اﻓﻖ:کرانﺔآسمان

ﻇلمت:تاریکی

ﺗوﻓیﻖ:موفّقیت

عﻨایت:لطﻒ،کمک

ﺟملﻪ:همگی،ک ً
ﻼ

غفلت:نادانی،گمراهی

درازدسﺘی:اهانت،بیاحترامی

غوغا:شوروهیجان

دستﺁﻭیﺰ:وسیله،بهانه

ﻓارﻍ:آسوده

دﻭﮔانﻪ:نمازدورکعتی

ﻓرﻭﻍ:نور،روشنایی

رحمة اﷲ علیﻪ:رحمتخداوندبراوباد

ﻛارﮔﺸا:کمکرسان،یار

رهﺴﭙار:راهی،مسافر

ﻛاﻡ:آرزو

زاﺋر:زیارتکننده

مﺘﻌﺒّﺪ:عبادتکننده

زنﺠرﻩ:حشرهایباصدایشبیهبهزنگ،جیرجیرک

مصﺤف:قرآن

ﺷبخیﺰ:شبزندهدار

مونﺲ:همدم،یار

ﻃایفﻪ:گروه،دستهایازمردم

هﺴت ُﻛﻦ:پدیدآورنده،خالﻖ
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ﻃفولیّت:کودکی

ای

کارگشای

هرچه

هستند

نام

تو،

کلید

هرچه

بستند

ایخداییکهگرهگشایهمﺔدشواریهاهستی؛نامتو،کلیدهمﺔمشکﻼتودرهایبستهاست.

کن اساﺱ هستی
ای هست
ِ

کوته

ز

درت،

دراز

دستی

ایکسیکهتمامدنیارابهوجودآوردهای؛هرگونهبیاحترامیواهانتی،ازدرگاهتودورباد(.دوراست).
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یاد دارم که در ایّام طفولیّت ،متعبّد بودم و شبخیز.
بهیادماستکهدردورانکودکی،بسیارعبادتمیکردموشبزندهداربودم.

همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته.
تمامطوﻝشبرانخوابیدهبودموقرآنرادردستوآغوشگرفتهبودم.

یکی سر برنمیدارد که دوگانهای بگزارد.
کسیبیدارنمیشودکهدورکعتنمازبخواند.

تو نیز اگر بخفتی ،به از آن که در پوستین خلق ،ا ُفتی.
ِ
توهماگربخوابی،بهترازآناستکهبدگوییوغیبتمردمرابکنی.
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ﺟﻤﻠﻪ
هدﻑهرارتباﻁوگفتوگویی،انتقاﻝپیاماست.
انتقاﻝپیامدرزبان،بااستفادهازجملهانجاممیشود؛جملهواژهیامجموعهایازواژههااستکهمعنایکاملی
رامنتقلمیکنند.
بهمواردزیرتوجهکنید:
ّ
بارانبارید.



باران

کتاﺏرابازکردم.



کتاﺏرا

گلِزیباییاست.



گلِ زیبایی

درعبارتهای2،1و،3معنایکاملوواضحیمنتقلمیشودکهبهآنهاجملهمیگوییم.
اماشمارههای5،4و،6واژهیاوا ژههاییهستندکهمعنارابهخوبیوروشنی،منتقلنمیکنند؛پسجملهنیستند.

جمله

واژه یا مجموعهای از واژهها که در کنار هم ،معنای کاملی را میسازند و پیام واضحی را منتقل میکنند.
جمله ،از دو بخش اصلی تشکیل میشود :نهاد و گزاره

		
دستخط دیدنیِ او
بهار ،شاید زیباترین فصل باشد	 .
		
ستارۀ دنبالهدار

واژههای همآوا

خطی زیبا دارد.
دومین روز ماه
ستارۀ کوچکی دیدم.

بعضی از واژهها از نظر شنیداری و گفتاری ،یکسان هستند ،ا ّما از نظر نوشتاری و معنایی تفاوت دارند:
غذا (خوردنی)

قضا (سرنوشت)

غزا (جنگ)

توجه داشته باشیم.
به این نوع واژهها ،همآوا میگویند .در نوشتن واژههای همآوا ،باید به تفاوت معنایی آنها ّ
نمونههایی از واژههای همآوا:

اساس :بنیاد و پایه

اثاث :لوازم خانه

ثواب :پاداش

صواب :درست

حیات :زندگی

ّ
محوطهای در خانه ،حصار
حیاط:

خاست :بلند شد

خواست :میل  ،آرزو  ،طلب

خان :مرحله  ،رئیس

خوان :سفره

خـرد :کوچک ،ریز
ُ

خورد :خوراک ،فعل ماضی

خوار :کمارزش و کوچک

خار :تیغ گل یا خاشاک

راضی :خشنود  ،قانع

رازی :نام دانشمند ایرانی ،چیزی پنهانی

سفر :مسافرت

صفر :ماه صفر

سیف :شمشیر

صیف :تابستان

عرض :پهنا

ارض :زمین

َعلَم :پرچم

اَل َم :درد و رنج

عمارت :آبادانی

امارت :فرمانروایی

غریب :بیگانه

قریب :نزدیک

نصر :پیروزی

نثر :نوشتهای که شعر نیست

نواحی :ناحیهها

نواهی :نهی شدهها
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برای تمرین ،جملهها را با عالمت

مشخّ ص کنید.
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آیا برای واژههای زیر ،واژههای همآوای ﺩیﮕری ﺳراﻍ ﺩارید؟



 

بهر بهخاطر

سد دیواریدربرابرآﺏ
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یکنویسندۀحرفهای،هنگامنوشتنمتنهایرسمی،ازواژههاوفعلهایشکستهوعامیانهاستفادهنمیکند.به
ایندوجملهدقّتکنید:

غصههای انسان زیاد بشه ،هیچ پناه و یاری بهتر از خداﺵ برای اون نیست.
وﻗتی ّ
غصههای انسان زیاد شود ،هیچ پناه و یاری بهتر از خدایﺶ برای او نیست.
وﻗتی ّ

فعل»شود«،واژۀ»خدایش«وضمیر»او«درجملﺔا ّوﻝبهشکلشکستهوگفتاریبهکاررفتهاند؛کهایننوع
کاربردواژههادرنوشتههایرسمی،جایزنیست.
بهاینجملهتوجهکنید:
ّ

رو به آسمان کردم و خدای مهربونم را از عمق وجودم ،صدا زدم.
ﺩر عﺒارتی که ﺧواندیم ،کداﻡ واژه به ﺷﻜﻞ ﺷﻜﺴﺘه و اﺷﺘﺒاه به کار رﻓﺘه اﺳت؟

پس،آموختیمکهدرمتنهاونوشتههایرسمی،نبایدازواژههاوفعلهایشکستهاستفادهکنیم.البتهدرمواردی
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استﺜنایی،میتوانازواژههاوفعلهایشکستهاستفادهکرد؛مﺜ ً
وگویشخصیتهاییکداستان.
ﻼهنگامگفت
ّ
ایراﺩ جملﺔ زیر را ﭘیدا کنید و آﻥ را بازنویﺴی کنید.

برایت آرزو میکنم که روزگارت هر روز ،بهتر از روز ﻗبﻞ باشه.

ﺟاﻥﺑﺨﺸﻰ
درساﻝششمخواندیمکه»اگرحاﻻتورفتارانسانرابهغیرانساننسبتبدهیم،ازآرایﺔجانبخشیاستفاده
کردهایم«.مﺜ ً
ﻼبگوییم»:برگپاییزی،رقصیدوبرزمینافتاد«.دردرﺱزنگآفرینش،نمونههاییازجانبخشی
بهچشممیخورد.
بخشی،تشخیﺺیاشخصیتبخشیاست.
نامدیگرآرایﺔجان
ّ

الهی ﺿعیفان را پناهی .مﺆمنان را گواهی .چه عزیز است آن کﺲ که تو خواهی...

تماملحظههایزندگیام،عشﻖبهخدابودومناجات.باوجوداینکهکتاﺏهایی
نوشتهاموشعرهاییسرودهام،ا ّماهمهمراباهمینعشﻖومناجاتهایعارفانهام
السائرین،ترجمﺔطبقات
میشناسند.کتاﺏهایمن،تفسیرقرآن،الهینامه،منازﻝ ّ
صوفیهو...است؛ا ّماکتاﺏ»مناجاتنامه«مشهورتریناﺛرمناست.دراینکتاﺏ،
بازبانیسادهوصمیمیوباحالتیآهنگینوشعرگونه،باخدایخودرازونیازو
صحبتکردهام.

ای نام تو بهترین سرآغاز بینام تو نامه کی کنم باز؟
درود!منالیاﺱبنیوسﻒمعروﻑبهنظامیهستم؛البتّهنظامیگنجوی!
هایمنازمجموعﺔلیلیومجنوناست.منبه
شعریکهخواندیدازسروده
است.منبه
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منخواجهعبداﷲانصاریهستم؛عارفیازشهرهرات،یادگارقرنچهارموپنجم.

اﻻسرار،خسروو
جزلیلیومجنونمﺜنویهایدیگریهمدارم؛ازجمله:مخزن
خسروو
شیرین،اسکندرنامهوهفتپیکر.
شهرتمندر»داستانسرایی«بهزبانشعراست.
منوادیببزرگ،نظامیعروضی،هردوهمنامهستیموهردودریکقرن(قرن)6زندگیمیکردیم.برای
اینکهمادونفرراباهماشتباهنگیرید،میتوانیدناممنراباآﺛارمبهخاطربسﭙارید:
خمسهیاپنجگنج

نظامیگنجوی

اﺩﻳﺒاﻥ ﺩﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﻣﻰﺷﻨاﺳﻴم:
ناﻡ اﺩیﺐ

تخلّص

ﻗرﻥ

آﺛار

توﺿیﺤاﺕ
هایمهمسعدی،
کتاﺏگلستان،یکیازکتاﺏ
ّ

الدین سعدی
ابومح ّمدمشرﻑ ّ
مصلﺢبنعبداﷲ

شیﺦاجل

7

بوستان،گلستان
دیواناشعار

بهزباننﺜرنوشتهشدهاستوگاهدرآن
شعرنیزدیدهمیشود.اینکتاﺏدر8بخش
مختلﻒنوشتهشدهاستوشاملمطالب
جذاﺏ،تعلیمیوپندآموزاست.

11

ناﻡ اﺩیﺐ

تخلّص

ﻗرﻥ

سعدالدینمحمود
ّ

شبستری

8

قیصرامینپور

ــ

معاصر

آﺛار

توﺿیﺤاﺕ
شیﺦمحمودشبستریازعارفانسرشناﺱ
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گلشنِ راز

قرنهشتماست.کتاﺏگلشنِ راز،

کنزالحقایﻖ

معروﻑتریناﺛراوست.اینکتاﺏبهزبان

سعادتنامه

شعردرپاسﺦسﺆاﻝهایعرفانیشخصیبه
نامامیرحسینیهروینوشتهشدهاست.

بیباﻝپریدن
تنفّسصبﺢ
آینههایناگهان
دستورزبانعشﻖ
مﺜلچشمه،مﺜلرود
توفاندرپرانتز
و...
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گزینةدرستراباعالمت
1

ّ
مشخصکنید.

درکدامبیت،ایرادامالییوجوددارد؟

الف) ای یاد تو مونﺲ روانم  /جز نام تو نیست بر زبانم
کن اﺛاﺙ هستی  /کوته ز درت دراز دستی
ب) ای هست ِ
ج) هم تو به عنایت الهی  /آنجا ﻗدمم رسان که خواهی
د) از ﻇلمت خود رهاییام ده  /با نور خود آشناییام ده

دکترقیصرامینپورازشاعرانسرشناﺱ
دورۀمعاصرایراناست.ایشانبازبانیساده
وصمیمی،مطالبمختلﻒرابهرشتﺔشعر
درمیآوردوغیرازآﺛاریکهدربارۀادبیات
انقﻼﺏسرودهاست،آﺛارموفّقیدرزمینﺔ
ادبیاتکودکونوجواننیزدارد.
پوردرسن48سالگیبراﺛر
دکترقیصرامین
ّ
بیماری،ازدنیارفتند.

2

		
الف) زائر ،طاعفه

طفولیت ،ظلمت
ب)
ّ

		
ج) عنایت ،غفلت

د) توفیق ،فروغ

به دو واژة «خوار» و «خار» چه میگویند؟

الف) مترادف
4

ب) همنویسه

د) متناسب

ج) همآوا

مناسبترین تعریف برای جمله کدام است؟

الف) به چند واژۀ کنار هم جمله میگویند.
ب) به یک یا چند واژۀ معنادار ،جمله میگویند.
ج) به هر عبارت طوالنی و بامعنا جمله میگویند.
د) به یک یا چند واژه که پیامی را منتقل میکنند ،جمله میگویند.
5

در کدام گزینه ،ایراد ویرایشی وجود دارد؟

الف) شب ،آنگاه زيباست که نور را باور داشته باشيم.
ب) امید با مرگ هم به گور نمیرود.
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3

در کدام دسته از واژگان ،ایراد امالیی میبینید؟

ج) تاریکترین ساعت شب ،درست قبل از طلوع خورشید است.
د) امید ،همچون نون سفرة آدمی است.
و جملههای نادرست را با عالمت

جملههای درست امالیی را با عالمت
6

قصة نانموده ،دانی  /هم نامة نانوشته ،خوانی
هم ّ

7

هم تو به عنایت االهی  /آنجا قدمم رسان که خواهی

8

دانه آرام بر زمین غلطید  /رفت و انشای کوچکش را خواند

9

بچهها باشم»
جوجه گنجشک گفت« :میخواهم  /فارق از سنگ ّ

10

بچهها گرم گفتوگو بودند  /باز هم در کالس غوغا بود
ّ

مشخّص کنید.

13

جاهای خالی را با استفاده از واژۀ مناسب داخل کمانک کامل کنید.

متع ّبد بودم و شبخیز( .طوفولیّت ــ طفولیّت)

11

یاد دارم که در ایّام

12

همه شب دیده بر هم نبسته و

13

یکی از اینان سر بر نمیدارد که دوگانهای

14

فارغ بهمعنای

عزیز بر کنار گرفته( .مسحف ــ مصحف)
است( .رها ــ متفاوت)

( .بگذارد ــ بگزارد)

بهسؤالهایزیرپاسخدهید.
15

ّ
هایمشخصشدهرابنویسید.
متﻀادواژه

باز موﺿوع تازهاى داریم  /آرزوى شما در آینده
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شبنم از روى برگ گل ،برخاست  /گفت :میخواهم آفتاب شوﻡ
طایفهاى گِرد ما خفته بودند.
16

17

برایهریکازواژههایزیر،واژةهمآوا)متشابه(بنویسید.

رازى

حیات

غالب

ارز

جملةزیرراویرایشکردهوبازنویسیکنید.

مسﺌلﺔ اصلﻲ در دعا این نیﺲ که براﻱ خواستههایمان از خدا جواب بگیریم ،بلکه هدف دعا این است
که با خداوند یکﻲ شیم.

18

باواژههایزیر،جملههاییباپیام«خوبیومهربانی»بنویسید.

مهربان ـ گﺬاشت ـ سیب

14

ابر ـ خشک ـ باغچه

گزینةدرستراباعالمت
19

ّ
مشخصکنید.

دربیتزیر،کدامآرایهدیدهمیشود؟

جوجﺔ کوچک پرستو گفت / :کاﺵ با باد رهسﭙار شوم
الف) جانبخشی

ب) تشبیه

ج) تضاد

د) مبالغه

20

در بیت زیر ،چه آرایهای دیده میشود؟

جهان ،جمله ،فروغ روی حق دان
الف) تضاد

ب) جانبخشی

کدام اثر از «سعدی» نیست؟

الف) بوستان
22

ب) بهارستان

ج) گلستان

د) دیوان اشعار

نظامی گنجوی ،به سرودن چه نوع شعری مشهور است؟

الف) مرثیه
23

ج) مناظره

د) مبالغه

ج) داستانی

ب) مدح

د) طنز

در درس زنگ انشا ،منظور از «مع ّلم» ،چه میتواند باشد؟

هریک از ّبچهها به سویی رفت  /و معلّم دوباره تنها شد
الف) دبیر
24

ج) نویسنده

ب) خداوند

د) شاعر

کن اساس هستی» ،متناسب است؟
کدام آیه با مصراع «ای هست ِ
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21

حق اندر وی ز پیدایی است ،پنهان

الف) وقتی خدا به هرچيزى اراده کند ،مىگويد :به وجود بیا! پس بىدرنگ به وجود میآید( .یس)82/
ب) بر دیدگان آنان پردهای افکندهایم که نمیتوانند ببینند( .یس)8/
ج) او صاحب روز قیامت است( .فاتحه)4/
د) ذات هر چیزی جز خداوند ،نابود میشود( .قصص)88/
جملههای درست را با عالمت

و جملههای نادرست را با عالمت

مشخّص کنید.

25

خواجه عبداهلل انصاری ،با شعرهایش ،شهرت دارد.

26

کتاب گلشن راز ،به نثر نوشته شده است.

27

منظومۀ یوسف و زلیخا ،از آثار داستانی نظامی است.

28

قیصر امینپور ،شاعری انقالبی است که برای کودک و نوجوان نیز شعر سروده است.
جاهای خالی را با استفاده از واژة مناسب داخل کمانک کامل کنید.

29

اگر حالتی انسانی را به غیر انسان نسبت دهیم ،از آرایۀ 

30

دو واژۀ اُنس و مونس ،باهم

31

در مصراع «کوته ز درت دراز دستی» ،آرایۀ 

استفاده کردهایم( .تشبیه/جانبخشی)

هستند( .مترادف/همخانواده)
وجود دارد( .تضاد /تشبیه)

15

گزینةدرستراباعالمت
32

ّ
مشخصکنید.

معنایعبارتزیرچیست؟

کتاب کار فارسی هفتم  .درس ّاول  .زنگ آفرینش  -ستایش

جانی ده که کار آن جهان سازیم.
الف) َده جان بده تا بتوانیم طوالنی زندگی کنیم.
ب) جانی بده که در جهان آخرت هم کارى داشته باشیم.
ج) جانی بده تا کار جه ّنم را یکسره کنیم.
د) جان و توانی بده تا بتوانیم براى آخرت ،خودمان را آماده کنیم.
 33کدامگزینه،معنایدرستبیتزیراست؟

کن اساﺱ هستی
ای هست ِ

کوته ز درت دراز دستی

الف) اى کسی که تماﻡ دنیا را آفریدهاى ،هرگونه اهانت و بیاحترامی ،از درگاهت دور باد.
ب) اى کسی که اثاﺙ دنیا را چیدهاى ،دراز دستی از درت دور شود.
ج) اى کسی که ریشﺔ هستی را کندى ،دراز دستی ما ،کوتاهتر از د ِر توست.
د) اى کسی که دنیا و همﺔ هستی را متناسب آفریدهاى.

16

وﺻلکنید.
 34هرعبارترابهمعنایدرستآنوﺻلکنید.

مرا از تاریکی وجودﻡ رها کن.
از تاریکی خودت ،مرا رها کن.
از ظلمت خود رهاییاﻡ ده
دانایی ده تا از راه نیفتیم
متعبد و شبخیز بودﻡ
در ایّاﻡ
طفولیت ّ
ّ

دانشی بده تا در راهمان به زمین نیفتیم.
دانشی بده تا گمراه نشویم.
در کودکی ادب داشتم و زود میخوابیدﻡ.
در کودکی عبادت میکردﻡ و شبزندهدار بودﻡ.

به سؤالهای زیر پاسخ دهید.
 35از حکایت «اندرز پدر» ،چه نتیجهای میگیریم؟

کتاب کار فارسی هفتم  .درس ّاول  .زنگ آفرینش  -ستایش

 36به چه دلیل شاعر در مصراع زیر ،حشرۀ «زنجره» را انتخاب کرده است؟

زنگ تفریح را که زنجره زد ...

37

این بیت از موالنا ،با کدام بند از درس زنگ انشا متناسب است؟

ما ز باالییم و باال میرویم

ما ز دریاییم و دریا میرویم

 38در کدام بیتها «جمله» ،بهمعنای «همه و تمام ًا» است؟ با عالمت

ّ
مشخص کنید.

نگنجد در این تنگ میدان کتاب  /گر آن جمله را سعدی انشا کند

جهان ،جمله ،فروغ روی حق دان  /حق اندر وی ز پیدای ی است ،پنهان

جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است  /هزار بار من این نکته کردهام تحقیق
شه این جمله بشنید و چیزی نگفت  /ببست اسب و سر بر نمدزین بخفت
غم جمله خور در هوای یکی  /مراعات صد کن برای یکی

39

بیت و عبارتهای زیر را به شکل روان بنویسید.

ای

کارگشای

هرچه

هستند

17
نام

تو

پدر را گفتم :از اینان یکی سر برنمیدارد که دوگانهای بگزارد.
چنان خواب غفلت بردهاند که گویی نخفتهاند ،که مردهاند.
تو نیز اگر بخفتی ،به از آن که در پوستین خلق افتی.

کلید

هرچه

بستند

18

ﺁﺩﺍﺏﺩﺍﻥ :ﻣﺆ ّﺩﺏ ،ﺑﺎ ﺍﺩﺏ

ﺭﻫﺎﻧﻴﺪﻥ :ﺁﺯﺍﺩ ﻛﺮﺩﻥ

ﺍﻋﺠﺎﺯ :ﻣﻌﺠﺰﻩ

ﺭﻭﻟﻪ :ﻓﺮﺯﻧﺪ )ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﺮﺩﻯ ﻭ ﻟﺮﻯ(

ﺑﺮﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻦ :ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ

ﺯﻻﻝ :ﭘﺎﻙ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ

ﺗﺎﺯﻩ ﻧﻔﺲ :ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺷﺎﺩﺍﺏ

ﺿﻤﻴﺮ :ﺩﺭﻭﻥ

ّ
ﺗﻘﻼ :ﺗﻼﺵ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻰ

ﻋﻈﻤﺖ :ﺑﺰﺭﮔﻰ

ﺗﻠﺨﻴﺺ :ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻛﺮﺩﻥ

ﻗﻨﺪﺍﻗﻪ :ﭘﺎﺭﭼﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﻭﺭ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻣﻰﭘﻴﭽﻨﺪ.

ﺟﺎﺫﺑﻪ :ﮔﻴﺮﺍﻳﻰ

ﻛﺮﺩﮔﺎﺭ :ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ

ﺧﺎﻛﺪﺍﻥ :ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻛﻰ؛ ﻛﺮﺓ ﺯﻣﻴﻦ

ﮔﺎﻟﺶ :ﻛﻔﺶ

ﺧﺎﻛﻴﺎﻥ :ﺍﻫﻞِ ﺧﺎﻙ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ؛ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ

ﻣﺠﺎﻝ :ﻓﺮﺻﺖ ،ﺍﺟﺎﺯﻩ

ﺧﺮﻧﺎﺳﻪ :ﺻﺪﺍﻯ ﮔﺮگ

ﻣﺬﺍﺏ :ﺫﻭﺏﺷﺪﻩ ،ﺭﻭﺍﻥ

ﺧﻴﺶ ﻛﺸﻴﺪﻥ :ﺷﺨﻢ ﺯﺩﻥ

ﻣﻌﻄّ ﻞ :ﻣﻨﺘﻈﺮ

ﺩﺍﻳﻪ :ﺯﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺷﻴﺮ ﺑﺪﻫﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﺖ :ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﺩﺭﻳﺪﻥ :ﭘﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻥ

ﻣﻮﻳﻪﻛﻨﺎﻥ :ﮔﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﻻﻥ

ﺩﻣﻰ ﺑﻌﺪ :ﻟﺤﻈﻪﺍﻯ ﺑﻌﺪ

ﻭﺩﺍﻉ :ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻰ

ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ :ﻗﺪﻳﻤﻰ ،ﻛﻬﻨﻪ

ﻫﺮﺍﺳﺎﻥ :ﺗﺮﺳﻴﺪﻩ

برگ ﺩرخﺘان سبﺰ ﺩر نظر هوﺷیار

هر ورقﺶ ﺩﻓﺘری است ،معرﻓت ﻛرﺩﮔار

ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺩﺭﺧﺖ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ،ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺩﻓﺘﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ،ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ) .ﻫﻤﺔ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻧﺸﺎﻧﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ(.

اﻳﻦ ﺩرخﺘانند همﭽون خاﻛیان

ﺩستها بر ﻛرﺩﻩاند از خاﻛدان

با زبان سبﺰ و با ﺩست ﺩراز

از ﺿمیر خاﻙ میﮔوﻳند راز

ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺒ ِﺰ ﺑﺮگﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖﻫﺎﻯ ﻛﺸﻴﺪﻩ ،ﺍﺯ ﻋﻤﻖ ﺧﺎﻙ ﺭﺍﺯﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺟﻤﻠﻪ
ﺩﺭ ﺩﺭﺱ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ »ﺟﻤﻠﻪ« ﺁﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ؛ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻭﺍژﻩﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﻰ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺍ ّﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻯ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ؟
ﺟﻤﻠﺔ ﺧﺒﺮﻯ :ﺟﻤﻠﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ،ﻓﻘﻂ ﺧﺒﺮﺭﺳﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ.
ﻛﺘﺎﺏ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺘﻢ ،ﻫﻔﺪﻩ ﺩﺭﺱ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺭﺩ.
ﺟﻤﻠﺔ ﺳﺆﺍﻟﻰ :ﺟﻤﻠﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺳﺆﺍﻟﻰ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭼﺮﺍ ﺭﻧﮓ ﺩﺭﻳﺎ ،ﺁﺑﻰ ﺍﺳﺖ؟
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ﺩﺭﺧﺖﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪﺳﻮﻯ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ.

ﺁﻳﺎ ﺻﺪﺍﻳﺶ ﺭﺍ ﺷﻨﻴﺪﻯ؟

ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻣﺮﻯ :ﺟﻤﻠﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻯ ﺍﺳﺖ.
ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻰ ﻛﻨﻴﺪ.

ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﺪﻩ.

ﺗﻌﺠﺐ ،ﭘﻴﺎﻣﻰ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﺔ ﻋﺎﻃﻔﻰ :ﺟﻤﻠﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﻪ ،ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻳﺎ ّ
ﻣﺎﺩﺭ! ﺧﻴﻠﻰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ.

ﭼﻪ ﻫﻮﺍﻯ ﺧﻮﺑﻰ!

ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﻯ ﺳﺆﺍﻟﻰ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆﺍﻝ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺁﻥ ،ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ّﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻦ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩ.
ﻧﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﻯ ﻋﺎﻃﻔﻰ ،ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﻯ ﺗﻌﺠﺒّﻰ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ِ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﻯ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻳﺎ ﺗﻌﺠّﺒﻰ ،ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻌﺠّﺐ ﻣﻰﺁﻳﺪ.

ﻫﻢﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ

ﺑﻌﻀﻰ ﻭﺍژﻩﻫﺎ ،ﺍﺯ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻳﺸﺔ ﺍﺻﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍژﻩﻫﺎ »ﻫﻢﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ« ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﻓﻬﻢ ،ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ،ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﻭﺍژﻩﻫﺎﻯ ﻫﻢﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭ ﺷﺮﻁ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ »ﺑﺎﻫﻢ« ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺣﺮﻭﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﻭ ﺷﺮﻁ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺯﻳﺮ ،ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
ﻧﻈﺮ ،ﻣﻨﻈﺮﻩ ،ﻧﺎﻇﺮ

ﺣﺮﻭﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺍﺭﻧﺪ) .ﻥ.ﻅ.ﺭ(

ّ
ﻣﺤﻞ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ  /ﻧﺎﻇﺮ :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ(
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﻧﻈﺮ :ﻧﮕﺎﻩ /ﻣﻨﻈﺮﻩ:
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ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻢﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ،ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ،ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ
ﻭﺍژﻩﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﺍژﻩﻫﺎﻯ »ﺗﻌﻠﻴﻢ ،ﻋﺎﻟﻢ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ« ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﻢﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
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ﻋﺎﻟﻢ :ﻉ  .ﻝ  .ﻡ

ﺗﻌﻠﻴﻢ :ﻉ  .ﻝ  .ﻡ

ﺗﻌﺎﻣﻞ :ﻉ  .ﻡ  .ﻝ

ﻫﺮ ﺳﻪ ﻭﺍژﻩ ،ﺣﺮﻭﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺍ ّﻣﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺍژﺓ »ﺗﻌﺎﻣﻞ« ،ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻫﻤﺴﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭘﺲ ﺍﻳﻦ ﻭﺍژﻩ
ﺑﺎ ﺩﻭ ﻭﺍژﺓ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﻦ ،ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﺯﺍﺩﺓ ﺳﺎﻝ  .1312ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﺳﻼﻡﺷﻨﺎﺱ ﺩﻭﺭﺓ ﻣﻌﺎﺻﺮ.
ﻣﺪﺗﻰ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ
ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﺩﺭ ﺭﺷﺘﺔ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻰ ،ﺩﺭﺱ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ؛ ّ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﻣﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺭﻓﺘﻢ .ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﻰ
ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭﺳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪﻡ .ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻢ ﻭ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﻡ .ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻧﻮﻉ
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻠّﻂ ﺑﺮ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ،ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻥ ،ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ
ﻣﻦ ،ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﻰﻛﺮﺩ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ،1356ﻋﻤﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻣﻦ ،ﺑﺮ ﺳﺮﺩ ِﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ،ﻣﺪﺭﺳﻪﻫﺎ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﻛﻮﻳﺮ ،ﻫﺒﻮﻁ ،ﻫﻨﺮ ،ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫﺎﻯ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻭ  ...ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺯ
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ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ،ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺴﻴﻨﻴﺔ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻡ.

ﺍﺩﻳﺒﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺱ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻴﻢ:
ﻧﺎﻡ ﺍﺩﻳﺐ

ﺗﺨﻠّﺺ

ﻗﺮﻥ

ﺁﺛﺎﺭ
ﻣﺜﻨﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻯ

ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤ ّﻤﺪ
ﺟﻼﻝ ّ
ﺑﻠﺨﻰ

ﻣﻮﻟﻮﻯ
ﻣﻮﻻﻧﺎ
ﺧﺎﻣﻮﺵ

ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺷﻤﺲ
7

ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ
ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﺒﻌﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ
ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺜﻨﻮﻯ ﻣﻌﻨﻮﻯ ،ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ
ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ
ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﺶ ﺟﻠﺪﻯ ،ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ
ﺷﻌﺮ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺜﻨﻮﻯ ،ﺑﻪ
ﺍﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺩﻳﻨﻰ ﻭ ﻋﺮﻓﺎﻧﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﻳﺒﺪ
ﻃﺎﻫﺮﻩ ُ

ــ

ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﺁﺛﺎﺭ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ ﺁﻗﺎﻯ ﭼﺮﺧﺸﻰ

)ﻣﺘﻮﻟﺪ
(1342

گزینۀ درست را با عالمت
1

ﺣﺴﻨﻚ ﻛﺠﺎﻳﻰ
ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻭﻥ
ﺧﺮﻭﺱ ﺟﻨﮕﻰ ﻭ ...

ﺍﻳﺸﺎﻥ ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﺓ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭ ﻣﻮﻓّﻘﻰ ﺍﺯ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺁﺛﺎﺭ
ّ
ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﺓ ﺧﻮﺏ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ّ
مشخص کنید.

در کدام جمله ،ایراد امالیی وجود دارد؟
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ﻧﺎﻡ ﺍﺩﻳﺐ

ﺗﺨﻠّﺺ

ﻗﺮﻥ

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ

الف) گرگ ،خرناسه کشید و نﻔﺲ گرمش به دست آزاد خورد.
ب) بازوی آزاد ،حلﻘهای تنﮓ دور گردن گرگ بسته بود.
ج) به احساسات و صﻔای این طبیعت معصوم ،ﭘاسﺦ میگﻔتم.
د) با ﻏرور ،مهربانی و خوشنودی ،باﻍ را تماشا میکردم.
2

3

4

در کدام دسته از واژهها ،ایراد امالیی دیده میشود؟

الف) جاﺫبه ،صحرا

ب) ّ
معﻄل ،رفیﻖ

ج) مزرعه ،کشتزار

د) کنجکاوانه ،عﻀمت

کدام گزینه دربارۀ همخانوادهها ،درست است؟

الف) تعداد حروﻑ دو واژه یکسان است.

ب) مشترﻙ بودن حروفشان کافی است.

ج) هر دو واژه دﻗیﻘاً یﻚ معنای مشترﻙ دارند.

د) باید ترتیﺐ حروﻑ مشترﻙ آنها ،مثل هم باشد.

واژۀ «منسوﺏ» با کدام واژه ،همخانواده نمیشود؟

الف) نسبت
5

21

ب) منصوب

ج) نسﺐ

د) تناسﺐ

کدام مصراع ،جملۀ امری دارد؟

الف) ﮔفﺘﻢ ﺩل رحیمت ،ﻛی عﺰم ُصلﺢ ﺩارﺩ؟

ج) ﮔفﺘﻢ ﻛه بر خیالت ،راﻩ نظر ببندم

ب) ﮔفﺘﻢ ﻛه ماﻩ مﻦ ﺷو ،ﮔفﺘا اﮔر برﺁﻳد
د) ﮔفﺘﻢ ﻛه نوﺵ لعلت ما را به ﺁرزو ﻛﺸت

6
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7

کدام واژه با بقیه همخانواده نیست؟

		
الف) اعجاز

ب) عجوزه

		
ج) معجزه

د) اجازه

«خیش کشیدن» یعنی:

		
الف) خویشتنداری کردن

ب) خویشاوندان را دعوت کردن

		
ج) شخم زدن

د) فریاد زدن

جاهای خالی را با استفاده از واژۀ مناسب داخل کمانک کامل کنید.
8

روحم چنان غرق فهمیدن بود که از

9

گرگ ،دستهایش را مثل

10

کژال زیر گلویش را

11

گرگ خیزی برداشت و

میلرزید( .حیجان ــ هیجان)
داس در هوا میچرخاند( .تیغة ــ تیقة)
داد؛ روناک باز خندید( .قلقلک ــ غلغلک)
روناک را به دندان گرفت ( .قنداغة ــ قنداقة)

جاهای خالی را با استفاده از واژههای مناسب کامل کنید.

22

است.

12

«گل سرخ را دوست دارم ،».جملۀ

13

«در هوای آلوده بیرون نرو ،».جملۀ

14

تعجبی ،نام دیگ ِر جملۀ
جملۀ ّ

است.

15

در پایان جملههای سؤالی ،عالمت

میآید.

16

واژههای همخانواده از نظر

است.

به هم ربط دارند.

وصل کنید.
17

واژههای همخانواده را به هم م ّتصل کنید.

تعامل

علم

ناصر

حرم

معلوم

نصرت

رحمان

عمل

حرام

رحمت

18

هر یک از واژهها را به کلمۀ مخالفش وصل کنید.

رهانیدن

جامد

دیرینه

کدر

ضمیر

تازه

مذاب

بیرون

به سؤالهای زیر پاسخ دهید.
19

ّ
مشخص شده ،عبارت هممعنا بنویسید.
بهجای عبارتهای

برای فراگرفتن و فهمیدن ،سری به طبیعت روستا زدم.
به درس بزرگ طبیعت مینگریستم.
دستهای خویش را به آسمان برافراشته بودند.
20
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زالل

زندانی کردن

با واژگان و نوع مفاهیم خواسته شده ،جمله بسازید.

نغمه (جملۀ عاطفی)
مهربان (جملۀ امری)
بارید (جملۀ خبری)
شکوفه (جملۀ سؤالی)
21

22

23

در متنهای زیر ،واژههای همخانواده را پیدا کنید و بنویسید.

از خدای متعال ،آرزوهای بزرگ و عالی بخواه.

،

انسان مؤمن ،هر چیزی را ایثار میکند ،به جز ایمانش.

،

محتاج ،کسی است که به خدایش احتیاج ندارد.

،

دور شش واژهای که ایراد امالیی دارند ،خط بکشید؛ سپس شکل درست آنها را بنویسید.

تقل ــ هقهق ــ بقل ــ خرناصه
نهال ــ زرّت ــ وسعت ــ َغرق ــ معصوم ــ نوقطه ــ غلغلک ــ قنداغه ــ لحظه ــ ّ

گزینۀ درست را با عالمت
23
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24

25

ّ
مشخص کنید.

کتاﺏ «دیوان شمس» ،نوشتۀ کیست؟

الف) شمﺲ تبریزی

ب) موالنا

الدین حافﻆ
ج) خواجه شمﺲ ّ

د) شبستری

کدام شخص ّیت ،معاصر نیست؟

الف) دکتر علی شریعتی

ب) طاهره ایبد

ج) حمید سبزواری

محمد
د) جﻼل ّ
الدین ّ

در عبارت زیر ،کدام آرایۀ ادبی دیده میشود؟

نهالها ،سر خوﻳﺶ را به نﺸانة احﺘرام و وﺩاﻉ با مﻦ ،خﻢ ﻛرﺩﻩ بوﺩند.
الف) تشبیه

ب) اﻏراﻕ

ج) واجآرایی

د) جانبخشی

جاهای خالی را با استفاده از واژههای مناسب کامل کنید.

 26کتاب »کویر« ،نوشتﺔ

24

است.

 27کتاب مثنوی معنوی ،در

دفتر سروده شده است.

به سؤالهای زیر پاسخ دهید.
28

معنای کنایههای زیر را بنویسید.

کﮋال با دیدن گرگ ،خشکش زد.
با نگاههای کنجکاوانه به درس طبیعت دل میدادم.
دستانم میلرزید و چشمهایم را خون گرفته بود.
29

از متن درس ،سه مورد «جانبخشی» پیدا کنید و بنویسید.

گزینۀ درست را انتخاﺏ کنید.
30

چه کسی روناک را نجات داد؟

ج) ههژار

کدام گزینه درست است؟

الف) سﮓ بیرحم ،روناﻙ را به دندان گرفته بود و دور میشد.
ب) کﮋال برای نجات فرزندﺵ با گرگ درگیر شد.
ج) ههژار دور از ﻗروه بود.
د) آزاد در نبرد با گرگ از بین رفت.
به سؤالهای زیر پاسخ دهید.
32

کنار آیاتی که با مفهوم درس تناسب دارند ،عالمت

بزنید.

و از آسمان ،آبی ﭘر برکت فرود آوردیم .ﭘﺲ با آن وسیله ،باﻍها و دانههای دروکردنی رویانیدیم) .سورﺓ ﻕ ،آیﺔ )9
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الف) کﮋال
31

ب) آزاد

د) سﮓ گلّه

ای ﭘیامبر از خدا ﭘروا بدار و کافران و منافﻘان را فرمان مبر که خدا همواره دانای حکیم است) .سورﺓ احزاب ،آیﺔ )1
آیا ننگریستهاند که ما باران را بهسوی زمین بایر میرانیم و بهوسیلﺔ آن گیاهی را برمیآوریم که دامهایشان و خودشان
از آن میخورند؛ مگر نمیبینند؟ )سورﺓ سجده ،آیﺔ )27
نزد خدا سخت ناﭘسند است که چیزی را بگویید و انجام ندهید) .سورﺓ صف ،آیﺔ )3
 33دکتر شریعتی ،در کالس درس ﻃبیعت ،با چه مواردی روبهرو شد؟

25

 34هدﻑ اصلی از نگریستن به جاﺫبههای ﻃبیعت ،چیست؟

 35معنای روان بیتهای زیر را بنویسید.

برگ ﺩرخﺘان سبﺰ ﺩر نظر هوﺷیار

هر ورقﺶ ﺩﻓﺘری است ،معرﻓت ﻛرﺩﮔار

خاﻛیان

خاﻛدان

اﻳﻦ

ﺩرخﺘانند

همﭽون

ﺩستها

برﻛرﺩﻩاند

از

روزی ﻓرﺩی جوان هنﮕام عبور از بیابان ،به ﭼﺸمة ﺁﺏ زﻻلی رسید .ﺁﺏ به قدری ﮔوارا بوﺩ ﻛه مرﺩ ،سطلِ ﭼرمیاﺵ را
ﭘر از ﺁﺏ ﻛرﺩ تا بﺘواند مقداری از ﺁن ﺁﺏ را برای اسﺘاﺩﺵ ﻛه ﭘیر قبیله بوﺩ ببرﺩ .مرﺩ جوان ﭘﺲ از مﺴاﻓرت ﭼهار
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روزﻩاﺵ ،ﺁﺏ را به ﭘیرمرﺩ تقدﻳﻢ ﻛرﺩ.
ﭘیرمرﺩ ،مقدار زﻳاﺩی از ﺁﺏ را سر ﻛﺸید و لبﺨند ﮔرمی نﺜار مرﺩ جوان ﻛرﺩ؛ بعد ،از او بهخاطر ﺁن ﺁﺏ زﻻل بﺴیار
قدرﺩانی ﻛرﺩ .مرﺩ جوان با ﺩلی لبرﻳﺰ از ﺷاﺩی به روسﺘای خوﺩ بازﮔﺸت.
اندﻛی بعد ،اسﺘاﺩ به ﻳﻜی ﺩﻳﮕر از ﺷاﮔرﺩانﺶ اجازﻩ ﺩاﺩ تا از ﺁن ﺁﺏ بﭽﺸد .ﺷاﮔرﺩ ،بیﺩرنﮓ ﺁﺏ را از ﺩهانﺶ بیرون
ﭘاﺷید و ﮔفت :ﺁﺏ بﺴیار بدمﺰﻩ است!
ﻇاهرا ً ﺁﺏ به علّت ماندن ﺩر سطل ﭼرمی ،طعﻢ بد ﭼرم را ﮔرﻓﺘه بوﺩ .ﺷاﮔرﺩ با اعﺘراﺽ از اسﺘاﺩ ﭘرسید:
اﻳﻦ ﺁﺏ ﮔندﻳدﻩ بوﺩ! ﭼطور وانموﺩ ﻛرﺩﻳد ﻛه ﮔوارا است؟
اسﺘاﺩ ﺩر جواﺏ ﮔفت :تو ﺁﺏ را ﭼﺸیدی؛ و مﻦ خوﺩِ هدﻳه را ﭼﺸیدم.
چرا مرد جوان ،آب را برای استادﺵ برد؟
چرا استاد ،آب بدمزه را نوشید و اعتراضی نکرد؟
منﻈور از عبارت آخ ِر متن چیست؟
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ارزﺵ هدیههایی که میگیریم ،به چیست؟

