
 )دكتر هامون سبطي( زبان و ادبيات فارسي  پايان آبان اي هاي دوره تست

5Tدقيقه 10: زمان پيشنهادي 
 

 3زبان فارسي 8و  7هاي  درس
 

 است؟ كار رفته  در متن زير چند فعل مركّب به -1
واقع داستان بلند، پيوندي است ميان داستان كوتاه و رمان در. ستان بلند يا رمان قرار دارددر مقابل داستان كوتاه، دا« 

كوشد تـا از امكانـات رمـان     در داستان بلند نويسنده مي. آميزد درميهاي رمان  هاي داستان كوتاه با خصلت كه در آن ويژگي
 ».ي داستان خود بهره بگيرد مايه ها و درون ي گسترش شخصيت در زمينه

 چهار) 4 سه) 3 دو) 2 يك) 1 

     فعل كدام گزينه مركّب است؟ -2

 .گويي در ميان اين كاروان كوچك و كاروانيان بزرگ، بذر محبت پاشيده بودند) 1 
 .دادند اي اظهار عجز و خستگي راه خود را ادامه مي بدون ذره) 2 
 .خزيد اي بيرون مي بخش از ميان خيمه صدايي گرم و جان) 3 
 .بخشيد تالوت قرآن به همه كس و همه چيز عظمت مي) 4 

 ي خود تفاوت معنايي دارند؟ وندي زير با فعل ساده هاي پيش در چند مورد، فعل -3
 تن، برخاستن، واداشتن، بازگشتن، برافراشتن، برشمردن، درگذشتن، برآمدندرآمدن، فراگرف 
 پنج) 4 شش) 3 هفت) 2 هشت) 1 

 ؟شود نمي ديدههاي فعل  يك از زمان در عبارت زير كدام -4
آكُـل روي   يـك روز داش . زننـد  ي يكديگر را با تير مي آكُل و كاكا رستم سايه دانستند كه داش ي اهل شيراز مي همه« 

 »...اش بود  جا كه پاتوق قديمي خانه نشسته بود، همان قهوه سكوي
 ماضي استمراري) 4 مضارع اخباري) 3 ماضي ساده) 2 ماضي مستمر) 1 

» .هـيچ : گـويي؟ بـه سـردي پاسـخ داد     چـه مـي  : آهسته پرسـيدم . اي كرد رفت كه زير لب زمزمه داشت مي«در عبارت  -5
 ؟شود نمي ديدههاي فعل  يك از زمان كدام

 مضارع التزامي) 4 ماضي مستمر) 3 مضارع اخباري) 2 ماضي ساده) 1 

 ؟شود نمي ديدهها  يك از زمان در عبارت زير، كاربرد فعل در كدام -6
. ي ساساني بودند باربد و نكيسا از خُنياگران دوره. است در روزگار گذشته، شعر عاشقانه با موسيقي و آواز همراه بوده« 

 ».خواند ر خود را با صدايي خوش همراه با موسيقي ميخنياگر، شاعري بود كه اشعا
 ماضي استمراري) 4 ماضي نقلي) 3 ماضي ساده) 2 ماضي بعيد) 1 

 ؟دهد نميهاي زير، گذر فعل را تغيير  يك از فعل به كدام» ان«شدن تكواژ  افزوده -7
 گرفتن) 4 گريستن) 3 چكيدن) 2 كشيدن) 1 

 ي هميشگي است؟ اعدههاي زير خالف ق يك از فعل گذراشدن كدام -8
 رستن) 4 رستن) 3 نشستن) 2 گسستن) 1 
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 ؟شود نمي ديدهدر كدام گزينه صامت ميانجي  -9
 نمايان) 4 گريان) 3 روينده) 2 گوينده) 1 

 ؟نيستكدام گزينه درست  -10
 .هاي نبوغ تأليف لوول تامس است شعله) 2 .ي حركت جوهري از صدرالمتألمين است نظريه) 1 
 .هاي تحليلي است نامه از جمله نوشته زندگي) 4 .نويسي است نامه منابع مهم زندگي كتب رجال از) 3 
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 تحليلي -تشريحي ي نامه پاسخ

 فعل مركّب ← )را گسترش داد» قرار«توان  نمي(قراردارد : ي اول فعل جمله 1 ي گزينه -1

 ← كوشـد  مي: ي چهارم وندي ؛ فعل جمله فعل پيش ← آميزد درمي: ي سوم فعل ساده ؛ فعل جمله ← است: ي دوم فعل جمله
 فعل ساده

گسـترش پيـدا   » بهره« ← بگيرد...  و/  بسياريي  بهره/  مختصريي  بهره/  ها بهره/ اي  بهره ← بهره بگيرد: ي پنجم در جمله 
 .مفعول جمله است» بهره«فعل ساده و  »بگيرد«فعل مركّب نيست، بلكه » بهره بگيرد« ← كند مي

از مصدر پاشيدن است و مطميئنـاٌ پاشـيدن فعلـي سـاده     » بودند پاشيده« .هميشه به مصدر فعل توجه كنيد 2 ي گزينه -2
 .فعلي مركب است» ادامه دادن«اما  ري بر ساختمان فعل ندارد؛فعل كمكي ماضي بعيد است و اث» دندبو«. است

كـردن   يعني طلوع» برآمدن«. دتفاوت معنايي كامل دار» آمدن«شدن يا روييدن و با  يعني داخل» درآمدن« 3 ي گزينه -3
گـرفتن،  «بـا  » فراگـرفتن، واداشـتن، بازگشـتني، و درگذشـتن    «تفاوت معنايي . تفاوت معنايي اندكي دارد» آمدن«يا باال آمدن و با 

 آشكار است؛ اما» داشتن، گشتن و گذشتن
 شمردن= برشمردن// افراشتن = برافراشتن ) // بلند شدن(خاستن = برخاستن 

 ماضي ساده :بودماضي بعيد؛  :نشسته بودمضارع اخباري؛  :زنند ميماضي استمراري؛ : نددانست مي 1 ي گزينه -4

: مضـارع اخبـاري؛ داد   :گـويي  مـي ماضي ساده؛  :پرسيدمماضي ساده؛  :كردماضي مستمر؛  :رفت داشت مي 4 ي گزينه -5
 ماضي ساده

 استمراري ماضي: خواند مي// ماضي ساده : بود// ماضي ساده : بودند// ماضي نقلي : است بوده 1 ي گزينه -6

او  ← جا كشـيد  او مبل را تا اين: نمونههم گذرا به مفعول است؛ » كشاندن«گذرا به مفعول است؛  »كشيدن« 1 ي گزينه -7
 جا كشاند مبل را تا اين

 ←گـذرا بـه مفعـول    : گـرفتن // گذرا بـه مفعـول   : گرياندن ←ناگذر : گريستن// گذرا به مفعول : چكاندن ←ناگذر : چكيدن
ي سوم درس گروه فعلي كتـاب   ها در صفحه به اين نكته(گذرا به مفعول و متمم ): چيزي را به چيزي ديگر وصل كردن و گير دادن(گيراندن 

 .)است اشاره شده 3زبان فارسي 

//  رهانـدن  ←ره  :بـن مضـارع   ←) رها شدن( رستن//  گسالندن ←گُسل : بن مضارع ← گسستن 2 ي گزينه -8
  نشاندن ←نشيناندن  ←نشين : بن مضارع ← نشستن //روياندن ←رو : بن مضارع ← رستن
بـرخالف  (دليل دشواري تلفظ، يك كاهش آوايي  تبديل شود، اما به» نشيناندن«به » نشستن«بينيد طبق قاعده بايد  طور كه مي همان
خودتـان  (. گونـه اسـت   هـم همـين  » شكستن«ماجرا گذرا شدن مصدرِ . است تبيدل كرده» نشاندن«را به آن ) ي ديگر مصدرها قاعده

 .)امتحان كنيد

و نمـا  ) ي(، رو)دي(جزئي از ذات اين بن است اما در سه بنِ مضـارع گـو  » گري«در پايان بن مضارع  »ي« 3 ي گزينه -9
جـزء هميشـگي   » ي«نما؛ بنابراين  خودرو، قطب)گياه(گو،  سخن: روند؛ نمونه كار مي ها به هم اين بن الحاقي است و بدون آن» ي«) ي(

 .آيد شمار مي ها، صامت ميانجي به هاي ساير گزينه ها نيست و در واژه اين بن
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ي زنـدگي بزرگـان علـم     هايي كـه دربـاره   كتاب: كتب رجال. (نويسي مراجعه كنيد نامه درس زندگيبه متن  4 ي گزينه -10
 .)نوشتند حديث مي


