكه حق رايكس←گزارحق

.انگيزدبرميجان رايكه هيزيا چييكس←انگيزهيجان
.مصداق صورت سؤال هستند» 3«ينهيدر گز» خوشحال«و» 1«ينهيدر گز» نامه رسان«يهافقط واژه،هانهير گزيدر سا

.)»4«ينهيگزيمانند چهار واژه(اندبا مفعوليسه جزئيك جملهيي  قت فشردهيدر حق،مركّبيهااز واژهيبرخ) 1(نكته
.مفعولشان همراه وابسته آمده استياند كه گاهبا مفعوليسه جزئي  ك جملهييقت فشردهيدر حق،مركّبيهااز واژهيبرخ) 2(نكته
.داردخوشيحالكهيكس←حالخوش: مانند

وابسته  مفعول
.داردخوشبختكهيكس←بختخوش

وابسته  مفعول

.وجود داردفعل ناگذرو همفعل گذراهم......... ي بيتاستثناي ابيات بهدر همه- 1
چنان، ور به هزار منزلمهماستبار دل/ به منزليبرسدشتر، چونبيفكندبار

، وز طرفي سالسلمكشيميكز طرفي تو/ مروو سبككنصبر،كشيمياي كه مهار
ناقه به زير محملمرودنميوروممي/ بر دلمنشستبار فراق دوستان، بس كه

نگسلم، ز دامنت، دست اميدنرسمتا/ ، غايت جهد و آرزوتوييآخر قصد من
)90-سراسري رياضي(                                                                                                                                                          3گزينه ي -1

.ناگذر هستند و در اين بيت فعل گذرا وجود ندارد) رودنميروم ونشست، مي(،»3«يهاي گزينهي فعلهمه
گذرا به مسند: است/ ناگذر: برسد/ گذرا به مفعول: بيفكند: »1«يگزينه
ناگذر: مرو/ ناگذر: صبر كن /گذرا به مفعول: كشيمي: »2«يگزينه
مفعولبه ارگذ: نگسلم /ناگذر: نرسم /مسندگذرا به): تو هستي(تويي: »4«يگزينه
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  :ناگذرطريقه ي گذرا كردن افعال

بعضي از افعال ناگذر اضافه مي شود و آن هابن مضارعاين تكواژ به. گذرا مي شوندانافعال ناگذر گاهي اوقات با افزودن تكواژ
اين تكواژ را نمي پذيرند و برخي از فعل هاي ناگذرشتافتن ، زيستن ، آسودنالبته برخي مصدرها مانند. را گذرا به مفعول مي كند

  .گذرا مي شوندانداختن ، آوردن ، بردن و گذاشتنبه شكلافتادن ، آمدن ، رفتن ، ماندناز 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 افعالانافزوده شدن تكواژ

گذرا بهاضافه شود آن ها راافعال گذرا به متممرا مي پذيرند كه در اين صورت اگر بهاننيز تكواژفعل هاي گذرابرخي از -
  :مثال. مي كندمفعول 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 –را( چسباندن  .من تمبر را به نامه چسباندم   )به( چسبيدن

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

:  مثال. مي كندگذرا به مفعول و متمماضافه شود آن ها راگذرا به مفعولبه فعل هاياناگر 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

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

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

 .شوديافت مي »گذرا«و هم فعل »ناگذر«هم فعل......... ي ابيات به استثناي بيتدر همه- 2
نوازبر آستان خداوندگار بنده/ بمالو روي عجزفرو آرسر اميد

نيايد بازبه غفلت دگررفتكه آنچه/ دريابيماندهمگر ز مدت عمر آنچه
كه خو نكني هرگز از گدايي بازبرو /بخشندايگرت چو سعدي از اين در نواله

اندر باز، بقيتنيامدگرت دريغ/ شدو ضايعرفتز 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«يگزينه
ناگذر »برو«گذرا و »بخشند«: »3«يگزينه
گذرا »شد، اندر باز«ناگذر و »رفت، نيامد«: »4«يگزينه

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

  :سادهازمركبراه 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
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  .حرف را زد←حرف زد: مانند. اگر جزء همراه فعل نقش بپذيرد  فعل ساده است نه مركب   :نقش پذيري- 2

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 استمطالعهفعل ساده است ودادنانجامبه معنايكرد.  (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 ازوابسته هاي پيشين

، صفت شمارشي) چه ، عجب(، صفت تعجبي...) چند ، چه ، كدام و(، صفت پرسشي...)همان ، اين ، آن وهمين ،( 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

؟شودناميده مي »شاخص«ي پيشين اسم،در كدام جمله، وابسته -1
.دانستي دانشجويان را مياستاد ما، اسامي همه  .ي خود را به استاد دانشگاه فروختعموي احمد، خانه

.محمدي، فرماندهي عمليات را به عهده گرفتستوان  .كدخداي ده، براي اداي توضيحات به پاسگاه رفت
4گزينه ي- 1

)89-سراسري رياضي( .شاخص است»ستوان«←محمديستوان

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

فاصله در كنار هسـتهها هميشه بيشاخص. آيندها عناوين و القابي هستند كه بدون هيچ نشانه يا نقش نمايي پيش از اسم ميشاخص :توضيحات
.ي گروه اسمي قرار گيرندتواند هستهيا صفت هستند و در جاي ديگر ميآيند و خود اسممي

  .اينك به بررسي نقش هاي تبعي مي پردازيم. نقش اصلي گروه اسمي ، متفاوت از نقش هاي تبعي است
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»، تكرار، بدلمعطوف«: اند ازعبارتتبعيهاينقش

؟نداردوجود »نقش تبعي«در كدام عبارت- 1
.است و خود اقسامي داردترين نوع ادبي جهان امروزو مهمترين نوع ادبي اروپانثر داستاني اكنون مهم) 1
.بردميهاي جامعه رنجو نارواييهاشود كه طنز نويس از نارسايياست، ولي بعد روشن ميخنده ودر نگاه نخست، طنز، براي شوخي) 2
.پردازدميخواهيو خانواده و آزادي، محبت به فرزندانو تسلّط بيگانگانپرستي، بشردوستي، مخالفت با استعمارشعر انساني به مسائل وطن) 3
داراي تمام خصوصيات وسازد، اين است كه اخالق، از بنيادهاي اجتماعي استي مهمي كه لزوم اخالق جديد را مطرح مينكته)  4

.اين بنيادهاست  

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

»بدلمعطوف، تكرار،«: اند ازعبارتتبعيهاينقش
معطوف: » ترين نوع ادبي جهان امروزمهم«: »1«يگزينه
معطوف: » هاي جامعهناروايي«و» خنده«: »2«يگزينه
معطوف: » خواهيآزادي«و» خانواده«،»تسلّط بيگانگان«: »3«يگزينه

  :توضيحات
.عطف وجود ندارد »و«ربط به كار رفته است و در آن »و«در اين گزينه

.دهدواوي كه دو جمله را به هم ارتباط مي: »ربطواو«
.كندكلمه را به هم عطف ميدوواوي كه: »و عطفوا«

  :عبارت اند ازوابسته 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( 2نوعشمارشي ترتيبي

وجود دارد؟ »ي پسينوابسته« در متن زير، چند- 1
چنـگ رپرشـوينغمـهودالويـزشايد آواز. شدوار نيكو شمرده ميغزل، رودكياوبود و در نظرعنصريحسرتورشكيمايهرودكيغزل«

».در دست نيستيربسياهاينمونههاغزلدريغ است كه از اين. تأثير نبودبيهاغزلنيز در شهرت اينشاعر
هفدههجدهشانزدهپانزده

)90-سراسري رياضي(                                                                                                                                                             2يگزينه -1

-4) اليـهمضـاف(حسـرتيمايـه -3) اليهمضاف(رشكيمايه -2) اليهمضاف(رودكيغزل -1: اند ازمتن سؤال عبارت» سينپ«هايوابسته
صـفت(پرشورينغمه -8) اليهمضاف(چنگآواز -7) صفت بياني(دالويزآواز -6) اليهمضاف(اونظر -5) اليهمضاف(عنصريرشك و حسرت

غـزل -13) ي جمعنشانه» ها«(هاغزل -12) اليهمضاف(غزلشهرت -11) اليهمضاف(شاعرچنگ -10) اليهمضاف(چنگينغمه -9) بياني
)ي نكرهنشانه» ي«(يبسيار -16) صفت بياني(بسيارهاينمونه -15) ي جمعنشانه» ها«(هانمونه -14) ي جمعنشانه» ها«(ها

، صفتاليه، مضاف)با پسوند ـُ م( 2هاي جمع، صفت شمارشي ترتيبي نوعي نكره، نشانهنشانه» ي«: اند ازاسم عبارت »پسين«هايوابسته: توضيحات
.بياني
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:1نكته ي

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

:2نكته ي

چند كتاب خريدي؟: مانند. باشدصفت پرسشيهم مي تواند /.چند نفر را ديدم: مانند. باشدصفت مبهمهم مي تواندچند

:3نكته ي

چه خبر؟: مانند. باشدصفت پرسشيو هم مي تواند! چه فيلم جالبي:مانند. باشدصفت تعجبيهم مي تواندچه

:4نكته ي

عالمت جمع،انهمچنين. وابسته ي پسين است و ديگر انواع ي وابسته محسوب نمي شوندياي نكرهفقطيميان همه ي انواعاز
آن را جزء هسته نگيريدوابسته ي پسين است و

:5نكته ي

: عبارت اند ازصفت 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 چيادب: پسوند نسبت+ اسم: صفت نسبي

خوب ، زشت ، خوش رنگ: صفت عادي
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زيـادهجـالبيهيچ پيشـامدكرد؛ لذا، ازعالم را در معرض تبدل تلقي ميي احوالهمهرا گذران وچيزهمهعادت كرده بود كه«در متن -1
ي دلهمـهاز ياران را غمناك ديد، گفت كه در دنيايك تنوقتي. آمدهم به شكوه درنميي سوئيهيچ حادثهكرد و ازاظهار شادماني نمي

شود؟يافت ميتركيب وصفيچند» .استاين عالمنهادگي براز دلهاتنگي
يازده  ده  نههشت

)91 –سراسري هنر(                                                                                                                                           2گزينه ي -1
/ هـاي دلتنگـيهمه/ يك تن /ي سوءحادثه/ هيچ حادثه/ پيشامد جالب/ هيچ پيشامد/ ي احوالهمه/ چيزهمه: اند ازعبارتهاي وصفيتركيب
تركيب وصفي9اين عالم

، صفت مبهم است»هيچ پيشامد ، هيچ حادثه/ همه چيز  ، همه ي احوال ، همه ي دلتنگي ها« در تركيباتهمه و هيچ: تو ضيحات
  .صفت اشاره است: اين./صفت شمارشي اصلي است :يك./

به شرحمربوطو مضامينحماسيوتمثيليبه خلق آثارنگارگروهنروراز مردانمعدوداي، عدهدوم هجرياوايل قرنهماناز«در عبارت -2
در ادبمذهبيهايخواني و تعزيه و غمنامههاي شبيهحركت واژهاينآن پرداختند و به دنبالابتداييو فداكاري شهداي كربال به شكلدالوري
چند صفت وجود دارد؟» .راه يافتفارسي

چهارده  سيزده  دوازده  يازده

)91-سراسري منحصرا ً زبان(                                                                                                                        3گزينه ي-2
:اند ازعبارتهاصفتو شناساييوصفيهايتركيب
)/ صـفت مشـتق  (هنـرورمـردان)/ صـفت سـاده  (معدودايعده)/ صفت نسبي(هجريقرن))/ 2(صفت شمارشي ترتيبي(دومقرن)/ صفت اشاره(اوايلهمان
ابتـداييشـكل)/ صـفت سـاده  ) (…به شـرح دالوري و  (مربوطمضامين)/ صفت نسبي(حماسيآثار)/ صفت نسبي(تمثيليآثار)/ صفت مشتق(نگارگرمردان

)صفت نسبي(فارسيادب)/ صفت نسبي(مذهبيهاينامهغم)/ صفت اشاره(حركتاين)/ نسبيصفت(

وجود دارد؟تركيب وصفي و اضافيدر متن زير به ترتيب چند- 3
غرباست كه شاعراننگاهيها يادآورپديدهديگرموجودات ويهمهبهاوگر است؛ نگاهبه جهان جلوهاويتازه، ديدشعر نيمايدر مطالعه«
».داردويژهجايگاهفارسينوينيابد، در ادبتجلّي مياوانتقادي ونمادينهايكه در سرودهنيمااجتماعيديد. ها دارندپديدهاينبه

هشت ـده  نه ـيازده  نه ـده  هشت ـيازده
4گزينه ي   -3

،نـوين، ادبانتقاديهاي، سرودهنمادينهاي، سرودهاجتماعيها، ديدپديدهاينها،پديدهديگرموجودات،يهمه ،تازهديد«:هاي وصفيتركيب
10» ويژه، جايگاهفارسيادب

8» اوهاي، سرودهنيما، ديدغرب، شاعراننگاهي، يادآوراو، نگاهاو، ديدنيما، شعرشعريمطالعه«: هاي اضافيتركيب

همه ، ديگر ، اينتوجه كنيد. اضافه مي شوداسمبهصفتاضافه مي شود و در تركيبات وصفي ،اسمبه، اسمدر تركيبات اضافي: توضيحات
.صفت مبهم و اشاره هستند

:6نكته ي

  .بزرگ قزل آالي رودخانهماهي: مانند. گروه اسمي اولين واژه اي است كه در گروه اسمي كسره داردهسته ي

  .ميز هاي كالسهمه ي :مانند. كه وابسته ي پيشين است و مي تواند با كسره هم بيايد» همه« به جز صفت مبهم
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:7نكته ي

؟ميزكدام 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 بيايندچند وديگردو صفت مبهم

:9نكته ي

  .استشايسته اياو 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

گندمكيلويك/راديو  دستگاهدو مميز

يشميرنگ سبز صفت صفت

شهادتنماز صبح مضاف اليه مضاف اليه

خوبنسبتًاهواي قيد صفت

كوچك تركتاب پسر/ مردآنكتاب   صفت مضاف اليه
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در متن زير، چند مورد است؟هاي وابستهوابستهتعداد- 1
تـوانمـيخوبي  را در اشعار او بهرودكييبخردانهيو شادابي انديشهفرّخيشيريني بيان. انداز استطنين ،قدمادر قصايد بهار، آهنگ كالم«

صيد كنيم، آن دو،بهارشعربها از درياي معانياگر بخواهيم تنها دو مرواريد گران. زندموج ميمنوچهريروح كالماودر توصيف خمريات. ديد
».تر كرده است، عشق وي را به ايران كهن بيشباستاني او بر فرهنگ ايراناحاطه. چيزي جز آزادي و وطن نخواهدبود

دهنُههشتهفت

)90-سراسري هنر( 3گزينه ي- 1
:هاي وابستهوابسته
فرّخي          بيان   شيريني/       قدما        كالم   آهنگ

اليهمضافاليهمضاف     هسته    اليهمضاف        اليهمضافهسته
اليهمضافاليهمضاف

او    خمريات  وصيفت/  رودكي   يبخردانهيانديشه  شادابي
اليهمضافاليه  مضافهسته     اليهمضافصفت   اليه   مضافهسته

اليهمضافاليهمضافمضاف اليه      
بهار          شعر        معاني    درياي/    منوچهري      كالم      روح
اليهمضاف  اليه   مضافاليهمضاف   هسته  اليهمضافاليه    مضافهسته

اليهمضافاليه  مضافاليهمضاف
باستان       ايران   فرهنگ

اليهمضاف      اليه     مضاف     هسته  
اليهمضاف

هواپيمـايفرونـدنخسـتين روز مدرسـه، يـك   آموز كـالس،  ، بهترين دانشتربزرگزعفران، لباس خواهرسيردو«هاي اسميدر ميان گروه -2
المللي، چنـدمين روز پيـاپي، زنـگ در، آن داور بينمنطقهكتاب جغرافيايادبي،ي المپيادكنندهترين شركتنفيس، برجستهنسبتاًجنگي، لباس

دارد؟ي وابستهوابستهچند گروه،» تند، رنگ قرمزساختمان
)91-سراسري هنر(                                                  نه                 هشت               هفتشش

3گزينه ي- 2
فرونديك -3/ اليهمضافصفت» تربزرگ«تربزرگلباس خواهر -2/ )وابسته ي صفت شمارشي دو(مميز» سير«زعفرانسيردو -1

»ادبي«ادبيي المپيادكنندهترين شركتبرجسته -5 /قيد صفت» نسبتاً«نفيسنسبتاًلباس -4 /مميز» فروند«هواپيماي جنگي
اليـهمضـاف» سـاختمان«سـاختمانزنـگ در   -7/ اليـهاليه مضـافمضاف» منطقه«منطقهكتاب جغرافياي -6/ اليهصفت مضاف

صفت صفت» تند«تندرنگ قرمز -8/اليهمضاف
هسـته ،: شـركت كننـده  صفت عـالي ،  : برجسته ترين/ صفت نسبي: جنگيهسته ،: هواپيمامميز ،: فروندصفت شمارشي ،: يك: توضيحات

صفت نسبي: ادبيمضاف اليه ، :المپياد

  :متمم اسم

.داردتسلطبر كتاب درسياو: مانند. گروه اسمي است كه با كمك حرف اضافه ، همراه اسم مي آيد و توضيحي به آن مي افزايد
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.شوديافت مي »متمم اسم«…استثنايي عبارات بهدر همه- 1
.شوددر اين نوع نثر از آيات و احاديث استفاده مي. استهاي 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 ازدر بياباننمودهاي طبيعتهاي كوير و لّذت بردن ازبه شوق ديدن زيبايي

ها را به كارآنعواطف خويشگيري ازاست و كلمات، مصالح و موادي هستند كه نويسنده يا شاعر با بهرههاي هنرگونهادبيات، يكي از
.گيردمي

)91-سراسري رياضي(                                                                                                                                    2گزينه ي-1
نمودهـاي«←»از نمودهـاي طبيعـت  لـذت بـردن  «: »3«يگزينـه/ متمم اسم» هاي ادبيآرايه«←»هاي ادبياز آرايهسرشار«: »1«يگزينه
»عواطف خويش«←»از عواطف خويشگيريبهره«متمم اسم و» هاي هنرگونه«←»هاي هنراز گونهيكي«: »4«يگزينه/ متمم اسم» طبيعت

متمم اسم
.، هيچ نوع متممي وجود ندارد»2«يدر گزينه: توجه/

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




