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واژه نامه
مونس: همدم، یار

روان: روح، جان
کارگشا: حل کنندۀ مشکالت، آسان کنندۀ کارها

هست ُکن: آفریننده
اساس: پایه، بنیاد

درازدستی: ستمگری، زورگویی
نانموده: آشکارنشده، پنهان

نانوشته: نوشته نشده
عنایت: بخشش، لطف، توّجه، احسان
دست آویز: بهانه، وسیله، پشت و پناه

توفیق: سازگاری، موافقت
استوار: محکم، پایدار

پریشان: درهم، آشفته

روانـــم مونـــس  تـــو  یـــاد  ــمای  ــر زبان ــت ب ــو نیس ــام ت ــز ن ج

 معنی: ای خدایی که یاد تو همدم روح و جان من است، به غیر از نام تو، نام دیگری بر زبان من جاری نمی شود.  

ــتند ــه هس ــای هرچ ــتندای کارگش ــه بس ــد هرچ ــو کلی ــام ت ن

 معنی: ای خدایی که حل کنندۀ تمام مشکالت هستی، نام تو مانند کلیدی است که هر قفل بسته ای را باز می کند. 
 آرایه: »نام تو کلید هرچه بستند« تشبیه نام خداوند به کلید  

درازدســتیای هســت کُن اســاِس هســتی َدَرت  ز  کوتَــه 

 معنی: ای خدایی که آفرینندۀ پایه و اساس دنیا هستی و زورگویی و ستمگری از درگاه تو دور است.        آرایه: تضاد بین کوتَه )کوتاه( و دراز  
الهــی عنایــت  بــه  تــو  خواهیهــم  که  رسان  قدمم  آن جا 

 معنی: )خدایا( تو با لطف و توّجه خداوندی خود، من را به جایی هدایت کن که خواست و ارادۀ توست.

ِده رهایــی ام  خــود  ظلمــت  ِدهاز  آشــنایی ام  خــود  نــور  بــا 

 معنی: )خدایا(  من را از تاریکی نادانی خودم آزاد کن و با نور وجود خودت آشنا کن.                          آرایه: تضاد بین ظلمت و نور

که  دست گیر  نیفتیم،  چاه  در  تا  ده  بینایی  نیفتیم،  راه  از  که  ده  دانایی  سازیم،  جهان  آن  کار  که  ده  جانی  بازیم؛  جان  تو  کار  در  که  ده  دلی  الهی 

دست آویز نداریم، توفیق ده، تا در دین استوار شویم، نگاه  دار تا پریشان نشویم.

 معنی: خدایا، به ما قدرت و توانایی بده که بتوانیم در راه تو جانمان را فدا کنیم؛ توانایی بده تا بتوانیم برای آن جهان آماده شویم، دانشی بده 
که گمراه نشویم، بینایی بده تا گرفتار نشویم، دستمان را بگیر و یاریمان کن که پشت و پناهی نداریم. ما را یاری کن تا در راه دین پابرجا باشیم 

و مراقب ما باش تا آشفته و سردرگم نشویم.
 آرایه: »جان باختن« کنایه از مردن / »کار ... ساختن« کنایه از آماده شدن / »از راه نیفتادن« کنایه از گمراه نشدن / »در چاه نیفتادن« کنایه از گرفتار نشدن  

دانش  تاریخی
ـ  530 ه  . ق( نظامی گنجوی )614 

شاعر قرن ششم ـ معروف به نظامی ـ متولّد شهر گنجه از شهرهای امروزی جمهوری آذربایجان ـ آشنا به ادب، قصص و تاریخ ـ استاد 
داستان پردازی در منظومه ـ آثار: مخزن  االسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، اسکندرنامه

خواجه عبداهلل انصاری )481 ـ 396 ه  . ق(
شاعر قرن پنجم ـ معروف به پیر هرات ـ متولّد هرات ـ آشنا به علوم دینی و ادبی ـ سرودن شعر به زبان عربی و فارسی ـ دارای نثر آهنگین 

یا مسّجع ـ آثار: مناجات نامه، الهی نامه
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تمرین های   تشریحی
معاین و مفاهیم

  1 هر واژه را به معنی مناسب آن وصل کنید. )دو کلمه اضافی است.(

هستیپنهانستمگریاساستوفیقمونسعنایتهست ُکن

درازدستیبخششآفرینندهجایگاهآشفتهسازگاریدنیانانمودهبنیادیار

  2 معنی بیت ها و عبارت های زیر را به فارسی روان بنویسید.

ــنایی ام ِدهاز ظلمـــت خـــود رهایـــی ام ِده ــود آشـ ــور خـ ــا نـ بـ
.........................................................................................................................................................................................................................................................

ــی ــت الهـ ــه عنایـ ــو بـ ــم تـ آن جـــا قدمـــم رســـان کـــه خواهـــیهـ
.........................................................................................................................................................................................................................................................

توفیق ده، تا در دین استوار شویم.
.........................................................................................................................................................................................................................................................

جانی ده که کار آن جهان سازیم.
.........................................................................................................................................................................................................................................................

  3 در بیت زیر، مفهوم کلمه  های مشخص شده را بنویسید.

ــنایی ام ِدهاز ظلمـــت خـــود رهایـــی ام ِده ــود آشـ ــور خـ ــا نـ بـ
.........................................................................................................................................................................................................................................................

  4 با توّجه به معنی، ابیات را کامل کنید.

ـــیهـــم تـــو بـــه ................... )توّجـــه( الهـــی ـــه خواه ـــان ک ـــم رس ـــا قدم آن ج
هســـتی اســـاس  هســـت ُکن  ـــتمگری(ای  ـــه ز درت ................... )س کوت
جـــز نـــام تـــو نیســـت بـــر زبانـــمای یـــاد تـــو ................... )همـــدم( روانـــم

امال و ارتباط کلمه ها

  5 برای کامل کردن جمله  های زیر، کلمۀ مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید.
دانـــی نانمـــوده   ................... هـــم نامـــۀ نانوشـــته خوانـــیهـــم 

بـــی نـــام تـــو نامـــه کـــی کنـــم بـــاز؟ای نـــام تـــو بهتریـــن ................... 
ِده  ................... خـــود  ظلمـــت  ِدهاز   ................... خـــود  نـــور  بـــا 

  6 در متن زیر، غلط  های امالیی را بیابید و صحیح آنها را بنویسید.

»بینایی ده تا در چاه نیوفتیم، دست  گیر که دستاویز نداریم، توفیغ ده، تا در دین اسطوار شویم، نگاه  دار تا پریشان نشویم.«
.........................................................................................................................................................................................................................................................

   7 با دانش امالیی خود و توّجه به معنی، کلمه های ناقص را کامل کنید.

مونـ..... : همدم  .....نایت: بخشش، لطف  .....لمت: تاریکی 
دست آویـ..... : بهانه، وسیله ا.....توار: پابرجا، محکم  .....وفیق: سازگاری 

)غّصه / قّصه(
)سرآغاز / سراغاز(

)رهایی ام / رهایی مـ  آشنایی ام/ آشنایی م(
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  8 برای هریک از کلمه  های داده شده، دو هم خانواده بنویسید.  

ظلمت: ...................................... ، ...................................... مونس: ..................................... ، ...................................... 

اساس: ...................................... ، ......................................   توفیق: ..................................... ، ...................................... 

  9 متضاد کلمه های زیر را بنویسید.

ظلمت ≠ ...................................... روان ≠ ......................................  
استوار ≠ ...................................... آغاز ≠ ......................................  

دانش های زباین و ادیب

  10 آرایه های ادبی به کار رفته در هر گزینه را بنویسید.  
ــتیای هسـت ُکن اساِس هستی ــه ز َدَرت درازدسـ ).......................................(کوتَـ
).......................................(نـام تـو کلید هرچه بسـتندای کارگشـای هرچه هستند 

جانی ده که کار آن جهان سازیم، دانایی ده که از راه نیفتیم. ).......................................(
  11 آرایه  های داده شده را به گزینۀ مناسب خود وصل کنید.

دانایی ده که از راه نیفتیم.  
از ظلمت خود رهایی ام ده / با نور خود آشنایی ام ده 

بینایی ده تا در چاه نیفتیم. 
  12 با استفاده از دانش خود و ابیات زیبا، جدول زیر را کامل کنید. 

نوع جملهبیت

ـــور خـــود آشـــنایی ام ِدهاز ظلمـــت خـــود رهایـــی ام ِده ـــا ن ب
عاطفی

ـــم ـــس روان ـــو مون ـــاد ت جــز نــام تو نیســت بــر زبانمای ی
پرسشی

  13 کلمه های زیر را با »ان« جمع ببندید و بنویسید.

درخت + ان = .................................................   پرنده + ان = ................................................. 
خواننده + ان = ............................................... ستاره + ان = ................................................. 

  14 جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

سفرنامه سفر
اساس 
 + نامه پاسخ
 زندگی 
روز 

  15 در بیت زیر، کلمه  های مشخص شده به چه کسانی اشاره دارند؟

ِده رهایـــی ام  خـــود  ظلمـــت  ِدهاز  آشـــنایی ام  خـــود  نـــور  بـــا 
.........................................................................................................................................................................................................................................................

 تضاد
کنایه 
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 پرسش های چهارگزینه ای

معنی چند کلمه نادرست نوشته شده است؟- 1
سرآغاز: شروع / اساس: وسایل / درازدستی: حمله کردن / عنایت: توّجه / توفیق: شایستگی / پریشان: آشفته

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1
در کدام گزینه غلط امالیی بیشتری دیده می شود؟- 2

1( هـــم غّصـــۀ نانمـــوده دانـــی
هســتی اثــاث  هســت ُکن  ای   )2
3( هـــم تـــو بـــه انایـــت الهـــی
ـــرآغاز ـــن س ـــو بهتری ـــام ت 4( ای ن

هـــم نامـــۀ نانوشـــته خانـــی
درازدســتــی َدَرت  ز  ــه  ــوتَ ک
آن جـــا قدمـــم رســـان کـــه خواهـــی
بـــی نـــام تـــو نامـــه کـــی کنـــم بـــاز؟

در بیت »ای کارگشای هرچه هستند / نام تو کلید هرچه بستند«،  کدام آرایۀ ادبی دیده می شود؟- 3
4( مبالغه 3( شخصیت بخشی  2( تشبیه  1( تضاد 

در کدام گزینه، »منادا« وجود ندارد؟- 4
ـــتی ـــت ُکن اســـاِس هس ــی1( ای هس ــت درازدس َدَرت  ز  ــه  ــوتَ ک

2( جانی ده که کار آن جهان سازیم، دانایی ده که از راه نیفتیم.
3( الهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم.

ـــتند4( ای کارگشـــای هرچـــه هســـتند ـــه بس ـــد هرچ ـــو کلی ـــام ت ن
در کدام گزینه، منظور از کلمۀ مشخص شده، درست نوشته شده است؟- 5

ــی ام ِده ــود رهایـ ــت خـ 1( از ظلمـ
2( ای یـــاد تـــو مونـــس روانـــم
ــی ــت الهـ ــه عنایـ ــو بـ ــم تـ 3( هـ
4( ای هســـت ُکن اســـاِس هســـتی

ــنایی ام ِده ــود آشـ ــور خـ ــا نـ بـ
ـــم ـــر زبان ـــت ب ـــو نیس ـــام ت ـــز ن ج
آن جـــا قدمـــم رســـان کـــه خواهـــی
درازدســتــی َدَرت  ز  ــه  ــوتَ ک

)خود شاعر(
)انسانی همدم(

)خداوند(
)پادشاه زمان شاعر(

معنی »روان« در کدام گزینه متفاوت است؟- 6
2( چنین است کردار چرخ روان 1( خنگ تو روان چو کشتی نوح )خنگ: اسب( 

4( ای یاد تو مونس روانم  3( رسیدند نزدیک ریگ روان 
در کدام گزینه، »مقدم« تلّفظ متفاوتی دارد؟- 7

2( خبر چون که از مقدم شاه یافت   1( مقدم ما مبارک است به فال 
4( تا جهان دارد محّرم را مقدم بر صفر  3( خیرمقدم برآمد از عالم    

کدام گزینه با »حریم« هم  خانواده نیست؟- 8
2( محروم  1( محّرم  
4( حرمت 3( ترحیم  

کدام گزینه از آثار »نظامی گنجوی« نیست؟- 9
2( لیلی و مجنون  1( مخزن االسرار  

4( اسکندرنامه  3( الهی نامه  
کدام مطلب در رابطه با »خواجه عبداهلل انصاری« نادرست است؟- 10

2( به عربی و فارسی شعر سرود.   1( در جوانی علوم دینی را فرا گرفت. 
4( مناجات نامه از آثار اوست.  3( اشعار خواجه عبداهلل، آهنگین »مسّجع« است.   
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پاسخ پرسش های چهارگزینه ای

اســاس: پایــه، بنیــاد / درازدســتی: ســتمگری، زورگویــی /  1  2  

ــت ــازگاری، موافق ــق: س توفی

خانی  2 نانوشته  نامۀ  هم   / دانی  نانموده  )قّصۀ(  غّصۀ  هم   1  

)خوانی( )2 غلط امالیی(
بررسی سایر گزینه  ها:

2( ای هست ُکن اثاث )اساس( هستی / کوتَه ز َدَرت درازدستی )1 غلط امالیی(
 3( هـم تـو بـه انایـت )عنایـت( الهـی / آن جا قدمم رسـان کـه خواهی

)1غلط امالیی(
4( ای نام تو بهترین سرآغاز / بی نام تو نامه کی کنم باز؟ )غلط امالیی 

ندارد.(
نام خداوند به کلیدی تشبیه شده که هر قفل  3 در این بیت   2  

بسته ای را می گشاید.
بررسی منادا در سایر گزینه  ها:  4  2  

4( ای کارگشای 3( الهی  1( ای هست ُکن 
بررسی سایر گزینه ها: 5  3  

1( از ظلمت خود رهایی ام ِده / با نور خود )خداوند( آشنایی ام ِده
2( ای یاد تو )خداوند( مونس روانم / جز نام تو نیست بر زبانم  

4( ای هست ُکن )خداوند( اساِس هستی / کوتَه ز َدَرت درازدستی
بررسی همۀ گزینه ها: 6  4  

1( خنگ تو روان )حرکت کننده( چو کشتی نوح
2( چنین است کردار چرخ روان)حرکت کننده/ گردنده(

3( رسیدند نزدیک ریگ روان )حرکت کننده(
4( ای یاد تو مونس روانم )روح و جان(

م )برتر( بر صفر 7 تا جهان دارد محرم را ُمَقدَّ  4  

بررسی سایر گزینه  ها:

1( َمْقَدْم )قدم، وارد شدن( ما مبارک است به فال
2( خبر چون که از َمْقَدْم )قدم، وارد شدن( شاه یافت  

3( خیر َمْقَدْم )خوش  آمدگویی( برآمد از عالم   
»حریم، محّرم، محروم، حرمت« همگی از ریشۀ »ح ر م« و  8  3  

»ترحیم« از ریشۀ »ر ح م« است.
و  9 مناجات نامه  به  می توان  انصاری  عبداهلل  خواجه  آثار  از   3  

از: مخزن االسرار،  عبارت اند  گنجوی  نظامی  آثار  و  کرد  اشاره  الهی نامه 
خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر و اسکندرنامه.

نثر خواجه عبداهلل، آهنگین »مسّجع« است.  10  3  

..................................................................................................................................................................................
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واژه نامه
جمله: همه

پیدایی: آشکار بودن
فارغ: آسوده، راحت

گلدسته: مناره
زنجره: نوعی حشره که از خود صدا تولید 

می کند. سیرسیرک
طفولّیت: کودکی، خردسالی

شب خیز: شب زنده دار
ُمصَحف: کتاب، کتاب آسمانی، قرآن کریم

از  کنایه  افتادن:  خلق  پوستین  در 
غیبت کردن

فروغ: روشنایی، نور
غوغا: آشوب، فریاد، همهمه

افق: کرانۀ آسمان

زائر: دیدارکننده، زیارت کننده
کام: آرزو، میل، خواسته

متعّبد: شکرگزار، عبادت کننده
رحمة الله علیه: رحمت خداوند بر او باد

گاهی غفلت: بی خبری، ناآ

دان حق  روی  فروغ  جمله  پنهانجهان  است  پیدایی  ز  وی  اندر  حق 

  معنی: تمام پدیده های جهان را نشانه ای از وجود خداوند بدان که به دلیل زیاد و آشکار بودن، در آنها پنهان است.     آرایه: تضاد بین پیدا و پنهان

زنگ آفرینش

برخاست گل  برگ  روی  از  شبنم 

بـــروم آســـمان  بـــه  ذّره ذّره 

شـوم آفتـاب  �می خواهـم  گفـت: 

ابـــر باشـــم، دوبـــاره آب شـــوم«

 معنی: شبنم از روی برگ گل بلند شد و گفت: »من می خواهم با آفتاب یکی بشوم و کم کم به آسمان بروم و دوباره ابر شوم و باز هم باران شوم 
و به زمین بیایم.«                  

 آرایه: شخصیت بخشی: برخاستن و صحبت کردِن شبنم

دلتنگم �گرچه  گفت:  هم  غنچه 

بــاغ بلبــل  و  بهــار  نســیم  بــا 

شــد خواهــم  بــاز  لبخنــد  مثــل 

شــد خواهــم  نیــاز  و  راز  گــرم 

 معنی: غنچه گفت: »هرچند من گرفته و ناراحتم و گل برگ هایم باز نشده است، اما مثل لبخند باز و شکوفا می شوم و با نسیم بهاری و بلبل، به 
گفت وگو مشغول می شوم.«

 آرایه: شخصّیت بخشی: صحبت کردن، دلتنگی و راز و نیاِز غنچه / تشبیه باز شدن و شکفتِن غنچه به لبخند / »دلتنگ بودن« کنایه از ناراحتی 
و »دلتنگ بودن غنچه« کنایه از شکفته نشدن آن است.

ـــت: ـــتو گف ـــک پرس ـــوج � کوچ ج

کنـــم کـــوچ  دور،  افق هـــای  تـــا 

شـــوم رهســـپار  بـــاد  بـــا  �کاش 

شـــوم� بهـــار  پیغمبـــر  بـــاز 

 معنی: جوجه پرستو گفت: »ای کاش من باز هم با باد همراه بشوم و تا کرانه های آسمان سفر کنم و پیام رسیدن بهار را ببرم.«
 آرایه: شخصّیت بخشی: صحبت کردن، آرزو کردن و پیام آور بودِن جوجۀ پرستو / تشبیه جوجۀ پرستو به پیغمبر بهار

مفاهیم درس

درس 1
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اندرِز پدرحکایت

در ایّام طفولّیت، متعّبد و شب خیز بودم. 

 معنی: در روزگار کودکی، بسیار عبادت  کننده و شب بیدار بودم.

شبی در خدمت پدر، رحمة اللّه علیه، نشسته و همه  شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز برکنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته.

 معنی: یک شب نزد پدرم که رحمت خداوند بر او باد، نشسته بودم و تمام شب بیدار بودم و قرآن می  خواندم و گروهی هم در اطراف ما خوابیده بودند. 
 آرایه: »دیده بر هم نبستن« کنایه از بیدار بودن

پدر را گفتم: �از اینان، یکی سر برنمی دارد که دوگانه ای بگزارد. چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند.�

 معنی: به پدر گفتم: »یک نفر از اینها بیدار نمی شود که دو رکعت نماز صبح بخواند. طوری در خواب بی خبری هستند که انگار نخوابیده اند، بلکه مرده اند.«
 آرایه: »سر برنداشتن« کنایه از بیدار نشدن / »خواب غفلت« تشبیه غفلت به خواب / »گویی نخفته اند که مرده اند« تشبیه انسان خوابیده به مرده

تو نیز اگر بخفتی، بِه از آن که در پوستین خلق اُفتی.

گر بخوابی بهتر از آن است که غیبت مردم را بکنی.  آرایه: »در پوستین خلق افتادن« کنایه از غیبت کردن  معنی: تو هم ا

دانش های زباین و ادیب

جمله
از قرار گرفتن چند کلمه در کنار یکدیگر که معنای کاملی را به خواننده برساند، جمله تشکیل می شود. هنگام انتقال پیام و ارتباط با دیگران، از جمله 

2- بلند باشند، مانند: من امروز به مدرسه نرفتم. استفاده می کنیم. جمله ها می توانند: 1- کوتاه باشند، مانند: دیدم، گفتم، خواندی و ...  
 نکته: شبه جمله ها به تنهایی معنای جملۀ کامل را می دهند و در شمارش، یک جمله حساب می شوند. برخی از شبه جمله ها عبارتند از: آَوخ، 

ای کاش، افسوس، آفرین

امال

برخی واژه ها تلّفظی کامالً یکسان دارند، اّما از نظر شکل نوشتن )حروف( و معنا کامالً متفاوت هستند. به این واژه  ها »هم آوا« گفته می شود. مانند: 
غریب )بیگانه(/ قریب )نزدیک( 

دانش  تاریخی
شیخ محمود شبستری )وفات 720 ه  . ق(

عارف قرن هشتمـ  از علما و فضالی تبریزـ  صاحب سروده ها و نوشته هایی در زمینۀ عرفان اسالمیـ  آثار: معروف ترین آنها مثنوی »گلشن راز«
قیصر امین پور )1386 - 1338 ه  . ش(

شاعر معاصرـ  متولّد ُگتوند خوزستانـ  اخذ دیپلم در شهر دزفول  پذیرش در رشتۀ پزشکی و جامعه شناسی  روی آوردن به ادبیات و اخذ 
گهان درجۀ دکتراـ  از شاعران موّفق پس از انقالب اسالمیـ  آثار: در کوچۀ آفتاب، تنّفس صبح، مثل چشمه مثل رود، به قول پرستو، آینه های نا

سعدی شیرازی )690 ـ 606 ه  . ق(
گیری آموزش مقّدماتی در شیراز  رفتن به بغداد برای اتمام تحصیالت  سفر به کشورهای  شاعر قرن هفتم ـ متولّد شهر شیراز ـ فرا
عربی با انگیزۀ دانش اندوزی  بازگشت به شیراز پس از 35 سال ـ آثار: بوستان )به شعر(، گلستان )نثر آمیخته به شعر(، دیوان اشعار که 

مجموعۀ این آثار »کلیات سعدی« نام گرفته.
گلستان

آفرینش به سال 656 ه  . قـ  از درخشان ترین و استادانه ترین نمونه های نثر پارسیـ  عدم توانایی برابری آثار دیگر با گلستان از نظر فن نگارش 
و محتوا ـ مقّلدان گلستان:  جامی )صاحب بهارستان(، قاآنی )صاحب پریشان(، قائم مقام ـ گلستان، عالوه بر دیباچه، دارای هشت باب است: 
1- در سیرت پادشاهان 2- در اخالق درویشان 3- در فضیلت قناعت 4- در فواید خاموشی 5- در عشق و جوانی 6- در ضعف و پیری 

7- در تأثیر تربیت 8- در آداب صحبت
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تمرین های   تشریحی
معاین و مفاهیم

  1 با توّجه به درس »زنگ آفرینش«:

چرا جوجۀ کوچک پرستو می خواست با باد رهسپار شود؟
.........................................................................................................................................................................................................................................................

چرا شاعر »زدِن زنِگ تفریح« را به زنجره نسبت داده است؟
.........................................................................................................................................................................................................................................................

  2 با توّجه به معنی داخل پرانتز، کلمۀ مناسب را در جای خالی بنویسید.
.......................... )آشوب( شدزنگ تفریح را که .......................... )سیرسیرک( زد باز هم در کالس 

گاهی( برده اند که گویی نخفته اند. چنان خواب .......................... )ناآ
.......................... )کتاب آسمانی( عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته.

ــد ــک گنب ــای( ی روز و شب  .....................  )دیدارکننده( حرم باشیمتوی .......................... )مناره ه
  3 عبارت های داده شده را به زبان فارسی امروزی بازنویسی کنید.

گر بخفتی:............................................................................................................. پدر را گفتم: ..................................................................................................................... تو نیز ا
در ایّام طفولّیت، متعّبد و شب خیز بودم: ............................................................................................................................................................................................................ 

  4 با انتخاب کلمۀ مناسب از کادر، حکایت گلستان سعدی را کامل کنید. )چهار کلمه اضافی است.(

زحمت ـ قربانی ـ پرسیدند ـ منّت ـ مهمانی ـ زمین ـ حاجتی ـ عمل ـ دعوت ـ جهان ـ سرزنش

حاتم طائی را .......................... : »از خود بزرگ هّمت تر در .......................... دیده ای یا شنیده ای؟« گفت: »بلی، روزی چهل شتر .......................... کرده 
بودم امرای عرب را. پس به گوشۀ صحرائی به .......................... بیرون رفتم. خارکنی دیدم پشته فراهم آورده. گفتم به .......................... حاتم چرا نروی 

که خلقی بر سماط )سفره( او گرد آمده اند؟« گفت: »هرکه نان از .......................... خویش خورد / .......................... حاتم طائی نبرد.«
 معنی بیت ها و عبارت های زیر را بنویسید. 5  

از اینان، یکی سر برنمی دارد که دوگانه ای بگزارد.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

کنـــم کـــوچ  دور،  افق هـــای  ــومتـــا  ــار ش ــر بـــهـ ــغــمــب ــی بــــاز پ
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

همه  شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد ما خفته.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ـــق دان ـــروغ روی ح ـــه ف ـــان جمل حـــق انـــدر وی ز پیدایـــی اســـت پنهانجه
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

امال و ارتباط کلمه ها

  6 با توّجه به معنی، کلمۀ مناسب را انتخاب کنید.
این خّط معّما نه تو خوانی و نه من .......................... ازل را نه تو دانی و نه من

چون من در آن دیار هزاران .......................... هست )غریب / قریب(
ـــتی ـــت ُکن .......................... هس درازدســـتیای هس َدَرت  ز  کوتَـــه 
یکایک .......................... سوی شاهشانســـوی شـــهر ایـــران دهـــم راهشـــان

)اصرار / اسرار(

)اثاث / اساس(
)گزارم / گذارم(
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  7 غلط های امالیی هر جمله را پیدا کرده و جدول را کامل کنید.

امالی درستجمله

یاد دارم که در ایّام طفولّیت، متأبّد و شب خیز بودم.

از اینان، یکی سر برنمی دارد که دوگانه ای بگذارد.

چنان خواب قفلت برده اند که گویی نخفته اند.

گر بخفتی، بِه از آن که در پوستین خلق اوفتی. جان پدر! تو نیز ا

  8 با حروف داخل کادر، پنج کلمه بنویسید که ارزش امالیی داشته باشند.

ط ب ف ش ر 

                

 برای هریک از کلمه   ها، دو هم خانواده بنویسید. 9  

غافل: .................................... ، ..................................   متعّبد: .................................. ، .................................. 

فراغت: .................................. ، ..................................   حریم: ................................... ، .................................. 

 هر واژه را در دو جمله با معنای متفاوت به کار ببرید. 10  

باز جملۀ اّول: .........................................................................................................  جملۀ دوم: ..........................................................................................................

شیر جملۀ اّول: ......................................................................................................  جملۀ دوم: .........................................................................................................

دانش های زباین و ادیب

  11 برای هریک از آرایه های ادبی، یک بیت یا جملۀ نمونه بنویسید.

آرایۀ ادبینمونه

تشبیه

مبالغه

شخصیت بخشی

کنایه

 آرایۀ ادبی هر بیت را بیابید و بنویسید. 12  

غنچه هم گفت: »گرچه دلتنگم / مثل لبخند، باز خواهم شد.« ).................................( ، ).................................( ، ).................................(

بّچه  های کبوتران گفتند: / »کاش می شد کنار هم باشیم.«  ).................................(

گر بخفتی، بِه از آن که در پوستین خلق اُفتی. ).................................( جان پدر! تو نیز ا

ز درگاه برخاست آوای کوس / زمین آهنین شد سپهر آبنوس ).................................( ، ).................................(
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  13 با دانش زبانی خود، جدول را کامل کنید.

فعلنهادنمونه

 دیشب، حسین برای دیدن مادرش با هواپیما به شیراز رفت.
خوابید 

ستاره

  14 متضاد هر کلمه را به آن وصل کنید. )چهار کلمه اضافی است.(
بیدارشدن
نشستن
 بیگانه

بزرگ سالی
 ُمردن
بعید

تنهایی
متفاوت

خردسالی

طفولّیت
قریب
خفتن

برخاستن
شبیه

  15 در جای خالی، عالمت های نگارشی مناسب بگذارید.

وارد حیاط مدرسه که شدم ) ( احساس غریبی کردم ) ( شیراز کجا و آن جا کجا ) ( هی بّچه ) ( صبر کن با هم برویم ) (
  16 مانند نمونه، جدول زیر را بر اساس تعداد هجای کلمه ها، کامل کنید.

چهارهجاییسه هجاییدوهجایی

درازدستی
دیشب

گفتنی

  17 در متن زیر چند جمله به کار رفته است؟ )آنها را با عالمت / از یکدیگر جدا کنید.(

»الهی دلی ده که در کار تو جان بازیم جانی ده که کار آن جهان سازیم دانایی ده که از راه نیفتیم بینایی ده تا در چاه نیفتیم«
تعداد جمله ها: .............................................................................................................................................................................................................................................................

  18 یک عبارت چهار جمله ای بنویسید که فقط دو فعل داشته باشد.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

مخصوص بّچه  َخَفنا

  19 در حکایت زیر چند جمله و چند فعل وجود دارد؟ )آنها را بنویسید.(

با طایفۀ دانشمندان در دمشق بحثی همی کردم، که جوانی از در درآمد و گفت: »در این میان کسی هست که پارسی داند؟« گفتمش: »خیر 
است«. گفت: »پیری صدوپنجاه ساله در حالت نزع )جان کندن( است و به زبان پارسی چیزی می گوید و مفهوم ما نمی گردد. باشد که وصیتی 

همی کند.« چون به بالینش رسیدم این می گفت:
»دمـــی چنـــد گفتـــم بـــرآرم بـــه کام
دریغـــا کـــه بـــر خـــوان الـــوان عمـــر

دریغـــا کـــه بگرفـــت راه نفـــس
دمـــی خـــورده بودیـــم و گفتنـــد بـــس«
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تعداد جمله: ..................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

فعل ها: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

  20 با دّقت در بیت  های داده شده، شماره و نام هر باب از گلستان را که بیت از آن انتخاب شده، بنویسید.

ســـخن را ســـر اســـت ای خردمند و بن

ــت ــگار سرمسـ ــدی ای نـ ــر آمـ دیـ

ـــر ـــوان عم ـــوان ال ـــر خ ـــه ب ـــا ک دریغ

چـــون بـــود اصـــل گوهـــری قابـــل

پادشاهی کاو روا دارد ستم بر زیردست

ــخن  ــان سـ ــخن در میـ ــاور سـ میـ

زودت ندهیـــم دامـــن از دســـت

دمـــی خـــورده بودیـــم و گفتنـــد بـــس

باشـــد  اثـــر  او  در  را  تربیـــت 

دوستدارش روز سختی دشمن زورآورست

 پرسش های چهارگزینه ای

معنی کلمه  های »متعّبد، غوغا، زنجره، مصحف«، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟- 1

2( عبادت کننده، همهمه، سیرسیرک، کتاب آسمانی 1( شکرگزار، فریاد، کفشدوزک، قرآن 

4( شب زنده دار، آشوب، سیرسیرک، قرآن 3( نمازخوان، فریاد، نوعی حشره، کتاب 

در کدام گزینه، بیشترین غلط امالیی مشاهده می شود؟- 2
گنبـــد یـــک  گلدســـته های  1( تـــوی 

2( یاد دارم که در ایّام تفولّیت، متعّبد و شب خیز بودم. 
غلتیـــد زمیـــن  بـــر  آرام  3( دانـــه 
ــت ــرگ گل برخواسـ ــبنم از روی بـ 4( شـ

روز و شـــب زاعـــر حـــرم باشـــیم

رفـــت و انشـــای کوچکـــش را خانـــد
ــوم« ــاب شـ ــم آفتـ ــت: »می خاهـ گفـ

در بیت »جوجۀ کوچک پرستو گفت: / کاش با باد رهسپار شوم / تا افق های دور، کوچ کنم / باز پیغمبر بهار شوم«، کدام ویژگی - 3

انسانی دیده نمی شود؟

4( پیام آور بودن 3( حسرت خوردن  2( آرزوکردن  1( سخن گفتن 

در کدام گزینه »کنایه« وجود ندارد؟- 4

2( از اینان، یکی سر برنمی دارد که دوگانه ای بگزارد.  1( همه  شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته.  

4( چنان خواب غفلت برده اند که گویی نخفته اند که مرده اند. گر بخفتی، بِه از آن که در پوستین خلق اُفتی.   3( تو نیز ا

در عبارت »گفتم: خدایا، ای کاش من هم از بندگان خوب تو بودم!« چند جمله دیده می شود؟- 5

2 )4  3 )3  4 )2  5 )1

اثر کدام شخصّیت ادبی، به درستی بیان نشده است؟- 6

2( قاآنی: پریشان 1( قیصر امین پور: به قول پرستو  

4( شیخ محمود شبستری: گلشن راز 3( سعدی: بهارستان  

باب  ............. :  ..............................................

باب  ............. :  ..............................................

باب  ............. :  ..............................................

باب  ............. :  ..............................................

باب  ............. :  ..............................................
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در کدام گزینه هیچ گونه آرایۀ ادبی به کار نرفته است؟- 7
ــتی ــاس هسـ ــت ُکن اسـ 1( ای هسـ
2( جوجه گنجشـک گفت: »می خواهم
ــد ــو بودنـ ــرم گفت  وگـ ــا گـ 3( بچه هـ
4( ای کارگشـــای هرچـــه هســـتند

ــتـــی درازدسـ درت  ز  ــه  ــوت ک
فـــارغ از ســـنگ بچه  هـــا باشـــم.«

ــود  ــا بـ ــم در کالس غوغـ ــاز هـ بـ
نـــام تـــو کلیـــد هرچـــه بســـتند

نام باب اّول و آخر گلستان، در کدام گزینه آمده است؟- 8

2( در فواید خاموشی ـ در فضیلت قناعت  1( در سیرت پادشاهان - در آداب صحبت 

4( در اخالق درویشان - در عشق و جوانی 3( در ضعف و پیری - در فواید خاموشی 

در کدام گزینه »غریب« نادرست نوشته شده است؟- 9

2( غریب شهر تواَم بر غریب خود گذری کن 1( دمی به حال غریب دیار خود پرداز 

4( عاشق مسکین که غریب است و زار 3( فضل از غریب هست و وفا در غریب نیست )فضل: بخشش( 

مفهوم کنایۀ جملۀ »از اینان، یکی سر برنمی دارد که دوگانه ای بگزارد.« در کدام گزینه آمده است؟- 10

4( خواب بودن 3( خسته بودن  2( شب زنده داری  1( کافر بودن 

پاسخ پرسش های چهارگزینه ای

متعّبد: عبادت کننده، شکرگزار / غوغا: فریاد، آشوب، همهمه /  1  2  

زنجره: نوعی حشره که از خود صدا تولید می کند. سیرسیرک / مصحف: 

کتاب، کتاب آسمانی، قرآن 

شبنم از روی برگ گل برخواست )برخاست( / گفت: »می خاهم  2  4  

)می خواهم( آفتاب شوم )2 غلط امالیی(

بررسی سایر گزینه ها:

باشیم  حرم  )زائر(  زاعر  شب  و  روز   / گنبد  یک  گلدسته های  توی   )1

)1غلط امالیی(

بودم.  شب خیز  و  متعّبد  )طفولّیت(،  تفولّیت  ایّام  در  که  دارم  یاد   )2

)1غلط امالیی(

3( دانه آرام بر زمین غلتید / رفت و انشای کوچکش را خاند )خواند( 

)1غلط امالیی(

پیام آوربودن«  3 و  آرزوکردن  »سخن گفتن،  بیت  این  در   3  

ویژگی هایی انسانی است که به جوجۀ پرستو نسبت داده شده است.

بررسی کنایه در سایر گزینه  ها:  4  4  

1( »دیده بر هم نبستن« کنایه از نخوابیدن و بیدار بودن  

2( »سر بر نداشتن« کنایه از بیدار نشدن و خوابیدن 

3( »در پوستین خلق افتادن« کنایه از غیبت کردن

»گفتم )جملۀ اول(: خدایا )جملۀ دوم(، ای کاش )جملۀ سوم(  5  2  

من هم از بندگان خوب تو بودم! )جملۀ چهارم(«  

»بهارستان« اثر جامی است که به تقلید از گلستان سعدی  6  3  

نوشته شده است.

بررسی سایر گزینه ها: 7  3  

1( تضاد: کوته ≠ دراز             

2( شخصّیت بخشی: جوجه گنجشک گفت 

4( تشبیه: نام تو مانند کلیدی برای بازکردن درهای بسته است.

در  8  .2 پادشاهان  در سیرت   .1 از:  عبارتند  گلستان  باب های   1  

اخالق درویشان 3. در فضیلت قناعت 4. در فواید خاموشی 5. در عشق 

و جوانی 6. در ضعف و پیری 7. در تأثیر تربیت 8. در آداب صحبت  

فضل از غریب )بیگانه( هست و وفا در قریب )آشنا( نیست 9  3  

بررسی سایر گزینه ها:

1( دمی به حال غریب )ناآشنا، بیگانه( دیار خود پرداز                 

2( غریب شهر تواَم بر غریب )ناآشنا، بیگانه( خود گذری کن

4( عاشق مسکین که غریب )ناآشنا، بیگانه( است و زار

»سربرنداشتن« کنایه از خواب بودن و بیدارنشدن است. 10  4  
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واژه نامه
هیجان: شور و شعف بسیار

جالل: عّزت و شکوه
اعجاز: کاری شگفت و عجیب انجام دادن، معجزه

تازه نفس: پرتوان
سرشار: لبریز، پر

قنداقه: دورپیچ کودک، ملحفه
گالش: نوعی کفش )کفش الستیکی(

هراسان: بیمناک
معطّل: بیکار مانده

ُزل زدن: خیره شدن
تقاّل: کوشش، تالش

کام: آرزو، میل، خواسته
دایه : مادر

زالل: صاف، گوارا
جاذبه: گیرایی

مذاب: آب  شده، گداخته
وداع: خداحافظی

ک و بی گناه معصوم: پا

روله: فرزند )به زبان ُکردی(
صخره: کوه سنگی، سنگ بزرگ

بینی  یا  گلو  از  که  ناهنجار  صدایی  ُخرناسه: 
شخص بیرون می آید.

مجال: فرصت
یک پارچه: یک دست

مویه: شیون و زاری، ناله، گریه
شکوه: بزرگی، جالل

قّوه: نیرو

چشم می دادم، دل می دادم.

 معنی: دقیق نگاه می کردم، با اشتیاق بررسی می  کردم.
 آرایه: »دل دادن« کنایه از مشتاق بودن

احساس می کردم هم اکنون چشمه  های معرفت از درون من سر باز خواهند کرد. 

 معنی: فکر می کردم همین اآلن چشمه های دانش و علم در درون من به جوشش درمی آید.
 آرایه: »چشمه های معرفت« تشبیه معرفت به چشمه

آب های زالل و سرد  و گوارای فهم و دانایی

 آرایه: تشبیه فهم و دانایی به آب های زالل و سرد و گوارا

کالس شگفت انگیز آفرینش و زیبایی طبیعت

 آرایه: تشبیه طبیعت به کالس شگفت انگیز آفرینش و زیبایی 

غرق � شکوه و اعجاز زیبایی خلقت بودم.

 معنی: در عظمت و معجزۀ زیبایی آفرینش غرق شده بودم.

عظمت و جالل و جاذب � خالق درس را با هم � وجودم لمس می کردم.

 معنی: شکوه و بزرگی و گیرایی آفرینندۀ جهان را به طور کامل درک می کردم.
 آرایه: »با همۀ وجود لمس کردن« کنایه از درک کامل

آب، این روح مذاب امید و زندگی

 آرایه: تشبیه آب به روح ذوب شدۀ امید و زندگی

درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدم که شاخ � دست  های خویش را به آسمان برافراشته بودند و دعا می کردند. 

 معنی: درخت های سرسبز باغ و دشت را دیدم که شاخه های خود را مانند دست هایی به سمت آسمان بلند کرده بودند و دعا می کردند.
 آرایه: شخصیت بخشی: نسبت دادن ویژگی انسانی دعا کردن به درختان / تشبیه شاخه های درخت به دست های انسان

مفاهیم درس

چشمۀ معرفت درس 2
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