
سخن نخست
بار الها سپاس بیکران تو را از اینکه مشمول رحمت بی دریغ تو هستیم و همواره 

چتر لطف و عنایت بی نهایت تو بر ما سایه ی مهر خود را گسترده است. نخست 

آنکه بسیار خرسندم که  با تألیف این کتاب به من توفیق خدمتگزاری به نسل 

جوان و آینده ساز ایران اسالمی داده شده است. نیک می دانیم نگارش کتابی که 

همسو با برنامه های آموزشی، علمی و تربیتی آموزش و پرورش که بتواند موجب 

دانش افزایی  است.  دشوار  کاری  دانش آموزان شود،  یادگیری  و  علمی  ارتقای سطح 

دانش آموز باید در مسیری هدایت شود که منابع آموزش تکمیلی موجب پرورش، تقویت 

و گسترش مهارت های اساسی او شده و به فراگیری پایدار برسد. 

ما در این کتاب کوشیدیم...
ـ شوق و انگیزه را در دانش آموز برای پرورش و تقویت مهارت های پایه ایجاد کنیم؛

ـ مهمتر آنکه ساختار کتاب و بیان محتوا را بر توضیح ساده، دقیق و علمی منسجم استوار سازیم؛

ـ ساختاری بدیع با تمرین های آموزش محور و خاّلقانه ارائه کنیم؛

ـ همسو و متناسب با مطالب کتاب، جذابیت های گرافیکی بدیع ارائه کنیم که به فهم و درک بهتر محتوا کمک  کند؛

ـ از آزمون های مختلف و نیز آزمون عملکردی که با وسواس و دقت آماده شده، استفاده کنیم.

 دانش آموزان پُرتالشم...
ادبیات مادر همه ی دروس است، زیرا همه ی علوم به وسیله ی زبان منتقل می شود. علت اینکه برخی دانش آموزان از فهم مطالب 

علمی عاجزند، فقط ضعف پایه ی درسی یا نقص درک و فهم آنان نیست بلکه به این سبب  نیز می تواند باشد که زبان ارائه ی 

مطالب را نمی فهمند. یادگیری درس فارسی می تواند در یادگیری بیشتر دروس دیگر به شما کمک کند. امروزه افرادی در جامعه 

موفق تر هستند که توانسته اند از ابزار مهم زبان و طرز بیان و نیز قلم خوب خود استفاده کنند. 

دلیل  متفاوت بودن این کتاب آن است که تالش کرده ام عالوه بر مطالبی که در کتاب درسی شما گنجانده 

شده، موضوعاتی را آموزش دهم که به درک بیشتر دروس به شما کمک کند. به یقین می گویم اگر 

مطالب این کتاب را با دقت بخوانید و عالوه بر آن تمرینات آن را به درستی حل کنید می توانید در 

سال های دیگر نیز از آموخته های خود  استفاده کنید.

توصیه می کنم آموزش های تصویری کتاب را که به صورت فایل های QR آمده و در اختیار 

شما قرار داده شده است با دقت فراوان ببینید و یادداشت برداری کنید تا به فراگیری 

هرچه بیشتر شما کمک کند. 



 در این کتاب چه خبر است؟

بیابریمدرس:در این قسمت شما با مباحث مربوط به درس و خارج از کتاب درسی 

)اما همسو با اهداف آموزش کتاب( آشنا می شوید. تمرین برای تسلط به تثبیت مطالب 

در ذهن شما کمک می کند.           

کارگاهشعروادب: تعریف شعر و هرچه که مربوط به آن است در این قسمت می آموزید. با حل 
تمرین های آن می توانید به این بحث تسلط پیدا کنید. 

فارسیرادرستبنویسیم: به عنوان یک فارسی زبان، خوب است که فارسی را بدون غلط بنویسیم. در این قسمت 

سعی کرده ام شما را با گوشه ای از مهارت های درست نویسی آشنا کنم.

گردونهیکلمات:با حل تمرینات گردونه ی کلمات در نوشتن امال تبحر پیدا می کنید.

آرایههایادبی:درباره یآرایه های ادبی مثل مناظره، جناس، تلمیح، کنایه و... توضیحاتی داده شده و تمریناتی برای بهتر آموختن شماگنجانده ام.    

دنیایبزرگان:درباره ی شعرا و ادبای ایران زمین مطالب خواندنی برای شما گردآوری شده است.

خالقیتوتقویتحافظه: با حل تمرینات مربوط به تقویت حافظه و جدول می توانید تمرکز خود را بیشتر کرده و حافظه ی خود را تقویت کنید. 
نویسندهیخالق:ضمن یاد گرفتن اصول نگارشی و نوشتن، می توانید با استفاده از ذهن خالق خود متنی زیبا بنویسید.

تمرینکنوبهتربیاموز:این تمرینات به تثبیت مطلب در ذهن شما کمک می کند.

تمرینهایچالشی:شما را برای یافتن پاسخ سؤاالت به چالش وامی دارد و این تمرینات توجه شما را به مطالب درس جلب می کند.

تمرینبرایتسلط:به شما کمک می کنند تا به سؤاالت مشابه سؤاالت درسی در هرجا و هر متنی به راحتی پاسخ دهید.

سؤاالتتستی: سؤاالتی را شامل می شوند که نیاز به دقت و توجه بیشتر شما دارند.

آزموندورهای: با حل  این آزمون ها مطالب فصل را مرور می کنید. 
آزمونهایجامعنوبتاولودوم:با حل آن برای آزمون های هر دو نوبت آمادگی بیشتری کسب می کنید. 

آزمونعملکردی: آموخته های شما را در حيطه های مختلف در عمل مورد سنجش قرار می دهد.

اولیای گرامی 
همان طور که می دانید با تغییراتی که در سیستم آموزشی ایجاد شده، کتاب های درسی نیز تغییر کرده است و یادگیری کتاب های ُپربار درسی 

نیاز به تکرار و تمرین و ممارست دارد. کتاب های فارسی نقطه ی عطف پیوند روح لطیف کودکان با مهارت های زبان آموزی هستند که به 

شکلی دلنشین و روان در بستر ذائقه ی کودکانه ی دانش آموزان جاری می شود .

امید دارم که در تمام لحظه های آموزش و تمرینات با پشتیبانی از ما و فرزندانتان به کاربردی شدن این کتاب کمک کنید. 

همکاران عزیزم
مطالبی را در کتاب گنجانده ایم که تکمیل کننده ی تدریس عالی شماست. با معرفی این کتاب می توانید به تثبیت آموزش خود و یادگیری 

بهتر دانش آموزان عزیز کمک کنید. گذاشتن آزمون عملکردی در پایان هر فصل، دانش و مهارت کسب شده ی دانش آموز را می سنجد. آگاه 

هستید که دانش آموز باید یاد بگیرد دانشی را که کسب کرده در شرایطی واقعی یا نسبتًا واقعی به کار گیرد. امید است حاصل این تالش 

مورد استفاده ی شما زحمت کشان عزیز قرار گیرد.
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صورت رایگان ارائه شده است. جهت مشاهده ی فیلم های آموزش هر درس؛ 

با تلفن همراه QR کدهای درج شده در ابتدای هر فصل را اسکن کنید.



ستـایش



10

10
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ستایش

بیت اول

ترتیب ارکان

چراغ دل به نور جان برافروخت به نام آن که جان را فکرت آموخت 

چراغ دل به نور جان برافروخت به نام آن که جان را فکرت آموخت 

به نام خداوندی که به جان و روح، اندیشیدن آموخت / دل که مانند چراغ است با نور جان روشن گردانید. معنی: 

خداوند جان و دل انسان را متعالی و ارزشمند گردانید. مفهوم: 

آموخت و برافروخت قافیه: 

۳ جمله: )فعل: آموخت و برافروخت )روشن کرد( و آغاز می کنم محذوف( تعداد جمله: 

فکرت: اندیشه، تفّکر / برافروخت: روشن گردانید واژگان مهم: 

تشبیه: چراغ دل و نور جان/ تناسب: دل و جان - فکر و جان آرایه: 

بیت دوم

ترتیب ارکان

ز فیضش خاک آدم گشت گلشن ز فضلش هر دو عالم گشت روشن 

از فیضش خاک عالم گلشن گشت از فضلش دو عالم روشن گشت 

به دلیل احسان خداوند هر دو عالم روشن شد / از بخشش او خاک آدم گلستان شد. معنی: 

خداوند با احسان و بخشش خود هر دو عالم را روشن گردانید و به انسان روح داد. مفهوم: 

روشن و گلشن قافیه: 

۲ جمله: )فعل: گشت، گشت( تعداد جمله: 

فضل: احسان، بخشش / عالم: جهان / فیض: بخشش، عطا / گلشن: باغ واژگان مهم: 

کنایه: خاک آدم گلشن شدن کنایه از شاداب شدن و روح گرفتن آرایه: 

بیت سوم

ترتیب ارکان

حق اندر وی، ز پیدایی است پنهان جهان، جمله، فروغ نور حق دان 

حق اندر وی، ز پیدایی پنهان است جمله جهان فروغ نور حق دان 

کل جهان جلوه ی روشنایی نور خداوند است / گرچه خداوند ظاهراً ناپیداست، اما همه جا نشانه های او پیداست. معنی: 

جهان و نعمت هایی که در جهان است، جلوه های آشکار و پنهان وجود خداست. مفهوم: 

دان و پنهان قافیه: 

2 جمله: )فعل: دان، است( تعداد جمله: 

جمله: کل، به تمامی / فروغ: نور، پرتو، روشنایی واژگان مهم: 

تضاد: پیدا و پنهان / تناسب: فروغ و نور آرایه: 
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ستایش

بیت چهارم

ترتیب ارکان

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

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

عقل و هوش انسان توان دیدن روی خداوند را ندارد / برای درک خداوند باید وسیله ی )چشم( دیگری را یافت. معنی: 

عقل و خرد انسان توانایی درک و دیدن شکوه خداوند را ندارد. مفهوم: 

روی و جوی قافیه: 

۳ جمله: )فعل: نیست ، برو ، جوی( تعداد جمله: 

خرد: عقل،  هوش / تاب: توانایی / بهر: برای / جوی: جست وجو کن واژگان مهم: 

آرایه:   کنایه: تاب نور روی نداشتن کنایه از ناتوانی و عاجز بودن ـ چشم دگر جستن کنایه از ظاهر را رها کردن و به دنبال 

حقیقت رفتن / تناسب: روی و چشم / تشخیص: خرد را تاب نیست.

بیت پنجم

ترتیب ارکان

نشانی داده اند از دیده ی خویش  در او هرچه بگفتند از کم و بیش 

از دیده ی خویش نشانی داده اند در او هرچه از کم و بیش بگفتند 

در توصیف خدا هرچه کم و زیاد گفته اند / گفته ی آن ها براساس تصور خود بوده است. معنی: 

هرکسی خداوند را از منظر و چشم خود می بیند. مفهوم: 

بیش و خویش قافیه: 

2 جمله: )فعل: بگفتند و داده اند( تعداد جمله: 

نشانی: عالمت / دیده: چشم واژگان مهم: 

تضاد: کم و بیش آرایه: 

بیت ششم

ترتیب ارکان

همه عالم کتاب حق تعالی است  به نزد آن که جانش در تجّلی است  

همه عالم کتاب حق تعالی است به نزد آن که جانش در تجّلی است 

معنی:  از منظر و دیدگاه کسی که جان و روحش، جلوه گاه آینه ی خداوند است / تمام دنیا نشانی از وجود خداوند است. 

همه ی دنیا نشانه ی وجود خداوند است. مفهوم: 

تجلی و تعالی / ردیف: است و است قافیه: 

2 جمله: )فعل: است( تعداد جمله: 

تجلی: پیدا شدن، جلوه کردن واژگان مهم: 

کنایه: جان در تجلی بودن کنایه از همراه شدن با خداوند است. / تشبیه: عالم به کتاب تشبیه شده است. آرایه: 

مثنوی قالب شعر: 
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معرفت کرداگر

متـن

این همه َخلق را که شما بینید بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار ایشان است 
و نعمت بر ایشان از وی است، آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.

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.

معنی:  این همه آفریده را که در جهان می بینید که تعداد آن ها بسیار است، خالق و آفریننده ای دارد و او خداوند است. 

  نعمت هایی که در جهان است، فضل و بخشش اوست. ما باید آفریننده ی جهان را بپرستیم و شکرگزار نعمت های او باشیم.

  اندیشه و تفّکر درباره ی آفریننده و آفریده شده، دل را روشن می کند و بی خبری و نادانی باعث تاریکی دل و نادانی 

انسان می شود.  

ما آفریده ی خداوند متعال هستیم و باید شکرگزار نعمت های او باشیم. مفهوم: 

واژگان مهم:  خلق: آفریده / خالق: آفریننده / فضل:  احسان، بخشش / سپاس داری: شکرگزاری / اندیشه کردن: تفّکر کردن /

مخلوق: آفریده شده / افزاید: زیاد کند، افزایش دهد / غفلت: بی خبری / گمراهی: به بیراهه رفتن  

تضاد: بین اندیشه کردن و نااندیشیدن /تضاد: بین خالق و مخلوق آرایه: 

بیت اول

ترتیب ارکان

باز به گردون رسید، ناله ی هر مرغ زار  باد بهاری وزید از َطرِف مرغزار  

ناله ی هر مرغ زار باز به گردون رسید باد بهاری از َطرِف مرغزار وزید 

باد بهاری از سمت چمن زار وزید / دوباره آواز عاشقانه ی هر مرغ بلند شد و به آسمان رسید. معنی: 

بهار از راه رسید و صدای آواز پرندگان بلند شد. مفهوم: 

۲ جمله: )فعل: وزید / رسید( تعداد جمله: 

مرغزار: چمنزار، سبزه زار / گردون:  آسمان / زار: ناتوان، ضعیف )مرغ زار: مرغی که ناالن آوازهای عاشقانه می خواند.( واژگان مهم: 

تشخیص: ناله ی مرغ / کنایه: به گردون رسید کنایه از انتشار صدا آرایه: 
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بیت دوم

ترتیب ارکان

ناله ی موزون مرغ، بوی خوش الله زار  خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع 

بوی خوش الله زار را غنیمت شمار خیز و جنبش باد ربیع، ناله ی موزون مرغ 

برخیز و حرکت باد بهاری و ناله ی آهنگین مرغ و بوی خوش الله ها را قدر بدان. معنی: 

از جا برخیز و قدر زیبایی های فصل بهار را بدان. مفهوم: 

۲ جمله: )فعل: خیز/ غنیمت شمار( تعداد جمله: 

غنیمت: قدر دانستن، آنچه به دست آید،  سود، فرصت / ربیع: بهار / موزون:  دارای وزن و آهنگ، سنجیده واژگان مهم: 

تناسب: مرغ، ناله، ربیع، باد آرایه: 

بیت سوم

ترتیب ارکان

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

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

تمام گل و گیاهان از خدا یاد می کنند / بلبل و قمری چه می خوانند؟ از خدا یاد می کنند. معنی: 

همه ی موجودات خداوند را ستایش می کنند. مفهوم: 

4 جمله: )هست، می کند، خواند، خواند( تعداد جمله: 

قمری: اسم یک پرنده / خداوندگار: آفریننده، خداوند واژگان مهم: 

تناسب: گل، برگ، بلبل، قمری / تشخیص: گل، برگ، بلبل، قمری یاد خداوندگار می کند / تلمیح: اشاره به آیات قرآن آرایه: 

بیت چهارم

ترتیب ارکان

هر ورقش دفتری ست، معرفت کردگار  برگ درختان سبز در نظر هوشیار  

هر ورقش دفتر معرفت کردگار است برگ درختان سبز در نظر هوشیار 

از نظر انسان دانا، برگ سبز درختان / هر ورقش، نشانه ای از شناخت خداوند است. معنی: 

نشانه های شناخت خداوند در همه جا وجود دارد. مفهوم: 

1 جمله: )فعل: است( تعداد جمله: 

هوشیار: انسان دانا / معرفت: شناخت به علم و دانش واژگان مهم: 

تناسب: ورق، دفتر، برگ، درخت / تشبیه: برگ درختان »مشّبه«، دفتر »مشّبه به« آرایه: 
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فصل اول: آفرینش

جمع و مفرد کلمه ها در کدام گزینه درست است؟  1 

 1( اجالد )جلد( ـ میزان )میز( ـ مستندات )سند(  2( اطراف )طرف( ـ امالک )مالک( ـ اسناد )سند(
 3( قوا )قوه( ـ عجایب )عجیب( ـ مشروط )شرط(  4( علما )علم( ـ امرا )امیر( ـ عناصر )عنصر(

در کدام یک از گزینه ها مراعات نظیر دیده می شود؟  2 

ــت 1( ــن اس ــار م ــرخ ی ــده و چ ــن بن ــتزمی ــ ــن اس ــ ــکار م ــ ــداران ش ــ ــر تاج ــ س

ـــاد آمــــدی 2( ـــر از عهــــد خردیــــت یـ ــــنگـ ــــوش م ــــودی در آغ ــــاره ب ــــه بیچ ک

ــو داردسر من مســت جمالت، دل من رام خیالت 3( ــای ت ــف دری ــار ک ــده نث ــر دی گه

مــزد آن گرفــت جــان بــرادر کــه کار کــردنابــــرده رنــــج گنــــج میّســــر نمی شــــود 4(
در کدام گزینه غلط امالیی کمتری وجود دارد؟  3 

 1( گنجشکان قوقا کردند. از درخت برخواستند و در هوای مکتب چرخ زدند.
 2( قریو شادی و شعف سالن را شکافت. بّچه ها برای ایران اشعاری نقض خواندند.

 3( یقین دارم که ثواب های خاموشی بی نهایت و الیق بخشش است.
 4( تالش شما باعس عّذت و عظمت ایران می شود.

کدام دو کلمه با هم، هم خانواده هستند؟  4 

 1( عازم ـ عظیم  2( حیات ـ حیاط  3( عالم ـ عمل  4( رابطه ـ روابط
معنی چند واژه درست است؟   5 

)آوخ: دریغ(  )بحر: پیروی(  )بی درنگ: فوری(  )اعتبار: آبرو(  )حاشیه: خراشیدن(
 1( دو  2( سه  3( یک  4( پنج

بیت زیر با کدام ضرب المثل ارتباط دارد؟  6 

کردار نکو کن که نه سودی است  ز گفتار«»از گفته ی ناکرده و بیهوده چه حاصل

 1( زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد  2( کم گوی و گزیده گوی چون در
 3( دو صد گفته چون نیم کردار نیست  4( شکر نعمت، نعمتت افزون کند

کدام گزینه ترکیب وصفی نیست؟  7 

 1( نیک مرد  2( پیرمرد  3( خون شهید  4( بزرگ راه
معنی کلمه ای که زیر آن خط کشیده شده، کدام است؟  8 

نالـه ی مـوزون مـرغ، بـوی خـوش الله زارخیــز و غنمیــت شــمار جنبــش بــاد ربیع

 1( زمستان  2( بهار  3( تابستان  4( موسم

گزینــه چند؟
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فصل اول: آفرینش

 

 منت زیر را بخوان و به پرسش های آن پاسخ بده.

گویند روزی مردی ............... خانه ی یکی ............... آشنایان خود رفت. صاحبخانه ............... او کاسه ی آش داغ آورد و میهمان هنوز دست 

............... کاسه ی آش نزده بود که دندانش به شدت درد گرفت. او دست ............... دهان خود گذاشته بود و ............... درد ............... خود 

می پیچید. صاحبخانه ............... خیال آن که او ............... آن آش داغ خورده و دهانش سوخته است، گفت: »بهتر بود صبر می کردی تا آش 

کمی سرد می شد و دهانت نمی سوخت.«

میهمان که هم ............... درد دندان رنج می برد و هم ............... حرف صاحبخانه شرمگین شده بود گفت: ...............

 1 متن باال را با حروف )به، از، برای، روی، در( کامل کن. 

 2 فعل های متن را پیدا کن و بنویس. 

 3 نهاد فعل های نوشته شده را روی متن نشان بده. 

 4 پس از کامل کردن متن، متمم را روی متن نشان بده. 

 5 یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی بنویس.

 6 ضرب المثل مربوط به متن چیست؟ در مورد کاربرد آن در یک خط توضیح بده.

 7 جدول را کامل کن.

به نام آن که جان را فکرت آموخت

ای مادر عزیز که جان داده ای مرا

مفعـولمتمــممفعـولجــــمله نهــــاد

باد بهاری وزید از طرف مرغزار

 8 بیت زیر را به زبان ساده بنویس. این بیت چند جمله دارد؟ مشخص کن.

ــوگــر بــود اختیــار جهانــی بــه دســت مــن ــای ت ــه پ ــان را ب ــام جه ــم تم می ریخت

 9 هم خانواده ی کلمات زیر را بنویس.

رابطه: ............................. عامل: .............................   دروس: .............................   تعلیم: .............................  
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فصل اول: آفرینش

 

 با توجه به درس، جدول را کامل کن.

 1  چند گروه پنجره ی شناخت در درس آموختی؟

 2  .... نیکو

 3  مخالف شباهت

 4  یکی از پنجره های شناخت

 5  دیدن دقیق

 

از کاتبان و نویسندگان قرن هفتم بود. این که ظهیری چندسالی 

می زیسته نامشخص است. از آثار این نویسنده »سندبادنامه« را 

می توان نام برد. ظهیری این کتاب را با بهره گیری از آیات قرآن و 

حدیث ها، سروده ها و زبانزدهای فارسی و عربی به رشته  ی حتریر 

درآورده است.

محمدبـــن ظهیـــری سمرقنــدی

شاعر، مترجم و طنزپرداز ایرانی بود. او شاعر »پاینده باد ایران« 

اولنی سرود ملی ایران بعد از انقالب است. دیوان حالت و نیز 

دیوان شوخ و فکاهیات از کتاب های اوست.

ابوالقاســـم حالـــــت
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پاسخ مناسب را با  مشخص کن.1

 کتاب »گلشن راز« از شبستری است.

 نهاد جمله ی »گلی را در باغ دیدم«، گلی است.

 چشمان غمگین، ترکیب اضافی است.

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کن.2

 ما باید به ............................. )رعایت ـ رایت( اخالق و آداب نیک پایبند باشیم.

 آفریدگار را بباید پرستیدن و بر ............................. )نأمت ـ نعمت( او سپاس داری باید کردن.

 دیدی که آخر به ............................. )تمع ـ طمع( دانه خودت را گرفتار کردی.

کدام واژه با توجه به معنی آن درست نوشته نشده است؟3

 بحر: دریا   تلخیص: خالصه

 تجلی: پیدا شدن   تعلیف: نوشتن

کدام گروه هم خانواده نیستند؟4

 جمع ـ اجتماع   حس ـ حساسیت

 حفظ ـ محفوظ   حاصل ـ تحصیل

جمله ی روبه رو دارای چه آرایه ی ادبی است؟ »جیب هایم پر از خالی است.«5

 مراعات نظیر  مبالغه  متضاد  تشبیه

مترادف واژه های زیر را از بین واژه های داده شده انتخاب کن و بنویس. 6

تأکید

گمراهی

لغزید

تعالی

عالم

دنیا  سرخورد  بلندمرتبه  پافشاری  نادانی

ترکیب های وصفی و اضافی را مشخص کن.7

شب سیاه  دفتر من  سومین کالس  بزرگ مرد  دنیای مریم صاحب کالس

ترکیب وصفی

ترکیب اضافی
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متن را با دقت بخوان و به سؤاالت آن پاسخ بده.8

هوای سردی بود و من لباس های گرمی پوشیده بودم. برف به شدت می بارید. دوستم علی به مدرسه نیامده 

بود و من بسیار نگرانش بودم. تصمیم گرفتم به خانه ی آن ها زنگ بزمن. علی گوشی را برداشت و پس از 

به سمت  و  را داخل کیف گذاشتم  و دفتر خود  بیمار شده است. کتاب  احوال پرسی فهمیدم که  و  سالم 

خانه ی آن ها به راه افتادم تا دوستم تنها مناند. 

 واژه هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است، به ترتیب چه نقشی دارند؟

 چند جمله در متن باال وجود دارد؟

 نهاد فعل برداشت کدام کلمه است؟

 کدام آرایه ی ادبی در متن وجود دارد؟

خاطره ی اولین روز دوستی خود را بنویسید.9

 



فارسـی شمش دبستــان38

موضوع: انـواع جمله
هدف یادگیری: ارزیابی دانش آموزان از شناخت انواع جمله در محتوای درسی، هم خانواده، نهاد و فعل

آزمــون عملکردی
فصل اول

مدت آزمون: 30 دقیقه نام: ....................................  

شیوه ی اجرا: فردی نام خانوادگی: ....................................  

آموزشگاه: ....................................

روزی یک مرد ثرومتند، پسر بچه ی کوچکش را به ده برد تا به او نشان دهد مردمی که در آجنا زندگی می کنند، چقدر 

فقیر هستند.

آن دو یک شبانه روز در خانه ی محقر یک روستایی مهمان بودند. در راه بازگشت و در پایان سفر، مرد به پسرش گفت: »نظرت 

را در مورد مسافرمتان بگو.« پسر پاسخ داد: »عالی بود پدر!« پدر پرسید:»آیا به زندگی آنها توجه کردی؟« پسر پاسخ داد: 

»بله پدر!« و پدر پرسید: »چه چیزی از این سفر یاد گرفتی؟« پسر کمی اندیشید و بعد به آرامی گفت: »فهمیدم که ما در 

خانه یک سگ دارمی و آنها چهارتا. ما در حیاطمان یک فواره دارمی و آنها رودخانه ای دارند که نهایت ندارد. ما در حیاطمان 

آنها بی انتهاست!« باغ  اما  به دیوارهایش محدود می شود  را دارند.حیاط ما  آنها ستارگان  و  تزئینی دارمی   فانوس های 

 با شنیدن حرف های پسر، زبان مرد بند آمده بود. بعد پسر بچه اضافه کرد: »متشکرم پدر، تو به من نشان دادی که ما 

چقدر فقیر هستیم.«

 دستورکار

 1 برای هر کدام از انواع خواسته شده ی جمله، یک مثال از داخل متن بیاور.

جمله ی خبری:

جمله ی عاطفی:

جمله ی پرسشی:

جمله ی امری:

 2  هم خانواده ی واژه های زیر را از داخل متن بنویس.

ناظر:فقرا:مسافر:
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فصل دوم: داانیی و هوشیاری

سخن

بیت اول

ترتیب ارکان

کم گفتن هر سخن صواب است با اینکه سخن به لطف آب است 

کم گفتن هر سخن صواب است با اینکه سخن به لطف آب است 

هرچند سخن به روانی و دل نشینی آب است، کم گفتن و به اندازه سخن گفتن کاری پسندیده و درست است. معنی: 

توصیه به کم گویی و گزیده گویی مفهوم: 

آب / صواب قافیه: 

است / است ردیف: 

2 جمله: )فعل: است و است( تعداد جمله: 

صواب: درست / لطف: نرمی /  شادابی /  پاکی واژگان مهم: 

تشبيه: سخن به آب تشبیه شده است. آرایه: 

بیت دوم

ترتیب ارکان

از خوردن پر، مالل خیزد آب ارچه همه زالل خیزد 

از خوردن پر، مالل خیزد آب ارچه همه زالل خیزد 

هرچند آب کامالً زالل و پاک بیرون می آید، ولی خوردن زیاد آن باعث ناراحتی و آزردگی می شود.  معنی: 

نتیجه ی  بِد زیاد صحبت کردن بدون فکر مفهوم: 

زالل، مالل قافیه: 

خیزد ردیف: 

۲ جمله: )فعل خیزد مضارع( تعداد جمله: 

خيزد: ایجاد شدن، پدید آمدن/ مالل: خستگی، ناراحتی/ زالل: پاک، صاف واژگان مهم: 

بیت سوم

ترتیب ارکان

تا ز اندک تو، جهان شود ُپر کم گوی و گزیده گوی، چون ُدر 

تا ز اندک تو، جهان ُپر شود چون ُدر کم گوی و گزیده گوی 

سعی کن سخن کم بگویی اما حرف با ارزش مانند مروارید بزنی تا در دنیا همه از آن بهره مند شوند. معنی: 

کم گویی، گزیده گویی و سنجیده گویی مفهوم: 

ُدر / ُپر قافیه: 

۳ جمله: )فعل های گوی )امر( / گوی )امر(/ شود )مضارع(( تعداد جمله: 

گزیده: سنجیده، برگزیده / ُدر: مروارید / اندک:کم واژگان مهم: 

تشبیه: چون ُدر/ تضاد: اندک، پر/ ضرب المثل: کل بیت آرایه: 
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متن زیر را بخوان و با توجه به متن به سؤاالت آن پاسخ بده.6

دهخدا برای نوشتن این لغت نامه، شب و روز به متالعه و جمع آوری اطالعات مشغول بود. آن طور که نوشته اند، وی چند 

میلیون یادداشت از روی متون معتبر استادان شعر و نسر فارسی و عربی و علوم دیگر فراهم آورده بود.

الف( در متن چند غلط امالیی می بینی؟ پیدا کن و درست آن را بنویس.

 

ب( مفرد واژه های جمع را بنویس.

مفردجمع

ج( یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی داخل متن را بنویس.

اضافیوصفی

ابیات و عبارات زیر را به زبان ساده و امروزی بازنویسی کن.7

دوست  همی طلب و دوستان کهن را بر جای همی دار.

 

آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.

 

اندیشـه نیسـت«»بــه گیتــی به از راســتی، پیشــه نیســت َبَتـر، هیـچ  ز کـژی 

ای میوه فــروش هنــر ، این دکــه و بازار«»جز دانش و حکمت نبود میوه ی انسان
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جدول زیر را کامل کن.8

به نرمی بر سر کارون همی رفت«»بلم آرام چون قویی سبکبار

ادات تشبیهوجه شبهمشبه بهمشبه

با استفاده از آرایه ی های ذکر شده جمله بساز.9

- آسمان )مبالغه(: 

- گل و بلبل )مناظره(: 

- کفش )جان بخشی(: 

هم خانواده ی واژه های زیر را بنویس.10

وصف  .............................  مثل  .............................   طاهر  .............................   عزت  ............................. 

تحقیق  .............................  مقصد  .............................   ضعیف  .............................   قدس  .............................

هم معنی واژه ها را از داخل کلمه ها پیدا کن و بنویس.11

قید: .............................  کردار: .............................  گزاف: ............................. فیض: ............................. 

هجر: .............................  فریب: .............................  ناچار: ............................. مشفق: ............................. 

دروغناگزیر دلسوزبخشش نیرنگرفتار جداییبند

خاطره ای از سال تحصیلی که گذشت در دفترت بنویس و در آن از حروف زیر استفاده کن.12

»که   و   اگرچه   اما   ولی«

ضرب المثل زیر را توضیح بده.13

»کار نیکو کردن از پر کردن است.«

  


