
راهنمای استفاده از کتاب

گام گام 22
درسنامه

ویژگی های درسنامه آموزشی
1. در هر درس خط به خط کتاب درسی به صورت موشکافانه بررسی و تحلیل شده است.

گون به همراه معنی روان بیان شده است. گان هر جمله و بیت به صورت کامل با معانی گونا 2. واژ
3. دانش های ادبی و زبانی جمالت و بیت ها به طور کامل آورده شده است.

۴. شعرخوانی ها و روان خوانی ها نیز با توضیح کامل آورده شده است.
۵. درسنامه هایی تحت عنوان »دانش های زبانی و ادبی« برای آموزش درس ارائه شده است.

6. پاسخ کارگاه متن پژوهی به طور کامل آورده شده است.
گان مهّم امالیی در انتهای هر درس آورده شده است. گان جدید درس به همراه واژ 7. واژ

8. آموزش کاملی برای دانش های ادبی و دستور به صورت دو ضمیمه در انتهای جلد اول آورده شده است.

گام گام 33
 پـرسش
تشریحی

ویژگی های پرسش های تشریحی
1. سؤاالت امتحانی هر درس در قالب سه قلمرو »زبانی«، »ادبی« و »فکری« آورده شده است و سؤاالت »گونه شناسی و 

تاریخ ادبّیات« برای کامل شدن سؤاالت اضافه شده است.
2. سؤاالت هر درس کلیۀ مطالب آن درس را پوشش می دهد.

3. پاسخ تشریحی تمام سؤاالت آورده شده است.
۴. این سؤاالت می تواند منبع مناسبی برای ارزشیابی دبیران گرامی باشد.

گام گام 11
فیلم

ویژگی های فیلم آموزشی
1. برای استفاده از فیلم های آموزشی هر درس QR-Code های صفحه  بعد  را  اسکن کنید.

2. در هر  درس مطالب کتاب درسی  به طور کامل تدریس شده است.

برای کسب بهترین نتیجه در امتحانات مدرسه  گام های زیر را به ترتیب برای هر فصل طی کنید. 

بارم بندی درس فارسی دهـــم

و هـا نوبت دوم نوبت اولقلمــر

77زبانی
۵۵ادبی
88فکری
2020جمع

بارم آزمون نوبت دوم ۶ نمره )درس 1 تا 9( و 1۴ نمره 

)درس 10 تا 18( است.
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درس اّول | ستایش ـ چشمه ـ پیرایۀ خرد

سـؤاالت امتحانى درس

معنی واژگان مشّخص شده را بنویسید.
۲- در آبگیری سه ماهی بود: دو حازم، یکی عاجز ۲- الهی، فضِل خود را یار ما کن  

۲- فروِغ رویت اندازی سوی خاک ۲- زهی گویا ز تو، کام و زبانم  
۲- گفت: درین معرکه، یکتا منم ۲- بارها دست برد زمانۀ جافی را دیده بود.  

۲- زین نََمط آن مست شده از غرور ۲- باغ ز من صاحب پیرایه شد  
۲-- داده تنش بر تن ساحل، یَله ۲- چون صورت شد که مرده است، بینداخت. 

۲-- خواست کزان ورطه، قدم درکشد ۲-- وان همه هنگامۀ دریا بدید  
۲-- برای هر یک از واژه های زیر یک هم خانواده بنویسید.

ت( سازش:  پ( فضل:  ب( فراغت:  آ( فروغ: 

۲-- در متن زیر چند غلط امالیی هست؟ درست آنها را بنویسید.
ک، یزدان خاّلق، رز  اقی که فظلش را روزی ما قرار داده است، اندیشیده اید؟ به آن چشمۀ قلغله زن و تیزپا بنگرید که  »تاکنون به آیات کردگار هفت افال
چه زیباست! به صحرا و گلبن های هامل بوی زیبا نگاه کنید که چه جالب است! هنگامه های دریاها را در ذهن خود مجّسم کنید و به این همه زیور 
و پیرایه های شگفت انگیز توّجه کنید. به چه نتیجه ای می رسید؟ شاید یکی از نتایج، رهایی از ورتۀ خودخواهی و رسیدن به ایمان واقعی باشد.«

۲--  روابط معنایی واژگان زیر را بنویسید.
ت( تیر و کمان:  پ( گل و خار:   ب( زهی و مرحبا:   آ( رّزاق و خّلاق:  

۲-- نقش اجزای مشّخص شدۀ هر یک از جمالت زیر را بنویسید.
ب( پروردگار فضل خود را یار ما کرد. ک آفرید.  ک، انسان را از خا آ( کردگار هفت افال

ت( ُگل از شوِق تو خندان در بهار است پ( تویی خاّلِق هر دانا و نادان  
ج( درین معرکه، یکتا منم ث( گشت یکی چشمه ز سنگی جدا 

چ( ابر ز من، حامل سرمایه شد

۲-- در هر یک از بیت های زیر، گروه های اسمی و هستۀ هر یک را مشّخص کنید.

بدیــدآ( چشــمۀ کوچــک چــو بــه آنجــا رســید دریــا  هنگامــۀ  همــــه  وان 

ک تابنــاکب( قطــرۀ بــاران کــه درافتــد بــه خــا ُگهــر  بـــس  بدمـــد  زو 

۲-- در هر یک از بیت های زیر آرایه ها را مشّخص کنید.
زبانــم و  کــــام  تــو،  ز  گویــا  زهـــی  تویــــــی هم آشــــــکارا، هـــــم نهانــمآ( 
از آنـــــش رنگ های بی شــــــمار اســـتب( ُگل از شـــوِق تـــو خندان در بهار اســـت
تــیزپــــــاپ( گشــت یکــی چشــمه ز ســنگی جــدا چـــهره نما،  ُغلـغلـــه زن، 
آغــوش مــن بِــدوم، ســبزه در  مــنت( چــون  دوش  بــر  و  ســر  بــر  زنــد  بوســه 
شــد ســرمایه  حامــل  مــن،  ز  ابــر  شــدث(  پیرایــه  صاحــب  مــن  ز  بــاغ 
ــه ــی زلزل ــند یک ــه مانـــــ ــت ب یَلــهج( راســــــ ســاحل،  تــن  بــر  تنــش  داده 

ـ پيراية خرد ـ چـشمهـ  ستايشـ  1
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ابیات زیر را به نثر روان برگردانید.

ک افــا هفــت  کردگــــاِر  نــــام  بـــه  خــاک۲--  کفــی  از  آدم  کــرد  پیــدا  کــه 

زبـــانم و  کــــام  تــو،  ز  گــــویا  نهانــم۲-- زهــی  هــم  آشــکارا،  هــم  تویــی 

اســت۲-- ُگل از شــوِق تــو خنــدان در بهــار اســت بی شــمار  رنگ هــای  آنــش  از 

هــدف۲--  گــــــه بــه دهــان، بر زده کــــف، چون صـــدف بــر  رود  کــه  تیــری  چــو  گاه 

ِشَکـــــن  مــو،  ســر  ز  بگشـــایم  مــن۲-- چــون  بــه  را  خــود  رخ  ببینــد  مــاه 

ک خــا بــه  افتــد  در  کــه  بــاران  تابنــاک۲-- قطــرۀ  ُگهــر  بــس  بدمــد  زو 

شــد ســرمایه  حـــــــامل  مــن،  ز  شــد۲-- ابــــر  پیرایــه  صاحــب  مــن  ز  بــاغ 

کــر کــرده  فلــک  بــرآورده،  زهــره در۲-- نـــــعره  شــده  کــرده،  ســیه  دیــده 

یَلــه۲-- راســـــــــت بــه ماننــد یکـــــــی زلزلــه ســاحل،  تــن  بــر  تنــش  داده 

با توّجه به هر یک از بیت های زیر مفهوم واژه یا عبارت مشّخص شده را بنویسید.  --۲

ک افــا هفــت  کــردگاِر  نــام  بــه  کآ(   خــا کفــی  از  آدم  کــرد  پیــدا  کــه 
پدیــدار آیــی  بهــار   وقــت در  چــو  رخســارب(  ز  بــرداری  پــرده  حقیقــت، 
منــم یکتــا  معرکــه،  دریــن  گفــت:  منــمپ(  صحــرا،  و  ُگلبــن  ســرِ  تــاِج 

شــد  ســرمایه  حامــل  مــن،  ز  شــدت(  ابــر  پیرایــه  صاحــب  مــن  ز  بــاغ 
نیلوفــری پــردۀ  ایــن  بُــِن  در  کیســت کنــد بــا چــو منــی همســری؟ث( 

با توّجه به بیت های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.  --۲

آنجــا رســید  بــه  بدیــد»چشــمۀ کوچــک چــو  دریــا  هنگامــۀ  همــه  وان 
در کشــد قــدم  ورطــه،  کــزان  کشــدخواســت  برتــر  حادثــه  از  خویشــتن 
مانــد خامــوش  و  خیــره  چنــان  مانــد«لیــک  کــز همــه شیرین ســخنی گــوش 

ب( »قدم درکشیدن« چه مفهومی دارد؟ آ( کدام بیت آرایۀ »حس آمیزی« دارد؟ آن را مشّخص کنید. 
ت( مفهوم بیت سوم چیست؟ پ( مفهوم دو بیت اّول چیست؟ 

۲-- مفهوم هر یک از جمالت زیر  را بنویسید.

آ( تا روزی خدا تمام نشده، به در خانۀ دیگری نروم. 
ب( تا قدم به بهشت نگذاشته ام، از هوای نفس و شیطان غافل نباشم.

گونه شناسى و تاريخ ادبّيات

جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید. --۲

.  عطّار انتخاب شده است.  . . . . . . . . . . . . . آ( شعر »به نام کردگار« از کتاب .

. شاعر و عارف قرن هفتم است.  . . . . . . . . . . . . . ب( »الهی نامه« از آثار .

.است. . . . . . . . . . . . . . پ( »الهی نامه« در قالب .

. است. . . . . . . . . . . . . . . و سرودۀ . . . . . . . . . . . . . . ت( شعر »چشمه و سنگ« در قالب.

. است. . . . . . . . . . . . . . ث( ترجمۀ کلیله و دمنه به زبان فارسی اثر .

. در آثار ادبی دیده می شود.  . . . . . . . . . . . . . . و . . . . . . . . . . . . . . ج( »ادبّیات تعلیمی« در قالب .

پنج اثر که جنبۀ تعلیمی دارند، نام ببرید.  --۲
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درس اّول | ستایش ـ چشمه ـ پیرایۀ خرد

- فضل: لطف، توّجه، رحمت، احسان۲
- حازم: محتاط۲
- زهی: خوشا، آفرین، شگفتا۲
- فروغ: روشنایی، پرتو۲
- جافی: ستمگر، ظالم۲
- معرکه: میدان جنگ، جای نبرد۲
- پیرایه: زیور و زینت۲
- زین نمط: بدین ترتیب۲
- صورت شد: به نظر آمد، تصّور شد۲

-- یله: رها، آزاد )یله  دادن: تکیه دادن(۲
-- هنگامه: غوغا، داد و فریاد، شلوغی۲
-- ورطه: گرداب، گودال، مهلکه، گرفتاری۲
-- ب( فراغت: فارغ ۲ آ( فروغ: افروغ1 

ت( سازش: سازنده پ( فضل: فاضل   
-- فظل  فضل / قلغله  غلغله / هامل  حامل / ورته  ورطه۲
-- ب( زهی و مرحبا: ترادف۲ آ( رّزاق و خّاق: تناسب 

ت( تیر و کمان: تناسب پ( گل و خار: تضاد     
-- ک )نهاد( انسان )مفعول( آفرید )فعل(.۲ آ( کردگار هفت افا

ب( پروردگار )نهاد( / فضل )مفعول( / یار )مسند( / کرد )فعل(.  
پ( تو )نهاد( / خّاق )مسند( / یی ]= هستی[ )فعل(.   

ت( ُگل )نهاد( / خندان )مسند( / است )فعل(.  
ث( یکی چشمه )نهاد( / جدا )مسند( / گشت )فعل(.  

ج( یکتا )مسند( / من )نهاد( / م ]= هستم[ )فعل(.   
چ( ابر )نهاد( / حامل سرمایه )مسند( / شد )فعل(.  

-- / گروه سوم: آن همه ۲ / گروه دوم: آن جا  اّول: چشمۀ کوچک  آ( گروه 

هنگامۀ دریا

ب( گروه اّول: قطرۀ باران / گروه دوم: خاک / گروه سوم: او   

گروه چهارم: ُگهر تابناک  

-- آ( مراعات نظیر: کام، زبان / تضاد: آشکارا ≠ نهان / کام  دهان۲
ب( تشخیص: خندان بودن گل/ خندان بودن گل  شکوفایی   
 / شتابان  پا   تیز  پ( چهره نما  خود نمایی کننده ـ   

تشخیص: نسبت دادن »چهره نمایی و تیزپایی« به چشمه
اضافۀ   / شمردن  دوست داشتنی  و  عزیز  زدن   بوسه  ت(   

استعاری )تشخیص(: آغوش من / تشخیص: بوسه زدن سبزه
ث( سرمایه  باران / پیرایه  گل ها و گیاهان/   
 / باغ  پیرایه شدن  صاحب  و  ابر  سرمایه دار شدن  )تشخیص(:  استعاره 

موازنه: هم وزنی یک به یک واژه های دو مصراع

1. اَفروغ: روشنی، روشنایی، تابش

تن  )تشخیص(:  استعاری  اضافۀ   / زلزله  دریا   تشبیه:  ج(   
ساحل، تن دریا

با نام آفرینندۀ هفت آسمان )جهان هستی( آغاز می کنم که حضرت ۲--
ک آفرید. آدم را از مشتی خا

چه خوش است که زبان و دهانم از لطف تو گویا شده و تمام آشکار ۲--
و نهان وجود من تو هستی.

گل از شوق دیدار تو در فصل بهار خندان و شکوفا شده و به همین ۲--
خاطر رنگ های بی شمار دارد.

گاهی به خاطر سرعت مانند صدف دهانش کف آلود می شد و گاهی ۲--
مانند تیری بود که به سرعت به سوی هدف می رود.

وقتی چین و شکن موهایم را باز می کنم، ماه چهرۀ خود را در من ۲--
می بیند.

قطـرۀ بارانـی کـه بـر زمیـن می افتـد، از آن مرواریـد درخشـانی بـه ۲--
وجـود می آیـد.

ابر سرمایه اش را که باران است، از من گرفته است و باغ هم زینت و ۲--
زیبایی اش را از من گرفته است.

دریـا فریـاد می کشـید طـوری کـه بـا فریـادش گـوش آسـمان را کر ۲--
کـرده بود و از خشـم چشـمانش سـیاه شـده بـود و همـه را از ترس 

می کـرد. زهره تَـَرک 
دریا درست مانند زلزله ای بود که تنش را بر روی ساحل رها کرده بود.۲--
آ( پیدا کرد: آفرید. ۲--

ب( پرده  برداری: نشان  دهی.  
پ( صحرا: دشِت سرسبز   

ت( سرمایه: باران / پیرایه: گل ها و گیاهان  
ث( پردۀ نیلوفری: آسمان الجوردی  

ب( دوری کردن و دور شدن۲-- آ( بیت سوم )شیرین سخنی( 
ت( حیرت و شگفت زدگی پ( دوری از خطر   

اق بودن خدا۲-- آ( بی نیازی از خلق/ تکیه به رزّ
ب( دوری از هوای نفس تا آخر عمر  

آ( الهی نامه                                      ۲--
ب( فریدالدین عطّار نیشابوری  

پ( مثنوی     
ت( مثنوی / نیما یوشیج )علی اسفندیاری(   

ث( نصراهلل منشی  
ج( شعر / نثر  

قابوس نامه ـ کلیله و دمنه ـ گلستان ـ بوستان ـ مثنوی معنوی                                      ۲--

هسته هسته

هسته

هسته هستههسته

هسته




