
فصل اول: آفرینش
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و  م 
خ � ر�ی �ت دگا�خ  س�خ �ی

�خ و  رگا�خ  خ �ب ارخ   . است �بلعمی  علی  ا�ب م�خ  م  �خ

ارسی ام.  �خ اد�ب  و  �خ  �ب رخ خ  ر�ی �ت دگا�خ  س�خ �ی
�خ ارخ  �یکی  که  خرم 

�ت م�خ

ه ارخ  ای ما�خ �ب ر �ب �ث ی رکدم و اآ ا�خ س�پ �ی
ار�ت ساما�خ گاری �ب ورخ رورخ

. ارسی است �خ �خ �ب �خ �ب رخ �خ اآ ل�ی أ ی« و �ت خ ط�ب ر�ی مه ی »�ت �ب م�خ �ت

�ت  ر�خ هسش ا�خ که در �ت هور ا�ی
ا�خ م�ش ی است و ارخ عار�خ س�ت �ب

خ م�مود سث �ی م م�خ سث �خ

اسالمی  ا�خ  عر�خ ه ی  �خ م�ی رخ در  م�خ  رسوده  های  و  ه  ها  �ت سث �خ می  رکدم.  گی  �خ رخ

. « است رارخ �خ  وی »گلسش �خ م�ش م�خ  ا�ث  �خ  �ی معرو�خ  �ت  . است

واژه انهم
]ستایش: به نام خدایی که جان آفرید[

*فکرت: اندیشه، تفکر
*فضل: احسان، بخشش

*فیض: بخشش، عطا
ُگلشن: باغ، گلستان

جمله: همگی
*فروغ: نور، پرتو، روشنایی

اندر: در
خرد: عقل، فکر

تاب: توان، قدرت 
از بهِر: به خاطِر

جوی: جست و جو کن
*تجّلی: پیدا شدن

*تعالی: بلندمرتبه، برتر 
]معرفت آفریدگار[

*معرفت: شناخت، علم و دانش
*خلق: آفریده، مردم

خالق: آفریننده
نعمت: احسان، نیکی

شــکرگزاری،  کردن:  ســپاس داری 
سپاس گزاری

اندیشه کردن: فکر کردن
مخلوق: آفریده، مردم

*غفلت: بی خبری، نادانی
*مرغزار: چمنزار، سبزه زار

گردون: آسمان
*زار: ناتوان، ضعیف، نحیف

خیز: برخیز، بلند شو
*غنیمت: آنچه به دســت آید، ســود، 

فرصت مناسب

*ربیع: بهار، هنگام بهار

معرفت آفریدگار
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گاهی شاعر یا نویسنده برای زیبا و آهنگین شدن شعر یا نوشته ی خود جای اجزای جمله را تغییر می دهد.

همانطور که می دانید فعل در زبان فارســی معموالً در آخر جمله می آید، ولی در مثال زیر شــاعر برای زیبا و آهنگین شدن شعرش فعل را در 

اّول جمله آورده است. 

هرگزنرسدبهمنزلعشقبیبدرقهیتوکاروانها
برای برگردادن این شعر به نثر باید اجزای جمله را جابجا کنیم و به این شکل درآوریم:

 کاروان ها بی بدرقه ی تو هرگز به منزِل عشق نرسد. در نثر هم گاهی جای اجزای جمله تغییر می کند.

عزیزانم! دانستن جای درست اجزای جمله ما را در فهم دقیق معنای شعر  یا نثر کمک می کند.

جمله، کلمه یا مجموعه ای از کلمات است که پیام کاملی را از گوینده به شنونده می رساند و ما به وسیله ی آن مقصود خود را بیان می کنیم.

 جمله از نظر مفهوم و پیامی که منتقل می کند به چند نوع تقسیم می شود:

 جمله ی خبری: جمله ای است که خبری را بیان می کند. مانند: باد بهاری وزید.

 جمله ی پرسشی: جمله ای است که در آن پرسشی وجود دارد. مانند: بلبل و قمری چه خواند؟

 جمله ی امری: جمله ای است که در آن خواهش و فرمان بیان می شود. مانند: خیز و غنیمت شمار.

 جمله ی عاطفی: جمله ای است که بیانگر احساس و عاطفه باشد. مانند: عجب شعر دل نشینی!

 همان طور که در مثال ها دیدید، در آخر هر کدام از این جمالت عالمت و نشانه ای قرار می گیرد.

جمله ی پرسشی  ؟ جمله ی خبری    .    

جمله ی عاطفی    ! جمله امری     .    

"این همه خلق را که شما ببینید بدین چندین بسیاری"

این عبارت، با تغییر جای اجزای جمله به این شکل درمی آید:

"این همه خلق را بدین چندین بسیاری که شما ببینید."

*موزون: دارای وزن و آهنگ، سنجیده

*ُقمری: پرنده ای خاکســتری رنگ و 

کوچک تر از کبوتر

هوشیار: عاقل، خردمند

کردگار: خداوند، آفریدگار

]حکایت»محّبت«[

اختالف: ناسازی، نزاع، عدم موافقت

*مشاجره: با هم نزاع و دعوا کردن

آزرده: ناراحت، غمگین

قدری: مقداری، کمی

برکه: آبگیر، جایی کــه آب در آن جا 

جمع شود و حرکت کند.

*صخره: سنگ بزرگ و سخت

*حک: خراشیدن، تراشیدن
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 1  با توّجه به کلمات داده شده جاهای خالی را پر کنید.

بخشش- جهان- عطا- باغ- به خاطِر- جست و جو کن- پیدا شدن- برتر- فکر- توان- سبزه زار- نحیف- بهار- فرصت مناسب- سنجیده

الف( ِخَرد را نیست تاب نور آن روی / بُرو از بهِر او چشم دگر جوی

................................ ، ................................ نور خداوند را ندارد. ................................ شناخت او چشم دیگری )چشم بصیرت( ................................
ز فیضش خاِک آدم، گشت گلشن ب( ز فضلش هر دو عالم، گشت روشن                    

 از ................................ خداوند هر دو ................................ روشن شد و جان گرفت و از ................................ او انسان که از خاکی بی جان آفریده شده به ...............................
. تبدیل شد و پربار شد.

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

برخیز و ................................ فصل ................................ را قدر بدان و از آواز ................................ پرندگان و بوی خوش گل ها لذت ببر.
د( به نزِد آن که جانش در تجّلی است / همه عالم، کتاِب حق تعالی است

برای انسان خداجوی که روحش همیشه در حالت ................................ است تمام جهان نشانه هایی برای شناخت خداوند ................................ است.

 2  درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.
غ ص      الف( معنای واژه های »فروغ، معرفت« به ترتیب »شناخت، نور« است.  
غ ص      ب( به پرنده ای خاکستری رنگ و کوچک تر از کبوتر »ُقمری« می گویند.  

 3  کارگران مشغول کندن تونل زیر هستند با تصحیح موارد غلط آنها را یاری کنید.

 معرفت:
شناخت به علم

شروع

پایان

حک:تراشیدن

گلشن: باغ

تاب: احسان
 تجلی:

پیداشدن

 خالق:
آفریننده

 آزرده:
ناراحت صخره: تپّه  مرغزار:

 جای
مرغان

 ربیع:
تابستان

موزون:سنجیده

تعالی: بلند مرتبه

 زار:
غمگین

 گردون:
آسمان

مخلوق: آفریده

فروغ: آسمان
ره:

اج
مش

 
دن

کر
عوا

د

فیض: خداوند

فکرت: اندیشه

هوشیار: بیدار
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 4  با توّجه به مفهوم درس معرفت آفریدگار از داخل کمانک معنای درست را انتخاب کنید.
الف( ابوعلی بلعمی ................................ را سبب افزایش روشنایِی دل می داند. )فکر کردن در کارهای خالق و مخلوق- شنیدن صدای پرندگان(

ب( بیت »خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع      ناله ی موزون مرغ، بوی خوش الله زار« به داشتن صفت ................................ تشویق می کند.
)خوش گذرانی- غنیمت شمردن زمان(

ج( در ابیات درس معرفت آفریدگار »سعدی« معتقد است که با دیدن ................................ می توان به شناخت خداوند رسید.)طبیعت- آسمان(

 5  درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید. 
غ  ص      الف( پیام عبارت »محّبت را باید بر روی صخره حک کرد«، پایدار بودن خوبی هاست.   
غ  ص      ب( هدف سعدی از دیدن زیبایی فصل بهار، دیدن مخلوقات خدا و در نتیجه یاد کردن خداوند است.  

 6  هر بیت را به مفهوم کلی مربوط به خودش وصل کنید.

به نزد آن که جانش در تجلّی است / همه عالم کتاِب حق تعالی است

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

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

برای  و  دید  نمی توان  سر  چشم  با  را  خداوند 
شناخت او باید چشم دل را باز کرد.

به  رسیدن  برای  انسان  راهنمای  جهان  تمام 
خداوند است.

تمام موجودات دنیا خداوند را ستایش می کنند 
و تنها انسان عبادت کننده ی او نیست.

 7  با توّجه به معنی، حروف جا افتاده در کلمات زیر را از میان حروف داخل کمانک انتخاب کنید.
 از بـ.........ِر: به خاطِر )ح- ه(  .........اب: قدرت )ط- ت(

 آ.........رده: غمگین )ز- ض- ذ(  .........ک: خراشیدن )ح- ه(
 .........نیمت: سود )ق- غ(  مو.........ون: سنجیده )ض- ز- ذ(

 اخـ.........الف: نزاع )ت- ط(  فـ.........ل: بخشش )ض- ز- ذ(
 .........مری: نام پرنده خاکستری رنگ است )غ-ق(

 8  درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.
غ ص      الف( امالی واژه ی »فروق« به معنای »نور« صحیح است. 

غ  ص      ب( امالی واژه های »مرغِ  زار، سپاس گذاری، کتاِب حق طعالی« همگی درست است. 

 9  از میان کلمات زیر غلط های امالیی را پیدا و تصحیح کنید.

خیذ- قنیمت- جنبش- ربیع- معرفط- ُغمری- الله ذار- دیده ی خیش- جوی- فروق روی حق- فکرت- چراِق دل- َخلغ- مشاجره- هک کردن- سخره

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 10  با توّجه به دانش زبانی این درس جاهای خالی را پر کنید.
الف( جمله ای که در آن خواهشی بیان می شود جمله ی ................................ است و عالمت آن ................................ است.

ب( در جمله ی »نشد چشم از پاسخ سنگ سرد« ................................ جای اجزای جمله تغییر کرده است.

 11  درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.
غ ص      الف( عالمت جمله ی خبری )!( است. 
غ ص      ب( در بیت »جهان جمله فروغ روی حق داد / حق اندروی ز پیدایی است پنهان« جای فعل جمله تغییر کرده است.                    

 12  هر جمله را با توّجه به مفهوم و پیام آن به نوع مربوط به آن جمله وصل کنید.

خبری آفرین بر دقت نظر تو! 
عاطفی هوا سرد شد 

پرسشی دریغ و درد که تا این زمان ندانستم! 
امری دانش آموزان در چه سطحی اند؟ 

درهای کالس را باز کنید

 13  جمالت خبری زیر را به جمالت عاطفی یا امری تبدیل کنید.
الف( همه ی مردم از نظر خود نشانی داده اند. .....................................................................................................................................................
ب(  این ها مخلوقات خداوندند. .....................................................................................................................................................................................
ج( باد بهاری از جانب مرغزار وزید. ............................................................................................................................................................................

 14 جاهای خالی را به درستی پر کنید.
الف( ترجمه ی تاریخ طبری اثر .............................................................. است.

ب( سعدی در قرن .............................................................. زندگی می کرده است.
ج( نوشته های شیخ محمود شبستری در زمینه ی .............................................................. است.

 15  درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.
غ ص      الف( سعدی برای اتمام تحصیالت به بغداد رفت.    
غ ص      ب( مجموعه ی آثار سعدی به نام »گلستان« است.  

 16   هر اثر را به نویسنده ی مربوط به آن وصل کنید.

تاریخ طبری سعدی  
بوستان ابوعلی بلعمی 

گلشن راز شیخ محمود شبستری 

 17  جاهای خالی را به درستی پر کنید.
الف( کلمه های مرتبط با آفریدگار .............................................. و .............................................. و .............................................. اند.

ب(کلمه های مرتبط با دوست .............................................. و .............................................. و .............................................. اند.
د( مفرد کلمه ی »نویسندگان« .............................................. است. ج( جمع کلمه ی »مرغ« .............................................. است. 

 18  درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.
غ ص      الف( در بیت »باد بهاری وزیر از طرِف مرغزار / باز به گردون رسید ناله ی هر مرِغ زار« واژه های »مرغزار، مرغ زار« قافیه اند.  
غ ص      ب( ترکیب »ناله ی مرغ« وصفی است.  
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عزیزانم، داستان جّذاب زیر را بخوانید و در پایان به سؤاالت پاسخ بدهید.

یک ساعت ویژه 

مردی، دیروقت، خسته و عصبانی، از سرکار به خانه بازگشت. دم در پسر پنج ساله اش را دید که در انتظار او بود. بابا! یک سؤال از شما بپرسم؟ بله، حتماً. چه 
سؤالی؟ بابا شما برای هر ساعت کار، چقدر پول می گیرید؟

مرد با عصبانیت پاسخ داد: »این به تو ربطی نداره، چرا این سؤال را کردی؟« فقط می خواهم بدانم. بگویید برای هر ساعت کار چقدر پول می گیرید؟ حاال که 
اصرار می کنی می گویم، 20 هزار تومان. پسر کوچک درحالی که سرش پایین بود، آهی کشید. سپس به مرد نگاه کرد و گفت: می شود 10 هزار تومان به من 
قرض بدهید؟« مرد بیشتر عصبانی شد و به پسرش گفت که به اتاقش برود. بعد از چند دقیقه مرد فکر کرد شاید واقعاً چیزی بوده که برای خریدن آن به پول 

نیاز داشته است. به خصوص اینکه خیلی کم پیش می آمد پسرک از پدرش درخواست پول کند.

مرد به سمت اتاق پسر رفت و در را باز کرد. خواب هستی پسرم؟  نه پدر، بیدارم

فکر کردم شاید با تو خشن رفتار کردم، امروز کارم سخت و طوالنی بود و همه ی ناراحتی ام را سر تو خالی کردم. بیا پسرم این را بگیر.

پسر کوچولو نشست، خندید و فریاد زد: »متشّکرم بابا!« بعد دستش را زیر بالشش کرد و چند اسکناس مچاله درآورد. مرد وقتی دید پسر کوچولو خودش هم 
پول داشته است، دوباره عصبانی شد و با فریاد گفت: »با اینکه خودت پول داشتی، چرا باز هم پول خواستی؟«

پسر کوچولو پاسخ داد: »برای اینکه پولم کافی نبود ولی االن هست. حاال من 20 هزار تومان دارم و می توانم یک ساعت از کار شما را بخرم تا فردا زودتر به 
هفده داستان  کوتاه از نویسندگان ناشناسخانه بیایید؟ دوست دارم با شما شام بخورم ...«

ب( به نظر شما پیام کار پسر چه بوده است و پدر را متوّجه چه نکته ای کرد؟
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

الف( عّلت پشیمانی پدر و به سراغ پسرش رفتن را در چه می بینید؟
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

ج( چه شباهتی بین این داستان و حکایت درس می بینید؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................
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]پنجره های شناخت[

درنگ: صبر

واژگان: جمع واژه

اعضا: جمع عضو

اشیاء: جمع شی

آداب: جمع ادب 

*احسان: خوبی، نیکوکاری، بخشش

*پیشه: کار، حرفه

انتها: آخر 

البد: بدون شک

تفاوت: فرق، اختالف

نظرات: جمع نظر

هراسیدن: ترسیدن

]بخوان و حفظ کن: ای مادر عزیز[

لطف: مهربانی 

صفا: پاکی

هم  پایه: هم اندازه

ِمهر: عشق 

سرا: خانه

*سهل: آسان، ساده

*مایه: مقدار، اندازه

خشنودی: رضایت، راضی بودن

]بخوان و بیندیش: ُهدُهد[

آشیانه: خانه ی پرندگان

*حواس: جمع حس، یکی از توانایی انسان 

که به کمک آن، چیزها را درک می کند.

رمیدن: فرار کردن

واژه انهم

گی  �خ رخ ری  �ب
ه م  ب

�خ �پ ر�خ  �ت در  و  است  دی  �خ ی  سمر�ت ط�ی �خ �خ علی  مد�ب
ّ م� م�خ  م  �خ

مه رکدم. �ب �ش روا�خ �ت ارسی دری �ب �خ مه« را ارخ �خ د �خ د�ب ا�ب »س�خ می رکدم. م�خ ک�ت

عر و  �ت معاصرم و ارخ سال 1314 �ب سث
م و مح�تّ �ب اعر، م�ت . سث اسم �ال�ت است ال�ت م م�خ ا�ب �خ

ه ام.  �ت �ت داسث ّعال�ی
ا�خ هم �خ ل ا�ی �تی اص�ی ه ی موس�ی �خ م�ی ه در رخ �تّ وردم. ال�ب اعری روی اآ سث

در  رگ  د�ی ری  �ث اآ  ، ا�خ است د�ی  - ا�خ ا�ی اسالمی  مهوری  �ب �خ رسود  اّول�ی امل:  م�خ سث ر  �ث اآ

مه دارم. �ب عر و �ت خ و سث ه های ط�خ �خ م�ی رخ

های شناختپنجره  2
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هم خانواده: به کلماتی می گویند که دارای حروف مشترک اند. هم خانواده ها از نظر معنی به هم نزدیک اند و بیشترشان از زبان عربی گرفته 
شده اند.

 علم: عالم، معلّم، تعلیم    حروف مشترک: )ع، ل، م(

 عمل: عامل، عّمال، َعَملِه    حروف مشترک: )ع، م، ل(

 ُحسن: احسان، محسن، تحسین   حروف مشترک: )ح، س، ن(

با دّقت در مثال های آورده شــده این نکته را درمی یابیم که در تمام کلماتی که هم خانواده اند باید حروف مشــترک به ترتیب آورده شــود. در 

مثال اّول و دوم حروف مشترک اند ولی ترتیب قرار گرفتنشان در کلمات حّتی معنی را هم عوض کرده است. پس دو کلمه ی »عالِم و عاِمل« 

با هم، هم خانواده نیستند، زیرا طرز قرار گرفتن حروف مشترکشان با هم فرق دارد، ترتیب در اّولی »ع، ل، م« و در دومی »ع، م، ل« است.

ود. د �ب �ی وا�ه ر �خ �ت �ت
م مو�خّ مًا در امال �ه گی کلما�ت ح�ت رژ احخ�ت ا�ی�خ و�ی �خ م، �با د�ت�ت و �ژ ا�خ رخ �ی عرخ

در درس گذشته با جمله و انواع آن آشنا شدید.

در این درس می آموزیم که هر جمله دارای دو بخش اصلی است: نهاد، فعل

 نهاد: بخشی از جمله است که درباره اش خبری می دهیم و یا بخشی از جمله است که حالتی را می پذیرد.

 فعل: قسمتی از جمله است که معنای انجام دادن کار یا پذیرفتن حالتی را دارد.

 زهیر آمد.
     نهاد   فعل

 زهیر به خانه برگشت.
     نهاد                فعل

 رها به دوستش لبخند زد.
     نهاد                     فعل

همان طور که در این سه مثال  می بینید، معموالً نهاد در اّول جمله و فعل در آخر جمله می آید. 
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 1 معنای واژه های زیر را در ابرهای روبه رویشان بنویسید:

 احسان:   پیشیه:   هراسیدن: 

 سرا:    مایه:   آشیانه: 

 2 درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید:
غ ص      الف( مفرد واژه های »اعضاء، اشیاء« به ترتیب »عضو، شیء« است. 

غ                   ص      ب( معنای واژه ی »تفاوت«، اختالف است.   

 3 هر واژه را با معنای درست آن هم رنگ کنید.

خشنودی
درنگ

صفا

شک
ون 
بد

پاکی

سهل

صبر

آسان

رضایتِمهر

عشق

البد

                                                             

 4 جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

)سهل، آسان، ساده()احسان، نیکی، محّبت()صبح، بامداد، پگاه(

صبح او را دیدم.

بامداد او را دیدم.

پگاه او را دیدم.

 5 درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.
غ ص      الف( غرور ُهدُهد باعث شد تا به دام کودکان بیفتد. 
غ ص      ب(  ابوالقاسم حالت در شعر »ای مادر عزیز« رضایت خدا را در رضایت خلق می داند. 

 6 آیا در شعر »ای مادر عزیز« شاعر هم رتبه و هم پایه ای برای عشِق مادر پیدا می کند؟ در کدام بیت به این موضوع اشاره شده است؟

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 7 در مصرع »این خانه، خانه ی تو و این دل، سرای تو« منظور از خانه ی اّول چیست؟

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

 8 در داستان ُهدُهد، پیرزن با گفتن این که »کالغ را نمی گیرند، بلکه پرندگان زیبا یا حیواناتی که گوشتشان خوراکی است را می گیرند« 
می خواست ُهدُهد را متوّجه چه نکته ای کند؟

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

 9 جاهای خالی »شعر ای مادر عزیز« را پر کنید.

ای ....................... که جانم فدای تو
............................................ و لطف و ...........................................

هرگز ..........................................  دوستان ........................................

................................... ، ........................................ از .................................... 

ای مادر عزیز........................................................................................ 

....................................................... تو................................................. است 

گر بود............................................................................ به دست من

 .................................................  و مهر و ...................................................

   این خانه، .................................................................................................

    .........................................................  اگر .....................................................

   زیرا ...............................................................................................................

    ...........................................  را .........................................

 10 حروف جاافتاده از کلمات را از میان حروف داخل کمانک انتخاب کنید )البته به معنی ها هم توّجه کنید(.
 خلـ.........ت: آفرینش )ق-غ(  ار.........باط: مربوط بودن، وصل بودن )ت-ط(

 احـ.........ان: نیکی )ص-ث-س(  .........فّکر: اندیشه کردن )ط-ت(
 بحـ.........: گفت و گو )ص-س-ث(  نـ.........رات: دیدگاه ها )ز-ض-ظ-ذ(
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 11 درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.
غ ص      الف( امالی عبارت »نغطه ی آفرینش« درست است. 
غ ص      ب( در مصرع »خشنودی تو مایِع خشنودی من است« غلط امالیی وجود ندارد.  

 12 در زیر بخشی از امالی دانش آموزی آورده شده است. خودتان را به جای معّلم بگذارید و امال را صحیح کنید.  

سحل،  تو،  رظاِی  سرا،  حواس،  تمع،  ُهدهد،  هوشیاری،  ذیرکی،  اشتباه، 
اخالق، آغاِز آفرینش، تماشای  محّبت، ِمهر، صفا، لطف، دقیق، پیشه، 

آفرینش الهی، اخطیار

 13 حروف اصلی هر کلمه را در داخل جای خالی روبه روی آن بنویسید.
 شاعر )............ ، ............ ، ............(  مشغول )............ ، ............ ، ............(

 منظور )............ ، ............ ، ............(  افکار )............ ، ............ ، ............(

 14 درستی و نادرستی موارد زیرا را مشخص کنید.
غ ص      الف( هم خانواده ی واژه ی »حواس«، »ُحسن« است.  
غ ص      ب( برای اینکه دو کلمه با هم، هم خانواده باشند، فقط هم معنی بودنشان کافی است. 

 15 در جدول زیر در هر خانه دو هم خانواده آمده است. با اضافه کردن یک هم خانواده ی دیگر به هر یک از خانه ها جدول را کامل کنید.

نظم ارسال
رسول

شرفجذب
ا

شرف
جّذاب

ناظم

 16 موارد خواسته شده در جمالت زیر را در جاهای خالی بنویسید.
نهاد ......................................... الف( امیر درس هایش را خواند. 
فعل .........................................  ب( او به دیگران کمک می کند. 
فعل ......................................... ج( مادر به من کتابی هدیه داد. 
فعل ......................................... د( من هدیه را از کیف درآوردم. 
نهاد ......................................... هـ( خورشید به مردم لبخند می زند. 
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 17 درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.
غ  ص      الف( نهاد در آخر جمله و فعل در ابتدای جمله می آید. 

غ ص      ب( در جمله ی »علی و مادرش به خانه ی ما آمدند.«، »علی و مادرش« نهاد است. 

 18 برای نهادهای داده شده جمله بنویسید.
الف( شهیدان ............................................................................................................ .          ب( پدر و مادرها ............................................................................................................ . 
ج( دوسِت من ............................................................................................................ .          د( معلّم ................................................................................................................................... .

 19 جاهای خالی را به درستی پر کنید.
الف( نام دیگر کتاب سندبادنامه ..................................................... یا ..................................................... است.

ب( سراینده ی نخستین سرود جمهوری اسالمی ..................................................... است.

 20 درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.
غ ص      الف( ابوالقاسم حالت در زمینه ی پزشکی هم فّعالیت داشته است.  
غ ص      ب( ظهیری سمرقندی کتاب سندبادنامه را از عربی به فارسی ترجمه کرده است. 

 21 نام شاعر یا نویسنده ی کتاب زیر را بنویسید.

خامه اد � ݩخدݣݣ�ب ��

 22 جاهای خالی را پر کنید.
الف( مخالف )متضاد( واژه ی »پسندیده« ..................................................... است.
ب( مخالف )متضاد( واژه ی »نیکوکاری« ..................................................... است.

ج( کلماتی که با معلّم ارتباط دارند ..................................................... و ..................................................... و ..................................................... اند.

 23 درستی و نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.
غ ص      الف( مفرد واژه ی »معلومات« علوم است. 
غ ص      ب( در جمله ی »پرنده ها ............................ آسمان آبی پرواز کردند.« حرف، »در« جای خالی را پر می کند. 

 24 هر واژه از ستون »الف« را به صفت مناسب آن در ستون »ب« وصل کنید. 

زیرک 
آرام 
نیک

متفاوت

دانش آموز
دریا
نگاه

رفتار

   الف               ب



کتاب کار  

عزیزانم، بعد از خواندن این داستان جدول زیر را کامل کنید.

»غرور«

در روزگاران قدیم هدهدی در جنگل زندگی می کرد. یک روز از تنهایی خسته شد. هوای تماشای شهر به سرش افتاد. به سوی شهر 

پرواز کرد. رفت روی یک درخت نشست و شروع به آواز خواندن کرد.

بّچه ها صدایش را شنیدند. به فکر افتادند که هدهد را به دام بیاندازند.

هدهد وقتی بّچه ها را دید خنده اش گرفت. در این میان درویشی رسید و به هدهد گفت: »به چه می خندی؟«

هدهد گفت: »به بی خردی این بچه ها که برای من دام می گسترانند و نمی دانند که من از روی هوا، آب را در زیر زمین می بینم.«

درویش گفت: »مغرور مشو و به کار دشمن نخند. می ترسم که با همه ی زرنگی ات به دام بیفتی.«

بّچه ها مشغول کارشان بودند. یکی گفت: »دام بی دانه بی فایده است. مگر می شود بی دانه، شکار به دام بیافتد.« 

بّچه ها رفتند و کرمی پیدا کردند و آن را در دام گذاشتند. بّچه ها کنار رفتند و درویش هم رفت.

هدهد فکر کرد که این کرم غذای لذیذی است. اینطرف و آنطرف را نگاه کرد و دید کسی نیست. 

از شّدت خوشحالی دام را فراموش کرد و پایین آمد، ولی گرفتار دام شد. بّچه ها بیرون آمدند و هدهد را گرفتند. در این زمان درویش 

که دوباره گذرش به آنطرف افتاده بود آمد و هدهد را گرفتار دید جلو آمد و به هدهد گفت: »می بینم گرفتار شدی!«

هدهد گفت: »ای مرد دانا حق با تو بود. طمع مرا کور کرد. 

دستم به دامنت مرا از چنگ این ها رهایی بده.«

درویش گفت: »آنچه از دستم برآید می کنم.« 



درویش بّچه ها را صدا کرد و گفت: »فرزندانم، آزار این مرغ 

کاری زشت و ناشایست است. این پرنده را رها کنید و شما هم 

مشغول کاری شوید که به بدنتان نیرو دهد و شما را محبوب کند. مردمان 

خوب آنهایی هستند که آزارشان به دیگران نرسد و از گرفتاران حمایت کنند.«

بّچه ها پند مرد را پذیرفتند و هدهد را رها کردند.

الف( با توّجه به داستان جدول روبرو را کامل کنید.

عنوان/ نام داستان
شخصیت ها

مکان یا فضای داستان
زمان رخداد داستان

پیام داستان
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)60 دقیقه - 20 نمره(

)3(  1  اشعار و عبارات زیر را معنا کنید. 
الف( هر گل و برگی که هست یاد خدا می کند / بلبل و قمری چه خواند یاد خداوندگار

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

ب( جهان جمله فروغ روی حق دان / حق اندر وی ز پیدایی است پنهان
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ج( اندیشه کردن اندر کار خالق و مخلوق روشنایی افزاید اندر دل
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)3/5(  2 معنای واژه های مشخص شده را بنویسید. 
الف( این همه خلق را که شما بینید ................................................................................................................................................................ 

ب( ناله ی موزوِن مرغ ..........................................................................................................................................................................................................
ج( هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار .................................................................................................................................................
د( بر روی صخره حک کردن ...................................................................................................................................................................................

هـ( خیز  و غنیمت شمار  ...............................................................................................................................................................................................

)1(  3 به سؤال زیر پاسخ کامل دهید. 
الف( چرا باید بدی را روی شن نوشت و خوبی را روی سنگ حک کرد؟

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

)1(  4 جاهای خالی زیر را به درستی پر کنید. 
الف( عالمت جمله ی پرسشی ................................... است.

ب( جمله ای که بیانگر احساس باشد، جمله ی ................................... است.

)2(  5 جدول زیر را کامل کنید. 

سه حرف مشترکهم خانوادهواژه

غفلت

تعالی

)0/5(  6 در بیت زیر نهاد کدام است؟ 
»برگ درختان سبز در نظر هوشیار        هر ورقش دفتری است معرفت کردگار«

4( هوشیار 3( برگ درختاِن سبز  2( برگ درختان  1( برگ 

)0/5(  7 کدام گزینه در مورد نوع جمله در مصرع »خیز و غنیمت شمار« صحیح است؟ 
4( امری 3( خبری  2( پرسشی  1( عاطفی 

 8 در کدام گزینه جای اجزای بیت »هرگز نشد محّبت یاران و دوستان / هم پایه ی محّبت و مهر و وفای تو« به درستی مرتب شده است؟     )0/5(
1( هرگز نشد هم پایه ی محّبت و مهر و وفای تو، محّبت یاران و دوستان

2( هرگز محّبت یاران و دوستان، هم پایه نشد.
3( محّبت یاران و دوستان هرگز هم پایه ی محّبت و مهر و وفای تو نشد.
4( هم پایه ی محّبت و مهر و وفای تو، محّبت یاران و دوستان هرگز نشد.
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)2(  9 با واژه ی »سپاس داری« چهار جمله در انواع مختلف بنویسید. 
الف( جمله ی خبری: ....................................................................................................................................................................
ب( جمله ی پرسشی: ....................................................................................................................................................................
ج( جمله ی امری: .............................................................................................................................................................................
د( جمله ی عاطفی: .........................................................................................................................................................................

)2(  10 بیت زیر را بازگردانی و نهاد و فعل های آن را نیز مشخص کنید. 

»باد بهاری وزید از طرف مرغزار       باز به گردون رسید ناله ی هر مرغ  زار«
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

)2(  11 هر نویسنده را به اثرش وصل کنید. 

تاریخ طبری سعدی 
بوستان، گلستان ظهیری سمرقندی 

گلشن راز ابوعلی بلعمی 
ترجمه ی سندبادنامه شیخ محمود شبستری 

)2(  12 تصویر مقابل را در یک بند توصیف کنید. 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................................................................
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با توجه به این مصرع که می گوید:
"ز ورزش میاسای و کوشنده باش"

ــنهاد  ــت"! پیش ــش نیس ــب "حس ــرای ورزش، خ ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
ــم  ــا ه ــا م ــود ت ــراع ش ــر اخت ــه زودت ــر هرچ ــای زی ــم ورزش ه می کنی

ــویم! ــاب ش ــکار حس ورزش

اسکی روی تاکلیف دیگران: 
مخصوص کسانی که مشق ها 

را از روی هم می نویسند!

مارپیچ سرعت: مخصوص 

کسانی که تا می فهمند 
پرسش کالسی دارند، 
مدرسه را به "سرعت"، 

می پیچانند!

بوکس: این ورزش شبیه 
همان بوکس عادی است، 
فقط با این تفاوت که کل 

کالس می ریزند سر شاگرد 
اول کالس، و دِ بزن!

شنای زیرآبی: ویژه ی 
کسانی که هنگام تکلیف 
نوشتن، بخشی از مشق ها 

را "زیرآبی" می روند و 
نمی نویسند!

پرتاب دفتر:  این ورزش سالی 

یک بار بعد از امتحانات آخر 
سال انجام می شود و در آن 

هر کس دفترهای مشقش را به 
نقطه ی دورتری پرتاب کند تا از 

آن خالص شود، برنده است!

ورزش های فکری: 
سخت ترین نوع ورزش است. در 
این ورزش، ما درس نمی خوانیم 
و "فکر می کنیم موفق می شویم"، 

"فکر می کنیم زرنگیم"، "فکر 
می کنیم شب امتحان می رسیم 
همه ی درس را بخوانیم" و...!

 




