
علوم هشتم )دوره اول متوسطه(

فــــهرست مطالــــب

آموزش

سؤاالت تشریحی

پاسخنامۀ سؤاالت تشریحی

سؤاالت تستی

پاسخنامۀ سؤاالت تستی
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فصل اّول: زیبایی آفرینش

فصل دوم: شکفتن

فصل آزاد: ادبیات بومی )1(
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فصل آزاد: ادبیات بومی )2(
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ستایش: یاد تو

سرآغاز: اّول هر چیز، شروعاساس: پایه، بنیاد

عنایت: بخشش، لطف، توّجه، احسانبینایی: توانایی درک حقیقت، بصیرت

کارگشا: حل کنندۀ مشکالت، آسان کنندۀ کارهاتوفیق: سازگاری، موافقت

گاهی مونس: همدم، یاردانایی: خردمندی، آ

نانموده: آشکارنشده، پنهاندرازدستی: ستمگری، زورگویی

هست کن: به وجود آورندهدست آویز: آنچه از آن کمک می گیریم.

روان: روح، جان

جمله: ِاجمال، ُمجَملتوفیق: موّفق، موافق، توافقاساس:  مؤّسس، مؤّسسه، تأسیس

مونس: اُنس، انیس، مؤانست ظلمت: ظلم، ظالم، مظلومحق: حقیقت، احقاق، ُمِحّق

هم خانواده ها

پریشان  جمعآشنا  غریباستوار  سست

دانا  جاهلچاه  راهپیدا  پنهان

کوتاه  بلندسرآغاز  خاتمهرهایی  اسیری

متضادها

�

سرآغاز و ابتدا ـ مونس و یار ـ کارگشا ـ اساس و پایه ـ قّصه ـ عنایت الهی ـ ظلمت و تاریکی ـ توفیق الهی ـ دست آویز ـ استوار و 
پایدار ـ فروغ و روشنایی ـ حق

ستایش: یاد تو

ســــرآغاز بهتریــــن  تــــو  نــــام  بــاز؟ای  کنــم  کــی  نامــه  تــو،  نــام  بــی 

معنی: ای خدایی که نام تو بهترین شروع برای کارهاست، بدون ذکر نام تو چگونه کتابم را آغاز کنم؟

بررسی دستوری: بیت سه جمله دارد  ای  )حرف ندا که منادای آن »خدا« حذف شده است.( ـ نام تو بهترین سرآغاز )»است« فعل جمله 

حذف شده است( ـ بی نام تو نامه کی کنم باز

بررسی ادبی: تکرار واژۀ »نام« و »تو« / قافیه )سرآغاز، باز( / نامه، سرآغاز )تناسب(

واژگان مهّم امالیی

جملۀ دوم )شبه جمله( جملۀ اّول

جملۀ سوم

ستایش
 یاد تو
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روانــــم مونــــِس  تــــو  یــــاد  ــمای  ــ ــر زبان ــ ــت ب ــ ــو، نیس ــ ــام ت ــ ــز ن ــ ج

معنی: ای خدایی که یاد تو همدم روح من است، به غیر از نام تو، نام دیگری بر زبانم جاری نمی شود.

بررسی دستوری: بیت سه جمله دارد  ای )حرف ندا که منادای آن »خدا« حذف شده است.( ـ یاد تو مونس روان من )»است« فعل جملۀ 

دوم حذف شده است.( ـ جز نام تو بر زبانم نیست / م در واژۀ »روانم« و »زبانم« مضاٌف الیه است.

بررسی ادبی: تکرار واژۀ »تو« / قافیه )روانم و زبانم( / روان و زبان )تناسب(

ــتندای کارگشــــای هــــر چــــه هســــتند ــ ــه بس ــ ــر چ ــ ــد ه ــ ــو، کلی ــ ــام ت ــ ن

معنی: ای خدایی که حل کنندۀ همۀ مشکالت هستی، نام تو مانند کلیدی است که تمام درهای بسته را باز می کند.

بررسی دستوری: بیت سه جمله دارد  ای )حرف ندا که منادای آن »خدا« حذف شده است.( ـ کارگشای هر چه هستند ـ نام تو کلید هر چه 

بستند/ کارگشا )کار + گشا( اسم غیرساده

بررسی ادبی: تشبیه )نام تو: مشبه، کلید: مشبه به( / تکرار واژۀ »هرچه«

قافیه )هستند، بستند( / کلید، بستن )تناسب(

هســــتی اســــاِس  هســــت ُکِن  دراز دســــــــتیای  َدَرت،  ز  کوتــــــــه 

معنی: ای آفریننده و خالق جهان آفرینش، ظلم وستم از درگاه تو دور است.

بررسی دستوری: بیت دو جمله دارد  مصراع اّول )شبه جمله )منادا(( یک جمله و مصراع دوم جملۀ دوم محسوب می شود.

ای )حرف ندا(، هست کِن اساس هستی )منادا( / درازدستی: غیرساده )دراز + دست + ی(

ـَــ ت در واژۀ »درت«: دِر تو نقش مضاٌف الیهی دارد. هست کن: غیرساده )هست + کن(/ کوته مخّفف کوتاه است. / ضمیر ــ

بررسی ادبی: تضاد بین واژه های »کوته« و »دراز« / کنایه )کوتاه شدن دست: اجازه نداشتن برای انجام کاری( / قافیه )هستی، دستی(

دانـــــی نانمـــــوده،  قّصـــــۀ  خوانــــیهـــــم  نانوشــــته،  نامــــۀ  هــــم 

گاه هستی. معنی: خداوندا، تو هم داستانی را که هنوز آشکار نشده است، می دانی و هم از کتابی که نوشته نشده، آ

بررسی دستوری: هر مصراع یک جمله است و کل بیت دو جمله دارد. / نهاد در هر دو جمله، »تو« است.

بررسی ادبی: تکرار واژۀ »هم« / قافیه  )دانی، خوانی( / قّصه، نامه، خواندن  تناسب

ــی ــ ــت الهـ ــ ــه عنایـ ــ ــو، بـ ــ ــم تـ ــ ــیهـ ــ ــه خواه ــ ــان ک ــ ــم رس ــ ــا، قََدَم ــ آن ج

معنی: تو با لطف و توّجه خاص خودت، مرا به آن جا که دوست داری )سزاوار و شایسته می دانی( راهنمایی کن.

بررسی دستوری: بیت دو جمله دارد  هم تو به عنایت الهی آن جا قدمم رسان که خواهی/ نهاد هر دو جمله »تو« است. / م در »قدمم« نقش 

مضاٌف الیهی دارد.

بررسی ادبی: قافیه )الهی، خواهی(

جملۀ دوم )شبه جمله( جملۀ اّول

جملۀ سوم

جملۀ سوم جملۀ دوم )شبه جمله( جملۀ اّول

جملۀ دوم جملۀ اّول
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آدم آهنی، با شجاعت، بادی در گلو انداخت و می خواست بگوید:

معنی: آدم آهنی با شجاعت و با غرور می خواست بگوید:

بررسی ادبی: باد در گلو انداختن کنایه از: مغرور شدن

فقط مثل فرفره به دور خود می چرخید.

ویتاتو ژیلینسکای، مترجم: ناهید آزادمنش  
بررسی ادبی: تشبیه: شاپرک )مشبه(، فرفره )مشبه به(، مثل )ادات تشبیه(، چرخیدن )وجه شبه(

ویتاتو ژیلینسکای: خانم ویتاتو در سال 1932 میالدی در ویلینوس پایتخت لیتوانی به دنیا آمده و در آن جا زندگی کرده است. وی کتاب های 
زیادی منتشر کرده است که نه تنها در میان مردم لیتوانی، بلکه در روسّیه و کشورهای دیگر عالقه مندان زیادی پیدا کرده است. قهرمان بسیاری 

از قّصه های او حشرات کوچک، کرم ها و پروانه ها هستند. او شعر هم سروده است و داستان های فکاهی، رمان و نمایش نامه نیز دارد.
کتاب »ملخ شجاع« او در بردارندۀ چهار داستان به نام های ملخ شجاع، دانۀ برفی که آب نشد، کرم کنجکاو و آدم آهنی و شاپرک است.

دانش های زبانی و ادبی

1( فعل آینده )ُمستقَبل(: در درس های گذشته با زمان های ماضی و مضارع آشنا شدید. در این درس با زمان آینده یا ُمستقبَل آشنا می شویم.
قبالً آموختیم زمان فعل را از بُن آن تشخیص می دهیم. برای زمان آینده بُن خاصی وجود ندارد، بلکه فعل آینده از ترکیب بن مضارع فعل 

خواه+شناسه+بن ماضی فعل اصلی ساخته می شود.
به مثال های زیر توّجه کنید:

ساخت شش گانۀ فعل آینده از مصدر »رفتن«

جمعمفردشخص

خواهیم رفتخواهم رفت اّول شخص 

خواهید رفتخواهی رفت دوم شخص 

خواهند رفتخواهد رفتسوم شخص

2( رمز و نماد: گاهی برخی واژه ها غیر از معنای اصلی خودشان نمایندۀ یک مفهوم بزرگ تر هم هستند، اّما این نماینده بودن نه به عّلت 
شباهت دقیق میان دو چیز است، بلکه از راه اشارۀ نامعلوم یا قرارداد است. به این واژه ها »نماد« یا »رمز« گفته می شود و به متن هایی که 

این واژه ها در آن ها استفاده شده باشد، »رمزی« یا »نمادین« می گویند.

برای مثال:
نماد ایثار و بخشندگی آسمان  نماد استقامت  کوه 

کی نماد صفا و پا آینه  نماد ظلم و ستم  شب 
نماد بی حاصلی درخت سپیدار  نماد عشق و طراوت  گل سرخ 

نماد شهید الله  نماد آزادگی و زیبایی و قامت بلند  سرو 
نماد زیبایی و غرور طاووس نماد صلح  زیتون 

نماد شومی خّفاش 
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خودارزیابی 

 1 چرا آدم آهنی از شاپرک خوشش آمد؟

زیرا او با بقّیۀ بازدیدکنندگان فرق داشت، او آدم آهنی را دوست داشت و او را تروم عزیز صدا می کرد. 

 2 چرا آدم آهنی پس از مرگ شاپرک به سؤاالت جواب درست نمی داد؟

زیرا از مرگ شاپرک ناراحت بود و این که نتوانسته بود او را نجات دهد، باعث ناراحتی و غم او شده بود. 

 3 آخرین جملۀ درس، چه پیامی دارد؟

تأثیر محّبت بسیار عمیق و شگفت آور است، محّبت خالص و بدون آالیش می تواند حتی تّکه ای آهن را تغییر دهد. 

کار گروهی

دربارۀ شخصیت های داستان این درس گفت وگو کنید.

آدم آهنی بنابه آنچه طّراحی شده بود، فقط جواب های تکراری می داد. 

شاپرک که محّبتی خالصانه به آدم آهنی داشت. 

خّفاش که دشمنی شوم بود و باعث از بین رفتن شاپرک شد. 

بازدیدکنندگان که سؤاالتی تکراری و مشّخص از آدم آهنی می پرسیدند و او را تحسین می کردند. 

نوشتن

 1 ترکیب های وصفی و اضافی را مشّخص کنید.

درخت بلوط - احساس خوب - افراد سرشناس - صدای بلند - مرّبای زردآلو - اسم من

افراد سرشناس  »وصفی«  احساس خوب  »وصفی «   درخت بلوط  »اضافی«  

اسم من  »اضافی«  مربای زردآلو  »اضافی«   صدای بلند  »وصفی«  

 2 برای هر کلمه، یک هم خانواده بنویسید.

 مطمئن:    سؤال: 

 قّصه:    توّجه: 

 3 در جمله های زیر نهاد، مفعول و متّمم را معّین کنید.

 شناسنامۀ ما، عمر حقیقی ما را تعیین نمی کند.

 فرصت های خوب و عزیز می گذرند.

 دانش آموزان شهید رجایی را دوست داشتند.

 آفتاب بر گل ها و سبزه ها می تابد.

 4 فعل های »ایستادند، می آید، پرسیدند، گفت« را به فعل آینده، تبدیل کنید.

آینده خواهند ایستاد  ایستادند 

آینده خواهدآمد  می آید 

آینده خواهند پرسید  پرسیدند 

آینده خواهد گفت  گفت 

مسأله اطمینان

متوّجه قصص

مفعول نهاد

نهاد

مفعول نهاد

متّمم نهاد
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درس هفدهم: ما می توانیم / نیایش

ما می توانیم

اراده: عزمابد: زمانی که آن را نهایت نباشد، جاودان، همیشگی 

اطاعت: پیروی
اعالمّیه: نوشته ای که در آن در مورد چیزی اطالعاتی نوشته شده 

است.

انتها: آخرامر: کار 

اینک: حاال، اآلناوراق: )جمِع ورق( برگه ها

تدفین: دفن کردنبالفاصله: بی درنگ، بدون فاصله و تأخیر

تسهیالت: امکاناتترحیم: طلب آمرزش و مغفرت برای ُمرده، درود فرستادن بر ُمرده

سماجت: پافشاری، اصرارکردن، وادارکردن، مجبورکردنرحمت: لطف

عاقبت: سرانجامشکوهمند: باشکوه، عظیم

فراهم آوردن: آماده کردنعنایت: بخشش، لطف، توّجه، احسان

فوت: مرگفرصت: زمان، وقت

متأّسفانه: با افسوس و ناراحتیقَرین: همراه

نمادین: رمزگونه

روان خوانی: پیر دانا
ک پرندگان خانگی است.ِانعام: پاداش، عطا و بخشش ارزن: دانه ای شبیه گندم و جو که خورا

پیش کشی: هدیه، سوغاتارواح: )جمِع روح( روح های مردگان

شایعه: خبری ساختگی که دهان به دهان میان مردم رایج شودرویارویی: روبه رو شدن

َغاّلت: )جمِع َغّله( گیاهانی مانند گندم، جو و ذّرت صادرکردن: پخش کردن، اعالم کردن

لغو: بیهوده، باطلکاشانه:  محل سکونت

نصیحت: پندمغرور: خودپسند

وعده گاه: محل مشّخص شده برای دیدار کردن

 نیایش

اسرار: )جمِع سّر( رازهااحوال: )جمِع حال( وضعیت

بوم: زادگاه، سرزمینبر فروزان: روشن کن

دست گیری: کمک کردندرگاه: جایگاه

راندن: دورکردندیدار: مالقات

گاهیروان: روح، جان غفلت: بی خبری، ناآ

معنی: معنویّتمحروم: بی نصیب، بی بهره

نیک مرد: انسان درستکار و نیکوکار
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ما می توانیم

امر: امور، مأمور، اَواِمرادامه: دوام، تداوم، مداومادارات: اداره، مدیر، اداری

خالی: خلوت، تخلیه، َخألجلسه: مجلس، اِجالس، ُجلوستصمیم: مصّمم

سماجت: ِسِمجرقم: مرقوم، اَرقامرحمت: رحم، مرحوم، ترحیم

عاقبت: عقب، تعقیب، عواقبضربه: ضرب، ضارب، مضروبشرکت: شریک، شرکا، مشارکت

کِتفاقرین: تقاُرن، قرینه، ُمقاِرن مراسم: رسم، مرسوم، ترسیمکافی: کفایت، ُمکفی، ِا

شّدت: شدید، تشدیددفن: مدفون، تدفین، َدفینهتسهیالت: سهل، سهولت

ففاصله: فصل، تفصیل، فواِصل نصف: ُمنِصف، ِانصاف، ُمنَصِّ

هم خانواده ها

روان خوانی: پیر دانا

صادر: َصدر، صدور، ُمصادرهشایعه: شایع، شیوع، تشییعِانعام: نعمت، نعیم، ُمنِعم

فایده: فواید، مفید، استفادهعقل: عاقل، معقول، تََعقُّل

هم خانواده ها

ما می توانیم

کثرتقسیم  ضربابدی  فانی، موّقتی حّداقل  حّدا

قدرت  ضعف، ناتوانیشروع  خاتمه، پایانداخل  خارج، بیرون

مثبت  منفیخالی  سرشار، مَمُلو، پُر

متضادها

روان خوانی: پیر دانا

ضعیف  قویراضی  ناراضیپخته  خام

فایده  ضررمشکل  آسان، ساده، سهلمخفی  آشکار

متضادها

نیایش

محروم  بهره مند
متضادها

ما می توانیم
فرصت بازنشستگی ـ عنوان بازرس ـ امر آموزش ـ تسهیالت ـ پرکردن اوراق ـ ضربه زدن ـ تقسیم کردن ـ نصف ورقه ـ سماجت عجیب-
کنجکاو ـ وادارکردن ـ آلن ـ جمالت مثبت ـ عاقبت کار ـ سراغ صفحۀ جدید ـ خواست بّچه ها ـ باألخره ـ انتهای زمین ـ حّداقل ـ اطاعت 

کردنـ  منتظر ماندنـ  انجمن شهرـ  جایگاه ابدیـ  عنایت و بخششـ  برگزارکردنـ  اعالمّیۀ ترحیمـ  قریِن رحمتـ  مراسم تدفین

روان خوانی: پیردانا
ضعیف و ناتوان ـ نصیحت پدر ـ احترام گذاشتن ـ شاه مغرور ـ دست جاّلد ـ رویارویی با دشواری ها ـ ارواح شیاطین ـ صادرکردن فرمان ـ 

کردن ـ محصول خوب ـ غّله های همسایه ها ارزن پخته ـ زرنگ بودن ـ ِانعام خوب ـ پیش کشی ـ اجرا

نیایش
حّق نیک مردان ـ احوال بد ـ محروم کردن ـ اسرار ـ آتش غفلت ـ شمع جانم ـ فروزان

واژگان مهّم امالیی
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»واژه های دو امالیی«
در فارسی بعضی واژه ها به دو شکل نوشته می شوند. مانند:

قورباغهبلیتتاقچهباتریتوفانتهرانتوساتواتاقالف(

غورباغهبلیططاقچهباطریطوفانطهرانطوساطواطاقب(

که نوشتن این واژه ها به صورت دوم مناسب تر است.

نکتۀ امالیی )1(

»حروف ناخوانا«
در شکل نوشتاری بعضی واژه ها حرفی وجود دارد که خوانده نمی شوند. هنگام نوشتن این واژه ها باید به این نکته توّجه داشت.

خویشخویشتنخوابخودخوارخواجهخواهشخواستنخوشخواهر

نکتۀ امالیی )2(

ما می توانیم

به جای استفاده از جمالت مثبت به جمالت منفی روی آورده بودند.

معنی: به جای استفاده از جمالت مثبت به سوی جمالت منفی رفته بودند.

ک سپرده ایم. در جایگاه ابدی اش به خا

معنی: در منزل همیشگی اش )قبر، گور( دفن کرده ایم.

این حرکت شکوهمند نمادین، چیزی بود که برای همۀ عمر به یاد آن ها می ماند و در ذهن آن ها نقش می بست.

معنی: این حرکت باشکوه که حالتی رمزگونه داشت، چیزی بود که در ذهن همۀ آن ها در تمام زندگی باقی ماند و در ذهنشان حفظ می شود.

بررسی ادبی: نقش بستن کنایه از: ماندگار شدن

مجلس ترحیم »نمی توانم« را برگزار کردند.

»ما می توانیم«، نوشتۀ کلیک مورمان، از مجموعه داستان »نغمۀ عشق«  

معنی: مجلس فوت »نمی توانم« را اجرا کردند.

نیایش

کــــه احــــواِل بَــــَدم را نیــــک گــــردانخداونــــدا، بــــه حــــقِّ نیک مــــردان

معنی: خدایا تو را به آبرو و جایگاه انسان های خوب قسم می دهم که وضعیت و حال بد مرا خوب کن.

بررسی ادبی: تضاد: نیک، بد/تکرار واژۀ »نیک«

بررسی دستوری: بیت سه جمله دارد: خداوندا به حّق نیک مردان )تو را قسم می دهم( که احوال بدم را نیک گردان.

در جملۀ دوم »حّق نیک مردان« متّمم / در جملۀ آخر »احوال بدم« مفعول

3 2
شبه جمله از نوع منادا

1
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ــروم ــ ــن درگاه، مح ــ ــا را از ای ــ ــن م ــ ــوممک ــن ب ــا را از ای ــران م ــکان، م ــو گنجش چ

معنی: ای خدا ما را از این درگاه بندگی ات بی نصیب و بی بهره نکن و ما را مانند گنجشکان از این سرزمین )درگاه بندگی( دور نکن.

بررسی ادبی: تشبیه: ما )مشبه(، گنجشکان )مشبه به(

بررسی دستوری: هر مصراع یک جمله است. / »ما« در هر دو جمله، مفعول است / »این درگاه«، »این بوم« متّمم است / »گنجشکان« متّمم

ــدزبانــــی ده کــــه اســــرار تــــو گویــــد ــ ــو جویـ ــ ــدار تـ ــ ــه دیـ ــ ــی ده کـ ــ روانـ

معنی: کمک کن تا زبان ما رازهای خدایی تو را بگوید و به ما روحی بده که همیشه به دنبال رسیدن به تو باشد.

بررسی ادبی: مراعات نظیر )زبان، گوید(

بررسی دستوری: بیت چهار جمله دارد: زبانی ده که اسرار تو گوید روانی ده که دیدار تو جوید

در جملۀ اّول »زبانی« نقش مفعولی دارد. / در جملۀ دوم »اسرار تو« مفعول است./ در جملۀ سوم »روانی« مفعول است./ در جملۀ چهارم »دیدار 
تو« مفعول است.

فــروزاندلــــم در آتــــش غفلــــت مســــوزان بــر  جانــم  شــمع  معنــی،  بــه 

معنی: دل مرا گرفتار بی خبری و بی توّجهی که مانند آتشی باعث سوختن من می شود، نکن، و به وسیلۀ آشنا کردن روح من با معنویات، آن را مانند 

شمعی روشن کن.

بررسی ادبی: اضافۀ تشبیهی: غفلت )مشبه(، آتش )مشبه به( / اضافۀ تشبیهی: جان )مشبه(، شمع )مشبه به( / تناسب »آتش، مسوزان«، »شمع، 

برفروزان«

بررسی دستوری: هر مصراع یک جمله است. / در جملۀ اّول، »دلم« مفعول و »آتش غفلت« متّمم / در جملۀ دوم »معنی« متّمم و »شمع جانم« 

مفعول / فعل جملۀ اّول »نهی« و فعل جملۀ دوم »امری« است.

کــه گــر دســتم نگیــری، رفتــم از دســتکنـون، گـر دسـت گیـری، جـای آن هسـت

گر حاال مرا کمک کنی، شایسته است وگرنه از دست می روم و نابود می شوم. معنی: ا

بررسی ادبی: دست گیری کردن کنایه از: کمک کردن / از دست رفتن کنایه از: نابود شدن / تکرار واژۀ »دست« / تضاد واژه های »دست گیری«، »دستم نگیری«

بررسی دستوری: بیت چهار جمله دارد. کنون گر دست گیری جای آن هست که گر دستم نگیری رفتم از دست

در جملۀ اّول، »دست« مفعول/ در جملۀ دوم »هست« اسنادی نیست، زیرا به معنی »وجود دارد« است، پس در جملۀ آخر »دست« متّمم است.

بــــــه راه آور مــــــرا، کافتــــــادم از راهمکــــــــن دورم ز نزدیــــــــکان درگاه

معنی: مرا از جمع نزدیکان درگاهت دور نکن. من را به راه راست هدایت کن که گمراه شده ام.

بررسی ادبی: تکرار واژۀ »راه« / از راه افتادن کنایه از: گمراه شدن / تضاد »دور«، »نزدیک«

بررسی دستوری: بیت سه جمله دارد: مکن دورم زنزدیکان درگاه به راه آور مرا کافتادم از راه

در جملۀ اّول ضمیر مّتصل »م« مفعول و »نزدیکان درگاه« متّمم است. / در جملۀ دوم، »راه« متّمم و »م« در مرا مفعول است./ در جملۀ سوم 

»راه«، متّمم است.

4 3 2 1

4 3 2 1
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دانــمتــو را خوانــم بــه هــر رازی کــه خوانــم کــه  هــر چیــزی  بــه  دانــم  را  تــو 

گل و نوروز، خواجوی کرمانی  

معنی: با هر سخن و رازی که می گویم تو را صدا می زنم و در بین همۀ چیزها فقط تو را به عنوان خدا و معبود می شناسم.
بررسی ادبی: تکرار واژۀ »خوانم«، »دانم«، »تو«

بررسی دستوری: بیت چهار جمله دارد: تو را خوانم به هر رازی که خوانم تو را دانم به هر چیزی که دانم

در جملۀ اّول »تو« مفعول است / در جملۀ دوم »هر رازی« متّمم است / در جملۀ سوم »تو« مفعول است /در جملۀ آخر »هر چیزی« متّمم است.

خواجوی کرمانی: در سال 689 هجری قمری به دنیا آمد و در سال 753 هجری قمری درگذشت. کمال الّدین محمود معروف به خواجوی کرمانی 
از شاعران معروف قرن هفتم و هشتم هجری است. از آثار او می توان به کمال نامه، گوهرنامه، گل و نوروز )این اثر در قالب مثنوی و به پیروی از 

خسروشیرین نظامی سروده شده است( اشاره کرد.

دانش های زبانی و ادبی

کلمات از نظر ساختمان به دو دستۀ ساده و غیرساده تقسیم می شوند.
کلمات ساده: واژه هایی هستند که فقط یک جزء دارند و نمی توان آن ها را به بیش از یک جزء تقسیم کرد.

مانند: کتاب، دفتر، مادر، پسر، دختر، خیابان، ُگل، کالغ
کلمات غیرساده: کلماتی هستند که بیش از یک جزء دارند؛ یعنی از دو یا چند قسمت تشکیل شده اند.

مانند: کتابخانه  کتاب+خانه
باادب  با + ادب دانا  دان + ا  دانش  دان + ـــِــ ش 

بی ادب  بی + ادب زورمند  زور + مند  درس خوان  درس + خوان 
گلستان  گل+ ـــِــ ستان شوره زار  شوره + زار  نمکدان  نمک + دان 

نگهبان  نگه + بان
بخش های تشکیل دهندۀ یک واژۀ غیرساده دو دسته اند: »بخش معنادار« و »بخش معناساز«. در مثال های باال واژه های کتاب، خانه، دان، 
ادب، درس، زور، ادب، نمک، شوره، ُگل و نگه بخش های معنادارند و واژه های،ـــِــ ش، ا، با، خوان، مند، بی، دان، زار،ـــِــ ستان، بان، 

بخش معناسازند.
گر واژه ای کنار این ها بیاید، معنای جدیدی ساخته می شود. معناساز بودن این بخش ها به این معناست که ا

مهم ترین پیشوندها: بخش های معناسازی که قبل از اسم می آید.
بی  بی ادب، بی هنر با  باادب، باشعور، باخرد، بانشاط 

نا 
قبل از اسم: ناامید

قبل از صفت: نامنظّم
قبل از بُن فعل: نادان، ناشناس

هم  قبل از اسم  هم وطن

مهم ترین پسوندها: بخش های معناسازی که بعد از اسم می آیند:
اسم + گر: کوزه گر، کارگر اسم + ی: بّقالی، خّیاطی  صفت + ی: درستی، خوبی 

بن مضارع + ه: ناله، خنده بن ماضی + ه: دیده، گرفته  بن ماضی + ار: رفتار، گفتار 
ـِـ ش: بینش، دانش، آسایش بن مضارع + ـ اسم + ه: زرده، سبزه 

اسم + زار: نمک زار، الله زار اسم + انه: صبحانه، کودکانه  بن مضارع + ان: دوان، خندان 
اسم + گاه: شامگاه، صبحگاه ـِـ ستان: بوستان، گلستان  اسم + ـ اسم + بان: باغبان، کشتی بان 

اسم + ان: درختان، گنجشکان اسم + ها: دخترها، پسرها  ـَـ ک: روبهک، دخترک  اسم + ـ

4 3 2 1
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گاهی نوشته هایی را می خوانیم که از زبان های دیگر ترجمه شده اند. ترجمه به معنی برگرداندن یک متن از یک زبان به زبان دیگر است. به کسی 
که متنی را از زبانی به زبان دیگر برمی گرداند، مترجم گفته می شود. مترجم باید به زبان مبدأ )یعنی زبانی که متن با آن نوشته شده( و زبان مقصد 

)یعنی زبانی که می خواهد متن را به آن زبان برگرداند( تسّلط کامل داشته باشد.
مترجم باید قواعد دستوری زبان مقصد را کامالً رعایت کند و عبارات و اصطالحات هر دو زبان را به خوبی بداند. مثالً در زبان انگلیسی و عربی فعل 

در ابتدای جمله می آید، اّما در زبان فارسی فعل در آخر جمله است. پس رعایت این نکات باعث زیبایی اثر ترجمه شده می شود.
مترجمان هنگام ترجمه از منابعی مانند فرهنگ لغت، دایرة المعارف و ... استفاده می کنند. به مثال های زیر دّقت کنید:

از دست دادن فرصت ناراحت کننده است. ٌة. )امام علی)ع((  ِاضاَعُة الُفْرَصِة ُغصَّ
This story is last lesson. What is your idea about it? این داستان به اتمام رسیده است. نظر شما دربارۀ آن چیست؟ 

خودارزیابی

 1 دانش آموزان چه جمله هایی روی برگه های خود می نوشتند؟
جمله هایی که با »نمی توانم« شروع می شد. 

 2 چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که »نمی توانم«های خود را بنویسند؟
برای این که پس از دفن کردن آن ها دیگر این فعل نتواند مانند سّدی در مسیر زندگی آن ها قرار بگیرد و مانع پیشرفت و حرکت به جلو برای 

استفاده کنندگان از آن باشد. 

 3 منظور بازرس از جملۀ »فهمیدم که این شاگردان هرگز چنین روزی را فراموش نخواهند کرد.« چیست؟
زیرا با آن حرکت نمادین و نمایشی دیگر هر زمان که بخواهند از »نمی توانم« استفاده کنند یاد آن خاطره افتاده و به حرکت خود برای پیشرفت ادامه می دهند.

کار گروهی

دربارۀ شخصیت های داستان »ما می توانیم« گفت وگو کنید.
معلّم )دونا( انسانی محّقق و اهل فکر و انسانی در تالش است تا تمامی موانع را از سر راه پیشرفت انسان ها بردارد. 

دانش آموزان افرادی که هنوز در حال آموختن و یادگیری هستند و شخصیت آن ها به صورت کامل شکل نگرفته است. 

بازرس فردی که قبالً معلّم »دونا« بوده ولی باز هم از شاگرد قدیمی خود مطلب آموزنده ای را یاد می گیرد. 

نوشتن

 1 واژه های ساده و غیرساده را مشّخص کنید و در جدول بنویسید.

روز - دست - ورقه - خاکی - سخنرانی - نمادین - شاگرد - کاغذ - گوش - تخته

گوشکاغذشاگرددستروزکلمۀ ساده

تختهنمادینسخنرانیخاکیورقهکلمۀ غیرساده

 2 ده کلمۀ مهّم امالیی از پنج درس گذشته، انتخاب کنید و بنویسید.
اعالمّیۀ ترحیم، مراسم، حرکت شکوهمند، عنایت، اطاعت، باألخره، سماجت، تسهیالت، اوراق، حداقل 

 3 برای هر یک از کلمه های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
 وسط:  ،    اطاعت:  ، 
 رحمت:  ،    اعالمّیه:  ، 

طاعت مطیع وسطی اواسط

عالم اعالم رحیم مرحمت
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 4 جدول زیر را حل کنید.
1 ـ اصطالحی در رایانه و نام کوچک نویسندۀ آخرین درس کتاب

2 ـ نام یکی از کشورهای آمریکایی
3 ـ مادر در عربی

4 ـ اهل کرمان
5 ـ همان »َاَحد« است.

6 ـ از انواع جمله
7 ـ این نوع جمله، خبری را می رساند.

8 ـ تمنّا، درخواست
9 ـ به معنای نکوهش است.

10 ـ منفی فعل امر
11 ـ واژه ای که با نام »نیما« پدر شعر نو فارسی می آید.

12 ـ درخت همیشه سبز

درک و دریافت

 1 به نظر شما، راز پیروزی های پسر جوان، چه بود؟
پیروی از راهنمایی های پدر باتجربه اش 

 2 چگونه رفتار کنیم که مورد احترام دیگران باشیم؟
برای رسیدن به اهداف خود زحمت بکشیم و به مردم احترام بگذاریم و با آن ها مهربان باشیم و سحرخیز باشیم. 
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سؤاالت تشریحـی

ستایش / درس اول: زنگ آفرینش
درس دوم: چشمۀ معرفت

درس سوم: نسل آینده ساز 
درس چهارم: با بهاری که می رسد از راه، زیبایی شکفتن

درس ششم: قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟
درس هفتم: علم زندگانی

درس هشتم: زندگی همین لحظه هاست
آزمون نوبت اّول

درس نهم: نصیحت امام )ره(، شوق خواندن
درس دهم: کالس ادبیات، مرواریدی در صدف...

درس یازدهم: عهد و پیمان، عشق به مردم...
درس دوازدهم: خدمات متقابل اسالم و ایران

درس سیزدهم: اسوۀ نیکو
درس چهاردهم: امام خمینی )ره(

درس شانزدهم: آدم آهنی و شاپرک
درس هفدهم: ما می توانیم / نیایش

آزمون نوبت دوم
پاسخنامۀ تشریحی

114
116
117
119
120
121
123
125
127
128
130
131
132
134
135
137
139
141
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)پاسخ های تشریحی را در صفحه 141 مطالعه کنید.(  
ستایش: یاد تو / درس اّول: زنگ آفرینش

معنی شعر و نثر

 1 ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان بازگردانید.

الف ای یاد تو مونِس روانم / جز نام تو، نیست بر زبانم

ب دست گیر که دست آویز نداریم.

پ جهان، جمله فروغ روی حق دان / حق اندر وی ز پیدایی است پنهان

ت الهی، دلی ده که در کار تو جان بازیم.

ث گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتی، ِبه که در پوستیِن خلق، ُافتی.

شناخت معنی واژه

 2 در جمالت زیر قسمت های مشخص شده را معنی کنید.

الف روز و شب زائر حرم باشم

ب فارغ از سنگ بّچه ها باشم

پ کوته ز درت درازدستی

ت یاد دارم که در اّیام طفولیت،

ث هم تو، به عنایت الهی آن جا قََدَمم رسان که خواهی

ج توفیق ده، تا در دین استوار شویم.

درک متن و مفاهیم

 3 با توجه به متن به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

»شبی در خدمت پدر، رحمة اللّ ه علیه، نشسته بودم و همه شب، دیده بر هم نبسته و ُمصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گِرد ما 
خفته. پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگزارد.«

الف نویسنده با دیدن طایفه ای که خوابیده اند از چه چیزی ناراحت است؟

ب در کدام قسمت متن از پدر با احترام یاد شده است؟

پ منظور از »ُمصحف عزیز« چیست؟

ت منظور از »همه شب دیده بر هم نبسته« چیست؟

خودارزیابی

 4 به سؤال زیر پاسخ کامل دهید.

منظور شبنم از جملۀ »می خواهم آفتاب شوم« چیست؟

دانش های ادبی و زبانی

 5 در ابیات زیر آرایه های ادبی را مشخص کنید.

الف غنچه هم گفت: گرچه دلتنگم / مثل لبخند، باز خواهم شد

ب دانه آرام بر زمین غلتید / رفت و انشای کوچکش را خواند

پ شود کوه آهن چو دریای آب / اگر بشنود نام افراسیاب

ستایش: یاد تو / فصل اّول: زیبایی آفرینش
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 6 در ابیات زیر تعداد جمالت را مشخص کنید.

الف ای نام تو بهترین سرآغاز / بی نام تو، نامه کی کنم باز؟

ب ای خدا ای فضل تو حاجت روا / با تو یاد هیچ کس نبود روا

 7 درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

الف بیت »کاش روزی به کام خود برسید، / بّچه ها، آرزوی من این است!« سه جمله دارد.  

ب در بیت »جهان، جمله فروغ روی حق دان / حق اندر وی ز پیدایی است پنهان« تضاد وجود ندارد. 

 8 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف  در مصراع »نام تو کلید هرچه بستند« نهاد،  است.

ب  در مصراع »کاش روزی به کام خود برسید،«  شبه جمله است.

پ  نوع جملۀ »آرزوهایتان چه رنگین است!«  است.

 9 جدول زیر را کامل کنید.

طفولیت )                  (رحمت )                  (غفلت )                  (هم خانواده

خان )                  (خوار )                  ( صواب )                  (هم آوا

رها )                  (ظلمت )                  ( غوغا )                  (متضاد

یوم )                  (میل )                  (مسجد )                  (جمع بی نشانه

تاریخ ادبیات

 10 آثار ستون »سمت راست« را به پدیدآورندۀ آن در ستون »سمت چپ« وصل کنید.

نظامی گنجوی
شیخ محمود شبستری

قیصر امین پور

گلشن راز
آینه های ناگهان
اسکندرنامه

 11 جاهای خالی زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

الف مجموعۀ شعر »تنّفس صبح« سرودۀ  است.

ب از میان تقلیدکنندگان از گلستان سعدی می توان از  و  نام برد.

 12 درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

الف کتاب »مجنون و لیلی« اثر نظامی گنجوی است.   

ب »کشف االسرار« اثر خواجه نظام الملک توسی است. 

امال

 13 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف نماز  دین اسالم است. )اثاث - اساس(

ب باز  بهار شوم )پیغمبر - پیقمبر(

 14 در گروه کلمات زیر واژه های نادرست را تصحیح کنید.

ضلمت - موضوع - زّره - اُفغ - متعّبد - فارق
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امال

 10 در جمالت زیر موارد درست را انتخاب کنید.

الف آدم آهنی با صدای  مانندی گفت. )قژقژ، غژغژ(

ب وای تروم چرا از من  نکردی؟ )مراقبت، مراغبت(

پ تروم  بود که او را تحسین می کنند. )مطمعن، مطمئن(

ت شاپرک  متوجه باز شدن درها نشد. )اصلن، اصالً(

 11 در میان واژه های زیر غلط های امالیی را تصحیح کنید.

مرطباً - رعیس - قّرش - سراغ - غلط - به موغع - جّذاب - طّراحی - متعّسفانه

)پاسخ های تشریحی را در صفحه 147 مطالعه کنید.(  درس هفــدهم: مـــا مـــی توانیــم / نیــایـــش 

معنی شعر و نثر

 1 ابیات زیر را به فارسی روان بازگردانید.

الف دلم در آتش غفلت مسوزان / به معنی، شمع جانم برفروزان

ب زبانی ده که اسرار تو گوید / روانی ده که دیدار تو جوید

پ مکن دورم ز نزدیکان درگاه / به راه آور مرا، کافتادم از راه

ت مکن ما را از این درگاه، محروم / چو گنجشکان، مران ما را از این بوم

شناخت معنی واژه

 2 معنای قسمت های مشخص شده را بنویسید.

الف با سماجت عجیبی به این کار ادامه می داد.  
ب او را به جایگاه ابدی بردند.  

پ خداوند او را قرین رحمت کند.  
ت حکم خود را لغو کرد.  

ث مراسم ترحیم را برگزار کردند.  
ج خداوند به ما قدرت عنایت فرماید.  

درک متن و مفاهیم

 3 جاهای خالی را به درستی کامل کنید.

الف مفهوم عبارت »از قدیم گفته اند یک عقل خوب است و دو عقل بهتر« به  تشویق می کند.

ب مفهوم مصراع اّول بیت »دلم در آتش غفلت مسوزان / به معنی، شمع جانم برفروزان« درخواست  از خداوند است.

 4 مفهوم کلی بیت زیر در کدام گزینه وجود دارد؟

کـــه گـــر دســـتم نگیـــری، رفتـــم از دســـت«»کنــون، گر دســت گیــری جای آن هســت

الف طلب حال نیکو از خداوند 

ب طلب یاری و هدایت از خداوند 

فصل ششم: ادبیات جهان / نیایش
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 5 مفهوم قسمت مشخص شده را بنویسید.

ــادم از راه«»مکــــــن دورم ز نزدیــــــکان درگاه ــ ــرا، کافتـ ــ ــه راه آور مـ ــ بـ

خودارزیابی

 6 چرا دونا از دانش آموزان خواسته بود که »نمی توانم«های خود را بنویسند؟

دانش های ادبی و زبانی

 7 در ابیات زیر آرایه های ادبی را مشخص کنید.

الف مکن ما را از این درگاه، محروم / چو گنجشکان، مران ما را از این بوم

ب دلم در آتش غفلت مسوزان / به معنی، شمع جانم برفروزان

پ خداوندا، به حّق نیک مردان / که احوال َبَدم را نیک گردان

ت کنون، گر دست  گیری، جای آن هست / که گر دستم نگیری، رفتم از دست

ث مکن دورم ز نزدیکان درگاه / به راه آور مرا، کافتادم از راه

 8 در ابیات زیر واژه های غیر ساده را مشخص کنید.

الف آفرین، جان آفرین پاک را / آن که جان بخشید و ایمان خاک را

ب تو را پرواز، بس زود است و دشوار / ز نوکاران که خواهد کار بسیار؟

پ همه عالم تن است و ایران، دل / نیست گوینده زین قیاس خجل

ت روشن و گرم و زندگی پرداز / آسمان، مثل یک تبّسم شد

ث منتظران بهار، فصل شکفتن رسید / مژده به گل ها برید، یار به گلشن رسید

تاریخ ادبیات

 9  و  از آثار خواجوی کرمانی است.

 10 خواجوی کرمانی کدام اثرش را به تقلید از خسرو و شیرین نظامی سروده است؟

 11 متن »ما می توانیم« نوشتۀ چه کسی است؟

امال

 12 در متن زیر غلط های امالیی را تصحیح کنید.

»بألخره به انتهای زمین بازی رسیدند و در حظور معلّم و بازرس برای فراهم کردن تصهیالت آموزشی سخنرانی کردند.«

 13 درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

الف واژه های »انعام، صادر کرد، غلّه« همگی از نظر امالیی صحیح اند.      

ب در عبارت »به هر گوشه ای سرک کشید، انباری و کاحدان را زیر و رو کرد.« غلط امالیی دیده نمی شود. 
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معنی شعر و نثر

 1 ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان بازگردانید.

الف ای کارگشای هرچه هستند / نام تو، کلید هرچه بستند

ب قطرۀ دانش که بخشیدی ز پیش / مّتصل گردان به دریاهای خویش

پ بیاید هر دو پا محکم نهادن / از آن پس، فکر بر پای ایستادن

ت تو را دانش و دین، رهاَند دُرست / دِر رستگاری ببایْدت ُجست

ث خداوندا، به حقِّ نیک مردان / که احوال َبَدم را نیک گردان

ج گر َبر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر / آن مهر بر که افکنم، آن دل کجا برم؟

چ ای تن رنج از بهِر خدای بکش.

ح تو نیز اگر بخفتی ِبه از آن که در پوستین خلق، ُافتی.

شناخت معنی واژه

 2 معنای قسمت های مشخص شده را بنویسید.

الف غرقۀ اعجاز زیبایی بودم.

ب این ها چرا َصالح و پاکدامنی جوانان را نمی بینند.

پ او شیفتۀ طبیعت بود.

ت استعدادهایی نظیر بوعلی پرورش یافتند.

ث او ُاسوۀ عالمیان است.

ج سیمایی محزون داشت.

چ به دست مزدوران خان افتاد.

ح روی اعالمّیۀ ترحیم نوشت.

درک متن و مفاهیم

 3 جاهای خالی را به درستی پر کنید.

الف منظور از »چاه« در عبارت »بینایی ده تا در چاه نیفتیم«  است.

ب منظور از قسمت مشخص شده در عبارت »یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگزارد«،  است.

 4 بیت »نار خندان باغ را خندان، کند / صحبِت مردانت از مردان کند« به چه مفهومی اشاره دارد؟

الف تأثیر هم نشین 

ب فصل بهار 

 5 درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.

الف مفهوم بیت »به جان زنده دالن، سعدیا، که ملک وجود / نیرزد آن که دلی را ز خود بیازاری« بر مهربانی با دیگران تأکید می کند.  

ب منظور از »آب« در بیت »به گفتار پیغمبرت، راه جوی / دل از تیرگی ها بدین آب، شوی« گفتار پیامبر)ص( است.   

آزمون نوبت دوم
6

)0/75(

)0/75(

)0/5(

)1(

)1(

)1(

)0/5(

)0/5(

2

)0/25(

)0/25(

)0/25(

)0/25(

)0/25(

)0/25(

)0/25(

)0/25(

4

)0/5(

)0/5(

)0/5(

)0/5(

)0/5(
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 6 مفهوم کلی بیت »خدا آن ملّتی را سروری دارد / که تقدیرش به دست خویش بنوشت« به چه چیزی سفارش می کند؟

 7 شاعر در بیت »خداوندا، به حقِّ نیک مردان / که احوال َبَدم را نیک  گردان« از خدا  می خواهد.

 8 منظور از قسمت های مشخص شدۀ بیت زیر چیست؟

بـــه نـــزد نبـــّی و وصـــی، گیـــر جـــای«»اگــــر چشــــم داری بــــه دیگــــر ســــرای

درک متن و مفاهیم

 9 در بیت زیر نقش قسمت های مشخص شده را بنویسید.

ــمانی ــ ــ ــای آسـ ــ ــ ــوم فتنه هـ ــ ــ ــی«»هجـ ــ ــم زندگانـ ــ ــت علـ ــ ــرا آموخـ ــ مـ

 10 در جمالت زیر مسند را مشخص و مسند مناسب دیگری را جایگزین کنید.

الف او کودکی کنجکاو بود.

ب سروده های او شگفت انگیز است.

 11 جدول زیر را کامل کنید.

شمارشخصُبنزمانفعل

ببینند

گرفتید

خودارزیابی

 12 منظور از »عمر حقیقی را شناسنامۀ ما تعیین نمی کند«، چیست؟

 13 دربارۀ عبارت »حرم، دل او را آرام می کرد و مدرسه، اندیشه اش را.« توضیح دهید.

 14 معنای »سلماُن ِمنّا اهَل البیت« را بیان کنید.

تاریخ ادبیات و حفظ شعر

 15 برای شاعران یا نویسندگان زیر یک اثر نام ببرید.

 علی اسفندیاری: 

 عّطار نیشابوری: 

 نادر ابراهیمی: 

 خواجوی کرمانی: 

 16 دو بیت اّول شعر »رستگاری« را بنویسید.

)0/5(

)0/5(

)0/5(

3

)0/5(

)0/5(

)0/5(

)1/5(

3

)1(

)1(

)1(

2

)1(

)1(
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ستایش: یاد تو / درس اّول: زنگ آفرینش

 1 الف( ای خدایی که یاد تو همدم روح من است، به غیر از نام تو، 

نام دیگری بر زبانم جاری نمی شود.؛ ب( ما را کمک کن، چون یاوری 

نداریم.؛ پ( همۀ جهان پرتو و جلوه ای از نور وجود خداوند است آن چنان 

که او از شّدت آشکار بودن در این جهان، پنهان است.؛ ت( خدایا قلبی 

تو فداکاری  انجام دستورات  تو و  به ما عطا کن که در راه  )شجاعتی( 

کنیم.؛ ث( گفت: عزیز پدر! تو هم اگر می خوابیدی، بهتر از آن بود که 

غیبت مردم را بکنی.

زورگویی؛  ستمگری،  پ(   راحت؛  آسوده،  ب(  زیارت کننده؛  الف(   2 

ت( کودکی، خردسالی؛ ث( بخشش، لطف، توّجه، احسان؛ ج( سازگاری، موافقت

 3 الف( از بی توّجهی آن ها در انجام واجبات )نماز(؛ ب(  رحمة ال لّه علیه؛ 

پ(  قرآن کریم؛  ت( شب زنده داری و عبادت خدا در شب

 4 می خواهم به مقام باالیی برسم.

 5 الف(  دلتنگ بودن کنایه از غمگین بودن است. در همین بیت آرایۀ 

تشخیص وجود دارد، زیرا دلتنگ بودن و گفتن را به غنچه نسبت داده است.؛ 

ب( تشخیص )رفتن و انشا خواندن به دانه نسبت داده شده است.(؛ 
پ(  اغراق در بزرگ بودن نام افراسیاب و ترس از او

 6 الف( ای نام تو بهترین سرآغاز است / بی نام تو نامه کی کنم باز

ب(  ای خدا ای فضل تو حاجت روا / با تو یاد هیچ کس روا نیست

 7 الف(  درست؛ ب( نادرست / تضاد: پیدا و پنهان

 8 الف( نام تو؛  ب( کاش؛ پ(  عاطفی

 9 

طفلرحیمغافلهم خانواده

خوانخارثوابهم آوا

اسیرنورسکوتمتضاد

اّیامامیالمساجدجمع بی نشانه

 10 گلشن راز  شیخ محمود شبستری

آینه های ناگهان  قیصر امین پور
اسکندرنامه  نظامی گنجوی

 11 الف(  قیصر امین پور؛ ب(  بهارستان جامی ـ پریشان قاآنی

 12 الف(  نادرست؛ زیرا )لیلی و مجنون( اثر نظامی است.؛ ب( نادرست

 13 الف( اساس؛ ب( پیغمبر

 14 ضلمت  ظلمت / زّره  ذّره / ُافغ  ُافق / فارق  فارغ

فصل دوم: شکفتن

3 2 1

3 2 1

درس دوم: چشمۀ معرفت

 1 الف( این درختان مانند انسان ها دست هایشان را از زمین به سوی 

خدا دراز کرده اند و با زبان سبز و دست های )شاخه های( درازشان از 
درون خاک رازهایی را بیان می کنند.؛ ب( در نگاه انسان عاقل، برگ های 
درختان مانند ورقه های دفتری است که علم شناخت خداوند را به انسان 
می آموزد.؛ پ(  آب صاف و درخشان مانند روحی که با حرکت خود به 
دیگران امید و زندگی می بخشد، با سرعت می رفت تا خود را به زمین های 

کشاورزی خشک برساند.
 2 الف( شگفتی؛ ب( پاک؛ پ(  تالش کردن؛ ت(  صدای ناهنجاری که 

از گلو یا بینی شخص بیرون آید.
 3 شناخت خداوند از طریق آفریده ها

 4 انسان ها - زمین و دنیا

 5 درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدم که شاخۀ )دست( های خویش 

را به آسمان برافراشته بودند و دعا می کردند.
 6 الف( تشبیه: برگ درختان )مشبه(، ورق های دفتر )مشبه به(؛ ب(  تشخیص: 

دست داشتن و دعا کردن برای درخت تشخیص یا جان بخشی دارد. پ( تشبیه: 
نسیم )مشبه(، مانند )ادات تشبیه(، مادر )مشبه به(، مهربان )وجه شبه(

 7 الف(  بیت یک جمله است. نوع جمله: خبری

ب( روحم چنان غرق فهمیدن بود از هیجان می لرزید.

پ( ای کاش کسی به خانۀ ما بیاید!  دو جملۀ عاطفی
 8 الف( نادرست؛ لمس با سالمت هم خانواده نیستند. سه حرف اصلی 

سالمت س ل م است و با لمس هم خانواده نیست.؛ ب( درست
 9 الف( عقب - عواقب؛ ب( ضمیر - قدوم

 10 الف( طاهره ایبد: باغچۀ توی گلدان - به هوای گل سرخ؛ ب( علی 

شریعتی: کویر - فاطمه فاطمه است
 11 زراعت  مزرعه / طبیعت  طبع / احترام  حرمت

 12  صیراب و تشنه  سیراب و تشنه / ذمذمه کردن  زمزمه 

کردن / آب های ذالل  آب های زالل / جازبۀ خالق  جاذبۀ 
خالق / غندانۀ بچه  قنداقۀ بچه / پشت سخره  پشت صخره / 

قلتاندن  غلتاندن / معّتل شدن  معّطل شدن

درس ســوم: نــسل آینــده ســــاز
 1 الف(  ای خدا دام های بسیاری در راه ما وجود دارد. ما هم مانند 

پرندگان حریص، بیچاره هستیم.؛ ب( از خدا می خواهیم که به ما نعمت 
ادب را بدهد. انسان بی ادب از لطف خداوند بی بهره است.؛ پ( اگر در 
هر قدم هزاران دام هم وجود داشته باشد، چون تو با ما هستی، نگرانی و 
غمی نداریم.؛ ت( ای خدا، ای کسی که رحمت و بخشش تو نیازهای ما 

برآورده می کند. با وجود تو یادکردن از دیگران شایسته نیست.
بناها و موانعی که برای دفع دشمنان می سازند.؛ الف( توانایی؛ ب(   2 

2     )خبری( 1     )خبری(
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پ(  گروه، دسته؛ ت(  برتر؛  ث(  برخالف؛ ج( درک و فهم
 3 علم و دانش بی کران خداوند

 4 بی ادبی باعث محروم شدن از بخشش خداوند است.

 5 آسیب رساندن به همه

 6 با حرف زدن نمی توان پیشرفت کرد. آینده با کار، عمل و کوشش ساخته 

می شود.
 7 الف( تشبیه: دانش )مشبه(، قطره )مشبه به( / قطره و دریا  تناسب

ب(  دام، دانه، مرغان  تناسب یا مراعات نظیر / تشبیه: ما )مشبه(، 
مرغان )مشبه به(، حریص و بی نوا )وجه شبه(

 8 الف( درست؛ منتظران بهار، فصل شکفتن رسید / مژده به گل ها برید 

یار به گلشن رسید

ب( نادرست؛ فعل جملۀ سوم حذف شده است  ما چو مرغان حریصی 
بی نوا )هستیم(؛ پ(  درست

 9 برای مشخص کردن »نهاد« ابتدا باید جمالت را مشخص کنیم:

گر هزاران دام در هر قدم باشد / چون تو با ما )هستی( هیچ غمی نباشد

 10 هفتم

26000 11 

رصانه ها    / مطبوعات  متبوعات    / تحلیل  تهلیل    12 

رسانه ها / انهراف  انحراف 
 13 الف( َصالح؛ ب( اعتراف؛ پ( رئیس

درس چهارم: با بهاری که می رسد از راه، زیبایی شکفتن

 1 الف(  آسمان، مانند یک لبخند صاف و روشن  شد و امید و نشاط 

را به زندگی بخشید.؛ ب( شکوفه ای بر روی یک درخت، مانند لبخند، 
باز شد و شکفت و بهار در همۀ جهان آشکار شد.؛ پ( امروز، زندگی به 
دلخواه تو است و وقت شکوفایی و شادابی و نشاط توست.؛ ت( امروز 
بهتر از هر چیز در دنیا، راز گفتن و راز و نیاز کردن تو با خداوند است.
 2 الف( اندیشه، فکر؛ ب( پند؛ پ( وابسته  نبودن؛ ت(  بینش، آگاهی

 3 بصیرت و تفکر و تأّمل

 4 راز و نیاز کردن با خدا

 5 چون امکان بازگشت به آن دوران و استفادۀ درست از آن فرصت ها را 

ندارند.
 6 با آمدن بهار، آسمان گرم و زندگی بخش شد.

 7 الف(  تشخیص  چشم داشتن برای جوانه؛ ب(  تشبیه: تو )مشبه(، 

شاخه گل )مشبه به(، مثل )ادات تشبیه(، جوانه زدن و رشد کردن )وجه شبه( 
/ تشبیه: تو )مشبه(، چشمه سار )مشبه به(، مثل )ادات  تشبیه(، جاری شدن 

)وجه شبه(؛ پ( تشبیه: آفرینش )مشبه(، کتاب )مشبه به(

3 2 1
شبه جمله از 

نوع منادا 4

نهاد جملۀ سوم نهاد جملۀ دوم نهاد جملۀ اّول

 8 الف( بیت دو جمله دارد و مصراع اوّل، هرچه سرما و هرچه دل سردی  

نهاد است. / ب( بیت دو جمله دارد. نهاد جملۀ اوّل: زندگی؛ پ( بیت چهار جمله 
دارد:

با بهاری که می رسد از راه / سبز شو تازه شو بهاری شو

نهاد جملۀ اول، »با بهاری«؛ ت( عبارت یک جمله دارد و »دوست خوب« 
نهاد است.

 9 رگبار کلمات، کوچه باغ آسمان، با بال این پرنده سفر کن

 10 مطالب  مطلب / عالیق  عالقه

فراز  واژۀ  اما  نادرست  تغریباً  و  بسیرت  واژه های  نادرست؛  الف(   11 

درست است.؛ ب( درست

درس ششم: قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟
 1 این زندگی برای کسانی گوارا و دلپذیر باشد که مانند سرو آزادانه 

زندگی کردند و آزادانه از دنیا رفتند.
 2 الف( شکایت؛ ب(  کوتاهی

 3 آزادگی

 4 قلب انسان مثل یک مسافرخانه نیست که انسان ها مدت کوتاهی در 

آن باشند و سپس بروند، بلکه هرکس وارد قلب انسان می شود، انسان او را 
دوست می دارد و سال ها و گاهی تا آخر عمر یاد او در قلب انسان می ماند.

 5 زیرا مانند گلدان خالی زشت است و باعث آزار انسان می شود.

 6 الف( تشبیه: قلب )مشبه(، النۀ گنجشک )مشبه به(، ناپایداری )وجه شبه(؛ ب( 

تشبیه: کسانی )مشبه(، همچو )ادات تشبیه(، سرو )مشبه به(، آزادگی )وجه شبه(
 7 الف(  مفعول؛ ب( نهاد؛ پ( نهاد

 8 الف( بّچه هـا غـذا را خوردنـد.؛ ب( مـا وسـایل خوبـی خریدیـم.؛ 

پ( کودک سنگ می اندازد.
 9 خانه ای برای شب

 10 سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما آمد.

 11 دور از خانه - قّصه های ریحانه خانم

 12 الف(  اساس؛ ب( حیات

درس هفتم: علم زندگانی
پیش  آمد، جهان  نظرش دور  به  نزدیک  راه  الف( آن قدر که آن   1 

از  و  شد  جایش خشک  بر  ناگهان  ترس  از  شد.؛ ب(   تاریک  چشمش 
خستگی در راه ماند و نتوانست راهش را ادامه دهد.؛ پ( تو باید هنر 
پرواز کردن و راه و روش زندگی را بیاموزی.؛ ت(  شاخۀ کوچک بدون 
ریشه هرگز توانا و میوه دار نمی شود تو باید کار و تالش کنی و من هم 
باید تو را نصیحت کنم.؛ ث( هجوم بالها راه و رسم زندگی کردن را به 
من آموخت.؛ ج( خدایا تو از او راضی باش و مقامش را مانند مقام بندگاِن 

ویژۀ خودت قرار بده.؛ چ( ای تن به خاطر خدا سختی بکش.
 2 الف(  تازه کار، بی تجربه؛ ب( ناتوانی؛ پ( نوک انگشت؛ ت(  همراه

4 3 2 1
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 3 هنر پرواز کردن

 4 برای انجام هر کار باید مقدمات آن را فراهم کرد.

 5 اتفاقات و پیشامدهای بد و سخت

 6 چون او بّچه بود و بی تجربه و آن مسیر کوتاه برایش طوالنی و خسته کننده بود.

و  دادن  در  آواز  تشخیص:   / شدن  ناتوان  از  کنایه  افتادن  پای  از  الف(   7 

 گفتن و فریاد زدن برای کبوتر و مادر کبوتر؛ ب( دور و نزدیک  تضاد /
جهان پیش چشم کسی تاریک شدن کنایه از ناامید شدن؛ پ(  بال، پر  تناسب

من  به  ب(  متّمم؛  نوکاران    / تو(  )برای  متّمم  تو   الف(   8 

دام ها   / مفعول  من   مفعول؛ پ(   زندگانی   علم   / متّمم   

 متّمم / بالم  متّمم / پرها  مفعول؛ ت( رنج  مفعول /

خدای  متّمم

گهم سرپنجه خونین شد،   / از در  از دیوار سنگ آمد، گه  گه  الف(   9 

گهی سر )خونین شد( 

ب( نگشت آسایشم یک لحظه دمساز / گهی از گربه ترسیدم گه از باز  )ترسیدم( 

 پ( من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج )هستی(  / تو را آسودگی باید 

مرا رنج )باید(

ت( کبوتر بّچه ای با شوق پرواز / به جرئت کرد روزی بال و پر باز

از؛  ز    / افتاد  فُتاد   از؛ ب(  ز    / از  ز   الف(   10 

پ(  گه  گاه / گاه  گاه / گه  گاهی / گهی  گاهی
 11 قصاید ـ قطعات

 12 گفت وگو / مناظره

کرد   درخاست   / بسطامی  بایزید  بصطامی   بایزید   13 

درخواست کرد / مصتجاب  مستجاب / شوغ پرواز  شوق پرواز
 14 هیئت، هیأت / مسئله، مسأله

درس هشتم: زندگی همین لحظه هاست
 1 الف(  دیروز گذشته است، پس آن را یادآوری نکن و برای فردا که 

هنوز نیامده، نگران نباش و داد و فریاد نکن. به آنچه که هنوز نیامده 
و آنچه که گذشته است، اعتماد نکن. االن خوش باش و عمرت را به 
می روند.  و  هستند  گذر  در  ابرها  عبور  مانند  فرصت ها  ب(   نده.؛  هدر 
استفاده کن.؛  از آن ها  و  نده  از دست  را   فرصت های خوب و گران قدر 
پ( عمر واقعی ما را شناسنامه و سن نوشته شده در آن مشخص نمی کند.

آزمون نوبت اول
سرپنجه  نهاد

2
سنگ  نهاد

1

سر نهاد
3

3
من  نهاد من  نهاد

2
آسایش  نهاد

1

آسودگی  نهاد
3

تو  نهاد
2 1

من  نهاد

4

رنج  نهاد

کبوتر بّچه  نهاد
1

 2 الف( میانه ها؛ ب( زندگی؛ پ( از حّد خود گذشتن؛ ت( هم نشینی؛ 

ث( ساختمان؛ ج( شب را در جایی به سر بردن
 3 استفاده کردن از زمان حال

 4 همان فرصت هایی است که با رفتارهای زیبا و کارهای بزرگ می گذرد.

 5 هدر دادن عمر

 6 زیرا با صرف وقت می توان طال به دست آورد ولی دقایق تلف شده 

را با طال نمی توان بازگرداند.
 7 مشبه: فرصت ها، مشبه به: ابر، وجه شبه: گذران بودن، ادات تشبیه: مثل

 8 بنیاد کردن کنایه از اعتماد کردن است / تضاد بین »نامده« و »گذشته«

از رفتن دگربار  مانند آبی در حرکت است و پس   9 زمان آرام آرام 

نمی توان آن را به جای اّول بازگرداند. / آرام  تکرار / زمان )مشبه(، 
آب )مشبه به(، مانند )ادات تشبیه(، حرکت کردن )وجه شبه(

 10 الف( فعل اسنادی ندارد و »شد« به معنی »رفت« است.؛ ب( است 

 فعل اسنادی / همین لحظه ها  مسند؛ پ( است  فعل 
اسنادی / دوستدار کسانی  مسند

 11 کسی در زندگی موفق است که اکنون و فرصت حال را دریابد و فکر 

کند که بهترین فرصت من امروز است.

 12 تاریخ مغول و وزرای سالجقه

 13 الف( درست؛ ب( نادرست؛ قّصه های مجید پنج جلدی است.

حیرت؛ هیرت   ب(  شدن؛  تلف  شدن   طلف  الف(   14 

پ(  اعضم  اعظم / قفلت  غفلت؛ ت( بیحوده  بیهوده / 
خوش گزرانی  خوش گذرانی

 15 الف( دائماً؛ ب( اضطراب؛ پ( باألخره

آزمون نوبت اّول
 1 الف( خدایا با توجه به لطف و احسان خودت، مرا به مقام و جایگاهی 

دوران  در  که  به یاد می آورم  ب(  برسان.؛  می دانی  صالح  من  برای  که 
کودکی، خدا را عبادت می کردم و به هنگام شب، مشغول راز و نیاز با 
خداوند می شدم.؛ پ( درختان مانند انسان ها شاخه های بلند خود را برای 
راز و نیاز با خداوند از روی زمین به سمت آسمان باال برده اند.؛ ت( همۀ 
جهان پرتویی از روشنایی وجود خداوند است که از شدت روشنایی و پیدا 
بودن در آن، پنهان است.؛ ث( شکوفۀ درخت همانند لبخندی باز شد و 
در همۀ طبیعت نشانه هایی از آمدن بهار دیده شد.؛ ج( از بس که آن راه 
نزدیک به نظرش طوالنی آمد، خسته شد و جهان پیش چشمش تاریک 
شد.؛ چ( بر آینده و روزهای سپری شده تکیه نکن و به آن ها اعتنایی نکن. 

حاال خوشحال و شاد باش و عمرت را تلف نکن.
 2 الف( آسوده؛ ب( پاک؛ پ( گروه، دسته؛ ت( آگاهی؛ ث( کوتاهی؛ 

ج( کوی، کوچه؛ چ( ستم و زورگویی؛ ح( بی خبری

مفعول مسند متّمم نهاد

مسند نهاد
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 3 الف( منحرف نشویم؛ ب( غمگین و ناراحت هستم؛ پ( باغ - دنیا؛ 

ت( تجربه ـ راه و رسم زندگی
 4 آزادگی

 5 گزینۀ »الف«

 6 گزینۀ »ب«

 7 نهاد: جوانان مؤمن / متمم: درس خواندن / مفعول: فردای شکوهمندی /

فعل: می سازند
 8 الف( با خودش زیر لب چنین گفت: / آرزوهایتان چه رنگین است!

ب( هجوم فتنه های آسمانی  / مرا آموخت علم زندگانی

 9 نیست، باشید

 10 الف( تشبیه: من )مشبه(، چون )ادات تشبیه(، نگهبان )مشبه به( / 

تو )مشبه(، چون )ادات تشبیه(، گنج )مشبه به(؛ ب( تشخیص: برخاستن 
و گفتن به گل نسبت داده شده است.

از عقل و هوشمان  باید  باشیم،  آینده ای روشن داشته  برای آن که   11 

کمک بگیریم و تالش کنیم. با پشتوانۀ ایمان و فقط با حرف زدن آینده 
ساخته نمی شود.

 12 آسمان روشن شد.

 13 زیرا مانند گلدان خالی زشت است و انسان را آزار می دهد.

 14 زیرا با صرف وقت می توان طال خرید ولی با طال نمی توان زمان را برگرداند.

 15 الف( با تو یاد هیچ کس نبود روا؛ ب( که بخشیدی ز پیشـ  دریاهای 

خویش
 16 الف( مخزن االسرار؛ ب( خانه ای برای شب

درس نهم: نصیحت امام)ره(، شوق خواندن

را  باغ  )خندان(  ترک خورده  و  رسیده  انار  یک  که  همان طور  الف(   1 

زیبا می کند، هم نشینی با جوانمردان هم تو را جزو آن ها می کند.؛ ب( به 
آماده  نعمت های خدا  از  استفاده  برای  را  انسان  که  اسالمی  تکلیف های 
می کند، عمل کنید.؛ پ( دوباره عالقه به خواندن و مطالعه در درون او 
ایجاد شد.؛ ت( رفتن به حرم و زیارت حضرت معصومه)س( باعث آرامش 

روحی او می شد و پرداختن به علم، فکر او را آرام می کرد.
 2 الف( خواندن؛ ب( قدردانستن، بهره بردن؛ پ( پاکدلی؛ ت( بهره

 3 تأثیر هم نشین

نیکو،  اخالق  داشتن  اسالمی،  وظایف  به  عمل  درس ها،  خواندن   4 

اطاعت و خدمت به پدر و مادر و معلّم ها
 5 توجه هم زمان به علم و معنویات

 6 زیرا می گفتند که او امام بزرگواری است که از همۀ گناهان به دور 

است و مدت چهل سال است که نماز شب او ترک نشده است.
 7 الف( کنجکاو و دقیق؛ ب( خیره؛ پ( نصیب او؛ ت( بزرگ تر

جملۀ دوم )عاطفی( جملۀ اّول )خبری(

یک جمله )خبری(

 8 الف( باغ سرسبز شده بود.

ب( گل ها پژمرده گشتند.

پ( ما خوشحال هستیم.

 9 الف( گذاشتند؛ ب( پایه گذاری؛ پ( شکرگزار؛ ت( برگزار

 10 الف(  )س(  سالم  ال لّه علیها، سالم ال لّه علیه؛ ب( )ص(  صلّی 

ال لّه و علیه و آله؛ پ( )ع(  علیه  الّسالم؛ ت( )ره(  رحمة ال لّه علیه

درس دهم: کالس ادبیات، مرواریدی در صدف، 
زندگی حسابی، فرزند انقالب

 1 الف(  زمانه مطیع تو نمی شود. تو چرا مطیع شدی؟ بلند شو و مبارزه 

کردن را بیاموز.؛ ب(  در روز به فکر آب و دانه باش، شب هم استراحت 
کن.؛ پ( ای سعدی، به جان عاشقان سوگند می خورم که اگر همۀ جهان 
را هم داشته باشی، ارزش آن را ندارد که کسی را از خود ناراحت کنی.؛ 
ت( گل مدتی مرا هم نشین خود کرد و با این کار، باعث افتخار من شد.؛ 
را  گل خوشبویی  تو  مانند  ولی  کردم  امتحان  را  دنیا  ِگل های  همۀ  ث(  

ندیدم و همین باعث شگفتی من شد.
آسایش؛ پ(  تیزهوشان؛  نابغه(  )مفرد:  ب(  خوراک؛  روزی،  الف(   2 

ت( خوب، نیکو
 3 آزار نرساندن به دیگران

 4 تجربه کردن

 5 گندم از گندم بروید، جو ز جو

 6 تأثیر هم نشین

 7 زیرا راه شکوفایی و استقالل کشور را در تالش و کوشش افراد جامعه 

می دانست.
 8 الف( تشخیص: منادا قرار دادن غیر از انسان و غیر خدا ایجاد آرایۀ 

تشخیص می کند. )ای مرغک ُخرد(؛ ب( تشبیه: ُملک وجود  وجود 
)مشبه(، ملک )مشبه به( / کنایه:  نمی ارزد  ارزش ندارد.؛ پ( کنایه: 
وجود ضرب المثل در هر بیتی ایجاد آرایۀ کنایه می کند.؛ ت( تشخیص: 

گفتن و شنیدن برای ُگل / کنایه: ناچیز  بی ارزش
 9 نیرومند

 10 الف( درست؛ شب و روز تضاد دارند.؛ ب( درست

 11 

شنیدم  شنیدستم   ب(  )ماضی(؛  دید   / )ماضی(  گفت  الف(   12 

)ماضی(؛ پ( توانی  می توانی )مضارع یا حال( / مگشای  نگشا 
)نهی( / مکن  نکن )نهی(؛ ت( آب زنید  آب بزنید )امر( / 

می رسد )مضارع( / دهید )امر( / می رسد )مضارع(

فصل چهارم: نام  ها و یادها

مسند

مسند

مسند
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 13 الف( زالی  نهاد / فرزند خویش  متّمم / ش  مفعول؛ 

ب( این روز  متّمم / من  متّمم / تو  نهاد
شیرمردی  شیرمرد )هستی( / من  نهاد / پیرزن )هستم(

پ( رام تو  مسند / زمانه  نهاد / رمیدن  مفعول
سالم؛ حیدربابایه  ت(   بهجت؛  پ(  رمزگونه؛  ب(  وفا؛  نظام  الف(   14 

ث( سبک شناسی
 15 افسانه، ای شب و قّصۀ رنگ پریده

 16 نیما یوشیج

 17 الف( قرائت؛ ب( تالوت؛ پ( فراغت؛ ت( َصالح؛ ث( فارغ

امتحانات  شدن  تمام  از  بعد  مثال:  است،  آسودگی  به معنی  فراغ   18 

دوران فراغ آغاز می شود.
فراق به معنی جدایی است، مثال: فراق از دوستان برای من سخت بود.

درس یازدهم: عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار 
بهشتی، گرمای محّبت

 1 الف( فروتن؛ ب( میدان؛ پ( خوی، ویژگی؛ ت( درنگ

 2 الف( درست؛ ب( نادرست؛ این جمله از شهید رجایی است.

 3 من دیر نمی آیم، شما هم دیر نیایید. / من غیبت نمی کنم، شما هم 

غیبت نکنید. / من به شما دروغ نمی گویم، شما هم به من دروغ نگویید. / 
من به هر قولی که به شما بدهم وفا می کنم، شما هم به هر قولی که به من 
می دهید، وفا کنید. / من خود را موظف می دانم که برای خیر و صالح شما 
تالش کنم، شما هم خودتان را موظف بدانید که به توصیه های من عمل 

کنید و تکالیف تعیین شده را به انجام برسانید.
 4 الف( فعل دوم بیت، »می برم«، اّول شخص مفرد است.؛ ب( فعل اّول 

بیت، »خورد«  سوم شخص مفرد و فعل دوم بیت، »می پسندی« 
 دوم شخص مفرد

 5 الف( می دانم      -      تالش کنم

ب( نکردی   -   تو شیرمرد )هستی( و من پیرزن )هستم(

پ( بنگرم         -       ببینم       -      بنگرم       -     ببینم

 6 الف( درست »ترسیدم«؛ ب(  درست

فعل دوم: عرق کرده )بود(  »سوم شخص مفرد«
فعل سوم: خسته بود  »سوم شخص مفرد«
فعل پنجم: پیدا کند  »سوم شخص مفرد«

 7 الف( نادرست؛ مشاور فرهنگی شهید رجایی بود؛ ب( نادرست؛ کیومرث 

صابری اولین هفته نامۀ طنز بعد از انقالب را منتشر کرد.؛ پ( درست؛ ت(  درست
 8 ضیارت  زیارت / هرم  حرم / حظرت  حضرت / 

سحن  صحن

مسند مسند

اّول شخص مفرد اّول شخص مفرد

دوم شخص مفرد دوم شخص مفرد دوم شخص مفرد

اّول شخص مفرد اّول شخص مفرد اّول شخص مفرد اّول شخص مفرد

 9 َصالح کار کجا و من خراب کجا / ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا

دشمن در جنگ هشت ساله از ِسالح های پیشرفته استفاده کرد.

درس دوازدهم: خدماِت متقابل اسالم و ایران

 1 الف( درود و ستایش بر خدایی که جان را آفرید. کسی که به انسان 

خاکی جان و ایمان بخشید.؛ ب( دانش و دین تو را به رهایی و رستگاری 
می رساند، پس به دنبال راه رستگاری باش.؛ پ(  به کمک گفتار پیغمبرت راه 
درست را پیدا کن و با این گفتار )گفتار پیامبر( که مانند آب روان و زالل 
است، آلودگی گناه را از خود دور کن.؛ ت(  با این اعتقاد زاده شده ام و با همین 
اعتقاد هم از دنیا می روم. بدان که من بسیار به حضرت علی احترام می گذارم.

 2 الف( عظیم؛ ب( )مفرد: ادیب( اهل ادب؛ پ( )مفرد: مظهر( نشانه ها؛ 

ت( جانشین
 3 پیامبر)ص( و حضرت علی)ع(

 4 گفتار پیامبر)ص(

 5 انسان

 6 عمل به گفته های پیامبر

 7 پیروی از دانش و دین

 8 امید به بهشت رفتن

 9 سلمان از ما اهل بیت است و مفهوم آن نزدیک بودن و باال بودن 

مهم  نژاد  اسالم  دین  در  این که  و  است  پیامبر  به  فارسی  سلمان  مقام 
نیست، بلکه دین داری شرط باال بودن و مقرب بودن است.

 10 الف( دام         بال  تشبیه

ب( چشم داشتن کنایه از انتظار داشتن؛ پ( خاک پای کسی بودن کنایه 
از نهایت احترام را به کسی گذاشتن؛ ت( تکرار واژۀ »جان«

 11 تو

 12 »ت« در پیغمبرت

 13 الف( مفعول  تو، در رستگاری / نهاد  دانش و دین و در 

مصراع دوم »تو« که محذوف است.؛ ب( مسند  بوی شکل کهنۀ 
فعل »باشی« است، پس رستگار مسند است و نیکوکار در جمله دوم نقش 

مسندی دارد. / متّمم  دو گیتی، کردگار
 14 تذکرة االولیا ـ منطق الطیر

 15 تماشاگه راز ـ داستان راستان

 16 بسیاری از مبانی فرهنگی و دینی انقالب اسالمی

 17 شاهنامه 25 یا 30 سال

 18 دو )ضهور  ظهور / عضیم  عظیم(

 19 الف( نادرست؛ نضیر  نظیر؛ ب( نادرست؛ غلط امالیی وجود ندارد.

خیر و نیکی

ابزار جنگی

مشبه مشبه به

 8 الف( باغ سرسبز شده بود.

ب( گل ها پژمرده گشتند.

پ( ما خوشحال هستیم.

 9 الف( گذاشتند؛ ب( پایه گذاری؛ پ( شکرگزار؛ ت( برگزار

 10 الف(  )س(  سالم  ال لّه علیها، سالم ال لّه علیه؛ ب( )ص(  صلّی 

ال لّه و علیه و آله؛ پ( )ع(  علیه  الّسالم؛ ت( )ره(  رحمة ال لّه علیه

درس دهم: کالس ادبیات، مرواریدی در صدف، 
زندگی حسابی، فرزند انقالب

 1 الف(  زمانه مطیع تو نمی شود. تو چرا مطیع شدی؟ بلند شو و مبارزه 

کردن را بیاموز.؛ ب(  در روز به فکر آب و دانه باش، شب هم استراحت 
کن.؛ پ( ای سعدی، به جان عاشقان سوگند می خورم که اگر همۀ جهان 
را هم داشته باشی، ارزش آن را ندارد که کسی را از خود ناراحت کنی.؛ 
ت( گل مدتی مرا هم نشین خود کرد و با این کار، باعث افتخار من شد.؛ 
را  گل خوشبویی  تو  مانند  ولی  کردم  امتحان  را  دنیا  ِگل های  همۀ  ث(  

ندیدم و همین باعث شگفتی من شد.
آسایش؛ پ(  تیزهوشان؛  نابغه(  )مفرد:  ب(  خوراک؛  روزی،  الف(   2 

ت( خوب، نیکو
 3 آزار نرساندن به دیگران

 4 تجربه کردن

 5 گندم از گندم بروید، جو ز جو

 6 تأثیر هم نشین

 7 زیرا راه شکوفایی و استقالل کشور را در تالش و کوشش افراد جامعه 

می دانست.
 8 الف( تشخیص: منادا قرار دادن غیر از انسان و غیر خدا ایجاد آرایۀ 

تشخیص می کند. )ای مرغک ُخرد(؛ ب( تشبیه: ُملک وجود  وجود 
)مشبه(، ملک )مشبه به( / کنایه:  نمی ارزد  ارزش ندارد.؛ پ( کنایه: 
وجود ضرب المثل در هر بیتی ایجاد آرایۀ کنایه می کند.؛ ت( تشخیص: 

گفتن و شنیدن برای ُگل / کنایه: ناچیز  بی ارزش
 9 نیرومند

 10 الف( درست؛ شب و روز تضاد دارند.؛ ب( درست

 11 

شنیدم  شنیدستم   ب(  )ماضی(؛  دید   / )ماضی(  گفت  الف(   12 

)ماضی(؛ پ( توانی  می توانی )مضارع یا حال( / مگشای  نگشا 
)نهی( / مکن  نکن )نهی(؛ ت( آب زنید  آب بزنید )امر( / 

می رسد )مضارع( / دهید )امر( / می رسد )مضارع(

فصل چهارم: نام  ها و یادها

مسند

مسند

مسند
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درس سیزدهم: اُسوۀ  نیکو
 1 الف( ماه با تمام زیبایی در برابر زیبایی صورت پیامبر)ص( شگفت زده 

شده است. حتی درخت سرو هم تناسب قامت پیامبر را ندارد.؛ ب( ای 
سعدی اگر می خواهی عاشقی و جوانی کنی، عشق محّمد و خاندان او برای 
تو بس است.؛ پ( تمامی پیامبران از جمله آدم و نوح و خلیل و موسی و 
عیسی زیر سایۀ پیامبر اکرم)ص( هستند.؛ ت( چراغ به خاطر انسان های 
کوتاه فکر است.؛ ث( نابینایی چراغ به دست و کوزه ای بر روی دوشش 

داشت و در راهی می رفت.
 2 الف( مهربانی؛ ب( مهربان؛ پ( غمناک؛ ت( ستم و زورگویی

 3 الف( نادرست؛ تجاوز از حریم قانون از آداب سخن گفتن نیست.؛ 

ب( نادرست؛مصراع دوم به قد و قامت پیامبر اشاره دارد.
 4 مقام باالی پیامبر)ص(

 5 بهترین عشق، عشق ورزیدن به پیامبر )ص( و اهل بیت است.

 6 کوتاه فکر و ظاهربین

 7 با آن ها با مهربانی رفتار می کرد و می گفت: فرزندان ما پارۀ جگر ما هستند.

 8 الف( فروماندن ماه  تشخیص؛ ب( آدم، نوح، خلیل و موسی و 

عیسی تناسب دارد.
 9 الف( می شنوم، می اندازند، برمی خیزیم؛ ب( مضارع؛ پ( ماضی

بن جوی( /  بن رهان(؛ ب( جوی )مضارع   10 الف( رهاند )مضارع 

/ گذر(  بن  )مضارع  بگذرم  پ(  شوی(؛  بن  )مضارع   شوی 
بن دان(  دان )امر 

 11 بهارستان ـ نفحات االنس

 12 هفت اورنگ

 13 نظم ـ نثر آمیخته با شعر

 14 ُاصوه  ُاسوه / اوغات  اوقات / دادخاهی  دادخواهی /

 طجّمل  تجّمل  

درس چهاردهم: امام خمینی)ره(
ظالمانه  و  ناجوانمردانه  به طور  خان  مزدبگیران  دست  به  الف(   1 

به وسیلۀ گلولۀ تفنگ کشته شد و به شهادت رسید.؛ ب( شبی غمناک 
و پر از تلخی و ناراحتی که دوست داشتنی ترین شخصیت میان مسلمانان 
نیست.؛  ماندن  امکان  و  نیست  دنیا رفت.؛ پ( دیدم شرایط مناسب   از 
ت( مادرم عصبانی شد و فریاد کشید.؛ ث( اگر این حرف های ناراحت کننده 

را برای سنگ می گفتم، به گریه می افتاد.
 2 الف( رهبری؛ ب( جنبش؛ پ( تسویه حساب؛ ت( از کاری سر باز 

زدن؛ ث( کوتاهی؛ ج( جنگجویانی که در گروه های کوچک با ترفندهای 
ویژه ای مبارزه می کنند.

الف( درست؛ ب( نادرست؛ حوزۀ علمیۀ قم را آیت ال لّه عبدالکریم   3 

حائری تأسیس کردند.
 4 آیت ال لّه العظمی بروجردی

فصل پنجم: اسالم و انقالب اسالمی

 5 مهربانی، سادگی، فروتنی، خوش بیانی، نظم و دقت و سیمای جذاب

خشمگین:  یا  )ژیان  مشبه به(/  )شیر:  مشبه(،  )مادر:  تشبیه:  الف(   6 

وجه شبه(، )مثل: ادات تشبیه(؛ ب( بوی شیر دادن دهان کسی کنایه از 
بّچه بودن اوست.؛ پ( تشبیه : من)مشبه(، رعد )مشبه به( / سرعت زیاد 
)وجه شبه(، )مثل: ادات تشبیه(؛ ت( آب غوره گرفتن کنایه از گریه کردن

 7 الف( درست؛ »کنایه از راضی نبودن مادر از فرزند«؛ ب( نادرست؛ 

کنایه از اذیت کردن زیاد
 8 الـف( گفتـم: ماضـی / می بخشـید: مضـارع / در رفـت: ماضـی؛ 

ب( گذاشـتم: ماضـی / حاضر شـد: ماضی؛ پ( گفتم: ماضـی / می دانی: 
مضارع / نیسـت: منفی

 9 انداختیم  انداختن / ایستادند  ایستادن / بشورند  

شستن / رفتی  رفتن / گشت  گشتن
برفت   / )دید(  ندیدیم   / )رفت(  رفت   / )چشید(  نچشیدیم  الف(   10 

پرید  )خواند(؛ پ(  خواند   / )رفت(  رفت   / )غلتید(  غلتید  )رفت(؛ ب( 
)پرید( / گذشت )گذشت(؛ ت( بستند )بست( / شکستند )شکست(

 11 پری در آبگینه - دوشنبه های آبی ماه

1341 12 

 13 امیرحسین فردی

 14 الف( نادرست؛ اعتراظ نادرست و امالی درست آن، اعتراض است.؛ 

ب( درست
 15 مایع افتخار  مایۀ افتخار / سوع ظن  سوء ظن / پل سراط 

 / / حجوم  هجوم  ل لّه  الحمد  ال لّه   الحمد   / پل صراط   

مهّوطۀ حیاط  محّوطۀ حیاط

درس شانزدهم: آدم آهنی و شاپرک
 1 الف( نتیجۀ خوبی ندهد.؛ ب( حالش خوب شده بود.؛ پ(  مغرور شد.

 2 الف( آزاردهنده؛ ب( سخن آرام؛ پ( زیر لب سخن گفتن

 3 گزینۀ »الف«

 4 زیرا با بقیه فرق داشت و با او رفتاری متفاوت از بقیۀ بازدیدکنندگان 

داشت و او را تروم عزیر صدا می کرد.
 5 الف(  خواهم شد )رفت(  اول شخص مفرد، خواهم ماند  

اّول شخص مفرد؛ ب( خواهم شدن )رفت(  اّول شخص مفرد
 6 می خواهیم  خواهیم خواست/ نوشتند  خواهند نوشت / می آمد 

 خواهد آمد / رسیدی  خواهی رسید / می گرید  خواهد گریست

 7 

خواهم صدا کرد
)اّول شخص مفرد(

خواهیم صدا کرد
)اّول شخص جمع(

خواهی صدا کرد
)دوم شخص مفرد(

خواهید صدا کرد
)دوم شخص جمع(

خواهد صدا کرد
)سوم شخص مفرد(

خواهند صدا کرد
)سوم شخص جمع(
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 8 سرو نماد بلندقامتی و ایستادگی و آزادگی / ماه نماد زیبایی چهره

 9 الف( ویتاتو ژیلینسکای؛ ب( ملخ شجاع - دانۀ برفی که آب نشد - 

کرم کنجکاو - آدم آهنی و شاپرک

 10 الف( غژغژ؛ ب( مراقبت؛ پ( مطمئن؛ ت( اصالً

 / ُغّرش  قّرش    / رئیس  رعیس    / مرتباً  مرطباً    11 

به موغع  به موقع / متعّسفانه  متأّسفانه

درس هفدهم: ما می توانیم / نیایش

 1 الف( دل مرا گرفتار بی توجهی و غفلت که مانند آتش است، نکن 

و به وسیلۀ آشنایی با حقایق، جان مرا، مانند شمعی، روشن و نورانی کن.؛ 
به  بازگو کند،  را  رازهای خداوندی  زبان من  به من کمک کن که  ب( 
من جانی بده که به دنبال دیدار با تو باشد.؛ پ(  مرا از جمع مقّربان و 
نزدیکان درگاهت دور نکن و مرا به راه راست هدایت کن، زیرا گمراه 
شدم.؛ ت( ای خدا ما را از این درگاه بندگی ات محروم نکن و ما را مانند 

گنجشکان از بارگاه خود دور نکن.
باطـل کـردن؛ پافشـاری؛ ب( همیشـگی؛ پ( همـراه؛ ت(  الـف(    2 

 ث(  مجلس سوگواری؛ ج( عطا کردن
 3 الف(  مشورت کردن؛ ب( رهایی از غفلت و بی توجهی؛ 

 4 گزینۀ »ب«

 5 گمراه شدم

 6 زیرا با دفن کردن آن، دیگر »نمی توانم« مانع آن ها برای رسیدن به 

اهدافشان نشود.
)ادات تشبیه(؛ چو  )مشبه به(،  گنجشکان  )مشبه(،  ما  الف( تشبیه:   7 

ب(  آتش غفلت )اضافۀ تشبیهی(: غفلت )مشبه( ـ آتش )مشبه به(/ شمع 
جان )اضافۀ تشبیهی(: جان )مشبه( ـ شمع )مشبه به(؛ پ( تضاد: نیک، بد؛ 
ت( دست گیری کردن کنایه از یاری کردن / ازدست رفتن کنایه از گمراه 

شدن؛ ث( تضاد: دور، نزدیک / از راه افتادن کنایه از گمراه شدن
زندگی پرداز؛  ت(  گوینده؛  پ(  نوکاران؛  ب(  جان آفرین؛  الف(   8 

ث(  منتظران، شکفتن، گل ها، ُگلشن
 9 کمال نامه ـ گوهرنامه

 10 گل و نوروز

 11 کلیک مورمان

 12 بألخره  باألخره / حظور  حضور / تصهیالت  تسهیالت

 13 الف( درست؛ ب( نادرست؛ کاحدان غلط است و امالی درست آن 

کاهدان است.

آزمون نوبت دوم
 1 الف( ای کسی که برطرف کنندۀ مشکل همۀ موجودات هستی، نام تو 

آزمون نوبت دوم

مانند کلیدی است که می تواند هر چیز فروبسته و پیچیده ای را حل کند.؛ 
ب( دانش اندکی که در گذشته به ما داده ای، به دانش بیکران خودت متّصل 
کن.؛ پ( اّول باید دو پایت را قدرتمند کنی، بعد به فکر ایستادن باشی.؛ ت( 
تو را دانش و دین رهایی می دهد. باید به دنبال راه رستگاری و خوشبختی 
باشی.؛ ث( خدایا تو را به حّق افراد خوب و مقّربان درگاهت قسم می دهم 
حال بد ما را خوب کن.؛ ج( اگر محّبت خود را از تو بگیرم و دیگر عاشق 
تو نباشم، می توانم چه کسی را دوست داشته باشم؟ )دیگر کس دیگری را 
نمی توانم دوست داشته باشم.(؛ چ( ای تن به خاطر خدا سختی بکش.؛ ح( تو 

هم اگر بخوابی، بهتر از آن است که غیبت مردم را بکنی.
الگو؛  ث(  توانایی؛  ت(  عاشق؛  پ(  درستی؛  ب(  معجزه؛  الف(   2 

ج( غمناک؛ چ( سرسپرده؛ ح( طلب آمرزش و مغفرت برای ُمرده
 3 الف( گمراهی؛ ب( نماز صبح

 4 گزینۀ »الف«

 5 الف( درست؛ ب( درست

 6 استقالل کشور

 7 حال خوب

 8 پیامبر)ص(، حضرت علی )ع(

 9 مرا  به من  علم زندگانی

 10 الف( کنجکاو  دقیق؛ ب( شگفت انگیز  جّذاب

11 

شمارشخصُبنزمانفعل

جمعسومبینمضارعببینند

جمعدومگرفتماضیگرفتید

 12 زیستن و زندگی زیبا فقط همان فرصت هایی است که با رفتارهای 

زیبا و کارهای بزرگ می گذرد. بقیۀ روزها و سال های ما جزء عمر واقعی 
ما محسوب نمی شود.

 13 حرم حضرت معصومه و معنویات باعث آرامش روح او می شد و 

درس و تحصیل، اندیشه و فکر او را راضی می کرد.
مقام  از  فارسی  سلمان  یعنی  است؛  بیت  اهل  ما  از  فارسی  سلمان   14 

بلکه  نیست،  زبان  و  نژاد  افراد  برادری  برخوردار است و مالک  باالیی 
ایمان و تقوا مالک برتری انسان ها است.

 15 علی اسفندیاری  ای شب / عّطار نیشابوری  منطق الّطیر /

نادر ابراهیمی  دور از خانه / خواجوی کرمانی  گل و نوروز
 16 تو را دانش و دین رهاند ُدرست / در رستگاری ببایدت ُجست

چو خواهی که یابی ز هر بد، رها / سر اندر نیاری به دام بال

مفعول متّمم



ستایش / درس اول: زنگ آفرینش
درس دوم: چشمۀ معرفت

درس سوم: نسل آینده ساز 
درس چهارم: با بهاری که می رسد از راه...

درس ششم: قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟
درس هفتم: علم زندگانی

درس هشتم: زندگی همین لحظه هاست
درس نهم: نصیحت امام )ره(، شوق خواندن

درس دهم: کالس ادبیات، مرواریدی در صدف...
درس یازدهم: عهد و پیمان، عشق به مردم...

درس دوازدهم: خدمات متقابل اسالم و ایران
درس سیزدهم: اسوۀ نیکو

درس چهاردهم: امام خمینی )ره(
درس پانزدهم: چرا زبان فارسی را دوست دارم؟

درس شانزدهم: آدم آهنی و شاپرک
درس هفدهم: ما می توانیم / نیایش

آزمون جامع تستی 1
آزمون جامع تستی 2

پاسخنامۀ تشریحی

149
151
154
156
158
161
164
167
170
174
175
178
180
182
183
185
188
190
192
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)پاسخ های تشریحی را در صفحۀ 192 مطالعه کنید.( ستایش: یاد تو / درس اّول: زنگ آفرینش 

معنی واژگان

 1 در عبارت زیر معنای چند واژه نادرست نوشته شده است؟

)عنایت: موافقت( )درازدستی: ستمگر ( )اندرز: پند( )کام: میل( )روان: روح(

 1( یک  2( دو  3( سه  4( چهار
 2 مترادف واژۀ »توفیق« در کدام گزینه دیده می شود؟

که من این خانه به سودای تو ویران کردمسـایه ای بر دل ریشم فکن ای گنج روان 1(

می کنـد باد بهـار آتش عنـان دیوانه رااز رفیقـان موافق، شـوق می گـردد زیاد 2(

ـــردی 3( ـــازگاری ک ـــت س ـــه بخ ـــردیای کاش ک ـــاری ک ـــار، ی ـــه ی ـــور زمان ـــا ج ب

ــاش 4( ــیده دامان ب ــق کش ــارزار تعلّ به هرچه می کشدت دل از آن گریزان باشز خ

امال و واژه شناسی

 3 در کدام گزینه هم خانواده های بیشتری وجود دارند؟

ــــتمـن کـه باشـم در آن حـرم کـه صبـا 1( ــــت اوس ــــم حرم ــــرده دار حری پ

اظهار احتیاج خود آن جا چه حاجت استجام جهان نماسـت ضمیر منیر دوسـت 2(

هر که این آب خورد رخت به دریا فکنشهر که ترسد ز مالل انُده عشقش نه حالل 3(

ــاش 4( ــق ب ــان مّتف ــا نیک خواه ــی ب ــیدم ــ ــ ــور اتّفاق ــ ــ ــت دان ام ــ ــ غنیم
 4 در کدام گزینه واژه های هم آوا دیده می شود؟

دســت بــه کاری زنم که ُغّصه ســرآیدبـر سـر آنـم کـه گـر ز دسـت برآیـد 1(

کنار دامن من همچو رود جیحون استاز آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز 2(

قریـن آتـش هجـران و هم قـران فراقرفیـق خیـل خیالـم و همنشـین شـکیب 3(

جامع علم و عمل جان جهان شاه شجاعمظهــر لطــف ازل روشــنی چشــم امــل 4(
 5 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟

 1( دانش آموزان از جا برخاستند.  2( راه مدرسۀ ما قریب است.
 3( معلّم از ما برگۀ امتحانی خاست.  4( بّچه ها از درس فارغ شدند.

معنا و مفهوم

 6 در عبارت زیر کدام صفت »مّذمت« شده است؟

»جان پدر! تو نیز اگر بخفتی، ِبه از آن که در پوستین خلق اُفتی.«
 1( تهمت زدن  2( غیبت کردن  3( مردم آزاری  4( ستمگری

 7 در بیت »از ظلمت خود رهایی ام ده / با نور خود آشنایی ام ده« منظور از خود در هر مصراع چیست؟

 1( شاعر - خدا    2( خدا - شاعر
 3( بندگان - مقّربان درگاه حق  4( مقّربان درگاه حق - بندگان

 8 در عبارت زیر منظور از قسمت های مشخص شده چیست؟

»بینایی ده تا در چاه نیفتیم.«
 1( راه راست - راه نادرست  2( نور - ظلمت  3( گمراهی - آگاهی  4( آگاهی - گمراهی

ستایش: یاد تو / فصل اول: زیبایی آفرینش
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 9 بیت زیر با کدام گزینه ارتباط معنایی بیشتری دارد؟

دان حـق  روی  فـروغ  جملـه  حـق انـدر وی ز پیدایـی اسـت پنهـان«»جهـان، 
یا کیسـت آن که شـکر یکی از هزار کردفضـل خـدای را کـه توانـد شـمار کـرد 1(
روی 2( آن  نـور  تـاب  نیسـت  را  بــــرو از بهــــر او چشــــم دگــــر جــــویخـرد 
همـــه عالـــم کتـــاب حـــق تعالـــی اســـتبـه نـزد آن کـه جانـش در تجلّی اسـت 3(
نشـــانی داده انـــد از دیـــدۀ خویـــشدر او هــر چــه بگفتنــد از کــم و بیــش 4(

 10 منظور از »کار آن جهان سازیم« چیست؟

 1( انجام امور روزانه   2( انجام کارهای خیر برای آخرت
 3( حّل مشکالت دنیایی   4( تالش برای پیشرفت در کاری

دانش زبانی

 11 تعداد جمالت در کدام گزینه با بقّیه تفاوت دارد؟ 

ــی 1( ــ ــت اله ــ ــه عنای ــ ــو، ب ــ ــم ت ــ آنجـــا، قََدَمـــم رســـان کـــه خواهـــیه

ــی ام ده 2( ــ ــود، رهایـ ــ ــِت خـ ــ ــنایی ام دهاز ظلمـ ــ ــود آشـ ــ ــوِر خـ ــ ــا نـ ــ بـ

ــی 3( ــ ــوده، دانـ ــ ــۀ نانمـ ــ ــم قّصـ ــ خوانـــیهـ نانوشـــته،  نامـــۀ  هـــم 

ابـــر باشـــم، دوبـــاره آب شـــومذّره ذّره بـــــه آســـــمان بـــــروم 4(
 12 کدام گزینه تعداد جمالت بیشتری دارد؟

سـر پیش هم آریـم و دو دیوانه بگرییمنیمـا غـم دل گـو کـه غریبانـه بگرییـم 1(

ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و رویروی جانـان طلبـی آینـه را قابـل سـاز 2(

ـــــی 3( ـــــت و در خواب ـــــه پنجـــــاه رف مگـــــر ایـــــن پنـــــج روزه دریابـــــیای ک

فریاد آمددر نمــازم خــم ابــروی تــو بــا یــاد آمد 4( به  حالتی رفت که محراب 
 13 در کدام گزینه شبه جمله دیده نمی شود؟

در دل آســـــمان، رهـــــا باشـــــمروی هـــر شـــاخه جیک جیـــک کنـــم 1(

ــت: 2( ــتو گفـ ــک پرسـ ــۀ کوچـ ــا بـــــاد رهســـــپار شـــــومجوجـ کاش بـــ

ــید، 3( ــود برسـ ــه کام خـ بّچه هـــا، آرزوی مـــن ایـــن اســـت!کاش روزی بـ

ــد: 4( ــ ــران گفتنـ ــ ــای کبوتـ ــ ــیمجوجه هـ ــم باشـ ــار هـ ــد کنـ کاش می شـ
دانش ادبی

 14 در کدام گزینه عالوه  بر آرایۀ جان بخشی، تضاد هم وجود دارد؟

ـــق دان 1( ـــروغ روی ح ـــه ف ـــان، جمل حـق انـدر وی ز پیدایـی اسـت پنهـانجه

فـــارغ از ســـنگ بّچه هـــا باشـــمجوجه گنجشـــک گفـــت: می خواهـــم 2(

غلتیـــد 3( زمیـــن  بـــر  آرام  ـــددانـــه  ـــش را خوان ـــای کوچک ـــت و انش رف

ــد 4( ــک گنبـ ــته های یـ ــوی گلدسـ ــیمتـ ــرم باشـ ــر حـ ــب، زائـ روز و شـ
 15 در کدام گزینه آرایۀ »تشبیه« دیده نمی شود؟

کوتـــــــه ز َدَرت، درازدســـــــتیای هســــت ُکِن اســــاس هســــتی 1(

ــــتندای کارگشــــای هرچــــه هســــتند 2( ــــه بس ــــد هرچ ــــو، کلی ــــام ت ن

ــــم 3( ــــه دلتنگ ــــت: گرچ ــــم گف ــــه ه مثــــل لبخنــــد، بــــاز خواهــــم شــــدغنچ

هر ورقش دفتری است، معرفت کردگاربــرگ درختــان ســبز، در نظر هوشــیار 4(

ستایش: یاد تو / فصل اول: زیبایی آفرینش
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درتمامگزینههاآرایۀبیتزیردیدهمیشودبهجز ... 16 

بودنـد گفتوگـو گـرم ــود«»بّچههـا ــاب ــمدرکالسغوغ ــازه ب
ــی ام ده 1( ــ ــود، رهایـ ــ ــِت خـ ــ ــنایی ام دهاز ظلمـ ــ ــود آشـ ــ ــوِر خـ ــ ــا نـ ــ بـ
ــید 2( ــرِد راه رســـ ــم ز َگـــ ــ ــا معلّـ ـــــدهتـــ ـــــر از خن ـــــره ای پ ـــــا چه ـــــت ب گف
ــتی 3( ــ ــاِس هسـ ــ ــت ُکِن اسـ ــ درازدســـــتیای هسـ َدَرت،  ز  کوتـــــه 
گـــــرم رازونیـــــاز خواهـــــم شـــــدبـــــا نســـــیم بهـــــار و بلبـــــل بـــــاغ 4(

تاریخادبیات

کدامگزینهدرموردتقلیدکنندگانازگلستانسعدینادرستاست؟ 17 

 1( جامی در »بهارستان«   2( قاآنی در »پریشان«
 3( قائم مقام فراهانی در »منشآت«  4( نظامی در »مخزن االسرار«

اثراواست. و نثرخواجهعبداللّهانصاری 18 

 1( تفسیری - اسرارنامه  2( عربی - مناجات نامه  3( مسّجع - الهی نامه  4( دشوار - اسکندرنامه

)پاسخ های تشریحی را در صفحات 194-192 مطالعه کنید.( درس دوم: چشمۀ معرفت 
معنیواژگان

معنایواژههای»ِاعجاز،ُزاللومویه«بهترتیبدرکدامگزینهآمدهاست؟ 1 
 1( ناتوانی، گوارا، موی پیشانی   2( کاری شگفت انجام دادن، صاف، شیون

 3( معجزه، خوش، زاری   4( شگفت زده، خوش، ناله
معنایچندواژهدرستاست؟ 2 

)معصوم:پاک()ُروَله:همسر()تقاّل:بهسختیافتادن()ُخرناسه:صدایناهنجاریکهازگلویابینیشخصبیرونآید.(

 1( یک  2( دو  3( سه  4( چهار
معنایواژۀ»گالش«درکدامگزینهآمدهاست؟ 3 

 1( نوعی کاله نمدی  2( لباس نوزاد  3( ملحفه  4( نوعی کفش
امالوواژهشناسی

تعدادغلطهایامالییدرکدامگزینهباتعدادغلطهایمتنزیریکساناست؟ 4 
»قرغۀشکوهواعجاززیباییخلقتبودمکهناگهانجازبۀخالقرادروجودملمسکردم.«

 1( آب، این روح مزاب امید و زندگی با گام های استوار می رفت تا خود را به دهان صدها کشتزار سوخته مزرعه ها برساند.
 2( اّما یقین دارم که در کالس شگفت آفرینش و تبیعت، عضمت و جالل را درک کرده و لحضه های خوشی داشتم.

 3( کودکان پرنشات گل بوته ها و نوجوانان امیدوار زّرت ها در گوش نسیم، آمین می گفتند.
 4( گویی با هر یک از آنان آشنایی دیرینه دارم و با همۀ آن ها رفیق و خیشاوندم.

درکدامگزینهکمتریننادرستیامالییدیدهمیشود؟ 5 
 1( به نشانۀ اهترام و وداع خم شده است.  2( آخرین نقته از نضرم ناپدید شد.

 3( سرشار از سفا و پاکی خالغ است.  4( گرگ ذوذه می کشید و کمک می خاست.
همخانوادۀواژههای»تحقیق،تفاخر،مخدوم،خاّلق،اقامت«درکدامگزینهوجوددارد؟ 6 

شــهریارعالم علم و سپهر جود محمود آن که هست 1( اختیــار  و  روزگار  افتخــار 
نــداردخدمـت حق کن به هر مقام که باشـی 2( افتخــار  مخلــوق  خدمــت 
هنرپادشـاه علما صـدر جهان خواجۀ شـرع 3( و  قاعدۀ فضل  و شرف  فخر  مایۀ 
خلق را ورد زبان مدحت و تحسین من استتا مرا عشـق تو تعلیم سـخن گفتن کرد 4(



فآ
وم

جن
بلص

س 
 یص

ون
مــ
آز

191

نام: 

آزمونجامعتستی2

کالس: 

/ نام خانوادگی:   / تاریخ: 

آرایههایکدامگزینهنادرستذکرشدهاند؟ 10

 )مراعات النظیر - تکرار(مـژده بـه گل هـا بریـد، یـار به گلشـن رسـید  منتظــران بهــار فصــل شــکفتن رســید 1(

ــکنمـــودش بـــس کـــه دور آن راه نزدیک 2( ــم تاری ــش چش ــه پی ــی ب ــدش گیت  )تضاد - کنایه(ش

ــد 3( ــکوفه ای خندیـ ــی شـ ــر درختـ ــد بـ ــ ــ ــا ش ــ ــ ــار معن ــ ــ ــی به ــ ــ  )تشخیص - مراعات النظیر(در کتاب

می رونـــد این زندگی حالل کسانی که همچو سرو 4( آزاد  و  کـــرده  زیســـت   )تکرار - تشبیه(آزاد 

درتمامگزینههاآرایۀ»کنایه«وجودداردبهجز... 11

ـــاد 1( ـــز فری ـــرد از عج ـــای، ک ـــاد از پ ز شـــــــــاخی مـــــــــادرش آواز دردادفت

ــن 2( ــاد مک ــته بنی ــده و گذش ــر نام ــنب ــاد مک ــر ب ــر ب ــاش و عم ــوش ب ــی خ حال

ــران دل 3( ــت و ای ــن اس ــم ت ــه عال نیســـت گوینـــده زیـــن قیـــاس خجـــلهم

ــرای 4( ــر س ــه دیگ ــم داری ب ــر چش بـــه نـــزد نبـــّی و وصـــی گیـــر جـــایاگ

درتمامگزینههاقافیهنقشمتّممیداردبهجز... 12

ــکان درگاه 1( ــ ــ ــن دورم ز نزدی ــ ــ بــــــه راه آور مــــــرا کافتــــــادم از راهمک

ــتکنون گر دست گیری جای آن هست 2( ــم از دس ــری، رفت ــتم نگی ــر دس ــه گ ک

ــالچــو خواهــی کــه یابــی ز هــر بــد رهــا 3( ــ ــه دام بـ ــ ــاری بـ ــ ــدر نیـ ــ ــر انـ ــ سـ

ــری معّطــر بــود و خــوب و دلپذیــری 4( ــا عبیـ ـــکی یـ ـــه مش ـــم ک ــدو گفت بـ

درتمامگزینههامسندوجودداردبهجز... 13

ـــنودم 1( ـــن گفت وش ـــنید ای ـــو گل بش ــودمچ ــ ــز بـ ــ ــی ناچیـ ــ ــن ِگلـ ــ ــا مـ ــ بگفتـ

بینــمبــه دریــا بنگــرم دریــا تــو بینــم 2( تــو  صحــرا  بنگــرم  صحــرا  بــه 

ــا 3( ــن جف ــر م ــن روز ب ــردی در ای کـــه تـــو شـــیرمردی و مـــن پیـــرزننک

میـــان شـــاعره ها تاکنـــون نظیـــرش نیســـتبه راســتی کــه یکی از نوابغ ادب اســت 4(

فعلهای»اّولشخصمفرد،دومشخصجمع،سومشخصجمع،سومشخصمفرد«درکدامیکازابیاتزیردیدهمیشود؟ 14

الف(اینزندگیحاللکسانیکههمچوسرو/آزادزیستکردهوآزادمیروند

ب(گفتباغیبزرگخواهمشد/تاابدسبزسبزخواهمماند

پ(روشنوگرموزندگیپرداز/آسمانمثلیکتبّسمشد

ت(منتظرانبهار،فصلشکفتنرسید/مژدهبهگلهابریدیاربهگلشنرسید

 1( ب، ت، الف، پ   2( پ، ت، ب، الف

 3( الف، ب، پ، ت   4( الف، پ، ت، ب

درکدامگزینهناماثروپدیدآورندۀآننادرستاست؟ 15

 1( افسانه  علی اسفندیاری  2( نفحات االنس  جامی

 3( کمال نامه   نظامی   4( منطق الطیر  عّطار نیشابوری

آزمون جامع تستی 2
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ستایش: یاد تو / درس اّول: زنگ آفرینش

 1  معنی واژۀ عنایت، توّجه و معنی واژۀ درازدستی، ستمگری 

است.
در  که  است  موافقت  و  سازگاری  »توفیق«،  واژۀ   2  معنای 

گزینۀ »3« واژۀ »سازگاری« دیده می شود.
 3  حرم، حریم، حرمت

بررسی سایر گزینه ها:
2( احتیاج، حاجت / 3( هم خانواده ای وجود ندارد. / 4( مّتفق، اتّفاقی

 4  امل )آرزو(، عمل )کار(

 5  فعل »خواست« به معنی »طلب کردن« و فعل »خاست« 

و  نادرست  »خاست«  گزینه،  این  در  پس  است.  شدن«  معنی»بلند  به 
»خواست« درست است.

 6  مفهوم »در پوستین خلق افتادن«، غیبت کردن است.

 7  خود در مصراع اّول به شاعر و در مصراع دوم به خداوند 

اشاره دارد.
 8  منظور از واژۀ »بینایی«  بینش و آگاهی و منظور از 

واژۀ »چاه«  گمراهی است.
و  نشانه ها  از  را  که خداوند  است  این  بیت سؤال   9  مفهوم 

همین  به  نیز   »3« گزینۀ  بیت  مفهوم  و  شناخت  می توان  آفریده هایش 
نکته اشاره دارد.

 10  منظور از »آن جهان«، آخرت و کار چیزی را ساختن، کنایه 

از آماده شدن برای آن کار است.
 11   بررسی گزینه ها:

گزینۀ »1«: هم تو، به عنایت الهی / آنجا، قََدَمم رسان که خواهی

گزینۀ »2«: از ظلمت خود، رهایی ام ده / با نوِر خود آشنایی ام ده

گزینۀ »3«: هم قّصۀ نانموده، دانی / هم نامۀ نانوشته، خوانی

گزینۀ »4«: ذّره ذّره به آسمان بروم / ابر باشم، دوباره آب شوم

 12  بررسی گزینه ها:

گزینۀ »1«: نیما غم دل گو که غریبانه بگرییم / سر پیش هم آریم و دو دیوانه بگرییم 

گزینۀ »2«: روی جانان طلبی آینه را قابل ساز / ور نه هرگز گل و نسرین 

ندمد ز آهن و روی 

گزینۀ »3«: ای که پنجاه رفت و در خوابی )هستی( / مگر این پنج روزه دریابی 

گزینۀ »4«: در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد / حالتی رفت که محراب 
به فریاد آمد

2 1

2 1

2 1

3 2 1

5 4 3 2 1
منادا

2 1

3

4 3 2 1
منادا

2 1

3

 13  در تمام گزینه ها به جز گزینۀ »1«، واژۀ »کاش« که شبه جمله 

از نوع صوت است، وجود دارد.
 14  بررسی گزینه ها:

گزینۀ »1«: این بیت از آرایۀ جان بخشی خالی است و تنها در آن تضاد 
)پیدا، پنهان( دیده می شود.

گزینۀ »2«: در این بیت گفتن، خواستن به غیر انسان نسبت داده شده 
است و آرایۀ »تشخیص« دارد، اّما آرایۀ »تضاد« ندارد.

گزینۀ »3«: در این بیت خواندن به غیر انسان )دانه( نسبت داده شده 
است و آرایۀ »تشخیص« دارد، اّما »تضاد« در آن دیده نمی شود.

گزینۀ »4«: در این بیت بین واژه های »روز« و »شب« تضاد وجود دارد. 
زائر بودن به غیر انسان نسبت داده شده است و آرایۀ »تشخیص« دارد.

 15  بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ »2«: نام تو )مشبه(، کلید )مشبه به(/ گزینۀ »3«: غنچه )مشبه(، 
سبز  درختان  برگ   :»4« گزینۀ  )وجه شبه(/  باز شدن  )مشبه به(،  لبخند 

)مشبه(، ورقه های دفتر )مشبه به(
»مشغول  از  کنایه  بودن«  گفت وگو  »گرم  سؤال  بیت   16  در 

بودن« است.
بررسی سایر گزینه ها: 

گزینۀ »2«: »از گرد راه رسیدن« کنایه از »تازه از راه رسیدن« است. / 
گزینه »3«: »دست کوتاه کردن« کنایه از »اجازه ندادن« است. / گزینه 

»4«: »گرم کاری بودن« کنایه از »مشغول کاری بودن« است.
همچنین  و  »پریشان«  در  قاآنی  »بهارستان«،  در   17  جامی 

قائم مقام فراهانی در »منشآت« از این اثر ارزشمند متأثر بوده اند.
 18 

درس دوم: چشمۀ معرفت
 1  معنای درست واژه ها:

اعجاز: کاری شگفت و عجیب انجام دادن، معجزه
ُزالل: صاف و گوارا

مویه: شیون و زاری، ناله و گریه
 2  ُروَله به معنی فرزند و تقاّل به معنی کوشش و تالش است.

 3  گالش نوعی کفش )کفش پالستیکی( است.

 4  بررسی عبارت سؤال: 

واژۀ قرغه نادرست و صورت درست آن غرقه است.
واژۀ جازبه نادرست و صورت درست آن جاذبه است.

بررسی گزینه ها:
گزینۀ »1«: مزاب  مذاب

گزینۀ »2«: تبیعت  طبیعت / عضمت  عظمت / لحضه  لحظه
گزینۀ »3«:نشات  نشاط / زّرت  ذّرت

گزینۀ »4«:خیشاوند  خویشاوند
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 5  امالی درست واژه در گزینه ها:

گزینۀ »1«: اهترام  احترام / گزینۀ »2«: نقته  نقطه، نضر  
نظر / گزینۀ »3«: سفا  صفا، خالغ  خالق / گزینۀ »4«: ذوذه 

 زوزه/ می خاست  می خواست
مخدوم    / افتخار  تفاخر    / حق   6  تحقیق  

خدمت / خاّلق  مخلوق / اقامت  مقام
بررسی سایر گزینه ها

گزینۀ »1«: افتخار  تفاخر
گزینۀ »3«: فخر  تفاخر
گزینۀ »4«: خلق  خاّلق

 7  در این گزینه ارتباط واژه های اّول و سوم هم خانواده است، 

اما واژه های دوم هم خانواده نیست.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ »2«: ارتباط هر سه جفت واژه، تضاد است.
گزینۀ »3«: ارتباط هر سه جفت واژه، مفرد و جمع است.

گزینۀ »4«: ارتباط هر سه جفت واژه، هم خانواده است.
 8   واژۀ طیف با لطیف هم خانواده نیست.

 9  زمین را خیش می کشید به معنای خراش انداختن زمین است.

 10  مفهوم کلی بیت سؤال و گزینه های »1« و »3« و »4« و 

بر   »2« گزینۀ  مفهوم  ولی  است.  جهان  در  خداوند  وجود  بودن  آشکار 
عاجز بودن انسان از شناخت خداوند تأکید دارد.

برای  درختان  تسبیح  و  ذکر  نشانۀ  بیت  دو  این   11  مفهوم 

خداوند است.
 12  منظور شاعر از خاکیان  انسان ها و از خاکدان  

زمین است.
 13  بررسی گزینه ها:

گزینۀ »1«: دستم نداد قّوت رفتن به پیش دوست / چندی به پای رفتم 

و چندی به سر شدم  سه جمله
گزینۀ »2«: دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد / من نیز دل به باد دهم 

هرچه باد باد   سه جمله
گزینۀ »3«: کجا خود شکر این نعمت گزارم / که زور مردم آزاری ندارم  

 دو جمله
گزینۀ »4«: چو ایران نباشد تن من مباد / بدین بوم و بر زنده یک تن 

مباد  سه جمله

 14  بررسی تعداد جمالت ابیات:

الف( سعدی از سرزنش غیر نترسد هیهات / غرقه در نیل چه اندیشه کند 

باران را؟  سه جمله
به نظر  جز  بس )است( /  تفّرج است و  باغ  ب( میوه نمی دهد به کس 

نمی رسد سیب درخت قامتش  چهار جمله

ستایش: یاد تو / فصل اول: زیبایی آفرینش

شبه جمله از نوع صوت

فعل حذف 
شده است

پ( از جام عافیت می نابی نخورده ام / وز شاخ آرزو گل عیشی نچیده ام 
 دو جمله

ت( ای اهل هنر قّصه همین است که گفتیم / هان تا نفروشید یقینی به 

گمانی   پنج جمله 

 15  بررسی گزینه ها:

گزینۀ »1«: سه جمله دارد و هر سه جملۀ آن خبری است.
گزینۀ »2«: دو جمله دارد و جملۀ اّول سؤالی است.

گزینۀ »3«: سه جمله دارد و هر سه جملۀ آن خبری است.
گزینۀ »4«: سه جمله دارد و هر سه جملۀ خبری است.

 16 

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق / هان  ای پسر   بکوش که روزی پدر شوی

فعل های  شمارش  عالوه بر  جمالت،  تعداد  شمارش  در  که  کنید  دقت 
بیت، شبه جمله ها؛ )چه منادا چه صوت( هر کدام یک جمله محسوب 
می شوند و البته اگر بعد از معنا کردن متوجه حذف فعلی شویم، باید آن 

را هم در شمارش یک جمله به حساب می آوریم.

ندا آمده و منادا حذف نشده  اگر حرف  منادا  حتی 
باشد و بالعکس، یک جمله محسوب می شود.

صوت  کلماتی مانند آه، افسوس، آفرین، هیهات، تبارک اهلل، 
ماشاءاهلل، هان، دریغ، آوخ، آری و ... یک جمله محسوب می شوند.

شبه جمله 

 17  بررسی آرایه های گزینه ها:

گزینۀ »1«: کالس شگفت آفرینش )تشبیه دارد(

گزینۀ »2«: برافراشتن دست و دعا کردن برای درختان تشخیص دارد.

گزینۀ »3«: آب روح مذاِب امید و زندگی تشبیه دارد / راه رفتن و داشتن 

گام های استوار به آب نسبت داده شده است که تشخیص یا جان بخشی دارد.
گزینۀ »4«: غرقه در چیزی بودن کنایه از بسیار فکر کردن است.

 18  بررسی گزینه ها:

گزینۀ »1«: برگ درختان سبز دفتری است. 

گزینۀ »2«: درختان همچون خاکیان 

گزینۀ »3«: چو            ابر   آب فشانم )من مانند ابر آب فشان هستم.( / 

روز جوانی      چو                برق 

گزینۀ »4«: تشبیه ندارد.

شبه جمله از 
نوع صوت

شبه جمله از 
نوع منادا

5 4 3
شبه جمله

از نوع منادا

1
شبه جمله

از نوع صوت

2

مشبه مشبه به

مشبه به مشبه

مشبه به مشبه

مشبه بهادات تشبیهمشبه

مشبه مشبه به ادات تشبیه

مشبه به ادات تشبیه مشبه
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 19  بررسی گزینه ها:

گزینۀ »1«: چشمه های معرفت )تشبیه دارد(. 

گزینۀ »2«: آب های فهم و دانایی )تشبیه دارد نه اغراق(.

گزینۀ »3«: دهان داشتن به زمین و داشتن نگاه به درختان نسبت داده 

شده است. )تشخیص دارد(

گزینۀ »4«: »کودکان گل بوته ها« تشبیه دارد و گوش داشتن به نسیم و 

آمین گفتن به بوته ها نسبت داده شده است و تشخیص دارد.

 20 

نسیم       مانند      مادر    مهربان / آموختن به نسیم نسبت داده شده 

و تشخیص دارد. همچنین سر داشتن به نهال ها و خداحافظی کردن به 

نهال ها و بوته نسبت داده شده است و تشخیص دارد.

 21  بررسی عبارت:

و  نسیم  به  گوش داشتن  درختان،  به  کردن  دعا  و  دست برافراشتن 

آمین گفتن به گل بوته ها نسبت داده شده است.

 22 

 23  طاهره ایُبد در زمینۀ ادبیات کودک و نوجوان آثاری دارد 

به نام »باغچۀ توی گلدان« و »به هوای گل سرخ«.

 24  باغچۀ توی گلدان اثر طاهره ایُبد است.

 درس سوم: نسل آینده ساز

 / بالیدن: فخر کردن، رشد کردن   / فهم  و   1  شعور: درک 

به رغِم:برخالِف، وارونۀ / هیئت: گروه، دسته، جمع
در گزینۀ »1« معنای واژه ها به ترتیب ذکر نشده اند.

 2  َصالح: درستی / استحکامات: بناها و موانعی که برای دفع 

دشمنان می سازند.
 3  معانی واژۀ »استعداد« عبارت اند از »توانایی و قابلیت«

 4  مقتدر به معنی توانا و قدرتمند است و در این گزینه واژۀ 

توانا دیده می شود.
 5  مایعۀ افتخار  مایۀ افتخار

 6  رعیس  رئیس / انهراف  انحراف / وظع  وضع

و  جنگ  ابزار  معنی  به  ِسالح  و  درستی  معنی  به   7  َصالح 

صداقت از نظر امالیی درست است.

مشبه مشبه به

مشبه مشبه به

مشبه  مشبه به

وجه شبه مشبه به ادات تشبیه مشبه

3 2 1

4

 8  در عبـارت سـؤال، واژه هـای »اوایـل و اّول« جمـع و مفرد، 

واژه های »واال و ذلیل« متضاد و واژه های »محروم و محّرم« هم خانواده اند.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ »1«  واال و عالی مترادف هستند و متضاد نیستند.
گزینۀ »3«  مقتدر و قدرت هم خانواده اند.

گزینۀ »4«  هوشمند و نادان متضاد هستند نه جمع و مفرد / جوامع 
و جامعه، جمع و مفرد هستند نه متضاد.

 9  بررسی گزینه ها:

گزینۀ »1«: رئوس  جمع رأس / گزینۀ »2«: مصالح  جمع َصالح / 
گزینۀ »3«: حوائج  جمع حاجت / گزینۀ »4«: وصال جمع واژه ای نیست.

 10  بررسی گزینه ها:

گزینۀ »1«: محسن، احسان هم خانواده اند.
گزینۀ »2«: لطیف، لطف هم خانواده اند.

گزینۀ »3«: سلمی، سالمت، سالم هم خانواده اند.
گزینۀ »4«: مخلوق، خلقت

و  بیگانه  به معنای  غریب  هستند؛  هم آوا  قریب   11  غریب، 

قریب به معنای نزدیک است.
 12  مفهوم بیت سؤال به دور بودن بی ادب از بخشش خداوند 

اشاره دارد و مفهوم گزینۀ »3« هم به همین نکته اشاره کرده است.
 13  مفهوم بیت این است که انسان فقط باید به یاد خداوند باشد.

 14  منظور از قطرۀ دانش علم محدود و اندک انسان و منظور 

از دریاهای خویش، علم بی پایان خداوند است.

از  و  نیست  غمی  هیچ  مایی،  با  تو  چون  می گوید   15  شاعر 

دام ها )گمراهی ها( رهایی می یابیم / پس همراه بودن با خدا راه دوری از 
گمراهی است.

 16  بررسی سایر گزینه ها:

گزینۀ »1«: می رود
گزینۀ »3«: برآید

گزینۀ »4«: می گوید

 17  بررسی گزینه ها:

گزینۀ »1«: رسید، برید، رسید / گزینۀ »2«: بخشیدی، مّتصل گردان / 
گزینۀ »3«: بد داشت، آتش زد

گزینۀ »4«: شتاب مکن، افتادی، برآمد، رفت

 18  »هستند« و »است« فعل های این عبارت است.

توجه داشته باشید که فکر کردن، دریافتن، تحلیل کردن مصدر هستند 
و مصدرها فعل محسوب نمی شوند.

 19  گفتم، نگشوده ام، بوده ام، گفتا، فرموده ام، طّراری کند
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