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ِلْم داره و اگه  ریاضی کتابیه که خیلی ها ازش می ترسن و باهاش سخت ارتباط می گیرند؛ ولی خوب ریاضی هم مثل بقیۀ درس ها 
لمش رو یاد بگیرید، تمومه. سعی نکنید ریاضی رو حفظ کنید، بلکه یاد بگیرید؛ اونم با مثال و تمرین. در ضمن بعد از کالس درس 
سریع بیایید سراغش، نذارید برای یک هفته یا یک ماه بعد، دیر میشه. اگه از درساتون عقب افتادید یا می خواهید یه معلم خوب و 

تمام وقت و کامل بهتون معرفی کنم، »ریاضی« دروس طالیی اینجاست! همیشه همراهتونه و در دسترس شماست. نگران نباشید!
با این کتاب شب امتحان رو خیلی زود جمع می کنید؛ چون ما به درس ریاضی توجه ویژه داریم. جاهایی که همه با ریاضی مشکل دارن 
)ما بهش می گیم سیاه چاله های آموزشی براتون خوب توضیح دادیم و با مثال و تمرین تقویتشون کردیم در نهایت اگه پولی برای معلم 
خصوصی تون در نظر گرفتید، فراموش کنید. می تونید اونو جای بهتری خرج کنید؛ چون دیگه نیازی بهش ندارید. کار کردن با دروس طالیی 

خیلی راحته و سریع به هدفتون می رسید.

W	مفاهیم آموزشی
W	کتاب درسی پاسخ  به تمامی پرسش ها و تمرین ها ی 
W	نکته، بدفهمی رایج
W	 موارد مهم و سؤال های امتحانی 
W	ارزشیابی مستمر همراه با پاسخ و بارم بندى
W	آزمون جمع بندی همراه با پاسخ و بارم بندی
W	جدول بودجه بندی
W	آزمون های پایانی دی و خرداد همراه با پاسخ و بارم بندی

ریاضی )1(

 فصل 1: مجموعه، الگو و دنباله 

 درس 1: مجموعه های متناهی و نامتناهی  

مفاهیم آموزشی

1-1- مجموعه های اعداد
همان طور که می دانید مجموعه هایی از اعداد هستند که در ریاضیات بیشتر با آنها سروکار داریم و باید آنها را همواره به خاطر داشته باشیم، این 

مجموعه ها عبارت اند از:
� = { , , , ,...}1 2 3 4  : ( )� - مجموعۀ اعداد طبیعی

 W = { , , , ,...}0 1 2 3    : ( )W - مجموعۀ اعداد حسابی
 � = - - -{..., , , , , , , ,...}3 2 1 0 1 2 3  : ( )� - مجموعۀ اعداد صحیح 

 � = - -{..., ,..., ,..., ,..., ,..., ,..., ,...}1 1
2

0 1
3

1
2

1 � یا �= ∈ ≠{ | , , }a
b
a b b 0  : ( )� - مجموعۀ اعداد گویا 

: اعدادی که نتوان آنها را به صورت نسبت دو عدد صحیح نشان داد یا به بیان دقیق تر اعدادی که نمایش اعشاری  ( )′� - مجموعۀ اعداد گنگ

..., , ,π 3 2 بی پایان و نامتناوب دارند، مانند
 � �∪�= ′ : مجموعۀ تمام اعداد گویا و گنگ را روی هم مجموعۀ اعداد حقیقی می نامیم؛ یعنی داریم:  ( )� - مجموعۀ اعداد حقیقی 
 � � � � � �⊆ ⊆ ⊆ ⊆ ′ ⊆W , نکته: رابطۀ زیرمجموعه بودن بین مجموعه های مهم باال به صورت روبه رو است:  

2-1- بازه ها 
� وجود دارند که مشخص کنندۀ یک قطعه از محور اعداد حقیقی هستند که آنها را »بازه« یا »فاصله« می نامیم.  گونۀ دیگری از زیرمجموعه های 

تقسیم بندی بازه ها به صورت زیر است:
: بازه هایی که شامل هر دو نقطۀ انتهایی خود باشند را بازۀ بسته می نامیم. نمایش  [ , ]a b 1( بازۀ بسته

محوری این  گونه بازه ها به شکل یک پاره خط است که هر دو نقطۀ انتهایی آن توپر می باشد.
: اگر نقاط انتهایی یک بازه را از آن حذف کنیم، یک بازۀ باز خواهیم داشت. برای نمایش  ( , )a b 2( بازۀ باز 

محوری اینگونه بازه ها، باید نقاط انتهایی پاره خط وصل کنندۀ a و b را توخالی درنظر بگیریم.
باز خواهیم داشت نمایش محوری بازه های نیم باز  بازۀ  بازه را حذف کنیم یک  انتهایی  از دو نقطۀ  اگر یکی   : ( , ]a b یا  [ , )a b 3( بازۀ نیم باز 

به صورت مقابل است:
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پ( اعداد زیر را ... .

17 0 200
2
2 6 2 5 25

3
9, , , , / , , ,π − −

 

� - = {..., , , , }- - - -4 3 2 1 ت( مجموعه اعداد صحیح ... .   
-، این مجموعه فقط یک عضو دارد و آن عدد صفر است. =� { }0 �− ... ؟  ث( مجموعه 

2 45 7
2
6 4 9 2/ , , , / , ,− − −π 2- هریک از اعداد... . 

گنگ هستند. π اعدادی  - و  2 اعداد 

نکه اوالً باید توجه داشت هر عددی  اغلب، دانش آموزان فکر می کنند فقط اعداد رادیکالی، گنگ هستند حال آ

25 گنگ نیست زیرا 25 عددی مربع کامل است و جذرش  که زیر رادیکال قرار داشته باشد، گنگ نیست مثاًل 

25 پس فقط آن دسته از اعداد رادیکالی، گنگ هستند که نتوانیم آنها را به  5= از زیر رادیکال بیرون می آید:

173 نها را از زیر رادیکال بیرون بیاوریم مانند: شکل توانی از  فرجۀ رادیکال بنویسیم یا به زبان ساده تر نتوانیم آ

ثانیًا فقط اعداد رادیکالی نیستند که گنگ محسوب می شوند بلکه هر عددی که نمایش اعشاری بی پایان و نامتناوب 

π  که حاصل تقسیم محیط دایره بر قطرش می باشد و می دانید  داشته باشد، گنگ است، مانند عدد معروف به 

) π �3 14/ π ادامه  دهیم، بازهم قاعدۀ معّینی برای تکرار آنها پیدا نمی کنیم.) که هر قدر ارقام اعشار را در عدد 

بازه ها

3 سؤال متن    

کرد؟ خیر، نمی توان تمام اعضای مجموعۀ  کرد؟ آیا می توان اولین عدد حقیقِی بعد از 2- را مشخص  آیا می توان تمام اعضای A را فهرست 
و  پیوسته اند  به هم  زیرا مجموعۀ عددهای حقیقی  کرد،  نمی توان مشخص  را  از 2-  بعد  اولین عدد حقیقی  نمی توان شمرد.(  )یا  کرد  را فهرست   A

نزدیک ترین عدد به )2-( مشخص نیست.

3 فعاليت    

a و ... : گر   ا

نوع بازهبازهنمایش مجموعه اینمایش هندسی

{x | a x b}∈ < <�(a,b)باز

{x | a x b}∈ ≤ ≤�[ , ]a bبسته

{x | a x b}∈ ≤ <�[ , )a bنیم باز

{x | }∈ < ≤� a x b( , ]a bنیم باز

{x | }∈ < ≤� 1 5x( , ]1 نیم باز5

{x | }∈ - ≤ <� 3 2x[ , )-3 نیم باز2
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W	فرمول ها در یک نگاه، مفاهیم آموزشی
W	کتاب درسی پاسخ به همۀ فعالیت ها، تمرین ها و پرسش های 
W	نکته، راهکار حل مسئله و بدفهمی های رایج
W	عبارت هاى مهم و سؤال های امتحانی 
W	ارزشیابى مستمر در پایان هر فصل همراه با پاسخ و بارم بندى
W	جدول بودجه بندی آزمون های پایانی دی و خرداد
W	آزمون هاى پایانی دی و خردادماه همراه با پاسخ و بارم بندى
W	اشتباهات رایج در پاسخگویى به آزمون های پایانی دی و خرداد

امتحانی  سؤال های  به  پاسخ  یا  تمرین  حل  موقع  ولی  میاد  نظر  به  آسون  کالس  سر  گرفتنش  یاد  که  درسیه  یه  فیزیک  می دونیم 
می بینید که هیچی بلد نیستید. نگران نباشید! ما راه حل خوبى براتون داریم. حتمًا جملۀ توانا بود هر که دانا بود رو زیاد شنیدید. 
توانمندی  آدم های  اما  می دونن،  رو  چیزها  خیلی   خیلی ها،  نیست.  محض  دانایى  در  فقط  توانایى  بگیم  بهتون  می خوایم  امروز 
نیستند ما در کتاب فیزیک دروس طالیى به »توانا بود هر که تمرین کند« معتقدیم. مفاهیم آموزشی درسهامون پره از مثال و تمرین 
و تکرار. حتی جاهایى که بدفهمی ایجاد می کنه  رو کامل براتون توضیح دادیم. شب های امتحان هم، هر جا که حس کردیم ممکنه 

اشتباه کنید و بهتون گوشزد کردیم. یادتون نره تمرین و تکرار کلید موفقیت شماست. 

فیزیک )1(

فصل1:فیزیکواندازهگیری

ρ =
m
V

چگالی: 

فصل2:ویژگیهایفیزیکیمواد

 P F
A

= nI{ Âµ\e xnI{ ª¹ÀA½ فشار:  = Av آهنگ شارش حجمی شاره: 

 P P gh= +0 ρ A فشار در عمق h از سطح شاره:  A1 1 2 2v v= معادلۀ پیوستگی: 

P P P ghg = - =0 ρ فشار پیمانه ای: 

کار،انرژیوتوان فصل3:

 K m=
1
2

2v E انرژی جنبشی:  U K= + انرژی مکانیکی: 

 W F d= ( cos )θ E کار نیروی ثابت:  E U K U K1 2 1 1 2 2= ⇒ + = + اصل پایستگی انرژی مکانیکی: 

 W W W Wt = + + +1 2 3 ... E کار کل:  E Wf2 1- = کار نیروی اتالفی: 

 W K Kt = -2 1 P قضیه کار - انرژی جنبشی:  W
tav =

∆
توان متوسط: 

 U mgh= انرژی پتانسیل گرانشی: 
kÅnj KveoM ½jpIM Â]»oi ÁroºH

Áj»n» ÁroºH
= ×100 بازده: 

 W U·p» = - ∆ کار نیروی وزن: 

فرمول ها در یک نگاه
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 فلص 1:  یریگ و نادنا    کیزی 

مفاهیم آموزشی

1-فیزیکدانشبنیادی
برای بیان پدیده های فیزیکی از قانون، مدل و نظریه های فیزیکی استفاده می کنند که توسط آزمایش مورد آزمون قرار گرفته اند. مدل ها و نظریه های 
فیزیکی ممکن است در طول زمان تغییر کنند و یا حتی نظریۀ جدیدی جایگزین شود که ویژگی آزمون پذیری و اصالح نظریه های فیزیکی، نقطۀ 

قوت دانش فیزیک است.
2-مدلسازیدرفیزیک

مدل سازی فرایندی است که طی آن یک پدیدۀ فیزیکی را آن قدر ساده و آرمانی می کنیم تا امکان بررسی و تحلیل آن فراهم شود. در واقع برای 
مدل سازی یک پدیدۀ فیزیکی اثرهای جزئی را نادیده گرفته و اثرهای مهم و تعیین کننده را بررسی می کنیم. برای مثال در بررسی حرکت یک جسم 
 بر روی سطح زمین، جسم را به صورت یک ذره در نظر می گیریم و از نیروی  مقاومت هوا صرف نظر می کنیم. ولی نیروی اصطکاک وارد بر جسم 

به راحتی قابل صرف نظر کردن نیست.
کمیتهایفیزیکی 3-اندازهگیریو

به هر چیزی که قابل اندازه گیری باشد، کمیت فیزیکی می گویند، مثل جرم، جابه جایى، طول، زمان، تندی و ...
کمیت ها به دو بخش تقسیم می شوند:

75
jkø I§Ä




kg 1- کمیت های نرده ای )عددی(: کمیت هایى هستند که با یک عدد و یکای مشخص به طور کامل مشخص می شوند، مثل جرم: 

4
jkø I§Ä S¿]

J¼¹] Sµw¾M�� � �� ��m ( ) 2- کمیت های برداری: کمیت هایى هستند که عالوه بر عدد، یکای مناسب، جهت مشخصی هم دارند، مثل جابه جایى: 

. a  و شتاب: 


F نکات: 1- برای نوشتن کمیت های برداری از عالمت پیکان در باالی نماد کمیت استفاده می شود. مانند نیرو: 

F N= 20 2- اگر عالمت پیکان باالی یک کمیت برداری نیاید، مانند F و a، تنها اندازۀ آن کمیت برداری بیان شده است. مانند: 
4-اندازهگیریودستگاهبینالمللییکاها

1- تغییرناپذیری ویژگی های یکاهای مناسب برای اندازه گیری
2- دارای قابلیت بازتولید

 )SI( به دستگاه یکاهایى که مورد توافق بیشتر دانشمندان و مهندسان کشورهاست، دستگاه بین المللی یکاها می گویند که آن را با عالمت اختصاری 
نشان می دهند. 

از دیدگاه یکاها نیز کمیت ها را می توان به دو بخش تقسیم کرد:
1- کمیت های اصلی: کمیت هایى که یکای آنها به صورت مستقل تعریف شده است. )هفت کمیت، اصلی هستند(

2- کمیت های فرعی: کمیت هایى که برحسب کمیت های اصلی بیان می شوند.
 مجمع عمومی اوزان و مقیاس ها هفت کمیت را به عنوان کمیت اصلی انتخاب کرده است که اساس دستگاه بین المللی یکاها را تشکیل می دهند.

برخی از کمیت های فرعی

یکای فرعییکای )SI(کمیت فرعی

mتندی و سرعت s/m s/

m2m2مساحت

)انرژی )J kgژول  m s. /2 2

)نیرو )N kgنیوتون  m s. / 2

 کمیت های اصلی

نمادیکا )SI(کمیت اصلی

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdَکنِدال)شمع(شدت روشنایى
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11 فعالیت 3-1    

= 1 مثقال  گرم کیلوگرم       ،      4/6   1 = گرم  1000 خروار، من تبریز ... . 

1 مثقال = = )1()1( )1 مثقال(   ( )(
/
)( )ÏI£X¶

³o¬
ÏI£X¶

³o¬¼±Ã¨
³o¬

1
4 6
1

1
1000

= × -4 6 10 3/ کیلوگرم   

24 نخود = = 1 مثقال       ،       1 مثقال  گرم  کیلوگرم       ،      4/6   1 = گرم  1000  

1 نخود = = )1()1()1( )1 نخود(  ( )( )(
/
)( ) /j¼hº

ÏI£X¶
j¼hº

³o¬
ÏI£X¶

³o¬¼±Ã¨
³o¬

1
1
24

4 6
1

1
1000

4 6
24

=
××103

کیلوگرم  0 19 10 3/ × - کیلوگرم 0 19/ گرم  

گندم  96 = = 1 مثقال       ،       1 مثقال  گرم  کیلوگرم       ،      4/6   1 = گرم  1000  

گندم  1 = گندم(  1()1()1()1( = ( )( )(
/
)( ) /³k¹¬

ÏI£X¶
³k¹¬

³o¬
ÏI£X¶

³o¬¼±Ã¨
³o¬

1
1
96

4 6
1

1
1000

4 6
96

=
××103

کیلوگرم 0 048 10 3/ × - کیلوگرم 0 048/ گرم  

= 40 سیر = 1 مثقال       ،       640 مثقال  گرم  کیلوگرم       ،      4/6   1 = گرم   1000  

1 سیر = )1()1()1()1 سیر( = ( )( )(
/
)( )oÃw

ÏI£X¶
oÃw

³o¬
ÏI£X¶

³o¬¼±Ã¨
³o¬

1
640
40

4 6
1

1
1000

640 4
=

× //6
40 103×

کیلوگرم 73 6 10 3/ × - کیلوگرم =73 6/ گرم  

= 1 من = 1 مثقال       ،       640 مثقال گرم  کیلوگرم       ،      4/6   1 = گرم   1000  

1 من = = )1()1()1()1 من(  ( )( )(
/
)( ) /¸¶

ÏI£X¶
¸¶

³o¬
ÏI£X¶

³o¬¼±Ã¨
³o¬

1
640
1

4 6
1

1
1000

640 4 6
1

=
×

003
کیلوگرم  = × -2944 10 3 کیلوگرم =2944 گرم  

= 1 خروار = 1 من       ،      100 َمن 2کیلوگرم 944/  

1 خروار = = )1()1( )1 خروار(  ( )( )( / ) /nH»oi
¸¶
nH»oi

³o¬¼±Ã¨
¸¶

1
100
1

2 944
1

100 2 944= × کیلوگرم  = 294 4/ کیلوگرم   = 294400 گرم   

13 پرسش 3-1    

گزینه جرم ... ؟ کدام 
0 15 10 3/ × − kg  1 5 10 4/ × − kg   1 5 10 5/ × − kg  15 10 5× − kg  

0 00015 1 5 10 4/ /kg kg= × -

1 است. 5 10 4/ × - kg جرم زنبورعسل با نمادگذاری علمی به صورت 
کرده ایم؛ پس توان عدد ده، 4 واحد منفی می شود. چون ممّیز را 4 رقم جلو آورده ایم، یعنی به سمت مثبت محور حرکت 

13 تمرین 3-1    

 با توجه به ... .

7 µm  7 10 3× -  mm7 0 10 6/ × − mقطر میانگین یک گویچۀ )گلبول( قرمز

1 17 101/ × fm1 17 102/ ×   pm1 17 10 14/ × − mقطر هستۀ اتم اورانیوم

1 102×  mg1 10 1× -   g1 0 10 4/ × − kgکاغذ گیرۀ  جرم یک 

1 ns 1 10 3× -   µs1 0 10 9/ × − s
که نور مسافت 0/3 متر را در  زمانی 

هوا طی می کند.

1 103×   µs1 ms1 0 10 3/ × − s
که صوت مسافت 0/35 متر را  زمانی 

در هوا طی می کند.
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کبریت از مادۀ  گر شما یک قوطی  کوتولۀ سفید بسیار چگال هستند و چگالی آنها در SI حدود 100 میلیون است. ا 19- الف( ستاره های 
کنید. کبریت را با خط کش اندازه گیری  کیلوگرم می شد؟ ابعاد قوطی  تشکیل دهندۀ این ستاره ها در اختیار داشتید، جرم آن چند 

کبریت را 5، 3/6 و 1/5 سانتی متر اندازه گیری می کنیم:  ابعاد قوطی 

V cm m kg m m= = = = =-1 5 3 6 5 27 27 10 100 103 6 3 6 3/ / , / ,× × × ρ × ?  

ρ ρ × × ×= ⇒ = = =-m
V

m V kg100 10 27 10 27006 6  

کوتولۀ  کیلوگرم و مادۀ تشکیل دهندۀ انسان ها از جنس ستاره های  کرۀ زمین 7 میلیارد نفر، جرم میانگین هر نفر 60  گر جمعیت  ب( ا
گیرند؟ سفید فرض شود )فرض ناممکن!(، ابعاد یک اتاق چقدر باشد تا همۀ انسان ها در آن جای 

ρ = × × × ×100 10 7 10 60 420 10 4 2 106 3 9 9 11kg m m kg V/ / ,, ?= × = = =  

ρ
ρ

×

×

×
= ⇒ = = = = ⇒
m
V

V m m4 2 10
100 10

4 2 10
10

4200
11

6

11

8
3/ /

ابعاد اتاق  : 3 14 100m m m× ×  

کنید. )0/75 نمره( کلمه های مناسب پر  الف( جاهای خالی را با 
کمیت  می گویند. کامل مشخص می  شوند،  که با یک عدد و یکا به طور  کمیت هایی   1 به 

که  و دارای قابلیت   2 برای انجام اندازه گیری های درست و قابل اطمینان، به یکاهای اندازه گیری ای نیاز داریم 
بازتولید در مکان های مختلف باشند. )تهران - مدرسۀ انرژی اتمی - دی 97(

گی  نظریه های فیزیکی، نقطه قوت دانش فیزیک است.  3 ویژ
کنید. )0/75( گزینۀ درست را مشخص  ب( 

ج 98( کنکور تجربی - خار کمیت ها اصلی هستند؟ )  گزینه همه  کدام   4 در 
د( دما، جریان الکتریکی، جرم ج( جریان الکتریکی، جرم، نیرو  ب( زمان، فشار، سرعت  الف( دما، نیرو، فشار 

کمیت های زیر برداری است؟ کدام یک از   5 
د( نیرو ج( انرژی   ب( مساحت   الف( تندی 

کنکور تجربی - 98( کمیت ها فرعی هستند؟ )  کدام یک از موارد زیر، همۀ   6 در 
ب( چگالی، تندی، انرژی الف( جرم، زمان، فشار  

د( شدت روشنایی، مقدار ماده، زمان ج( چگالی، جریان الکتریکی، حجم 
کنید. )0/5( ج( از داخل پرانتز عبارت مناسب ر ا  انتخاب 

کمتر( است. که چگالی آن از چگالی بنزین )بیشتر،  کردن آتش ناشی از بنزین نیست؛ چرا   7 آب مایع مناسبی برای خاموش 

) است. / / )0 5 0 1 C C, 12 را نشان می دهد، برابر  7/ C  8 دقت اندازه گیری دماسنج دیجیتالی که صفحۀ آن دمای 
د( به سؤال های زیر پاسخ دهید. 

 9 در فیزیک منظور از مدل سازی چیست؟ )0/5( )اصفهان - مدرسۀ شهید بهشتی و رجایی - دی 97(
 10 دو مورد از عوامل مؤثر در افزایش دقت اندازه گیری را نام ببرید. )0/5(

کمیت زیر را با نمادگذاری علمی و برحسب یکای خواسته شده بنویسید. )0/75(  11 مقدار 
0 05 10 10/ × =− Ts  ns  

3000ft چند متر است؟ )0/75( گر یک فوت برابر 12 اینچ و هر اینچ برابر 2/5 سانتی متر باشد،    12 ا
L است؟ )0/75( h/ 20 معادل چند  3cm s/ کنید   13 به روش تبدیل زنجیره ای محاسبه 

)1/5( ( )π = 3 کیلوگرم بر متر مکعب است؟  کره ای همگن به جرم 8kg و به شعاع 10 سانتی متر، چند   14 چگالی 
  )تهران - مدرسۀ ستوده - دی 97(
 160g 0 فرو می رود و به اندازه 8 3/ /g cm کامل در ظرفی پر از الکل به چگالی 2 به طور  7 3/ /g cm  15 فلزی به چگالی

کنکور ر یاضی - 93( الکل از ظرف بیرون می ریزد، جرم قطعه فلز چقدر است؟ )1/25( ) 

 1 نرده ای)0/25(  2  تغییرناپذیر )0/25(  3  آزمون پذیری و اصالح )0/25(  4 گزینۀ »د« )0/25(  5 گزینۀ »د« )0/25(  6 گزینۀ »ب« )0/25( 
که طی آن یک پدیدۀ فیزیکی را آن قدر ساده و آرمانی می کنیم تا امکان بررسی و تحلیل  0 )0/25(  9  فرایندی  1/ C  7  بیشتر )0/25(  8 

آن فراهم شود. )0/5(  10  دقت وسیلۀ اندازه گیری )0/25(، مهارت شخص آزمایشگر )0/25(
1 10 1 1012 9Ts s ns s= = -,    11 

( / )( )( ) ( / )( )( )0 05 10 1 1 0 05 10 10
1

1
10 0

10 10
12

9× = × =- -
-Ts Ts s

Ts
ns
s ( // )

( / )
25

5 10 10 10
10
0 25

2 10 12

9
× × ×- -

- ns = ×5 10 0 259 ns ( / )

ارزشیابی مستمر
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W	 تاریخ ادبیات در یک نگاه
W	درآمدی بر فصل
W	گزینش و ذکر لغات مهم درس
W	کتاب کامل همۀابیات و عبارات مهم  ح  آرایه های ادبی و شر
W	 کارگاه های متن پژوهی بررسی و پاسخ به 
W	 موارد مهم و سؤال های امتحانی 
W	ایستگاه یادگیری
W	 ارزشیابی مستمر در پایان هر درس همراه با پاسخ و بارم بندی
W	جدول بودجه بندی
W	آزمون های پایانی دی و خرداد همراه با پاسخ و بارم بندی

فارسی )1(

تا حاال با خودت فکر کردی کشور ما با وجود میراث گرانبها و جاودانه اش از بزرگترین شاعران و نویسندگان جهان، چرا حال ادبیاتش 
خوب نیست و روز به روز هم حالش داره بدتر میشه؟ شاید یکی از دالیلش اینه که کسی نبوده شما رو با ادبیات فارسی آشتی بده و 
بتونه لّذت درک ادبی متون رو به شما بچشونه. این دقیقًا همون کاریه که ما قصد انجامش رو داریم. دروس طالیی اومده شما رو با 

اجدادتون و میراث گران قدرشون آشتی بده و پیوند محکمی بینتون برقرار کنه که »از باد و باران نیابد گزند!«
ما با بررسی جزء به جزء موضوعات کتاب درسی مثل یه معّلم دلسوز کنار شما هستیم تا دشواری های درس فارسی مثل یاد گرفتن امال، 
دستور زبان و مفهوم بیت ها و عبارت ها رو براتون آسون کنیم. نگران نباشید! ما قدم به قدم شما رو تا رسیدن به هدف همراهی می کنیم. 

درسقرننام صاحب اثرنام اثر

ستایشاواخر 6، اوایل7عطار نیشابوریالهی نامه

یکمعاصرنیما یوشیج )علی اسفندیاری(چشمه

یک5ترجمۀ نصراهلل منشیکلیله و دمنه

دو5عنصرالمعالی کیکاووسقابوس نامه

دومعاصرجمال میرصادقیدیوار

سهمعاصر سیدعلی موسوی گرمارودیگوشوارۀ عرش

سه5خواجه  نظام الملک توسیسیاست نامه

پنج7سیف فرغانیبیداد ظالمان

پنجمعاصرسید محمدحسین بهجت تبریزی )شهریار(همای رحمت

شش8حافظمهر و وفا

شش6محّمدبن منّوراسرارالّتوحید

هفت7احمدبن محّمدبن زید طوسیتفسیر سورۀ یوسف )ع(

هفت7سعدیکلیات اشعار )غزلیات(

هشت5ناصرخسروسفرنامه

هشت7سعدیگلستان

نهمعاصرسهراب سپهریاتاق آبی

نهمعاصرجالل آل احمدارزیابی شتاب زده

دهمعاصرمرتضی آوینیدریادالن صف شکن

یازدهمعاصرسپیده کاشانی )سرور اعظم باکوچی(خاک آزادگان

یازدهمعاصرمعصومه آبادمن زنده ام

دوازده و سیزده5فردوسیشاهنامه

تاریخ ادبیات در یک نگاه
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�نهان3/ �پ و  دا  �ی �پ ر  �ه  ِ
ا�ت

ررنّ ی  و�ی
ادان�ت �ن و  ا  دا�ن ر  �ه  ِ

�ت
ّ

ال
�ن ی  و�ی

�ت

خداوندا، تو روزی دهنده و آفرینندۀ همۀ  موجودات هستی.
،58 آیۀ  به  اشاره  اول  )مصراع  تلمیح    - موجودات(  همۀ  از  مجاز  نادان  و  دانا   / پنهان  و  )پیدا  مجاز   - نادان(  و  دانا   / پنهان  و  )پیدا  تضاد   آرایه: 

سورۀ الّذاریات: »إّن اهلل هو الّرزاُق ذوالقّوة المتین«( _ تکرار )تویی و هر(

م4/
�با�ن

رن و  کام  و، 
�ت رن  گو�یا  ی  �ه مرن

�نها�ن م  �ه �شکارا،  اݦݩݩآ م  �ه ی  و�ی
�ت

آفرین بر تو که زبانم از قدرت تو سخنور شده است. تو آشکار و پنهان وجود من هستی. )تو همه چیز من هستی.(
از همۀ  بلند »آ« و صامت »م«( - مجاز )آشکار و نهان مجاز   آرایه: مراعات نظیر )کام، زبان و گویا( - تضاد )آشکار و نهان( - واج آرایی )تکرار مصّوت 

َمُه اْلَبیاَن ...«( - تکرار )هم(
َ
وجود انسان( - تلمیح )مصراع اول اشاره به آیات آغازین سورۀ الرحمن: »َخَلَق االنساَن َعّل

�پد�یدار5/ ی  �ی
آ

ا هار  �ب �تِ 
و�ت در  و  سار�پ ُر�ن رن  رداری  �ب رده  �پ  ، �ت

ی�ت �
ح�ت

هنگامی که در فصل بهار خود را نشان می دهی، به درستی که از چهرۀ خود نقاب برمی داری. )زیبایی های خود را نشان می دهی.(
آرایه: کنایه )پرده برداشتن کنایه از آشکار کردن( - واج آرایی )تکرار صامت »ر«(

اک6/ �ن سوی  ی  دارن ا�ن رو�ݭݭݫی�ت  رو�ن 
ن

�  اک �ن سوی  ی  سارن  اه 
ش

�
�ت �ب �ن ا�ی ع�ب

از پرتو نور رخسار تو است که بر پهنۀ خاک، روییدنی های عجیب و زیبا در رنگ ها و جلوه های گوناگون ایجاد می شوند.
آرایه: استعاره )عجایب نقش ها استعاره از روییدنی های زیبا( - واج آرایی )تکرار مصّوت »او«( - مجاز )خاک مجاز از زمین( - تکرار )خاک(

نکته: »عجایب نقش ها« ترکیب وصفی مقلوب است.

اس�ت7/ هار  �ب در  دان  �ن �ن و 
�ت  ِ

و�ت
سش ارن  ُگل     اس�ت  مار  ی �ش �ب گ اهی  ر�ن  

ش
�

�ن آ
ا ارن 

گل از اشتیاق به تو در فصل بهار شکوفا است. این همه رنگ های گوناگون و جلوه های دلفریب گل به خاطر وجود توست.
آرایه: تشخیص )خندیدن گل( - کنایه )خندان شدن گل کنایه از شکفتن( - ُحسن تعلیل - مراعات نظیر )گل و بهار(

نکته: مرجع ضمیر »ش«، در »آنش« گل است و نقش دستوری مضاف الیهی دارد.

ی8/
ن
�

آ
ا ارن   

ش
ݭݭݭݭی� ݫ ى �ب م،  گو�ی که  ی 

ن
وص� ن 

آ
ا ر  ی�ه

ن
ا� �ب اِن  �ب ک،  ی سݩݩݦش �ب که  م 

دا�ن ن  �ی
�ی�ت

]خدایا[ هر گونه که تو را وصف می کنم، تو باالتر از آن توصیف هستی. یقین دارم که بی گمان تو در عمق جان من جای داری. )تو حقیقت روح من هستی.(
آرایه: جناس ناقص اختالفی )آنی و جانی( - واج آرایی )تکرار مصّوت های بلند »آ«، »ایـ « و صامت »ن«( - تکرار )جان(

الهی9/ م، 
می دا�ن

�ن م، 
می دا�ن

ی�ن وا�ه
�ن �په 

�ن آ
ا ی، 

ن
دا� و 

�ت و  ی 
ن
دا� و 

�ت

الهی نامه، عّطار نیشابوری خداوندا، من از آنچه تو می خواهی آگاهی ندارم. تنها تویی که از همه چیز آگاهی. 
آرایه: تکرار )تو، نمی دانم و  دانی( - واج آرایی )تکرار مصّوت »ا« و »ی«( - تضاد )دانی و نمی دانم(

نکته: بیت از »6« جمله تشکیل شده است.

 فلص 1: یدیبعت تایبدا 

درآمدی بر فلص

نفس  تهذیب  و  پاکی  درستی،  و  راستی  به  دعوت  چون  موضوعاتی  به  که  یافت  می توان  را  فراوانی  نوشته های  و  سروده ها  مّلت،  هر  ادبیات  در 
پرداخته اند. ادبیات ما نیز با آثاری چون گلستان و بوستان سعدی، قابوس نامه، کلیله و دمنه، مثنوی معنوی و ... در این زمینه، غنی و پربار است.
آثار مربوط به حوزۀ »ادبیات تعلیمی« در واقع آثاری هستند که با هدف آموزش و تعلیم، موضوع هایی از حکمت، اخالق، مذهب یا دانشی از معارف 

بشری را بیان می کنند. این آثار می توانند تخّیلی - ادبی باشند تا مسئله ای را به صورت روایی یا نمایشی با جّذابّیت بیشتر ارائه دهند.
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کارگاه متن پژوهی
15 قلمرو زبانی    

1- معنای واژه های مشّخص ... .
نیلوفری پردهݘ  این  ُبن  در 
زلزله یکی  مانند  به  راست 

همسری؟ منی  چو  با  کند  کیست 
َیله  ساحل  تن  بر  تنش  داده 

گذشته به معنای  اّما امروزه به معنای »زناشویی، ازدواج« است. واژۀ »راست« نیز در  گذشته به معنای »برابری و مساوات« بوده؛  واژۀ »همسری« در 
کاربرد امروزی آن بیشتر در معنای »طرف راست«، »جانب راست« و »مقابل چپ« است. »دقیقًا« و »درست« بوده؛ اّما 

2- بیت زیر را ... .
جدا سنگی  ز  چشمه  یکی  تیزپا«»گشت  چهره نما،  غلغله زن، 

گشت. چشمه ای غلغله زن، چهره نما و تیزپا از سنگی  جــدا  
     نهاد                                  قید حالت                            متّمم     مسند   فعل اسنادی

حس آمیزی: آمیختن دو یا چند حس، در کالم را »حس آمیزی« می گویند؛ مانند: »از صدای سخن عشق ندیدم 

خوشتر« در این مصرع شاعر به جای »شنیدن صدا« از »دیدن صدا« حرف زده است. 

مجاز: به کار رفتن واژه ای است در غیر معنی حقیقی. به مثال مقابل توّجه کنید: »چو آشامیدم این پیمانه را پاک...« 

»پیمانه«  و  است  پیمانه  داخل  محتویات  بلکه  نیست؛  »پیمانه«  می شود،  آشامیده  آنچه  می دانید  که  همان طور 

معنای غیرحقیقی یا مجازی دارد. توجه کنید آنچه ما را متوجه معنای مجازی »پیمانه« یعنی »شراب« می کند، واژۀ 

»آشامیدن« است؛ چرا که »شراب« است که آشامیده می شود نه »پیمانه«. یا »ماهم این هفته برون رفت و به 

چشمم سالی است« در این مصرع »ماه« در معنای غیرحقیقی خود یعنی »یار« به کار رفته است. آنچه که »ماه« و 

»یار« را به هم می پیوندد و اجازه می دهد تا یکی به جای دیگری به کار رود، »شباهت« میان آن دو است.

15 قلمرو ادبی    

1- هر یک از بیت های ... .
شکن مو،  سر  ز  بگشایم  من▪ چون  به  را  خود  خ  ر ببیند  ماه 

ل شدن( - و زال از صاف  کنایه  )امواج(  مو  و شکن  کنایه )گشودن چین   - ) خ  ر و  مو  نظیر )سر،  مراعات  ماه( -  برای  و دیدن  خ  )ر  تشخیص داشتن 
استعاره )مو استعاره از امواج(

صدف چون  کف،  زده  بر  دهان،  به  هدف▪ گه  بر  رود  که  تیری  چو  گاه 
تشبیه )چشمه در مصراع اّول به »صدف« و در مصراع دوم به »تیر« تشبیه شده است.(  - تشخیص )دهان برای چشمه( - کنایه در مصراع دوم )تیر بر هدف 

کنایه از مستقیم و باسرعت رفتن( - جناس ناقص اختالفی )صدف، هدف( - واج آرایی )تکرار صامت های »د« و »ر«( - مراعات نظیر )تیر و هدف( رفتن 
2- با توّجه به ...؟ انسان های ضعیف و ناتوان؛ اما پرهیاهو، مغرور و خودشیفته

3- آمیختن دو یا ... .
▪ نمونه ای از کاربرد این آرایۀ ادبی را در سرودۀ نیما بیابید. شیرین سخنی - »شیرینی« مربوط به حّس چشایی است و »سخن« مربوط به حّس شنوایی.

4- هر واژه امکان ... .
▪ در شعر این درس، دو نمونه »مجاز« بیابید و مفهوم هر یک را بنویسید. 

من1( آغوش  در  سبزه  بدوم،  من چون  دوش  بر  و  سر  بر  زند  بوسه 
سر: مجاز از پیشانی 

ک2( خا به  افتد  در  چو  باران  ک قطرۀ  تابنا گهر  بس  بدمد  زو 

گل های رنگارنگ و زیبا گهر: مجاز از  ک: مجاز از زمین /  خا

16 قلمرو فکری    

کوچکی و حقارت خود پی برد و محو عظمت و بزرگی دریا شد. 1- پس از رسیدن ...؟  به 
2- معنی و مفهوم بیت ... .

کر کرده  فلک  آورده،  بر  َدر«»نعره  َزهره  شده  کرده،  سیه  دیده 
کرده و همه را ترسانده بود. کر  گوش فلک را  ]دریا[ با صدای بسیار بلند فریاد می زد و 
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