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ستایش: به نام خدایی که جان آفرید

فصل اّول: زیبایی آفرینش

فصل دوم: شکفتن

فصل سوم: سبک زندگی

فصل چهارم: نام ها و یادها

فصل پنجم: اسالم و انقالب اسالمی

فصل ششم: ادبیات جهان
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درس اّول: پیش از اینها

پیش از اینها

طنین:آهنگ،انعکاسصدا،صوتِخشت:آجر،آجرخام

توفنده:خروشان،ُپرخروش،غوغاکنندهالماس:سنگیقیمتیودرخشانکهدردلکوهوازکربنخالصساختهمیشود.

ریا:دورویی،ِنفاق،ظاهرسازیُبرج:قلعه،بارو،ِدژ

عاج:دندانفیل)دندانفیلبسیارگرانبهاستوباآن،چیزهای
تزئینیوزینتیگرانقیمتدرستمیکنند.(

بیریا:صمیمی،خالصانه،بدوندوروییونفاق

گلیم:نوعیفرشکوچکبلور:شیشه،آبگینه

بوریا:حصیریکهازِنیمیبافند.غرور:تکّبر

حکایت: به خدا چه بگویم؟
ازآِن:ماِل، براِی، متعّلق بهغالم:بنده، برده

خداوند:صاحب، مالک، دارندهَچرا:گشتوگذارچهارپایاندرمیانعلفهاوسبزهزارها

پیش از اینها

حضور: حاضر، َمحَضر، اِحضارفکر: تفّکر، متفّکر، افکار، فکور

تصویر: صورت، ُمَصّور، صوری، تصّور، ُمتصّورغرور: مغرور

َرحم: رحیم، رحمان، مرحوم، ترحیم، رحمتخلوت: خالی، َخأل، تخلیه

ر، نورانی، اَنَورقصد: مقصود، مقصد، قاصد، قصیده نور: ُمنَوَّ

وحشت: وحشی، تََوحُّشبرق: بَّراق، بارقه

سفر: مسافر، مسافرت

همخانوادهها

پیش از اینها

تصویر: تصاویرقصر: ُقصورفکر: افکار

ذهن: اذهانقّصه: ِقَصصنور: انوار

مفردوجمعها

فصل اول: زیبایی آفرینش

فصل اول
زیبایی آفرینش
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 ُدم کشیده اش که آن را چونان چتری گشوده است که طاووس آن را بر سر خود سایبان می سازد؛ گویی بادبان کشتی است که ناخدا آن را برافراشته است.

1( »ُدم طاووس« به »چتر« تشبیه شده است. )وجه شبه: گشوده شدن / ادات تشبیه: چونان(
2( »دم طاووس« به »سایبان« تشبیه شده است. )وجه شبه: گشوده شدن / ادات تشبیه: حذف شده( 

3( »دم طاووس« به »بادبان کشتی« تشبیه شده است. )وجه شبه: برافراشته شدن / ادات تشبیه: گویی(
1( تشبیه: 

2( مراعات نظیر: »چتر«، »سایبان« / »بادبان«، »کشتی«، »ناخدا«
آرایه های ادبی: 

 اگر رنگ های پرهای طاووس را به روییدنی های زمین تشبیه کنی، خواهی گفت: »دسته گلی است که شکوفه های رنگارنگ گل های بهاری فراهم 
آمده است.«

نکته معنایی: منظور از »روییدنی های زمین«، »گیاهان« است.
1( تشبیه: »رنگ پرهای طاووس« به »شکوفه های گل های بهاری« تشبیه شده است. )وجه شبه: رنگارنگ  بودن / ادات تشبیه: حذف شده(

2( مراعات نظیر: »روییدنی«، »دسته گل«، »شکوفه«، »گل«، »بهاری«
آرایه های ادبی: 

 اگر آن را با پارچه های پوشیدنی همانند سازی، چون پارچه های زیبای پُر نقش و نگار است. 
آرایه  ادبی: تشبیه: »رنگ پرهای طاووس« به »پارچه های پُر نقش و نگار« تشبیه شده است. )وجه شبه: رنگارنگ و نگارین بودن / ادات تشبیه: چون(

 پرهای طاووس، چونان برگ خزان دیده، می ریزد.

1( کنایه: »خزان دیده« کنایه از »رنگارنگ« است.
2( تشبیه: »پرهای طاووس« به »برگ خزان دیده« تشبیه شده است. )وجه شبه: رنگارنگ  بودن / ادات تشبیه: چونان(

آرایه های ادبی: 

 اگر در تماشای یکی از پرهای طاووس دّقت کنی، لحظه ای به سرخی گل، و لحظه ای دیگر به سبزی و گاه به زردِی زِر ناب، جلوه می کند.

1( »پر طاووس« به »ُگل سرخ« تشبیه شده است. )وجه شبه: سرخ رنگ بودن / ادات تشبیه: حذف شده(
2( »پر طاووس« به »زر خالص« )طال( تشبیه شده است. )وجه شبه: زرد رنگ بودن / ادات تشبیه: حذف شده( 1( تشبیه: 

2( مراعات نظیر: »سرخ«، »سبز«، »زرد«
3( واج آرایی: تکرار صداهای »ز« و »س« )با این آرایه در درس سوم آشنا خواهید شد.(

4( جناس: »زرد« و »زر« )با این آرایه در درس دهم آشنا خواهید شد.(

آرایه های ادبی: 

ُکلی سبزرنگ و پر نقش و نگار روییده است. در اطراف گردنش، گویا  بر فراز گردن طاووس، به جای یال، کا
چادری سیاه افکنده، پنداری با رنگ سبز تُندی در هم آمیخته که در کنار شکاف گوشش، جلوۀ خاصی 

دارد. کمتر رنگی می توان یافت که طاووس از آن در اندامش نداشته باشد.

 در اطراف گردنش، گویا چادری سیاه افکنده، پنداری با رنگ سبز تُندی در هم آمیخته.
آرایه  ادبی: تشبیه: »رنگ گردن طاووس« به »رنگ چادر سیاه که با سبز پررنگ آمیخته شده باشد« تشبیه شده است. )وجه شبه: تیره رنگ و مایل 

به سبز بودن / ادات تشبیه: گویا؛ پنداری(

درس دوم: صورتگر ماهر

]قاآنی شیرازی / قالب شعر: قصیده[  

از کجـا گـردد پدیـدار، ایـن همـه نقـش و نگارراسـتی را، کـس نمی دانـد کـه در فصـل بهار

معنی: به راستی، کسی نمی داند که در فصل بهار، این همه نقش و نگار زیبا ]و گل ها و گیاهان رنگارنگ[ از کجا پیدا می شود.

1( زیبا شدن جهان در فصل بهار
2( ناتوانی انسان از درک منبع زیبایی های فصل بهار

مفاهیم کلیدی:  

نکته معنایی: »را« در مصراع اّول، به معنای حرف اضافۀ »به« آمده است: راستی را  به راستی
آرایه  ادبی: واج آرایی: تکرار صداهای »س« )در مصراع اّول( و »ر« )در مصراع دوم(

نکته ادبی: »بهار« و »نگار« قافیه هستند. این شعر ردیف ندارد و به جز بیت اّول که هر دو مصراع، هم قافیه اند، در بقّیۀ بیت ها، مصراع های دوم هم قافیه هستند.
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حکایت: فوت کوزه گری

نکته: نکاتحق: حقوقفن: فنون
مفردوجمعها

ارمغان ایران

پیوسته  هموارهفرزانگی  فرهیختگیهوشمند  هوشیاریک دل  همراه، همدل 
سپند  ارجمندخیره روی  گستاخمردی  جوانمردیفر  شکوه، عظمت

تبار  نژادُگرد  یَلبخردان  دانایانبزرگی  واالیی
بسنده  کافیخود  خویش، خویشتننستوه  خستگی ناپذیرپایدار  استوار

تالش  تکاپوستبر  ُستوار )استوار(گرانی  سنگینیشایسته  سزاوار
باور  یقینآالیش  آلودگیخوار  ذلیل، پستناخویشتن شناسی  از خود بیگانگی

مترادفها

حکایت: فوت کوزه گری

رمز  رازاِشکال  ایرادمرغوب  مطلوباعتنا  توّجه
مترادفها

ارمغان ایران

مردی  نامردینیرومند  ناتوانآباد  ویرانکهن  نو 

گرانی  َسبُکینامدار  گمنامستایش  نکوهشتیره رای  روشن رای

گمان  باورخوار  عّزتمند، عزیز، ارجمند

متضادها

حکایت: فوت کوزه گری

شّفاف  کِِدرمرغوب  نامرغوب
متضادها

ارمغان ایران
برگ های غنچه - اجتماع دوستان - سرزمینی بس کهن - درازنای تاریخ - سرزمین سپند فّر و فروغ - فرزانگی و فرهیختگی - بیهوده- 
تیره رای و خیره روی - ارمغان ایران  - پیراسته از آالیش - زشتی و پلشتی - خاستگاه بخردان - همگنان - تبار ایرانیان نژاده  - 
خویشتن شناس - پایدار و نستوه - بسنده  - ُخرد کردِن هر پشت - ستبر و ستوار - هر آینه - پیروزی و بهروزی - دریغ نََورزد - خیرگی- خواهی 
ُزدود - هان و هان - خوار و پست - چشم و چراغ - پاک ساز و بَِرهان - سپاس بگزار - به پاس آنکه - آیندۀ میهن - بیگزند و آبادان - 

فّعالیت های درس سوم

خالصۀ خوبی ها  - لَختی بخند - خیزید و خز آرید - هنگام خزان - از جانب خوارزم 

حکایت: فوت کوزه گری
ماهر و ورزیده - فنون کوزه گری - درخواست دستمزد - بی اعتنا - رقابت  - مرغوب - لعاب کوزه ها  - زیبا و شّفاف - ناگزیر

واژگان مهّم امالیی
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دانش های زبانـی و ادبـی

»واج�آرایی«�چیست�و�چگونه�درست�می�شود؟
به هر کدام از صداهای زبان فارسی یک »واج« می گویند. هنگامی که شاعر در یک بیت شعر، یا نویسنده در یک جمله و عبارت، چندین بار یک 

واج را تکرار کند، به صورتی که آهنگ دلنشین و گوش نوازی پیدا کند و زیبایی ادبی ایجاد شود، آرایۀ »واج آرایی« درست می شود.

1( نام دیگر »واج آرایی«، »نغمۀ حروف« است.
2( تکرار یک واج در کالم، باید باعث زیبایی سخن شود تا به آن »واج آرایی« یا »نغمۀ حروف« بگوییم.

3( برای ایجاد واج آرایی، عدد مشٌخصی از تکرار یک واج وجود ندارد؛ بلکه باید به اندازهای یک صدا تکرار شود که هنگام خواندن یا شنیدن، 
گر صدایی چهاربار یا پنج بار تکرار شد، حتماً واج آرایی  برجسته باشد و در گوش طنین انداز شود. به همین دلیل، نادرست است که بگوییم مثالً ا

درست کرده است!
4( برخی واج ها، مانند »س« و »چ« و »ز« و »خ« و »ش«، چون خودشان صدای برجسته تری دارند، با تعداد کم تری تکرار هم می توانند 

واج آرایی بسازند؛ اّما واج هایی مثل »آ« یا »ب«، باید به تعداد خیلی زیاد تکرار شوند تا واج آرایی ایجاد شود.

خطاسـت کسـانی  دسـت  بـه  کــه از دستشــان، دســتها بــر خداســتریاسـت     
واج آرایی »س«

ــتنه مـن ز بی عملی در جهـان مَلولم و بس ــل اس ــِم بی عم ــم ز عل ــا ه ــِت علم ماَلل    
واج آرایی »ل«

گه اسـت که کاووس و کِی، کجا رفتند؟ که واقف اسـت کـه چون رفت تخِت جـم بر باد؟که آ    
واج آرایی »ک«

ـــتآن روزهـای خـوب که دیدیـم، خواب بود ـــو شکس ـــا در گل ـــد و خاطره ه ـــم پری خواب    
واج آرایی »خ«



ش
وز
مـــ
آ

87

صب
تبش
ب:آ:
 :ص

 :هب
ب  
ی 

ی:
ین

جنزده: آنکه جن ها او را اذیّت می کنند.شیوع: گسترش، رواج

کسیناسیون کس نزدن، وا ]صدای[رسا: بلند، رسنده، کالم شیواآبلهکوبی: وا

جهل: نادانی

نوجوان باهوش

همخانوادهها
قائم: مقام، قیام، اِقامهعجیب: عجب، تعّجب، متعّجب، اِعجاب

قصیده: قصد، قاصد، مقصود، مقصدحفظ: حافظ، محفوظ، ِحفاظ، محافظ، استحفاظی

حالوت: حلوااشعار: شعر، ُشعور، شاعر، ُمشاعره، ُشعار

شاهد: مشهود، مشهد، مشاهده، شهادت، شهیدمطالب: طلب، طالب، مطلوب، مطلب، ُمطالبه

ساقی: َسّقاباعث: بَعث، بعثت، َمبعث

شخص: شاخص، مشّخص، تشخیصمجالس: جلسه، مجلس، جَلیس، ُمجالِست

فلسفه: فیلسوفخارجی: خرج، خارج، َمخرج، اِخراج، استخراج

استعداد: ُمستَِعدمعّرفی: ُعرف، معروف، عارف، عرفان، تعارف، ُمعّرف

آشپززادۀ وزیر
همخانوادهها

کت، َمسکوت وضع: موِضع، وضعّیتسکوت: سا

امتحان: ِمحنَتغذا: ُمَغّذی، تغذیه

ل کاشف: کشف، مکشوف، ُمکاِشفهفاصله: فصل، َمفَصل، تَفصیل، ُمَفصَّ

تأّسف: متأّسفمکتب: کتاب، کاتب، مکتوب، مکاتبه، کتابت

سؤال: مسئول، مسئولّیت، سائلنََفس: تنّفس

لیاقت: الیقظرف: ظریف، ظرفّیت، مظروف

ر ثابت: ثبت، ُمثبت، اِثبات، ثباتنور: ُمنَوَّ

انیس: مونس، اُنس، مأنوستولّد: والدت، والد، مولود، میالد، اوالد

وجد: وجود، واجد، موجود، ایجاددعوت: دعا، مّدعی، اّدعا

اختیار: ُمختارشربت: ُشرب

لقب: ُملَقَّبمتوّجه: توّجه، َوجه، وِجهه، ُمواجه

گریۀ امیر
همخانوادهها

طفل: طفولّیتشیوع: شایع، شایعه، ُمشایَعت، تشییع، شیعه

تحّمل: حمل، حامل، محموله، ُمتَِحّملجهل: جاهل، مجهول، جهالت

خطاب: خطبه، مخاطب، خطیبحاضر: حضور، َمحَضر، اِحضار

حقیقی: حق، تحقیق، محّقق، حقیقت، حّقانّیت، اِحقاققضا: قاضی، قضاوت، اِقتضا، ُمقتَضی
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 میهنی که در دوران دفاع مقّدس، لحظه های تلخ و شیرین و بسیاری را به چشم دیده و گرمی خون دالوران را بر پیکر خود احساس کرده است 
و شهدای بسیاری را در دل خود جای داده و از گستاخی ها و بی رحمی های دشمن، خون دل ها خورده است.

1( کنایه: »خون دل خوردن« کنایه از »رنج و سختی بسیار کشیدن« است.
2( تشخیص: ویژگی های »داشتِن چشم« و »دیدن«، »احساس کردن« و »خون دل خوردن« برای »میهن« شخصّیت بخشی دارد.

3( تضاد: »تلخ« و »شیرین«
آرایه های ادبی: 

 در دوران جنگ تحمیلی، خیل عظیم جوانان و نوجوانان بسیجی و جان برکفان ارتشی و سپاهی، این پهنۀ خدایی را به بنیانی استوار و سّدی 
نفوذناپذیر و پایدار در برابر هجوم وحشیانۀ صّدام و حامیان امریکایی او، تبدیل کرد.

کار« و »ایثارگر« است. 1( کنایه: »جان برکف« کنایه از »فدا
2( تشبیه: »این پهنۀ خدایی« )= ایران( به »بنیان استوار« و »سّد نفوذناپذیر« تشبیه شده است.

3( مراعات نظیر: »بسیجی«، »ارتشی«، »سپاهی«
آرایه های ادبی: 

ایّام که دشمن، از آسمان و زمین، آتش بمب و موشک بر سر مردم بی گناه این سرزمین فرو  در آن 
می ریخت، ایران سرافراز هرگز رنگ نباخت و بر خود نلرزید و جنب وجوش خود را رها نکرد؛ پابرجا ماند و 

کی، پایداری و پاسداری را به انسان های آزاده و دل زندۀ جهان آموخت. درس پا
آری، در دوران دفاع مقّدس، جوانان مؤمن و سربازان شجاع این مّلت در برابر تازش دشمن، به لطف 
پروردگار مهربان، حماسه های شگفت انگیز آفریدند و پس از پایان جنگ تحمیلی، هّمت و تالش همین 
سربازان سربلند و دالوران رشید، با علم و دانش و تخّصص و تعّهد درآمیخت، تا حافظ آبروی این سرزمین 

آسمانی و بیانگر فکر ایرانی باشد.
امروز نوجوانان شاداب و باایمان و جوانان سرزنده و پاک آیین میهن اسالمی، همانند قلل استوار و پایدارند 
که مایۀ عّزت و افتخار نسل های امروز و فردایند و سیمای وطن را به زیور و شکوه خاّلقّیت و نوآوری 
می آرایند و به لطف خداوند بزرگ در همۀ عرصه ها و میدان ها پرچم ایران اسالمی را با سرود سرفرازی و 

آزادمنشی برخواهند افراشت.

 در آن ایّام که دشمن، از آسمان و زمین، آتش بمب و موشک بر سر مردم بی گناه این سرزمین فرو می ریخت، ایران سرافراز هرگز رنگ نباخت 
و بر خود نلرزید و جنب وجوش خود را رها نکرد؛ پابرجا ماند و درس پاکی، پایداری و پاسداری را به انسان های آزاده و دل زندۀ جهان آموخت.

مفهوم کلیدی: عزیز و دوست داشتنی بودن وطن

1( »رنگ نباختن« کنایه از »نترسیدن« است.
2( »بر خود لرزیدن« کنایه از »ترسیدن« است.

1( کنایه: 

2( تشخیص: »درس آموختن« برای »ایران« شخصّیت بخشی دارد.
1( »بمب و موشک« به »آتش« تشبیه شده است.

کی و پایداری و پاسداری« به »درس« تشبیه شده است. 2( »پا
3( تشبیه: 

4( مراعات نظیر: »آتش«، »بمب«، »موشک«
5( تضاد: »آسمان« و »زمین«

6( واج آرایی: تکرار صدای »پ« در بخش پایانی عبارت

آرایه های ادبی: 

 امروز نوجوانان شاداب و باایمان و جوانان سرزنده و پاک آیین میهن اسالمی، همانند قلل استوار و پایدارند.
آرایه  ادبی: تشبیه: »نوجوانان و جوانان ایرانی« به »قّله« تشبیه شده اند. )وجه شبه: استوار و پایدار بودن / ادات تشبیه: همانند(

 سیمای وطن را به زیور و شکوه خاّلقّیت و نوآوری می آرایند.
1( تشخیص: »داشتن سیما و چهره« برای »وطن« شخصّیت بخشی دارد.

2( تشبیه: »خاّلقّیت و نوآوری« به »زیور« تشبیه شده است.
آرایه های ادبی: 

 در همۀ عرصه ها و میدان ها پرچم ایران اسالمی را با سرود سرفرازی و آزادمنشی برخواهند افراشت.

1( کنایه: »برافراشتن پرچم« کنایه از »پیروز شدن« و »برتری در برابر دیگران« است.
2( تشبیه: »سرفرازی و آزادمنشی« به »سرود« تشبیه شده است.

آرایه های ادبی: 
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کام نظامیان امریکایی به ایران مفهوم کلیدی: حملۀ نا
نکته معنایی: این بخش از شعر، به حملۀ نظامی امریکا به ایران در اردیبهشت ماه 1359 اشاره دارد. این حمله، به دلیل اّتفاقاتی که در صحرای 

کام و ناتمام باقی ماند و آنها ناچار به عقب نشینی و لغو حملۀ خود شدند. طبس برای امریکایی ها افتاد، نا

1( تشخیص: »سخن گفتن با وطن« شخصّیت بخشی دارد.
2( تشبیه: »ایران« به »اقیانوس« تشبیه شده است.

آرایه های ادبی: 

وطن من، آه ای پوپک مؤّدب! / ای رویین تن متواضع! / ای متواضع رویین تن! / ای وطن من!

معنی: وطن من، ای هدهد مؤّدب! ای شکست ناپذیر فروتن! ای وطن من!

1( کنایه: »رویین تن« کنایه از »شکست ناپذیر« و »آسیب ناپذیر« است.
2( تشخیص: »سخن گفتن با وطن« شخصّیت بخشی دارد.
3( تکرار: واژه های »رویین تن«، »متواضع« و »وطن من«

آرایه های ادبی: 

 سلمان هراتی )1338 تا 1365 هجری شمسی(
 تولّد در روستای »َمَزردشت« تنکابن در خانواده ای مذهبی

 تخّلص: آذرباد
 روی آوردن به نوشتن و سرودن شعر از سال 1352 هجری شمسی

 فوق دیپلم در رشتۀ هنر
 اشتغال به تدریس در یکی از روستاهای تنکابن
گسستنی با شعر ارزشی انقالب اسالمی  پیوند نا

 پررنگ بودن صمیمّیت، سادگی و بی پیرایگی در اشعارش
 درگذشت در ششم آبان 1365 بر اثر تصادف در راِه رفتن به مدرسه

 آرامگاه: در حوالی تنکابن
 آثار: از این ستاره تا آن ستاره؛ از آسمان سبز؛ دری به خانۀ خورشید

 ادیب الممالک فراهانی )1277 تا 1335 هجری قمری(
 نام: میرزا محّمدصادق امیری

 شاعر و روزنامه نگار عصر مشروطه
ک  تولّد در فراهاِن ارا

 دریافت لقب »ادیب الممالک« از مظّفرالّدین شاه، پس از مهارت و شهرت در شاعری

دانش های زبانـی و ادبـی

وابسته�های�گروه�اسمی؛�»صفت��اشاره«�کدام�است�و�چه�ویژگی�هایی�دارد؟�
یکی از وابسته های گروه اسمی، »صفت اشاره« است.

صفت های اشاره جزء وابسته های پیشین گروه اسمی هستند. مهم ترین صفت های اشاره در زبان فارسی »این«، »آن«، »همین« و »همان« هستند. 
صفت اشاره، همان طور که از نامش هم معلوم است، برای اشاره به دور یا نزدیک به کار می رود.

 این خانه / آن دانش آموز / همین امروز / همان صندلی
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»این«، »آن«، »همین« و »همان«، فقط در صورتی که وابستۀ پیشین گروه اسمی باشند، صفت اشاره به شمار می آیند. در غیر این صورت، 
گر این چهار واژه وابستۀ هیچ اسمی نباشند یا وابستۀ پسین گروه اسمی قرار بگیرند، ضمیر اشاره  »ضمیر اشاره« هستند. به عبارت دیگر، ا

هستند، نه صفت اشاره.
 این سال ها  »این« وابستۀ پیشین گروه اسمی است؛ بنابراین »صفت اشاره« است.

خانۀ این  »این« وابستۀ پسین گروه اسمی است؛ بنابراین »ضمیر اشاره« است.

وابسته�های�گروه�اسمی؛�»صفت��های�شمارشی«�چند�دسته�اند�و�چه�ویژگی�هایی�دارند؟�
یکی دیگر از وابسته های گروه اسمی، »صفت های شمارشی« هستند. صفت های شمارشی سه دستۀ اصلی دارند و برای شمردن هستۀ گروه اسمی 

به کار می روند.
صفت شمارشی ساده: شامل عددهای ساده است، مانند »یک، دو، سه، هزار، یک میلیون و...«. صفت های شمارشی ساده وابستۀ پیشین گروه اسمی هستند.

 یک سال / ده نفر / هزار صفحه / هشتاد میلیون انسان
صفت شمارشی ترتیبی نوع یک: شامل عددهای ترتیبی است و جزء وابسته های پیشین گروه اسمی محسوب می شود؛ مثل »نخستین، اّولین، 

دومین، دهمین، هزارمین و...«.
 اّولین سؤال / پنجمین کتاب / هزارمین سال

صفت شمارشی ترتیبی نوع دو: این نوع از صفت های شمارشی، وابستۀ پسین گروه اسمی است؛ مانند »اّول، نخست، دوم، دهم، هزارم و...«.

 خانۀ نخست / شهر دوم / نکتۀ صدم

گاهی ممکن است جایگاه این صفت  های شمارشی، به لحاظ پیشین یا پسین بودن، تغییر کند.
 نخستین انسان  انسان نخستین / کار اّول  اّول کار



درس دوازدهم: شیِر حق

اسالم و انقالب اسالمی

صبحصادق:روشنیهواپیشازطلوعخورشیدکهبهروشنشدنصادق:حقیقی،واقعی،راستین
آسمانمنتهیمیشود.

اهریمن:شیطانکاذب:دروغین،غیرواقعی

شیر حق

منّزه:پاک،پیراسته،بهدورازاخالص:پاکینّیت،عقیدۀپاکداشتن

غزا:پیکار،نبرد،جنگدرراهخدادغل:فریبکاری،مکر،حیله،ناراستی

کاهلی:سستی،تنبلیخدو:آبدهان

عفو:بخشش،گذشتحیران:شگفتزده،متعّجب

تیغ:شمشیربیمحل:نامناسب،ناشایست

هوا:میلوآرزو،خواستهوخواهش،هوسمأمور:فرمانبردار،پیرو

گوا:گواه،دلیل،شاهدفعل:کار،عمل

آز:حرص،طمع،زیادهخواهیشهوت:هواوهوس

سزا:سزاوار،شایسته

حکایت: ان شاءاهلل

عقیدت:عقیده،ایمان،اعتقادِدَرم:سّکۀنقره؛دراینجا:پول،سّکه

خزفروشان:بازارپوستفروشانخلل:آسیب،مشکل،تباهی،ایراد

خز:نوعیجانورمانندسمورکهپوستارزشمندیداردوازآنلباس
تهّیهمیکنند؛دراینجامنظورلباسیازجنسپوستخزاست.

انشاءاهلل:اگرخدابخواهد

حیلت:حیله،مکر،ترفندطّرار:دزد،راهزن

خجلوار:خجالتزده،شرمندهواقف:آگاه،مّطلع

موضع:جایگاه،هنگامبهاتّفاق:اتّفاقاً

فصل پنجم
اسالم و انقالب اسالمی

اسالم و انقالب اسالمی

کاذب: کذب، تکذیب، کّذابصادق: صدق، صدقه، تصدیق، مصداق 
همخانوادهها

شیر حق

غزا: غزوه، غازیمنّزه: تنزیهاخالص: خالص، خلوص، مخلص، خالص، خالصه  

حیران: حیرت، تحّیر، متحّیرکاهلی: کهولتافتخار: فخر، فاخر، مفتخر، تفاُخر، مفاخر

اهل: اهلی، اهالی، متأهّل، تَأهُّلفعل: فاعل، مفعول، اِنِفعال، ُمنَفِعل، فّعال، فّعالّیت مأمور: امر، آِمر، اِمارت

همخانوادهها

حکایت: ان شاءاهلل

واقف: وقف، موقوف، توّقف، متوّقف، ُوقوفحاجت: احتیاج، ُمحتاجعقیدت: اعتقاد، معتقد 

فایده: مفید، استفادهموضع: وضع، موضوع، اوضاع، تواضع، متواضعخجل: خجالت

همخانوادهها

شیر حق

ولی: اولیانبی: انبیاعمل: اعمال

اهل: اهالیدین: ادیانفعل: افعال

مفردوجمعها

حکایت: ان شاءاهلل

فایده: فوایدموضع: مواضعحاجت: حوائجعقیدت: عقاید
مفردوجمعها

اسالم و انقالب اسالمی

کاذب  دروغینصادق  راستین
مترادفها

شیر حق

غزا  جنگ، نبرددغل  فریب، حیلهمنّزه  پاکعمل  فعل
مبارز  جنگاورحیران  شگفت زدهکاهلی  سستیدر زمان  فوراً

شهوت  هواگواه  شاهدمأمور  فرمانبردارعفو  گذشت، بخشش
آز  طمع، حرص

مترادفها

حکایت: ان شاءاهلل

حیلت  مکر، فریبطّرار  دزد، راهزنحاجت  نیازعقیدت  ایمان
گاه فایده  سودخجل وار  شرمندهواقف  آ

مترادفها

فصل پنجم: اسالم و انقالب اسالمی



ش
وز
مـــ
آ

35

آ
اتص
:شی
بت 
اتی
:  
ی:دآ

ین

]نوع متن: نثر داستانِی امروزی[  

ک تشنه تکانی خورد و ذّرات ریز آن جابه جا شدند. جنب وجوشی ناآشنا، زمین تیره را در خود گرفت.  خا
ک بیرون آورد. جوانه ای در حال به دنیا آمدن بود. موجود تازه، سر از خا

ک را کنار میزد. دستش را  ک تیره بیرون بیاورد. ذّرات سنگین خا جوانه تالش می کرد سرش را از دل خا
به دانه های شن می گرفت و خودش را باال می کشید. سرانجام، پس از چند ساعت تالش، آرام آرام سینۀ 

ک را شکافت و سرش را بیرون آورد. پیش پایش سنگ بزرگی بر زمین نشسته بود. خا

 خاک تشنه تکانی خورد.

آرایه ادبی: تشخیص: »تشنه بودن« برای »خاک« شخصّیت بخشی دارد.

 جوانه ای در حال به دنیا آمدن بود.

آرایه ادبی: تشخیص: »به دنیا آمدن« برای »جوانه« شخصّیت بخشی دارد.

 جوانه تالش می کرد سرش را از دل خاک تیره بیرون بیاورد.
1( »داشتن سر« برای »جوانه« شخصّیت بخشی دارد.
2( »داشتن دل« برای »خاک« شخصّیت بخشی دارد.

1( تشخیص: 

ک« / »سر«، »دل« 2( مراعات نظیر: »جوانه«، »خا
آرایه های ادبی: 

 دستش را به دانه های شن می گرفت و خودش را باال می کشید.

آرایه ادبی: تشخیص: »داشتن دست« برای »جوانه« شخصّیت بخشی دارد.

 آرام آرام سینۀ خاک را شکافت و سرش را بیرون آورد. پیش پایش سنگ بزرگی بر زمین نشسته بود.

1( »داشتن سینه« و »نشستن« برای »خاک« شخصّیت بخشی دارد.
2( »داشتن سر و پا« برای »جوانه« شخصّیت بخشی دارد.

1( تشخیص: 

ک«، »سنگ« / »سینه«، »سر«، »پا« 2( مراعات نظیر: »خا
آرایه های ادبی: 

 جوانه نگاهی به سنگ کرد؛ نفس راحتی کشید و گفت: »آه، نمی دانی زیر زمین چقدر تاریک بود!«
بعد سرش را باال آورد و به آسمان نگاه کرد. خورشید نور گرمش را به صورت او پاشید. جوانه اخم هایش را 
در هم کشید. سنگ لبخندی زد و با مهربانی گفت: »جوانۀ عزیز، به سرزمین ما خوش آمدی! سال هاست 

ک بیرون نیاورده است!« که در این جا جوانه ای سر از خا
جوانه با نگرانی به اطراف نگاه کرد. سنگ پرسید: »به دنبال چیزی می گردی؟«

جوانه گفت: »بله، تشنه ام، آب می خواهم.«
سرزمین  این  در  که  هستی  جوانه ای  تنها  تو  است.  بی آبی  و  خشک  سرزمین  »این جا  گفت:  سنگ 

ک بیرون آورده ای.« بی حاصل سر از خا
جوانه دوباره نگاه نگرانش را به اطراف دوخت و لب های خشکش را چندبار باز و بسته کرد. تشنگی او 
گر آب به من نرسد،  را بی تاب کرده بود. با ناراحتی گفت: »من جوانۀ کوچکی هستم. به آب نیاز دارم. ا

از تشنگی می میرم!«

 جوانه نگاهی به سنگ کرد؛ نفس راحتی کشید.
آرایه  ادبی: تشخیص: »نگاه کردن« برای »جوانه« شخصّیت بخشی دارد.

 جوانه اخم هایش را در هم کشید.
آرایه  ادبی: تشخیص: »اخم کردن جوانه« شخصّیت بخشی دارد.

 تو تنها جوانه ای هستی که در این سرزمین بی حاصل سر از خاک بیرون آورده ای.
آرایه  ادبی: کنایه: »بی حاصل« کنایه از »خشک و بی آب« است.



سؤاالت تشریحـی

ستایش: به نام خدایی ... / درس اول: پیش از اینها
درس دوم: خوب جهان را ببین! صورتگر ماهر

درس سوم: ارمغان ایران 
درس چهارم: سفر شکفتن

درس ششم: راه نیک بختی
درس هفتم: آداب نیکان

درس هشتم: آزادگی
آزمون نوبت اّول

درس نهم: نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر، گریه امیر
درس دهم: قلم سحرآمیز، دو نامه

درس یازدهم: پرچم داران
درس دوازدهم: شیر حق

درس سیزدهم: ادبیات انقالب
درس چهاردهم: یاد حسین )ع(

درس شانزدهم: پرنده آزادی، کودکان سنگ
درس هفدهم: راه خوشبختی / نیایش

آزمون نوبت دوم
پاسخنامۀ سؤاالت تشریحی

155
158
160
162
164
166
169
172
175
177
178
181
183
185
187
190
193
196
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درک مطلب و خودارزیابی

 5 منظور از واژگان مشخص شده چیست؟

الفپرستارامرشهمهچیزوهمهکس/بنیآدمومرغومورومگس

گلستانکندآتشیبرخلیل/گروهیبرآتشبردزآبنیل ب

محالاستسعدیکهراهصفا/توانرفتجزبرپیمصطفی ج

مردگفت:»خداوندشرابگویکهگرگببرد«غالمگفت:»بهخدایچهبگویم«؟! د

 6 بیت زیر به کدام داستان های دینی اشاره دارد؟ توضیح دهید.

ــــل ــــر خلی ــــی ب ــــد آتش ــــتان کن گروهـــی بـــر آتـــش بـــرد ز آب نیـــل«»گلس

 7 در بیت زیر منظور از »خانه خوب خدا« کجا است؟

ــــت؟« ــــا کجاس ــــدر اینج ــــیدم: »پ ـــت«زود پرس ـــوب خداس ـــۀ خ ـــا خان ـــت: »اینج گف

 8 آیا می توانید بگویید این بیت به کدام آیۀ قرآن اشاره دارد؟

ــــر ــــن نزدیکت ــــه م ــــن ب ــــتی از م ــر«»دوس ــن نزدیک تـ ــه مـ ــردن بـ از رگ گـ

 9 آیا می دانید مصراع دوم بیت زیر بر کدام آیۀ قرآن اشاره دارد؟

ــــنی ــــم و روش ــــت خش ــــادت او نیس روشـــنی«»ع نشـــانش  و  نـــور  او  نـــام 

 10 درک و دریافت خود را از مصرع »نام او نور و نشانش روشنی« بیان کنید.

 11 مفهوم مصرع »حکیم سخن در زبان آفرین« را بنویسید.

 12 در بیت زیر منظور از »بنی آدم و مرغ و مور و مگس« چه می باشد؟

ــس ــ ــز و  ک ــ ــرش همه چی ــ ــتار ام ــ ــسپرس ــ ــور و مگ ــ ــرغ و م ــ ــی آدم و م ــ بن

3(تعدادیازحیوانات 2(همۀحیواناتعالم 1(همۀموجوداتعالم 

 دانش های زبانی و ادبی

 13 در ابیات زیر ردیف و قافیه را مشخص کنید.

الفبهنامخداییکهجانآفرید/سخنگفتناندرزبانآفرید

تأملدرآیینۀدلکنی/صفاییبهتدریجحاصلکنی ب

مثلقصرپادشاهقّصهها/خشتیازالماسوخشتیازطال ج

مهربانوسادهوبیکینهاست/مثلنوریدردلآیینهاست د

باوضوییدستوروییتازهکرد/بادلخودگفتوگوییتازهکرد ه 

تازهفهمیدم،خدایماینخداست/اینخدایمهربانوآشناست و

ماهبرقکوچکیازتاجاو/هرستاره،پولکیازتاجاو ز

 14 طرر ساخت »بن ماضی« و »بن مضارع« را بنویسید.

ستایش:بهنامخداییکه.../فصلاول:زیباییآفرینش

 15 جدول را کامل کنید.

 زمانمصدربن مضارعبن ماضیفعل

دارد

رفتند

رسیدند

می دویدم

 16 هر بیت از ستون »الف« را به آرایه مناسب در ستون »ب« وصل کنید. )در ستون »ب« یک آرایه اضافه آمده است(

1( تشبیه
2( مراعات نظیر یا تناسب

3( تضاد
4( تشخیص

5( کنایه

6( تلمیح

 الف( دوستی از من به من نزدیک تر / از رگ گردن به من نزدیک تر
 ب( مهربان و ساده و بی کینه است / مثل نوری در دل آیینه است
ج( گفت: آری خانۀ او بی ریاست / فرش هایش از گلیم و بوریاست

د( هرچه می پرسیدم از خود از خدا / از زمین از آسمان از ابرها

ه ( تا که یک شب دست در دست پدر / راه افتادم به قصد یک سفر

 17 در کدام بیت ها آرایۀ کنایه دیده می شود؟ توضیح دهید.

الفبهدرگاهلطفوبزرگیشبر/بزرگاننهادهبزرگیزسر

پرستارامرشهمهچیزوکس/بنیآدمومرغومورومگس ب

جهانمتفقبرالهیتش/فروماندهازکنهماهیتش ج

 18 با توجه به بیت زیر، به سؤاالت پاسخ دهید.

مثـــــل نـــــوری در دل آیینـــــه اســـــتمهربـــــان و ســـــاده و بی کینـــــه اســـــت

الفمهربان،سادهوبیکینهچهنقشیدارند؟

نهادجملۀاّولبیتچیست؟ ب

ردیفوقافیهرادربیتمشخصکنید. ج

درمصراعدومچهکسیبهنورتشبیهشدهاست؟ د

تاریخ ادبیات

 19 هر اثر از ستون »الف« را به نام نویسندۀ آن از ستون »ب« وصل کنید. )در ستون »ب« نام یک شاعر اضافه آمده است(

1( سعدی
2(  مستوره کردستانی

3( قیصر امین پور
4( ابوالقاسم قشیری

5( هاتف اصفهانی

   ب( بوستان
   الف( رسالۀ قشیریه

 ج( تاریخ اردالن
 د( مثل چشمه مثل رود
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 2 جدول زیر را کامل کنید.

خدمتعزیزضررسعادتواژه

هم خانواده

هم خانواده

 3 جمع مکسر واژگان زیر را بنویسید.

 شعر پ   باب ب   الفلحن

 حس ث   علم ت

 4 امالی درست واژگان نادرست را بنویسید.

لحننصیحت: پ  مهتوایاندرزی: ب  الفمحارتهایاصلی:

مطابقت: ج  زنهار: ث  خوابسحرگحان: ت

 5 متضاد واژه های زیر را بنویسید.

 عزیز پ   ضرر ب   الفسعادت

معنی نظم و نثر

 6 ابیات زیر را به فارسی روان برگردانید.

الفدهروزمهرگردونافسانهاستوافسون/نیکیبهجاییارانفرصتشماریارا

زنهارمگوسخنبهجزراست/هرچندتورادرآن،ضررهاست ب

روزیکهدرآننکردهایکار/آنروززعمرخویشمشمار ج

درک مطلب و خودارزیابی

 7 با توجه به بیت زیر منظور از »این دو« چیست؟

ــــد«»چـــون ایـــن دو شـــوند از تـــو خرســـند ــ ــو خداون ــ ــ ــود ز ت ــ ــ ــند ش ــ ــ خرس

 8 درستی و نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

نادرست   درست   الف»متنحماسی«باحالتپهلوانیوپیکارگرانهخواندهمیشود.

نادرست   درست  »متنستایشونیایشپروردگار«باحالتفروتنیوخاکساریخواندهمیشود. ب

نادرست   درست  »شعریکهمحتوایاندرزی«داردراباحالتعاشقانهوبااحساسمیخوانیم. ج

 9 در کدام یک از موارد زیر، »گام های اصلی خواندن« ذکر شده است؟ آن ها را مشخص کنید.

خوانشدرستمتن ب  الفآشناییباآرایههایادبی

بازخوانییاتلفظواژه د تشخیصمعناودرکپیامدرست ج

تسلطبرتاریخادبیات و توّجهبهحسوحالمتنورعایتآن ه 

 10 حدیث پیامبر )ص( که می فرمایند: »قُوُلوا اْلَحق َو َلو َعلی َانُفسُکم« با کدام بیت درس تناسب معنایی دارد؟

 11 ایرج میرزا در ابیات این درس ما را به انجام چه کارهایی ترغیب و تشویق می کند؟

 12 رضایت چه کسانی باعث می شود که خداوند از انسان راضی و خشنود شود؟

 13 چه روزی را باید جزء عمر خود محسوب نکنیم؟

فصلسوم:سبکزندگی
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الف( شناخت واژه

٭ با توجه به هر بیت یا عبارت، معنای بخشی را که زیر آن خط کشیده شده است، در پاسخ نامه بنویس.
پرستار امرش همه چیز و کس / بنی آدم و مرغ و مور و مگس 1 

 2 مثل قصر پادشاه قّصه ها / خشتی از الماس و خشتی از طال

 3 پرهای طاووس، چونان برگ خزان دیده می ریزد و دوباره می روید.

 4 برق از شوق که می خندد بدین سان قاه قاه؟ ابر از هجر که می گرید بدین سان زار زار؟

 5 هان و هان! خویشتن را خوار مدار!

 6 هر پشت را خرد می کند، مگر پشت ستبر و ستوار و نیرومند فرزند ایران که تویی!

 7 شما به مهارت هایی نیاز دارید که بدون آن ها، زندگی آینده، پرمشّقت خواهد بود.

 8 با چشم ادب نگر پدر را / از گفتۀ او مپیچ سر را

 9 به قدر می گویم و بی موقع و بی حساب نمی گویم و به قدر فهم مستمع می گویم. 

 10 خارکش پیری با دلق درشت / پسته ای خار همی برد به پشت 

 11 هر کس به آسانی نمی تواند حصار خانواده را فرو بریزد و وارد فضای پاک آن بشود.

 12 وقتی جوالهه ای به وزارت رسیده بود.

٭ برای هر یک از واژه های زیر 2 واژه هم خانواده در پاسخ نامه بنویس.
 13 حریم   14 مرشد

٭ مفرد واژۀ جمع و جمع شکسته )= مکّسر( واژۀ مفرد را در پاسخ نامه بنویس.
 15 حق   16 فرد

 17 اصول   18 فضایل

ب( معنا و مفهوم بیت ها و عبارت ها

٭ معنا و مفهوم هر مورد را با همۀ جزئیات الزم، به فارسی روان و امروزی در پاسخ نامه بنویس.
 19 ماه برق کوچکی از تاج او / هر ستاره پولکی از تاج او

 20 محال است سعدی که راه صفا / توان رفت جز بر پی مصطفی.

 21 عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند / چون برآید این همه گل های نغز کامکار.

 22 دشمنان تیره رأی و خیره روی ما نیز به ناچار، این سرزمین را بدین نام سپند و ارجمند می نامند.

 23 کای فالن، چاشت بده یا شامم / نان و آبی که خورم و آشامم.

 24 در آداب خواب، اصل این است که در دل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد.

 25 امیر را خاطر به آن شد تا در آن خانه چیست. روزی ناگاه از پس وزیر، بدان خانه در شد.

 26 میهن شکوهمند ما، این خاستگاه بخردان و دانایان و روشن رایان، سرزمینی است که ما بدان می نازیم و سر از همگنان برمی افرازیم.

)3(

)1(

)1(

)0/5(

)0/75(

)0/75(

)0/75(

)0/75(

)0/75(

)0/75(

)1(
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 دانش های زبانی و ادبی

 11 نقش واژگان مشخص شده را بیابید.

الفگفت:هان!خزخریدی؟گفتزرببردندِانْشاءَاهلل

ازعلیآموزاخالصعمل/شیرحقرادانمنّزهازدغل ب

اوخدوانداختبررویعلی/افتخارهرنبّیوهرولی ج

 12 در بیت های زیر ردیف و قافیه را بیابید.

الفشیرحّقم،نیستمشیرهوا/فعلمنبردینمنباشدگوا

گشتحیرانآنمبارزینعمل/وزنمودنرحموعفوبیمحل ب

 13 برای بیت اّول سه آرایه و برای بیت دوم دو آرایۀ ادبی ذکر کنید. )با توضیح(

الفبادخشموبادشهوت،بادآز/برداوراکهنبوداهلنماز

صبحصادق،قدرتکاذبشکست/رشتههایداماهریمنگسست ب

 14 در مصراع اّول بیت زیر مسند و متمم را بیابید.

ـــل ـــن عم ـــارز زی ـــران آن مب ـــت حی ــلگش ــی محـ ــم بـ ــو و رحـ ــودن عفـ وز نمـ

 15 با توّجه به بیت زیر به سؤاالت پاسخ دهید.

ـــم ـــق می زن ـــی ح ـــغ از پ ـــن تی ـــت: م ــمگف ــ ــور تنـ ــ ــه مأمـ ــ ــم نـ ــ ــدۀ حّقـ ــ بنـ

الف»بندۀحق«و»مأمورتن«چهنقشیدارند؟

»م«در»بندۀحّقم«و»مأمورتنم«چهنقشیدارد؟ ب

 16 با توجه به گروه های اسمی مشخص شده، هسته و انواع وابسته را در هر گروه مشخص کنید.

الفشمابهکدامدرسعالقهدارید؟

چههوایدلپذیریهست! ب

چندمعلمدرمدرسۀشمامشغولتدریسهستند؟ ج

عجبانسانوارستهایبود! د

 17 جاهای خالی را با نوشتن کلمات مناسب پر کنید.

گروهاسمی

اسمصفتتعجبی

وابستۀپسینهستهوابستۀپیشین

صفتبیانی

 ب  گروهاسمی

اسمصفتپرسشی

وابستۀپسینهستهوابستۀپیشین

صفتبیانی

الف

تاریخ ادبیات

 18 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

،ازعارفانونویسندگانقرنششم.اینکتاببانثرشیواوسادهبهشرحوتوضیحنامهای الف»روحاالرواح«کتابیاستنوشتۀ

خداوندپرداختهاست.
کتابمنظوموگرانقدرمولوی،شاملحکایاتیاستدربیانمسائلدینیوعرفانیوحقایقمعنویکهدر26هزاربیتو  ب

اشارهکرد. و و ششدفترسرودهشدهاست.ازدیگرآثارمولویمیتوانبه
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)پاسخ های تشریحی را در صفحات 207 - 206 مطالعه کنید.( درس سیزدهم: ادبیات انقالب 

شناخت واژه

 1 معنی واژه های مشخص شده را بنویسید.

الفایثاردرادبّیاتانقالب،موجمیزند.

باطنهرایرانیهموارهریشهدردوسرچشمهزایادارد. ب

وقتیشمابهیکاثرادبیمانندشاهنامه،گلستانومثنویرومیکنید،چهرۀانسانهایآنجامعهورفتارومنشاجتماعیاشخاصرا ج

پیشچشمخوددارید.
 2 واژه های مشخص شده در ستون »الف« را به معنی آن ها در ستون »ب« وصل کنید.)در ستون »ب« یک واژه اضافه است.(

1( اندازه
2( دانش، تربیت

3( برتری
4( عقیده

5( آرزو

الف( دین و فرهنگ و همین دو است که او را پاینده و استوار می دارد.
ب( معیارهای ارزشی و اخالقی جامعه ایران دگرگون شد.

 ج( ادبیات انقالب، گنجینه ای است که آرمان های انقالب اسالمی را در خود جای داده
د( فضیلت هایی مانند  همدلی، صفا

 3 برای واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

رشادت ج والیت ب الفرواج

 4 در عبارت زیر غلط  های امالیی را بیابید و درست آن ها را بنویسید.

»مردم دین باور انقالبی ایران به پیشوایی بنیان گزار فرزانۀ انقالب اسالمی و با تکیه بر تعالیم االهی، سه اصل اساسی » استقالل، آزادی،   
جمهوری  اسالمی« را از همان آغاز به عنوان هدف اصلی قیام خود به جهانیان اعالم کردند.«

 5 در عبارت زیر چند واژۀ جمع دیده می شود؟ آن ها را مشخص کنید.

»چیزی که بر درخشش این انقالب می افزاید، بهره گیری از تعالیم اسالمی و ارزش های فرهنگ ایرانی است، زیرا باطن هر ایرانی 
همواره ریشه در دو سرچشمۀ زایا دارد؛  یعنی »دین« و »فرهنگ« و همین دو است که او را پاینده و استوار می دارد.«

 6 جمع مکّسر واژگان زیر را بنویسید.

 واقعه ب   الففکر

 فضیلت ت   اثر پ

معنی نظم و نثر

 7 معنی روان عبارات زیر را بنویسید.

الفبرپایۀآنچهگفتهشد،ادبیاتانقالب،انقالبیاستکهدردرونمایهومحتوایآثاروافکارپدیدآمدهاست.

مقصودازادبّیاتهمهآثارنظمونثریاستکهآیینهفرهنگواندیشۀیکجامعهاست. ب

درک مطلب و خودارزیابی

 8 ادبیات چگونه می تواند بیانگر حال جامعه باشد؟

 9 مفهوم »ستم ستیزی« و »رزمندگی« از چه زمانی وارد ادبّیات ما شد؟

 10 اصلی ترین عامل پیوند »رهبری« و »ملت« چه بود؟

 11 کلید شناخت هر ملّتی چیست؟

 12 نخستین ابزار پیدایش ادبیات چیست؟
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ث( آرایه ها و دانش های ادبی

 43 در ابیات زیر جست وجو کن و آرایه های زیر را در آن ها بیاب و در پاسخ نامه بنویس.

یک آرایۀ تضاد / یک آرایۀ واج آرایی / یک آرایۀ جناس کامل / یک آرایۀ تشبیه / 

یک آرایۀ مراعات نظیر/ یک آرایۀ تکرار

پرستار امرش همه چیز و کس / بنی آدم و مرغ و مور و مگس

در دولت به ُرخم بگشادی / تاج عّزت به سرم بنهادی

تشنه لب کشته شود در لب شط از چه گناه / آن که سیراب کند در لب کوثر، تشنه

 44 در هر بیت از شعر زیر، قافیه ها و ردیف را )اگر بیتی ردیف دارد( پیدا کن و در پاسخ نامه بنویس.

 45 نام قالب این شعر چیست؟

ــی ــ ــ ــن نگاه ــ ــ ــن ک ــ ــ ــب م ــ ــ ــی، جان ــ ــ اله

ــویت ــ ــه سـ ــ ــه رو آرم بـ ــ ــن کـ ــ ــی کـ ــ نگاهـ

ــن ــ ــ ــد آوازه ام ک ــ ــ ــود، بلن ــ ــ ــر خ ــ ــ ــه ذک ــ ــ ب

ــم آن آب ــ ــ ــر روی ــ ــ ــو ب ــ ــ ــان از وض ــ ــ بیفش

ــن ــ ــر ک ــ ــویم نظ ــ ــت س ــ ــم مرحم ــ ــه چش ــ ب

مـــــرا بنمـــــا بـــــه ســـــوی خویـــــش راهـــــی 

ـــــت ـــــه کوی ـــــرم ب ـــــا گی ـــــه ج ـــــا ک ـــــی بنم ره

کـــــن بی انـــــدازه ام  لطـــــف  رفیـــــق 

کـــــه از غفلـــــت نمانـــــد در ســـــرم خـــــواب

ــن ــ ــ ــر ک ــ ــ ــرت، خیرالبش ــ ــ ــفیع آخ ــ ــ ش

ج( تاریخ ادبیات

 46 نام نویسندۀ کتاب »رساله قشیریه« چیست؟

 47 نام یک کتاب را بنویس که نویسندۀ آن »میرجالل الّدین کّزازی« است.

چ( درست و نادرست

٭ درست یا نادرست بودن هر کدام از عبارت های زیر را با »ص« یا »غ« در پاسخ نامه مشخص کن.

 48  واژۀ »احساس« جمع »حس« است.

 49 کتاب شعر »از آسمان سبز« سرودۀ »سلمان هراتی« است.

 50 در عبارت »به آسمان ُپرستاره بنگر تا ببینی چه خلقت شگفت انگیزی است« دو گروه اسمی وجود دارد.

)1/5(

)0/5(

)0/25(

)0/25(

)0/25(

)0/25(

)0/25(

)0/25(



199

حی
ری

ش
ت ت

اال
سؤ

ۀ 
نام

سخ
پا

گی
زند

ِک 
سب

م: 
سو

ل 
فص

سفرزندگیهمبهیادگیریاصولومهارتهایینیازمنداست.ما 9 

بیاموزیم)یادبگیریم(کهبدونآنهازندگیماسختو بایدآنهارا

پرمشقتخواهدشد.

خودآگاهی،زیراانسانبرایشناختخدایخویشابتدابایدخود 10 

راخوببشناسدیعنیگاماولدرشناختخداوندۀخودشناسیاست.

بهتر را او میشود باعث خلقت شگفتیهای در اندیشیدن زیرا  11 

بشناسیم)وجوداورابهتردرککنیم.(

گزینه1(کنایهازاینکههیچوقتبرایشروعکاریدیرنیست. 12 

 13 

فعلمسندمتمممفعولنهاد

ــــــــاو
شیفته
طبیعت

بود

میخواندــــــدرسمریم

مایمحذوف
)حذفشده(

ویژگیهاییک
مسافردائمی

ایجادکنیمـــخود

خریدـــدوستشکتابفرهاد

گرداندبیمارـــاوهوایسرد

نهاد؛ تو: لبخند ب( متمم؛ شاخساری: / متمم شاخکی: الف(  14 

ج(جانبخوارزم:متمم/وزان:مسند؛د(حیران:مسند/خاکتاریک

نژند:متمم

افعالیکهمعنایشانبانهادکاملشود:پریدـرفتـآمد 15 

افعالیکهمعنایشانبانهادومفعولکاملمیشود:خواندـخورد

افعالیکهمعنایشانبانهاد،مفعولومتممکاملمیشود:خریدـداد

الف(شادمانیوغم:تضاد/شادمانبودنغم:تشخیص؛ب(آتش 16 

نهان:مشبهوآتش:مشبهبه/ نهان:اضافۀتشبیهیـتشبیهبلیغ

سوختنجان:کنایهازرنجکشیدنفراوان

الف(گفتم)یکجمله(/زفیضبپذیر)یکجمله(/ایننیمجانکه 17 

دارد)یکجمله(/گفتا)یکجمله(/نگاهدارش)یکجمله(/غمخانۀتو

جاناست.)یکجمله(؛بیتکالًششجملهاست.؛ب(جانفرسودهو

ناتوانکهدربدناوست.

جانتو،خانۀغمتُست ج(غمخانۀتوجاناست:تشبیه

مشبه به مشبه   

د(محمدبنمرتضیکاشانیملّقببهُماّلمحسنفیضکاشانیازفقیهان

ودانشوراندورۀصفویاست.ویازشاگردانحکیمنامدار»ماّلصدرا«

بودودرتمامیعلومدینی،عرفان،فلسفهوادبیاتتبّحرومهارتداشت.

و اشعار دیوان سجادیه، صحیفه شرح وافی، کتاب صافی، تفسیر  18 

قرن در که است دورهصفویه دانشوران و فقیهان از او شوقالمهدی.

یازدهممیزیستهاست.

است.؛ نیزشادمان ـغم تو مراغم کویت؛ب( نشان جانا الف(  19 

ج(چرانهاناست؟ـورنهُرخمعیان

گفتم:ز»فیض«بپذیر،ایننیمجانکهدارد/گفتا:نگاهدارش،غم 20 

خانهتوجاناست!

درس ششم:  راِه نیک بختی
خشنود؛ب(زنهار:واژهایاستکهبرایآگاهی الف(خرسند:قانعـ 1 

دادنوهشداربهکارمیرود،بپرهیز؛ج(تأمل:تأملکردن،اندیشیدن،

درنگکردن/اندر:در؛د(درونمایه:اصلهرچیز،محتوا

 2 

هم خانوادههم خانوادهواژه

مسعودسعیدسعادت

ضروریُمضرضرر

تعزیزُمِعزعزیز

خدماتخدومخدمت

الف(الحانـب(ابوابـپ(اشعارـت(علومـث(حواس 3 

امالیدرستواژگان:الف(مهارتهایاصلی-ب(محتوایاندرزیـ 4 

ت(خوابسحرگهان؛امالیبقیهکلماتدرستاست.

¹ذلیل ¹نفع/پ(عزیز ¹شقاوت/ب(ضرر الف(سعادت 5 

ای پس است. زودگذر افسانهای و قّصه مانند دنیا محّبت الف(  6 

بدان(؛ )قدر بشمار غنیمت را دوستانت حق در کردن نیکی دوست

ب(آگاهباش،کهبهجزحرفراستچیزینگویی)فقطراستبگویی(

کار آن در که روزی باشد.؛ج( داشته زیان و توضرر برای هرچند

ارزشمندینکردهایآنروزراجزءعمرخودبهحسابنیاور.

پدرومادر 7 

الف(درست؛ب(درست؛ج(نادرست 8 

موارد»ب«،»ج«،»د«و»ه«اشارهبهگامهایاصلیخواندندارد. 9 

هرچندتورادرآنضررهاست زنهارمگوسخنبهجزراست 10 

صبحزودازخواببیدارشدنـاحترامواطاعتازپدرومادرـ 11 

تمیزبودنـباادببودنواطاعتازرهنمودهاوتوصیههایاستاد

پدرومادر 12 

روزیکهدرآنکارمفیدیانجامندادهایم. 13 

الف(قافیه:جویموگویم/ردیفندارد.؛ب(قافیه:مهربانوجان/ 14 

ردیف:باش؛ج(قافیه:خوابوباب/ردیف:ندارد
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ـ)کاغذ:مشبهبه،ذهن:مشبه( کاغذذهن:اضافهتشبیهی 17 

الف(گروهاسمی1:همهبّچههایایران/گروهاسمی2:فرزندانحقیقی 18 

من؛ب(گروهاسمی1:هسته:بّچه/گروهاسمی2:هسته:فرزند؛ج(همه
بّچههایایران:نهاد/فرزندانحقیقیمن:مسند؛د(صفتبیانی:حقیقی

الف(مسئول:مسند/مردم:مضافالیه/ما:نهاد؛ب(نگران:مسند؛ 19 

ج(اندوه:متمم

حالوتوزهر:تضاد/دردودرمان:تضاد 20 

 تناسبـمراعاتنظیر/ماهوما ستاره،ماه،بدرخشید 21 

جناسناقصافزایشی
الف(3؛ب(6؛ج(5؛د(1؛ه(2 22 

درس دهم: قلم سحرآمیز، دو نامه
الف(6؛ب(3؛ج(4؛د(5؛ه(2 1 

/ ـعمل مستعمل استعمال / ـحرمت حرام تحریم  2 

ساحرـمسحور محکومـحاکم/ِسحر حکم

الف(درست؛ب(درست؛ج(درست؛د(نادرست 3 

الف(اینسیمصباتورامانندهدهدکهپیامرساناستبهسرزمین 4 

سبامیفرستم.نگاهکنکهتوراازچهجایپستیبهجایارزشمندی

)سرزمینمعشوق(میفرستم.؛ب(حیفاستکهپرندهایمانندتودر

ایندنیازندانیباشد.تورابهجاییمیفرستمکهسرزمینخوبیهاست

)جاییکهقدروارزشتومعلومشود.(

الف(امروزهاستفادهکردنازتوتونوتنباکومانندجنگیدنباامام 5 

زمان)کهسالمخدابراوباد(است.؛ب(کاغذراخوشبوکردودرشکاف

دیوارقراردادتازیرپایعابراننیفتدوبهآنآسیبینرسد.؛ج(شاهبه

سختیافتادونقشۀانگلیسشکستخورد.

خدا 6 

دنیا 7 

ببینکهتوراازاینجایگاهپستوبیارزشبهچهجایگاهباارزشی 8 

)درگاهواالیمعشوق(میفرستم.

داستانحضرتسلیمان)ع(کهدرقرآنآمدهاست. 9 

میرزایشیرازی/»بسماهللالرحمنالرحیم،الیوم...استعمالتوتون 10 

وتنباکو،درحکممحاربهباامامزمانصلواتاهلِلوَسالُمُهَعلَیهاست.«

جناسیکسانیوهمسانیدویاچندواژهدرشعرونثراستدر 11 

صورتیکهمعنیمتفاوتیداشتهباشند.استفادهازجناسباعثزیباترو

خوشآهنگترشدنشعرونثرمیشود.

الف(جناس:شامموآشامم؛ب(جناس:یارانویارا؛ج(جناس: 12 

دووتو؛د(جناس:کهوکه)کهاولحرفربطوکهدومبهمعنایچه

کسیمیباشد.(؛ه(جناس:جانوآن

ردیف:میفرستمتومیفرستمت/قافیه:سباوکجا 13 

الف(تشخیص:حرفزدنبابادسحرگاهی/تضاد:شبوروز/ 14 

واجآرایی:تکرارمصوتبلند»ا«کهباعثزیباییکالمشدهاست.

ب(تشبیه)صبا:مشبه/هدهد:مشبهبهـاضافۀتشبیهی(/تشخیص:

حرفزدنبابادصبا/جناسناقصاختالفی:صباوسبا/تکرار:کجاوکجا

ج(جناسناقصافزایشی:ماوماه/جناسناقصاختالفی:شمعوجمع/تشبیه

)رخدوست:مشبه/ماه:مشبهبه/رخدوستبهماهتشبیهشدهاست(

الف(چمانوچمن:جناسناقصافزایشی/چمنوسمن:جناس 15 

ناقصاختالفی؛ب(سیروشیر:جناسناقصاختالفی/زهرهوُزهره:

جناسناقصحرکتی

ابوالقاسمقشیری 16 

اینکتابدرشرحاصطالحاتومعرفیمشایخعرفانیاستودر 17 

درقرنپنجمهجرینوشتهشدهاست.

درس یازدهم: پرچم داران
الف(عّزت:سرافرازی؛ب(خیل:گروه؛ج(رشید:خوشقدوقامت 1 

قلّهـیوم)روز(ـافتخاراتـدالورـشهیدـالطافـنوامیس 2 

وشکوه زیور ـ مأوایدل ـ تازشدشمن واژگان: امالیدرست  3 

خاّلقیت

 4 

متضادواژه

پژمردهشاداب

ترسوشجاع

غمگینشادمان

زندهمرده

الف(خوف:ترس،بیم؛ب(شمایل:چهره،شکل/دریادل:بسیار 5 

بخشنده،دلیر؛ج(پوپک:هدهد،شانهبهسر؛د(فروتن:متواضع،افتاده؛

ه(رویینتن:کسیکهبدنینیرومندداردوضربۀاسلحهدراواثرنمیگذارد.

 بیرحمیهاـ شهداـگستاخیهاـ دالورانـ الف(ششواژه:لحظههاـ 6 

خوندلها؛ب(تلخوشیرین؛ج(خوندلهاخوردهکنایهازاینکهدرد

ورنجفراوانکشیدهاست.؛د(حسـحواسـمحسوسو...

الف(اگرانساندرایندنیابههفتچیزعشقنورزدتواوراپستتر 7 

ازشیطانبدان.؛ب(ایوطنتومانندنوردرچشمماهستیومابدون

توتواناییدیدننداریموایوطنتومانندنوردرتنماهستی.)مابدون

توزندهنیستیم(؛ج(کشورسربلندماایرانهرگزازدشمننترسیدهر

چندکهازبیشرمیوجسارتدشمندردورنجفراوانکشیدهاست.؛



سؤاالت تـستــیسؤاالت تـستــی
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)پاسخ های تشریحی را در صفحۀ 255-254 مطالعه کنید.(  
درس چهارم:  سفر شکفتن

 1 آثار »ماّل محسن فیض کاشانی« در کدام گزینه به درستی آمده است؟

ـترجمۀقرآنمجید 2(تفسیرصافی ـکتابوافی 1(شرحصحیفهسّجادیه
ـفرزندایران 4(شوقالمهدی 3(تنّفسصبحـآینههایناگهان

 2 کدام فعل به جز نهاد به جزء دیگری برای کامل شدن نیاز ندارد؟

4(داد 3(خواند 2(خورد 1(رفت
 3 با توجه به عبارت »مبادا گذر شتابان عمر را مسخره بگیرید« کدام بیت با مفهوم این عبارت تناسب ندارد؟

بگــذردزینکاروانســرایبســیکاروانگذشــت1( نیــز شــما کاروان ناچــار،

ــمعمـریبهجـزبیهودهبودنسـرنکردیم2( ــاورنکردی ــاب ــدوم ــاگفتن تقویمه

بــهشــتاباّیــامازمــنبگذشــتمــنگذشــتمبــهشــتابازدرودشــت3(

اســتادهمینمایــدوچــونبــادمــیرودغافــلمشــوزعمــرچــونکشــتیروان4(
 4 بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟

گفتا: نــگاه دارش، غم خانۀ تو جان اســت«»گفتم ز فیض بپذیر این نیـم جان که دارد
4(چهار 3(سه 2(شش 1(پنج

 5 در کدام بیت »مفعول« دیده نمی شود؟

گفتــانــگاهدارش،غمخانۀتوجاناســتگفتــمزفیضبپذیرایــننیمجانکهدارد1(

گفتــاکهدررهما،غمنیزشــادماناســتگفتـممـراغـمتـو،خوشترزشـادمانی2(

گفتانشانچهپرسی،آنکویبینشاناستگفتــمکــهازکهپرســمجانانشــانکویت3(

اجتمــاعدوســتانیکدلــمآمــدبــهیادسربههمآوردهدیدمبرگهایغنچهرا4(

 6 در کدام گزینه رابطۀ دو واژه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟

2(عیانوآشکار  1(فرازونشیب
4(نصیبوقسمت  3(مشّقتوسختی

 7 در کدام گزینه همۀ کلمات هم خانواده نیستند؟

ـعدوـدعوا 2(دعا  1(حکیمـحکمتـمحکمه
4(حجابـحاجبـمحجوب  3(تأدیبـمؤّدبـآداب
 8 در کدام بیت به مفهوم عبارت »ِهی، دیگر آن نیرو و انرژی جوانی در ما نیست« اشاره شده است؟

ماشــبشــدوروزآمدوبیدارنگشــتیمپیــریوجوانیپیهمچونشــبوروزند1(

ـــرا2( ـــشزی ـــنعی ـــیبک ـــتجوان ـــهوق ـــــیب ـــــودناتوان ـــــریب ـــــگامپی ـــــههن ک

جوانـــــانســـــعادتمندپنـــــدپیـــــردانـــــارانصیحتگوشکنجاناکهازجاندوستتردارند3(

میگویموبعـدازمنگویندبهدورانهاگویندمگوسعدی،چندینسخنازعشقش4(
 9 در عبارات کدام گزینه دو واژۀ متضاد دیده نمی شود؟

1(خودآگاهی:شناختتواناییها،نیازها،استعدادهاوضعفهایخود
2(چیرگیبراحساساتوهیجانات:مهاراحساساتگوناگون،مانند:عشق،خشمونفرت،ترسوحّتیشادی

3(تفّکرخاّلق:مهارتدرکشفنوآوری،جستوجویراهحلهایجدیدبرایرویاروییبامشکالت
4(زندگی،یکسفراست.مّدتاینسفربرایعّدهایکموبرایعّدهایدیگرطوالنیوپرفرازونشیباست.
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 21 عبارت »اصل در خوردن، آن است که لقمۀ حالل باید« با کدام گزینه قرابت معنایی ندارد؟

ــــان1( ــــدرده ــــاللان ــــۀح ــــدازلقم ــانزاَی ــنآنجه ــزِمرفت ــت،ع ــِلخدم می

ــمُپــرازخــون،مالمــال2( )مالمال:ماالمال(ِکــــیخــــوَردبنــــدۀخــــداااّلحــــالل؟گــرشــودعاَل

ــــالل3( ــــۀح ــــدازلقم ــــتزاَی ــــموحکم ــــاللعل ــــۀح ــــدازلقم ــــتآی ــــقورِقّ )رقّت:نازکدلی(عش

ــالل4( ــوریزکســِبح ــمخ ــهایک ِبــــْهُبــــَودازعبــــادِتدهســــاللقم

 22 مفهوم کلّی عبارت زیر در کدام گزینه تکرار شده است؟

»هر روز زندگی گذشتۀ خود را به یاد می آوردم، تا خود به غلط نیفتم.«

ــــاد1( ــــروزش ــــیمام ــــهباش ــــْهک ــــنِب ــادهمی ــ ــ ــمیـ ــ ــ ــتهنیاریـ ــ ــ زکارگذشـ

ــــادبدیــنروزگار،ازچــهباشــیمشــاد؟2( ــــمی ــــهگیری ــــرک ــــهبهت ــــتهچ گذش

وزگذشــــتهنکــــردبایــــدیــــادزآمــــدهشــــادمانببایــــدبــــود3(

ــــردپشــیمانشــدازگفــِتخود،نــانبخورد4( ــتهنک ــ ــاِدگذش ــ ــــزی ــــراونی ب

)پاسخ های تشریحی را در صفحۀ 258-257 مطالعه کنید.( درس هشتم: آزادگی 

 1 »شاهنامۀ فردوسی« و »لیلی و مجنون« نظامی در چه قالبی سروده شده است؟

4(غزل 3(قصیده 2(رباعی 1(مثنوی

ـ  جیب« در کدام گزینه درست آمده است؟  2 معنی واژگان »خرف ـ ثنا ـ پشته 

2(نادانیـستایشـتودهـیقه 1(نادانیـشکرـبسیاریـآستین

4(نادانـستایشگریـانبوهـگریبان ـگریبان ـستایشـتوده 3(کمعقل

 3 در بیت زیر کدام آرایه دیده نمی شود؟

عمـــــر در خارکـــــش باختـــــه ای«»عـــــزّت از خـــــواری نشـــــناخته ای

4(نغمۀحروف  3(کنایه 2(تضاد 1(تشخیص

 4 کدام گزینه در رابطه با عجز و ناتوانی انسان در برابر خدا نیست؟

ــــن1( ــــتگفت ــــتثنای ــــننیس ــــّدم ــفتنح ــ ــتس ــ ــکرعطای ــ ــرش ــ گوه

ــت2( ــ ــشنیاف ــ ــاورایجالل ــ ــر،م ــ ــتبش ــ ــشنیاف ــ ــایجمال ــ ــرمنته ــ بص

ــنیعــادتاونیســتخشــموروشــنی3( ــ ــانشروش ــ ــورونش ــ ــاماون ــ ن

چـونبرآیداینهمهگلهاینغزکامکار؟عقلهاحیرانشودکزخاکتاریکنژند4(

 5 در کدام گزینه تعداد جمالت از گزینه های دیگر کمتر است؟

درشــت1( دلــق بــا پیــری ــتخارکــش ــهپش ــردب ــیب ــارهم ــتهایخ پش

چــهعزیــزیکــهنکــردیبــامــنکنـــــمازجیـــــبنظـــــرتـــــادامـــــن2(

وینوازنـــــدهدلهـــــاینژنـــــدکایفرازنـــــدۀایـــــنچـــــرخبلنـــــد3(

ــرور4( ــ ــیمغـ ــ ــهجوانـ ــ ــیبـ ــ رخـــــشپنـــــدارهمـــــیرانـــــدزدورنوجوانـ

 6 کدام اثر از »جامی« نیست؟

4(نفحاتاالنس 3(پریشان 2(بهارستان 1(هفتاورنگ
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 7 در گروه کلمات زیر چند واژه درست نوشته شده است؟

»خوار و کوچک ـ عطا و بخشش ـ سنا و ستایش ـ صفتن و سوراخ کردن ـ شکرگذاری ـ دلق درشت ـ پیر خرف ـ خار و تیغ«
4(چهار 3(سه 2(شش 1(پنج

 8 کدام بیت از بوستان سعدی نیست؟

ــت1( ــممنخف ــهچش ــاددارمک ــبیی ــتش ــمعگف ــاش ــهب ــهپروان ــنیدمک ش

فرداکهشومخاکچهسوداشکندامتامــروزکــهدردســتتــواممرحمتیکن2(

ــیرود3( ــهدرم ــنب ــیرینیازم ــوش ــودچ ــرمیش ــهس ــشب ــادمآت ــوفره چ

مــرابیــنکــهازپــایتــاســربســوختتــوراآتــشعشــقاگــرپــربســوخت4(
 9 در کدام گزینه واژه ای یافت می شود که در گذشته یک معنا داشته و امروزه معنای جدید گرفته است؟

ـــــقدرشـــــت1( ـــــادل ـــــریب ـــــشپی ــتخارک ــهپش ــردب ــیب ــارهم ــتهایخ پش
بنهــادیدردولـــــتبـــــهُرخـــــمبگشـــــادی2( ســرم بــه عــّزت تــاج
نــانوآبــیکــهخــورموآشــاممکایفــالنچاشــتبــدهیــاشــامم3(
گفتــن4( ثنایــت نیســت مــن ــفتنحــّد ــتُســـ ــکرعطایـــ ــرشـــ گوهـــ

 10 در همۀ گزینه ها دو مفعول دیده می شود به جز 

ــرور1( ــ ــیمغـ ــ ــهجوانـ ــ ــیبـ ــ دورنوجوانـ ز رانــد همــی پنــدار رخــش
ــناختهای2( ــ ــوارینشـ ــ ــّزتازخـ ــ عمـــــردرخـــــارکشـــــیباختـــــهایعـ
جویــم3( تــو ســعادت گفتــه پــسیــادبگیــرهــرچــهگویــمزیــن
برمیداشــت4( قدمــی لنــگان هــرقــدمدانــۀشــکریمیکاشــتلنــگ

 11 در کدام گزینه تشبیه دیده نمی شود؟

برمیداشــت1( قدمــی لنــگان هــرقــدمدانــۀشــکریمیکاشــتلنــگ
بلنــد2( چــرخ ایــن فرازنــدۀ وینوازنـــــدۀدلهـــــاینژنـــــدکای
ــاخت3( ــوارنس ــراخ ــهم ــمک ــکرگوی ــارنســاختش ــوگرفت ــهخســیچــونت ب
گفتــن4( ثنایــت نیســت مــن ــفتنحــّد ــتُســـ ــکرعطایـــ ــرشـــ گوهـــ

 12 در کدام گزینه معنای واژۀ مشّخص شده، نادرست نوشته شده است؟

)خوشبختی(دولتـتچیست؟عـزیـزیـتکـــدام؟خــــاربــــرپشــــت،زنــــیزینســــانگام1(

ــامم2( ــاش ــدهی ــتب ــالن،چاش )صبحانه(نــــانوآبــــیکــــهخــــورموآشــــاممکایف

ــد3( ــ ــرخبلن ــ ــنچ ــ ــدۀای ــ ــدکایفرازن ــ ــ ــاینژن ــ ــ ــدۀدله ــ ــ )آسمان(وینوازن

ــــــــیام4( ــــــــهافتادگ ــــــــنهم ــــــــاای ــیامدادب ــ ــ ــ ــ ــّزآزادیوآزادگـ ــ ــ ــ ــ )سرافرازی(عـ

 13 معنای چه تعداد از واژه های زیر، نادرست ذکر شده است؟

»سفتن: سوراخ کردن / خوار: ذلیل / پندار: گمان / بالین: بالش / عطا: بخشنده / دلق: پاره / نژند: غمگین«
4(صفر 3(سه 2(دو 1(یک

 14 به کدام واژه هنگام جمع بستن با »ان«، حرفی اضافه نمی شود؟

4(زنده 3(فرمانده 2(پرنده 1(ستاره
 15 در کدام گزینه از آرایۀ »تشخیص« استفاده نشده است؟

1(گاهیگردبادکوچکیلنگلنگانازراهمیرسیدوچادرهایبارانخوردهرامشتومالمیداد.
2(ابرهاکههرلحظهایبهشکلیبودند،درمقابلآنآینهها،خودشانرابرایسالنوآمادهمیکردند.

3(خورشیدازپشتکوههاسرکمیکشیدوسالحهاوکالههایآهنیرابرقمیانداخت.
4(دهانۀتوپهاوخمپارهاندازهاراباکیسههاینایلونیپوشاندهبودندتاآببهداخلشاننرود.
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صفحههستی:اضافهتشبیهی)هستی:مشبه،صفحه:مشبهبه(  5 

اینبیتبراینمفهوماشارهداردکهاگرهرموجودیبخواهد  6 

بایدهّمتعالیوتالشوپشتکارفراوانداشتهباشد. بهکمالبرسد

گزینههای»1«،»2«و»4«براینمفهومتأکیددارندکهمحبوبومعشوق

پیداوآشکاراستوایرادواشکالازضعفوناتوانیماستکهنمیتوانیم

محبوبیامعشوقراببینیمویانشانههایاورابهدرستیدرککنیم.

ازپایدرآوردهبودکنایهازاینکهخستهوناتوانکردهبود.  7 

واژۀنژندبهمعنایاندوهگین،غمناکویاسردوبیروحاست.  8 

دراینعبارتتشبیهیدیدهنمیشود.  9 

بررسی آرایۀ تشبیه در سایر گزینه ها:

گزینۀ»1«:دوپا:مشبه/داس:مشبهٌبه/مانند:اداتتشبیه/اشیارا

برمیدارد:وجهشبه

گزینۀ»2«:دوحدقه:مشبه/ماهتابان:مشبهٌبه/چونان:اداتتشبیه

گزینۀ»4«:هستی:مشبه/صفحه:مشبهٌبه

بررسی سایر گزینه ها:  10 

گزینۀ»1«:»کز«مخففکهاز

گزینۀ»2«:»کاین«مخّففکهاین

گزینۀ»4«:»نکو«مخّففنیکوو»وی«مخّففوای

واژههایامالییکهدرستنوشتهشدهاند:  11 

دزدیزرنابـجلوۀخاصیـعظمتخلقتـصورتگرماهر

گزینهها سایر در اما متضادهستند گزینه این واژههای   12 

واژههابایکدیگرمترادف)هممعنی(هستند.
درعبارتصورتسؤالواینگزینه،»تند«معنای»تیره«دارد.  13 

بررسی معنای »تند« در گزینه های دیگر:
گزینۀ / عجول »3«:خشمگین، گزینۀ / بهسرعت سریع، :»2« گزینۀ

»4«:تیز،بّرنده
فراز:بلندی،باال)دراینگزینه،»نشیب«متضاد»فراز«است.(  14 

بررسی گزینه های دیگر:
:»3« گزینۀ / پیکر = جّثه :»2« گزینۀ / دوری = هجر :»1« گزینۀ

خزان=پاییز
»پریشان«اثرمعروفقآانیشیرازیاست.  15 

درگزینۀ»1«بهنام»گلستان«،اثرسعدی،اشارهشدهودرگزینۀ»4«،
بهنام»بهارستان«،اثرمعروفجامی.

تشبیه های به کاررفته در عبارت صورت سؤال:  16 

1(دمطاووسمانندچتر/2(دمطاووسمانندسایبان/3(دمطاووس
ماننـدبادبـانکشـتی/4(رنگهایپرهـایطاووسماننددسـتهگل/

5(رنگهایپرهایطاووسمانندپارچههایپرنقشونگار

»آفریننده«نهادجملۀاسنادیو»همانآفریدگاردرخت  17 

بزرگخرما«،مسندآناست.
بررسی گزینه های دیگر:  18 

مسندفعلاسنادی»گردد« گزینۀ»1«:»پدیدار«
نهادفعلاسنادی»شد« گزینۀ»3«:»اینتصاویر«

)در »است« اسنادی فعل نهاد  ماهر« »4«:»آنصورتگر گزینۀ
»کیست«(

،»1« گزینههای و عبارتصورتسؤال مشترک مفهوم   19 

»3«و»4«،»آفرینشگریوخاّلقبودنخداوند«است،ولیگزینۀ»2«،
»توصیهبهفروتنیوتواضع«رابیانمیکند.

اینگزینه»حقارتوناچیزِیخّفاش«رابیانمیکند،ولی  20 

عبارتصورتسؤالوگزینههایدیگربه»ناتوانیخّفاشازدیدننور
خورشیدوپروازاودرشب«اشارهدارند.

اینگزینه»مهارتوزبردستیشاعر«رابیانمیکند،در  21 

حالیکهبیتصورتسؤالوگزینههایدیگربه»ناتوانیچشمخّفاش
ازدیدننورخورشید«اشارهدارند.

 22 

اینگزینهبه»یکسانبودناصلخلقتهمۀموجودات«اشارهدارد،ولی
بیتصورتسؤالوسایرگزینهها،»زشتیپایطاووسدربرابرزیبایی

پرهایاو«رایادآوریمیکند.

درس سوم: ارمغاِن ایران
دراینگزینهواجآرایی)نغمهحروف(یافتنمیشود.  1 

بررسی سایر گزینه ها:

درگزینۀ»1«واجآراییباتکرارواج»ل«و»م«،درگزینۀ»3«،واجآرایی

باتکرارواج»چ«و»م«و»ن«ودرگزینۀ»4«واجآراییباتکرارواج

»م«دیدهمیشود.

واژههاییکهدرستنوشتهشدهاندعبارتنداز:  2 

ـاستوارونستوهـسپاسگزاردن فّروفروغ

اطرافجمعمکّسر واژۀ واژۀفرهیختگانجمعفرهیخته،   3 

طرفوواژهتماثیلجمعمکّسرتمثالاست.

درسایرگزینهها:»حیران«،»ابزار«و»اندام«مفردآمدهاست.

دراینبیتنزدیکبودنگلبرگهایگلبهیکدیگرباعث  4 

شدهاستکهشاعربهیاداینمطلببیفتدکهدوستانصمیمیاشدور

همجمعشدهبودندوبههمینجهتمفهوماتّحادوهمبستگیازبیت

دریافتمیشود.

بررسی سایر گزینه ها:  5 

فنونجمعمکّسرفن،اشیاجمعمکّسرشیءوصورجمعمکّسرصورتمیباشد.

فصلدوم:شکفتن



ه(
سط

متو
ّول 

رۀ ا
دو

م )
شت

ی ه
رس

فا

254

ـی
ــت

س
 تـ

ت
اال

سؤ
ۀ 

نام
سخ

پا

معنیواژهها:سپند:مقدس،ارجمند/ستوار:مخّففاستوار،  6 

پایدار،ثابت/خاستگاه:مبدأ،محلپیدایش/پلشتی:آلودگی،ناپاکی
بررسی سایر گزینه ها:  7 

گزینۀ»1«:واجآراییباتکرارصامت»ن«وتکرارمصوتبلند»ا«
ـِـ)کسره(وتکرارصامت»ش« گزینۀ»2«:واجآراییباتکرارمصوتکوتاه

ـِـ)کسره( گزینۀ»4«:واجآراییباتکرارمصوتکوتاه
بررسی نقش واژه های بیت:  8 

لختیبخندخندۀگلزیبااست لبخندتوخالصۀخوبیهااست
فعل اسنادی مسند  نهاد  فعل اسنادی  مسند  نهاد 

ناز نازیدوبنمضارع مینازیم:بنماضی  9 

افراز افراختوبنمضارع برمیافرازیم:بنماضی
گزینۀ»3«،واژههایچیرهدست،بیتجربهوبیشترصفتهستند.  10 

 11 

درعبارتصورتسؤالواینگزینه،»داد«معنای»عدالت«دارد.
بررسیمعنای»داد«درگزینههایدیگر:

گزینۀ»1«:عطاکرد،بخشید
سپرد فریاد/مصراعدوم گزینۀ»2«:مصراعاّول

گزینۀ»3«:عطاکرد،بخشید
طول( =( »درازنا« واژۀ معنای فقط سؤال، صورت در   12 

نادرستنوشتهشدهاست.
بداندیش( =( »تیرهرای« برای هممعنایی گزینه این در   13 

نیامدهاست.)دقّتکنیدکه»گستاخ«هممعنای»خیرهروی«است.(

بررسی گزینه های دیگر:
گزینۀ»1«:سپند=ارجمند/گزینۀ»2«:خوار=پست/گزینۀ»3«:

گمان=تردید

بررسی غلط های امالیی در گزینه های دیگر:  14 

ناگزیر/گزینۀ ُخرد/گزینۀ»3«:ناگذیر گزینۀ»1«:خورد
مرغوب »4«:مرقوب

دراینگزینهآرایۀتشخیصوجودندارد.  15 

بررسی گزینه های دیگر:
گزینۀ»2«:»فرهنگوادبواندیشه«مانند»بیشه«/»تو«مانند»شیرشیران«

گزینۀ»3«:تکرارواج»ب«و»پ«
گزینۀ»4«:»خیرهشدنچشم«کنایهاز»شگفتزدگیوتعّجب«

بررسی واج آرایی در گزینه های دیگر:  16 

گزینۀ»1«:تکرارواج»خ«/گزینۀ»3«:تکرارواج»ب«/گزینۀ»4«:
تکرارواج»ش«

»تِو« و »هستی« اسنادی فعل مسند شیران« »شیر   17 

حذفشده،نهاِدآناست.

بررسی گزینه های دیگر:
گزینۀ»1«:»باری«مسندفعلاسنادِی»است«است.

گزینۀ»2«:»آبادان«مسندفعلاسنادِی»باد«)=باشد(است.

گزینۀ»4«:»آن«بعدازحرفاضافۀ»به«آمدهومتّمماست.
جملههایعبارتصورتسؤال:1(بدان/2(آگاهباش/  18 

3(آنچهمنباتومیگویم/4(ازسرآگاهیاست/5(برآمدهازباوری
استوار]است[/6(بدانچهتومیدانی/7(میباید/8(بکنی/9(تویی
)=هستی(/10(برفّروفروغایرانخواهیافزود/11(چشمجهانیان

رابهتیرگیخواهیکشاند.
»خز«مفعولفعل»آرید«)=آورید(است.  19 

مفهوماینگزینه»توصیهخواروذلیلکردننفسخویش«  20 

است،ولیعبارتصورتسؤالوگزینههایدیگر،به»پرهیزازخوارو
ذلیلساختنخود«اشارهدارد.

درس چهارم: َسَفر شکفتن

 1 

فعلهایخوردوخواندسهجزئیوفعلدادچهارجزئیاست.  2 

ابیاتسایرگزینههادررابطهباشتابعمروگذرزمان  3 

میباشدامادراینگزینهبهبیهودهزندگیکردنانسانودرسنگرفتن

ازگذشتگانوتجربیاتآنهااشارهشدهاست.

گفتمزفیضبپذیرایننیمجانکهدارد  4 

                     یک جمله        یک جمله               یک جمله

گفتا:نگاهدارش،غمخانهتوجاناست
یک جمله     یک جمله      یک جمله

بررسی سایر گزینه ها:  5 

درگزینۀ»1«:»ایننیمجان«درگزینۀ»3«:»نشانکویت«ودرگزینۀ

»4«،»برگهایغنچه«نقشمفعولیدارند.

دراینگزینه»فرازونشیب«دوواژۀمتضادهستنداما  6 

واژگانسایرگزینههابایکدیگرمترادف)هممعنی(هستند.

»عدو« واژۀ با اما همخانوادهاند یکدیگر با دعوا و دعا   7 

همخانوادهنیستند.

 8 

بررسی سایر گزینه ها:  9 

درگزینۀ»1«تواناییوضعف،درگزینۀ»2«عشقونفرتودرگزینۀ

»4«فرازونشیببایکدیگرمتضادهستند.

مفهوماینبیتایناستکه:تاهنگامیکهوجودماراگرد  10 

وغباروسیاهیفرانگرفتهاستبایدخودرابهدقّتببینیموبررسی

کنیم.)بایدبهدنبالخودشناسیوخودآگاهیباشیم(
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درایـنگزینه»فالنی«هسـتهاسـتونقـشمتّممگرفته  7 

است.

درسـایرگزینههـا)چنـد،هـروهیـچ(وابسـتهپیشـینازنـوعصفـت

هسـتند. مبهم

»آندگـربـاداسـت«کنایـهازاینکهبـیارزشوبیهوده  8 

است.

آرایهتشبیه:محّمدفرشتهبیگناهیاست.  9 

محّمد:مشّبه/فرشتۀبیگناه:مشبهبه

سنگدلکنایهازبیرحم

 10 

بیرحم( =( »سنگدل« معنای فقط سؤال، صورت در   11 

نادرستنوشتهشدهاست.

 12 

امالیدرستواژههاییکهنادرستنوشتهشدهاند:

مهّیا سدرهالمنتهی/محّیا صعود/صدرهالمنتهی سعود

دراینگزینه،»این«در»بدینسان«وابستۀپیشینگروه  13 

اسمیوصفتاشارهمحسوبمیشود.

بررسی گزینه های دیگر:

گزینۀ»1«:»بهار«وابستۀپسین»فصل«ومضافٌالیهاست.

گزینۀ»3«:»چرا«قیدپرسشیاست.

گزینۀ»4«:واژهایکهجزءصفاتمبهمباشد،دراینگزینهنیست.

و مبهم »همه«صفت عالم«، »همه اسمی گروه در فقط   14 

در موارددیگریکه واژۀ»همه«در است. اسمی پیشینگروه وابستۀ

بیتصورتسؤالبهکاررفته،وابستۀگروهاسمینیستوبههمیندلیل

صفتمبهمبهشمارنمیآید.

منظورازبخشمشّخصشدهدراینگزینه،تیرهاییاست  15 

کهنظامیانصهیونیستبهسویمحّمدالّدورهوپدرششلّیکمیکردند.

این در مخاطبشعر« آموزگار به »متعلّقبودنسخنان   16 

گزینهبیانشدهاست؛اّمامفهوممشترکبیتصورتسؤالوگزینههای

دیگر،»بهیادگارماندنسخن«است.

این است؛ »فداکاری« سؤال صورت شعر قطعه مفهوم   17 

اشارهاست، )درعبارت»جانفشاندن«(مورد مفهومدرهمۀگزینهها

و »شاد معنای به »دستفشان« گزینه، این در .»3« گزینۀ بهجز

سرمست«است.

مفهوممشترکعبارتصورتسؤالوگزینۀ»2«،»ناتوانی  18 

دربرابرتوفان«است.

بررسی مفهوم گزینه های دیگر:

گزینۀ»1«:قدرتعشق

گزینۀ»3«:ناتوانیعشقدربرابردل

گزینۀ»4«:قدرتمندبودندلعاشق

درس هفدهم: راه خوشبختی

/ هسته دبیرستان: / مبهم »فالن:صفت گزینه این در   1 

معروف:صفتبیانی«

درسایرگزینههاازاینالگواستفادهشدهاست.

»هسته،صفتبیانی،مضافالیه«

دراینگزینه»صیدوصّیاد«همخانوادههستند.  2 

واژههایسایرگزینههامتضاد)مخالف(هستند.

قدروقتدانستنوفرصتراازدستندادنیعنیاینکه  3 

قدرزمانحالخودرابدانیموازفرصتهایامروزخودبهبهترینشکل

ممکناستفادهکنیم.

سعادتمندوداناهردوصفتبیانیووابستهپسینهستند.  4 

چشم:متّمم)»به«حرفاضافهاست(  5 

مدرسویم:مضافالیه

خیرالبشر:مفعول)چونمیتوانیمحرفنشانۀ»را«رابهآنبیفزاییم.(

»صفتبیانی«وابستۀپسیناسمبهشمارمیآید.  6 

افراطوتفریطدوواژۀمتضاد)مخالف(هستندوجزرومد  7 

همبههمینگونهمیباشند.

اینبیتبهحضرتعلیعلیهالّسالماشارهدارد.  8 

سایرابیاتدررابطهباپیامبراسالم)ص(است.

  9 

کوتاهی تعلّل: / کردن درنگ اندیشیدن، کردن، »تأّمل   10 

کردن،بهانهآوردن/ثمر:نتیجه،میوه،حاصل/ندامت:پشیمانی،تأسف«

 11 

عبارتوبیتمذکوربراینمفهومداللتدارندکهروزگار  12 

باالوپایینزیادداردوگاهیانسانراعزیزمیگرداندوگاهیاوراخوار

وذلیلمیکندوهمیشهبرایانسانبهیکصورتباقینخواهدماند.

معنای واژه های ذکرشده در صورت سؤال:  13 

تعلّل:کوتاهی،بهانهآوردن،بهانهتراشی،تأخیر/متانت:سنگینی،وقار/

مسرور:شاد،شادمان/فرط:شّدت،زیادی

 امالی درست واژه هایی که نادرست نوشته شده اند: 14 

ثمر تأّمل/سمر جذر/تعّمل کائنات/جزر کاعنات


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	99
	999
	9999
	99999
	999999
	9999999
	99999999
	999999999
	99999999999
	999999999999
	9999999999999
	99999999999999



