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 3زبان فارسي 9 درس
ي  چنـد جملـه  » سالمت، از قضا، سر به هوا، سفر به خير، به اميد ديدار، ديدار بـه قيامـت   به«هاي  ها و تركيب در ميان واژه -1

 شود؟ مي جزئي ديده استثنائي يك

 چهار) 4 سه) 3 دو) 2 يك) 1 

هم كه بـاز نشـاني از وجـود مـن در آن     » ما«ي  داند؛ حتي براي واژه نمي» من«اي خود را  هيچ سيستانيِ نژاده«در عبارت  -2
كـدام نـوع جملـه    » .است هر دو را، در خويش ذوب كرده» شما«و » من«كند كه  استفاده مي» مشما«ي  پيداست، از واژه

 است؟ كار رفته تر به بيش
 چهارجزئي با مفعول و مسند) 2  جزئي با مسند سه) 1 
 چهارجزئي با مفعول و متمم) 4  مفعولجزئي با  سه) 3 

گويا پيش از ورود تركان، مردم در آذربايجان و زنجان نيز، همانند مـردم سـاير منـاطق ايـران بـه      «ي  اجزاي اصلي جمله -3
 اند؟ از چند واج تشكيل شده» گفتند هاي ايراني سخن مي زبان

 1 (19 2 (20 3 (35 4 (36 

 است؟ نه درست مشخص شدههاي عبارت زير در كدام گزي نوع جمله -4

كه ادبيات عصر جاهلي را بهتر از پيشينيان بفهميم، ناچاريم، پيش از هرچيز با چگونگي زندگي اجتماعي و سياسي و  براي اين«
كه ايـن آشـنايي اساسـي و     باشيم و براي آن هاي تمدن مردمان عربستان آشنايي مختصري داشته ترين پديده ديني و نيز عمده

 ».شده، نظري بيندازيم هاي پيش يا به دورترين دوران شناخته بايد به دوران منطقي باشد،
 جزئي با متمم جزئي با مسند، سه جزئي با مفعول، سه جزئي با مسند، سه جزئي با مسند، سه سه) 1 
 جزئي با متمم جزئي با مفعول، دوجزئي، سه جزئي با مفعول، دوجزئي، سه سه) 2 
 جزئي با مسند، چهارجزئي با متمم و مفعول جزئي با مسند، سه جزئي با مسند، سه جزئي با مفعول، سه سه) 3 
 جزئي با مفعول جزئي با مسند، سه جزئي با مفعول، سه جزئي با مسند، سه جزئي با مفعول، سه سه) 4 

مند به تاريخ و  ان عالقهنويسان و كارگردان نامه كمبود منابع پژوهشي معتبر كار را براي فيلم«ي  در ميان اجزاي اصلي جمله -5
 شود؟ مي مركّب ديده -ي مشتق ي مركّب و چند واژه ترتيب چند واژه به» سازد فرهنگ اين سرزمين پيچيده و دشوار مي

 يك -هيچ) 4 سه، دو) 3 دو، يك) 2 هيچ -يك) 1 

» .شـده اسـت   شـناخته   آوري بسياري از عوامل ملكولي سرطان رفت سريع علم و فن هاي اخير با پيش در سال«در عبارت  -6
 اي استفاده شود؟ واژه ي ميان چند بار بايد از فاصله

 1 (17 2 (16 3 (14 4 (13 

 ؟است نرفتهها به عنوان متمم اسم به كار  ي زير،كدام يك از متمم جمله در -7
 ».شود ي آدميان ديده مي ها، در همه نشيني با آن ها و هم نياز به رابطه با ديگر انسان«
 ها ديگر انسان) 2  هرابط) 1 
 ي آدميان همه) 4  ها آن) 3 
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8-  هرچنـد تـدوين ايـن    . هاي دوران تدريسم را به صورت كتاب تنظـيم كـنم   ها و يادداشت عالقه دارم كه جزوه«در عبارت
باري اج، متمم ».ها ساليان چندي است كه مرا از امر دلخواهم كه پرداختن به ادبيات خلّاق است، بازداشته است يادداشت

 ، كدام است؟فعل

 ها اين يادداشت) 4 ادبيات خلّاق) 3  صورت كتاب) 2 امر دلخواهم) 1 

 است؟ در كدام گزينه متمم بر ساير اجزاي جمله مقدم شده -9
 آهو بچه كرد و روبه آرام گرفت/ آن قصر كه جمشيد در او جام گرفت ) 1 
 بهرام گرفتديدي كه چگونه گور / گرفتي همه عمر  بهرام كه گور مي) 2 
 گفت چون صبح بشد ديگري هم مي/ ديشب غم دل به دل بگفتم به نهفت ) 3 
 بايد گفت ديگر غم دل به دل نمي/ من بودم و دل، راز مرا فاش كه كرد؟ ) 4 

رنجيدن، سنجيدن، اندودن، اندوختن، برافروختن، گنجاندن، رهاندن، پوشـاندن، گردانـدن، شـناختن،    «هاي  در ميان فعل -10
 شود؟ مي چند فعل گذرا به مفعول و متمم ديده» افتادن ساختن،

 1 (5 2 (6 3 (7 4 (8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پاسخ كليدي
 
 1 (2 2 (2 3 (2 4 (4 
 5 (1 6 (3 7 (4 8 (1 
 9 (1 10 (1 
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 تحليلي -تشريحي ي نامه پاسخ

ي اسـتثنايي   جملـه . ردشده است و نيـازي بـه فعـل نـدا     اي است كه فعل آن شناخته ي استثنايي جمله جمله 2 ي گزينه -1
توان آن را به دو گروه اسمي، يكي نهاد و  ي استثنايي دوجزئي كه مي باشد، برخالف جمله جزئي قابل تجزيه به نهاد و گزاره نمي يك

 .ديگري گزاره تجزيه كرد
ي  وجود نـدارد؛ پـس جملـه   شان به نهاد و گزاره نيز  ي بدون فعل هستند كه امكان تجزيه دو جمله» به اميد ديدار«و » سالمت به«

 .آيند شمار مي جزئي به استثنايي بدون فعلِ يك
: نهـاد (ها را به نهاد و گزاره تجزيه كرد  توان آن جا كه مي ي استثنايي هستند اما از آن نيز جمله» ديدار به قيامت«و » سفر به خير«

 .آيند حساب مي دو جزئي به) به قيامت// به خير : گزارهديدار؛ // سفر 
 .صفت» هوا سربه«قيد است و » از قضا«

 مسندمفعول و ي چهارجزئي با  جمله ⇐آورد  شمار نمي پندارد، به نمي =داند  نمي: ي نخست فعل جمله 2 ي گزينه -2
 جزئي با مسند ي سه جمله ⇐وجود دارد، قرار دارد  ≠است : ي دوم فعل جمله
: مفعـول  ←جزئـي بـا مفعـول     ي سـه  جمله ⇐گرداند  مي ≠كند  مي ←) يابد گسترش مي» استفاده«(كند  مي: ي سوم فعل جمله

 متممِ مفعول است نه متممِ فعل» ي مشما واژه« ⇐فاده است
 .ي چهارجزئي با مفعول و مسند جمله ⇐است  گردانده =است  كرده: ي چهارم فعل جمله

بـر زبـان   نياز به مفعول و متمم دارد اما در معني  »وگوكردن با ديگران گفت«در معني » گفتن«دانيم كه  مي 2 ي گزينه -3
// مـردم  : نهاد ←جزئي با مفعول است  جمله سه ⇐خواهد  تنها مفعول مي...) مثالً شعر گفتن، تكبير گفتن، سخن گفتن و ( آوردن
 :اجزاي اصلي جمله عبارتند از ⇐گفتند  مي: فعل) // است كند و با فعل تركيب نشده گسترش پيدا مي(سخن : مفعول

 تَند/ گُف / مي / خَن / س / دم / مر : گفتند مردم سخن مي
 

ي خاصـي   اند گذرا به مسند باشد؛ حرف اضـافه تو اين فعل به هيچ شكلي نمي: بفهميم :ي نخست فعل جمله 4 ي گزينه -4
 جزئي با مفعول ي سه جمله ⇐خواه بودنش هم آشكار است  هم ندارد؛ مفعول

 جزئي با مسند ي سه هجمل ⇐وجود داريم  ≠هستيم  =ايم  :ي دوم فعل جمله
آشـنايي مختصـري   : مفعول ←جزئي با مفعول  ي سه جمله ⇐) »داشتن«ماضيِ التزامي از مصدرِ (باشيم  داشته :ي سوم فعل جمله

 مفعول است نه متممِ فعل متممِ» عربستان... با چگونگيِ زندگي اجتماعي و « ⇐
 جزئي با مسند ي سه جمله ⇐باشد  قرار داشته/ باشد  وجود داشته ≠باشد  :ي چهارم فعل جمله
جزئـي بـا    ي سه جمله ⇐) است شده نكره همراه» ي«يابد و در همين جمله نيز با  گسترش مي» نظر«(بيندازيم  :ي پـنجم  فعل جمله

 .متممِ مفعول است نه متممِ فعل» ...هاي پيش يا  دوران« ⇐نظري : مفعول ←مفعول 

/ كمبود منابع پژوهشـي معتبـر   : نهاد ←رجزئي با مفعول و مسند ي چها جمله ⇐ گرداند مي =سازد  مي 1 ي گزينه -5
اي  واژه» كمبـود «دهند، تنها  ها كه اجزاي اصلي جمله را تشكيل مي از ميان اين واژه ←سازد  مي: فعل/ دشوار : مسند/ كار : مفعول

 .خورد نمي چشم مركبي هم به -ي مشتق مركب است و هيچ واژه

3 واج 20= 324 33 2
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هـاي كمكـي،    چنين ميان فعل اصلي و فعـل  مركّب و هم -هاي مركّب يا مشتق دانيم كه ميان اجزاي واژه مي 3 ي گزينه -6
 ).اي واژه ي ميان فاصله(هاي مستقل، يك فاصله  بيايد و ميان واژه) حرفي ي ميان فاصله(فاصله  بايد نيم

ماضي نقلي است؛ پس ميان اجـزاي ايـن فعـل     فعل كمكيِ» است«مجهول و  فعل كمكيِ »شده«. يك واژه است» است شده شناخته«
 .فاصله بيايد نه فاصله بايد نيم

 .است شده شناخته -سرطان -ملكوليِ -عواملِ -از -بسياري -آوري فن -و -علم -سريعِ -رفت پيش -با -اخير -هاي سال -در

آنگاه . مشخّص كنيم كه متممِ كدام اسم استبايد مم است، هرگاه ادعا كرديم كه جزئي از جمله، مت: درس 4 ي گزينه -7
و بتوانيم به كمك  تركيبي قابل قبول باشد» متمم اسم+ حرف اضافه+ اسم«ي  توان اين ادعا را پذيرفت كه مجموعه به شرطي مي

 :هاي ديگري نيز براي اسم مورد نظر بيابيم متمم همان حرف اضافه
 ...صحبت و هم/ مسكن / غذا  به نياز: هاي ديگر قابل قبول است؛ نمونهتركيبي : »رابطه به نياز«
 
 ...دشمنان و / همسايگان / دوستان  با رابطه: هاي ديگر تركيبي قابل قبول است؛ نمونه: »ها ديگر انسان با رابطه«
 
 ...مردان حق و / فراد نااهل ا/ دانايان  با نشيني هم: هاي ديگر تركيبي قابل قبول است؛ نمونه:»ها آن با نشيني هم«

 
است؛ زيرا » ها آن«متممِ » ي آدميان همه«توان گفت كه  را متمم اسم ديگري در نظر گرفت؛ مثالً نمي» ي آدميان همه«توان  اما نمي
م باشـد، بـر   اي نيست كـه نيازمنـد مـتم    واژه» ها   آن«تركيبي قابل قبول نيست؛ به عبارت ديگر » ي آدميان ها در همه آن«تركيب 
 م مي ي اختصاصي حرف اضافهكه به كمك ... و » نشيني هم«، »رابطه«، »نياز«خالفپذيرند خود متم. 

هـاي گـذرا بـه     جـزو فعـل  » اسـت   بازداشته«متمم اجباري جمله است؛ زيرا فعل » امر دلخواهم«گروه اسمي  3 ي گزينه -8
ي پسين  در نقش وابسته» ها اين يادداشت«و گروه اسمي . آيد مي» از«ي اختصاصي  اضافه  مفعول و متمم است كه متمم آن با حرف

)ه به ويژگي. است كار رفته به» تدوين«ي  واژه) اليه مضافم اسم، گروه اسمي  با توجو » پرداختن«كه پس از » ادبيات خلّاق«هاي متم
 .آمده است، نقش متمم اسم را پذيرفته است) به(ي اختصاصي آن  حرف اضافه

 .توان آن را از جمله حذف كرد است و مي كار رفته به عنوان قيد به»  صورت كتاب به»  رت مورد سؤال، گروهدر عبا

 ⇐... آن قصـر كـه    در= آن قصر كه جمشيد در او جام گرفت، آهو بچه كرد و روبـه آرام گرفـت    1 ي گزينه -9
 .است ساير اجزاي جمله مقدم شدهمتمم است؛ بنابراين در اين بيت، متمم بر » آن قصر«

برافروختن //  رااندوختن چيزي // چيزي  را بااندودن چيزي // چيزي  با راسنجيدن چيزي //  ازرنجيدن  1 ي گزينه -10
تواند گذرا به  مي» گرداندن«// كسي  را برپوشاندن چيزي // جايي  را ازرهاندن كسي // جايي  در راگنجاندن چيزي //  راچيزي 

ناگـذر  » افتـادن «//  راسـاختن چيـزي   //  راشناختن كسـي  . // گذرا به مفعول باشد» چرخاندن«اشد يا در معني مفعول و مسند ب
 .است

 اسم متمم اسم

 اسم متمم اسم

 اسم متمم اسم


