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چه شد که ما به فکر تألیف مجموعه »کتاب های کار و تمرین فارسی« افتادیم؟ 

درس فارسی عالوه بر مهارت خواندن و نوشتن، نیاز به تسلط به مفاهیم دستوری و ادبی 
دارد و تمرین های کتاب درسی برای رسیدن به این هدف خیلی کم است. 

همین شد که ما تصمیم گرفتیم کتاب کار و تمرین کاملی تألیف کنیم. 
اینکه باعث می شود شما کتاب درسی را خیلی خوب یاد بگیرید،  این کتاب عالوه بر 
قسمت هایی هم برای بچه های سخت کوش و ممتاز دارد. پرسش های مبتکرانه برای این 

طراحی شده که شما به یک دانش آموز فوق العاده تبدیل شوید. 
هر فصل کتاب براساس موضوع بندی کتاب درسی تفکیک شده و هر درس آن شامل 

قسمت های زیر می باشد: 
1- واژه نامه 

2- درس نامه
3- سؤاالت تشریحی 

4- بیشتر بدانیم
5- پرسش های مبتکرانه 

6- آزمون های میان ترم و پایان ترم 
این کتاب را خانم فتانه قاسمی یکی از مؤلف های خوب کشورمان نوشته و خانم زینب 

عرب ناظر علمی کار بوده است.
باید از گروه حرفه ای طراحی و حروفچینی این مجموعه، خانم ها آسیه عبدالحسینی )حروف چین و 
صفحه آرا، رسام(، بهاره خدامی، ملیحه محمدی )گرافیست(، سپیده رشیدی، زهرا گودرز 

و رضیه صفریان )طراح جلد( و آقای حسین کشتی کار )مسئول فنی( هم تشکر کنیم. 
در آخر خسته نباشید می گوییم به آقای هادی عزیززاده )دبیر مجموعه( که برای به ثمر 

رسیدن این مجموعه مشاور و همراه ما بوده اند.   
انتشارات مبتکران
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گان مهم ردس  مترادف واژ

بیدبُن:.درخت.بیدانگشت به دهان ماندن:.کنایه.از.شگفت.زده.شدن،.تعجب.کردن

بُستان:.مخّفِف.بوستان،.باغ.بلند باال: قد.بلند

تأّمل کردن:.اندیشیدن،.فکر.کردنتاک:.درخت.انگور.

تنیدن:.بافتن،.تار.بافتنتاالب:.آبگیر،.برکه.ی.بزرگ

داور:.دادرس.ضعیف:.ناتوان

کریم:.بخشندهگویا:.سخن.گو

درنگ:.آهستگی،.بدون.شتاب.سرشار:.پُر،.لبریز.

شکوه:.بزرگی،.شوکت،.عظمت،.جاللتنومند:.دارای.اندام.بزرگ،.پُرزور.

گوارا:.غذا.یا.نوشیدنی.ای.که.خوردن.آن.خوشایند.است.فلک:.آسمان.

مخمل: نوعی.پارچه.ی.گران.قیمِت.پُرزدار.و.نرمسنگالخ:.زمین.پر.از.سنگ.

نارون: درختی.زیبا.و.چتری.رفته رفته:.کم.کم،.به.تدریج

نغمه خوان:.آوازخوانگسیختن:.پاره.شدن،.قطع.شدن،.از.هم.جدا.شدن

فصل اول: آفرینش
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انیلفآ :لوا لصف

تعریف کلمه: به مجموعه حروفی می گویند که در کنار هم، واحدی معنادار را می سازند. کلمات مانند اعضای یک جامعه 
هستند که با هم روابط گوناگونی را شکل می دهند.

روابط کلمات: واژگان ذخیره شده در حافظه ی هر انسان، با چینش و نظم خاصی در کنار هم قرار گرفته اند؛ به طوری که 
در بین خودشان روابط پیچیده ای برقرار می کنند و براساس نوع نیاز، این واژگان به همراه کلمات مرتبط با خود یادآوری 
می شوند. این روابط، میزان واژه های آموخته شده را افزایش می دهد و توانایی ما را در نوشتن، گوش دادن، خواندن و حرف 

زدن باال می برد.
به واژه های زیر توجه کنید: 

همه ی این واژه ها دارای یک معنی می باشند و می توانند به جای هم در جمله استفاده شوند.
متّضاد: یکی از روابط واژگانی است و به واژه هایی گفته می شود که از لحاظ معنی مخالف و برعکس یکدیگرند.

مانند: ثروتمند ≠ فقر
کوتاه ≠ بلند

انواع متضاد
شب ≠ روز زنده ≠ مرده  الف: وجود یکی از کلمات، بستگی به وجود نداشتن آن دیگری دارد. 

کوچک ≠ بزرگ باال  ≠  پایین  ب: یکی ازکلمات وارونه و برعکس آن دیگری است.    
مادر  ≠ پدر زن ≠  مرد   ج: جنس یکی از کلمات با آن دیگری فرق دارد.   

برخاست ≠ نشست خنده ≠ گریه   د: از لحاظ رفتاری یکی از کلمات با آن دیگری متفاوت است.  
پرسش ≠ پاسخ چاق ≠ الغر   ه: از لحاظ معنایی یکی از کلمات با آن دیگری فرق دارد.  

نکته شناخت هم معنی و متضاد یک واژه باید در جمله صورت پذیرد. زیرا به حفظ و یادگیری بهتر آن کلمه کمک می کند.

نکته با افزایش یادگیری واژگان، کم کم با واژه هایی آشنا خواهید شد که بایستی با معنای آنها آشنایی داشته باشید 

تا بتوانید به متضادشان پی ببرید.
لیل )شب(  ≠  نهار )روز( بحر )دریا(  ≠  بّر )خشکی(    مانند:  فربه )چاق( ≠ نحیف )الغر(  
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واژه ی صحیح امالیی را از میان کمانک انتخاب کنید. ( 1

 الف گاهی علف های نازک، کف زمین سخت و )محکم، مهکم( را می شکافند و بیرون می آیند. 

. .

ب به قطره های باران که )حلغه، حلقه( های ساکت روی آب را می سازند، گوش کن.

. .

ج ) متالعه، مطالعه( در طبیعت راه مناسبی برای شناخت آن است.

. .

د ما برخی از کارهای خودمان را از روی )آدت، عادت( انجام می دهیم.

. .

شعر زیر ابیاتی دیگر از مثنوی »ای همه هستی ز تو پیدا شده« است. هر یک از واژه های زیر را در جای خالی ( 2

مناسب خود قرار دهید. )دو واژه اضافی است.(

س، نام، گران، خام، فراموش، َکسان تقدُّ

پشــت زمـــین بار ...... برگرفت  الف تا َکَرمت راه جـهـان بــرگرفـت 

هــر کــه نه یــاد تــــو ...... بـه ـِه   ب هر کــه نه گویای تو خاموش ب

ُملـــک تعـــالی و ...... تو راست ج ما همه فانی و بقا، بس تـو راسـت 

طاقــت عشـــق از کشش ...... تو د رفتـــی اگـر نآمـــدی آرام تـو 

 یا  بودن جمله های زیر را مشخص کنید.  ( 3

 الف »انیس« هم خانواده ی مونس است. 

ب شاعِر »شعر رقص باد، خنده ی گل« شکوه قاسم نیا است. 

ج واژه ی بادیه، مترادف »صحرا« است. 

د شعر ستایش، نوعی »تحمیدیه« است. 
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فصل اول: آفرینش

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. ( 4

 الف نانسی سویتلند، چه عنوانی برای تاریکی شب، عنکبوت، ابر و پروانه انتخاب کرده است؟ 

ب در جمله ی »هر یک از پدیده ها ایستگاهایی برای اندیشیدن هستند.« کدام واژه اشتباه نوشته شده است؟

ج متضاد واژه ی »کریم« چیست؟ 

د از بین واژه های »آب، باد، صحرا و خشکی« کدام کلمه ارتباط معنایی کمتری با بقیه دارد؟ 

به پرسش های زیر پاسخ کامل دهید.( 5

 الف شکل جمله ی ساده و امروزی »کرد دهقان دانه ها در زیر خاک« چیست؟

ب منظور نظامی از »خاک ضعیف از تو توانا شده« چیست؟

ج نویسنده ی درس اول، یکی از راه های ساده ی شناخت جهان را چه می داند؟

مفهوم هر یک از مصرع های زیر را بنویسید.( 6

 الف کرد کوته شاخه ی پیچان تاک    

ب سبزه زاران رفته رفته زرد گشت  

ج از پی توست این همه امید و بیم  

د چاره ی ما ساز که بی یاوریم       

هر کلمه را به متضاد خودش وصل کنید.   ( 7

لطیف

بگریدصحرا

سست

محکم

بحر

ُزُمخت

تیره دل

رئوف

بخندد
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در هر جمله فعل را مشخص کنید و شخص انجام دهنده ی آن را بنویسید. ( 8

 الف درباره ی آفرینش هر یک بیندیشیم. 

ب این پایین را ببین.

ج علف های نازک و لطیف از میان سنگالخ سردر می آورند.

د زیبایی های آفرینش را اینگونه توصیف می کند.

شخص انجام دهندهفعلجمله

با جا به جا کردن حروف کلمه ی مناسب را پیدا کنید. )حرف اول نشانه دار شده است.( ( 9

 الف ی ت »ه« س:                  

ب م ا ر گ »غ« و ا ن خ: ...... 

ج ن ل »س« گ ا خ: .......     

د ا ت »ن« ب ا ت: .....        

با استفاده از واژه های »درنگ، گوارا، شگفتی و نگاشته« یک بند بنویسید و از خداوند بزرگ سپاس گزاری کنید. ( 10

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

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

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

کلمه های به هم ریخته را مرتب کنید و جمله بنویسید. ( 11

 الف نباتات - بیرون می آیند - و - محکم - سطح - می شکافند - زمین - را 

ب از - و - کارهای - ما - رفتارها - برخی - کردارها - خودمان - روی - انجام - می دهیم - را - از - عادت
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فصل اول: آفرینش

کلمه های گروه »الف« و »ب« را با هم ترکیب کنید و واژه ی جدید بسازید و بنویسید. ( 12

واژه های جدید : 

گل شاخ 
       سبزه

ایست کوه 
بید تماشا 

نغمه

بن خوان 
سار گاه 
خانه گه 
بوته زار 

برای هر کلمه یک هم معنی و یک متضاد بنویسید. ( 13

کوته:        ≠   الف

ب شاداب:    ≠ 

ج خشک:    ≠ 

د ُکَهن:       ≠ 

جاهای خالی را با استفاده از کلمات زیر کامل کنید. ( 14

»رفته رفته، نم نم، آهسته آهسته، تند تند«

 الف روباِه دسیسه باز، پاورچین پاورچین و ................................ به گله ی گوسفندان نزدیک شد.

ب ................................ به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم.

ج باران بهاری ................................ بارید و به دشت و هامون طراواتی دوباره بخشید.

د آیا می توان .................................. و با سرعتی باور نکردنی مطالعه کرد؟

کدام عبارت ها با هم، جمله های معنی داری می سازند؟ آن ها را کنار هم بنویسید.( 15

انگار.یک.تکه.ابر.ساکت.در.آسمان.........................................توصیف.می.کند.
علف.های.سبز.در.سرمای.سخت.........................................شنا.می.کند.
زیبایی.های.آفرینش.خدای.مهربان.را.........................................مقایسه.کنیم.

پدیده.های.عالَم.را.خو.ب.تماشا.کنیم.و.آن.ها.را.با.هم.........................................پژمرده.می.شوند.
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بیشتر بدانیم

جمله: ما.مقصود.خود.را.به.صورت.یک.جمله.بیان.می.کنیم..جمله،.یک.یا.مجموع.چند.کلمه.است.که.پیام.کاملی.را.از.گوینده.

به.شنونده.می.رساند..در.مثال.زیر،.هفت.جمله.وجود.داردکه.زیر.هریک.از.آن.ها.خط.کشیده.شده.است..
جهانی.که.در.آن.زندگی.می.کنیم..سرشار.از.شگفتی.هاست..پدیده.هایی.لطیف.و.زیبا.پیش.روی.ما.هستند.که.به.سادگی.از.

کنارشان.می.گذریم؛.در.حالی.که.اگر.اندکی.درنگ.کنیم،.می.بینیم.که.هریک.از.آن.ها.تماشاگهی.برای.اندیشیدن.هستند.
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واژه ی مشخص شده در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟( 1

 الف..»عالم«.تماشاخانه.ی.شگفتی.های.آفرینش.است.

.»علم«.چندان.که.بیشتر.خوانی./.چون.عمل.در.تو.نیست.نادانی ب

.»عالم«.بی.عمل.به.چه.ماند؟.به.زنبور.بی.عسل ج

.»علما«.را.به.گدایی.منسوب.کنند.و.فقرا.را.به.بی.سر.و.پایی.معیوب.گردانند. د

در کدام گزینه امالی همه ی واژه ها صحیح می باشد؟( 2
.مونس،.عظمت،.غمخواره.گان ب .  الف..تعّمل،.تار.می.تنند،.طالب.

.قبله،.گوسیخت،.اَمیق د . .حشره،.سنگالخ،.ضعیف. ج

در کدام گزینه »که« به معنای )چه کسی یا کسی( نمی باشد؟( 3
.گر.تو.برانی.به.که.روی.آوریم ب  الف..یکی.آن.که.اندوخت.و.نخورد.

.گر.ننوازی.تو.که.خواهد.نواخت د .چاره.ی.ما.ساز.که.بی.یاوریم. ج

رابطه ی معنایی کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟( 4
.رفتار،.کردار ب  الف..سر.به.فلک.کشیده،.ژرف.

.دهقان،.کشاورز د . .لطیف،.شکننده. ج

در کدام یک از مصرع های زیر، جان بخشی صورت گرفته است؟( 5
 الف..زرد.شد.آن.چتر.شاداب.و.قشنگ

.باز.می.آید.پرستو.نغمه.خوان ب

.گل.بخندد.بر.سر.گل.بوته.ها ج

.سبزه.زاران.رفته.رفته.زرد.گشت د
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معنای واژه ی مشخص شده در کدام گزینه به درستی مشخص نشده است؟( 6
 الف.کرد.کوته.شاخه.ی.پیچان.تاک.)انار(

.سبز.گردد.شاخساران.ُکهن.)قدیمی( ب

.بار.دیگر.چون.بهاران.می.رسد.)فصل.بهار( ج

.هم.تو.ببخشای.و.ببخش..ای.کریم.)بخشنده( د

در کدام یک از گزینه های زیر غلط امالیی وجود ندارد؟( 7
.بیاندیشیم د .مغایسه.. ج .مونس. ب  الف.مخزن.االسرار.

در بیت زیر، منظور از خنده ی گل چیست؟( 8
پر کند بوی خوش گل باغ را« »گل بخندد بر سر گل بوته ها     

.خوشحالی.گل د .خودنمایی.گل. ج .باز.شدن.گل. ب  الف.روییدن.گل.

معنی واژه های »تاالب، نظامی، عالَم و مخزن االسرار« در کدام گزینه آمده است؟( 9
 الف.برکه،.نظم.دهنده،.دانشمند،.گنجینه.ی.رازها

.آبگیر،.منظم.کننده،.دنیا،.صندوقچه.ی.رازها ب

.برکه،.نظام.دهنده،.جهان،.گنجینه.ی.رازها ج

.آبگیر،.نظم.دهنده،.دانا،.صندوقچه.ی.رازها د

کدام بیت با ابیات دیگر ارتباط معنایی ندارد؟ ( 10
.سبزه.زاران.رفته.رفته.زرد.گشت  الف.باد.سرد.آرام.بر.صحرا.گذشــت.

زرد.شد.آن.چتر.شاداب.و.قشنگ .تک.درخت.نارون.شد.رنگ.رنـگ. ب

در.خـزان.زنـــدگی،.شــادیم.ما .در.خـــواب.غـــفلت،.آبادیــم.ما. ج

چشمه.جوشد.آب.می.افتد.بـه.راه .از.زمـــین.خـــشک.می.روید.گیاه. د
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گان مهم ردس  مترادف واژ

اجزا: بخش.ها انجم:.جمع.نجم؛.ستارگان..

بّر: خشکی.بحر:.دریا.

بنی آدم:.آدمیان،.مردمان.بیخ:.ریشه.

به شگفت آمدن:.تعّجب.کردن.برکه:.تاالب،.استخر.

اهلل اکبر:.در.این..درس.برای.نشان.دادن.تعّجب.به.کار.رفته.بی درنگ:.فوراً،.بدون.توقّف.
است.

شمار کردن:.شمردن،.حساب.کردن.فضل:.برتری،.بخشش

نهار:.روز.لیل:.شب.

زمزمه:.نغمه.و.سرود.توحیدگو:.آن.که.خدا.را.یگانه.می.داند

تحسین:.نیکو.شمردن،.تشویق.کردن.حسرت خوردن:.افسوس.خوردن.

خالق:.آفریننده.غرور: سربلندی،.خودبینی

گردکان:.گردوجذب:.چیزی.را.به.سوی.خود.کشیدن؛.ربایش،.کشش

جالیز: کشتزاری.که.در.آن.هندوانه،.خیار.و......بکارند..
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انیلفآ :لوا لصف

لحن خواندن: برای خواندن متن های مختلف، با توجه به نوع و معنی مطلب و موقعیت مکانی، باید آهنگ و لحن خواندنمان 
را تغییر دهیم. این کار، باعث درک بهتر مطلب و البته جذاب تر شدن آن، هم برای خودمان و هم برای دیگران می شود.

برای این کار بهتر است، ابتدا با خواندن دقیق متن، محتوای آن را برای خود بررسی کرده، سپس لحن مناسب با آن را 
انتخاب کنیم.

مثاًل هنگام خواندن شاهنامه باید لحنی حماسی و هنگام خواندن الالیی لحنی لطیف و آرام داشته باشیم.

 از انواع لحن و آهنگ می توان به: عاطفی، دعایی، حماسی، روایی، آموزشی، طنز، مناجات، گفت و گو، ستایشی و ... اشاره 
کرد.

نکته با »ضبط صدا و تمرین در مقابل آیینه« می توانید لحن خواندن خود را تقویت کنید.

یادآوری
شبکه معنایی یا تناسب: همانگونه که در سال گذشته نیز مطالعه کرده اید، گاهی شاعر یا نویسنده، در شعر یا نوشته ی عادی 
خود، مجموعه ای از کلمات را در کنار هم قرار می دهد که از بعضی از جنبه ها ماننِد مکان، نوع، موضوع، جنس و ... با هم 

ارتباط و تناسب دارند، در این صورت آن ها با هم شبکه ی معنایی یا تناسب می سازند.

مثال 
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껾韾ال껾룾韾 찆軾 ال꓾هلالج لج 

 هم خانواده ی واژه ی مشخص شده را از میان کمانک انتخاب کنید. ( 1

ب شکر: )تشکر، شرکت(  الف انجم: )جماعت، نجوم(  

د لیل: )لیالی، لیال( ج توحید: )حدود، وحدت(  

 یا  بودن جلمه های زیر را مشخص کنید.  ( 2

 الف در مصرع »یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد«،  هزار به معنای بلبل است. 

ب همه موجودات شکر خداوند را به جای می آورند. 

ج واژه ی »بس« در مصرع»توحید گوی او نه بنی آدمند و بس« به معنای بسیار است. 

د شاعر شعر فضل خدا »سعدی شیرازی« است. 

به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید. ( 3

 الف واژه های هم آهنگ با واژه های »شمار« و »هزار« را از متن درس پیدا کنید و بنویسید. 

ب لحن مصرع »یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد« چیست؟ 

ج پروانه به چه دلیل نتوانست خود را در آب برکه تماشا کند؟ 

د حکایت درخت گردکان به چه ضرب المثلی اشاره دارد؟ 

مفهوم بیت های زیر را به نثر روان بنویسید. ( 4

یا کیست آنکه شکر یکی از هزار کـرد؟  الف فضل خدای را که تواند شـمار کرد  

خورشید و ماه و انجم و لیل و نهار کرد ب بحر آفرید و بّر و درختـان و آدمـی 

شــاخ برهـــنه پیرهـــن نوبــهار کرد ج ابر آب داد بیـخ درخــتان مـرده را  

هر بلبــلی که زمـزمه بر شاخسار کـرد د توحید گوی او نه بنی آدمنــد و بس 
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سه حرف اصلی هر واژه را به هم خانواده ی آن وصل کنید. )چهار واژه اضافی است.( ( 5

لطیف

بصر

قیر

لطف

معالجه

طعم

صبور

صبر

طعام

عجله

مانند نمونه جدول را کامل کنید. ( 6

ـِـواژه ـِـصفتـ ترکیب جدیدصفتـ

گل
بال
نسیم
موج

گِل.سرِخ.زیبازیباسرخ

با توجه به جمله، با حروف در هم ریخته کلمه ی مناسب بسازید.( 7

 الف خداوند برتن شاخه ی )ـه، ب، ر، ن، هـ: ...................( پیراهن نوبهار می کند.

ب آن بلبلی که بر شاخسار )م، ز، ـه، ز، م: ...................( می کند، شکر و ستایش خدا را به جای می آورد.

ج خداوند، )ز، ا، ا، ج، ی: ...................( خاک مرده را به باغ تبدیل می کند.

د )ب، ر، ح: ...................( از آفریده های آرامش بخش خداوند است.

در هر جمله، غلط امالیی را پیدا کنید و آن را بنویسید. ( 8
 الف ساغه، آب و مواد الزم را از ریشه می گیرد. 

ب برگ ها باعس خوشبویی و خوشرنگی گل می شوند. 

ج نسیم موالیمی در دشت شروع به وزیدن کرد. 

د پروانه با قرور بال های رنگارنگش را برای دیگران به نمایش گذاشت. 

مترادف کلمه ای را که در جمله مشخص شده است، در جای خالی بنویسید. ( 9

 الف زمین به خاطر نیروی »گرایش« .......................... می تواند اجسام را جذب کند.

ب آنها درباره ی »خود پسندی« .......................... پروانه با هم صحبت می کردند.

ج ُحسن نعمت های خدا آنقدر بی شمار است، که »تمجید« .......................... از آنها کاری بس دشوار است.

د »هم کالمی« .......................... با پروانه ی خودخواه برای پروانه های دیگر ممکن نبود.
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با توجه به واژه ی داده شده، واژه هایی بنویسید که با هم تناسب معنایی داشته باشند.( 10

نظم جدول ها به هم ریخته است و با هم قاطی شده اند. آنها را مرتب کنید و دوباره بنویسید.( 11

زمان گذشته                زمان حال 

هم معنی کلمه های مشخص شده را به آنها وصل کنید.( 12

همهمه  الف دفع مواد آالینده از طبیعت، سال ها به طول می انجامد. 

کارایی ب غوغا و ازدحام مردم، هیاهوی عجیبی در تظاهرات ایجاد کرده بود. 

پس زدن ج باباطاهر عریان، دوبیتی های عارفانه ای سروده است. 

عور د تأثیر آفتاب بر روی گیاهان سبب رشد آنها می شود. 

فعل را در عبارت های زیر مشخص کنید.( 13

 الف پروانه به فکر فرو رفت.

ب هنوز صحبت های گل سرخ تمام نشده بود.

ج خورشید زیبا و درخشان که تا آن لحظه ساکت و آرام، شاهد گفت و گوی آنها بود، لب به سخن باز کرد.

د روزی مردی سوار بر االغش به یک جالیز خربزه رسید.

جمعمفرد

برداشتیدبرداریم

بردارمبرداشت

برداردبرداشتند

جمعمفرد

برداشتیبرداشتیم

برداشتمبردارند

برداریدبرداری


	Part1-A5
	Part2-A5

