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3زبان فارسي 20T هاي سيزدهم تا شانزدهم درس 
 

شـعر تعليمـي شـعري    . دارترين اقسام شعر در ادبيات فارسي، شعر تعليمي است ترين و دامنه يكي از گسترده«در عبارت  -1
ب چند تركيب وصفي ترتي به» .ي آن تعليم و آموزش مطالب علمي، اخالقي يا هنري باشد است كه قصد گوينده و سراينده

 شود؟ مي و چند تركيب اضافي ديده
 1 (8 ،7 2 (5 ،7 3 (5 ،6 4 (6 ،6 

ي اصـلي   زمينـه . كوب ساليان دراز به تـدريس و تربيـت دانشـجويان اشـتغال داشـت      دكتر عبدالحسين زرين«در عبارت  -2
ترتيـب، چنـد تركيـب اضـافي و      به» .تأليفات و تحقيقات او نقد و ادب و شناساندن فرهنگ و تاريخ اسالمي و ايراني است

 د دارد؟چند تركيب وصفي وجو
 1 (7 ،5 2 (7 ،6 3 (8 ،5 4 (9 ،6 

كرد كه اگر يكـي بـه مـن     يكي به ديگري پرخاش مي. در گذر از كويي، يك روز دو تن را در حال نزاع ديد«ت در عبار -3
هرچه خواهي به من گـوي كـه اگـر هـزار گـويي، يكـي هـم        : موالنا روي به آن ديگري كرد و گفت. گويي، هزار بشنوي

 رفته است؟كار  ي پسين به ي پيشين و چند وابسته ترتيب چند وابسته به» .نشنوي
 1 (9 ،1 2 (7 ،1 3 (1 ،2 4 (2 ،2 

 هاي اسمي زير به اين شكل است؟ ار كدام يك از گروهنمود -4
 ي موسيقي سنّتي اجراي زنده) 2 ي فوتبال پخش مستقيم مسابقه) 1 
 كتاب خواندني، آموزنده و پرفروش) 4 آرزوي مردم سرزمين ايران) 3 

 است؟ كار رفته به» متمم اسم«در عبارت زير، كدام گزينه به عنوان  -5
ناپذير وجود آدمي را از قلمرو راز و رمـز، بـه مـرز وضـوح      ظاهر توضيح هاي به شناسي، توانايي راروانرود كه دانشِ ف اميد مي«

تـري را   هاي بيشتري را براي آشنايي با اين موضوع فراهم سازد و به بركت كشفيات نو و مستدل، افق روشن سوق دهد و زمينه
 ».فرا راه پژوهشگران بگشايد

 ز وضوحمر) 2  قلمرو راز و رمز) 1 
 بركت كشفيات نو و مستدل) 4  اين موضوع) 3 

 است؟ كار رفته به» شاخص«ي زير، چند  در جمله -6

واقع در اين زمينـه اسـتاد هسـتند،     ي علوم كه به مهندس بهرامي براي حلّ اين مشكل به دكتر غفوري، استاد شيمي دانشكده«
 ».مراجعه كرد

 چهار) 4 سه) 3 دو) 2 يك) 1 
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چون هرچه كنم به گمان خواهد بود، اين . كه مرا خلق اختيار كردند كه بهترين خلقي، غرّه نتوان گشت ينبه ا«در عبارت  -7
 ترتيب چيست؟ هاي اسمي به نوع وابسته در گروه» .گمان در حق خويش برم، بهتر

 اليه صفت برترين، صفت اشاره، مضاف) 1 
 اليه صفت برترين، صفت بياني، صفت اشاره، مضاف) 2 
 اليه اليه، صفت اشاره، مضاف ضافم) 3 
 اليه، صفت برتر اليه، صفت مبهم، صفت اشاره، مضاف مضاف) 4 

 ؟نيستوجود كدام گزينه در نثر، دليلي بر هنري بودن آن  -8
 احساس و عاطفه) 4 چگونگي كاربرد زبان) 3 آميز بيان طنز) 2 رعايت قواعد زبان) 1 

 ؟نيستدرست » طنز«كدام گزينه در مورد  -9
 .بخشد ي هنري مي يكي از عواملي است كه به بيان جنبه) 1 
 .هاست اساس آن، برهم زدن عادت) 2 
 .گردد ها، خواننده را به زيبايي و پاكي رهنمون مي ها و پلشتي نمايي زشتي با بزرگ) 3 
 اي است ناشي از رضايت و شادماني ي حاصل از طنز، خنده خنده) 4 

سخنراني مكتوب و هويت اصلي تلويزيون سخنراني مصور و هويت اصـلي راديـو در   هويت اصلي مطبوعات «ي  در نوشته -10
هـاي طنزپردازانـه    يك از شـيوه  نويسنده از كدام» يا بگو سخنراني موجي! چنين حالتي، سخنراني راديواكتيويته خواهد بود

 است؟ بهره برده
 جا كردن حوادث و وقايع جابه) 1 
 فتن كاربردهاي متفاوت يك واژهبازي با كلمات و در نظر گر) 2 
 گرفتن از فرهنگ عاميانه بهره) 3 
 ها هاي طنزآميز براي شخصيت گرفتن نام بهره) 4 
 
 
 
 
 
 
 

 پاسخ كليدي
 
 1 (1 2 (4 3 (4 4 (3 
 5 (3 6 (2  7 (3 8 (1 
 7 (4 8 (2 
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 تحليلي -آموزشيي  نامه پاسخ

بگـذاريم و  » م«هـا   اليه و زير مضاف» ص«ها  زير صفت گذاري كنيم و سپس دانيم كه در آغاز بايد كسره مي 1 ي گزينه -1
 :باشيم ها خوب توجه داشته ها و حذف پايه در پايان به هم

 .است تعليمي، شعرِ فارسيدر ادبيات  شعراقسامِ  دارترين دامنهو  ترين گستردهيكي از 
 

 .باشد هنرييا  اخالقي، علمي البِمطتعليم و آموزشِ  آن يِ نويسندهو  گويندهشعري است كه قصد  تعليميشعرِ 
 

» الـف «ي  باشـد، واژه  داشـته » ج«اي ماننـد   پايـه  هـم » ب«ي  باشـد و واژه » ب«ي  ي واژه وابسـته » الف«ي  اگر واژهروشن است كه 
ضريب تر در ميان باشد  پايه يا بيش و اگر دو هم( 2يك ضريب ) ص يا م(نيز هست؛ در اين حالت براي اين وابسته » ج«ي  وابسته

 .گيريم نظر ميدر) تر يشيا ب 3
هـاي   گردند و وابسته پس از خود برمي اسمهاي پيشين، به اولين  وابسته: ايد هاي اسمي كه از ياد نبرده در گروهرا ي اصلي  اين قاعده

 .پيش از خود اسمپسين به اولين 
گيـريم   ضـريبي درنظـر نمـي    ⇐پايه نـدارد   هم» اقسام« ←است » اقسام«ي اولين اسم پس از خود يعني  وابسته» ترين گسترده«
 .)خواهد دارترين هم به همين دليل ضريبي نمي دامنه(
هم به همين دليـل ضـريب   » نويسنده«(گيريم  ظر نميضريبي درن ⇐پايه ندارد  هم» قصد« ←است » قصد«اليه  مضاف» گوينده«

 .)خواهد نمي
 ⇐نيز هسـت  » گوينده«ي  وابسته» آن« ⇐است » گوينده«پايه دارد و آن  هم» نويسنده« ←است » نويسنده«اليه  مضاف» آن«

 .درنظر بگيريم» 2«ايد براي آن ضريب در اين مورد ب
 .خواهد مي» 2«ضريب » مطالب« ⇐پايه دارد  هم» آموزش« ←است  »آموزش«اليه  مضاف» مطالب«
 :خواهند هيچ يك ضريب نمي ⇐پايه ندارد  هم» مطالب« ←هستند » مطالب«هرسه، صفت » هنري«و » اخالقي«، »علمي«

 .است تعليمي، شعرِ فارسيدر ادبيات  شعراقسامِ  دارترين دامنهو  ترين گستردهيكي از 
 

 باشد هنرييا  اخالقي، علمي مطالبِتعليم و آموزشِ  آن ي نويسندهو  گويندهشعري است كه قصد  تعليميشعرِ 
 

 تركيب اضافي 7تركيب وصفي و  8 ⇐

 4 ي گزينه -2
 ،او تحقيقـات و  تأليفـات  اصـليِ يِ  زمينـه . اشتغال داشـت  دانشجويانبه تدريس و تربيت  درازساليانِ  كوب زريندكتر عبدالحسينِ 

 
 تركيب وصفي 6تركيب اضافي و  9 ⇐است  ايرانيو  اسالمي تاريخو  فرهنگشناساندنِ نقد و ادب و 

 

كار روند، اسم  تنها به به» ديگري«يا » يكي«ايد، اگر  كه حتماً در كتاب آموزشي نشر دريافت خواندهطور همان 4 ي گزينه -3
 .آيند شمار مي هاي مهم اسم مبهم به نيز از نمونه» هركه«و » هرچه«. مبهم هستند

 2´ص  2´ص  م م

 ص ص ص م ص

 م م م م ص ص ص ص

 ص ص ص م ص

 2´م 2´م م م ص ص ص ص

 2´م 2´م ص م م ص م
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 ي پسين وابسته ⇐ي نكره است  نشانه» كويي«در » ي«
 ي پيشين وابسته ⇐صفت شمارشي است » يك روز«در » يك«
 ي پسين وابسته ⇐اليه است  مضاف» در حالِ نزاع«در » نزاع«
 ي پيشين وابسته ⇐صفت اشاره است » آن ديگري«در » آن«
پـس بايـد آن را صـفت    ! تواند صفت باشد؛ چون پس از آن اسمي نيامده است كه بخواهـد صـفت آن باشـد    جا نمي در اين» هزار«

 .شمار آورد كه در حكم اسم است جانشين اسم به

صـفت آن و  » ممسـتقي «ي گـروه اسـت،    هسـته » پخش«،  »فوتبالي  مسابقهپخش مستقيم «در گروه اسمي  3 ي گزينه -4
 . است )اليه مضاف اليه مضاف(» مسابقه«اليه  مضاف» فوتبال«جا،  ، كه البته در اين اليه آن مضاف» ي فوتبال مسابقه«

 :هاي زير ترسيم كرد توان به شكل نمودار پيكاني اين گروه را مي
 

21TUپخشU21T 21TUمستقيمU21T 21TUي مسابقهU21T 21TUفوتبالU21T  20T20ياT  21TUپخشU21T 21TUمستقيمU21T 21TUي مسابقهU21T 21TUفوتبال 
 
 

اليـه   نيـز مضـاف  » موسيقي سـنّتي «. صفت آن» زنده«ي گروه است و  هسته» اجرا«، » ي موسيقي سنّتي اي زندهاجر«مي در گروه اس
نمودار پيكاني اين گـروه  ) ي وابسته اليه است؛ يعني وابسته مضاف  صفت. (است» موسيقي«صفت » سنتّي«باشد كه در آن  مي» اجرا«

 .شود اسمي قبل رسم مياسمي نيز يقيناًَ مشابه نمودار گروه 
چنـد اسـم بـه كمـك     » هسـته «در اين گروه پـس از  . ي گروه است هسته» آرزو«، »  آرزوي مردم سرزمين ايران«در گروه اسمي 

» ايـران «؛ يعنـي  اليـه اسـم قبـل از خـود اسـت      ها مضـاف  پس هر يك از آن اند؛ در پي هم آمده) كسره(و صفت  نماي اضافه نقش
در نگـاهي ديگـر   . (»آرزو«اليـه   مضـاف » مردم سرزمين ايران«و » مردم«اليه  مضاف» سرزمين ايران«ست، ا» سرزمين«اليه  مضاف

ي  ي وابسته يا همان وابسـته  ي وابسته وابسته» ايران«ي وابسته و  وابسته» سرزمين«.ي هسته است وابسته» مردم«توان گفت كه  مي
 .تر است هاي زير رسم كرد كه حالت سوم رايج توان به شكل نمودار پيكاني اين گروه اسمي را مي.) ي سوم مرتبه

 
21TUآرزويU21T 21TUمردم سرزمين ايرانU21T 21 ياTUآرزويU21T 21TUمردمU21T 21TUسرزمين ايرانU21T 21 ياTUآرزويU21T 21TUمردمU21T 21TUسرزمينU21T 21TUايران 

 
 

هاي كتاب هستند كه به  هر سه صفت» پرفروش«و » آموزنده«، » خواندني«، » كتاب خواندني، آموزنده و پرفروش«در گروه اسمي  
 :نمودار اين گروه به اين شكل است. اند پايه شده هم» و«و حرف پيوند ) ،(» رنگد«كمك 

 

21TUكتابU21T 21TUخواندنيU21T، 21TU آموزندهU21T  21وTUپرفروشU21T  
 

گيـرد   مـتمم مـي  ) بـا (ي اختصاصـي خـود    هاست كه به كمك حرف اضـافه  جزو آن دسته از اسم» آشنايي« 3 ي گزينه -5
 )كسي/ آشنايي با چيزي (
 :روند كار مي هميشه به همراه مفعول و متمم به» سوق دادن«شده از مصدر  ي ساختهها يك فعل مركّب است و فعل» دهد سوق«

 دادن وقسكسي را به جايي / چيزي 
 .آيند شمار مي به) متمم قيدي(متمم اختياري فعل » قلمرو راز و رمز«، متمم اجباري فعل و »مرز وضوح«بنابراين 
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آينـد؛ ماننـد    فاصله پيش از اسم مـي  نمايي بي يچ نشانه و نقشها، عناوين و القابي هستند كه بدون ه شاخص 2 ي گزينه -6
ي  استاد شـيمي دانشـكده  «در گروه اسمي » استاد«، اما »دكتر غفوري«و » مهندس بهرامي«هاي اسمي  در گروه» دكتر«و » مهندس«

ي اين گروه اسـت؛ البتـه كـل ايـن      هسته» استاد« ←است  نماي كسره آمده باشد؛ زيرا بعد از آن، نقش» شاخص«تواند  نمي» علوم
 .است آمده» دكتر غفوري«گروه به عنوان بدل براي 

 

ي هسـته   طور مستقل وابسـته  هر يك به» ي علوم دانشكده«و » شيمي«، »ي علوم استاد شيمي دانشكده«چرا در گروه اسمي  :پرسش
اسـتاد  «عبارت ديگر تفاوت ساختمان دو گـروه   شمار نياورديم؛ به به» شيمي«يه ال را مضاف» ي علوم دانشكده«هستند و چرا » استاد«

 در چيست؟» ي علوم هاي دانشكده استاد كالس«و » ي علوم شيمي دانشكده
 ←(» شش دستگاه دوربين فيلمبرداري نو«شويد كه چرا در گروه اسمي  راحتي متوجه مي وقت به اگر به پاسخ اين سؤال برسيد؛ آن

 .برداري آيد، نه فيلم شمار مي به» دوربين«صفت » نو«، )2درس گروه اسمي  2خودآزمايي 
هاسـت و   ها هيچ سردرنياورديد، تقصير شما نيست؛ تقصـير مـا معلـم    ها جواب دهيد يا اصالً از اين حرف اگر نتوانستيد به اين سؤال

ي پاسخ اين است كه شانس گرفتن جـايزه را   قصد ما از طرح اين مسئله بدون ارائهبه هر حال . هاي درسي قدري هم تقصير كتاب
 !هايتان هستيم از شما سلب نكنيم، منتظر جواب

 

 :تواند شاخص باشد، زيرا ، نمي»در اين زمينه استاد هستند«ي  در جمله» استاد«ي پاسخ تست؛  ادامه
 .است اسمي نيامده» استاد«بعد از  -1 
 .است قرار گرفته» مسند«در اين جمله در جايگاه » استاد« -2 

 .)جا نقش متمم دارد در اين(ضمير است نه صفت  ⇐است  اسمي نيامده» اين«پس از  3 ي گزينه -7
 بهتـرين «بايـد  ! تـر  كسي فقط يك نفر است نه بـيش جاكه هر كند و ازآن خودش صبحت ميي  كه فردي دارد درباره با توجه به اين

اليـه   مضاف» خلق«هسته است و » بهترين« ⇐خواند تا بر يك نفر داللت كند نه جمعيتي و خلقي » بهترينِ خلق«را به شكل » خلق
 .)رد شدند 3و  1هاي  گزينه(آن 

 .آيد شمار نمي در آن، جداگانه صفت به» هر«اسم مبهم است و » هرچه«
آيـد   شمار مـي  پس اسم به.) بهتر است(مسند جمله است » بهتر«. »حق«اليه  مضاف» خويش«مان است و صفت اشاره براي گ» اين«

 نه صفت

 1 ي گزينه -8

 4 ي گزينه -9

وار، مانند كسي  ديوانه -2از جنس موج  -1(» موجي«ي  جا نويسنده با استفاده از ايهام موجود در واژه در اين 2 ي گزينه -10
 .است ود را طنزآميز كردهسخن خ.) هاي حاصل از انفجار شده است ي موج كه دچار ضربه


