
 1  نی ( جزوه ی ادبیات فارسی پایه ی پنجم دبستان غیر دولتی دخترانه عدالت )گردآورنده : صفورا شیرا

 

 «به نام آنکه  زبان آفرید»                                                   

در این درس می خواهیم قالب  ،در پایه چهــارم با قافیه و ردیف و بعضی از قالب های شعری آشنا شدیم 

 در پایه چهارم را بیان کنیـم :شعری را پیــدا کرده و چند نکته ی گفته نشده 

 هرگاه دو کلمه در آخر دو مصراع هر بیت : : نکته اول

 . ردیف می گویند ،( معنای یکسان داشته باشند 2                                . ( تلفظ یکسان داشته باشند1

ن کلمه ها ردیف نیستند و قافیه حال اگر در بیتی دو کلمه مثل هم تلفظ شوند اما معنی یکسانی نداشته باشند آ

 هستند .

 ن می گویند .یتیار هم داشته باشد به آن ذوقاف: اگر هر مصراع دو قافیـه کن نکته دوم

 بتافتدل دردمندش به آذر                                           بتافتجوانی سر از رأی ما در         :مثال 

ت که هر دو کلمه قافیه یچی کردن و در مصراع دوم به معنای سوزاند اسدر مصراع اول بتافت به معنی سرپ

 .هستند 

 توانا ( می باشد . ،افیه ) پیدا ق ،شعر ستایش  در بیت اول 

 پیدا و توانا حرف روی  در) ا ( می گویند .یعنی  یحرف رو دانش آمـوز عزیز به آخرین حرف قافیه ***

 می گویند. 

می باشد و در این لحن معموال در حال راز و نیـاز با خداوند تواضع و فروتنی به کار  لحن ستایش ،لحن این شعر 

 می رود .

با دو  ضرب المثل و ... ( قبال آشنا شدید در این درس ،کنایه  ،با تعدادی از آرایه های ادبی از جمله ) تشبیه 

 .آرایه دیگر آشنا می شوید 

وشه ی چشم اشاره کردن است اما در اصطالح آرایه ادبی وقتی که گ به در لغت به معنی : آرایه تلمیح ( 1

ر اتلمیح به ک آرایه ی  ی ( اشاره داشته باشدواقعه تاریخ ،آیه ، ثسنده در شعر یا متن خود به ) حدیشاعر یا نوی

 .رفته است 

 : مثال

 در فکند از گفته رب جلیل                                         ه نیــل               مادر موسی چو موسی را ب

 ایش ــدرسنامــه درس ست                  
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است ولی در ادبیات یک نوع هنــری است که در لغت به معنی کسی را به گمان افکنــدن  : آرایه ایهام( 2

واننــده در اولین نگاه شاعر لغتی را که دو معنی مختلف دارد در سخن خود طوری به کار ببرد که شخص خ

 ده پی ببردم مورد نظر گوینکمی دقت به مفهـود اما با تردید کن

 : مثال 

 هخاک ضعیف از تو توانا شد                                           ای همه هستی ز تو پیــدا شده          

 خاک واقعی در باغچه             یه ایهام است :  خاک ضعیف دارای آرا

 خاک                                         

 آفرینش انسان                                                                   

 با توجـه به مفهوم شعر مفهوم خاک ضعیف یعنی انسان آفریده شده از خاک .

 ـــــــــــــــــــــــاصطالحات شعری  ز * آشنایی با پاره ای ا**

 مَطلع گوینـد . ،: به بیت اول هر شعر  مَطلع( 1

 مَقطع گوینـد . ،: به بیت آخر هر شعر  مَقطع (2

 تخلص گوینـد . ،: به نام شعری شاعر که معموال در بیت آخرِهم آورده می شود  تخلص( 3

ابتـدای کتاب های خود را با ستایش و حمد خداوند آغاز : شاعران و نویسندگان فارسی زبان  تحمیــدیه( 4

 گفته می شود .) تحمیدیه ( می کردند که به این عمـل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارش جملــه ** شم*
 : زیر عمــل کنید به روش یدبرای شمارش جمله های یک شعـر یا متن با

 * فعل های موجـود + فعل های حذف شده + شبـه جمله

برای فعل  ،ا می بینیم منظور همان فعل است که در جمله یا شعـر آشکار است و ما آن ر : فعل های موجود( 1

  های موجود در یک بیت شعر اجزای جمله را درست و به ترتیب در جای خود می چینیم تا فعـل مشخص شود .

 تدبیـر عاقل باش و بینـا                                          رَهِ امـروز را مسپار فردا هگ     : ثالم

 ا باش                                         و راه امـروز را به فردا مسپارتدبیر عاقل و بینـ هگ             

    فعل موجود                          فعل موجود                                               

 شانمنظور فعل هایی است که در جمـله نمی بینیم اما به نحوی خودشان را ن : فعل های حذف شده( 2

 می دهنــد . 

 ( حذف به قرینه معنوی2             ( حذف به قرینه لفظی         1           : دو نوع است فعل حذف

 فعل یک بار در جمله می آید و بار دوم تکرار نمی شود . : حذف به قرینه لفظی( 1

 گه تدبیر عاقل باش و بینـا  ) باش (           :مثال 
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 می شویم . با توجـه به معنا و مفهوم جمله خودمان متوجه جایِ خالی فعل  : معنویحذف به قرینـه ( 2

 «است  »برفش بیشتر ،  «است  »هرکه بامش بیش             : مثال

 «است  »جنگ  که«است  »به نزدیکِ من صلح بهتر                     

 از                                                                           

 . شبه جمله می گویند ،به عبارت هایی که بدون فعل معنی کاملی می دهند :  شبـه جمله( 2

 ( اصواتب                              ( ندا و منادا   الف                   : نوع است دوشبـه جمله 

ر می دهیـم حرف ندا ا می زنیم یا مورد خطاب قرامنادا کسی است که او را صد : حرف ندا و منــاداالف ( 

 یک جمله کامل به حساب می آیند  ، هحرف ندا و منـادا در شمارش جمل.   ا  در آخر اسم ( ،یا  ،ای عبارتند از )

 مرزپر گهــر  ای ، ایران ای                                     : مثال

 منــادا (   *  پرگهــر       ای       حرف ندا  * ایران       منادا *حرف ندا         ایدر مثال باال )

 برخی مواقع منادا بدون عالمتِ ندا می آید ولی منادا حساب می شود .:   نکتـه اول

 . به من آهسته مادر گفت فرزند                      مثال :

 عالمت ِ منادا باشد . دتوانمی  ،مواقع با توجـه به لحنِ خواندن  گاهی : نکتـه دوم

 بگذر و از ما مگذر  علیکه                             د در   دست در دامنِ موال ز       :مثال 

 منادا                                                                                                  

شادی و ...از کلمه هایی  ، اندوه ،گاهی برای حالت هایی مانند آرزو.ستنداحساسات هنشان دهنده  : اصواتب( 

 استفاده می شود .

 عجب و ... ،به  ،عجبا  ، : شگفتا تعجب و شگفتی( 1

 ماشاا... و ... ،بارک ا...  ،به به  ،خوشا  ،احسنت  ،: آفرین  تحسین( 2

 ه و  ....او ،حسرتا  ،وای ،  دردا ،حیف  ،دریغا  ،دریغ  ،افسوس  ،: آه  غم و افسوس( 3

 نه و ... ،خیر  ، ، بلهخداحافظ  ، ، سالمهین  ،هان  ،اال  ،مبادا  : زنهار، آگاه کردن و هشدار دادن (4

 و ...کاشکی ،: کاش  آرزو و تمنا( 5

 زیبایی هستی ! خبه به ! تو چه گل سر          مثال :

 خیـر هستند . ،بله  ،خداحافظ  ،نند سالم که کلمه هایی ما ج( عبارت های کوتاه بدون فعل

 چه شبِ خوبی . ،وقتی پدر وارد شد مادر به او گفت : سالم           مثال :

 در نوشتن زندگی نامه به موراد زیر توجه شود : : اصول زندگی نامه نویسی** *

 ( آثار  4                  یالت  ( تحص3              ( محل زندگی و دوره تاریخی  2            ( نام و شهرت1

 علت فوت . مکان و( زمان و 6                         و ... در ادبیات یا علم یا هنر فرد( تأثیر و نقش 5 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــتمـــرین 
 روی را معین کنیـد ؟ ( در بیت های زیر قافیه و ردیف و حرف1ِ

 هم تو ببخشای و ببخش ای کریم                              مه امیـد و بیم از پیِ توست این ه -

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

 به که روی آوریم ،گر تو برانی                                 ساز که بی یاوریم    چاره ی ما  -

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

 گر ننوازی تو که خواهد نواخت      قبـله نخواهیـم ساخت                         ،ز دَرِ تو ج -

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

 را به دست آورید ؟ تلمیح و در بیت های زیر آرایه های ایهام( 2

 خاکِ ضعیف از تو توانا شده                     ای همه هستی ز تو پیـدا شده               -

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

 وری احزان شود روزی گلستـان غم مخ هکلب                  ور از آید به کنعان غم مخیوسف گم گشته ب -

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

 که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را                      آیتی خــدا راعلی ای همای رحمت تو چه  -

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

 فرهاد رفتـه باشد  ،گویا به خوابِ شیرین                        مد      یستـون نیاامشب صـدای تیشه از ب -

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

 ( در ابیات و عبارت های زیر تعــداد جمله را مشخص کنید ؟3

 انی به که روی آوریم گر تو بر                                                     بی یاوریم   چاره ی ما ساز که -

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

 سرشار از شگفتی هاست . ،جهانی که در آن زندگی می کنیم  -

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

 لیل و نهــار کرد  خورشید و ماه و انجم و                                   و آدمی    بَحر آفرید و بَر و درختـان -

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

 آش یا شور می شود یا بی نمک . ،آشپز که دوتا شد  -

.......................................................................................................................................................................... 
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 شبه جمله را معیـن کنیـد ؟ واصوات  ،منادا  ،( در عبارت های زیر ندا 4

 خاکِ ضعیف از تو توانا شده                                             ا شده    ای همه هستی زِ تو پیـد -

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

 معموال برای رسیدن به سه چیـز تالش می کننـد. ،ردم م ،ای فرزندان   -

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

 خود قرار دِه . ما را مورد لطف و رحمتِ ،پروردگارا  -

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

 سالم ! ،گفت : ای آشنـا  -

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

 آموزگار به مریم گفت : احسنت ! -

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

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــی درس تست ها

 ( بیت زیر چند جمله دارد ؟1

 خاکِ ضعیف از تو توانا شده                                          ای همه هستی زِ تو پیدا شده  -

 ج( سه جمله                      د( چهار جمله  ب( دوجمله                  یک جمله            الف(

 کدام گزینه است ؟« از پی توست این همه امید و بیم » در نهاد( 2

 و بیم د( امید              ج( این                                و                       ب( همه   الف( ت

( در مصراع درباره ی نقش )که «چاره ما ساز که بی یاوریم                گر تو برانی به که روی آوریم  »در بیت ( 3

 اول و دوم به ترتیب کدام گزینه است ؟

 اسم به معنی چه کسی      ،ب( حرف ربط                            ربط    حرف ،الف( حرف ربط 

 اسم به معنی چه کسی     ،د( اسم به معنی چه کسی         ربط          حرف ،عنی چه کسی ج( اسم به م

 ( کدام کلمه غیر ساده است ؟4

 د( قبله            ج( کریم                          الف( توانا                      ب( پیدا                    

 مفعول کدام است ؟ «که خواهد نواخت ،گر ننوازی تو    واهیم ساخت     در تو قبله نخجز  »( در بیت 5

 د( تو در مصراع دوم       ج( تو در مصراع اول                ب( قبله                       الف( در           

 ( در کدام گزینه فعل امر وجود ندارد ؟6

 به که روی آوریم ؟ ،برانی  ب( گر تو                            غمخوارگان        الف( یار شو ای مونسِ 
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 د( هم تو ببخشای و ببخش ای کریم                               چاره ی بیچارگان     ج( چاره کن ای 

 ( کدام مثنوی از آثار نظامی نیست ؟7

 د( هفت پیکر  ( شیرین و فرهاد         ج           رینار            ب( خسرو و شیالف( مخزن االسر

 ( کدام گزینه اسم ساده است ؟8

 د( بیچاره   ج( مونس                                     ب( توانا           الف( ستایش                 

 ( کدام گزینه ردیف دارد ؟9

 که خواهد نواخت ؟ ،گر ننوازی تو                               اهیم ساخت   الف( جز در تو قبله نخو

 به که روی آوریم ؟ ،گر تو برانی                              ریم          ب( چاره ی ما ساز که بی یاو

 خاکِ ضعیف از تو توانا شده                                  دا شده          ج( ای همه هستی زِ تو پی

 هم تو ببخشای و ببخش ای کریم                                 مید و بیم این همه ا د( از پی توست

  « ای همه هستی زِ تو پیدا شده         خاک ضعیف از تو توانا شده »( کدام آرایه ی ادبی در بیت 10

 صحیح نیست ؟

 د( ایهام    ج( تضاد                    ب( تناسب                           الف( تلمیح                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــیادآوری ** 
به  ،گذشتـه یا آینده را نشان می دهـد  ،: کلمه ای که انجام گرفتن یا روی دادنِ حالتی در زمان حال  فعل

بود و ... همگی  ،است  ،انند شد عبارتی مفهوم جمله با فعـل کامل می شود و با نبودِ فعل جمله ناقص می گردد م

 فعل هستنـد .

 ،فعل خواهند رفت اگر از جمـله حذف شود  ،در جمله ی زهـرا و فاطمه سالِ آینده به مشهـد خواهند رفت 

 جمله ناقص و نامفهوم خواهـد شد .

 .دهیـم  می نسبتجمـله به آن ده کار و واژه ای است که انجـام کاری را در : فاعل یعنی کنن فاعـل ) نهـاد (

 پس سارا کننـده کار است . ،فعل رفت را سارا انجـام داده است    سارا به مدرسه رفت         : مثال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ* بیش تر بدانیـم *

 انــــــواع نهــــاد :
 :الف ( نهـاد آشکار ) جــدا ( 

 ریم نهاد جدا ) آشکار ( است .م مریم به مدرسه رفت              : مثال

 :ب( نهاد پنهان 

 او نهاد پنهان است .           به مدرسه رفت   : مثال

 همان شناسه هایی هستند که به فعل می چسبند . ج( نهاد پیوسته :



 7  نی ( جزوه ی ادبیات فارسی پایه ی پنجم دبستان غیر دولتی دخترانه عدالت )گردآورنده : صفورا شیرا

 

 م نهـاد پیوسته است .َ     به مدرسه رفتم            : مثال

 .انجام دهـد فاعلی است  وقتی نهاد در جمله کاری : نهاد فاعلید( 

 کار رفت به مریم نسبت داده شده است و مریم نهـاد فاعلی است .مریم به مدرسه رفت      :  مثال

 غیر فاعلی است . ،وقتی نهاد در جمله حالتی را می پذیرد  نهـاد غیر فاعلی :ه ( 

 مریـم خندان است .     : مثال

 یه می گوینـد .به نهـاد غیر فاعلی مسندال نکته اول :

 باشد و خانواده های این فعل ها ، / می شود / گردید  /گشت  /شد  /بود  است / فعل های نکته دوم : 

 نگردید و ... فعل های ربطی هستنـد . /نشد  /شخص فعل ها به اضافه منفی آنها نیستم 

 علِ ربطی نیستند .فعل های گشت و گردید اگر به معنی گردش کردن و گشتن باشند ف : سومنکته 

دیگر فعل ربطی نخواهـد بود و باید در معنای  ، عنی وجود داشتن باشدبه مبود اگر فعل  نکته چهارم :

 خودِ بودن باشد .

یر ربطی است و جمله مسند ندارد بود به معنی وجود دارد و فعل غ ،مادر نهاد است   مادر در خانه بود       : مثال

 بود  فعل ربطی است .  ،خنـدان  مسند است  ،مادر مسندالیه است            مادر خنــدان بود.

 + فعل ( چگونه ،چطور  پرسش )با  و: معموال به کلمه قبل از فعل که در جمالت با فعلِ ربطی  نکته پنجم

 می گویند .می رسیم مسند  خبه پاس

رد مسند نهاد غیرفاعلی ) مسندالیه ( است . س سرد است . هوا هوا سرد است          هوا چگونه است؟  : مثال

 است فعل ربطی است . ،است 

 :صـــفــــــت
ِ و اسم قرار می گیرند و اسم را با     معموال بعد از ،کلمه یا گروهی از کلمات که در سال قبل یاد گرفتیم  

 ویژگی یا مفهومی همراه می کند .

 زیبایی صفت است  ،ت + ـــــِ اسگلِ  به صورت اسم  یه داد             به مادرش هد زهـرا گلِ زیبایی را : مثال

 ِ   + صفت (    ساخت ترکیب وَصفی ) اسم + طریقه ی

 گلِ زیبا  , دختــرِ دانا .       : مثال

 ساخت ترکیب اضافی ) اسم+   ِ  + اسم ( طریقه ی

 گلِ من , کتابِ زهــرا .        مثال :

 



 8  نی ( جزوه ی ادبیات فارسی پایه ی پنجم دبستان غیر دولتی دخترانه عدالت )گردآورنده : صفورا شیرا

 

 :خیص اسم از صفت * راه های تش**
و اگر معنی نداد ترکیب اضافی ( به صفت ) تر , ترین ( اضافه می کنیم , اگر معنی داد ترکیب وَصفی است 1

 .است

 گلِ زیباتر , زیباترین گل .                 مثال :

اگر  ،می کنیم   ) است ( اضافه پایان آنبه ابتدای ترکیب ) این ( و  ،( را برداشته ِ    ( بین اسم و صفت )2

 وَصفی است . ترکیب ،معنی درست را داد 

 گلِ زیبا               این گل زیبا است .      مثال :

 ( بین موصوف و صفت ) ی ( اضافه می کنیم .3

 گلی زیبــا             گلِ زیبا        مثال :

 ترکیب اضافه نمی شود .اما در  ،خیلی ( بیاوریم  یا( بین موصوف و صفت واژه ی ) بسیار 4

 گلِ زیبا               گلِ بسیار زیبا      مثال :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانواع صفت 
 : صفت بیانی ) صفت بیانی پسین (( 1

 ج ( صفت بیانی فاعلی                          ب ( صفت بیانی لیاقت                الف ( صفت بیانی ساده 

 ترین( صفت بیانی عالی و                      تر( صفت بیانی تفضیلی  ه                 د ( صفت بیانی مفعولی

 ( صفت های پیشین :2

 ج ( صفت پرسشی                           ب ( صفت شمارشی                            الف ( صفت تعجبی

 ( صفت اشارهه                                  د ( صفت مبهـم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* توضیح صفت ها **
ارزش و  ،مقـدار  ،حجــم  ،شکل  ،جنس  ، چگونگی و خصوصیات اسم مانند رنگ : صفتی است که به صفت بیانی

 ... می پردازد .

 .صفتی است که خصوصیت موصوف را بیان می کند  : صفت بیانی سادهالف ( 

 دختـرِ زرنگ            خصوصیت زرنگی را بیان می کند .        مثال :

 قابلیت موصوف را بیان می کند و از مصدر + ی ساختـه می شود . ب ( صفت بیانی لیاقت :

 گفتن + ی             گفتنی           مثال :

ی کار توصیف می کند . صفت فاعلی با  صفتی که موصوفِ خود را به شکل انجام دهنده : ج( صفت بیانی فاعلی

 رابطه زیر ساختـه می شود :

 گویــا .گوی + ا                       * بن مضارع + ا 
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 گوینده .نده          َ_گوی +  َ نده         _* بن مضارع + 

 پرستــار . * بن مضارع + ار          پرست + ار       

 خنــدان . خند + ان          * بن مضارع + ان      

 سازگار . * بن مضارع + گار       ساز + گار      

 توانگر . * بن مضارع + گر         توان + گر        

 جوشکار .* بن مضارع + کار        جوش + کار        

 ریختـگر .ریخت + گر             * بن ماضی + گر  

 آفریدگار .آفرید + گار          * بن ماضی + گار     

این صفت کسی یا چیزی را به کسی یا چیزی نسبت می دهد . برای ساختِ این صفت از  : صفت بیانی نسبی

 رابطه های زیر استفاده می شود :

 شیرازی .         شیراز + ی  * اسم + ی         

 آتش + ین           آتشین .        * اسم + ین

 دختــرانه .         دختــر + انه        ه    م + ان* اس

 بچه گانه . * اسم + گانه         بچه + گانه       

 مهرگان .         مهر + گان   * اسم + گان      

به صفتی می گوینـد که کار بر روی آن واقع شده است . برای ساخت صفتِ مفعولی :  صفت بیانی مفعولی( 5

 ی زیر استفـاده می کنیــم :از رابطه 

 دید + ار           دیــدار .  * بن ماضی + ار       

 گفت + ه          گفتـه .    * بن ماضی + ه      

یک یا چنـد موصوف با موصوف را در صفتی مشترک  ،به وسیله ی این صفت  : صفت بیانی تفضیلی ) برتر (( 6

 بیانی تفضیلی از رابطه زیر استفاده می کنیـم : دیگر می سنجنـد . برای ساخت صفت

 صفتِ بیانی ساده + تر             خوبتـر , زیباتر و ...

 مه ی موصوف های هم جنسصفتی است که موصوفی را در صفتی مشترک با ه : صفت عالی ) برترین (( 7

 .می سنجـند 

 برای ساخت صفت عالی از رابطه زیر استفاده می کنیـم :  

 و ... بیشترین ٬ترین  نمهربا ،فت بیانی ساده + ترین            زیباترین ص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ * صفت های پیشین**

با اسم همراه شوند و تعجب گوینده از چگونگی یا مقدارِ موصوف  عجب ،اگر واژه ی چه  : صفت تعجبیالف ( 

 صفت تعجبی می گویند . ،را بیان کند 
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 چه یا عجب + اسم           )  چه سری , چه دمی ! (

 : صفت شمارشیب ( 

 اعداد یک تا بی نهایت + اسم

 یک صفت شمارشی است .          یک نصیحت بشنو از من     مثال :

 دو صفت شمارشی است .دو خودکار خریدم        

 د .بعضی مواقع صفتِ شمارشی ترتیب موصوف را بیان می کن : نکتـه

 برای ساخت صفت شمارشی از رابطه زیر استفاده می کنیم :

 ُ م یا مین _عدد اصلی +  

 چهــارم , چهارمین    مثال :

 صفتی که در مورد مقدار یا نوعِ موصوف پرسش می کند . : صفت پرسشیج( 

 برای ساخت صفت پرسشی از رابطه زیر استفاده می کنیم :

 + اسم  چه،چگونه   ،چند  ،کدام 

 چه صفت پرسشی است .         چه کتابی خریدی ؟        مثال :

  ابهام در مفهوم خود دارد .کلماتی که نوعی  : صفتِ مبهمد( 

 برای ساخت صفت مبهم از رابطه زیر استفاده می کنیم :

 هر دانش آموز زرنگ .، هر + اسم       چندین  ،برخی  ،هیچ  ،دگر  ،فالن  ،بهمان 

 برای اشاره به کار می رود . : هه( صفتِ اشار

 برای ساخت صفتِ اشاره از رابطه زیر استفاده می کنیم :

 همان + اسم  ،همین  ،آن  ،این 

 همین کتاب خوب بود         همین صفت مبهــم است .      : مثال

متضاد یعنی ضِد هم پس وقتی  ،آن کلمه را بدانیـم ابتـدا باید معنی  ،برای دانستن مخالف یا متضـاد یک کلمه 

 معنی دو کلمه را بدانیـم آن وقت به مخالف یا متضادِ آن پی می بریم .

 غروب ≠طلوع       مثال :

گاهی یک کلمه با  ، میـز و ... اماکتاب  ،همه ی واژه ها در زبان فارسی مخالف ندارند مانند دفتـر  : نکتـه 

 ه چند مخالف دارد . توجه به معنی جمل

 درسنامــه درس تماشاخــانه
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 دروغ  ≠راست         ا حرفِ  راست می گوید پری   مثال :

 چپ  ≠راست          از سمت راست می رودپریا 

  آرایه تضادشاعران از کلمه هایِ مخالف در بیت ها استفـاده می کننـد , به این در شعر هم گاهی اوقات 

 هم گویند . ) طباق (

 , جز مرگ ناید به کار  یأساز که                  امیـدوار باش و  برو کارگر      مثال :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نکتـه نگارشی 

هدف از تصویر نویسی همان طور که در پایه ی چهارم هم اشاره شد دقت و توجـه الزم به  تصویر نویسی :

موضوع را مشخص و  ،ر و ... ( است تا بتوانیـم از دلِ تصاویر نو ،جهت  ،اندازه  ،شکل  ،جزئیات تصاویر ) رنگ 

یک موضوع را انتخاب کنیـم . گاهی الزم است در ارتباط با تصـاویر یا  ،سپس از بین موضوع های مشخص شده 

فراموش نشود  ،صداهایی را در ذهن مجسم کنیـم و درباره ی آن چنـد بند بنویسیم  ،موضوع شنیـداری 

ختارِ رعایت عالئم نگارشی ؛ اصول و سا . شنیده ای در نوشته ی خود بیاوریدر تصویر دیده ای یا  جزئیاتی که

 .بند نویسی حتما رعایت شود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمریـن ـــت

 ( در ابیات و عبارتهای ِ زیر مخالف ها را معین کنیـد ؟1

بهـاررا با  ،زنبور عسل را با خرمگس  ،گل را باخار  ،دره هایِ عمیق را با  هالف ( کوه های سر به فلک کشیـد

 زمستان .

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

 شود سهـل پیش تو دشوارها                                         اری است در کارها            ب( گرت پاید

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

 ؟آیا تو صدای تاریکیِ شب را می شنوی ؟ صدای روشنایی روز را چطـور ،د گوش بده به صداهایِ کوتاه و بلنج( 

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

 د( زِ دانش دلِ پیـر بُرنا بود .

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

 ه( پایانِ شب سیه سپید است .

.......................................................................................................................................................................... 
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 ،) رقص باد تماشاخانه و شعر  ( را در درسِ تشخیص یا جان بخشی ، بیهتش ،( انواع آرایه ی ادبی ) کنایه 2

 ( را پیدا کنید و بنویسید ؟ ده گلخن

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

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

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

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

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

 ( پنج ترکیب وصفی و پنج ترکیب اضافی از درسِ تماشاخانه پیدا کن و بنویس ؟3

* ترکیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفی :  

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

* ترکیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافی :   

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

 خنـده گل به کدام یک از فصل ها اشاره شده است ؟ ،( در شعـر رقص باد 4

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

 خنـده گل قافیه و ردیف را مشخص کرده و قالبِ شعری را بنویسیـد ؟ ،( در شعر رقص باد 5

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

 خنده گل ( را بنویس بارعایت موارد بند نویسی ؟ ،( داستانِ شعر ) رقص باد 6

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

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

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

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

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

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

 ( یکی از صداهایِ زیر را در ذهنت مجسم کن و درباره ی آن یک بنـد بنویس ؟7

 ج( صدایِ وزش باد                          ب( صدای آواز پرندگان                      باران  الف ( صدایِ ریزش 

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

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

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

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

 موارد بند نویسی( از پایه چهارم هرچه درباره زندگی نامه ی پروین دولت آبادی به یاد داری با رعایت 8

 ؟بنویس

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

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

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

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

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

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

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی درستست ها

 ( عبارت زیر چند جمله دارد ؟1

 گوش بده . ،به قطره های باران که حلقه های ساکت روی آب را می سازند  ،به پروانه ای با بال هایی مخملی  -

 جمله 1د(       ه              جمل 2جمله                      ج(  3جمله                        ب(  4الف( 

 ( در ترکیب های زیر به ترتیب چند ترکیب اضافی و چند ترکیب وصفی مشاهده می شود ؟2

  صدای شبنم / آفریده های ساکت / ماهی های تاالب / علف های نازک / آفرینش خدای / دیوارهای بلند باال /

 آب گوارا .

 جمله 2 – 5د(           جمله        5 – 2ج(          جمله             3 – 4جمله               ب(  4 – 3الف( 

 ؟نمی شود ( در کدام گزینه غلط امالیی مشاهده 3

 د( عجیب و لطیف        ج( شکوه و عَضمت              ب( بلند باال و طنومند      الف( تفکر و تعمل         

 گزینه مفعول به درستی نوشته شده است ؟ ( با توجه به بیت زیر در کدام4

 پیچان تاک شاخه ی  ,کرد کوته                                    دانه ها در زیر خاک            ,کرد دهقان 

 پیچان  –تاک                 د( دانه  –شاخه             ج( خاک  –شاخه             ب( دانه  –الف( دهقان 

 توجه به بیت زیر کدام نهاد غیر فاعلی است ؟( با 5

 سبز گردد شاخسارانِ کهن                                    ختِ نارون                برگِ نو آرد در
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 الف( برگ                       ب( درخت نارون                        ج( سبز                      د( شاخساران

 رباره ی بیت زیر کدام گزینه صحیح نیست ؟( د6

 ناگهان در خواب شد ,باغ و بُستان                             بی آب شد      ,چشمه کم کم خشک شد 

 ب( بی آب و خواب کلمه های قافیه و شد ردیف است                              جمله دارد   3الف( بیت 

 د( باغ و بُستان مفعول جمله ی سوم است           است                       ستان ج( بُستان مخفف بو

 ( کدام گزینه یک کلمه ی ساده است ؟7

 ب( تماشاخانه                    ج( گیاهان                       د( ایستگاهها                       خالف( سنگال

 مشهود است ؟( در بیت زیر کدام آرایه ی ادبی 8

 بار دیگر چون بهاران می رسد                                         فصل پائیز و زمستان می رود                 

 الف( تشبیه                       ب( تکرار                        ج( تناسب                         د( تشخیص

 است ؟ رسادهغی( فعل در کدام گزینه 9

 ب( گل بخندد بر سر گل بوته ها                        هم گسیخت             الف( رشته های بیدبُن از 

 د( برگِ نو آرد درخت نارون                                         ج( باز می آید پرستو نغمه خوان          

 ( کدام ترکیب با بقیه فرق دارد ؟10

 ج( شاخساران کهن              د( رشته های بیدبُن     الف( بادِ سرد              ب( زمین خشک         

 چیست ؟ «خنده ی گل  ،رقص باد  »قالب شعر ( 11

 قطعهالف( مثنوی                        ب( قصیده                             ج( غزل                          د( 

 کدام است ؟ «خنده ی گل  ،رقص باد  »( مفهوم اصلی شعر 12

              الف( آمدن پائیز و زمستان و سپری شدن آن ها و رسیدن بهار

 ب( وصف طبیعت در چهار فصل

  ج( اشاره به قدرت خداوند برای آفرینش طبیعت

 دد و به گردش فصل ها اشاره می کند( شعر موضوع علمی دار

 ن ت ق ق خ خ خ دسنجی درس اول :* خو

یاد  ( مطالب بیشتر بدانیم ، ستایش و درس تماشاخانه را به خوبی1

 گرفتم 

    

     می دهم . خ( به سواالتِ درکِ مطلب به خوبی پاس2

     می دهم. خ( بدون راهنمایی و کمک به سوال ها و تست ها پاس3
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ـ زبـان  دانشِ  ی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

می کند  وای آن کمکیا نوشته به درک درست معنی و محتر زمانِ خواندن یک شع ،ردن لحن درست رعایت ک

 رادی که گوشهمچنین باعث می شود کسی که شعر یا نوشتـه را می خواند ارتباط بهتـر و موثرتری با اف

پس برای هر متن چه نثـر و چه نظم باید لحنِ مناسب آن را برای خودمان بخوانیــم و بـه    ، می دهنـد پیدا کند 

 ،کشیــدن صـدا    ،پـائین بـردن صـدا     فاده از مهارت هایی مانند باال وپس با استس ،معنی و مفهـوم آن پی ببریم 

 ر را برای شنونده درست بخوانیـم .مکث یا درنگ کردن و ...می توانیـم متن یا شعـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * لحن**
لحن در لغت به معنی آواز خوش است ولی در اصطالح ادبی همان آهنگ یا وزن می باشد و لحن در شعـر یعنی 

 رعایت کردن وزن شعـر که یکی از مهم ترین ویژگی های شعـر است .

 * انواع لحن :

 سرعت و صدا در این لحن باید مناسب باشد . ،داستانی که روایتی را بیان می کند  : لحن رواییا( 

تواضع و فروتنی  با حمـد و ستایش خداوند با این لحن است باید ، راز و نیـاز با خداوند : لحن ستایشی( 2

 خوانده شود .

شیوه ای  هم می توان خواند . خواننـده به ماننـد لحن روایی است ولی عامیانه و گفتـاری :  لحن خاطره( 3

 بخواند که گویی ماجـرا برای خودش اتفاق افتـاده است .

 ن ت ق ق خ خ خ : والدین سنجی* 

 م مطالب را تا آخر درس تماشاخانه به خوبی یاد گرفته( فرزند1

 است .

    

     می دهد . خ( به سواالتِ درکِ مطلب به خوبی پاس2

     . می دهد خ( بدون راهنمایی و کمک به سوال ها و تست ها پاس3

 نامــه درس دومــدرس                         
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 نوشتـه هایِ نیایشی و گفتار با خداوند که پُر از احساس است و به صورت نیایش و دعایی:  لحن مناجات( 4

 خوانده می شود .

 ود .دردهای جامعه به صورتِ طنزآمیز خوانده ش:  لحن طنز( 5

می شود که     با لحنِ آرام و مالیم خوانده وتن های توصیفی به کار می رود این لحن برای م : وصیفیت نلح( 6

 صور کنـد .بیشتر ت نشنونده متن را در ذه

ملی و میهنی در این لحن احساسِ غرور و میهن دوستی با حماسی ترکیب شده پُر از هیجـان  : لحن وطنی( 7

 خوانده می شود . و با احساسِ غرور

توصیف و مبالغـه ی زیاد همـراه حماسه ماننـد شعرهای فردوسی و این لحن کوبنده و :  لحن حماسی( 8

 استـوار خوانده می شود .

 این لحن در شعر که یک بیت آن بدون بیت دیگر ناقص است به کار :  لحن شعرهای موقوف المعانی( 9

 فاوت است .می رود و با توجه به لحنِ خود شعر مت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. قالب شعر فضل خدا 

 : در قالب قصیده قافیه در مصراع اول با قافیه در تمامِ مصراع های زوج یکسان است . قالب قصیده* 

 * طرح گرافیکی قالب قصیده :

                                                                                            *                                          * 

                                                                                                                                        * 

                                                                                                                                       * 

اندرز و ...  ،عرفان  ، ستایش ،بیت هم سروده می شود . موضوع قصیـده بیشتر مدح  70یا  60قصیده معموال تا 

منوچهری و ... می توان ،ناصر خسرو  ،مهرداد اوستا  ،سعدی  ،می باشد . از شاعران مشهور قالب قصیده رودکی 

 اشاره کرد .

 ـــــــــــــــــــــــ (شبکه ی معنایی ,* آرایه مراعات نظیر ) تناسب 

آوردن چند کلمه در یک متن یا شعر که با هم تناسب داشته باشند و از یک خانواده محسوب شوند را آرایه 

 مراعات نظیر می گویند . 

 تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری                خورشیـد و فلک در کارند     و و باد و مَه و ابر    مثال :

 ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناصر داستـا* ع

متوجه می شویم که در آن داستان برای افراد در زمان و مکانی  ،وقتی یک داستان را می خوانیم یا می شنویم 

بنابراین  ، می کند خواننده و شنونده داستان در پایان یک پیام کلی دریافت ، خاص اتفاق های گوناگون می اُفتـد

 : داستان عبارتند ازعناصر 
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  : شخصیت ها (1
کارهایی انجام می دهند  ،منظور از شخصیت ها افرادی هستند که در صحنه های مختلف یک داستان حضور دارند 

ناسب دارد . بعضی از ت ناین کارها وسخنان معموال با شخصیت های ِ داستا ،و سخنانی بر زبان می آورند 

نقش فرعی  ،یعنی در داستان حضور پُر رنگ تری دارند . بعضی از شخصیت ها  ،شخصیت ها نقش اصلی دارند 

 یعنی در داستان حضور کم رنگ تری دارند . ،دارند 

 زاویه دیـد :( 2

 ،می گوید   شیوه ای است که نویسنده برای ِ بیان داستان انتخاب می کند و از زبان او سخن ،منظور از زاویه دید 

 شخص می کند که داستان از دید چه کسی بازگو شده است . زاویه ی دید داستان م

رازی و ساخت  )،( خداستان راز گل سر )بازگو می شود مانند  سوم شخص زبان گاهی داستان از

 است . مفرد سوم شخصدر این داستان ها   ، بنابراین زاویه دید(در پایه ی پنجم ؛ بازرگان و پسران)،(بیمارستان

بیان می شود مانند داستان باغچه اطفال در کتاب فارسی چهارم که باغچه بان  اول شخصن گاهی داستان از زبا

شرح حال خودش را این گونه شروع می کند ) من کودکی کنجکاو و فعال بودم و ... ( بنابراین زاویه دید این 

 است. مفرد اول شخصداستان 

 زمان وقوع داستان :( 3

 حصیل ت نزما ،کودکی  ،پیری  ،فصلی از فصل های سال  ،خاص از شبانه روز  ماجراهای داستان معموال در زمانی

 ناسب داشته باشد .ت ناُفتد بنابراین حوادث و گفتگوها باید با زمانِ وقوع داستا و ... اتفاق می

 مکانِ وقوع داستان :( 4

و گفتگوها نیز با مکان وقوع معموال در مکان یا مکان هایی اتفاق می اُفتد که حوادث  ،ماجراهای هر داستان 

 . دنرناسب داتبیش تر ستان دا

 حوادث و رویدادها :( 5

هر داستان شامل یک سِری حوادث و رویدادهایی است که برای شخصیت هایِ مختلف یک داستان در زمان و 

جان می آفریند مکان های مختلف اتفاق می اُفتد . نویسنده در بیان حوادث و رویدادها به گونه ای هنرمندانه هی

 شویق می کنـد .تبیش تر  نی داستابه طوری که خواننده و شنونده را به ادامه 

 پیامِ داستان :( 6

این  ،سد و می خواهد به وسیله ی داستانمنظور از پیام داستان , فکر اولیه ای است که به ذهنِ نویسنده می ر

 است . وطن دوستی ،ستان در آوازی برای وطن اندیشه را به خواننده و شنونده بیاموزد ؛ مثال پیام دا
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمـرین

 ردیف و حرفِ روی را معین کنید و قالب شعری را پیدا کنید ؟ ،( در شعـرِ فضل خـدا قافیه 1

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

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

 ( در درس دوم بیتی که آرایه مراعات نظیر در آن به کار رفته پیدا کن و بنویس؟2

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

 فضل خدا از کدام نوع لحن هاست و چگونه خوانده می شود ؟ ( لحن شعر3ِ

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

 مشخص کنیـد ؟ خگل سر ( عناصر داستان را در شعرِ راز4

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

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

 را بنویس ؟ خ( پیام داستانِ راز گل سر5

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتست های درس 

 ( معنی بیت زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است ؟1

 هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد                                  اند و بس         توحیدگوی او نه بنی آدم

 ند هستند توحیدگوی خداو ،الف( انسان ها همچون بلبلی که بر شاخسار نغمه سرایی می کند 

 نب( در وصف پروردگار همین بس که تمام انسان ها به یگانگی خداوند ایمان دارند و انسان ها و پرندگا

 وحیدگوی خداوند هستندت

شاخه ی   ج( تنها انسان ها حمد و ستایش پروردگار را نمی گویند بلکه تمام هستی و پرندگانی هم که روی 

 یش خداوند هستندمی خوانند مشغول حمد و ستا درختان

 د( انسان ها در حالی مشغول خداوند هستند که بلبل ها روی شاخسار مشغول خواندن آواز می باشند

 به ترتیب از آثار .................... و ......................... می باشد. « خداستان راز گل سر »و  «فضل خدا  »( شعر 2

 مهدی مراد حاصل –ب( سعدی                                        اصلمهدی مراد ح –الف( فردوسی 

 حسین سیدی     –د( فردوسی                                       حسین سیدی                 –ج( سعدی 
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 به ترتیب نهاد و مفعول کدام است ؟ «برهنه پیرهن نوبهار کرد  خشا »( در مصراع 3

 نوبهار            –برهنه  خب( شا                                                       پیرهن       – خ برهنهالف( شا

 برهنه شاخ –د( پیرهن                                                         خ برهنهشا –ج( پیرهن نوبهار 

 ( در متن زیر چند غلط امالیی مشاهده می شود ؟4

و زیر درخت گردویی دراز کشید . وقتی برخواست با  بر االغش به یک جالیذ خربزه رسیدمردی سوار روزی 

 خود فکر کرد که چرا درخت گردو به این بزرگی است و بوته ی خربزه به این کوچکی .

 غلط 1د(             غلط                2غلط                        ج(  3غلط                       ب(  4الف( 

 ( در عبارت زیر چند صفت وجود دارد ؟5

 درخت خربزه اهلل اکبر ! ،درخت گردکان با این بلندی 

 د( وجود ندارد     صفت                      3ج(       صفت                   2ب(           صفت             1الف( 

 می باشد ؟  یح( کدام گزینه درباره ی بیت زیر صح6

 بستان میوه و چمن و الله زار کرد                                     تاب           اجزای خاک مرده به تاثیر آف

 جمله ی خبری دارد دوب( بیت                                است   الف( آفتاب نهاد مصراع اول

 د( بُستان و الله زار دو کلمه ی غیرساده هستند                ت مضارع می باشد   ج( زمانِ فعل در این بی

 ( ساختمان کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟7

 د( خودبین   الف( سپاسگزار                    ب( خوش رنگ                  ج( شاخک هایش                

 را به ما گوشزد می کند ؟بد بودن کدام صفت انسان  «  خراز گل سر »( داستان 8

 د( غرور و تکبر      ج( تواضع و فروتنی                 ب( حسادت               الف( حرص و طمع           

( برای اینکه شعر را با لحن و آهنگ مناسب بخوانیم الزم است با توجه به مراحل گزینه ی ................... 9

 تمرین کنیم .

 خواندن ،اندیشیدن  ،ب( یافتن                                                اندیشیدن      ،یافتن  ،اندن الف( خو

 یافتن ،خواندن  ،د( اندیشیدن                                                 دن      خوان ،یافتن  ،ج( اندیشیدن 

 یک از مثل های زیر ارتباط دارد ؟ با مفهوم کدام «درخت گردکان  »( حکایت 10

 ب( ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است                            ا باشی    الف( سحرخیز باش تا کامرو

 دنرز می شمایید( جوجه را آخر پا                                                 عقلش به چشمم است    ج( 
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 ن ت ق ق خ خ خ س دوم :* خودسنجی در

     . ( در خوانِش متن ، لحن را رعایت می کنم1

 قالب قصیده را به خوبی یاد گرفته و تفاوت آن را با غزل( 2

 تشخیص می دهم .

    

     ( عناصر داستان را به خوبی مشخص می کنم .3

     ( مفهوم متن را درک کردم .4

 

 ن ت ق ق خ خ خ : والدین سنجی* 

     . ( فرزندم متن را به خوبی درک کرده و مفهوم آن را یاد گرفته1

     ( انواع لحن را شناخته و در خواندن متن به کار می برد .2

     صیده را یاد گرفته است .ق( عناصر داستان و قالب 3

     می دهد .خ ( به سواالت به خوبی پاس4

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی ادبی* آرایه ها
و قدرتِ سخنِ خود  یرتاث نویسندگان برای اضافه کردگاهی اوقات شاعران و ن : آرایه مبالغه ) اغراق (

 ی در بیانِ حوادث مبالغه به این بزرگ نمای ،رویدادها را بسیار بیشتر از آنچه که هست توصیف می کنند 

 ( می گویند .) اغراق

 فرو ریخت چون رودخون از برش                              نداخت از بر سَرش     بزد تیغ و ب         : مثال

 در این بیت شاعر در چگونگی جاری شدنِ خون مبالغه کرده است .

در لغت به معنای پوشیده سخن گفتن است اما وقتی درباره ی مطلبی به طورِ غیر مستقیم صحبت  : آرایه کنایه

می باشد که معنیِ دور ِ آن مورد  به آن کنایه می گویند . در کنایه سخن دارایِ دو معنی نزدیک و دور ،می کنیم 

 نظر اصلی گوینده است .

 کنایه از مرا رها کن .دست از سَرم بردار            مثال :

 کنایه از خیلی شلوغ بودن است . جای سوزن انداختن نبود        

 

 ومــــــنامــه درس ســـدرس
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زی* واژه آمو

 اسم ساده و غیر ساده از نظر ساختمان :

ساخته می شود و نمی توان آن را به بخش هایِ کوچکتر  ءاسمی است که از یک بخش یا یک جز : اسم ساده( 1

 مادر و ... ،کتاب  ،گل  ،تقسیم کرد مانند درخت 

چند بخش ساخته شده است و می توان آن را به بخش های  اسمی است که از دو یا : اسم غیر ساده( 2

 .کوچکتری تقسیم کرد 

 با + ادب با ادب                               کتاب + خانه    کتابخانه        مثال :   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانواع اسم غیر ساده **

ت تشکیل می شود که به آن پیشوند یا پَسوند می گویند و معنی ندارد و جزء اسمی که از دو قسم : الف ( مُشتق

 دیگر که همان جزء معنی دار است .

 که در این مثال الله معنی دار و زار بدون معنی است .  الله + زار              الله زار         مثال :

 ذشت معنی دار و ه بدون معنی است .   که در این مثال گگذشته           گذشت + ه           

 به عبارت بهتر از دو کلمه ساخته شده است . ،کلمه ای که دو جزء معنی دار دارد  :ب( مرکب 

 هر دو معنی دار هستند .که در این مثال کتاب و خانه  کتابخانه          کتاب + خانه             مثال :

 .و پز و خانه هر سه معنی دارند که در این مثال هر سه کلمه آش       آشپزخانه        آش + پز + خانه  

 .دارد  معنی دار یا بی معنی کلمه ای که بیش از دو جزء : ج( مشتق مرکب

 سر + تا + سر  سر تا سر                               ش + مند  دانشمند         دان +      ِ   مثال :

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعریف وَ ند

 می گوئیم . وَ ندبدونِ معنا در کلمه های مشتق و مشتق مرکب  به جزء 

 دسته تقسیم می شوند : 3وَ ندها به 

 قبل از کلمه می آید .  : الف ( پیشوند

 پیشوند است .  نادر این مثال  نا + شنوا             مثال :

 می آید .بعد از کلمه :  ب( پَسوند

 پسوند است .   گَردر این مثال   زَر + گر            مثال :

 بین دو کلمه می آید . : ج( میانوند

 میانوند است .   ودر این مثال  گفت و گو             مثال :

 سازگار . ،آفریدگار  ،پروردگار  ،کوزه گر  ،آشنا شدیم . مانند زرگر  گارو  گردر درس سوم با پسوند 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــنکتـه نگارشی 

خاطره نویسی یکی از انواعِ نوشتن است که در آن نویسنده رویدادهایِ روزانه ی خود یا  خاطره نویسی :

ده است بازگو می کنـد . هنگامِ گفتن یا واتفاق افتاده باشد یا شاهدِ آن بشرح رویداد خاصی را که زمانی برایش 

در خاطره نویسی زبان باید ساده و  ره به همه ی نکات که خاطره را مستند می کند باید اشاره کرد .نوشتن خاط

رعایت موارد زیر صمیمی باشد تا خواننده با خاطره ارتباط بهتری برقرار کرده و بیشتر احساسِ نزدیکی کند . 

 : در خاطره نویسی الزامی است
 ساعت و ... ( . ،ماه  ،فصل  ،روز  ،( زمانِ خاطره مشخص شود ) شب 1

 خانه و ... ( . ،مدرسه  ،روستا  ،( مکانی را که خاطره در آن اتفاق افتاده بنویسد ) نامِ شهر 2

 زن و ... ( . ،بچه  ،) دختر  د( شخصیت هایی که در خاطره حضور دارند بنویس3

 ( حفظ ترتیب وقایع و رویدادها ) رویدادها به ترتیب نوشته شود ( .4

 بیان ِ جزئیات و معرفی موضوع دقیق خاطره . (5

 ( بهره گیری از توصیف در خاطره نویسی .6

 ( به کارگیری نشانه های مناسب نگارشی و درست نویسی .7

 ( رعایت ساختار و اصولِ بند نویسی .8

 ــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمـری

 یات و عبارات زیر را معین کنید ؟بیه های ادبی مبالغه و کنایه در ا( آرا1

 در می آوردند . خهمه داشتند از تعجب شا  -

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

 نداخت .اونسردی به تکه های گوشت نگاهی طبیب با خ  -

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

 دست بردار نبود .  -

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

 زِ سُمش زمین شد همه چاک چاک                               خروشید و جوشید و برکند خاک         -

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

 ( اسم ساده و انواعِ اسم غیر ساده را معین کنیـد ؟2

 هوشیـار :  ...................................                                            گلخانه :  ...................................       
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 نابینـا :  ......................................                                          رفتگر :  ...................................             

 پروردگار :  ...................................                                    ...........................                 بلند آوازه :....

 .........   خونسرد :  ..........................                                 سادگی :  ..................................                

 ...............   ......دانا : ....................                                  ................               دانشمنـد :  ...............

 .......................................    طبیب :                                     گوشت :  ...................................             

 گرمابه :  .....................................                                         هوس :  ...................................             

 پیشوند و میانوند را معین کنیـد ؟ ،( در کلمات زیر پسوند 3

 بلند آوازه ی : ...................................                                          ..........................     .......کارگر :....

 ................  دانشمند :  .........................                                      .........................     گفتگو : .............

 رفت و آمد : .......................................                                        با ادب : .....................................     

 ..........................................   سراسر : ..                                    .     هوشیـاری : ...............................

 آفریدگار : ..........................................                                       کارگر : ...................................         

 

 ویس ؟( از بین موضوع های زیر یکی را انتخاب کن و به روش خاطره نویسی بن4

 خاطره ی سفری به یاد ماندنی  -           خاطره ی اولین روز مدرسه   -            بازی در یک روز بارانی   -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 24  نی ( جزوه ی ادبیات فارسی پایه ی پنجم دبستان غیر دولتی دخترانه عدالت )گردآورنده : صفورا شیرا

 

( با توجه به آشنایی شما با نویسنده ی درس ارزش علـم کالس چهارم و درس رازی و ساخت بیمارستان در 5

 فارسی پنجـم زندگی نامه ی آقای محمـد میر کیانی را بنویس و برای دوستانت بخـوان ؟

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

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

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

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتست های درس 

 ( در کدام گزینه کلمه ها به درستی معنی شده اند ؟1

 مجهز : مهیا و آماده –ب( چاره : راه حل         طبیب : پزشکان و جمع اطبا        –الف( فاسد : گندیده 

 توانا : قوی –د( بُرنا : پیر                        اده کردن بهره گیری : استف –ج( زر : طال ساز 

 چند حرف ربط دارد ؟ ( در بیت زیر2

 زِ دانش دل پیر برنا بود                                                     د          هرکه دانا بو ،توانا بود 

 د( حرف ربط ندارد                    ج( دو حرف              الف( یک حرف                ب( سه حرف        

 آرایه کنایه دارد ؟ ینه های زیر( کدام یک از گز3

 ب( دندان پیامبر مانند مروارید سفید است                                              بردار الف( دست از سَرم 

 د( صدایش چون آهنگ دلنشین است                                        توانا شده     ج( خاک ضعیف از تو

 ( کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟4

 د( آموزگار      ج( انگار                            ب( سازگار                           الف( پروردگار                  

 ( کدام ترکیب با بقیه فرق دارد ؟5

 د( پروردگار مهربان     ج( هوای پاکیزه                     ب( تکه گوشت            الف( گوشت تازه         

 ( کدام گزینه مخفف نیست ؟6

 د( کزین              ج( ازیرا                             ب( ز                        الف( بدو                          

 بالغه دارد ؟( کدام گزینه آرایه ی م7

 فرو ریخت چون رودِخون از برش                                       ش    الف( بزد تیغ و بنداخت از بر سر

 زِ دانش دل پیر برنا بود                                                        بود      ب( توانا بود هرکه دانا 

 چو خواهی که از بد نیابی گزند                                         لند        و شو ببه دانش گرای و بدج( 
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 خرد دست گیرد به هر دو سرای                                             خرد رهنمای و خرد دلگشای   د(

 ؟ کنایی نیست( کدام گزینه ترکیب 8

 ب( پزشک با خون سردی به تکه های گوشت نگاه می کرد                             الف( دست بردار نبود

 در می آورند خد( همه داشتند از تعجب شا                   ه هر دو سرای           ج( خرد دست گیرد ب

 ( کدام کلمه با بقیه فرق دارد ؟9

 د( اگر               ج( مگر                                ب( دیگر                        الف( رفتگر                    

 «خرد دست گیرد به هر دوسرای                                 خرد دلگشا خرد رهنمای و »( درباره ی بیت 10

 بیت است ب( سه اسم غیرساده در                                         جمله دارد                3الف( بیت 

 د( دلگشای و سرای کلمه های قافیه اند                            رد است       ج( نهاد همه ی جمله ها خ

 

 ( قافیه در کدام بیت یک اسم غیرساده است ؟11

 کس شکوه ازیرا ندارد بَرِ                                                   کوه   الف( زِ نادان بنالد دل سنگ و

 دست گیرد به هر دو سرای ،خرد                                         ب( خرد رهنمای و خرد دلگشای   

 چو خواهی که از بد نیابی گزند                                       شو بلند         ج( به دانش گرای و بدو

 د( هیچ کدام از گزینه ها صحیح نمی باشد

 ن ت ق ق خ خ خ خودسنجی درس سوم :* 

     ( آرایه ی مبالغه و کنایه را به خوبی یاد گرفتم .1

     می دهـم  . خ( به سواالت درکِ مطلب به خوبی پاس2

     ( کلمات ساده را از غیر ساده تشخیص می دهم.3

     یاد گرفتم و راجع به موضوع های مختلف بند  می نویسم  ( خاطره نویسی را4

 

 

 

 ن ت ق ق خ خ خ :والدین سنجی *

     ( فرزندم آرایه ی مبالغه و کنایه را به خوبی یاد گرفته است  .1

     می دهـد  . خ( او با اشتیاق به سواالت درکِ مطلب پاس2

     ( او کلمات ساده را از غیر ساده تشخیص می دهد.3

     ( خاطره نویسی را یاد گرفته است .4



 26  نی ( جزوه ی ادبیات فارسی پایه ی پنجم دبستان غیر دولتی دخترانه عدالت )گردآورنده : صفورا شیرا

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آرایه تشبیه
 وقتی کسی یا چیزی را به کسی یا چیز دیگری مثل و ماننـد می کنیم از آرایه تشبیه استفاده 

 می کنیم .

 عـد و برق به شمشیر تشبیه شده است .در این جا ر   را      ران پاره می کرد ابرهابرق چون شمشیر بُ : مثال

 تشبیه چهار رکن دارد :

 کلمه ای که ما آن را تشبیه می کنیم ؛ مشبه نام دارد . : مُشبه( 1

 شبیه شود ؛ مشبه به نام دارد .ه آن ب ٬چیزی یا کسی که مشبه :  به بهمش( 2

  ،همچو ، چو،چون ،مانند  مانند مثل، مشبه به مربوط می کند وسایل و ابزاری که مشبه را به : ادات تشبیه( 3

 بسان و ...

 ویژگی مشترک بین مشبه و مشبه به را می گویند .:  ( وجه شبه4

 پاره می کرد ابرها را  برق چون شمشیر بُران  : مثال

 بُران : وجه شبه  *  شمشیر : مشبه به  چون : ادات تشبیه*  برق : مشبه*  

 ارکانِ اصلی تشبیه هستنـد و از جمله حذف نمی شوند .مشبه و مشبه به از  : نکتـه اول

 ادات تشبیه و وجه شبه از ارکانِ فرعی تشبیه هستند و می توانند از جمله حذف شوند . : نکتـه دوم

اضافه  اشدود داشته ببیه شوند و بینِ آنها اشتراکی وجاگر مضاف و مضاف الیه به هم تش : نکتـه سوم

 . تشبیهی است

 قد : مشبه از نظر بلندی به سرو ) مشبه به ( تشبیه شده است . قدِ سرو              مثال :

و  مثلحتما باید معنی  نیستباشد ادات  تشبیه  زمانی کهیا   وقتی کهچون اگر به معنی  : نکتـه چهارم

 بدهـد . ماننـد

 

 

 چهـارم امــه درسـنـدرس                
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنکتـه نگارشی

نشانه های ربط ) و / اما / ولی / سپس / بعد / زیرا و ... ( آشنا شدید امسال با یکی از نشانه  در سالِ گذشته با

 آشنا می شوید  . (  هم ) و ( نیز ) هایِ ربط

 بازرگان زندگی خوب و آرامی داشت . فرزندان او )هم( در کنار پدر و مادر فضای گرم و پرمهری داشتند مثال :

برای نوشتن حکایت ها به  ،باید به اصلِ ساده نویسی و کوتاهی جمله ها توجـه کنیم  : در باز نویسی بازنویسی

ابتـدا آن را می خوانیم و درباره مفهومِ آن کمی می اندیشیم و از کلمه ها و  ،زبان فارسی ساده ی امروزی 

د اجزایِ اصلی چیزی را عبارت های امروزی استفاده می کنیم تا مطالب قابل فهـم و درک باشد . نوشته ی ما بای

در کار بازنویسی , نویسنده سعی می کنـد اول و آخرِ قصه عوض  نویسیم در بَر بگیرد . می که درباره ی آن

 و برگ بیشتر ( کند . خنشود و ترتیبِ ماجراهای قصه به هم نخـورد و آن را گسترده نویسی ) شا

 * توجه به نکات زیر در بازنویسی ضروری است :
 . ه درک و دریافتِ موضوع دست بیابدرا به دقت خوانده تا ب( متن 1

 توانیم آن را تجزیه و تحلیـل کنیم .ب( درباره ی معنی و مفهوم موضوع فکر کنیـم تا 2

 ( اگر معنی و مفهوم کلمه ای را نمی دانیـم از واژه نامه استفاده می کنیـم .3

 بنویسیم .( کلمه ها و جمله ها را به زبانِ ساده ی امروزی 4

: گوش دادن با شنیدن فرق دارد . شنیدن از امور غیر ارادی است و ما زیاد در آن دَخیل نیستیم ؛  دانش زبانی

 اما گوش دادن امری ارادی است و دستِ خود ماست .

به تمرین دارد چون یک یکی از ابزارهای مهم در یادگیری خوب گوش دادن است و خوب گوش دادن نیاز 

بخشی از دانش و سواد هر فرد از راهِ خوب گوش دادن به دست می آید . ما همه ی صداهای  مهارت است 

اطرافمان را می شنویم ولی فقط به برخی از آنها گوش می دهیم مثال وقتی سرِ کالس درس هستیـم صداهای 

 مختلفی از بیرون می شنویم ولی فقط به صدایِ معلم گوش می دهیم .

 وش دادن باید به نکته هایِ زیر توجه کنیم :* برای تقویت مهارت گ
 ( دقت و تمرکز در چیزهایی که می شنویم .1

 ( دقت در لحنِ سخنِ دیگران که در درس های قبل انواع لحن را یاد گرفتیم .2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـبیشتــر بدانی

اصل  .نقل شده استاز زبان حیوانات گوناگون بیشتر کلیله و دمنه کتابی است پند آموز که در آن حکایت های 

این کتاب هندی و در دورانِ ساسانی به فارسی میانه ترجمه شده است . نامِ کتاب از نام دو شغال با نام های 

 .تصاص به داستان این دو شغال داردکلیله و دمنه گرفته شده و بخش بزرگی از کتاب اخ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـتمـری

 شبیه را در عبارت ها و ابیاتِ زیر مشخص کنید ؟ت ن( ارکا1

هرکه در اندوختنِ مال دنیا فقط برای خود تالش کند , در ردیف چارپایان است چون سگِ گرسنه که به   -

 استخوانی شاد شود و به پاره ای نان خشنود گردد .

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

با مردم هم خانه است چون موذی اگر بی هنر و فضیلت باشیـد  از شما دوری جویند چنان که موش , اگرچه   -

 د و در هالکِ آن بکوشند .است او را از خانه بیرون اندازن

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

 با دو پای کودکانه می دویدم همچو آهو .  -

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

 ، هم )      سپس جمله هایی از آن را که ( یک متن زیبا از کتاب داستان که این هفته خواندی انتخاب کن و 2

 ( در آنها به کار رفته بنویس ؟نیز 

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

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

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

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

 ( معنی عبارت های زیر را بازنویسی کن ؟3

 هرکه در اندوختن مال دنیا فقط برای خود تالش کند در ردیف چارپایان است .  -

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

 انسانِ ثروتمند و با هنر اگرچه گمنام باشد به سبب عقل و هنرِ خویش شناخته می شود .  -

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

 پس اگر بی هنر و فضیلت باشید از شما دوری جویند .  -

.......................................................................................................................................................................... 
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 های زیر را بخوان و دسته بندی کن ؟ ( واژه4

 *  *   آواز بلبل       صحبتِ مادر     * قاه قاه خنـده        شُر شُر باران    *   گریه ی کودک     *

 *      نوار آموزشی * سرود ملی         تالوتِ قرآن      *    کتری    *     درسِ معـلم      * قُل قُل 

 ها شنیدنی  گوش دادنی ها

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ تست های درس

 ( در کدام گزینه ) تشبیه ( وجود دارد ؟1

 ب( درِ خانه باز است                                                    ی درخشیدالف( صورت مادرم چون ماه م

 د( صدای پای آفتاب می آید                                        ج( صدای سگ در بیابان پیچید              

 ؟ فعل غیرساده وجود ندارد( در کدام گزینه 2

 ب( در این چند خصلت کاهلی بورزد                                  رداند         الف( از کار و تالش روی برگ

 د( در هالک آن کوشند                                                          ج( چون سر از خاک برآورد        

 ( کدام ترکیب با بقیه فرق دارد ؟3

 د( انسان باهنر   ج( صاحب فرزند                ب( آینده ی فرزندان                      الف( فروغ آتش   

 ( عبارت زیر چند جمله دارد ؟4

اگرچه گمنام باشد و دشمن بسیار  ,د به کسب هنر و فضیلت که انسان ثروتمند و باهنر بکوشی ,ای فرزندان 

 داشته باشد به سبب عقل خویش در میان مردم شناخته می شود .

 جمله 7جمله                       د(  6ج(          جمله                   5ب(           جمله                  4الف( 

 مشبه کدام گزینه است ؟ «برق چون شمشیر بُران پاره می کرد ابرها را  »در عبارت  (5

 د( ابرها          ج( چون                                   ب( شمشیر                      الف( برق                  

 ؟ نوشته نشده استمعنی کدام واژه به درستی ( 6
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 د( غفلت : کوتاهی  ج( خصلت : نیکی             ب( موذی : حیله گر           نابودی        الف( هالک :

 ( امالی کدام گزینه نادرست است ؟7

 د( فروغ         ج( خصلت                           ب( موزی                            الف( فضیلت              

 ل داده شده را به درستی نشان نمی دهد ؟( کدام گزینه مصدر فع8

 د( اندازند : انداختن        ج( دیدی : ببین            ب( برآورد : برآوردن    الف( ورزید : ورزیدن       

 ؟ نادرست است( کدام گزینه درباره ی کلیله و دمنه 9

 جمه شده است الف( اصل کتاب هندی بوده که در دوران سامانی به فارسی میانه تر

 ب( کتابی پندآمیز است که در آن حکایت های گوناگون نقل شده است 

 ایران آورد و به زبان پهلوی ساسانی ترجمه کردج( برزویه طبیب آن را با خود به 

 هجری کتاب را به نظم درآورد 320د( رودکی در سال 

کنند . کدام گزینه در شمار این سه چیز  مردم برای رسیدن به سه چیز تالش می ، ( به گفته ی بازرگان10

 نمی شود ؟ محاسبه

 د( پاداش نیک آخرت    ج( نام نیک                          ب( زندگی راحت              الف( مقام بزرگ  

 

 ن ت ق ق خ خ خ * خودسنجی درس چهارم :

     . ( تشبیه و ارکان آن را یادگرفته ام1

     بین گوش دادن و شنیدن را می دانم .( به خوبی فرقِ 2

     ( بازنویسیِ عبارات را به خوبی انجام می دهم .3

     ( متن درس را به خوبی یادگرفتم .4

 

 ن ت ق ق خ خ خ : والدین سنجی* 

     . ( فرزندم به خوبی آرایه تشبیه را یاد گرفته است1

     می داند . ( او به خوبی فرقِ بین گوش دادن و شنیدن را2

     ( او بازنویسیِ عبارات را به خوبی انجام می دهد .3

     ( متن را درک کرده است .4
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قالب قطعه

موضوع قطعه بیشتر نصیحت شعری با حداقل دو بیت که مصراع هایِ زوج بیت ها با هم قافیه ای یکسان دارند. 

 18به حداقل ابیاتِ قطعه دوبیت است اما حداکثر آن  ،مطالبِ اخالقی و اجتماعی است  /مدح  /اندرز  /پند  /

 بیت هم می رسد.

 می گویند قطعه ٬ صیده استچون گویا پاره ای از ابیات وسط یک قبه معنی یک پاره از هرچیزی است و:  قطعه

ناصر خسرو و ...  ، ابن یمین ، انوری ،سعدی شیرازی  ، پروین اعتصامی ان عبارتند از:وف ترین قطعه سُرایمعر

 می باشند .

 * طرح گرافیکی قطعه :

 

 

    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآرایه ی مناظـره 
    ت و گو موضوعی بحث و گف و کَس بر سرِمناظره در اصطالحِ ادبی شعر , یا نثری است که در آن دو چیز یا د

 می کننـد تا سر انجام یکی بر دیگری پیروز شود .

 عموال هدف شاعر در مناظره رسیدن به یک نتیجه ی اخالقی است .م : نکتـه اول

 دیالوگ نویسی استفاده می شود .در مناظره نویسی از روش  : نکتـه دوم

 نقل قول استفاده می شود . برای گفتاز فعل  معموالدر مناظره  : نکتـه سوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواژه آموزی 

 ریشه و بنیـاد . ، لِ هر چیزی می باشد  پایه و اساسبه معنی ریشه و اص بُن :

 معنی درخت می دهـد . (نامِ میـوه)در ترکیب با  : نکتـه اول

 گاهی اوقات بُن معنی ته و پائین نیز می دهد .

 درخت آلو *  آلو بُن             بوته خار خاربُن           *        بُن دیوار           پائین دیوار    ال : مث

 امــه درس پنجـمـنـدرس
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 .کلماتِ مرکبی می سازد که معنی مستقل دارند  ، ترکیب  اسم + پسوند  بن  : نکتـه دوم

 چنار+ بُن             چناربُن      مثال :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانواع حرف 
کنیم حرف را نشانه  در بعضی از جمله ها وقتی می خواهیم مفعول را پیدا : ) نشانه مفعولی ( راحرف ( 1

 .مفعول است 

 زهـرا کتاب را خواند             چه چیز را خواند ؟ کتاب را    مثال :

 معنی به باشد حرفِ اضافه است . بهعری در جمله یا ش « را »اگر حرف  :) حرف اضافه (  راحرف ( 2

 .می رود   در جایگاه حرف اضافه به کار رادر نوشته های کهن و در نوشته های امروزی گاهی  : نکتـه

 از سقراط پرسیدند .   درنده نیکوتر است ؟        : سقراط را پرسیدند کدام از  مثال :

 . به حاتم طایی گفتند       یده ای یا شنیده ای ؟تر در جهان د: حاتم طایی را گفتند : از خود بزرگ همت  به

 برای درویشی ضرورتی پیش آمد . ا ضرورتی پیش آمد          : درویشی ر برای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــیـبیشتر بدان

 . : کلمه ای است که به جایِ اسم می آید و از تکرار اسم جلوگیری می کنـد ضمیـر

 انواع ضمیـر :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضمیر شخصی (1

شنونده ) دوم  ،) اول شخص (   برای گوینده  اشخاص داللت دارد , این ضمیـر به ضمیری گفته می شود که بر 

 شخص ( وغایب )  سوم شخص ( استفاده می شود .

 : ضمیرهای شخصی خود به دو دسته تقسیـم می شوند

ضمیرهایی که به واژه های قبل از خود نمی چسبند که این ضمایر  : ) مُنفصل (ضمایر شخصی جـدا الف ( 

 ایشان . ،شما  ، ما ،او  ،تو  ، عبارتند از : من

 ما قبال درس را برای شما توضیح داده ایم          ما وشما ضمایر شخصی جدا .      مثال :

( از ضمیر ) من ( و ) واو در زمان نوشتن )ن قرار بگیرد را) من / تو ( حرف اگر بعد از ضمیر : اول نکته

 و می شود مَرا / تُرا . چسبیدهبه کلمه  رااز ضمیر تو ( حذف شده و 

 : به ضمیری که به پایان واژه ها می چسبند و مالکیت را مشخص می کند . ضمایر شخصی پیوسته )متصل(ب( 

 ش / مان / تان / شان . َ   َ  ت /  َ م /      :ضمایر پیوسته عبارتند از 

 در دستت .  تای که دستت می رسد کاری بکن               مثال :
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 اسماشتباه نگیرید چون ضمیر پیوسته به  فعل در (م َ   )را با شناسه ی (م َ    ) پیوسته یضمیر  نکته دوم :

 می چسبند.

 مفردحالتِ سته برای انسان به کار می رود و برای غیر انسان در ضمیرهای شخصی جدا و پیو نکته سوم :

 استفاده می شود . اینهاو  آنهااز  حالتِ جمعو در  اینو  آناز 

چون ضمیر جانشین اسم می شود پس می تواند خیلی از نقش های دستوری اسم مانند  : نکته چهارم

 را در جمله قبول کند . مسند و ...  ،مسند الیه  ،مضاف الیه  ،فاعل  ،مفعول 

 خواست نوشته اش را بخواند . اومعلمِ نگارش ستاره را صدا زد و از       : مثال برای انسان

 دوچرخه را دوست دارم . این                    مثال برای غیر انسان :

 قرار نمی گیرد . صفتو  فعلضمیر به جای  : نکته پنجم

 مِ ضمیرها به این اسم برمی گردد ت که در متن یا جمله تمامرجع ضمیر اسمی اس : نکته ششم

 او ضمیر جدا . ب گرفت         زهرا مرجع ضمیر ،او کتا ،زهرا به کتابخانه رفت     مثال :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضمیر مشترک (2
 خویش ,خویشتن  ,خود 

 می رود          خویشتن ضمیر مشترک . دیدم که جانم ،من خود به چشم خویشتن     مثال :

ضمیر پیوسته را  ،می توانیم به ضمیر مشترکِ خود  ،اگر بخواهیم برچیزی تاکید بیشتر کنیم  نکته اول :

 خودم / خودت / خودش / خودمان / خودتان / خودشان .              نیز بیفزاییم .

 یه هم بگیرد .ضمیر مشترک می تواند به خودش مضاف ال نکته دوم :

 شما )مضاف الیه( . ،موضوع را مطرح کنید         خودتان        خودِ )مضاف(  ، خودتان    مثال :

 . اسم استو  ضمیر نیستباشد  فامیلو  اقواماگر خویش به معنای  نکته هشتم :

ام و فامیل است و اسم محسوب پسر را نزدِ قوم و خویش ِ خود فرستاد        خویش به معنای اقو ،برزگر   مثال :

 می شود .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضمیر اشاره (3

 آن ( جانشین یک اسم شوند به آنها ضمیر اشاره می گویند . ،اگر دو واژه ) این 

 به کار می روند اشاره به دور برای  همانو  آنو اشاره به نزدیک برای  همینو  این :نکته اول

 این دفتر را خریدم          این ضمیر اشاره به نزدیک است .      مثال :
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضمیر پرسشی (4
چه چیزی و کدام جانشین اسم شوند و پرسشی را بپرسند ؛ ضمیر پرسشی  ،چه  ،چه کسی  ،اگر کلمه های که 

 می باشد .

 را ؟          کدام ضمیر پرسشی است . خودکار را به من بده .   کدام     : مثال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـتمری

 ( موضوع قالب قطعه چیست ؟1

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

 ( قالب قطعه را تعریف کرده و قالب گرافیکی آن را نشان دهید ؟2

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

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

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

 ( آرایه ی به کار رفته در ادبیات زیر را مشخص کنید ؟3

 غنچه با دلِ گرفته گفت : زندگی لب زِ خنده بستن است . -

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

 کز ضعف و بیخودیِ تو چنین خُردی و نزار              با مور گفت : مار سحرگه به مرغزار                        -

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

 مرا نیز هیچ عار ،از رنج و سعی خویش                             خندید مور و گفت : چنین است رسم و راه    -

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

 با زبانِ سبز راز گفتن است                                     گل به خنده گفت : زندگی شکفتن است           -

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

 را در ابیات و عبارات زیر مشخص کنید ؟ را( انواع 4

 نه هنگام داوریست ,مرا هنوز  ،با تو                              او را چنار گفت : که امروز ای کدو                  -

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

 درسم را از اول تا آخر دوباره خواندم . -

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

 تهران را تا اصفهان با قطار آمدم . -

.......................................................................................................................................................................... 
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 لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ؟ -

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

 اُمَرایِ عرب را . ،قربانی کرده بودم  چهل شتر ،روزی  -

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

 باورش شد که خیلی بزرگ شده است . ،باال دید کدو همین که خود را در آن  -

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

 و عبارت های زیر مشخص کنید ؟ ( انواع ضمیر شخصی و مرجع ضمیر را در ابیات5

 بگو تو که این کاهلی زِ چیست ؟ ،برتر شدم              که من از تو به بیست روز           ،او کدو  خندید به -

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

 با تو مرا هنوز نه هنگام داوریست                             او را چنار گفت : که امروز ای کدو                    -

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

 هر وقت چشمش به کتابِ تازه ای می افتاد تا آن را نمی خواند دست بردار نبود . ،محمد بن زکریای رازی  -

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

با دقت به حرف هایشان گوش می کرد و تا چیزی را نمی  ،رازی در کالس درس استادان حاضر می شد  -

 فهمید به سادگی از آن نمی گذشت .

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

 ( انواع ضمیر را در ابیات و عبارات زیر مشخص کن ؟6

 می کِشم دوباره من نقشه ای به روی خاک . -

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

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

 کیمیا اشتباهش را جبران کرد . -

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

 آن پول را به فقیر دادم . ،من از حقِ خویش گذشتم  -

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

 یا کیست آن که شُکر یکی از هزار کرد                          فضلِ خدای را که تواند شمار کرد                 -

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

 ( مانند نمونه کامل کن ؟7

 یعنی ریشه یا بوته خار      خاربُن      

 ......................................  ...         ناربُن          .......................................                       خیاربُن  
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 یعنی ریشه درخت چنار          ................        ه درخت بید                یعنی ریش         ..............  

 .................          یعنی ریشه و بوته گل                                     

 بخوان و بیندیش ِ گلدان خالی را معین کن ؟ ( عناصر داستان8ِ

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

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

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

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

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـیـبیشتر بدان

سال  25وی  ,در تهران است  1340نورا حق پرست که مترجم داستانِ گلدان خالی می باشد متولد دی ماه سال 

سال سردبیر مجالتِ رُشد نوآموز و  8در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت کرد . او نزدیک 

. حق پرست مجموعه جمه به چاپ رسیده است تر نعنوا 12عنوان کتاب و  60از او بیشتر از  دانش آموز بود .

 اجتماعی پرداخته است . آداب و مهارت های زندگی بیش تر نهایی به نام راهِ بهتر نیز نوشته که در آن به بیا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنکته ی حکایت زیرکی 

 پیشوندی                                                                      ساختمان فعل :   

 ( فعل غیر ساده2( فعل ساده                                            1

 مرکب                                                                                                 

 : سادهفعل  (1

 فعلی که یک جزء دارد . 

 من امروز به مدرسه می روم            می روم فعل ساده .            مثال :

 (  فعل غیر ساده :2    

 ور  ،فرو ،فرا ،در، با ، پیشوندها عبارتند از بَر، ایی را می گویند که پیشوند دارندفعل ه الف : فعل پیشوندی :( 2

 فرو می رود            فرومی رود فعل پیشوندی است .آب در زمین    مثال :

 فعلی که دو کلمه و دو جزء دارد . : ب : فعل مرکب( 2

 حاصل کنم فعل مرکب است .            تو بازگرد که من فردا زرِ تو حاصل کنم    مثال :
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 ــــــــــــــــــــــــــــ* راه تشخیص فعل ساده از مرکب **
اگر عبارت به دست آمده معنی بدهد فعل ساده است  اما  ،را قرار دهیم  راو کلمه ی آخر حرف ( باید بین د1

 اگر عبارت حاصل معنی ندهد فعل مرکب است .

نمی دهد و فعل  زهرا غُصه را خورد      چون غصه خوردنی نیست پس معنی واقعی       زهرا غصه خورد    مثال :

 مرکب است

 در اینجا پختن معنی واقعی می دهد پس فعل ساده است .       سارا نان را پخت         سارا نان پخت  

 رب ، آمد و ... ساده هستند در صورتی که پیشوندهایی مانند در ،رفت  ،فعل هایی مانند گشت  : نکته اول

 فرو و ... جلوی آنها بیاید تبدیل به فعلِ غیر ساده می شود . ،

 وارفت فعل غیر ساده است .          برنج وارفت         رفت فعل ساده است .          ت زهرا رف      مثال :

 تمام انواع فعل های ماضی و مضارع و آینده جزء افعال ساده هستند . نکته دوم :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـتمری

 کنید ؟ معین حکایت زیرکی عل های ساده و غیر ساده را در( ف1

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

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

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

 ( از بین موضوع های زیر یکی را انتخاب کن و یک گفتگو )دیالوگ( کوتاه دو نفره درباره آن بنویس ؟2

 تولد -                                              مسافرت -                                   خرید         -

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتست های درس 
 است ؟ «قالب قطعه » ( شکل گرافیکی کدام یک از موارد زیر 1

                ب(    *                            *                       الف(                

 

 

 د(                                         ج(                          

 

 

قالب  ، م قافیه ای یکسان دارند این قالببیت که مصراع های زوج بیت با ه 2( شعری است با حداقل 2

 است  ...........................

 قطعه د(              رباعی           ج(                          ب( دوبیتی                  الف( مثنوی           

 است ؟ غیرفاعلیدر کدام گزینه  نهاد( 3

 نه هنگام داوری است ,ب( با تو مرا هنوز                     ست روز پیرتر شدم     الف( من از تو به بی

 لی نگران بودد( پینگ خی                    ج( فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان      

 ( کدام گزینه با بقیه در یک خانواده قرار نمی گیرد ؟4

 د( مسیح       ج( محسن                                     ب( احسان                       الف( تحسین              

  است ؟ غیرساده( کدام واژه 5

 د( سرتاسر          ج( امپراتور                         ای                ب( لباس ه    الف( زیباترین               

 ( کدام گزینه صفت بیشتری دارد ؟6

 ب( دانه اش را با دقت زیاد کاشتاک خوب و مناسب پر کرد       گلدانش را با خالف( 

 و گیاهان عالقه ی زیادی داشتند د( مردم به گل ها                  دادبه آن ها  ج( او دانه های مخصوصی

 ( زمان فعل در کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟7

 ب( بر من و تو وزد باد مهرگان                                             الف( پرسید از آن چنار 

 د( او را چنار گفت                      ج( من از تو به بیست روز پیرتر شدم     

 ؟ نمی شود در کدام گزینه غلط امالیی دیده (8

 ب( پیش غازی و مُعَلق بازی                                 لبیدالف( بعد از مدتی بیامد و زر ت

 د( تو بازگرد که من فردا زر تو حاسل کنم                            تد        ج( به نرمی و درشتی زر را بِس
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 مناسب و جذاب تر نمایش توجه به کدام نکات ضروری است ؟( برای اجرای 9

 د( اجرای نمایش        ج( انتخاب داستان                     ب( انتخاب نقش    لف( صحنه پردازی             ا

 ( نقش هر فرد در نمایش چگونه مشخص می شود ؟10

 ب( با رعایت ویژگی های شخصیت مورد نظر                      الف( با توجه به عالقه ی خود فرد      

 د( گزینه های الف و ب صحیح می باشند                           با رای گیری بین اعضای گروه ج( 

 

 

 ن ت ق ق خ خ خ * خودسنجی درس پنجم :

     ( قالب قطعه را در شعر تشخیص می دهم.1

     رفتم .( آرایه ی مناظره را به خوبی یاد گ2

     ( معنی کلمات غیرساده با بُن را یادگرفتم.3

     ( ضمیر را به خوبی یاد گرفتم و جایگاه و کاربرد آن در جمله رامی دانم.4

     به خوبی پی می برم  ( کاربرد انواع) را ( را در جمله می دانم و به معنی و مفهوم آن5

 

 ن ت ق ق خ خ خ : والدین سنجی* 

     زندم قالب قطعه را تشخیص می دهد.( فر1

     آرایه ی مناظره را به خوبی یاد گرفته است . ( او2

     ( فرزندم بُن و ریشه ی کلمات را یادگرفته و به خوبی معنی آن ها را می فهمد .3

     ( او ضمیر را به خوبی یاد گرفته و جایگاه و کاربرد آن در جمله را می داند.4

     به خوبی پی می برد  آن د انواع ) را ( را در جمله می داند و به معنی و مفهوم( کاربر5

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ* شعر نو ) شعر معاصر ( 

عنی می شنوید ی یِ معاصر را  می باشد وقتی کلمه (زمان ،دوره  ،عصر ی )کلمه معاصر هم خانواده  نکته :

 هم دوره و هم عصرِ ما . اشعار نو به سه بخش تقسیم می شوند که عبارتند از :

 مـشـدرسنامــه درس ش
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 ( شعر موج نو .3                            ( شعر سپید .        2                    آزاد نیمایی .       ( شعر1

آن معلوم نیست و تفاوت آن با  این نوع شعر وزن و آهنگ دارد اما جایِ قافیه در : شعر آزاد یا نیمایی( 1

شعرهای سنتی در طولِ مصراع ها می باشد . مُبدع شعر نیمایی آقای علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج می 

 باشد .

 در این شعر آهنگ وجود دارد اما وزن و قافیه نمی بینید .:  شعر سپید( 2

نه قافیه و نه آهنگ دیده  ،امند چون در آن نه وزن بیشتر این نوع شعر را نثر شاعرانه می ن : شعر موجِ نو( 3

را ندارد و موضوع شعرِ  ار نامبرده ی باال مصراع ها یکسان نیست و قافیه جای مشخصدر تمامی اشع . می شود

فروغ  ،اخوان ثالث  ،اجتماع است . معروفترین شاعرانِ شعر نو عبارتند از : نیما یوشیج  ،سیاست  ،نو عشق 

 سهراب سپهری و سیاوش کسرایی می باشد . ،یدون مشیری فر ،فرخزاد 

 حـــروف میانجــی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ج ( ,گ  ,ک  ,) ی حروف میانجی عبارتند از 

در صورتی که دو صدا از صداهایِ شهرکِ الفبای فارسی مجبور شوند کنار هم بیایند یکی از این حروف به 

 این دو صدا قرار می گیرد . عنوان میانجی بینِ

 سادگی           ساده + گ + ی           ساده + ی     مثال :

 دانایان          دانا + ی + ان           دانا + ان 

 سبزیجات           سبزی + ج + ات          سبزی + ات 

 فرشته + گ + ان          فرشتگان           فرشته + ان  

وفِ حر یکی از حذف شده واین حروف می باشد ا  ،یا ای کلماتی که صدای آخر آنها ) ه (  هرگاه ته :نک

 صدا می شود  میانجی جانشین آن

 ساده + ی         سادگی که قبال بوده                فرشته + ان          فرشتگان که قبال بوده    مثال :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ* دانش زبانی **

ما برای بیان مقصودِ خود از زبان استفاده می کنیم . زبان وسیله ای است که انسان ها :  اهمیت زبان فارسی

زبان های مختلفی در جهان و ایران وجود دارد مانند  ،از طریق آن با دنیای بیرون و باهم ارتباط برقرار می کنند 

 کردی و ...  ، گیلکی ،کی تر ،لُری  ، فرانسوی ،زبان انگلیسی 

از آنجا که زبان هویت هر ملت است و هیچ کشور و ملتی را نمی توان یافت که زبانِ مخصوص به خودش را 

نه علم به دست آورد و نه علم و  ،نمی توانست به تفکر بپردازد نداشته باشد و اگر انسان از زبان بی بهره بود 

 از اهمیت ویژه ای برخوردار است . پس ، فکر خود را به دیگران منتقل کند
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د و باعث وحدت و به هم پیوند می ده زبان فارسی زبان ملی کشور ماست  همه ی اقوام و مردم سراسر میهن را

 یکپارچگی ما و قدرتمندی ایرانِ عزیز می شود .

ه که به واسطه میهن انتخاب کرد ر یک زبانِ واحد برای تمام مردمکشور ما هم مانند هر کشور دیگ نکته :

 با هم تفاوت داردمردم هر شهر از کشورمان  گویشاما  ،است زبانِ فارسی و آن  ارتباط برقرار می کنند ،ی آن 

و چون زبانِ مادری و محلیِ مردم ماست مانند گنجینه ای با ارزش است که در کنار زبانِ فارسی به رشد فکری 

 کمک می کند .

: گاهی از شنیدن بعضی مطالب و اشعار احساس خاصی به انسان دست می دهد  بیان احساسات از راه شنیده ها

مانند احساس غرور و سربلندی که هر ایرانی بعد از شنیدن سرود ملی می کند یا با شنیدن الالیی مادر احساس 

خاطره خشم و ... ( است و یا  ،غم  ،پس هر صدایی نمایانگر احساسِ خاصی ) شادی  ,امنیت و آرامش می کند 

 .ای را در ذهنِ ما زنده می کند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ* توصیه های نگارشی **
 یکبار صدا را در ذهن خود مرور کنید . ،( موقع نوشتن درباره ی صدایی که شنیده اید 1

 اندوه و .... ( را مشخص کنید . ،( نوعِ احساسِ خود ) شادی 2

 احساس را بنویسید .( علتِ به وجود آمدنِ آن 3

 ( موارد گفته شده ی قبل را در بند نویسی رعایت کنید .4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـیـبیشتر بدان
که در سال  تاد دانشگاه و هنرمند ایرانی بوداس ،عکاس  ،نوازنده موسیقی  ،گیاه شناس  ،حسین گُل گُالب شاعر 

و علی اکبر دهخدا و ... از نخستین اعضایِ فرهنگستان لغت ایران بودند . او با افرادی چون دکتر حسابی  1313

 آذربادگان ، ای ایران   نخستین دبیر فرهنگستانِ زبان فارسی بود و از اشعار و سروده های معروفش می توان 

هران را اشغال ت ،زمانی که جنگِ جهانی دوم تازه تمام شده بود نیروهای روس و انگلیس و آمریکا  اشاره کرد

حسین گل گالب از خیابانِ هدایت تهران رَد می شود و می بیند که یک  1323کرده بودند . روزی در شهریور 

سرباز انگلیسی به یک ایرانی توهین کرده و او را کتک می زند اما اَفسر نظامی ایران که شاهد ماجرا بوده وارد 

همان وقت حسین گل گالب با  ،لیسی سیلیِ محکمی می خورد افسر انگ از ماجرا شده و قصد مداخله می کند و

که یکی از دوستانِ آهنگ سازش بود رفته و ماجرا را تعریف کرده و می  مانِ اشک آلود نزد روح اهلل خالقیچش

او را تشویق  لقینظامی ایران می زند روح اهلل خاگوید کار ما به جایی رسیده که سرباز اَجنبی تویِ گوش افسرِ 

ده تا شعری در وَصف ایران بِسُراید و خودش هم موسیقی آن را می نویسد و استاد بَنان هم خوانندگی آن را کر

در تهران برای اولین بار نخستین سرود ملی  1323ماه مهر 27چنین می شود که در  بر عهده می گیرد و این

 ایران اجرا می شود .
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 ن حسین گل گالب است .نخستین سُراینده ی سرود ملی ایرا : نکته اول

 ستین سُراینده ی سرود جمهوری اسالمی ایران ابوالقاسم حالت است .خن : نکته دوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ــتمری

 ( مانند نمونه کامل کن و جمله بنویس ؟1

 خانواده را بر عهده دارند پدر و مادر هستند که سازندگیِ یک            سازنده + ی         سازندگی 

 .....................................................................................          .......................              الف( همیشه + ی   

 .....................................................................................          .......................               ب( شایسته + ی    

 .....................................................................................          .......................                  ج( جاودانه + ی   

 ی می گویند ؟( به چه زبانی زبانِ مادر2

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

 ( زبان رسمی کشور ایران چیست ؟3

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

( یک شعرِ نو از یکی از شاعران معاصر گفته شده در درسنامه را انتخاب کن و با لحن و آهنگ مناسب در 4

 کالس برای دوستانت بخوان ؟

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

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

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

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

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

 ( احساسِ خود را در یک بند از شنیدن صدای ریزش باران بهاری بنویس ؟5

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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 ( مفهوم بیت زیر را بنویس ؟6

 که خاکش گرامی تر از زَر و سیم                                   یرانِ عنبر نسیم                 خوشا مرزِ ا -

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

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

 بنویس و مشخص کن واژه هایِ سرود ملی ایران کدامند ؟ ( ویژگی های سرودِ ملی کشورمان را7

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

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

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

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

 ( با فعل های غیر ساده ) پیشوند ( زیر جمله بساز ؟8

: (برانگیزدفال

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

: ب(درآمد

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

: ج(وَرافتاد

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

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـیـبیشتر بدان
ماضی و مضارع اشاره کردیم در اینجا می خواهیم با انواعِ فعلِ ماضی و انواعِ فعلِ مضارع بُن فعلِ در دروسِ قبل 

 و فعلِ امر و نَهی آشنا شویم .

 فعلِ ماضی :* انواع **

  ماضی ساده : (1
 ند ( . –ید  –یم  -        -ی  –بُن ماضی + شناسه ها ) م  

 خوردند . –خوردید  –خوردیم  –خورد  –خوردی  –خوردم       مثال :

  :ماضی نقلی  (2

 اَند ( . -اید  -ایم  -است  -ای  -ام ) بُن ماضی +  ه + 

 خورده اند . –خورده اید  –خورده ایم  –خورده است  –خورده ای  –خورده ام    مثال :
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 : ماضی استمراری (3

 . ها می + بُن ماضی + شناسه 

 می خوردند . –می خوردید  –می خوردیم  –می خورد  –می خوردی  –می خوردم    : مثال

 : ماضی بعید (4

 + بود + شناسه .  ه بُن ماضی +  

 صفت مفعولی     

 خورده بودند . –خورده بودید  –خورده بودیم  –خورده بود  –خورده بودی  –خورده بودم   مثال :

 : ماضی التزامی (5

 .ها + شناسه + باش    ه بن ماضی +  

 صفت مفعولی 

 خورده باشند . –خورده باشید  –خورده باشیم  –خورده باشد  –خورده باشی  –خورده باشم   مثال :

  : ماضی مستمر یا ملموس (6
 .فعل اصلیتمراری + ماضی اس ها داشت + شناسه

 -داشتید می خوردید-داشتیم می خوردیم-داشت می خورد-داشتی می خوردی-داشتم می خوردم مثال :

 داشتند می خوردند.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* انواع مضارع **

 :  مضارع اخباری (1

 ند ( . –ید  –یم  –د  –ی  –می + بُن مضارع + شناسه ) م 

 می خورند . –می خوری  –می خوریم  –می خورد  –می خوری  –خورم می    مثال :

 : مضارع التزامی (2

 ب + بُن مضارع + شناسه . 

 بخورند . –بخورید  –بخوریم  –بخورد  –بخوری  –بخورم   : مثال

 : مضارع مستمر ) ملموس ( (3

 دار + شناسه + مضارع اخباری )فعل اصلی ( . 

 می خورند  دارند  -دارید می خورید -داریم می خوریم -دارد می خورد -ریداری می خو -دارم می خورم مثال :

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ زمان آینده ) مستقل (***

 ند ( + بُن ماضی . –ید  –یم  –د  –ی  –خواه + شناسه ها ) م 

 خواهند خورد . –خواهید خورد  -خواهیم خورد  -خواهد خورد  -خواهی خورد  -خواهم خورد  مثال :
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 ـــــــــــــــــــــو دسته است که در زیر اشاره شده فعل امر د***
 ب + بُن مضارع + ید         بخورید     ( جمع         ب          بُخور           مفرد         ب + بُن مضارع( الف

 ـــــــــــــــــــــو دسته است که در زیر اشاره شده فعل نهی د***
 نخورید          ( جمع           نَ + بُن مضارع + یدب        نَخور           نَ + بُن مضارع           ( مفرد الف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ــتمری

 ( با توجه به افعال ماضی زیر نام هر کدام را جلوی آن ها مشخص کنید ؟1

 ( می بَرد : ......................................ب                                  ..    ..................................( دیده بودم :  الف

 ................د( داشتی می رفتی : ................                            .......              ( گفته ای : .................................ج

 ( داشتم : ............................................و                             ...               ( رفتیم : ........................................ه

 ( با توجه به افعال مضارع زیر نام هرکدام را جلوی آنها مشخص کن ؟2

 ( برویم : ...........................................ب                             ....              ..........................( می روم : .......الف

 ...................( بِرَوی : .........................د                     ....                    ( دارند می روند : ...........................ج

 آینده ( را مشخص کن ؟ ،نهی  ،( با توجه به افعال زیر انواع فعل ) امر 3

 ب( نخواه : ............................................                           : ......................................                   الف( نخواب

 د( بگویید : ..........................................                               ..................................                ج( بپوش : .....

 ..........................و( بخوانید : ................                               ه( خواهم نوشت : .............................               

 ی( خواهند گفت : ............................                                      

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتست های درس 
 ؟نمی شود ( در کدام گزینه غلط امالیی مشاهده 1

 موافق –روهیه  –ضامن  –فروغ  –ب( اهتذاز      موافق          –روحیه  –زامن  –فروغ  –الف( اهتزاز 

 موافق -روحیه  –ضامن  –فروغ  –د( اهتزاز    موافق             –روحیه  –ضامن  –فروق  –ج( اهتزاظ 

 هستند ؟ «غیرساده  »( در کدام گزینه تمام کلمه ها 2

 سربلندی             –گام های  –جاودانگی  –الف( پایندگی 

 خوشا  –اندرون  –گرامی تر  – ب( خاکش

 ردن آویز  گ –هیجان انگیز  –سخت کوشی  –ج( فداکاری 
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 ازخودگذشتگی -استقالل  –موسیقی  –د( ارزشمندی  

 ( مُبدع شعر نو چه کسی است ؟3

 حافظد(       سعدی          ج(         باباطاهر            ب(          الف( علی اسفندیاری ) نیما یوشیج (      

 ( کدام ترکیب وصفی ) صفت و موصوف ( است ؟4

 د( یاری خدا        کهن          خج( تاری           ب( بسیار گرم                       الف( مهرخاوران         

 است ؟ نادرست( درباره ی بیت زیر کدام گزینه 5

 زمینش سراسر پُر از خرمی                                                 هر آدمی               هوایش موافق به

 ب( نهاد جمله ی اول هوا و نهاد جمله ی دوم زمین است    ی خبری است             الف( بیت دو جمله

 د( سه حرف اضافه در بیت وجود دارد        ج( آدمی و خرمی کلمه های قافیه هستند             

 ر تناسب ) شبکه ی معنایی ( کدام واژه با بقیه در یک گروه قرار نمی گیرد ؟( د6

 ج( مرز                              د( کشور               ب( ملت                       الف( جهان                    

 ؟ مفرد نیست( کدام کلمه 7

 ج( ورزشگاه                         د( کشورمان  ب( سینه اش                         الف( افتخارات                  

 ( اولین سُراینده ی سرود ملی ایران چه کسی می باشد ؟8

 د( ساعد باقری      ب( روح اهلل خالقی                   ج( ابوالقاسم حالت             الف( حسین گل گالب    

 ر ساده است ؟( کدام فعل غی9

 بگویید د(         برآمد                      ج(      می شناسد                  ب( الف( می انگیزد                  

 در عبارت زیر چیست ؟ «معموال و بسیار  »( نقش دو کلمه ی 10

 موسیقی آن معموال بسیار گرم و هیجان انگیز است .

 صفت  –د( صفت            قید          –ج( قید              قید    –ب( صفت                  صفت   –الف( قید 

 ( کدام گزینه در مورد سرود ملی نادرست است ؟11

 عظمت ها و خواسته های یک ملت است  ،الف( سرود ملی خالصه ی افتخارات 

 را برای ما دشوار کرده است  ب( تنها سرود ملی کشورمان کوتاه است و همین کوتاهی کار

 موسیقی و آهنگ هم دارد ،ج( سرود ملی تنها شعر نیست 

 د( سرود ملی می کوشد روحیه ی فداکاری و سخت کوشی را در مردم تقویت کند
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 ن ت ق ق خ خ خ * خودسنجی درس ششم :

     . ( با شعر نو و انواع آن آشنا شدم1

     ختلف یادگرفتم.( انواع فعل را در زمان های م2

     ( درباره ی اولین سرود ملی ایران مطالب جدیدی آموختم.3

 

 ن ت ق ق خ خ خ : والدین سنجی* 

     . ( فرزندم شعر نو و انواع آن را یادگرفته است1

     ( با انواع فعل در زمان های مختلف آشنا شده است .2

     ن می کند .(مطالب جالبی درباره ی سرود ملی ایران بیا3

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ* واژه آموزی **
 کلمات مرکب ساخته می شود . ,وقتی دو کلمه ی معنی دار با یکدیگر ترکیب شوند و معنی جدیدی بسازد 

 .کلماتِ معنی دار جدیدی ساخته می شود  ،از ترکیب یک کلمه ی معنی دار + دوست 

به کسی می گویند که وطنِ خود را دوست دارد         این دو کلمه اسم       وطن + دوست      وطن دوست  مثال :

 است .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرح حال نویسی

یسنده نو ،نوشتنِ شرح حال از افرادِ بزرگ است . در شرح حال نویسی  ،یکی از مهارت های نگارش 

ادبیات یا سیاست را شرح ،  ختاری ،دانش  ،یا زندگی شخصیت هایِ مشهورِ دین  ادهای مهم زندگی خودروید

 در شرح حال نویسی باید به نکات زیر توجه کرد :می دهد . 

 انوادگی یا خاطرات خود یا دیگرانخ ،اجتماعی  ،در شرح حال نویسی مطالبی در مورد وضع فرهنگی  (1

 می نویسیم .

 امیدها و آرزوها می نویسیم . ،احساس ها  ،ال نویسی از جنبه های نهانی شخصیت ( در شرح ح2

 ( شرح حال مورد نظر را از کتاب هایی در این زمینه انتخاب کنیم .3

 از بزرگ ترها یا فیلم هایی که دیده ایم استفاده کنیم . دیگران( می توانیم در موردِ شرحِ حال 4

 شخصیت ( استفاده کنیم . ،مکان  ،ه در نگارشِ درسِ سوم ) زمان ( از جزئیات و مطالب گفته شد5

 مـتـدرسنامــه درس هش
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــم ـیـبیشتر بدان

سیاست مدار و شاعر ایرانی است که  ,وی لغت شناس  ، در تهران متولد شد 1257علی اکبر دهخدا در سال 

 ،چَرند و پَرند   ،امثال و حکم  ،ن به لغت نامه و می توااست . از آثارِ ا بوده لغت نامه ی دهخدا نیز ولفم

 ... اشاره کرد . دیوان شعر و  ،مجموعه مقاالت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـتمری

 ( دانش آموز عزیز با واژه ی دوست پنج کلمه ی مرکب بساز و معنی آن ها را بنویس ؟1

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

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

 ( هر کلمه را به معنیِ مربوط به آن وصل کنید ؟2

 می گویند . ،به کسی که هنر را دوست دارد             میهن دوست                       

 می گویند . ،به کسی که خدا را دوست دارد         هنر دوست                             

 می گویند . ،به کسی که میهنِ خود را دوست دارد           خدا دوست                           

 بنویسید ؟ زرین( دو کلمه مانند 3

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

 ( جمله ی زیر را با استفاده از کلمه های داده شده تغییر بده ؟4

 نبردِ دالوران ایرانی شگفت آور بود . جانِ خود را در راهِ وطن فدا کردند . -

 ) جنگ ( ....................................................................................................................................................... -

 ) شجاعان (.............................................................................................................................................. -

 ) عجیب (................................................................................................................................................ -

 .) میهن (.................................................................................................................................................. -

 ( معنیِ جمله های زیر را بنویسید ؟5

 تازه تاریکیِ شب را کنار زده بود . ,آفتاب  -

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

 یکباره به نومیدی گرائید . هاامید -

.......................................................................................................................................................................... 
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 تاریکی بر همه جا سایه افکنده بود . -

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

 که تشبیه در آن ها به کار رفته باشد پیدا کن و بنویس ؟ پنج جمله « آوازی برای وطن» ( بخوان و بیندیش6

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

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

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

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

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

 پیامِ بخوان و بیندیشِ آوازی برای وطن را دو سطر بنویس ؟ ( 7

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

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

 از چه مکان هایی عبور کرد ؟( زاغِ بور برای رسیدن به وطن 8

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

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

 آوازی برای وطن را بکش و بنویس ؟ ،نقشه ی عناصر داستان ( 9

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

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

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

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

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

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

 ( شرحِ حال اسد اهلل شعبانی را بنویس ) با توجه به قوانین شرح حال نویسی ( ؟10

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

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

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

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

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

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

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

 ( زاویه ی دید در روان خوانیِ آوازی برای وطن را مشخص کنید ؟11

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــتست های درس 

 ( بیت زیر چند جمله دارد ؟1

 وطن داری آموز از ماکیان                                          ه بر گریه ام زد که هان !       پدر خند

 جمله 1د(  جمله                       2جمله                          ج(  3ب(                 جمله           4الف( 

 سروده ی کیست ؟ «وطن دوستی  »( شعر 2

 ب( اسداهلل شعبانی              ج( علی اکبر دهخدا                 د( هوشنگ ابتهاج      الف( ناصرخسرو      

 ار مثل اشک چشم زالل بود چه آرایه ی ادبی دارد ؟( جمله ی آب جویب3

 د( گزینه های الف و ب     ج( تشخیص                                ب( تشبیه                الف( تناسب        

 ( کدام گزینه ازعناصر داستان نیست ؟4

 د( متن داستان      ج( حوادث و رویدادها                           ب( پیام               الف( شخصیت ها         

 ( مقصد سفر زاغ بور کجا بود ؟5

 ب( رسیدن به وطن                                           ی سرسبز و خوش آب و هوا         الف( یافتن مکان

 یا یک چشمه زالل ،د( یافتن دریا                                     ج( رفتن نزد خانواده اش                     

 ( مفعول در مصراع زیر کدام گزینه است ؟6

  به منقارم آن سان به سختی گزید .

 د( )م( در منقارم   ج( منقارم                                 ب( سختی                         الف( منقار             

 بقیه فرق دارد ؟ ( کدام ترکیب با7

 ب( باغی زیبا و پر از پرنده                                                   الف( چتر زیبا و رنگارنگ              

 د( نسیمی گرم و خشک                                                       ج( برگ های پر پشت درختان     

 

 است ؟ «جمع  »( کدام گزینه 8

 د( کوهسار                  ب( بادبان                     ج( ماکیان                   ( پرندگان                    الف
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 ؟ نیست ( کدام گزینه ضرب المثل9

 پیداستب( سالی که نکوست از بهارش            م می رسد         آدم به آد ،الف( کوه به کوه نمی رسد 

 یابنده است ،د( جوینده                                   ج( میهن دوستی نشانه ی ایمان است  

 ( یورش یعنی :10

 د( مزار                 ج( اطاعت                                ب( حمله                    ف( فرمان              ال

 مانان ایرانی نیست ؟( کدام گزینه از قهر11

 د( اسکندر              ب( رستم                    ج( آریوبرزن                       الف( سهراب                    

 ( در کدام گزینه مسند مشاهده می شود ؟12

 نمان دیدب( چیرگی دشمن را بر خا             الف( نبرد دالوران ایرانی شگفت آور بود    

 د( هزاران سرباز و سردار شجاع به خود دیده است        ج( دلیرانه پیکار کردند                              

 ن ت ق ق خ خ خ * خودسنجی درس هشتم :

     می سازم .  «دوست  »( کلماتِ مرکب با 1

     ( شرح حال نویسی را به خوبی یادگرفته ام .2

     بور  وطن دوستی را آموختم. ( از درس زاغ3ِ

     ( در خواندن لحن حماسی را به کار می برم4

 

 ن ت ق ق خ خ خ : والدین سنجی* 

     می سازد ومعنی می کند . «دوست  »( اوکلماتِ مرکب با 1

     ( شرح حال نویسی را به خوبی یادگرفته است .2

     به وطن را آموخته است . و زاغ بور میهن دوستی و حس غرور 8( از درس 3

     ( با لحن حماسی به خوبی آشنا شده است.4

 

 درس نـــهـــم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ * دانشِ زبانی**
موقعیت یا چگونگی فضا را بیان می کند  ،مکان  ،: گاهی با افزودنِ کلمه هایی که زمان  فضا سازی در سخن

 راتر می کنیم .نوشته را گویاتر و گی
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 من آمدم        من از شیراز تا اصفهان را با اتوبوس آمدم           مثال :

                      

 فضا سازی در سُخن     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــم ــبیشتر بدانی

د می باشد . قید با کمک یکی قی ،موقعیت یا چگونگی فعل را نشان می دهد  ،زمان  ،یکی از کلمه هایی که مکان 

 از حروف اضافه به جمله اضافه می شود یا به تنهایی .

  حالت و ... بیان ،تاکید  ،تاسف  ،زمان  ،کلماتی هستند که یکی از ویژگی هایِ فعل را از نظرِ مکان  : قید

 کند. می

 قید با کمک یکی از حروفِ اضافه به جمله اضافه می شود یا به تنهایی . 

 در جمله نباشد به معنی و مفهوم جمله خِللی وارد نمی شود . قیداگر  : تهنک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانواع قید 

 به دست می آید . ،چه وقت  ، دیشب باران می بارید .        با پرسشِ کی        ( قید زمان1

 د زمان قی                                         

مهم ترین قیدهای زمان عبارتند از هرگز / هیچ گاه / دیروز / امروز / سحرگاه / امشب / اکنون /  نکته :

 اآلن / هنوز / پارسال / امسال / عصر / ظهر / صبح / به ندرت / زود / دیر / پس از این / همیشه / همواره و ...

 

 با پرسشِ کجا به دست می آید .       سارا از خانه آمد .             ( قید مکان2

 قید مکان                                             

یین / آنجا / اینجا / دور / نزدیک / هرجا / کنار / همه مهم ترین قیدهای مکان عبارتند از باال / پا : نکته

 شرق و ...جا / هیچ جا / خارج / داخل / زیر / رو / پیش / عقب / جلو / مغرب / م

 

 از پرسشِ چگونه یا چطور استفاده می کنیم  برایِ مشخص کردنِ قید       . زهرا خندان آمد        ( قید حالت3

  قید حالت                                            

/ اُفتان /  مهم ترین قیدهای حالت عبارتند از نفس زنان / دوان دوان / آهسته / تند / بد / خوب : نکته

  لرزان / شیون کنان / آشکار / خندان / نشسته / گریان / ناالن / ناراحت / شاد / نعره زنان / /  خیزان / پنهان

 خنده کنان / دست به عصا و ... می باشد .
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 نیم .از پرسشِ چقدر استفاده می کبرایِ مشخص کردنِ قید        فاطمه خیلی با ادب است . ( قید مقدار       4

 قید مقدار                                         

تا حدودی / کمتر / قدری / مهم ترین قیدهای مقدار عبارتند از زیاد / کم / هزاران / بیشتر /  : نکته

 / تاحدی / فراوان / اندک / خیلی و ... می باشد .تماما

 

 پروانه خوب آمد .( قید کیفیت)چگونگی(        5

 قید کیفیت                                                               

مهم ترین قیدهای کیفیت عبارتند از آهسته/ خوب / بد / زشت / راست / کج / درست / پاورچین  : نکته

 یواش / لرزان / آسان / به تندی / ناقص / کامل / شدید و ... می باشد . پاورچین /

 

 کاش درسم را خوانده بودم .        نا(( قید آرزو )تم6

 قید آرزو                                         

مهم ترین قیدهایِ آرزو عبارتند از کاش/ کاشکی/ لطفاً/ انشاء اهلل/ ای کاش / امیدوارم / الهی /  : نکته

 آرزومندم و...

 

 د .شاید پروین به مسافرت رفته باش( قید شک و تردید       7

 قید شک و تردید                                          

مهم ترین قیدهایِ شک و تردید عبارتند از شاید / به نظرم / امکان دارد / احتمال دارد / احتماالً /  : نکته

 مثل اینکه / گویا / به گمانم و ... می باشد .

 

 او از نو درسش را خواند .        ( قید تکرار8

 قید تکرار                                        

 مهم ترین قیدهای تکرار عبارتند از دومرتبه / بازهم / مجدداً / هِی / دیگر / باز / دوباره / دیگر / از نو و ...

 

 حتماً باید دوستم را ببینم .        ( قید تاًکید 9

 قید تاًکید                                   
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مهم ترین قیدهای تاًکید عبارتند از بله / البته / به راستی / حتماً / واقعاً / قطعاً / به طور حتم /  : نکته

 مسلماً / آری / همین طور است و .../ یقیناً / به درستی 

 

 مادرم گفت : کی به مدرسه می روی ؟             ( قید پرسش10

 قید پرسش                                                                

می        مهم ترین قیدهای پرسش عبارتند از چگونه / چرا / چون / آیا / کجا / مگر / کی / چه و ... :نکته 

 باشد .

 

 متاًسفانه فاطمه به دانشگاه نرفت .            ( قید تاًسف11

 تاًسفقید                                               

مهم ترین قیدهای تاًسف عبارتند از افسوس / وای / دریغا / آه / آخ/ دردا / واویال / اوخ/ فریاد  نکته :

 و... می باشد .

 

 ***خوب است بدانید کـــه ***
 اگر تغییری در جمله  ،ین راه برایِ شناختِ قید آن است که کلمه ی قید را از جمله حذف کنیم رت نآسا

 ه ی حذف شده قید بوده است .کلم ،پیدا نشد 

 من زهرا را دیدم .           من زهرا را خندان دیدم  : مثال

 به صورتِ قید نیز استفاده نمود . در زبانِ فارسی بیشترِ صفت ها را می توان 

 .                 راهِ کج را به من نشان بده  -                                     این راه کج است . -        مثال :

 صفت            قید                                                                               

 رـــــــــــــــــــــــــــــــــ* انواعِ قید از نظیر ساختا**

ند مانند پیشوند / تنوین / این نوع قیدها با نشانه ای که دارند شناخته می شو      قیدهای نشانه دارالف( 

 حرفِ اضافه

 : قیدهای نشانه دار 

 واژه های عربی تنوین دار مانند فوراً / اصالً / حتماً و ... (1

 واژه هایی که از یک پیشوند و یک اسم تشکیل شده اند مانند با احتیاط / پرسرعت . (2

 می شود مانند از تهران / از اینجا و ... متمم های قیدی که از یک حرفِ اضافه واسمِ مکان یا زمان درست (3
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واژه های پی در پی )مکرر( که بعضی از واژه هایی که دوتایی بیان می شوند مانند کم کم / دانه دانه / تند  (4

 تند و ...

 ب( قیدهایِ بدونِ نشانه :
 .( قیدِ مختص که فقط قید به حساب می آیند مانند البته / هرگز / شاید / ناگهان و ..1

 ( اسمِ مکان و زمانی که مشترک با قید باشد مانند صبحِ زود / عصر / یک دقیقه پیش و ...2

 ( صفت هایِ مشترک با قید یا در اصل قید مانند آهسته / زیاد / خوب / پیوسته / عاقالنه و ...3

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــنکته ی نگارشی 

 می توانیم تفاوت ها و شباهت های دو یا چندچیز را بیان کنیم . : در مقایسه نویسی  مقایسه نویسی

 برایِ مقایسه الزم است به نکاتِ زیر توجه کنیم :

 ویژگیِ هریک را جداگانه بیان کنیم . ،( هنگامِ مقایسه کردن 1

 دو چیز را بیان کنیم .آن ( شباهت هایِ 2

 دو چیز را بیان کنیم . آن ( تفاوت های3

 یکی را به دیگری بیان کنیم . ( علتِ برتری4ِ

 ( در آخر نوشته ی خود را جمع بندی کنیم .5

برایِ مقایسه نویسی گاهی الزم است از منابعِ اطالعاتی مانند کتابخانه و جمع آوری اطالعات استفاده  :نکته 

ته شد یک بندِ جداگانه و هرکدام از مواردِ مقایسه نویسی که در باال گف است کتابکنیم و بهترین منبعِ اطالعاتی 

 .می خواهد 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــن ــتمری

 را به دقت مطالعه کن و جدول زیر را کامل کن ؟ 19بند اول و چهارم درس   (1

 صفت مفعول فعل فاعل
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 ( انواعِ قید را در جمله های زیر مشخص کنید ؟2

 فروردین بود . بعد از ظهرِ یکی از روزهایِ پایانیِ -

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

 کم کم روزها بلندتر می شد . -

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

 هِی حرفش را تکرار می کرد . ، آقای فرهنگ -

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

 ( جدول زیر را کامل کنید ؟3

 جمله ی گسترش یافته جمله ی کوتاه

مردی تقریباً چهل ساله و بسیار خوش اخالق  کتابفروش 

 . بود
 

  شما را با بزرگ مردان آشنا می کند  ، این کتاب
 

اغ بور بر روی شاخه ی خشک و پر از خار درختچه ای ز 

 . در کویر نشست

  . دماوند بلندترین قله است
 

 ( احمدی روشن از شهیدانِ ...................................................... بود .4

 ( عبارت هایِ زیر از چند جمله تشکیل شده اند ؟5

چیده شده بودند  ،کتابها را که خیلی منظم و خوش نما  ،و از پشتِ شیشه  به کتاب فروشی که رسیدیم ایستادیم

 تماشا می کردیم . ،

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

 ( کوتاه شده ی جمله ی زیر را بنویس ؟6

 بلندترین قُله ی ایران است . ،کوهِ دماوند استوار و محکم و نمادِ ایستادگی 

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

 ( مدارسِ قدیم را با مدارسِ امروزی با استفاده از روشِ مقایسه نویسی با هم مقایسه کرده و بنویسید ؟7

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

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

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

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

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادبیات  ختاری
 ، 3 ، 2 ، 1سایه مشق  ،سروده است . نخستین نغمه ها « سایه » متخلص به « وشنگ ابتهاج ه» شعر سرای امید را 

شعرنو سروده شده  چند برگ از یلدا و ... از آثار هوشنگ ابتهاج می باشد . شعر سرای امید در قالب ،شب گیر 

 است .

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتست های درس 
 قیه هم خانواده نیست ؟( کدام گزینه با ب1

 د( رواق             ب( اوراق                           ج( تورق                      الف( ورق                          

 ( کدام واژه در متن درس به عنوان صفت به کار رفته است ؟2

 ب( بزرگ مردان و دالوران                                                الف( منظم و خوش نما                    

 کوچک و بزرگ ,د( رنگارنگ                                               ج( خوش اخالق و مهربان                

 است ؟ «مضارع  »( فعل کدام گزینه 3

 د( می خواندند      ج( رفتیم                                     ب( شدند                            الف( بشناسید    

 ( درباره ی بیت زیر کدام گزینه صحیح نیست ؟4

 اگرچه دل ها پر خون است                                                             ه شادی افزون است     شکو

 قافیه هستنداست ردیف و افزون و پرخون کلمه های الف( 

 در مصراع اول دیده می شود« ش » ب( واج آرایی حرف 

 جمله است  2ج( بیت دارای 

 د( دو کلمه غیرساده در بیت دیده می شود  

 ( ساخت کدام واژه با بقیه فرق دارد ؟5

 د( رنگارنگ                 ج( دالور                     ب( بزرگ مرد                لف( نام آور                   ا

 ( قافیه در بیت زیر کدام است ؟6

 شکوه تو باد ،جاویدان                                                                 ای ایران غمت مَرساد           
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 شکوه تو باد  –ت مرساد د( غم        مرساد   –ج( باد           وشکوه ت –ب( غمت     جاوید –الف( ایران 

 ( کدام گزینه هم خانواده صلح نیست ؟7

 ب( مصلح                        ج( اصطالح                           د( مصلحت               الف( اصالح           

 

 ( در کدام گزینه ضمیر دیده نمی شود ؟8

 راه ما راه حق راه بهروزی استب(                                    الف( ای ایران غمت مرساد      

 در این چمن شکفته باد ، د( ای بهار تازه جاودان                                 است    ج( سپیده ی ما گلگون 

 ( جمله های زیر درباره ی کدام شهید بزرگوار است ؟9

را عوض می کرد و با مادرش مثل بچه ها حرف می زد . بچه او به مادرش می گفت : مامانی . پشت تلفن لحنش 

 همراه مادرش می رفت . ،پیش پزشک هم  ،وقتی بیمار می شد  ،زمان دانشجویی  ،ها تعریف می کردند 

 د( شهید علی محمدی ج( شهید رضایی نژاد        ب( شهید تهرانی مقدم         الف( شهید احمدی روشن 

 مع مکسر شهید است ؟( کدام گزینه ج10

 د( مشهود       الف( مشهد                    ب( شهادت                          ج( شهدا                           

 ن ت ق ق خ خ خ * خودسنجی درس نهم :

     می سازم و کاربرد آن ها را یاد گرفته ام .« آمیز » و « انگیز » ( کلمات مرکب با 1

     ( با انواع قید آشنا شدم.2

     با استفاده از فضاسازی در سخن بندهای زیبا می نویسم . (3

     در نوشتن مقایسه نویسی مهارت پیدا کردم. (4

 

 

 ن ت ق ق خ خ خ : والدین سنجی* 

کاربرد و معنی آن ها  می سازد و« آمیز » و « انگیز » ( فرزندم کلمات مرکب با 1

 ه است .را یاد گرفت

    

     ( او انواع قید در جمله را مشخص می کند .2

     زیبا می نویسد . ( با استفاده از فضاسازی در سخن بندهای3

     ( در نوشتن مقایسه نویسی مهارت پیدا کرده است .4
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ واژه آموزی*** 
 مه های مرکب هستند .ل، ککلمه هایی که با )انگیز( و )آمیز( ترکیب می شوند 

 غرور آمیز / خیال انگیز       مثال :

 .هستند این کلمه ها ترکیب شده از یک واژه ی معنی دار + قسمتِ معنی ساز  : نکته اول

وقتی که با کلمه  انگیزکلمه ی  می باشد و مُحرکو  همراه ، آمیختهبه معنیِ  آمیز کلمه ی:  نکته دوم

 می باشد . مُحرکو  باعثدیگری بیاید در معنی 

 نسیمِ عنبر آمیز یعنی نسیمی که همراه با بویِ عنبر است .  مثال :

 روزِ غم انگیز یعنی روزی که باعثِ غم و ناراحتی است .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ* نمایش 
 ای نمایش در کالس موارد زیر رعایت شود :الزم است برای اجر  

 طراحی شود . : فضای اجرایِ نمایش مناسب موضوع صحنه پردازی( 1

 : بعد از بررسی و خواندنِ متنِ نمایش شخصیت ها انتخاب شوند . انتخابِ نقش( 2

 هرکس ویژگیِ شخصیتِ مربوط به خود را اجرا کند . ،: بعد از تعیین نقش  نمایش اجرای( 3

بحث و نقد و بررسی انجام و مباحث جمع بندی : بعد از پایانِ نمایش درباره ی اجرایِ هر فرد  نقد و بررسی (4

 شود تا در مواردِ بعدی رعایت شود .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنکته امالیی 
ت که کلماتی از آن جا افتاده است . کامل کردنِ بند یا قسمت هایی از درس اس ،یکی از راه هایِ تقویتِ امال 

 جا انداختنِ حرفِ دارای ارزش امالیی از کلمه ی موردِ نظر می باشد . ،روشِ دیگر برای تقویتِ امال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نکته نگارشی

مواردِ زیر در نکاتِ گفته شده  در درسِ اول این کتاب درموردِ زندگی نامه نویسی مطالبی گفته شد با یادآوریِ 

 : زندگی نامه نویسی رعایت کنید

 ج( تحصیالتِ او .                ب( محلِ زندگی و دوره ی تاریخی او .             الف( نام و شهرتِ فرد موردِ نظر .

 . و علت فوت مکان و زمانِ فوت و(                 ه( تاًثیر و نقشِ او در جامعه .                                اود( آثارِ 

 مـــدرسنامــه درس ده              
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادبیات  ختاری
ن زاده شد . برخی از آثارِ در اصفها 1308بهمن  4استاد محمود فرشچیان نقاش و نگارگرِ بزرگِ ایرانی در 

مَخلوقاتِ زمینی و بلو همه ی تا نپنجمین روزِ آفرینش که در ای ، ، طرحی از شمایلِ امام رضاآهو  ضامنِ:استاد

طراحی پنجمین ضریح حرمِ امام رضا )ع( از  ،آسمانی بر ستایشِ پروردگار مشغول هستند . تابلوی عصر عاشورا 

 اخلی و بین المللی شده است .جایزه ی د ده هاامروز موفق به کسبِ  ندیگر آثارِ او می باشد و ایشا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــن ــتمری

 ( پنج کلمه با انگیز و پنج کلمه با آمیز بنویسید و با انتخابِ خودت معنی و ترکیب از هرکدام بنویسید ؟1

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

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

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

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

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

 ( در جایِ خالی کلمه ی مناسب قرار دهید ؟2

 حیرت انگیز              شگفت انگیز                     شور انگیز                  غم انگیز                هیجان انگیز

 ....................... خود به وطن بازگشتند ............ورزشکاران با پیروزیِ ............. -

 ............................... بود .....پایانِ رستم و سهراب بسیار ....... -

 .................. را می شناسید ...........حتماً این سرودِ کوتاهِ ...................... -

 .................. هست .........سرشار از پدیده هایِ ................... ,جهان  -

 ................................. است .................نبور عسل را با دقت مطالعه کنیدزندگی ز -

 ( سه ترکیبِ معنی دار مانند ترکیبِ داده شده بنویس ؟ ) ترتیبِ کلمه ها رعایت شود . (3

 غروب هایِ خیال انگیزِ زاینده رود .

 سم اسم          صفت              ا                  

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

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

..................................................................................................................................................... 
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 بده ؟  خا دقت بخوان و با توجه به شعر به سواالت پاس( شعرِ زیر را ب4

 به کزو ماند سرایِ زر نگار                                                     نامِ نیکو گر بماند زِ آدمی       -

 پایدارد نامِ نیکت تا بمان                                                  رفتگان ضایع مکن         نامِ نیکِ -

 .........................................................................قالبِ شعر : .........................................................

 .......................................................................قافیه : ..................................................................

 ..............................................................................................................................شاعر : .........

 ..................................................................................................معنی و مفهوم:................................................

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

 ( حروفِ جا افتاده را در کلمه هایِ زیر بنویسید ؟5

 ...اشی کند ....نـَایِ خیال انگیزِ زاینده رود را ....روب ه.محمود دوست داشت . -

 ... می کرد .....ـن آمیز او را تشوی...سی...ـاستاد با نگاه هایِ تَ -

 . ...اده در این داشت.....لـفوق ا یداست....... دا وا -

 ....و را کشید ........ آ....محمود با چشم هایِ بسته طر. -

 ... هنر است .....ـ.رور آف..او می دانست ... -

 ( جمله هایِ زیر را بخوان و کلمه ی جا افتاده را با توجه به درس در جایِ خالی بنویس ؟6

...................... و جالل الدین محمد ........ , .........................شعرهای دلنشین ... ،در کارگاهِ استاد امامی  -

 ........ می شد ................)مولوی( ............

 ............. می خورد می گفت : ...........................!......به یادِ مادرِ خود افتاد که هر وقت کارش ....... -

................. که تو یکی از ....به به ! به به ! به تو می گویند هنرمند ! من ..... »:  می گفتبی صبرانه  ،استاد امامی  -

 « .بزرگِ نقاشی خواهی شد  ...............................

 را به صورتِ کوتاه بنویس ؟ استاد فرشچیانزندگی نامه ی  ،( با توجه به نکاتِ زندگی نامه نویسی 7

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

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

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

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

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

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

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

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

 یسی کن ؟( بیتِ زیر را بازنو8

 در آشکار و نهان  ،از این بچه                                         نِ جهان            ابر من مه ندبخند

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

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

 

 ن ت ق ق خ خ خ : دهم* خودسنجی درس 

     .با آن ها را فراگرفتم و آمیز و ساخت کلمه ی جدید معنادار ( معنی کلماتِ انگیز1

     ( با یکی از روش های تقویت امال آشنا شدم.2

     (در نوشتن خالصه نویسی مهارت پیدا کردم.3

 

 ن ت ق ق خ خ خ : والدین سنجی* 

     .را می فهمد  کلماتِ مرکب با انگیز و آمیز می سازد و معنی آن ها ( فرزندم1

     ( در نوشتن امال با روش جدید تقویت امال پیشرفت داشته است .2

     خالصه بنویسد . ( بدون کمک و راهنمایی توانست معنی شعر را به صورت3

     ( به راحتی زندگی نامه می نویسد .4

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــم ـتست های درس ده

 ست ؟عبارت زیر چند جمله ا( 1

به به ! به به ! به تو می گویند هنرمند من مطمئنم که تو یکی از استادان » استاد امامی بی صبرانه می گفت :  

 «بزرگ نقاشی خواهی شد 

 جمله  5جمله                           د(  6جمله                        ج(  7ب(     جمله                    8الف( 

 ام گزینه منادا وجود دارد ؟( در کد2

 از کجا باید شروع کنم ،ب( استاد                         رمند    الف( به به ! به به ! به تو می گویند هن

 د( نه همه را ذهنی کشیده ام                                                ج( غرور آفت هنر است      
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 زیر چه نقشی دارد ؟در جمله ی « محمود ( » 3

 دور نمی ماند .« محمود » هیچ چیز از نگاه کنجکاو و جست و جوگر  

 د( مضاف الیه            ب( مفعول                     ج( قید                 «                    فاعل » الف( نهاد 

 ( در عبارت زیر چند کلمه غیرساده وجود دارد ؟4

ستاد امامی شعرهای دلنشین حافظ جالل الدین محمد زمزمه می شد و محمود با این سروده ها و در کارگاه ا

 نقش و نگاره ها پرورش می یافت .

 3د(                                 4ج(                                  5ب(                               6الف( 

 ( شعر زیر اثر کیست ؟5

 بِه کزو ماند سَرای زرنگار                                                  آدمی              نام نیکو گر بماند زِ -

 د( سعدی   ب( حافظ                        ج( جالل الدین محمد                         الف( فردوسی              

 ( بیت زیر چند جمله دارد ؟6

 بِه کزو ماند سَرای زرنگار                                                   نام نیکو گر بماند زِ آدمی        -

 جمله 2جمله                             د(  3جمله                             ج(  4ب(   جمله              5الف( 

 درست است ؟ ( در مورد بیت زیر کدام گزینه7

 تا بماند نام نیکت پایدار                                                    رفتگان ضایع مکن         نیک نام -

 ب( پایدار در مصراع دوم صفت است                                 ر مصراع اول نهاد است     الف( نام نیک د

 د( نهاد هر دو جمله محذوف است                                                        ج( بیت دو جمله دارد      

 به ترتیب چه نوعی هستند ؟« نام نیکو و سرای زرنگار » ( در شعر زیر ترکیب های 8

 ماند سَرای زرنگاربِه کزو                                                           نامِ نیکو گر بماند زِ آدمی    -

 اضافی  –د( اضافی   وصفی              –وصفی               ج( وصفی  –ب( اضافی      اضافی  –الف( وصفی 

 

 است ؟« مرکب » ( کدام صفت 9

 د( گذران            الف( هنرمند                       ب( نام آشنا                      ج( جست و جوگر            

 نیست ؟« ترکیب وصفی » ( کدام 10

 د( بسیار کم حرف     ج( استعدادهای فوق العاده          ب( شعرهای دلنشین          ابرهای گذران الف(

 آفت هنر چیست ؟ ،( از نظر استاد امامی 11

 ج( تشویق زیاد                       د( غرور       ب( بردباری                                   الف( صبر               

 لقب کدام یک از امامان بزرگوار می باشد ؟« ضامن آهو ( » 12

 د( امام حسن عسگری )ع(     ج( امام هادی )ع(             ب( امام جواد )ع(            الف( امام رضا )ع(    
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 است ؟ به کار رفته« کنایه » ( در کدام گزینه 13

 ب( هروقت کارش گره می خورد                                                         آفت هنر است  الف( غرور

 د( چرا مثل بچه ها حرف می زنی                                       د   ج( شعرهای حافظ و موالنا زمزمه ش

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــی )کاربردِ واژه( دانشِ زبان
باید در به  ، گاهی برایِ بیان یک مفهوم ممکن است چند واژه داشته باشیم که با یکدیگر هم معنی باشند

در جمله دقت کنیم با یادگیری وکاربردِ این واژه ها در گفته ها و نوشته هایِ خود می توانیم  کارگیریِ واژه ها

 .به دیگران بفهمانیم  ترنو منظور و مقصودمان را شیواتر و آسا بهتر بنویسیم ، صحبت کنیمبهتر 

 ترسناک . ،وحشتناک  ،هراس انگیز          تشت با صدایِ مهیب از باالیِ قلعه فروافتاد.    مثال :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنکته ی امالیی 

پیدا کردن و دسته بندیِ کلماتی است که حروف یک صدا دارند ولی به  ،های امال  رینن تمیکی از پرکاربردتری

 آنها شکل و دسته بندیِ آنها صحبت کردیم . های مختلف نوشته می شوند که قبالً در موردِ صورت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنکته ی نگارشی 

جزئیاتِ  باید در نوشتنِ خالصه نویسی است . در خالصه نویسی یکی از شیوه هایِ مهارت : خالصه نویسی

 متن را کنار گذاشت و فقط مطالبِ اصلی و مهم را ذکر کرد . 

 : خالصه نویسی به شیوه ی زیر عمل می کنیمبرایِ 

 ( قبل از خالصه نویسی باید مشخص کنیم که متن یا داستانِ موردِ نظر به چه اندازه باید خالصه شود .1

 یکبار با دقت از رویِ متن یا داستان می خوانیم تا مفهومِ کلِ متن یا داستان را دریابیم . (2

 ( بارِ دیگر از رویِ متن یا داستان می خوانیم و زیرِ قسمت هایِ مهمِ آن خط می کشیم .3

نظر نویسنده را  ( قسمت هایِ مهم را کنارِهم می گذاریم و آن را به گونه ای ویرایش می کنیم تا مفهومِ مورد4ِ

 برساند .

 نوشته هایِ خود را با خطِ خوب پاک نویس می کنیم . ،( در پایان 5

توصیف هایِ دقیق زیرا  ،. مانندِ تعریف هایِ علمی هر نوشته ای قابلِ خالصه کردن نیست  : نکته ی مهم

مضاف و  ،حکایت ها  ،مثل ها ضرب ال ،آرایه های ادبی  ،در خالصه نویسی باید واژه هایِ مترادف  خالصه اند

 حذف می شود . ،مضاف الیه و صفت و موصوف ها که برایِ فضاسازی و توضیحِ بیشتر مطلب آمده 

 مــدرسنامــه درس یازده
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــم ـبیشتر بدانی
ه در نامِ کتابی که نظامیِ سمرقندی نوشته چهار مقاله است و حکایتِ بوعلی و بانگِ گاو از این کتاب گرفته شد

 ین دلیل به چهار مقاله معروف استنجوم سخن گفته شده به هم ،طب  ،دبیری  ، دانش ،این کتاب از چهار فن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــن ــتمری

 ( به جایِ کلمه ی داخلِ پرانتز از کلمه ی مناسبِ دیگری استفاده کن ؟1

 . دیگر برخاست .................در این هنگام ) آشوب ( .................... -

 ......... او نبود آن آثارِ ارزشمند از میان رفت .............اگر تالش و ) همت ( ...................... -

 خواجه نصیر توسی در کنار رصدخانه کتابخانه ای نیز ) ایجاد کرد ( ............................................ -

 ................................. داشت و مشاورِ خود کرد ....و را ) گرامی ( ....ا ،هالکو  -

 ( جاهایِ خالی را با کلمه ی مناسب کامل کن ؟2

 .................. مراجعه کردم ...................... می خواستم معنیِ کلمه ی )مهیب( را بدانم ؛ به همین دلیل به -

 «گذرنامه «                     » سفرنامه «               » لغت نامه »           «     زندگی نامه » 

 ....................... می گویند ..................... ،به کسی که می خواهد درباره ی موضوعِ علمی مطالعه کند  -

 «ق محق»   «                  گرپژوهش«                  » نویسنده «                » دانشمند » 

 گاهی در یک کار از نظرِ دیگران استفاده می شود ؛ به این کار ....................................... می گوییم . -

 «تحقیق »                      «   مباحثه »                  «      مطالعه »        «         مشاوره » 

 چه چیزهایی نیازمند است ؟ به خواجه نصیر توسی جامعه برایِ حفظ خودبه گفته ی  -

............................. و ................................................ و .........................................

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

 کن ؟زیر را معنی ی جمله ها  (3

 قلبِ مردم را در هم فشرد . -

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

 قلم از همه کارسازتر است . -

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

 او به نسخه برداری و جمع آوری کتاب ها مشغول شد . -

.......................................................................................................................................................................... 
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 ( ده کلمه ی دارای ارزش امالیی از درس یازدهم انتخاب کن و با آن یک متن خنده دار بنویس ؟4

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

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

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

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

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

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

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

 

 ن ت ق ق خ خ خ : یازدهم* خودسنجی درس 

     ( با دو نفر از وزرای الیق و دانشمندان گذشته آشنا شدم.1

     به خوبی یادگرفتم .( خالصه نویسی را 2

     ماشته اخوبی د با توجه به حروف دارای ارزش امالیی ، در امال پیشرفت(3

     با کاربرد واژه ها در جمله آشنا شدم. (4

 

 

 ن ت ق ق خ خ خ : والدین سنجی* 

     . با دو نام آور گذشته آشنا شده است ( فرزندم1

     ه است.( خالصه نویسی را به خوبی یادگرفت2

     خوبی داشته است. ( او با توجه به حروف داری ارزش امالیی در امال پیشرفت3

     ، مخصوصا برای بند نویسی آشناشده است . ( با کاربرد واژه ها در جمله4

 

 تست های درس یازدهم :

 ( هالکو چه زمانی به ایران حمله کرد ؟1

 ب( چهل سال بعد از حمله ی مغول                           الف( چهل سال قبل از حمله ی مغول   

 د( هیچ کدام                         ج( همزمان با حمله ی مغول                    
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 ( کدام گزینه از مواردی که خواجه نصیر توسی برای جامعه الزم دانست نمی باشد ؟2

 د( دینار       ج( عالِم                             ب( قلم                      شمشیر                          الف( 

 ( کدام گزینه در مورد خواجه نصیر توسی درست نیست ؟3

 نویسنده و ستاره شناس بزرگ ایرانی بود  ,الف( ریاضی دان 

 ب( رصدخانه مراغه را تاسیس کرد

 ج( مدارسِ نظامیه را تاسیس کرد

 ر و مشاور هالکو بودد( وزی

 

 ( چرا هالکو خواجه نصیر توسی را گرامی داشت ؟4

 الف( زیرا خود را نیازمند هوش و دانایی خواجه می دانست 

 ب( زیرا او به امور نظامی و کشورداری آگاه بود

 ج( زیرا او رصدخانه ی مراغه را تاسیس کرد

 درست است« الف و ب » د( گزینه های 

 نیست ؟« ترکیب وصفی »  ( کدام گزینه5

 ب( خان بزرگ            ج( کلیه ی امکانات            د( حمله ی خانمان سوز  سرزمین های اسالمی  الف( 

 ( کدام گزینه غلط امالیی ندارد ؟6

 زیرکانهد( حرکت       رسدخانه ی مراغه            ب( صدای محیب           ج(           بزرگ  الف( خوان 

 قید در جمله ی زیر به ترتیب کدام است ؟ ،مفعول  ،( نهاد 7

 بار دیگر نگرانی و اندوه قلبِ مردم را درهم فشرد . -

 قلب مردم ,باردیگر  ،ب( نگرانی و اندوه  ندوه                      نگرانی و ا ،قلب مردم  ،الف( باردیگر 

 قلب مردم ،نگرانی و اندوه  ،د( بار دیگر                   دیگر       بار  ،قلب مردم  ،ج( نگرانی و اندوه 

 ( کدام گزینه واژه ی غیرساده نیست ؟8

 د( خان بزرگ        ب( شبانگاه                    ج( کتابخانه ای                   لف( هراس انگیز                ا

 می شود ؟( چند مفعول در عبارت زیر مشاهده 9

 تشتی فراهم آورد و دو تن را مامور کرد تا آن را شبانگاه از باالی قلعه به پائین اندازد . -

 جمله 1د(              جمله                 2جمله                          ج(  3ب(   جمله                      4ف( ال

 ک توسی صحیح نیست ؟( کدام گزینه در مورد خواجه نظام المل10

 الف( وی حدود دویست سال پیش از خواجه نصیر می زیست 

 ب( موسس مدارس نظامیه می باشد
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 ج( رصدخانه ای در شهر ری ساخت

 د( در عصر مغول خدمات بسیار زیادی به علم و فرهنگ ایران کرد

 ( تعریف زیر کدام گزینه را به درستی نشان می دهد ؟11

ات دست و سر و تغییر حالت های چهره به هنگام خواندن شعر که حس و پیام شعر را به به کارگیری حرک -

 شنونده بهتر منتقل می کند .

 د( نشان دادن        ج( یافتن                             ( اندیشیدن                 ب( خواندن             الف

 ( کدام گزینه جمع مکسر نیست ؟12

 د( تحصیل      ب( مساجد                            ج( شرایط                      ( مدارس                    الف

 ( کدام گزینه آرایه ی تشبیه دارد ؟13

 ب( همان گه بیایم چو ابر سیاه                                          نکو بود بَرسان شید  ،الف( به چهره 

 د( دل سام شد چون بهشت برین                                        پاک فرزند کرد آفرین         برآنج( 

 ( کدام گزینه جمع کلمه ی طبیب است ؟14

 ب( طب                          ج( مطب                             د( طبابت            الف( اطباء                    

 از کدام کتاب آمده است ؟« بوعلی و بانگ گاو » ( حکایت 15

 ب( کلیله و دمنه                                                                                       الف( گلستان سعدی      

 بیهقی   خد( تاری                                                                    ج( چهارمقاله نظامی عروضی 

 ( قافیه ی شعر زیر کدام گزینه است ؟16

 یکسره نا امید   ،بشد از جهان                                       مویش سپید           ، چو فرزند را دید -

 امید   -د( فرزند     یکسره             –نا امید                  ج( سپید  –ب( سپید     جهان     –الف( مویش 

 در کدام گزینه کلمه ی مخفف دیده نمی شود ؟( 17

 نامش البرز کوه ،ب( یکی کوه بُد                                         مویش سپید  ،الف( چو فرزند را دیدم 

 د( نهادند بر کوه و گشتند باز                                              ج( همان گه بیایم چو ابرسیاه         

 ( بیت زیر چند جمله دارد ؟18

 جفا کرد بر کودکِ شیرخوار                                                          بفکند خوار          پدر مهر ببرید و -

 جمله 1د(                جمله            2ج(               جمله            3ب(       جمله                   4الف( 

 ( در جمله ی زیر کدام آرایه ی ادبی مشهود است ؟19

 سام و سران سپاه به سوی البرز کوه روانه شدند . -

 د( مبالغه        الف( واج آرایی                         ب( تشبیه                       ج( ایهام                   

 ( نام پدر رستم چه بود ؟20
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 د( سهراب           ج( نریمان                        الف( سام                             ب( زال                   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواژه آموزی *** 
 مضارع از مصدرِ نوشتن می باشد که صَرفِ آن به این گونه است : نویس        بنِ

 می نویسیم                                      می نویسم         

 می نویسید                                     می نویسی          

 می نویسند                                   می نویسد            

 می سازد . صفتِ مرکبیا  اسمِ مرکبمی آید و  صفتیا  اسمنویس        در ترکیب با 

 اسم مرکب : داستان + نویس         داستان نویس   مثال :

 صفت مرکب : خوش + نویس         خوش نویس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنکته ی نگارشی 

کامل کردنِ جمالت یا متن هایی نیمه  ،هایی که به مهارتِ نگارش کمک می کند یکی از تمرین  : ادامه نویسی

 برایِ ادامه ی متن ها باید نکاتی را در نظر داشته باشیم :تمام است 

 ( ابتدا متنِ موردِ نظر را به دقت بخوانید .1

 ( درباره ی آن فکر کنید تا در فضایِ نوشته قرار بگیرید .2

 متن را کامل کنید . ،خیل ( با بهره گیری از ت3

 ( از نشانه های نگارشی در جاهای مناسب استفاده کنید .4

 ( نامِ مناسبی برای متن انتخاب کنید .5

 ود را پاک نویس کنید .خ( نوشته ی 6

رکیب های جدید با کلمات درس گنجینه ی لغات شما را افزایش می دهد . با افزودنِ پیشوند یا پسوند ت نساخت

می توانید کلماتی از درس را که دارای ارزش امالیی هستند روی کارت بنویسید  ،کیب جدید بسازید مناسب تر

 و مرور کنید تا امالی شما تقویت شود .

 

 

 مـزدهـدرسنامــه درس سی
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــن ــتمری

 را بنویسید ؟«  هیا صاحب الزمان ؛ عَجل اهلل تعالی فرج» ( معنی جمله ی 1

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

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

 صفتِ مرکبآنها  و سه تایِ اسمِ مرکبآنها  بنویسید که سه تا از« نویس » ه با ( شش کلمه ی ترکیب شد2

 باشد ؟

اسمِ مرکب : 

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

صفتِ مرکب : 

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

 ( معنیِ هر واژه را بنویس و هریک را در جمله به کار ببر ؟3

 ........................................... معنی :        نمایش نامه نویس  -

جمله : 

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

 ............................................................................ معنی :          خوشنویس  -

جمله : -

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

 ( متنِ ناتمامِ زیر را ادامه بده ؟4

در خانه اش مهمان  ها دخترش در خانه بود و چندنفر از همسایه ،خندان به خانه اش رسید پیرزن عَصا زنان و 

همه احوال پرسی کرد . دخترش بالشی پشتِ کمرِ او گذاشت تا راحت بنشیند . او دخترِ یرزن با پ ،بودند 

 کوچولویِ همسایه را

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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 ( امالیِ زیر را اصالح کنید ؟5

 ه ی مقازه ایستاد . امیر انتضار داشت که او هم مثلِ بسیاری از رحگذران رحگذری پُشتِ شیش ،در یکی از روزها 

امید که مشقولِ تمیذ کردنِ غاب ها  ،نگاهی به غاب ها بیندازد و زود بگزرد ولی او نرفت و آرام واردِ مقازه شد 

 پایین آمد و سالم کرد . ،بود 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتست های درس 
 هم خانواده نیست ؟« مشغول » کدام گزینه با  (1

 د( شُغال               ج( مشغله                                     ب( شاغل           الف( اِشغال                  

 در بیت زیر کدام گزینه است ؟« نهاد ( » 2

 بازهم فواره ی گنجشک ها                                                   پُر می شود     در فضای باغ ها -

 د( فواره             ب( گنجشک ها                        ج( پُر                            الف( باغ ها              

 ( کدام ترکیب با بقیه فرق دارد ؟3

   ب(صدای گرم                الف( دکانِ قاب فروشی   

 د( شاهنامه ی فردوسی     ج( قاب های چوبی و فلزی          

 ( زمانِ فعل کدام گزینه با بقیه فرق دارد ؟4

 ج( می شدند                           د( می کِشند               الف( بیاید                     ب( می پیچد      

 ( جمله ی زیر کدام آرایه رادارد ؟5

 آن چنان مشغول تماشا و غرق تفکر در آن نوشته شدند که ... ،امید و پدربزرگ  -

 د( تشخیص   ج( ایهام                               الف( تشبیه                          ب( مبالغه                      

 سروده ی کیست ؟« بال در بالِ پرستوها » ( شعر 6

 ج( بیوک ملکی              د( محمد میرکیانی           ب( علی اکبر دهخدا    بتهاج           ف( هوشنگ اال

 ( در مورد بیت زیر کدام گزینه نادرست است ؟7

 کِشند از میانِ پرده ها پَر می                                                       م       مرغ های خسته و پَر بسته ه -

 ب( خسته و پَربسته صفت برای مُرغ می باشند                              شد  الف( بیت یک جمله خبری می با

 د( مرغ ها و پرده ها نهاد هستنددارند                    نقش قید « ازمیان پرده ها » و « هم»ج( کلمه های 

 زپوش چه کسی است ؟منظور از سوار سب« بال در بالِ پرستوها » ( در شعر 8

 ب( امام زمان )عج(                ج( امام خمینی )ره(                د( پیامبر )ص( الف( امام علی )ع(       
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 در عبارت زیر به ترتیب کدام نشانه های نگارشی قرار می گیرد ؟( 9

 لبخندی زد و سالم کرد       پدربزرگ که به او خیره شده بود       -

 بفرمایید چیزی می خواستید               جواب سالمش را داد و گفت          

 « .؟  ،» د( ؛ . : «              ؟ . » . ج( . ؛ :    «            ؟ .  ،. : »  ،ب(      «           ؟ : » . ، الف( . 

 )عج( را به چه چیزی تعبیر کرده است ؟ آمدن امام زمان« بال در بالِ پرستوها » شاعر در شعر ( 10

 ب( باغبان نوبهار              ج( سوار سبزپوش             د( فواره ی گنجشک ها  الف( بهار بی جاویدان   

 ( زمان فعل کدام جمله مانند زمان فعل جمله ی زیر نیست ؟ این دکان پدربزرگ توست ؟11

 با رنگین کمان پُل می زند . ابر  -

 ب( امید داستان های شاهنامه ی فردوسی را می خواند اب های کوچک را می دانم       الف( من قیمت ق

 د( این دکان پدربزرگ توست ؟      ج( پدربزرگ نگاهی به قاب های روی دیوار اندخت                

 

 ن ت ق ق خ خ خ : سیزدهم* خودسنجی درس 

     خیص می دهم .( اسم مرکب و صفت مرکب را تش1

     ( ادامه نویسی را به خوبی یادگرفته ام .2

     می دهم. ختمرین ها و تست ها را به راحتی پاس (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن ت ق ق خ خ خ : والدین سنجی* 

     .فرزندم اسم مرکب و صفت مرکب را تشخیص می دهد ( 1

     ( ادامه نویسی را به خوبی یادگرفته است .2

     می دهد . خه تمرین ها و تست ها به راحتی پاسب (3
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  ه ــــــــــــــــــــــــــدانش زبانی : گسترش واژ***

 به ترکیب های زیر توجه کنید .

 الف ب

 وظیفه ی مردم

 حادثه ی تلخ

 موفقیت های رزمندگان

 ترس های نادرست

 هنگام رانندگی

 سردار لشکر

 ت بدنیقدر

 شجاعت اخالقی

ِ ( است و صدای پایانی واژه های   ,( صدای پایانی واژه های وظیفه و حادثه ) ه   در ترکیب های ردیف ) ب

موفقیت ها و ترس ها صدای ) آ ( است . بنابراین باید بینِ دو صدای )    ِ   (  حرفِ میانجیِ ) ی ( قرار بگیرد 

ار نمی گیرد . در ترکیب های ردیف )الف( آوردنِ حرفِ میانجی )ی( الزم چون هیچ گاه دو صدا کنارِ هم قر

 نیست .

اگر ، او ( کنارِ هم قرار نمی گیرد  ،ای  ،آ  ،اُ  ،اِ  ،در زبان فارسی هیچ گاه دو صدا از شش صدای ) اَ  : نکته

ینِ دو صدا قرار گیرد که به آن یک حرف از پایین شهرک الفبا ب دوتا از این صداها بخواهند کنارِ هم بیایند باید

 حروفِ میانجی توضیح داده ایم . می گویند و قبال درباره یحرفِ میانجی 

 خدایِ مهربان        خدا + ی + مهربان .               شعله ی آتش        شعله + ی + آتش .  مثال :

گسترشِ  ،دِ واژه ای توضیح می دهیم در مور مضاف الیهو  صفتدر سخن گفتن و نوشتن گاهی با استفاده از 

 ر و گیراتر می سازد .  ت نآن را دلنشی ،واژه در یک متن موجبِ درکِ بهتر آن می شود . عالوه بر این 

دانش آموز کتاب را برداشت        دانش آموز کالس پنجمِ مدرسه ی دخترانه ی صبا کتاب زیبای   مثال :

 دوستش را برداشت

ر بعضی از جمله های درس درمی یابیم که نویسنده برای توضیح بیشتر یک واژه آن را در با دقت د : نکته

 حدِ نیاز گسترش داده است .

 ریشه ی اصلیِ ترس های نادرست جهل و نادانی است .   مثال :

ترش را گس ریشهواژه ی  ،نادرست ) صفت (  ،ترس ها )مضاف الیه (  ،در جمله ی باال واژه های اصلی ) صفت ( 

 این جمله چندان مفهوم نبود . ،اگر نویسنده این واژه را گسترش نمی داد  ،داده اند 

 مــهاردهـدرسنامــه درس چ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـمبیشتر بدانی

گاهی در سخن و نوشته های خود از واژه های هم معنی استفاده می کنند که این  ،( گویندگان و نویسندگان 1

 ( به هم مربوط می شوند مانند نکوهیده و ناپسند / جهل و نادانی .کلماتِ هم معنی با ) واو عطف 

( گزارش نویسی : گزارش نوشته ای است که نویسنده در آن به توضیح و بیانِ ویژگی ها و جزئیاتِ شنیده ها 2

خوب شنیدن و دقت کردن در دیده  ،و دیده های خود می پردازند . الزمه ی نوشتنِ یک گزارش خوب دیدن 

شنیده هاست . برایِ نوشتن گزارش ابتدا باید از گزارش های ساده و کوتاه شروع کنیم مانند گزارشِ  ها و

 انجام یک آزمایش در آزمایشگاه .

خواندن گزارش های گوناگون از مجله و روزنامه و شنیدن و دیدنِ گزارش های رادیویی  : نکته ی مهم

 می کند .و تلویزیونی ما را در نوشتنِ گزارش تواناتر 

 : موارد زیر بهتر است رعایت شود ، برای نوشتن گزارش 

 ( موضوع گزارش را معرفی کنید .1

 ( مکان و زمان رویداد را بیان کنید .2

 ( جزئیات رویداد را دقیق بنویسید .3

 ( گزارش خود را مختصر و کوتاه بنویسید .4

 ( فقط به اصل موضوع بپردازید .5

 ر کنید .( منبع یا منابع را ذک6

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـتمری
 کلماتِ هم معنی را پیدا کن و بنویس ؟ 14از متنِ درس ( 1

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

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

 به کار ببر ؟( هردو کلمه را که به هم مربوط هستند به هم وصل کن و در جمله ای 2

 متانت                                                                      صحنه

 شیرین                                                                     شجاعت

 نبرد                                                                          کمال

 اخالقی                  موفقیت های                                             
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.......................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 ترکیب های وصفی و ترکیب های اضافی را پنج نمونه پیدا کن و در جدولِ زیر بنویس ؟ 14( از درسِ 3

 ترکیبِ وصفی ترکیبِ اضافی

  

 

 
 

 شجاع چه کسی است ؟ ( 4

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

 ( سه نمونه از ترس های موهوم که نباید به آنها بی اعتنایی کرد را بنویسید ؟5

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

 ( درمورد یکی از رشته های ورزشی که دوست دارید یک گزارش بنویس ؟6

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

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

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

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

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

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

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ تست های درس

 دارد ؟« مفعول » ( کدام گزینه 1

 ب( همه به شجاعت نیازمندیم                            الف( حرف راست و درست بگوییم           

 د( از پزشک و درمان می ترسند                        فداکار و نترس باشیم      ،ج( در دفاع از آن 
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 در جمله ی زیر کدام است ؟« مفعول ( » 2

 راه های مناسب پیروزی بر آن ها را جست و جو کند . -

 د( راه ها         ب( مناسب                           ج( پیروزی                            الف( آن ها                    

 ( کدام ترکیب با بقیه فرق دارد ؟3

 ب( ترس های نادرست            ج( جان هم نوع               د( انسان شریف   الف( پدیده های ترسناک     

 یه فرق دارد ؟در کدام گزینه با بق« و ( » 4

 ب( از پزشک و درمان نترسیم                                                 الف( شجاع و نترس باشیم                   

 د( برویم و غذا بخوریم                                                        ج( حرف راست و درست بگوییم     

 جمع است ؟( کدام گزینه 5

 د( بَدان  ب( آگاهی                       ج( حادثه ای                                       الف( دروغین                

 ( در کدام گزینه نهاد غیرفاعلی نیست ؟6

 و نکوهیده است ب( آنچه ناپسند                                  الف( این گونه افراد ترسو هستند     

 د( وقتی چراغ را روشن کنید                                             ج( شجاعت نترسیدن نیست    

 ؟ ( کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست7

 د( مافوق                ب( موفقیت                        ج( توفیق                      موفق                    الف( 

 ( کدام کلمه اسم جمع نیست ؟8

 د( قوم          ب( لشکر                         ج( اَطباء                                         الف( سپاه             

 حرف ربط می باشند ؟ ،حرف  4چندتا از این  ،حرف وجود دارد  4( در عبارت زیر 9

 فی که در شعله های آتش فرو می رود تا جان هم نوع خود را نجات دهد شجاع است .انسان شری -

 1د(                                       2ج(                                 3ب(                                   4الف( 

 ( کدام گزینه غیرساده نیست ؟10

 ب( ایستادگی                     ج( نترس                              د( میکروب           الف( ترسناک          

 ( گام اول به سمت شجاعت چیست ؟11

 قدرت بدنی      ب(                                الف( خنده بر ترس های دروغین   

 د( سالمت جسم و جان                                    ی         قالخج( شجاعت ا    

 باید استفاده کرد« ی » میانجی از حرف  ،به کدام کلمه ی زیر « ب » ( برای اضافه کردن 12

 د( انداخت         الف( خورد                          ب( رسان                       ج( خواهیم                  
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 * به دو بیتِ زیر توجه کنید ؟**

 زیرِ رگبار و تازیانه ی باد                                                   روزی ار روزهای پائیزی        -

 خم شد و رویِ دیگری افتاد                                             ود لرزید        یکی از کاج ها به خ -

 بیت با هم خوانده می شود زیرا معنیِ آنها به هم وابسته است ! این دو

 می گویند .موقوف المعانی در ادبیات به این گونه ابیات که معنیِ آن ها به هم مربوط است 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واژه آموزی
) مانند / مثل / همانند / همچو ( داشته  حرفِ چون و کوتاه شده ی آن یعنی چو اگر در یک جمله بیاید و معنیِ

 باشند حرفِ ربط نیست .

تنش چون نقره سفید و رویش چون گل زیباست       در اینجا حرف )چون( به معنی مثل و مانند است و  مثال :

 دو جمله را به هم ربط نداده است پس حرفِ ربط نیست .

 حاال به بیت زیر توجه کنید ؟

 از برایِ خالصِ او بشتافت                                          دریافت         موش چون حالِ شیر را

در بیت باال حرفِ )چون( به معنیِ زمانی که است و جمله ی مصراع اول را به جمله ی مصراع دوم ربط داده است 

 است .حرف ربط بنابراین 

در جمله های مختلف معانی گوناگون می دهند و نقشِ برخی کلمات مانندِ چون / چو / که / تا و ...  :نکته 

 این کلمه با توجه به معنی آنها مشخص می شود .

 که حرف ربط بین دو جمله .* 

 من دیروز به خانه ی مادربزرگ رفته بودم که او را ببینم         که حرف ربط است .     مثال :

 * اسم به معنیِ چه کسی .

 تواند شمار کرد                                   یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد . کهفضلِ خدای را   مثال :

 که به معنی چه کسی است .* 

 ـــــــــــــــــــــــــــچون ( در جمالت و ابیاتِ مختلف  معانی مختلفِ ) چو / 

 ( نشانه ی تشبیه  .1

 سَرِ جادو آورد ناگه به بند                             باد خمِ کمند               چونبینداخت   مثال :

 ( قید به معنی زمانی که / هنگامی که .2

 زدهمـدرسنامــه درس پان
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 چو رستم بدیدش برانگیخت اسب        هنگامی که رستم او را دید اسب را آماده ی رفتن کرد .     مثال :

 در جمله ی باال چو به معنی زمانی که است که در نقش قید است .

 فِ ربط .( حرو3

 بیمار بودم .      چونمن دیروز به مدرسه نرفتم     مثال :

 

 ـــــــــــــــــــــــ( در جمالت و ابیات مختلف  معانی مختلف ) تا 

 .( حرف ربط بین دو جمله 1

 بتازد  تابیاید                                            تنم را فرش کردم  تادلم را نذر کردم      مثال :

 در بیت باال کلمه ی تا حرف ربط است .

 ( حرفِ اضافه .2

 مدرسه پیاده رفتم . تامن از خانه     مثال :

 نکته ی بسیار مهم :
 واژه ی پرسشی است و حرفِ ربط نیست . چگونهگاهی به معنی  چونحرفِ 

 ؟ ین کشتی بی ناخدایچون رَهی ز                خدای          گر فراموشت کند لطفِ      مثال :

 است . چگونه و واژه ی پرسشیحرفِ چون در مصراع دوم به معنی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــبیشتر بدانی
بازگردانی یعنی تبدیل شعر به نثر است . شاعر در شعر گرفتار  ،: یکی از راه های تمرین نویسندگی  بازگردانی

 نعالوه بر ای ،یل نمی تواند تمامِ اجزای جمله را در جایِ اصلی خودش بیاورد وزن و قافیه است به همین دل

 روی یکی از اجزای جمله شاعر را وادار می کند که اجزای جمله را در جایِ اصلی خودش نیاورد . اکیدت بیشتر

 برای بازگردانی شعر به نثر باید موارد زیر را رعایت کنید :

 نهاد را در ابتدای جمله و فعل را در پایان جمله می گذاریم . ( نهاد جمله را پیدا کنیم و1

مفعول را قرار داد بعد صفت و مضاف الیه و... اجزای دیگر جمله را جایِ ، ( در مرحله ی بعد باید بعد از نهاد 2

 خود قرار می دهیم .

 ( به جای واژه های دشوارِ شعر معادلِ امروزی آن ها را می گذاریم .3

گاهی در بعضی از بیت ها و مصراع ها اجزای جمله در جای خود قرار گرفته اند و نیازی به  :هم نکته ی م

 جابه جا کردن ندارد .

 شتگ سبزه زاران رفته رفته زرد        شت             باد سَردِ آرام بر صحرا گذ   مثال :
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نــتمری
 ی زیر معنی واژه ی )چون( را مشخص کن ؟( در جمله ها1

 شیر در میدانِ جنگ دیده می شود . ) مانند / زیرا ( چونعلی  -

 رافیک بود به موقع سَرِ قرار نرسیدم . ) زیرا / مانند (ت نچو -

 خداوند چون بندگانش را دوست دارد گناهِ آنان را می بخشد . ) مانند / زیرا ( -

 ند ) زیرا / مانند (قَدِ او چون سَرو می ما -

 ( در هریک از جمله هایِ زیر واژه ی )چون( چه معنایی دارد ؟2

 ................................................             الالیی مادر چون صدایِ آب دلنشین است . -

 .......................................       معلمِ خود را دوست دارم چون خیلی مهربان است .      -

 .....................................  خواندن نماز کرد .        چون صدایِ اذان را شنید شروع به  -

 ( رویدادهای درسِ کاجستان را به ترتیب بنویسید ؟3

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

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

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

 پسرک به ترتیب سُراغ چه چیزی رفت ؟ « زیر آسمان بزرگ » ( در داستان4

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

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

 ( در مصراع های زیر قید را پیدا کنید و با مداد زردرنگ رنگ کن ؟5

 کاجِ همسایه گفت : بانرمی . -                                           میوه ی کاج ها فرو ریخت . -

 چند روزی مرا تحمل کن . -                                     .کم کَمَک پاگرفت و سالم شد  -

 ( در مصراع های زیر صفت را پیدا کن و با مدادرنگی آبی رنگ بزن ؟6

 در کنار خطوط سیم پیام  -                                            رهگذران ,سالیانِ دراز  -

 دانه ها ریشه می زدند آسان -                                          کاج آسیب دیده ی ما هم -

 ( )را( در کدام مصراع نشانه ی مفعول است با مداد قرمز رنگ بزن .7

 دوستی را نمی برم از یاد -                                         گفت : ای آشنا ببخش مرا -

 آن دو را چون دو دوست می دیدم  -                                        چند روزی مرا تحمل کن -
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 ( شعر کاجستان را بازگردانی کن ؟8

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

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

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

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

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توصیه های امالیی

افزایشِ دقت و دامنه ی لغات شما کمک می کند و با افزایش  هکیب های جدید با کلماتِ درس بتر نساخت

 دام را در جمله ای به کار ببرید رکیب های جدیدی بسازید و برای یادگیری بهتر هرکپیشوند یا پَسوند مناسب ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنکته های نگارشی 

در بازآفرینی نویسنده به صورت مستقل عمل می کندو سوژه ی داستانش را از ادبیاتِ عامیانه  :( بازآفرینی 1

زه ای می آفریند تا نداستا ،بعد خودش با بهره گیری از ذهنِ فعال و خالقش  ،رد حکایت های قدیمی می گی یا

 که فقط از یک سوژه ی قدیمی الهام گرفته است .

به شخصیت هایی که رویداد داستان در مورد آنها اتفاق افتاده است و درباره ی آنها :  ( شخصیت های داستان2

 ,ت هایی که در حاشیه ی داستان و در فَرع قرار دارند صحبت می شود . شخصیت های اصلی و به شخصی

 شخصیت های فرعی می گویند .

 ــــــــــــــــــــــــــــتمرین قسمت امالء و نگارش 

ارزش امالیی درس کاجستان متنِ جدیدی بنویس و به صورتِ بازآفرینی از  دارای تا از کلمه های 10( با 1

 ن ؟درس کاجستان  در متن استفاده ک

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( شخصیت های اصلی و شخصیت های فرعی زیر آسمانِ بزرگ را مشخص کن ؟2

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

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتست های درس 

 سروده ی کیست ؟« کاجستان » ( شعر 1

 ب( محمد جواد محبت              ج( ملک الشعرای بهار            د( بیوک میرزاییالف( اسداهلل شعبانی      

 ( بیت زیر چند جمله است ؟2

 کنمن تامل خوب در حالِ                                           ببخش مرا               ،گفت : ای آشنا  -

 جمله 5د(                   جمله             3ج(             جمله               4ب(                    جمله 2الف( 

 مفعول دیده نمی شود ؟» ( در کدام گزینه 3

 ب( چند روزی مرا تحمل کن                                               کن من تامل الف( خوب در حال 

 د( آن دو را چون دو دوست می دیدند                                           ی بعد    ج( ابر باران رساند و چند

 دیده نمی شود ؟« ترکیب وصفی » ( در کدام گزینه 4

 ب( سالیان دراز رهگذران                                                         الف( کاجِ آسیب دیده ی ما هم  

 کم کمَک پا گرفت و سالم شدد(                                                ج( روزی از روزهای پاییزی        

 ( کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟5

 تد( حاج      ج( مُحتاج                                      مایحتاج   ب(                         الف( احتیاج         

 ( کدام بیت می تواند به عنوان قید محسوب شود ؟ ) کل بیت نقش قیدی دارد ( 6

 روییدند دو کاج ،خارج از دِه                                                  طوط سیم پیام     الف( در کنار خ

 آن دو را چون دو دوست می دیدند                                               یان دراز رهگذران      ب( سال

 زیر رگبار و تازیانه باد                                                            روزی از روزهای پاییزی       ج( 
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 خم شد و روی دیگری افتاد                                                  لرزید     د( یکی از کاج ها به خود

 ( امالی کدام کلمه درست است ؟7

 د( اطمأنان            ج( مطمئن                          ب( اطمئنان                         ن           الف( مُطمأ

 

 ه فرق دارد ؟( فعل کدام گزینه با بقی8

 ب( ابر باران رساند و چندی بعد                                           الف( میوه ی کاج ها فرو می ریخت   

 د( ناگهان از برای من افتاد                                                ج( مهربانی به گوش باد رسید           

 کدام گزینه است ؟ جمع مکسر« مدارک ( » 9

 د( کدر                         ج( ادراک     ب( درک                                                    مدرک     الف( 

 ( کدام گزینه جمع نیست ؟10

 د( ریشه هایم            ج( کاجستان                            ب( رهگذران                 الف( خطوط             

 ( شعر زیر با کدام ضرب المثل هماهنگی معنایی دارد ؟11

 سوی ما آید نداها را صدا                                                    ا ندامجهان کوه است و فعل این  -

 ب( هرکه بامش بیش برفش بیشتر                               سر سبز می دهد بر باد      خالف( زبان سر

 توانستن است ،د( خواستن    م می گیری              ج( از هر دست که بدهی از همان دست ه

 ( بیت زیر کدام قالب شعری نمی تواند باشد ؟12

 لوفری رانی خبه زیر آوری چر                                               دانش بگیرد       درخت تو گر بار -

 د( قصیده            ب( مثنوی                              ج( غزل                                الف( قطعه             

 

 ن ت ق ق خ خ خ : والدین سنجی* 

     ( فرزندم توانایی تشخیص آرایه های موقوف المعانی را دارد .1

     (حروف را به خوبی از هم تشخیص می دهد .2

     ( او در بازگردانی و بازآفرینی مهارت کافی دارد .3

 

 ن ت ق ق خ خ خ : پانزدهم* خودسنجی درس 

     ( توانایی تشخیص آرایه های موقوف المعانی را دارم .1

     ص می دهم .( حروف را به خوبی از هم تشخی2

     .( در بازگردانی و بازآفرینی مهارت پیدا کردم 3
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــدانش زبانی ***
دارد و خوب گوش دادن یک مهارت است که با  تفاوت ندردرس های قبل یادگرفتیم که گوش دادن با شنید

اهم فرق دارد در این درس یاد می گیریم دیدن و نگاه کردن نیز بتمرین زیاد این مهارت را کسب می کنیم . 

زیرا دیدن امری است غیرِ ارادی ولی نگاه کردن امری است که ما به صورتِ ارادی و با دقت انجام می دهیم 

وقتی ما چشمانمان را باز می کنیم همه چیز را غیرِ ارادی می بینیم ولی وقتی می خواهیم کتاب یا لباس بخریم با 

 لنِ یک پدیده شناختِ ما در مورد ما درمورد آن دقیق تر و کامبا خوب و دقیق دید دقت به آن نگاه می کنیم .

« شنیدن کی بُود مانند دیدن » دقت در پدیده های جهان هستی است ضرب المثلِ  ،تر می شود زیرا خوب دیدن 

بیانگرِ اهمیتِ خوب دیدن در فرهنگِ ما ایرانی ها است . به طور کلی پرسشگری حاصلِ خوب دیدن و خوب 

 کسانی بوده اند که از کنارِ پدیده ها بی تفاوت نگذشته اند . ،دانشمندان و نویسندگانِ موفق  ت .شنیدن اس

وقتی که شما از پنجره به بیرون نگاه می کنید نگاه شما چندان دقیق نیست اما وقتی که در آزمایشگاهِ  مثال:

 ده کنید .علوم به یک آزمایش نگاه می کنید سعی می کنید آزمایش را به دقت مشاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـیـبیشتر بدان

 حروفِ ربط دو دسته هستند :

( بعضی از حروفِ ربط بینِ دوجمله می آیند و دو جمله را به هم پیوند می دهند مانند ) و / اما / ولی / ولیکن / 1

 پس / سپس و ... ( می باشد .

 ولی ( امیدوار نبودند . /ولیکن  /ما بچه ها تالش می کردند ) ا    مثال :

 پلنگ دو رنگ است ) یا ( خود پری است .

عضی از حروفِ ربط ممکن است ابتدای جمله داخلِ یک جمله پایین دو جمله بیایند و جمله ای را به جمله ب( 2

 اگر / تا / چون / که / زیرا و ... : دیگر وابسته کند مانند

 نگاه نکنید آنها را نمی شناسید . تا به پدیده ها خوب -  مثال :

 علت آن را خواهی دانست . ،اگر طبیبِ ماهری شدی  -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحقیق

به معنی جستجو برای کسبِ آگاهی های جدید و حقیقی با روشِ علمی است . تحقیق تالشی است که انسان 

 شناخته و با یافتن یک سوال انجام می دهد . برای پی بردن به یک حقیقت و کشف یک نا

 مراحل تحقیق عبارتند از :

 زدهمـانـدرسنامــه درس ش
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مورد عالقه ی فردِ محقق باشد تا انگیزه ی کافی برای تحقیق داشته  ،: بهتر است موضوع انتخاب موضوع ( 1

 باشند .

اینترنت و ، کتاب مطالعه و استفاده از منابع )  ،: یکی از روش های گرد آوری اطالعات  گرد آوری اطالعات( 2

 تمامِ منابع  اطالعاتی که در علوم پایه سوم خوانده اید است . ..(

: یادداشت برداری و خالصه نویسیِ کلمات مهم و اصلی متنِ مورد مطالعه یکی از گام های  یادداشت برداری( 3

 موثر و ارزنده است .

نها را طبقه بندی و مرتب کنیم تا بتوانیم از آ ،: پس از تکمیل یادداشت برداری  مرتب کردنِ یادداشت ها( 4

 آن ها درست و مناسب در نوشته ی خود استفاده کنیم .

 ختاری، ناشر  ،عنوان کتاب  ،: در پایان کار منابعِ مورد استفاده ) نام نویسنده  معرفی دقیق منابع در پایانِ کار( 5

 انتشار و ... ( باید ذکر شود .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مـبیشتر بدانی
بهار ( در سال  نویسنده و سیاستمدارِ معاصرِ ایرانی محمد تقی بهار ) ملک الشعرای ،روزنامه نگار  ،شاعرِ ادیب 

مقدس به دنیا آمد . او شش دوره نماینده ی مجلس و سال ها استادِ ادبیاتِ دانشسرای  دشمسی در مشه 1265

تصحیحِ  ،دیوانِ اشعار اوست . سبک شناسی  ،. مهم ترین اثرِ بهار نظوم او متنوع است عالی بود . آثار منثور و م

 ی از آثار وی می باشد .فتصحیح جوامع الحکایاتِ عو ،بلعمی  ختاری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ـتمری
 ( عبارت های زیر را بخوان و به طور مناسب در جدول بنویس ؟1

 اشی / بارش برف / فیلم آموزشی / چراغ راهنما / نقشه ی ایران / ساعت / خواندن کتاب / آئینه تابلوی نق

 نگاه کردن خوب دیدن

  

 

 ( عبارتِ شنیدن کی بُود مانند دیدن با کدام مواردِ زیر هم مفهوم است ؟2

 نیدن مهم تر از دیدن است .ب( ش                                      الف( شنیدن و دیدن ارزشمند هستند .

 .د( دیدن اطالعاتِ بیشتری نسبت به شنیدن به ما می دهد             ج( دو گوش داریم پس باید بهتر بشنویم .
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 ( مفهوم دو بیت زیر را در چند جمله بیان کنید ؟3

 تا کُره ی ماه تو را می برد                                                      نگر ره به کجا می بُرد  ،علم  -

 راه به سَر منزلِ مقصود بُرد                                            هرکس از علم و هنر سود بُرد       -

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

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

 

 کنایی پیدا کن و معنی آن ها را بنویس ؟ هرچه می توانی عبارتِ 16( در درس 4

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

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

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

 ( در شعرِ چشمه و سنگ کلمات مخفف و کلمات متضاد را پیدا کن و بنویس ؟5

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

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

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

اما دو جمله را  ،در اول جمله بین دو جمله به کار رفته باشد حرف ربط  هک، سه جمله پیدا کن  16( در درس 6

 به هم پیوند داده باشند ؟
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.......................................................................................................................................................................... 

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

 چند غلط امالیی وجود دارد آن ها را پیدا کن و درستِ آن ها را بنویسید ؟ یک یا ،( در هر جمله 7

 باید بگزاریم بیشتر به بازی برود . درس و مشقِ او را به خودِ من واگزار کن . -

 اینک به شکرانه ی این رهمتِ بزرگ الهی باید نزری بدهیم . -

 زده به چهره ی حسین نگریست .طبیب هیرت  ،عبداهلل برخواست و نگاهی به بیرون افکند  -

 طاب و توان می خواهد . ،پرسش های پی در پی حسین را دادن  خپاس -

 خط معرفی کنید ؟ چهار( درباره ی کتاب های فرهنگ لغت تحقیق کنید و یکی از آن ها را در 8

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

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

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

.......................................................................................................................................................................... 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــتست های درس 
 بدهید ؟ خپاس 3تا  1( با توجه به بیت زیر به سوال های 1

 تا کُره ی ماه تو را می برد                                کجا می برد                                    نگر ره به  ،علم  -

 ( بیت چند جمله است ؟1

 جمله 4جمله                         د(  3ج(            جمله             2ب(   جمله                         1الف( 

 ( کدام گزینه مفعول بیت های زیر را نشان می دهد ؟2

 تو   ،ماه  ،د( ره     تو                 ،کُره  ،تو                   ج( ره  ،ره  ،ب( علم     ماه          ،تو  ،علم الف( 

 ( چند مخفف درست است ؟3

 مخفف 3مخفف                     د(  2مخفف                 ج(  1ب(   ی مخفف ندارد               الف( کلمه

 پزشک در تقویم چه روزی است ؟( روز 2

 وعلی سینا              ج( تولد خوارزمی                د( تولد ابوریحانب( تولد اب تولد زکریای رازی     الف(

 ( اگر کلمه های زیر را به ترتیب حروفِ الفبا مرتب کنیم کدام کلمه سومین مرتبه می آید ؟3

 د( بتوانیم        ج( توانایی                         ب( می توانم                         الف( توانستن                

 ( در عبارت زیر چند غلط امالیی وجود دارد ؟4

هنگامی که به سفارش طبیب حسین را از پیش تو به » عبداهلل برخواست و نگاهی به بیرون افکند و گفت :  -

 زی خواب نداشت .اطاق دیگر بردیم او دو سه رو

 غلط 4د(            غلط              3غلط                          ج(  2غلط                        ب(  1الف( 

 ( قافیه در بیت زیر کدام است ؟5

 صود بُردراه به سَر منزلِ مق                                               هرکسی از علم و هنر سود بُرد  -

 سر ،مقصود                      د( هنر  ،ج( سود          هنر              ،ب( علم      بُرد               ،الف( بُرد 

 کیست ؟« مرد هزار ساله » ( نویسنده کتاب 6

 د( احمد بهمینار      ج( رضا حجت                 محمود میرکیانی         ب(       الف( اسفندیار معتمدی  

 ( کدام واژه با بقیه در یک گروه قرار می گیرند ؟7

 د( منقل              الف( انتقال                            ب( نقل                           ج( منتقل               

........................... آن را مشخص  ( در تصویرخوانی پس از درک محتوا و ارتباط میان اجزای تصویرها باید8

 کرد .

 یرِ منطقید( س         رِ داستانی           یب( کاستی                     ج( س موضوعات                      الف(

 در کدام گزینه حرف ربط بین دوجمله است ؟« که ( » 9
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 جنبم ز جای تو که ای تو که پیش                                    ( نجنبیدم از سیل زور آزمای         الف

 کز آن سنگ خارا رهی برگشود                                    و کوشش نمود        ب( بسی کند و کاوید 

 مرگ ناید به کار که از یاس جز                                       امیدوار                 ج( برو کارگر باش و 

 د( گزینه الف و ب

 چیست ؟« چشمه و سنگ » ( پیام شعر 10

 ب( در راه رسیدن به هدف نا امید نشدن                          ر کارها   الف( پایداری و استقامت کردن د

 د( همه موارد                                            ج( در راه رسیدن به هدف تالش و کوشش نمودن        

 ( منظور بیت زیر کدام است ؟11

 گرت پایداری است در کارها                                                       شود سهل پیش تو دشوارها -

 مشکلی پیش نمی آید ،الف( اگر در امور زندگی پافشاری نکنی 

 پایداری کن ،ب( اگر در زندگی مشکلی داری 

 ج( مقاومت در برابر رنج ها و سختی ها برای تو سودی ندارد

 سختی ها بر تو آسان می شود،  د( با پایداری و مقاومت

 

 

 

 

 

 

 ن ت ق ق خ خ خ : شانزدهم* خودسنجی درس 

     ابوعلی سینا اطالعاتی کسب کردم  ( درباره ی عامل موفقیتِ افراد بزرگ همچون 1

     های مختلفِ جمله آشنا شدم.( با قرار گرفتن حرفِ ربط در جا2

     ( به تحقیق و پژوهش عالقه مند شدم .3

 ن ت ق ق خ خ خ * والدین سنجی :

      است ( فرزندم به زندگی افراد بزرگ و دانشمندان عالقه مند شده1

     داد . خبه سواالتِ این درس با عالقه پاس (2

     گرفته است .مراحلِ تحقیق و پژوهش را به خوبی یاد  (3



 88  نی ( جزوه ی ادبیات فارسی پایه ی پنجم دبستان غیر دولتی دخترانه عدالت )گردآورنده : صفورا شیرا

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــواژه آموزی ***

 ترتیبِ اجزای جمله : جمله ها در حالت عادی ترتیب زیر را دارند :

 ( نهاد )فاعل( + مفعول + فعل           مادرم غذا را پُخت .1

 ی            هوا سرد گشت .( نهاد )غیرفاعلی( + مسند + فعل ربط2

صفت و دیگر اجزای جمله قبل از فعل می آیند و فعل در آخر می آید اما در شعر یا نثر ادبی گاهی جای  ،قید 

اجزای جمله جا به جا می شود . این جابه جایی در شعر بعضی وقت ها به دلیلِ رعایت وزن شعر می باشد . در 

 ا آهنگین شدن نثر ممکن است اجزای جمله جا به جا شوند .نثرهای ادبی نیز برای زیباترشدن ی

 چو بازآمدی ماجرا درنوشت                                   زشت        وگر خشم گیرد زِ کردارِ    مثال :

 ز وی بَریشود شاه لشکرکش ا                                                وگر تَرکِ خدمت کند لشکری     

 فعل          نهاد                                              نهاد        فعل                          

 از کتابِ کیمیای سعادت عُلما را اختالف است در سماء .   مثال نثر :

 عُلما در سماء باهم اختالف دارند .    شکل درست جمله      

ابتدا باید ، ایم برای بازگردانی شعر به نثر یعنی قرار دادنِ اجزای جمله در جای خودش قبال گفته  : نکته

 پس به کمک فعل اجزای دیگر جمله را پیدا کرده و درجای خود قرار دهیم . سفعل جمله را پیدا کنیم 

 رعایت نکات زیر ضروری است : ،برای بازگردانی شعر به نثر 

 ی آن حفظ شود .( موضوع اصلی شعر و شخصیت ها1

 ( زمان و مکان رویداد بیان شود .2

 ( در بیان رویدادها جزئیات دقیق نوشته شود .3

 ( نوشته شروع و پایان مناسبی داشته باشد .4

 ( برای جذابیت بیشتر از تخیل استفاده شود .5

 ( از نشانه های نگارشی درست و مناسب استفاده شود .6

بلکه باید آن را به  ،نثر به این معنی نیست که هر بیت را توضیح دهیم  برگردانِ شعر به صورتِ : نکته

 کوتاه ترین شکلِ ممکن اما گویا و رسا با نثری روشن و امروزی بنویسید .

 تواناست . ،هرکه دانا باشد        توانا بُود هرکه دانا بُود            مثال :

 دهمـفــدرسنامــه درس ه
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــم ـیـبیشتر بدان

شاعر و نویسنده ی قرن نهم هجری  ،ی جامی  االبرار نوشته هبحس برگرفته از کتابِ ،( حکایتِ جوان و راهزن 1

 است .

( نیایش درس آخر کتاب فارسی با دوبیت شعر از دفتر اول مثنوی معنوی و چند بند دعا از کتابِ فیه ما فیه 2

 د به پایان رسید .  جالل الدین محمد مولوی در راز و نیاز با خداون

: یکی از راه های مهم تقویت امال به کار بستنِ هم خانواده هاست . اگر شما کلماتِ هم  توصیه های امالیی

 به راحتی می توانید امالی صحیح آن ها را بنویسید . ،خانواده را بشناسید 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ــتمری
 دارد ؟( بیت زیر چند جمله 1

 بیا زین ره به قصر پادشاهی                                             بخور در سفره ی ما هرچه خواهی -

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

 ( شخصیت مور را در یک جمله تعریف کنید ؟2

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

راهزن و از بخوان و بیندیش هم می توانی  و وصفی پیدا کن و از حکایت جوانشش ترکیب  17( از درس 3

 استفاده کنی؟

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

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

 ( عبارات و ابیات زیر را به نثر ساده ی امروزی بازگردانی کنید ؟4

 

 می کرد زوری لخکه با پای م                                               موریدر سلیمان دید  به راهی -

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

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

 پیری جوانی که شد پیرایه ی                                                      بکوش اندر بهار زندگانی  -

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

. 

.......................................................................................................................................................................... 
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 گفت : نیکو آید از گوشت من هریسه -

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

 ولیکن همه موی بودش سپید                                           به چهره نکو بود برسانِ شید -

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

 بر درِ مسجد ایستاد تا صبح  -

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

 ( از شعر کار و تالش چه چیزهایی یاد گرفتی ؟ سه مورد بنویس .5

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

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

 ؟( جدول را کامل کن 6

 مخفف کامل

 رَه 

  ناگهان

 گرت 

 ناید 

  راهی

 

 ؟( مفهوم بیت زیر را در چند جمله بنویسید 7

 که شد پیرایه ی پیری جوانی                                                               بکوش اندر بهار زندگانی  -

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

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

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

 ( برای هر کلمه دو هم خانواده بنویس ؟8

 قناعت : -                                                                       عاقل : -

 جسم : -                                                                       تدبیر : -

 ( با حروف زیر چهار کلمه بنویس که دارای ارزش امالیی باشد ؟9

 م / ق / ط / غ / ل / ع / ص / ت / ح / س / و / ن / ی / ظ

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

                 .....................................................                         ........................................................ 
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 ان کتاب دو جمله پیدا کن که در آن ها از نشانه های ربط استفاده شده باشد ؟( از نیایش پای10

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

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتست های درس 

 ( مفعول در کدام گزینه به درستی مشخص نشده است ؟1

 ب( زِ مور آموز رسم بردباری                                               الف( ره امروز را مسپار فردا            

 ه به قصر پادشاهیرزین  د( بیا                                        ندهم به صد گنج   خج( من این پای مل

 ست ؟( در بیت زیر چه آرایه ی ادبی مشهود ا2

 جان را ،میازار از برای جسم                                                     رار گران مَکش بیهوده این با -

 د( تلمیح                   ب( تشبیه                          ج( تشخیص                 الف( تضاد                     

 ؟ ( کدام گزینه جمع است3

 الف( خونا به خوردن : کنایه از رنج و تحمل سختی زیاد

 ب( ره امروز مسپار به فردا : ضرب المثل است ) کار امروز به فردا واگذار کردن (

 ج( زِ هر بادی پریدی چون پرِ کاه : آرایه تشبیه دارد

 : خویش نهاد است ید( به زحمت خویش را هرسو کشید

 ور است به جز ...............نهاد در همه گزینه ها م( 4

 ب( وزان باد گران هردم خمیدی                                   می کرد زوری           خالف( که با پای مل

 د( رَه است اینجا و مردم رهگذارند                                     ج( زِ هرگردی برون افتادی از راه        

 نه مخفف نیست ؟( کدام گزی5

 د( دم                     ج( برون                 ب( کای                                               الف( زین           

 هم خانواده نیست ؟« عزم » ( کدام گزینه با 6

 د( عزیز               ج( عزیمت                   ب( اعزام                                       الف( عازم           

کدام گزینه با بقیه در یک گروه قرار  ،( اگر بخواهیم شبکه ی معنایی )یا همان آرایه ی تناسب( داشته باشیم 7

 گیرد؟ نمی

 د( بهار                       ج( زندگانی                           ب( پیری                        الف( جوانی            

 منظور شاعر از بهار زندگانی و پیرایه ی پیری چیست ؟« کار و تالش » ( در شعر 8

 الف( مال و ثروت            ب( دورانِ کودکی                       ج( دوران جوانی                د( علم و دانش

 ار نمی گیرد ؟( کدام واژه با بقیه در یک خانواده قر9
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 د( عنقا      الف( قناعت                        ب( قانع                              ج( اقناع                         

 ( ساخت کدام واژه با بقیه فرق دارد ؟10

 د( هشیاران                      ج( خوشتر        ( بردباری                      ب                 الف( خونابه  

 ( از رفتار مور چه می آموزیم ؟11

 ب( اهل کار و تالش باشیم                                                                الف( قناعت کار باشیم        

 د( همه موارد صحیح است                                                      امروز را به فردا نیفکنیم       ج( کار 

 مُلک به ترتیب به چه معنا هستند ؟ ،مِلک  ،مَلَک  ،( مَلِک 12

 پادشاه ،فرمانروایی پادشاه  نسرزمی ،زمین  ،فرشته الف( 

 فرمانروایی پادشاه نسرزمی ،زمین  ،فرشته  ،ب( پادشاه 

 پادشاه ،فرمانروایی پادشاه  نسرزمی ،فرشته  ،ج( زمین 

 زمین ،فرشته  ،پادشاه  ،فرمانروایی پادشاه  ند( سرزمی

 مِلک به ترتیب کدام است ؟ ،مَلَک  ،( جمع واژه های مَلِک 13

 مالئک ،ملوک  ،ب( امالک                                                 امالک              ،مالئک  ،الف( ملوک 

 مالئک ،امالک  ،د( ملوک                                                                 ملوک ،امالک  ،ج( مالئک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن ت ق ق خ خ خ * خود سنجی درس هفدهم :

( داستان های مختلف و شعرها را به خوبی خالصه کرده و 1

 مفهوم آن رادرک می کنم .

    

     رده ام .( درپیدا کردن نشانه های ربط مهارت پیدا ک2

     . ( کلمات هم خانواده را به خوبی می شناسم3

     ( با ترتیبِ اجزای جمله در شعر و نثر آشنا شدم .4
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 ن ت ق ق خ خ خ * والدین سنجی :

 جمالت و ابیات را ٬( فرزندم با توجه به ترتیب اجزای جمله 1

 به نثر امروزی بازگردانی می کند .

    

     ه صورت داستان می نویسد و بیان می کند .( شعر را ب2

     ( با ترتیب اجزای جمله در شعر و نثر آشنا شده است .3

 

 

 

 

 

 

حکایت همچنان باقی است ... ٬به پایان آمد این دفتر   
 



نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

|  | | نمونه سوال پنجم  | | جزوه آموزشی پنجم  | گام به گام رایگان پنجم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی
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