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/ يجٍ ضثٍ / مطثٍ تٍ / مطثٍ : اسکان تطثیٍ       تطثیٍ  -1

ادات تطثیٍ

می کىذ جلًٌ گشی وًتُاس چًن سيی تً» 

«می کىذ  پشدٌ دسی سيصگاس چًن صلف تً                             
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سایٍ ی تاالی آن سشي اص سش مه کم مثاد» 

«صان کٍ تا مه سحمتی اص ػالم تاالست ایه                           
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/ مشا ستاسٌ ی صثحی کٍ َش چٍ کًضییذ   » دس تیت : تست

کیذا  سکیه تطیثیٍ     « ضذ آخش اص وظش  واپذیذ مادس تیًد  

محزيف است؟

مطثٍ( 2ادات تطثیٍ                   ( 1

يجٍ ضثٍ( 4مطثٍ تٍ                        ( 3
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َشگاٌ مطثٍ ي مطثٍ تٍ تا یک کسیشٌ  اضافٍ ی تطثیُی        -2

.تٍ َمذیگش متصل ضًوذ یک اضافٍ ی تطثیُی می ساصوذ

دس تطخیص اضافٍ َای تطثیُی تٍ مطاتُت دي جضء تشکییة   *

.ي اضافی تًدن تشکیة تًجٍ کىیم
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« اضیافٍ ی تطیثیُی  » دس کذا  گضیىٍ َمٍ ی تشکیة َا : تست

است؟ 

گًضٍ ی کالٌ   سيی ماٌ   سيی تؼظیم   قثٍّ ی ػشش( 1

آتشيی تىذگان   جمال ػطق   ايج تالغت   تقصیش خًیص( 2

دسيگش صمان   ػصاسٌ ی تاک   ضُذ فایق   مًسم ستیغ( 3

تىات وثات   تحش مکاضفت   مُذ صمیه   تیش مژگان ( 4
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ایجاد لیزتت  / حزف مطثٍ یا مطثٍ تٍ اص تطثیٍ         استؼاسٌ  -3
کطف دس مخاطة

آسایٍ ی استؼاسٌ دس کذا  تیت تیطتش است؟: تست
کطیذ کجا وقاش وقص قامت ي لؼلص َش ( 1

ی طًتی وگش  سشچطمٍ ی کًثش تثیهجلًٌ                                    
دامه تٍ خىذٌ اص لة خًد پش ضکش کىی ( 2

اوذاصد اص گشیثان دسچطم دس چً مشا                                             
سخه وذَم           تٍ چًن تً محتطمی تی تُا ( 3
صلؼل ضکش تاس قىذ ي تستان دستذٌ                                                
لؼل چًن تگشیی تفطاوی گُش اص حقتٍ ی ( 4
تخىذی تىمایی صضکش مشياسیذچًن                                               
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. وًػی استؼاسٌ استاضافٍ ی استؼاسی          -4
تًصیفی یا اضافی استؼاسی تٍ تشای تشکیة َای اضافٍ ی  *

.تًدن تشکیة دقت کىیم 
دس اضافٍ َای استؼاسی مؼمیًال  کلمیٍ ی دي  تیٍ چییض     * 

دیگشی تطثیٍ ضذٌ کٍ محزيف است ي کلمٍ ی ايل جضییی  
.اص آن کلمٍ ی محزيف است 

اگش کلمٍ ی محزيف دس اضافٍ ی استؼاسی         تطخیص -5
اوسان تاضذ ي کلمٍ ی دیگش جضیی اص يجیًد اوسیان تاضیذ    

. اضافٍ ی استؼاسی اص وًع تطخیص است
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دس یک تشکیة اضافٍ ی اقتشاوی کلمیٍ ی  : اضافٍ ی اقتشاوی

. ايل وطاوٍ ي ػالمت کلمٍ ی دي  است

گیًش  –اضیک ضیً    –دسیت سد  –دسیت اسادت  : مثال

استماع

.اضافٍ َای اقتشاوی استؼاسٌ ویستىذ *
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حسًد می کَىمچطم تً می کُىم  چطم کٍ تش » 

«سيضىم  دیذٌ ی تختضکش خذا کٍ تاص ضذ                         
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دس کیییذا  گضیىیییٍ َمیییٍ ی تشکییییة َیییا                                : تسیییت

اوذ؟« اضافٍ ی استؼاسی » 

مؼلم   مشغان تیطٍ   صفحٍ ی ضمیش   امیذ دیذاسػتاب ( 1

سش خًیص   لطافت طثغ   صتان تذسیس   فشقت یاس( 2

  خاس غمآفتاب يفا   َمُمٍ ی ضاگشدان   تاوگ طشب ( 3

مشاقثیت      قفیای  ضتاب مشگ   طشٌ ی پشچیه ػطیق  ( 4

گشیثان مکاضفت 
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است؟ وشفتٍدس کذا  تیت استؼاسٌ اص وًع تطخیص تٍ کاس : تست

خیذایا  / دس ایه تاصاس اگش سًدیست تا دسيیص خشسىذ اسیت  ( 1

مىؼمم گشدان تٍ دسيیطی ي خشسىذی

کیٍ  ضیشمىذٌ سَیشيی   / فشدا کٍ پیطگاٌ حقیقت ضًد پذیذ ( 2

ػمل تش مجاص کشد

اص سش صلف تیً دس  / دس آفا  گطادٌ است ي لیکه تستٍ است ( 3

پای دل ما صوجیش

ای خًضا اییه جُیان تیذیه    / گل تخىذیذ ي تاؽ ضذ پذسا  ( 4

َىگا 

12

www.farayand-pasokh.com

021 47626200         09121247864        021 88812590 



دس حیشتم اص صاسی تىثًس کٍ ایه طفل» 

«تذخً ضًد آن د  کٍ دس آغًش ي کىاس است                       
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.تٍ کاس تشدن لفظ دس غیش اص مؼىی خًدمجاص           -6

.َمًاسٌ تیه لفظ مجاص ي مؼىی رَىی ساتطٍ ای يجًد داسد *

.استؼاسٌ   مجاصی است تا ساتطٍ ی مطاتُت *

جض تٍ کل   کل تٍ جض   محل   جیىس ي  : دیگش سياتط مجاص *

. ...
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َش چىذ چً گل گًش فکىذیم دسیه تاؽ» 

«تشد ساٌ تٍ جایی وطىیذیم  کٍحشفی                                   

 

15

(91 -سشاسشی اوساوی)  

www.farayand-pasokh.com

021 47626200         09121247864        021 88812590 



تٍ کاس ...... آسایٍ ی مجاص دس َمٍ ی اتیات صیش تٍ جض تیت : تست

.سفتٍ است

تشآمذ صَیش دي سی ٍ تیً  ي    / تٍ ضثگیش َىگا  تاوگ خشيس ( 1

کًس

ویامذ تیً سا َییا اص آن   / چً اي ضُش ایشان تٍ گطتاسة داد ( 2

تخت یاد

يگش سش فشاص  گضوذ يسا/ کٍ گش مه دَم دست  تىذ يسا (  3

تیش آن سیان کیٍ سییمشؽ     / تُمته گض اوذس کمان ساوذ صيد ( 4

فشمًدٌ تًد 
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ٍ ی  ی گضیىٍ َمٍ: تست ٍ ی مجاص .......... َا تٍ جضگضیى داسای آسای
. است

آوکٍ جان تخطیذ ي ایمان خیاک  / آفشیه جان آفشیه پاک سا ( 1
سا 
دس افتاد  صمستی تیش سیش   / چً آضامیذ  ایه پیماوٍ سا پاک ( 2

خاک
چیشا اص دس حیق ضیً  صسد    / وشفتم تٍ محشيمی اص َیا کًی ( 3

سيی
غم آمذ جُان سا اص آن کیاس  / خشيضی تشآمذ صدضت ي صضُش ( 4

تُش
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ٍ ی کاسی سا میکىایٍ         -7 گًییم ي خًد آن کاس سا اسادٌ  وطاو

.کىیم  می

.وطاوٍ ی ضشمىذگی است سيی صسد ضذن: مثال

دل افشيص تشي ضادی که ای یاس» 

«چىذیه مخًس غم  خاکت می خًسدچً                                     
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؟ومی ضًددس کذا  تیت مؼىای کىایی یافت : تست

گش َمیٍ صآَیه تیًد گیشدد     / َش وگاسی کان تًد تش سيی آب ( 1

خشاب

صلؼلص یافت چًن ضکش وثاتی/ وماصش تشد چًن سثضٌ وثاتی ( 2

چً مطک است تیی قیمیت   / َماوا کٍ دس فاسس اوطای مه ( 3

اوذس خته

ػىان تشتافت تا اي َیم  / گفتاس آن صن خًن فطان ضذ ضٍ اص ( 4

ػىان ضذ

19

www.farayand-pasokh.com

021 47626200         09121247864        021 88812590 



دس کذا  تیت سٍ جملٍ ی کىایی  دس یک مفًُ  تیٍ کیاس   : تست
سفتٍ است؟

گشت آسیًدگی  / صػقل اوذیطٍ َا صایذ کٍ مشد  سا تفشسایذ ( 1
تایذ تشي ػاضق ضً ای ػاقل

تگیشوذ آستیه / گشيَی َمىطیه مه خالف ػقل ي دیه مه ( 2
مه کٍ دست اص دامىص تگسل 

گل اص خیاس   / گش  تاص آمذی محثًب سیم اوذا  سىگیه دل ( 3
تش آيسدی ي خاس اص پا ي پا اص گل

ضیتش جیایی   / اگش ػاقل تًد داوذ کٍ مجىیًن صیثش وتًاویذ    ( 4
تخًاتاوذ کٍ لیلی سا تًد مىضل
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اگش تىاسة مؼىیایی حیذاقل تییه دي          مشاػات وظیش  -8

کلمٍ تشقشاس تاضذ آسایٍ تىاسة یا مشاػیات الىظییش ضیکل         

.می گیشد

آن پشیطاوی ضة َای دساص ي غم دل »

«َمٍ دس سایٍ ی گیسًی وگاس آخش ضذ                               

21
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. ای اضاسٌ ضًد تاسیخی یا اسطًسٌ ي افساوٍ
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.ضًد ی تلمیح یافت می آسایٍ.....ی اتیات تٍ جض تیت  دس َمٍ: تست
ٍ / ضىًد ضاٌ تشکان سخه مذػیان می( 1 ی خیًن   ضشمی اص مظلمی

سیاييضص تاد
مه ویم آد  چیشا تیی   / گشچٍ وامت گىذ  ي آستاوت جىت است( 2

ا  اص وان تً تُشٌ
وسییم صلیف تیً اص    / سسذ دسیتم  ومیچً ضامت تٍ چیه صلف ( 3

جًیم مطک واب می
َمچًن خلیل سىثل / دس تاؽ فضل صآتص طثغ چً آب خًیص( 4

ا  ي سیحان ومًدٌ
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آيسدن مصشع یا تیتی اص ضیاػشی دیگیش دس    تضمیه       -10

.ي حذیااثىای ضؼش خًد ي یا دس میاوٍ ی وثش تا اضاسٌ تٍ آیٍ 

ي وییض داسیتان   ( َمای سحمت)دس دسس َای غضل ضُشیاس  

.خسشي اص ایه تکىیک تٍ خًتی استفادٌ ضذٌ است
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استفادٌ اص دي کلمٍ تا مؼاوی متضاد دس ضیؼش ي   تضاد      -11

.وثش سا گًیىذ

اص آن مژگان اي دست دػا تش آسمان داسد» 

«تیماسشچطم  ضفای کٍ دایم اص خذا خًاَذ                 
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ٍ ی تضاد يجًد داسد؟: تست دس کذا  تیت تیطتشیه آسای
(91-سشاسشی سیاضی)                                                                

ای لیة ضییشیه   / ضًس فشَاد تٍ پشسص سش تٍ صیش افکىذٌ تًد( 1
جًاب تلخ سشتاال چشا

تحمل می کىم تیا  / قىاػت می کىم تا دسد چًن دسمان ومی یاتم ( 2
صخم چًن مشَم ومی تیىم

آن سا کیٍ فلیک   / ضیشیه وىماییذ تیٍ دَیاوص ضیکش يصیل     ( 3
.صَشجذایی وچطاوذ

مشگم سسییذٌ تیًد   / گشدين مشا ص محىت َستی سَا وخًاست( 4
 يلیکه خذا وخًاست

25

www.farayand-pasokh.com

021 47626200         09121247864        021 88812590 




