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برافروختن: روشن کردن، نورانی کردن* فکرت1: اندیشه، تفّکر، فکر کردن

فیض: بخشش، عطا، لطففضل: احسان، بخشش، لطف

جمله: همه، همگی، ُکلگلشن: باغ، بوستان، گلستان

تاب: توان، طاقت، نیروفروغ: نور، پرتو، روشنایی

دیده: آنچه که دیده شده است؛ دیده شدهبهِر )از بهِر(: براِی

تجلّی: پیدا شدن، آشکار شدن، ظهور، ظاهر شدن
تعالی: بلندمرتبــه، برتــر، واال )»تعالــی« در زبــان عربــی، فعــل اســت 

و معنــای »بلندمرتبــه اســت« دارد.(

لفکرت: فکر، تفّکر، متفّکر، فَکور فضل: فاضل، فضیلت، تََفضُّ

حق: حقیقت، تحقیق، محّقق، اِحقاق، حقایق، تحقُّقفیض: فائض، ُفیوض

تعالی: علی، عالی، اعال، متعال، متعالی، ُمَعاّل، ُعلُوتجّلی: جاَل، ُمتَِجّلی، جلوه

هم خانواده ها

کتاب: ُکتُبحق: حقوقعالم: َعوالِمنور: اَنوار
مفردوجمعها

 عالم  جهان  فضل  لطف، احسان  دل  قلب فکرت  اندیشه، تفّکر 
 تاب  توان پنهان  مخفی پیدا  آشکار فروغ  نور، روشنایی 

مترادف ها

 کم  بیش پیدا  پنهان  فروغ  تیرگی روشن  تاریک 
متضاد ها

چراغ دل - فضل - دو عالم - فیض - گلشن - فروغ نور حق - از بهِر او - تجّلی - حق تعالی

واژگانمهّمامالیی

( مشخص شده اند، در واژه نامه های پایان کتاب درسی معنا شده اند. 1- واژه هایی که با عالمت ستاره )

ستایش
بهنامآنکهجانرا
فکرتآموخت
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ستایش:بهنامآنکهجانرافکرتآموخت

]این شعر از کتاب »گلشن راز« انتخاب شده است. / قالب شعر: مثنوی[

برافروخــــتبــــه نــــام آن کــــه جــــان را فکــــرت آموخــــت جــــان  نــــور  بــــه  دل،  چــــراغ 

معنی: به نام آن کسی ]سخن خود را آغاز می کنم[ که اندیشیدن و تفّکر را به جان ]انسان[ آموخته است و دل ]او[ را - مانند یک چراغ - با جان 

- که مثل نور است - روشن کرده است.
مفهوم کلیدی: آغاز هر کار با نام خداوند

بخشیدن نعمت تفّکر و اندیشه به جان انسان، توّسط خداوند
روشن شدن دل انسان با نور جان توّسط خداوند

نکات معنایی: »را« در مصراع اّول، نشانه ی حرف اضافه و به معنی »به« است.»به« در مصراع دوم، به معنای »به وسیله ی« و »با« است.

تشبیه: »دل« مانند »چراغ« است. )مشّبه: دل / مشّبهٌ به: چراغ / وجه شبه: امکان روشن بودن و 

نورانّیت / ادات تشبیه: ـــ (
ــ ( »جان« مانند »نور« است. مشّبه: جان / مشّبهٌ به: نور / وجه شبه: نورانی و روشن بودن / ادات تشبیه:ـ 

مراعات نظیر: واژه های »چراغ«، »نور«، »برافروخت«

تکرار: واژه ی »جان« تکرار شده است.

آرایه های ادبی: 

نکات ادبی: »آموخت« و »برافروخت« قافیه هستند و ردیف وجود ندارد.

1- این بیت دارای سه جمله است:
به نام آن ]کسی آغاز می کنم[ که جان را فکرت آموخت؛ چراغ دل ]را[ به نور جان برافروخت.

2- نهاد در همه ی جمله های بیت حذف شده است.
3 12

نکات دستوری: 

روشــــن گشــــت  عالــــم،  دو  هــــر  فضلــــش  گلشــــنز  گشــــت  آدم،  ک  خــــا فیضــــش  ز 

کی انسان، ]مانند[ باغ و گلستان،  معنی: با لطف و بخشش خداوند، هر دو جهان ]یعنی دنیا و آخرت[ روشن و نورانی شده است با احسان او، وجود خا

]زنده و با نشاط[ شد.
مفهوم کلیدی: آفرینش انسان و جهان با فضل خداوند

1- »ز« در هر دو مصراع، کوتاه شده ی »از« است.
2- منظور از »دو عالم«، »دنیا« و »آخرت« است.

3- »ش« در »فضلش« و »فیضش« به »خداوند« اشاره دارد.
ک اشاره دارد. ک آدم« به آفرینش انسان از خا 4- »خا

نکات معنایی: 

کنایه: »روشن شدن« کنایه از »آفریده شدن« و »خلقت« است. »گلشن شدن« کنایه از »بانشاط و سرزنده شدن« است.

ک آدم / مشّبهٌ به: گلشن / وجه شبه: شادابی و سرزندگی / ادات  ک آدم« مانند »گلشن« است. )مشّبه: خا تشبیه: »خا

تشبیه: ـــ (
مراعات نظیر: واژه های »فضل«، »فیض«

تکرار: واژه ی »گشت« تکرار شده است.

آرایه های ادبی: 

نکات ادبی: »روشن« و »گلشن« قافیه هستند و ردیف وجود ندارد. )دّقت کنید که در این بیت، »گشت« و »گشت«، چون قبل از قافیه آمده اند، 

ردیف محسوب نمی شوند.(

ستایش: به نام آن که جان را فکرت آموخت
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1- این بیت دارای دو جمله است:
ک آدم گلشن گشت. از فضلش، هر دو عالم گلشن گشت؛ از فیضش، خا

ک آدم« در مصراع دوم، نهاد هستند. 2- »هر دو عالم« در مصراع اّول و »خا
12

نکات دستوری: 

دان حــــق  روی  فــــروغ  جملــــه،  پنهــــانجهــــان،  اســــت  پیدایــــی  ز  انــــدر وی،  حــــق 

معنی: همه ی جهان ]هستی[ را پرتویی از نور روی خداوند بدان، ]اّما[ خداوند از شّدت آشکار بودن ]در همه چیز و همه جای این جهان[، ناپیدا 

است ]و به چشم انسان ها، دیده نمی شود[.
1- حضور نشانه های وجود و قدرت خداوند در همه ی جهان هستی.

2- نشانه های خداوند در همه ی جهان هست، اّما دیده نمی شود.
مفهوم کلیدی: 

1- »دان« در مصراع اّول، فعل امر و به معنای »بدان« است.
2- »وی« در مصراع دوم، به »جهان« اشاره دارد.

نکات معنایی: 

تضاد: »پیدا« و »پنهان«

تکرار: واژه ی »حق« تکرار شده است.
آرایه های ادبی: 

نکات ادبی: »دان« و »پنهان« قافیه هستند و ردیف وجود ندارد.

1- این بیت دارای دو جمله است:
جمله ی جهان ]را[ فروغ روی حق بدان؛ حق اندر وی، از پیدایی پنهان است.

2- نهاد در جمله ی اّول و دوم، به ترتیب »تو« )حذف شده( و »حق« است.
12

نکات دستوری: 

روی آن  نــــور  تــــاب  نیســــت  را  جــــویخــــرد  دگــــر  چشــــم  او،  بهــــر  از  بــــرو 

معنی: عقل و خرد ]انسان[ توان ]درک[ نور وجود خداوند را ندارد؛ برای مشاهده ی خداوند، باید چشم دیگری ]یعنی چشم دل[ داشته باشی.

1- ناتوانی انسان از درک نشانه های وجود و قدرت خداوند و شناخت او
2- امکان مشاهده ی خداوند با چشم دل

مفهوم کلیدی: 

1- »را« در مصراع اّول، نشانه ی حرف اضافه و به معنی »برای« است.
2- منظور از »نور آن روی«، نور وجود خداوند است.

3- »او« در مصراع دوم به »دیدن خداوند« اشاره دارد.
4- مقصود از »چشم دگر«، »چشم دل« است.

نکات معنایی: 

نکات ادبی: »روی« و »جوی« قافیه هستند و ردیف وجود ندارد.

1- این بیت دارای سه جمله است:
خرد را تاب نور آن روی نیست؛ بـــرو از بهر او، چشم دیگری بجوی

2- در جمله ی اّول، »تاب نور آن روی« نهاد است و در جمله های دوم و سوم، »تو« )حذف شده( نهاد هستند.
3 12

نکات دستوری: 

بیــــش و  کــــم  از  بگفتنــــد  چــــه  هــــر  او  خویــــشدر  دیــــده ی  از  داده انــــد  نشــــانی 

معنی: هر چه که درباره ی خداوند گفته اند، چه کم و چه زیاد، ]همگی فقط[ نشانه ای بوده است از آنچه که ]انسان ها با چشم خود[ دیده اند.
مفهوم کلیدی: ناتوانی انسان از درک و شناخت خداوند

1- »در« در مصراع اّول، به معنی »درباره ی« است.
2- »او« در مصراع اّول، به »خداوند« اشاره دارد.

نکات معنایی: 
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آرایه های ادبی: تضاد: »بلندی«و»پستی«

نکات ادبی: »پستی«و»هستی«قافیهو»تویی«ردیفاینبیتاست.

نکات دستوری: اینبیت،چهارجملهدارد:
هســــتی؛ تــــو پســــتی و بلنــــدی همـــهنیســـتند، آنچـــههســـت، تـــوهســـتی.پنــــاه

پســـت و بـــاال آفریدســـت تویـــیآفریننـــدهیهـــرچـــههســـتهمـــه

معنی:هرچیزیکهدرجهانوجوددارد،آفریدهومخلوقهستند؛توآفرینندهوخالقهمهیموجوداتهستی.

مفهوم کلیدی:همهیموجوداتمخلوقهستندوخداوند،خالقآنهاست.

نکات معنایی: منظوراز»باالوپست«،»همهیموجوداتجهانهستی«است.

آرایه های ادبی: تضاد: »باال«و»پست«

نکات ادبی: »پست«و»هست«قافیههستند.اینبیتردیفندارد.

نکات دستوری: اینبیت،سهجملهدارد:
هسـتیهمــــهیبــــاالوپســــت،آفریــــدهاســــت؛ ]آن[ آفریننـدهی تـو هسـت، چـه هـر

کـــردهای روشـــنبصر تـــو را چـــراغهدایـــتتـــوبـــرکـــردهایخـــرد

معنی: توخردانسانرابینا]وتیز[کردهای؛توچراغهدایتراروشنکردهای]وبندگانرابهراهراستهدایتمیکنی[.

1-تقویتخردانسانتوّسطخداوند
2-هدایتگریخداوند

مفهوم کلیدی:

کنایه: »روشنبصر«کنایهاز»بینا«و»دقیق«و»فهیم«است.

تشخیص:»داشتِنچشمبرایخرد«تشخیصدارد.

تشبیه:»هدایت«به»چراغ«تشبیهشدهاست.

آرایه های ادبی: 

نکات ادبی: »روشنبصر« و »بر« قافیه و »کردهای« ردیف این بیت است.
نکات دستوری: اینبیت،دوجملهدارد:

کــــردهای؛ روشــــنبصر را خــــرد کــــردهای.تــــو بــــر ]را[ تــــوچــــراغهدایــــت

آراســـتی خوبـــی بدیـــن بـــرونزآنکـــهیاریگـــریخواســـتیجهانـــی

معنی: جهانرابااینخوبیوزیباییآرایشدادی،بدونآنکهکمککارویاوریالزمداشتهباشی.

مفهوم کلیدی: آفرینشجهانتوّسطخداوندوبییارویاوربودِنخداوند

نکات معنایی: »برونزآنکه«یعنی»بدونآنکه«.

نکات ادبی: »آراستی«و»خواستی«قافیههستند.اینبیتردیفندارد.

نکات دستوری: اینبیت،دوجملهدارد:
آراســــتی، خوبــــی بدیــــن ]را[ بــــرونازآنکــــهیاریگــــریخواستهباشــــی.جهانــــی

3 2 14

3 2 1

2 1

2 1
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ــــــم ــابندهای ــ ــ ــــــیوم ــــِدمای ــ ــمخداون ــویکبهیـــکزندهایـ ــرویتـ ــهنیـ بـ

معنی: توصاحباختیارماهستیومابندهیتوهستیم؛تکتکمابانیرو]وارادهی[توزندههستیم.
مفهوم کلیدی: زندهبودنهمهیموجوداتباارادهیخداوند

1ـ»خداوند«دراینجابهمعنای»صاحباختیار«و»دارنده«است.
2ـ»به«درمصراعدومبهمعنی»با«و»بهوسیلهی«است.

نکات معنایی: 

آرایه های ادبی: تضاد: »خداوند«و»بنده«

نکات ادبی: »بندهایم«و»زندهایم«قافیههستند.اینبیتردیفندارد.
نکات دستوری: اینبیت،سهجملهدارد:

ــتیم؛ ــ ــدههس ــ ــابن ــ ــتیوم ــ ــاهس ــ ــدم ــ هسـتیم.خداون زنـده یکبهیـک تـو نیـروی بـه

تـــوخشـــنودباشـــیومـــنرســـتگاررهـــیپیشـــمآورکـــهفرجـــامکار

معنی: مرابهراهیهدایتکنکهسرانجام،توخشنودباشیومنرستگاروسعادتمندباشم.

مفهوم کلیدی:طلبرستگاریازخداوند

نکات معنایی: »پیشمآور«بهصورت»برایمنپیشآور«بهفارسیروانامروزیبرگرداندهمیشود.

نکات ادبی: »کار«و»رستگار«قافیههستند.اینبیتردیفندارد.

نکات دستوری: اینبیت،سهجملهدارد:
کار، فرجــــام کــــه بیــــاور پیشــــم ]باشـم[.راهــــی رسـتگار مـن و باشـی خشـنود تـو 

 ابوالفضل محّمد بن حسین بیهقی )385تا470هجریقمری(
دبیردانشمنددربارسلطانمحمودوسلطانمسعودغزنوی

کسبمعلوماتدرنیشابوروراهیافتنبهدیوانرسائلمحمودغزنوی
کارکردندرخدمتبونصرُمشکان

تاریخبیهقی)معروفبه»تاریخمسعودی«/موضوع:تاریخپادشاهیمسعودغزنوی،پسرسلطانمحمودغزنوی(

 هوشنگ مرادی کرمانی
تولّد:درسال1323هجریشمسیدرروستایسیرجکرمان

آغازتحصیالتدرروستاوادامهیآندرکرمانوتهران
چاپاّولینآثارداستانیدرسال1347درمطبوعات

عضوفرهنگستانزبانوادبفارسی
قّصههایمجید)دورهیپنججلدی(؛ُخمره؛آبانبار

 نظامی گنجوی ] گنجه ای[ )535تا607یا612هجریقمری(
نامکامل:جمالالّدینابومحّمدالیاسبنیوسفبنزکی

شاعروداستانسرایایرانی
پیشوایداستانسراییدرادبفارسی

مخزناالسرار؛لیلیومجنون؛خسرووشیرین

3 2 1

4 3 2 1
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دانش های زبانی و ادبی

آرایهی»تضاد«چگونهبهوجودمیآید؟
هرگاهدریکعبارتیادریکبیتازدوواژهمعنایمخالفومتضادهمدارنداستفادهکنیم،آرایهی»تضاد«بهوجودمیآید.استفادهازواژههای

متضاددرمتن،باعثزیباییآنمیشود.درادامه،چندنمونهازکاربردآرایهیتضادرامیبینید.


اسـت امیـد  بسـی  نومیـدی،  اسـتدر  سـپید  سـَیه،  شـِب  پایـان 
امید سپیدنومیدی سیاه


بـاز بـه پایـاِن ایـن کتـاب رسـیدیمقّصه ی ما هرچه تلخ، هر چه که شیرین

شیرین تلخ


یـا از آغـاز بـه پایـاِن تو عـادت بکنمیـا نباید بـه سـرآغاِز تو نزدیک َشـَوم

پایان آغاز

»را«چهمعناهایدیگریدارد؟
درمتونقدیمفارسی،گاهیحرف»را«درمعناییغیرازمعنایرایجامروز،استفادهمیشدهاست.یکیازموارد،معنای»به«برای»را«است.در

مثالهایزیر،نمونههاییازایننوعکاربردرامشاهدهمیکنید.


ــاد دار ــز و دل ش ــت: برخی ــرا گف دارم آزاد  غـــم،  و  درد  ز  را  روان 

بهمنگفت مراگفت


کــردگار مــرا  داد  بــدان  تــا نکنــم آنچــه نیایــد بــه کارُملْــک 

بهمنداد مراداد
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سؤاالت تشریحـی

ستایش / درس اول: معرفت آفریدگار
درس دوم: پنجره های شناخت

درس سوم: هوشیاری 
درس چهارم: داستان من و شما

درس پنجم: هفت خان رستم
درس ششم: ای وطن

درس هفتم: درس آزاد )فرهنگ بومی 1(
درس هشتم: دریاقُلی

آزمون نیمسال اّول )1(
آزمون نیمسال اّول )2(

درس نهم: رنج هایی کشیده ام که مپرس
درس دهم: عّطار و جالل الّدین محّمد

درس یازدهم: شهدا خورشیدند
درس دوازدهم: دوستی / مشاوره

درس سیزدهم: درس آزاد )فرهنگ بومی 2(
درس چهاردهم: راِز زندگی
درس پانزدهم: میوه ی هنر

درس شانزدهم: آداب مطالعه
درس هفدهم: ستاره روشن / نیایش

آزمون نیمسال دوم )1(
آزمون نیمسال دوم )2(

پاسخنامۀ تشریحی

104
106
108
110
112
114
115
116
120
122
124
126
128
130
133
134
136
139
141
145
148
151
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)پاسخ های تشریحی را در صفحات 152 -151 مطالعه کنید.(
ستایش: به نام آن که ... / درس اول: معرفت آفریدگار 

واژه شناسی 

 1 معنای واژگان مشّخص شده را بنویسید.

الف دو دوست بر سر موضوعی اختالف پیدا کردند و به مشاجره پرداختند.

ـــع ـــاد ربی ـــش ب ـــمار، جنب ـــت ش ـــز و غنیم ب خی

ــیار ــر هوشـ ــبز در نظـ ــان سـ ــرگ درختـ ج بـ

د ز فضــــلش هـــر دو عالـــم، گشـــت روشـــن

ـــت ـــی اس ـــش در تجلّ ـــه جان ـــزد آن ک ـــه ن ه  ب

نالـــه ی مـــوزون مـــرغ، بـــوی خـــوش اللـــه زار
ـــردگار ـــت ک ـــت معرف ـــری اس ـــش دفت ـــر ورق ه
ــــــن ــــــت گلش ــــــاک آدم، گش ــــــضش خ ز فیـ
ــت ــی اسـ ــق تعالـ ــاب حـ ــم، کتـ ــه عالـ همـ

 2 جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

جمع مکّسرمفرد

نَِعم 

نظر

معارف

طرف

 3 در گروه واژه های زیر، غلط های امالیی را پیدا کنید و درست آن ها را بنویسید.

کتاب حق تعاال - قفلت و بی خبری - ناله ی موزون مرغ - معرفت کردگار  
بلبل و قمری - هک کردن - روی صخره - باد ربیع

معنی نظم و نثر

 4 ابیات و عبارت زیر را به فارسی ساده و روان برگردانید.

الف جهان، جمله، فروغ روی حق دان / حق اندر وی ز پیدایی است، پنهان

ب به نام آن که جان را فکرت آموخت / چراِغ دل به نور جان برافروخت

ج خرد را نیست تاب نور آن روی / برو از بهر او، چشم دگر جوی

د اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این و نااندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی، گمراهی است.

درک مطلب و خودارزیابی

 5 با توّجه به عبارت زیر به سؤاالت پاسخ دهید.

»اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این و نااندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی، گمراهی است.«

الف این عبارت ما را به چه کاری تشویق و ترغیب می کند؟

ب غفلت از چه کاری باعث گمراهی می شود؟

 6 با توّجه به ابیات زیر به سؤاالت پاسخ دهید.

ــدگار»هـر گل و برگـی که هسـت، یـاد خـدا می کند ــاد خداون ــد؟ ی ــری چــه خوان ــل و قُم بلب
هـر ورقـش دفتـری اسـت، معرفـت کـردگار«بـــرگ درختـــان ســـبز در نظـــر هوشـــیار

الف بلبل و قمری چه می خوانند؟

ب در نظر انسان هوشیار، »برگ سبز درختان« نمایانگر چه چیزی است؟

ستایش: به نام آنکه .../ فصل اول: آفرینش
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دانش های زبانی

 7 جمله را تعریف کنید و برای آن یک مثال بیاورید.

 8 انواع جمله را نام ببرید و برای هر یک مثالی بزنید.

 9 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف » جمله ای است که خبری را بیان می کند.«

ب » جمله ای است که بیانگر احساس و عاطفه باشد.«

 10 هریک از موارد ستون سمت راست را به مورد مناسبش در ستون سمت چپ وصل کنید.

جمله ی خبری

جمله ی پرسشی

جمله ی امری

جمله ی عاطفی

خیز و غنیمت شمار

بلبل و قمری چه خواند؟

عجب هوای دلپذیری!

هر ورقش دفتری ا ست، معرفت کردگار

 11 در بیت زیر، پس از مرتّب کردن جمله ها، نوع هر جمله  را مشّخص کنید.

بـرو از بهـر او، چشـم دگـر جـوی«»خـرد را نیسـت تـاب نـور آن روی
 12 در هر یک از ابیات زیر، تعداد جمله ها را مشّخص کنید و بنویسید.

ــق دان ــ ــروغ روی حـ ــ ــه فـ ــ ــان، جملـ ــ الف جهـ

ب بـــــه نـــــام آن کـــــه جـــــان را فکـــــرت آموخـــــت

ــم و بیـــــش ــد از کـــ ــه بگفتنـــ ج در او هرچـــ

حـــــق انـــــدر وی ز پیدایـــــی اســـــت، پنهـــــان
چـــــراغ دل بـــــه نـــــور جـــــان برافروخـــــت
ــش ــ ــده ی خویـ ــ ــد از دیـ ــ ــانی داده انـ ــ نشـ

 13 در عبارت زیر، جمالت و تعداد آن ها را مشّخص کنید.

او لبخندی زد و گفت: »وقتی از تو رنجیدم، روی شن های صحرا نوشتم تا باد، آن را پاک کند؛ ولی وقتی تو به من محّبت کردی، آن را 
روی سنگ حک کردم تا هیچ تندبادی هم آن را پاک نکند و محّبت تو از یادم نرود.«

 14 در عبارت زیر، نوع جمله ها را مشّخص کنید.

دوستش با لبخند از او پرسید: »بعد از اینکه من با سیلی تو را آزردم، تو آن جمله را روی شن های صحرا نوشتی، ولی حاال این جمله را 
روی صخره حک می کنی؟«

 15 ابیات زیر را مرتّب و تعداد جمله های هرکدام را مشّخص کنید.

ــع ــاد ربی ــش ب ــمار، جنب ــت ش ــز و غنیم الف خی

ب هـر گل و برگـی کـه هسـت، یـاد خـدا می کند

نالــه ی مــوزون مــرغ، بــوی خــوش اللــه زار
ــدگار ــاد خداون ــد؟ ی ــه خوان ــری چ ــل و قم بلب

 16 کدام یک از بیت های زیر »یک جمله« است؟

ــــزار ــــرف مرغ ــــد از ط ــــاری وزی ــــاد به الف ب

ــــیار ــــر هوش ــــبز در نظ ــــان س ــــرگ درخت ب ب

ــــع ــــاد ربی ــــش ب ــــمار، جنب ــــت ش ــــز و غنیم ج خی

ــــزار ــــر مرغ ــــه ی ه ــــید، نال ــــردون رس ــــه گ ــــاز ب ب
ــــردگار ــــت ک ــــت، معرف ــــری اس ــــش دفت ــــر ورق ه
نالــــه ی مــــوزون مــــرغ، بــــوی خــــوش اللــــه زار

تاریخ ادبیات

 17 کتاب »گلشن راز« از کیست؟ نویسنده ی این کتاب در چه قرنی می زیسته است؟

 18 برای هر یک از موارد ستون سمت راست، توضیح مناسبش را از ستون سمت چپ بیابید و به آن وصل کنید.

وی در قرن هفتم می زیسته و »گلستان« و »بوستان« از آثار اوست.

از بزرگان و نویسندگان تاریخ زبان و ادب فارسی است. وی در دوره ی سامانیان می زیسته 
است. ترجمه ی »تاریخ طبری« و تألیف آن به زبان فارسی از آثار اوست.

شیخ محمود شبستری

ابوعلی بلعمی

سعدی

 19 کتاب گلستان را به طور مختصر معّرفی کنید و باب های آن را نام ببرید.
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 9 توصیه ی اصلی بیت »علم چندان که بیشتر خوانی / چون عمل در تو نیست، نادانی« چیست؟

 10 بیت »عشق بازی که هم آغوش خطر / خفت در خوابگه پیغمبر« به کدام حادثه ی تاریخی اشاره دارد؟

 11 منظور از »نیم دوست« در عبارت زیر چیست؟

»با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و نیم دوست باشند، نیکویی و سازگاری کن.«

 12 توصیه های بیت زیر را توضیح دهید.

ــای ــا دروغ آزمـ ــتی بـ ــن دوسـ همـــان نیـــز بـــا مـــرد ناپـــاک رای«»مکـ

دانش های زبانی و ادبی

 13 کدام یک از دو بیت زیر می تواند مربوط به یک »مناظره« باشد؟

الف پرســـید از چنـــار کـــه: تـــو چنـــد روزه ای؟

ــرد ــ ــان و خـ ــ ــد جـ ــ ــام خداونـ ــ ــه نـ ــ ب بـ

گفتـــا چنـــار: عمـــر مـــن افزون تـــر از دویســـت  

ــذرد  ــ ــه برنگـ ــ ــر اندیشـ ــ ــن برتـ ــ کزیـ

 14 در بیت  های زیر، برای آرایه های »تضاد«، »تشبیه«، »تشخیص« و »کنایه« یک نمونه پیدا کنید و بنویسید.

ــرده ای ــ ــن بصر کـ ــ ــو روشـ ــ ــرد را تـ ــ الف خـ

ب بـــــه گیتـــــی ِبـــــْه از راســـــتی پیشـــــه نیســـــت

ــوش ــ ــزه ی گـ ــ ــو ُدر آویـ ــ ــی چـ ــ ج کلماتـ

ــرده ای ــ ــر کـ ــ ــو بـ ــ ــت تـ ــ ــراغ هدایـ ــ چـ

ز کـــــّژی بتـــــر، هیـــــچ اندیشـــــه نیســـــت

ــوش ــ ــوزش مدهـ ــ ــه هنـ ــ ــجد کوفـ ــ مسـ

 15 در بیت زیر، شبه جمله ها را بیابید و دور آن ها خط بکشید.

ــغ ــت، دریـ ــت رفـ ــارم ز دسـ ــاِر غـ مانـــدم، افســـوس، پـــای بـــر دم مـــار« »یـ

 16 در بیت زیر، یک واژه ی مخّفف )کوتاه شده( را پیدا کنید و صورت کامل آن را بنویسید.

سـال دیگـر نیز می ترسـم چو پـارم بگذرد«»پار می گفتم مگر سال دگر، این هم گذشت

 17 در کدام یک از بیت های زیر، »را« در معنای »به« به کار رفته است؟

وی در  می توانیـــــد  تـــــا  َمبینیـــــد  الف 

ب طلـــــب کـــــردم ز دانایـــــی یکـــــی پنـــــد

کـــــه مـــــن آن ســـــرانداز را می شناســـــم 

ــد  ــ ــادان مپیونـ ــ ــا نـ ــ ــود: بـ ــ ــرا فرمـ ــ مـ

 18 در بیت های زیر، نقش دستوری بخش های مشّخص شده را تعیین کنید. )منادا - شبه جمله - نهاد - فعل(

کـــــه علـــــی بگـــــذر و از مـــــا مگـــــذر»دســـــت در دامـــــن مـــــوال زد در

ــی ــ ــو علـ ــ ــت والی تـ ــ ــبروان مسـ ــ ـــــی«شـ ـــو عل ــ ـــدای ت ــ ـــه ف ــ ـــم ب ــ ـــان عال ــ ج

 19 جمله های بیت زیر را مشّخص کنید و تعداد آن ها را بنویسید.

ـــــرب ـــاه ع ــ ـــدا، ش ــ ـــیر خ ــ ـــی، آن ش ــ الفتـــــی داشـــــته بـــــا ایـــــن دل شـــــب«»عل

 20 کدام یک از دو بیت زیر می تواند بیتی از یک »مثنوی« باشد؟

الف یکـــــی از کاج هـــــا بـــــه خـــــود لرزیـــــد

ـــــود ـــــد و کوشـــــش نم ـــــد و کاوی ب بســـــی َکن

ــاد  ــ ــری افتـ ــ ــد و روی دگـ ــ ــم شـ ــ خـ

ـــــود  ـــــی برگش ـــارا، ره ــ ـــــنگ خ ـــــز آن س ک
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خودارزیابی

 21 برای واژه ی »عطّار« دو هم خانواده بنویسید.

 22 از میان واژه های زیر، واژه های جمع را بیابید و دور آن ها خط بکشید.

اندام - آثار - متون - ادبار - معاصر

 23 در هر یک از موارد زیر، واژه های متضاد را پیدا کنید و بنویسید.

الف سخن در میان دو دشمن، چنان گوی که اگر دوست شدند، شرم زده نشوی.

ب موج ز خود رفته ای، تیز خرامید و گفت: هستم اگر می روم، گر نروم نیستم

 24 در متن زیر، جاهای خالی را با انتخاب حرف مناسب از میان حروف »از - به - در - با« کامل کنید.

»او لبخند زد و  باد هم نوا شد و  زمزمه ی آب گوش فراداد و چهره ی زیبای خود را در آن مشاهده کرد.«

حفظ شعر

 25 شعری را که از بخش دوم کتاب حفظ کرده اید، بنویسید.

2
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ستایش: به نام آن که جان را فکرت آموخت / 
درس اّول: معرفت آفریدگار

نزاع و دعوا کردن؛ ب( موزون: سنجیده،  با هم  الف( مشاجره:   1 

دارای وزن و آهنگ؛ ج( معرفت: شناخت، شناخت به علم و دانش، 
عطا،  بخشش،  فیض:   / لطف  بخشش،  احسان،  فضل:  د(  آگاهی؛ 

احسان؛ هـ ( تجلّی: پیدا شدن، آشکار شدن
 2 

جمع مکّسرمفرد

ِنَعمنعمت

انظارنظر

معارفمعرفت

اطرافطرف

 3 تعاال  تعالی / قفلت  غفلت / هک کردن  حک کردن

از وجود خداوند بدان که خداوند،  الف( همه ی جهان را نوری   4 

از شّدت آشکار بودن در آن )جهان(، دیده نمی شود و پنهان است؛ 
ب( به نام آن کسی ]آغاز می کنم[ که اندیشیدن را به جان ]انسان[ 
آموخت و دل )قلب( را، مثل یک چراغ، به وسیله ی جان که همچون 
درک  و  مشاهده  توانایی  انسان  عقل  ج(  کرد؛  روشن  است،  نوری 
برای دیدن خداوند ]و نشانه های وجود  ندارد؛  نور وجود خداوند را 
د(  کن؛  پیدا  ظاهری[  چشم  از  ]غیر  دیگری  چشم  او،[  قدرت  و 
اندیشیدن به ]رابطه ی میاِن[ خالق و مخلوق، دل ]انسان[ را روشن 
و نورانی می کند ]و سبب هدایت انسان می شود[ و بی توّجهی به این 
رابطه و فکر نکردن ]درباره ی آن[، دل ]انسان[ را تاریک ]و گمراه[ 

می کند و نادانی، همان گمراهی و انحراف است.
آفریننده ی  میان خداوند که  رابطه ی  اندیشیدن درباره ی  الف(   5 

جهان هستی است و آفریده ها و مخلوقات او؛ ب( غفلت از اندیشیدن 
درباره ی رابطه ی میان خداوند و مخلوقات

 6 الف( ذکر و یاد خداوند؛ ب( نشانه ی وجود و قدرت خداوند و 

سبب معرفت و شناخت او
 7 جمله مجموع یک یا چند واژه است که پیام کاملی را از گوینده 

به شنونده یا خواننده برساند.
مثال: علی دوست من است. / رفت. / من همین امروز از مشهد به 

تهران آمده ام.

ستایش: به نام آنکه .../ فصل اول: آفرینش

 8 جمله ی خبری  مثال: من هر روز به مدرسه می روم.

جمله ی پرسشی  مثال: آیا تو دیروز در خانه مانده بودی؟
جمله ی امری  مثال: حتماً فردا با پدرت به مدرسه بیا.

جمله ی عاطفی  مثال: چه انشای زیبایی نوشته ای!
 9 الف( جمله ی خبری؛ ب( جمله ی عاطفی

 10 »خیز و غنیمت شمار«  جمله ی امری / »بلبل و قمری چه 

دلپذیری!«   هوای  »عجب   / پرسشی  جمله ی  خواند؟«   
جمله ی عاطفی / »هر ورقش دفتری ا ست، معرفت کردگار«  جمله ی 

خبری
 11 شکل مرتّب شده ی جمله:

خرد را تاب نور آن روی نیست؛ برو، چشم دگر از بهر او جوی.

 12 الف( دو جمله؛ ب( سه جمله؛ ج( دو جمله

 13 جمله ها به ترتیب عبارت اند از:

او لبخندی زد و گفت: »وقتی از تو رنجیدم، روی شن های صحرا نوشتم 

تا باد، آن را پاک کند ولی وقتی تو به من محّبت کردی، آن را روی 

سنگ حک کردم تا هیچ تندبادی هم آن را پاک نکند و محّبت تو 

از یادم نرود.«

 14 دوستش با لبخند از او پرسید: »بعد از اینکه من با سیلی تو را 

آزردم، تو آن جمله را روی شن های صحرا نوشتی، ولی حاال این جمله 

را روی صخره حک می کنی؟«
 15 الف( خیز و جنبش باد ربیع، ناله ی موزون مرغ ]و[ بوی خوش 

الله زار ]را[ غنیمت شمار.

چه  قمری  و  بلبل  می کند.  خدا  یاد  که هست،  برگی  و  گل  هر  ب( 

خواند؟ یاد خداوندگار ]را خواند[.

 16 جمله ی »ب«؛ جمله ی »الف« و »ج« دارای دو جمله هستند.

 17 صاحب »گلشن راز«: شیخ محمود شبستری، قرن هشتم هجری  قمری

 18 سعدی  وی در قرن هفتم می زیسته و »گلستان« و »بوستان« 

از آثار اوست.
ابوعلی بلعمی  از بزرگان و نویسندگان تاریخ زبان و ادب فارسی 
تاریخ  »ترجمه ی  است.  می زیسته  سامانیان  دوره ی  در  وی  است. 

طبری« و تألیف آن به زبان فارسی از آثار اوست.

)امری( )امری( )خبری(

4 3 2 1

56

78

)خبری( )خبری(

9

)پرسشی()خبری(

2 1

3 2 1

4
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)»شیخ محمود شبستری« با هیچ یک از دو عبارت ستون سمت چپ 
ارتباطی ندارد.(

 19 »گلستان« کتابی است نوشته ی شیخ مصلح الّدین سعدی شیرازی. این 

کتاب یک مقّدمه و هشت باب دارد که به ترتیب عبارت اند از: در سیرت 
پادشاهان، در اخالق درویشان، در فضیلت قناعت، در فواید خاموشی، 
در عشق و جوانی، در ضعف و پیری، در تأثیر تربیت، در آداب صحبت.

درس دوم: پنجره های شناخت
 1 الف( غفلت: بی خبری، نادانی، ناآگاهی؛ ب( شگفت زده: متعّجب؛ 

ج( نهراسیم: نترسیم؛ د( سپری شدن: طی شدن، گذشتن؛ هـ ( درنگ: 
اعتقاد،  باور:  ز(  بخشش؛  نیکوکاری،  خوبی،  احسان:  و(  تأّمل؛  صبر، 

ایمان؛ ح( نمایان: آشکار، پیدا
 2 الف( بحث  مبحث، مباحث، مباحثه و ...؛ ب( شباهت  

ِشْبه، شبیه، تشبیه، ُمشابه، تَشاُبه و ...؛ ج( حواس  حس، حّساس، 
احساس، محسوس و ...؛ د( نظر  ناظر، منظور، نظارت، مناظره، منظره 
و ...؛ هـ (خلق  خالق، مخلوق، خلقت، خاّلق و ...؛ و( کلمه  کالم، 

تکلّم، متکلّم، مکالمه و ...؛ ز( ارتباط  ربط، رابط، مربوط، مرتبط و ...

 3 

جمع مکّسرمفرد

آدابادب

ُصَورصورت

نقاطنقطه

اعضاعضو

دقایقدقیقه

 4 الف( آغاز ≠ پایان؛ ب( تفاوت ≠ همسانی، یکسانی

شهید،   / اعمال  عمل،   / اکتشاف،  کشف،   / علوم  معلوم،  علم،   5 

شاهد، شهادت، مشاهده / نظر، منظر
]واژه های »حرف«، »اخالق«، »گروه« و »جالب« هم خانواده ای در میان 

واژه های صورت سؤال ندارند.[
جمع  »حقایق«  است؛  »حقوق«  »حق«،  ]جمع  نادرست  الف(   6 

»حقیقت« است.[ ؛ ب( درست؛ ج( درست؛ د( درست ]هر چهار واژه 
از ریشه ی »خ ل ق« هستند.[؛ هـ ( نادرست؛ و( نادرست ]سه واژه ی 

»علم«، »عمل«، و »اخالق« حروف مشترک ندارند.[
 7 الف( نماینده گی  نمایندگی / برخواست  برخاست؛ ب( 

االهی  الهی؛ ج( بیافتی  بیفتی؛ د( غلط امالیی ندارد.

 8 بحس  بحث / دیدها  دیده ها / چار واژه  چهار 

واژه / خوشنودی  خشنودی
 9 الف( مرغ زیرک و باهوش که ]همیشه[ از دام فرار می کرد، با 

همه ی زیرکی و باهوشی در تله گرفتار شد؛ ب( مهر و محّبت یاران و 
دوستان، هیچ گاه هم اندازه ی محّبت و مهربانی و وفاداری تو )= مادر( 
نشد؛ ج( اگر اختیار جهان به دست من بود، همه ی جهان را برای تو 
فدا می کردم؛ د( مهربانی و عشق تو از سینه ام بیرون نمی رود، زیرا 

سینه ی من و دل من، خانه و سرای تو است.
و خودبینی  اهل غرور  و  کند  اعتماد  به خودش  فقط   10 هر کسی 

باشد، به شناخت و معرفت خداوند نخواهد رسید.
 11 »هدهد« در ادبیات فارسی نشانه و نماد »زیرکی« و »پیام رسانی« است.

 12 مادر

 13 باید به تفّکر درباره ی خود، خلق، خلقت و خالق بپردازیم. خوب 

و دقیق نگاه کنیم، گوش بدهیم، بسیار بخوانیم و درباره ی دیده ها و 
شنیده ها و خوانده ها بپرسیم و از پرسیدن نهراسیم.

 14 الف( درست؛ ب( درست؛ ج( درست؛ د( نادرست؛ هـ ( درست

 15 الف( درست؛ ب( نادرست ]عبارت بخش »ب« دارای دو جمله 

یک  که  است  »گفت«  عبارت،  دوم  ]جمله ی  نادرست  ج(  است.[؛ 
جمله ی خبری محسوب می شود.[

 16 هدهد گفت: درست است. من با همه ی زیرکی و هوشیاری، باز 

هم اشتباه کردم.

جمله ی اّول  نهاد: هدهد / فعل: گفت / جمله ی دوم  نهاد: 
»این« )حذف شده است.( / فعل: است / جمله ی سوم  نهاد: من / 

فعل: اشتباه کردم
 17 عبارت سؤال نُه جمله دارد.

هدهد گفت: چندان بی خبر هم نیستم؛ مگر خبر تازه ای است؟ پیرزن 

گفت: زیر درخت را نگاه کن. بّچه ها را می بینی؟

هدهد گفت: می بینم، دارند بازی می کنند.

 18 جمله به دلخواه دانش آموز نوشته می شود.

 19 ابوالقاسم حالت

 20 محّمدبن علی ظهیری سمرقندی

 21 )حفظ شعر(

123

پرسشی خبری خبری

پرسشی امری خبری

خبری خبری خبری
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میان شما، هر کس سنّ وسال  د( در  است.  انسان  نادان ترین  نبیند، 

از   ) هـ  بگذارید؛  احترام  او  به  و  بدارید  گرامی  را  او  دارد،  بیشتری 

]روی[ درخت بلند شدند و در آسمان مکتب چرخیدند و برگشتند؛ 

و( هر برگی از برگ های سبز درختان، در نگاه انسان هوشمند، مانند 

جهان  در  همه چیز  پناهگاه  ز(  است؛  خداوند  شناخت  برای  دفتری 

هستی تو هستی؛ تنها چیزی که ]واقعاً[ وجود دارد، تو هستی و بقّیه، 

]از خودشان[ وجودی ندارند.

 9 طلب سعادت و خوشبختی از خداوند

 10 نشان دادن اینکه اّدعاهای ممنون، مانع یادگیری اوست.

 11 چون اعتقاد داشت با مهر و محّبت و عشق، بهتر می توان علم و 

دانش را به کودکان آموخت.

 12 یکتاپرستی، اطاعت از دستورهای خداوند، نیکو سخن گفتن، نیکوکاری و ...

 13 عمر کوتاه خواهد داشت.

 14 اخالق و خوی نیک

 15 هدایت انسان به وسیله ی خداوند رقم می خورد.

 16 الف( زشت ≠ نیکو؛ ب( راست ≠ دروغ؛ ج( ندانی ≠ دانی؛ د( 

بلندی ≠ پستی؛ هـ ( باال ≠ پست

ب(  شده است؛  تشبیه  روشن«  »ستاره ای  به  »بزرگمهر«  الف(   17 

»خوی بد« به »بند گران و سنگین« تشبیه شده است.

 18 تاریخ مسعودی

 19 تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی پسر سلطان محمود غزنوی

 20 دبیر دانشمند دربار سلطان مسعود و سلطان محمود غزنوی بود. 

پس از کسب معلومات در نیشابور، به دیوان رسایل محمد غزنوی راه 

یافت و در خدمت ابونصر مشکان به کار پرداخت.

 21 در سال 1323 هجری  شمسی در روستای سیرج کرمان به دنیا 

آمد. تحصیالت خود را در روستا آغاز کرد و در کرمان و تهران ادامه 

داد. در سال 1347 اّولین داستان های او در مطبوعات منتشر شد. وی 

هم اکنون عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

 22 قّصه های مجید - خمره - آب انبار

 23 جمال الّدین ابومحّمد الیاس بن یوسف بن زکی

 24 قرن ششم هجری  قمری

 25 نظامی گنجوی

لیلی ومجنون - خسرو و شیرین - هفت پیکر -   26 مخزن االسرار - 

اسکندرنامه

آزمون نیمسال دوم )1(

آزمون نیمسال دوم )1(
 1 الف( هنگامی که رستم او را دید، اسب خود را به حرکت درآورد 

و با سرعت بسیار، به سوی او حرکت کرد؛ ب( باید با دانایان و پیران 

عشقی  درد  ج(  کرد؛  چاره اندیشی  و  مشورت  باتجربه  انسان های  و 

تلخی هایی  یار،  دوری  از  و  نیست  گفتن  قابل  که  کرده ام  تحّمل  را 

بیهوده  و  باور  غیرقابل  سخنان  د(  نیست؛  بیان  قابل  که  چشیده ام 

نگوید تا در تصّور مردم، خوار و پست نشود؛ هـ  ( دروغ نگویید، زیرا 

انسان دروغگو، حّتی اگر به درستی شهادت و گواهی بدهد، از او قبول 

نمی کنند؛ و( برخیز و وزیدن باد بهاری و آواز زیبای پرندگان و بوی 

شاخه ای  ز(  ببر[؛  بهره  آن ها  از  ]و  بدان  غنیمت  را  الله زار  دلنشین 

نیاورد، سرانجام فقط شایسته ی سوزاندن  که رشد کند ولی میوه ای 

است؛ ح( انسان تا زمانی که زنده است، ناچار است که دوست داشته 

باشد، زیرا انسان اگر برادر نداشته باشد، بهتر از آن است که دوستی 

نداشته باشد؛ چون از دانشمندی پرسیدند که دوست بهتر است یا 

برادر؟ گفت: برادر هم بهتر است که دوست باشد.

 2 الف( ُکشت، نابود کرد، ازبین برد؛ ب( قبر، آرامگاه؛ ج( مهربان، 

دلسوز؛ د( پارچه فروش؛ هـ ( هیزم؛ و( آزرده، ناراحت، خسته؛ ز( ایمان 

بیاورم؛ ح( روشن کرده ای

 3 واعظ کاشفی

 4 سیاست نامه

 5 دهخدا در فکر ثروت و شهرت نبود.

 6 روشنگری و هدایت کنندگی شهدا

 7 باتجربه بودن - تجربه های بسیار داشتن

 8 کار دشوار و سختی را با موّفقّیت به انجام رساندن

 9 سخن اگر با عمل همراه نباشد، ارزش و سودی ندارد. حرف و 

عمل انسان باید با هم هم خوانی داشته باشد.

 10 باید به کسانی که از نظر سنّی بزرگ تر هستند، احترام گذاشت.

 11 همه ی موجودات عالم سرگرم تسبیح و ستایش خداوند هستند.

 12 گزینه ی »الف«

 13 گزینه ی »ب«

به  تشبیه  »برگ سبز درختان«   / بیش  و   14 تضاد  کم 

»دفتر« تشبیه شده است. / تشخیص  »داشتن فریاد برای دل« 

»کمک  از  کنایه  رسیدن«  فریاد  »به  کنایه    / دارد.  تشخیص 

کردن« است. / »بی کس بودن« کنایه از »بی یار و یاور بودن« است.
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 15 الف( هین؛ ب( مرحبا

 16 پادشه  پادشاه

 17 گزینه ی »الف«

 18 خدا  منادا / خدایی  نهاد / همه  نهاد / هستی 

)تویی(  فعل

اندام مرا سوخت  آتشگر گیتی  آوخ / شدم هیزم /   19 سه جمله: 

چنین ز آتش ادبار

 20 خادم، استخدام، مخدوم، مستخدم و ...

 21 سلطان

 22 آفاق

 23 الف( صمرقند  سمرقند؛ ب( مراغب  مراقب

 24 جای خالی اّول  در

جای خالی دوم  به

 25 حفظ شعر

آزمون نیمسال دوم )2(

 1 الف( آگاه و هوشیار باشید که بدی نکنید و از انسان های بدکار 

دوری کنید، زیرا زندگی و عمر انسان بدکار کوتاه است؛ ب( سریع 

از  درخواست  هنگام  ج(  نباشد؛  بی تجربه  و  کند  سخن  به  شروع 

خداوند، دعایم را مانند دانه ای در خاک کاشته ام و منتظر برآورده 

شدن از سوی خداوند که همچون باران است، هستم؛ د( در لحظات 

آن صبح شگفت انگیز که تأثیر قیامت را داشت، حلقه ی در به شال 

ایشان )حضرت علی)ع(( گیر کرد؛ هـ ( ای مادر عزیز که زندگی را 

به من بخشیده ای، اکنون بسیار ساده است که جان خود را فدای تو 

کنم؛ و( هر چند آب بسیار زالل و گوارا باشد، ولی از بسیار خوردن 

آب، ناراحتی و بیماری ایجاد می شود. ز( تبر آهسته به او گفت که 

همین ُجرم و کوتاهی برای ]مجازات شدن[ تو کافی است که االن، 

فصل میوه و برداشت محصول است، ولی تو هیچ میوه ای نداری؛ ح( 

پس به فکر کارهای دوستانت باش و رفاقت و دوستی با آن ها را با 

جوانمردی و نیکوکاری پایدار کن و هنگامی که دوست جدیدی پیدا 

کردی، دوستان قبلی را رها نکن.

 2 الف( شکوه، قدرت، عظمت؛ ب( ارجمندتر، شریف تر، نجیب تر؛ 

ج( ساده لوح، ساده دل، احمق، نادان؛ د( هم فکر، هم نظر، هم رأی؛ هـ ( 

ظلم، ستم؛ و( نابودی؛ ز( بیهوده؛ ح( سنّ و سال

)خبری( )خبری( )عاطفی(

 3 عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر

 4 کیمیای سعادت - احیاء علوم الّدین - نصیحة الملوک

 5 نان: ثروت / نام: شهرت و معروفّیت

 6 »پیراهن بیشتر پاره کردن« کنایه است از »تجربه ی بیشتر داشتن«.

 7 بی نیازی خداوند از کمک و یاری دیگران

 8 هر دو تالش کردند تا از میهن خود نگهبانی کنند و جلوی نابودی 

و سقوط آن را گرفتند.

 9 باید علم، عمل به دنبال خود داشته باشد؛ علم بی عمل ارزشی 

ندارد و بی فایده است.

 10 خوابیدن حضرت علی)ع( در بستر پیغمبر، در شب هجرت ایشان 

از مّکه به مدینه

 11 آشنایی کم داشتن و دوست صمیمی نبودن

انسان  و  دروغگو  انسان  با  نداشتن  ارتباط  و  نکردن  دوستی   12 

بداندیش و بدخواه

 13 گزینه ی »الف«

 14 تضاد  »راستی« و »کژی« / تشبیه  »هدایت« به »چراغ« 

تشبیه شده است. / »کلمات حضرت علی)ع(« به »ُدر« )= مروارید( 

تشبیه شده است. / تشخیص  »روشن بصر شدن خرد« تشخیص 

دارد. / »مدهوش بودن مسجد کوفه« تشخیص دارد. / کنایه  

»آویزه ی گوش بودن« کنایه از »ارزشمند بودن« است.

 15 دریغ - افسوس

 16 پار  پارسال / چو  چون

 17 گزینه ی »ب«

عالم  جان   / منادا  علی    / نهاد  در    / فعل  زد    18 

 نهاد

 19 کّل بیت صورت سؤال، یک جمله است.

 20 گزینه ی »ب«

 21 عطر،  معّطر

 22 آثار - متون

 23 الف( دشمن و دوست؛ ب( هستم و نیستم - می روم و نروم

 24 جای خالی اّول  با / جای خالی دوم  به

 25 حفظ شعر

آزمون نیمسال دوم )2(
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ستایش / درس اول: معرفت آفریدگار
درس دوم: پنجره های شناخت

درس سوم: هوشیاری 
درس چهارم: داستان من و شما

درس پنجم: هفت خان رستم
درس ششم: ای وطن

درس هفتم: درس آزاد )فرهنگ بومی 1(
درس هشتم: دریاقُلی

درس نهم: رنج هایی کشیده ام که مپرس
درس دهم: عّطار و جالل الّدین محّمد

درس یازدهم: شهدا خورشیدند
درس دوازدهم: دوستی / مشاوره

درس چهاردهم: راِز زندگی
درس پانزدهم: میوه ی هنر

درس شانزدهم: آداب مطالعه
درس هفدهم: ستاره روشن

نیایش
آزمون جامع تستی )1(
آزمون جامع تستی )2(

پاسخنامۀ تشریحی

168
170
171
173
174
176
178
179
180
182
184
186
190
192
196
200
204
206
208
210

سؤاالت تـستــیسؤاالت تـستــی
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)پاسخ های تشریحی را در صفحه 210 مطالعه کنید.(
ستایش: به نام آن که .../ درس اّول: معرفت آفریدگار 

 1 در کدام گزینه، کلمات هم خانواده نیستند؟

 1( موازنه - موزون  2( ناظر - منظره  3( مخالفت - خالق  4( اخالق - مخلوق
 2 بیت »هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند/ بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار« به معنی کدام گزینه نزدیک است؟ 

 1( به آدمی نرسیدی، خدا چه می جویی؟ / ز خود گریخته ای، آشنا چه می جویی؟
 2( تو می گویی که من هستم، خدا نیست / جهاِن آب و گل را انتها نیست

 3( ُگِل مراد تو آنگه نقاب بگشاید / که خدمتش چو نسیم سحر توانی کرد )مراد: خواسته(
 4( من نمازم را وقتی می خوانم/ که اذانش را باد گفته باشد/ سر گلدسته ی سرو/ من نمازم را پی تکبیرة االحرام علف می خوانم

 3 کدام جمله عاطفی نیست؟ 

 1( افسوس که قدر عمر گرانمایه ندانستم.   2( سپاس ای معلّمی که قلم به دستم دادی.
 3( آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد  4( کم گفتن هر سخن صواب است

 4 کتاب »تاریخ بلعمی« از کیست؟ 

 1( ابوالفضل بیهقی  2( ابوعلی بلعمی  3( نصراللّ ه منشی  4( ظهیری سمرقندی
 5 در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟ 

»غرق شدن- سخره ای سنگی - هک کردن - لطف و محّبت - استراحت - سیلی - مشاجره - شن های صحرا«

 1( یک  2( دو  3( سه  4( چهار
 6 با توّجه به عبارت زیر »نادانی« مانند چیست؟ 

»اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این و نااندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و 

نادانی، گمراهی است.«

 1( اندیشه نکردن  2( تاریکی در دل  3( گمراهی  4( غفلت از یاد خدا
 7 در بیت زیر نوع جمله ی اّول و دوم، به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 

ناله ی موزون مـرغ، بوی خوش الله زار«»خیــز و غنیمت  شــمار جنبــش باد ربیع

 1( خبری - امری  2( امری - خبری  3( خبری - خبری  4( امری - امری
 8 با توّجه به کلمات مشّخص شده در بیت زیر، جمع واژگان مفرد به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 

هر ورقش دفتری ا سـت، معرفـت کردگار«»بـرگ درختـان سـبز در نظر هوشـیار

 1( ناظر - دفترها - معاریف  2( انظار - دفاتر - معارف 
 3( انظار - دفترها - معاریف  4( ناظر - دفاتر - معارف

 9 بیت زیر چند جمله است؟ 

باز به گردون رسید ناله ی هر مرغ زار«»بـاد بهـاری وزید از طـرف مرغزار

 1( یک  2( دو  3( سه  4( چهار
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 10 معنای کدام واژه به درستی نیامده است؟ 

 1( غفلت: گمراه   2( باد ربیع: باد بهاری
 3( غنیمت  شمار: قدر بدان  4( معرفت: شناخت

 11 جمع مکّسر کدام واژه نادرست آمده است؟ 

 1( نور: منّور   2( حقیقت: حقایق
 3( نعمت: ِنَعم   4( طرف: اطراف

 12 جمله ی سوم عبارت زیر چه نوع جمله ای است؟ 

»اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این و نااندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل و 

نادانی، گمراهی است.«

 1( خبری  2( امری  3( تعّجبی  4( پرسشی
 13 جمله ی چندم از بیت زیر، جمله ی پرسشی است؟ 

بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار«»هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند

 1( اول  2( دوم  3( سوم  4( چهارم
 14 معنای واژگان مشّخص شده به ترتیب در کدام گزینه به درستی نوشته شده است؟ 

ز فیضش خاک آدم، گشت گلشن«»ز فضلش هر دو عالم، گشت روشن

 1( احسان - برتری   2( بخشش - بخشنده
 3( احسان - قدرت   4( بخشش - بخشش

 15 با توّجه به بیت زیر، کلمات قافیه در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 

ـــش«»در او هـــر چـــه بگفتنـــد از کـــم و بیش ـــده ی خوی ـــد از دی نشـــانی داده ان

 1( بیش - خویش   2( بگفتند - داده اند
 3( کم و بیش - دیده ی خویش  4( از کم و بیش - از دیده ی خویش

 16 مثنوی »گلشن راز« و ترجمه ی »تاریخ طبری« به ترتیب از چه کسانی هستند؟ 

 1( ابوعلی بلعمی - شیخ محمود شبستری  2( کیکاووس بن اسکندر - ظهیری سمرقندی
 3( شیخ محمود شبستری - ابوعلی بلعمی  4( شیخ محمود شبستری - ظهیری سمرقندی

 17 در بیت زیر، به ترتیب چند جمله ی امری و جمله ی خبری دیده می شود؟

بـــرو  از بهـــر او چشـــم دگـــر جـــوی«»خـــرد را نیســـت تاب نـــور آن روی 

 1( یک - دو  2( دو - یک  3( یک - یک  4( دو - دو
 18 با توّجه به مصراع »جهان جمله فروغ روی حق  دان« کدام گزینه درست نیست؟ 

 1( همه ی جهان پرتویی از نور خداوند است.   2( جهان در مقابل عظمت خداوند ناچیز است. 
 3( »فروغ« به معنای »نور و روشنایی« است.  4( منظور از »حق«، درستی و حقیقت است. 

ستایش: به نام آنکه .../ فصل اول: آفرینش
telegram.me/medabook_com   www.medabook.com 

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



ان
ست

 دب
شم

 ش
سی

فار
ون
مــ
آز

نام: 

آزمون جامع تستی )2(

کالس: 

/ نام خانوادگی:   / تاریخ: 

208

 1 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟

 1( رحلت ـ ساعی ـ ژرف   2( ربیع ـ قنیمت ـ مباحات
 3( حصیر ـ اعتدال ـ تألیف   4( دژخیمان ـ طبع ـ مّدعی

 2 مترادف واژه های »اسرار ـ ادبار ـ بحر ـ مشفق« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

 1( پافشاری ـ خوشبختی ـ دریا ـ هماهنگ  2( پافشاری ـ بدبختی ـ خشکی ـ دلسوز
 3( رازها ـ بدبختی ـ دریا ـ دلسوز  4( رازها ـ بدبختی ـ خشکی ـ هماهنگ

 3 کدام گزینه با سایر گزینه ها ارتباط معنایی ندارد؟

پرور 1( دمــــاغ  گل  دســــته  از خرمــــن صــــد گیــــاه بهتــــریــــک 
کم گفتن هر ســــخن، صواب اســــتبا این که ســــخن به لطف آب اســــت 2(
گریســــــتســــخن گفتن کژ زبیچارگی اســــت 3( بباید  بر،  بیچارگان  به 
تــــا ز اندک تــــو جهان شــــود پرکم گــــوی و گزیده گــــوی چون در 4(

 4 در بیت زیر »نهادها« به ترتیب کدامند؟

چون عمل در تو نیست نادانی«»علم چندان که بیشتر خوانی
 1( تو ـ عمل ـ تو   2( علم ـ عمل ـ تو

 3( علم ـ تو ـ تو   4( عمل ـ تو ـ تو
 5 در کدام گزینه غلط امالیی بیشتری وجود دارد؟

 1( سخنان مهال و گذاف نگوید که در چشم مردم سبک شود.
 2( ریهانه از معلم و بچه ها اجازه خاست و از جای خود برخواست.

 3( حکما و علما گفتند: ما را از علم خیش بهره دادی و دریق نکردی
 4( رستم پس از پشت سر گذاشتن هفت خان از خدا سپاس گزاری کرد.

 6 در کدام یک از گزینه های زیر ارتباط کلمه ها به درستی مشّخص نشده است؟

 1(زینت )آرایش( ـ ژرف )ژرفا( ـ فراز )فرود(  هم معنی ـ مفرد و جمع ـ متضاد
 2( حکما )حکیم( ـ مذّلت )پستی( ـ حرمت )حرم(  جمع و مفرد ـ هم معنی ـ هم خانواده

 3( ایل )ایالت( ـ توده )تپه( ـ جوامع )جمع(  مفرد و جمع ـ هم معنی ـ هم خانواده
 4( حاجت )احتیاج( ـ صیف )شتا( ـ آفاق )افق(  هم خانواده ـ متضاد ـ جمع و مفرد

 7 عبارت »خدایا، ای داننده ی رازها، ای شنونده ی آوازها، ای بیننده ی نمازها، ای پذیرنده ی نیازها، از بنده خطا آید و از تو عطا.« چند جمله است؟

 1( پنج جمله    2( هفت جمله 
 3( شش جمله    4( سه جمله 

 8 کدام یک از ابیات زیر می تواند مربوط به یک مثنوی باشد؟

بســــیاربــــرون آمــــد ز دکان مــــرد عطار 1( پیش آورد  و عــــود  گالب 

مـن جـدا گریـه کنـان، ابـر جدا، یـار جداابر و باران و من و یار ســــتاده به وداع 2(

در خواب هــــای کودکــــی ام دیده ام تو رارویای آشــــنای شــــب و روز عمر من 3(

من کــــوه ندیده ام چنیــــن در جریانمــــن رود ندیــــده ام چنیــــن پابرجا 4(
 9 در کدام یک از عبارت های زیر مبالغه وجود ندارد؟

 1( هوا آن قدر سرد بود که یخ زده بودم.   2( سه ساعت تمام است ما را اینجا منتظر گذاشته ای.
 3( ملک چنان میراند که باد به گرد او نمی رسید.  4( آهویی از پیش او گذشت و ملک با خوشحالی به دنبال او تاخت.

آزمون جامع تستی )2(
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 10 معنای درست واژه های »هجر ـ راغب ـ غریب ـ غفلت« به ترتیب در کدام گزینه دیده می شود؟

 1( عالقه مند ـ نادانی ـ جدایی ـ ناآشنا  2( جدایی ـ عالقه مند ـ ناآشنا ـ نادانی
 3( نادانی ـ جدایی ـ ناآشنا ـ عالقه مند  4( ناآشنا ـ عالقه مند ـ نادانی ـ جدایی

 11 اگر کار یا کمکی در زمان الزم انجام نشود و پس از اینکه کار از کار گذاشت، درصدد کمک یا اصالح آن باشیم، کدام 

ضرب المثل را به کار می بریم؟
 1( کار را که کرد آن که تمام کرد.  2( نوش دارو پس از مرگ سهراب
 3( تا پول داری رفیقتم، قربان بند کیفتم  4( کار نیکو کردن از پرکردن است

 12 معنی عبارت »تدبیر َده تنه چون زوِر َده َمرده باشد.« در کدام یک از گزینه های زیر آمده است؟

 1( زور ده نفر خیلی زیاد است.  2( مردان خیلی قوی هستند.
 3( ده مرد مثل یک تنه درخت قوی هستند.  4( هم فکری بر توانایی انسان می افزاید.

 13 مصراع دوم بیت زیر باکدام یک از مصراع های زیر کامل می شود؟

...................................................... «»هرآن کس که با تو نگوید ُدُرست 

 1( ستمکاره خوانیمش و بی فروغ  2( چنان دان که او دشمن جاِن توست
 3( مکن دوستی با دروغ آزمای  4( سخن گفتِن کژ زبیچارگی است

 14 کدام یک از ابیات زیر به موضوع ظهور امام زمان )عج( اشاره دارد؟

بهشــــت جــــاودان بازارشــــان بیخوشــــا آنــــان که دایــــم در نمازند 1(
بتازد 2( تــــا  دلــــم را نــــذر کــــردم تــــا بیایدتنــــم را فرش کــــردم 
خطر 3( هم آغــــوِش  که  پیغمبرعشــــق بازی  خوابگــــــه  در  ُخفــــــت 
را می طلبمدر خــــاک طلب بذر دعا کاشــــته ام 4( تــــو  اجابــــت  بــــاران 

 15 در بیت »بزد تیغ و بنداخت از بر، سرش / فروریخت چون رود خون از برش« شاعر در بیان چه چیزی مبالغه کرده است؟

 1( تیغ زدن  2( بریدن سر  3( جاری شدن خون  4( کشتن اژدها
 16 نوع آرایه ی ادبی به کار رفته در کدام بیت با بقیه متفاوت است؟ 

روز عمــــل و مزد بود کار تو دشــــوارآسـان گذرد گر شـب و روز و مه و سـالت 1(
شـد توده در آن باغ سـحر هیمه ی بسـیارتا شــــام نیفتاد صــــدای تبر از گوش 2(
نیســــتبه گیتی به از راســــتی، پیشــــه نیست 3( اندیشــــه  هیچ  بتر  کژی  ز 
می طلبمدر خــــاک طلب بذر دعا کاشــــته ام 4( را  تــــو  اجابــــت  بــــاران 

 17 متن و توضیح زیر، مربوط به کدام یک از بزرگ مردان ادب فارسی است؟

»وی دانشمند و نویسنده ی معروف قرن چهاردهم هجری قمری است. از آثار معروف او، می توان به »تصحیح دیوان حافظ«، 
»امثال و حکم« و »ترجمه ی روح القوانین« اشاره کرد.«

 1( حافظ  2( شهریار  3( واعظ کاشفی  4( دهخدا
 18 در کدام گزینه همه ی واژه ها هم خانواده نیستند؟

 1( عالم ـ تعلیم ـ معلم ـ معلوم  2( ربط ـ رابط ـ مربوط ـ ارتباط
 3( عجله ـ عجول ـ عاجل ـ تعجیل  4( خلق ـ خالق ـ مخلوق ـ اخالق

 19 در کدام گزینه  واژه ی مخفف وجود ندارد؟

 1( آوخ که شدم هیزم و آتشگر گیتی  2( اندام مرا سوخت چنین زآتش ادبار
 3( کاین موسم حاصل بود و نیست تو را بار  4( دهقان چو تنور خود از این هیمه برافروخت

 20 در کدام گزینه چهار رکن تشبیه وجود دارد؟

 1( بدان بعضی مردم مانند غذا هستند.  2( دریاقلی همچون دریا خروشان بود.
 3( وطن همانند مادر است.   4( شهدا مانند خورشیدند.
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ستایش: به نام آن که جان را فکرت آموخت / 
درس اّول: معرفت آفریدگار

 1  واژگان »مخالفت« و »خالق« با یکدیگر هم خانواده 

نیستند. »مخالفت« از ریشه ی )خ ل ف( و »خالق« از ریشه ی 
)خ ل ق( است. 

 2  در این گزینه باد، گلدسته، علف و ... همه ذکر خدا 

می گویند و به تسبیح و یاد خدا مشغول هستند. بیت سؤال هم 
همین مفهوم را می رساند. 

 3  این جمله خبری است. در دیگر گزینه ها جمله ها 

عاطفی هستند. 
 4  ترجمه ی تاریخ طبری و تألیف آن به زبان فارسی 

می زیسته  چهارم  قرن  در  که  است  بلعمی  ابوعلی  آثار  از  هم 
است. 

حک   - سنگی  صخره ای  واژگان:  درست   5  امالی 

کردن
 6  عبارت سؤال نادانی را مانند گمراهی می داند: ... و 

نادانی، گمراهی است. 
 7  خیز و غنیمت شمار، هر دو جمالت امری هستند. 

 8  جمع مکّسر نظر  انظار، جمع مکّسر دفتر  

دفاتر و جمع مکّسر معرفت  معارف است. 
 9  باد بهاری از طرف مرغزار وزید  جمله ی اّول

باز به گردون ناله ی هر مرغ زار رسید  جمله ی دوم
 10  غفلت: بی خبری، نادانی

 11  نور: انوار

 12  جمله ی سوم عبارت: »و نادانی، گمراهی است.«

 13  جمله ی سوم عبارت، جمله ی پرسشی است: »بلبل 

و قمری چه خواند؟«
 14  فضل: احسان،  بخشش/ فیض: عطا، بخشش )هر دو 

واژه معنای »بخشش« دارند.(
 15  در این بیت، »بیش« و »خویش« قافیه هستند. 

 16  مثنوی »گلشن راز« از شیخ محمود شبستری است. 

»تاریخ بلعمی« و »ترجمه ی تاریخ طبری« و تألیف آن به زبان 
فارسی از آثار ابوعلی بلعمی است. 

 17  در این بیت دو جمله ی امری )برو، از بهر او چشم 

اگر جوی( و یک جمله ی خبری دیده می شود )خرد را تاب نور 
آن روی نیست(.

 18  در این مصراع منظور از حق، خداوند است. 

است،   چراغ  مانند  که  را  دل  جان،  نور  با   19  خداوند 

روشن ساخته است. 
درس دوم: پنجره های شناخت

 1  )سهل: ساده، آسان( و )هراس: ترس( 

  2 

 3  محّبت مادر قابل مقایسه با محّبت و لطف اقوام و 

دوستان نیست و از لطف و محّبت همه ی انسان ها برتر و باالتر است. 
از  همه  و  هم خانواده  خلقت  و  خالق  خلق،   4  واژگان 

ریشه ی »خ ل ق« هستند. 
  5 

 6  عضو  اعضا

کلمه  کلمات 

ادب  آداب
 7  واژه ی »علم« با »عمل« و »عامل« هم خانواده نیست. 

 8  جمع مکّسر واژه ی »نعمت« می شود »ِنعم«. 

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه ی »1«: »وضع« و »موضوع« هم خانواده هستند. 

گزینه ی »2«: »دقّت« و »دقیق« هم خانواده هستند. 
گزینه ی »4«: جمع »واژه« می شود »واژگان«؛ ولی این جمع، جمع 

مکّسر نیست، بلکه با »ان« جمع بسته شده است. 
 9  امالی درست واژگان: برخاست - بگذارید

صورت  این  به  کنیم،  مرتب  را  دوم  جمله ی   10  اگر 

درمی آید: نادان دوست بر زمینت می زند

 11  ابوالقاسم حالت از شعرای معاصر است )1371- 1298( 

و »دیوان حالت« از آثار اوست. 
 12  در این گزینه غلط امالیی دیده نمی شود. در دیگر 

گزینه ها این واژگان نادرست هستند: شخصّیت - ارتباط - الهی

ج مکّسر

جمع با »ات«

ج مکّسر

فعل نهاد

 13  واژگانی که به صورت جمع آمده اند: دانش آموزان - 

کلمات - اعضا
 14  »شبیه« و »مشّبه« هم خانواده و از ریشه ی )ش ب ه( 

هستند. 
 15  جمع مکسر واژه ی »حق«، »حقوق« است.   

درس سوم: هوشیاری
 1  امالی درست سایر گزینه ها: هالک - زهرآلود - 

آزرده خاطر
 2  کلمات »مرکب«، »رکاب« و »راکب« هم خانواده و 

از ریشه ی )ر ک ب( هستند. 
 3  این واژه چهاربخشی است. 

  4 

  5 

 6  کیمیای سعادت از آثار »ابوحامد محّمد غّزالی« است. 

 7  برو - پر کن - فرود آر

  8 

 9  »گریه« و »خنده« متضاد )مخالف( یکدیگرند. 

دیگر،  واژه  های  و  است  سه هجایی  »معلّم«   10  واژه ی 

دوهجایی هستند. 
 11  فعل ها عبارت اند از: برکشید - بازگفت - فرمود - 

افسوس می خورم - کردم
 12  اگر این واژه از جمله حذف شود، به معنای جمله 

هیچ خلل و ایرادی وارد نمی شود. 
  13 

 14  در این گزینه همه ی واژه ها دوبخشی هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
در گزینه ی »2«، گلستان سه بخشی، در گزینه ی »3« مسابقه 

سه بخشی و در گزینه ی »4« پرنده سه بخشی است. 
 15  در این گزینه هالکت و مهلکه از ریشه ی )ه  ل ک( 

با یکدیگر هم خانواده ولی با هّتاک هم خانواده نیستند. 
  16 

درس چهارم: داستان من و شما

تغییـرات -   1  امـالی درسـت واژگان: سـلیقه ها - 

فصل دوم: دانایی و هوشیاری
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 13  واژگانی که به صورت جمع آمده اند: دانش آموزان - 

کلمات - اعضا
 14  »شبیه« و »مشّبه« هم خانواده و از ریشه ی )ش ب ه( 

هستند. 
 15  جمع مکسر واژه ی »حق«، »حقوق« است.   

درس سوم: هوشیاری
 1  امالی درست سایر گزینه ها: هالک - زهرآلود - 

آزرده خاطر
 2  کلمات »مرکب«، »رکاب« و »راکب« هم خانواده و 

از ریشه ی )ر ک ب( هستند. 
 3  این واژه چهاربخشی است. 

  4 

  5 

 6  کیمیای سعادت از آثار »ابوحامد محّمد غّزالی« است. 

 7  برو - پر کن - فرود آر

  8 

 9  »گریه« و »خنده« متضاد )مخالف( یکدیگرند. 

دیگر،  واژه  های  و  است  سه هجایی  »معلّم«   10  واژه ی 

دوهجایی هستند. 
 11  فعل ها عبارت اند از: برکشید - بازگفت - فرمود - 

افسوس می خورم - کردم
 12  اگر این واژه از جمله حذف شود، به معنای جمله 

هیچ خلل و ایرادی وارد نمی شود. 
  13 

 14  در این گزینه همه ی واژه ها دوبخشی هستند. 

بررسی سایر گزینه ها: 
در گزینه ی »2«، گلستان سه بخشی، در گزینه ی »3« مسابقه 

سه بخشی و در گزینه ی »4« پرنده سه بخشی است. 
 15  در این گزینه هالکت و مهلکه از ریشه ی )ه  ل ک( 

با یکدیگر هم خانواده ولی با هّتاک هم خانواده نیستند. 
  16 

درس چهارم: داستان من و شما

تغییـرات -   1  امـالی درسـت واژگان: سـلیقه ها - 

فصل دوم: دانایی و هوشیاری

چندگانگی هـا
خانه  این  اعضای  همه ی  اتّحاد  و  پیوستگی   2  عامل 

)وطن(، زبان فارسی است که شناسنامه و سند شناخت ما در 
هر جای ایران و در هر گوشه ی جهان است. 

  3 

 4  در این گزینه واژه ی »دوست« با »ان« جمع بسته 

شده است، در صورتی که در گزینه های دیگر »ان« جزء واژه 
است و نشانه ی جمع نیست. 

 5  »زابلستان« مفرد است. 

بررسی سایر گزینه ها: دلیر + ان دلیران/ واژه + ان  
واژگان / بیگانه + ان بیگانگان

 6  »اعزاز«، »معز« و »معّزز« از ریشه ی )ع ز ز( است، 

در صورتی که واژه ی »غرض« از ریشه ی )غ ر ض( است. 
 7  فراز  فرود - شکست  پیروزی

نویسنده ی  و  شاعر  نوشته ی  است  کتابی   8  گلستان 

کتاب  این  شیرازی.  سعدی  مصلح الّدین  شیخ  ایرانی  معروف 
شامل یک مقّدمه و هشت باب و به نثر و نظم آمیخته است. 

 9  بیگانه + ان  بیگانگان، در این واژه هنگام جمع 

)ان(  به نشانه ی جمع  بسته شدن، حرف »ـه« و حرف »گ« 
اضافه می شود. به حرف »گ«، واج میانجی می گویند. 

 10  »اندوخت« یعنی مال و ثروت جمع آوری کرد. 

یکدیگر  با  و »عظمت«   11  واژگان »شکوه«، »شوکت« 

واژگان  این  با  »محّبت«  واژه ی  اما  )هم معنی( هستند،  مترادف 
هم معنی نیست. 

 12  »فراز« و »فرود« دو واژه ی متضاد هستند. در سایر 

گزینه ها واژه های مترادف )هم معنی( آمده است. 
»ان«  با  می توانند  و  هستند  مفرد  واژه  دو   13  این 

و  »دست ها«  »استادان«،  گزینه ها،  سایر  در  شوند.  بسته  جمع 
»خزندگان« جمع هستند.

چون  شده اند  ذکر  گزینه ها  سایر  در  که   14  واژگانی 

تلّفظ و معنای آن ها یکسان است، هر دو شکل نوشتاری آن ها 
نیز درست است. 

 15  در این گزینه »عظمت« و »ظاهر« نادرست نوشته 

شده اند. 
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زهر هجری چشیده ام که مپرس  )چهار جمله(
                               

گزینه ی »3«: خوشا آنان که اهلل یارشان بی )ُبَود( / 
                                         

به حمد و قل هو اهلل کارشان بی )ُبَود( )3 جمله(
                                   

گزینه ی »4«: گه درختش نام شد، گاه آفتاب ]نام شد[ / 
                                                      

گاه بحرش ]نام شد[، گاهی سحاب نام شد )چهار جمله(
                                   
 2  بررسی گزینه ها:

گزینه ی »1«: تمام کلمات سه هجا )بخش( دارند.
گزینه ی »2«: تمام کلمات دو هجا )بخش( دارند.

گزینه ی »3«: تمام کلمات چهار هجا )بخش( دارند.
سه  واژگان  بقیه ی  و  هجایی  چهار  اول  واژه ی   :»4« گزینه ی 

هجایی هستند.

 3  قافیه به کلماتی گفته می شود که حرف آخر یا دو 

حرف آخر آن ها مثل هم باشد.
بیهوده  و  گزاف  اما  هم خانواده،  فاضل  و  فضل    4 

هم معنی اند.
بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه ی »1«: هم خانواده - هم خانواده
گزینه ی »3«: متضاد - متضاد

گزینه ی »4«: مترادف - مترادف
حیوانات  که  تعلیمی  است  کتابی  دمنه  و  کلیله    5 

قهرمان آن هستند و اصل این کتاب هندی بوده و در روزگار 
ساسانیان به زبان پهلوی ترجمه شده، و عبداهلل بن مقنّع آن را 
از  را  برگرداند و نصراهلل منشی، در قرن ششم، آن  به عربی 

عربی به فارسی ترجمه کرد.
 6  صواب: شایسته / ملول: آزرده و خسته / ادبار: نگون بخت

 7  ما اشرف و انجب تمام ملل و یادگار دوران قدیم هستیم.

 8  لطایف: جمع لطیفه

 9  به نانی بساز کنایه از قانع بودن.

 10  عالمت نقطه ).(: عالمتی است که توقف در خواندن 

را نشان می دهد و در پایان جمله می آید.

برای نشان  یا  پایان جمله های پرسشی  عالمت سؤال )؟(: در 
دادن شک و تردید یا ریشخند و ... به کار می رود.

نشانه ی بیان عاطفه یا تعّجب )!(: در پایان جمالت تعّجبی و 
جمله هایی به کار می رود که یکی از حاالت عاطفی، مثل آفرین، 

تأکید، افسوس، آرزو، دعا، ندا و ... در جمله باشد.
به کار  مطلبی  یا  موضوع  بیشتر  توضیح  برای  نقطه ویرگول)؛(: 

می رود.
 11  بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه ی »1«: معلوم و علم: هم خانواده
گزینه ی »3«: ژرف و عمیق: مترادف
گزینه ی »4«: سهل و سخت: متضاد
 12  بررسی سایر گزینه  ها:

گزینه ی »1«: تسلّی )آرامش دادن( - خان )مرحله( - گزینه ی »2«: 
حک )تراشیدن( - گزینه ی »3«: خاست )بلند شد( - خان )مرحله(
 13  شکر داریم کز طفولیت / درس حّب الوطن همی خوانیم.

 14  مفهوم گزینه ی »3« توجه به منفعت خود اعم از 

مال و ثروت در دوستی است.
 15  »ای معشوق و محبوبم« منادا است.

 / زنده ماندن  یافتن،  دراز  عمر  یافتن:  روزگار    16 

گرویدن: ایمان آوردن
 17  در گزینه ی »2« »را« به معنای حرف اضافه »به« و 

در سایر گزینه ها »را« نشانه ی مفعولی است.
 18  برگ درختان سبز: مشبه، دفتر: مشبه به )تشبیه(

 19  بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: آب از دست نمی چکد: کنایه از خسیس بودن
اندازه ی گلیم دراز کردن: کنایه از حد و  گزینه ی »2«: پا به 

مرز خود را شناختن و دخالت نکردن.
گزینه ی »4«: دست دست کردن: کنایه از معّطل کردن، انجام 

کاری را به درازا کشاندن، وقت تلف کردن
 20  بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی»1«: فتوت نامه ی سلطانی )واعظ کاشفی(، سیاست نامه 
)خواجه نظام الملک توسی( 

گزینه ی »2«: انوار سهیلی )واعظ کاشفی(، سندبادنامه )ظهیری 
سمرقندی(

4 3

2 1

3

2 1

4 3

آزمون جامع تستی )1(
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گزینـه ی »3«: تاریـخ بیهقـی )ابوالفضـل بیهقـی( ، قابوسـنامه 
)عنصرالمعالـی کیـکاووس بـن اسـکندر(

آزمون جامع تستی )2(

 1  شکل درست غلط های امالیی در گزینه ی »2« به 

ترتیب عبارت اند از: غنیمتـ  مباهات
 2  بررسی سایر گزینه ها:

پافشاری: اصرارـ  خوشبختی: اقبالـ  هماهنگ: مّتفقـ  خشکی: بّر
 3  بررسی سایر گزینه ها:

در گزینه های »1«، »2« و »4« به کم سخن گفتن اشاره شده 
از  پرهیز  و  راستی  به  دعوت  به   »3« گزینه ی  در  ولی  است 

دروغ گویی اشاره شده است.
 4  تو علم را چندان که بیشتر بخوانی وقتی که عمل 

در تو وجود ندارد تو نادان هستی.
 5  بررسی گزینه ها:

گزینه ی »1«: محال، گزاف
گزینه ی »2«: ریحانه، اجازه خواست، برخاست

گزینه ی »3«: خویش، دریغ
گزینه ی »4«: غلط ندارد

 6  ژرف و ژرفا به معنی عمیق و هم معنی اند.

 7  برای بررسی تعداد جمالت یک متن کافی است 

به شمارش تعداد مناداها، شبه جمله ها و فعل های آن بپردازیم.
 8  در مثنوی هر بیت، قافیه ای جداگانه دارد.

 9  در گزینه ی »4« مبالغه به کار نرفته است.

در گزینه ی »1« در یخ زدن از شّدت سرما مبالغه وجود دارد 
و در گزینه ی »2« »سه ساعت منتظر ماندن« در ذکر ساعت 

)سه ساعت( مبالغه وجود دارد.
از:  عبارت اند  به ترتیب  واژه ها  درست  معنای    10 

جدایی- عالقه مند- ناآشنا- نادانی
 11  بررسی سایر گزینه ها:

گزینه »1«: اشاره به تمام کننده بودن فرد در کار و اهمیت به 
نتیجه بخش بودن کارها دارد.

گزینه  »3«: اشاره به افرادی دارد که به خاطر منافع و سود کنار 
ما هستند.

را  انجام آن  استمرار در  و  نیک  کار  تکرار  مفهوم  گزینه »4«: 
می رساند.

و  زور  به اندازه ی  و هم فکری آن ها  نفر  ده  تدبیر    12 

بازوی ده  مرد است.
 13  بیت از شاهنامه ی فردوسی است.

 14  بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: این بیت وصف انسان های مؤمن و نمازگزار است.
گزینه ی »3«: این بیت وصف جان فشانی حضرت علی )ع( در 

نقشه ی قتل مشرکان علیه پیامبر )ص( است.
گزینه ی »4«: این بیت وصف مناجات شاعر با خداوند جهت 

اجابت نیاز اوست.
 15  شاعر در جاری شدن خون از سر مبالغه کرده است.

 16  در گزینه ی »4« تضاد به کار نرفته است.

بررسی سایر گزینه ها:
گزینه ی »1«: آسان  دشوار

گزینه ی »2«: شام  سحر
گزینه ی »3«: راستی  کژی

 17  گردآورنده ی، فرهنگ لغات »دهخدا«

 18  واژه های خلق، خالق و مخلوق از ریشه ی کلمه ی 

»َخلق« و اخالق از ریشه ی کلمه ی »ُخلق« است.
 19  بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی »2«: ز  از
گزینه ی »3«: کاین  که این

گزینه ی »4«: چو  چون 
مشبه به،  دریا:  ادات،  همچون:  مشبه،  دریاقلی:    20 

خروشان: وجه شبه
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ی »1«: بعضی از مردم  مانند       غذا هستند. 
                  مشبه         ادات تشبیه    مشبه به

)وجه شبه ندارد.(

گزینه ی »3«: وطن     همانند     مادر است. )وجه شبه ندارد.(
       مشبه    ادات تشبیه    مشبه به

گزینه ی »4«: شهدا    مانند  خورشیدند. )وجه شبه ندارد.(
       مشبه     ادات تشبیه   مشبه به
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