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فصل اول
اولسدر

:ازعبارتنداوآثار.ه شمارمی آیدق پس از انقالب باصرموفّعشاعران موي از:امین پورقیصر
.آینه هاي ناگهان اشاره کردس صبح،مثل چشمه مثل رود،به قول پرستو و،تنفّکوچۀ آفتابدر

اتوضیحی دربارة ومحتواي شعر پرداخته شده است که ابتددرس به ساختارازقسمتدراین 
.شودفهوم کامالً آشنامآموزبااین دوداده می شود تادانش و محتواساختار

ساختارشعر
:می گویندکه عبارتندازکه به آن ساختارشعراستهایی تشکیل شده قسمتیک شعراز

.یک بیت استکمترین مقدارشعر.رابیت می گویندک ازسطرهاي شعرهری:بیت
:مانند

نیستوابودکان رادتورادردي نیستاگردرخلوت نورخدا
.هردوردیف هستند»نیست،نیست«دوواژة

.هربیت شامل دوقسمت است که هریک ازبخش هارایک مصراع گویند:مصراع
:مانند

یک مصراع =خدادرهر دل بیگانه پیداست
یک مصراع =آشنانیست ولی بیگانه بادل 

شوند بعداز قافیه تکرار به پایان هرمصراع یادرپایان هربیت اگر واژه هایی بایک معنی،:ردیف
.به این واژه هاردیف می گویند

که کامالً شبیه به هم هستندت کنیدمصراع دقّدربیت زیربه کلمات آخرهر
من استنیمه شب همدم من دیده گریان 

من استناله مرغ شب از حال پریشان 
ردیف هستند)من است،من است( 
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کلماتاصلی آنها یکی باشد،درواقع بیت که آخرین حرفبه کلمات آخرهرمصراع یا:قافیه
.راقافیه گویندقافیه بایک آهنگ ووزن باشند

:بیتمانند
رهاترآبشارانازاي گیسوان رهاي تو

صفاترچشمه ساران صاف سحرباچشمانت از
.قافیه هستند)رهاتر،صفاتر(دوواژة
.اگر بیتی ردیف داشته باشد قافیه قبل از ردیف  می آید:نکته

:مانندبیت
نفسی می آید  اي دل که مسیحامژده 

که زانفاس خوشش بوي کسی می آید 
می آید ،می آید:ردیف
آمده اندکه قبل ازردیف ) نفسی،کسی:(قافیه
محتوا

که محتوانداشته باشد شعري.هرشعري پیامی داردکه این پیام همان محتواي شعراست
خواهد از مفاهیم درونی آن می ،می رودوقتی خواننده به طرف شعر.شعري پوچ وبی معناست

.    نمی دهدهرچه محتوا درشعرجذابترباشد،شعرتأثیرخودراازدست .شعر بهره ببرد
ر معنوي و عرفانی خودرادرقالب تصویر شاعرانه بیان داشته شاعر تفکّ»پیش از این ها«درشعر

است و پیامش که شناخت خداوند از دید کودك می باشد را بصورت شفاف وروشن به 
.نده منتقل کرده است خوان

.محتوایی دارنداختاروسپس شعرهابراي خود
:رابه کارببریداثر می توانید این پرسشهاهر)شکل بیرونی(براي بررسی ساختار

؟»نظم«است یابه»نثر«متن اثر به)1
؟»ادبی«است یا»زبانی«شیوة بیان نوشته) 2
؟»دشوار«هستند یا»ساده وقابل فهم«واژه هاي متن)3



٣

سؤالنمونه 
زیرنمونۀبهو پاسخ دهیده کنیدتوج.

که جمال توچراغ چمن است بلبلی شیفته می گفت به گل    

رخ من شاهدهرانجمن است امروزکه زیباوخوشم    :گفت

کیست آنکس که هواخواه من استچونکه فرداشدوپژمرده شدم    

چوگه  شام بیایی،کفن است به تن،این پیراهن دلکش من   

که تورابرگل دیگر وطن است  حرف امروز چه گویی، فرداست     

همه جاسرووگل ویاسمن استهمه جابوي خوش وروي نکوست   

سخن است آنکه همی بر دهن استعشق آنست که دردل گنجد       
کارباید،سخن است این،سخن است بهرمعشوقه بمیردعاشق       

تو،بسیاردرین نارون استچونمی شناسیم حقیقت زمجاز    

؟»نظم«است یابه »نثر«متن به )1
؟»ادبی«است یا» زبانی«شیوة نوشته )2
؟»دشوار«هستند یا »قابل فهم وساده«واژه هاي متن )3
دربارة محتوا شعر دوسطر بنویسید؟)4
هارادراین شعر پیدا کنید؟قافیه )5
ردیف هارا مشخص کنید و بنویسید؟)6



٤

درس دوم    
هنر.قاجاریه استازشاعران دورة»قاآنی«ص به شیرازي متخلّ...میرزاحبیب ا:قاآنی شیرازي

آرامگاه .نوشت»سعديگلستان «رابه شیوة»پریشان«وي کتاب.سرایی استدر قصیده او
.  درشهرري است)ع(حضرت عبدالعظیماودرکنارجوار

تشبیه
:تشبیه چهاررکن دارد

1(همشب)داریمتشبیه کردن آن راچیزي که قصد:)لرکن او.
2(ه بهمشب)کلمه اي که کلمۀ دیگربه آن تشبیه می شود:)مرکن دو.
:بعضی ازادات تشبیه عبارتنداز.نشان دهندة پیوند شباهت است: )مرکن سو(وجه شبه)3

...تشبیه وبسان،همچون،همانند،مثل،مانند،
. صفت یا ویژگی مشترك بین مشبه ومسبه به است:)رکن چهارم(ادات تشبیه)4

.خون شهید چون شقایق سرخ است: مانند
)استسرخ:وجه شبه(،)شقایق:مشبه به(،)چون:ادات تشبیه(،)خون شهید:مشبه(

.شوندحذف می بیت یا عبارت درگاهی اوقات ادات تشبیه ووجه شبه :نکته
.خورشیدندشهدا:مانند

)خورشید:مشبه به(،)شهدا:مشبه(
بلکه جابجایی طورمرتب، پشت سرهم نمی آیند،ارکان تشبیه بهشعردربیت هاي:نکته

:مانندداردارکان وجود
زیرخاك کنل کن اي فقیه    یاهر چه خوانده اي همه درچوخاك تحمگفتابرو

)تحمل کن: وجه شبه(،)چو:ات تشبیهاد(،)خاك:بهمشبه (،)فقیه:مشبه(
نمونه سؤال

وبنویسیدکردهپیداراتشبیهزیرارکاننمونه هاي در.
.همچون باران پرازطراوت بوداو)1
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.ه چمن روشن وواضح بودحرفهایم مثل یک تکّ)2
.دل مادرم همانند آسمان بیکران زالل وپاك است)3
.گشت ودورخسار ة چون گل بیفروختشادمان- 4
غریبی آه چه آرام وپر غرورگذرداشت         زندگی من چوجویبار)5
فارغ از /یش مانند النه هاي خالی سیمرغان که چشم ها/ومن به آن زن کوچک برخوردم)6

ت بودمحب.
تواشک مرامانیمن چشم تورامانم اي شاهدافالکی درمستی ودرپاکی          )7
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رس سومد
)حروفنغمۀ(آراییواج

تکرارمکرریک یا.است درواژه هاي یک مصراع،بیت یاعبارت)صامت یا مصوت (تکرار یک واج
.عبارتواج دربیت،مصراع یا

:    هستندوعبارتندازدودستهمصوتها
اي-او-آبلندتهاي مصو
َُِکوتاه   تهاي مصو

.درواج آرایی نقش داشته باشندکه خود یک واج هستند ومی توانند 
: مثلبقیۀ حروف الفباي فارسی صامت هستند

»....ب،پ،ت،د،ذ،ر،ز،ژ،ج،چ،ح،خ،س،ش،ص،ض،ط،ظ،و«
تکرارشود وواج آرایی بسازدبایدیک واج حداقل سه بار : هتوج.
:مانند

. تکرارشده اند)بار3ومصوت (،)بار3شصامت (به گوش هوش نیوش از من 
خروش ازخم چرخ چاچی بخاستست خم کردوچپ کردراست        براورا
.)مصراع دومدرخ،چصامت (،)درمصراع اولرصامت (تکرار

نمونه سؤال
یابیدزیربوعباراترادرابیات)حروفنغمۀ(آراییواج.

که از جهان ره ورسم سفربراندازمرودیارآن چنان بگریم زار   به یادیا)1
ه پردازمبه هاي هاي غریبانه قصنمازشام غریبان چوگریه آغازم   )2
ماربین پیچیده درساق گیاآساي من ماردیدي درگیاپیچان کنون درغارغم  )3
استپایان شب سیه سپیددرنومیدي بسی امید است        )4
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درس چهارم 
فعل

گرفتن یا پذیرفتن کاریاداشتن حالتی رادرزمان که انجام کلمه اي است «:تعریف فعل
».بیان می کندآینده گذشته،حال،

معموالً درآخر جمله می ش جمله و محور معنایی آن است کهبخاصلی ترین فعل 
مفهوم . مفهوم شخص نیز وجود دارددرفعل،.آیدوبرخالف کلمه هاي دیگرصرف می شود

.دهدگوینده فعل رابه خود نسبت میشخص یعنی اینکه 
م می گویند آن را اول شخص یا متکلّگوینده فعل رابه خود نسبت دهد،اگر )1

: فعلمانند
.عمل پوشیدن رابه خود نسبت داده استپوشیدم ومنیعنی پوشیدم

نسبت دهد،دوم شخص یا اگر گوینده فعل رابه مخاطب یعنی به طرف صحبت خود)2
.مخاطب است شنونده  یا

: فعلمانند
.نوشته بودي و عمل نوشتن رابه فرد مخاطب خود نسبت می دهدتویعنی بودينوشته 

اگر گوینده فعل رابه فرد دیگري نسبت دهد،آن سوم شخص یا شخص غایب است که )3
:فعلمانند. حضور ندارد
که حضور نداردنسبت داده شده عمل گفتن راشخص غایبگفته است واویعنی گفته است

.است
اسم

نامیدن کسی یا چیزي به براي راجمع بست وکلمه اي است که می توان آن«:تعریف اسم
».کی ازاجزاي تشکیل دهندة جمله استیاسم .به آن نسبت دادو می توان امري راکارمی رود

:مانند
.اسم است»نفت«عی سیاه رنگ است    نفت مای
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یعنی اینکه نقش . مختلفی رامی پذیردو نقش هايدردیگر بخش هاي جمله می آیداسم
.می توانند اسم باشندنیز»مفعول و متمم«هاي

امااسم دربخشهاي .ی را نمی پذیردهیچ نقشل درجایگاه فعلی خود قرارمی گیردوفع:نکته
.می تواند نقش بپذیردنیزجمله دیگر
:مانند

.اسم است»یلدا« .   دوستش دعوت شددیلدا به تولّ
است اما دراینجا نقش اسم را هم مفعولدرواقع »گلدان را«.طاقچه گذاشتمروي گلدان را
.می گیرد

است امادراینجا نقش متممنقشش »فهانسفر اصاز«.    اصفهان خاطرات زیادي دارمازسفر
.اسم رادارد

نمونه سؤال
1(کنیدزیرپیداهارادرجمالتفعل

.سپیده درآسمان نمایان گشت)1
.بلبالن درختان بیدرابه رقص آوردندموسیقی بادوآواز)2
.دیشب صداي تیشه از بیستون نیامد)3
.مادران دلسوز فرزندانشان هستند)4
2(اسم را درجمالت زیرمشخص کنید.

.مردم رستم را پهلوان می دانستند)1
.باروي باز از مردم استقبال می کرد)2
.مادررابراي آرامش دلش بهانه کرده بود)3
.خاك بازي بودندبچه ها مشغول )4
.اززندگی فاصله گرفت)5
.به سرعت کودك رابه بیمارستان رسانید)6
.خدارا دروجودت پیدا کن)7
.پروانه ها پیلۀ خودراپاره می کنند)8
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درس پنجم 
تحصیالتش درمدرسۀدارالفنون تبریزصورت . ازنوادگان فتحعلی شاه قاجاربود:ایرج میرزا

ایرج مسائل مختلف شعر.با کناره گرفتشاعري درابتداشاعردربارقاجاربوداماخیلی زوداز. گرفت
.بیان می کندداراجتماعی رابازبانی ساده و شوخی هاي نیش 

ادبیات اندرزي یا تعلیمی
دارندکه درآنها،راه بهترزیستن نوشته هاییت ها،سروده هاونویسندگان همۀ ملّشاعران و

هاادبیات اندرزي یاتعلیمی نوشتهوخوشبختی وسعادت رانشان می دهند به این سروده هاو
آموزش دادن وتعلیم دادن هدفش.دارند...این نوع ادبیات محتوایی اخالقی،اجتماعی و.گویند

.ادبیات تعلیمی اندرزدادن استمی باشد،درواقع کار
: مانند

که جان تو مرغی است نامش نفس؟استخوانی قفس؟ اي خبرداري
رددبه سعی توصیدره نگدگرچومرغ ازقفس رفت وبگسست قید    

بگذشت و عالم گذاشتدرآن دم کهسکندرکه برعالمی حکم داشت      
)بوستان(ستانند و مهلت دهندش دمی میسرنبودش کزاوعالمی      

انسان به مویی بند است که اگر نفس پایین برود وباال نیاید دیگر عمر:نکته اندرزي داستان
همه مقام و منزلت که دراین دنیاداشت،با یک اسکندر باآن.تن آدمی بر نمی گرددبه جان

مرگ هم به اویک لحظهاو فرصت نداشت و.عمرش به پایان رسیدلحظه نفس نکشیدن ،
.ندادنفس کشیدن مجددرا

.زندگی رابکند و عمرش رابیهوده هدر ندهدانسان بایدنهایت استفاده از:نتیجه



١٠

نمونه سؤال
زیررابنویسیدیااندرزيتعلیمیادبیاتپیام.

را غنیمت می شمردزابلهی آندزدکی از مارگیري ماربرد    
ازارزاردزد اورمارکشت آنوارهیدآن مارگیراززخم مار     

گفت از جان مارمن پرداختش مارگیرش دیدپس بشناختش     
انم ازوکش بیابم ماربستدردعامی خواستی جانم ازو        

د من زیان پنداشتم آن سود بودعامردودشد    کانشکرحق را
وزکرم می نشود یزدان پاكهالك دعاهاکان زیانست وبس 
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درس ششم
جامع «ن بزرگ قرن یازدهم هجري است واثرمعروف اونویسندگااز:روديدحبله محم

.نام دارد»التمثیل
گروه اسمی 

یک کلمه نقش مهمی داردکه به یکی ازارکان جمله گروه اسمی است ودریک گروه اسمی
بخش هاي دیگر هستۀ گروه اسمی،همان اسمی است که کلمه هایا.گفته می شود»هسته «آن

اضافه داشته باشد می توان آن نقش نماياولینهسته اي کهمعموالً.شودبه آن افزوده می 
:مانند. راگسترش دادویک گروه اسمی راساخت

،آن اضافه کنید»پاییز«واژة دیگري بهیک کلمه یاااگرمت اتنهاسیک واژه یاکلمه اي »پاییز«
.داده ایدسترش گرا

:مانند
واژه رابه پاییز اضافه می نقش نماي اضافه که یک(  ِ ،)هسته:پاییز:(زیباپاییزِ
).اضافه شده است»پاییز«واژه اي است که به »زیبا«(،)کند
یا 

.  ودمی رمهمترین جزءگروه اسمی به شمارکه )پاییز:هسته(:انگیززیباي دل پاییزِاین 
ه وواژه آمداست،»پاییز«قبل از هسته که »این«واژة.دوباره گسترش داده شد»پاییز«واژة
شده وگروه اسمی گسترش هسته د که باعث نپس از هسته آمده ا»زیبا،دل انگیز«هاي

.رابوجود آورده اند
یابندو سترش،می توانند گمی رونداربکمفعول و متمم نهاد،که درجایگاههااسمبرخی از:نکته

.به شرط اینکه فقط اسم باشندگروه اسمی راتشکیل بدهند
:می شودتبدیل»هسته«که به» نهاد«مثال براي)1

یک واژه به معلّم اضافه است،اینک )نهاد: ممعلّ(=انش تعلیم می دهدبه دانش آموزممعلّ
.گسترش یابدکنیدتا



١٢

گروه اسمی =» معلّمِ کوشا«
: پس
»ممعلّ«یعنی نقش)صفت:کوشا(،)هسته:م معلّ:(کوشابه دانش آموزانش تعلیم می دهدمِمعلّ
.را می گیرد»هسته«اینک نقشابود ام»نهاد«قبالً

:می شودتبدیل»هسته«بهکه »مفعول«مثال براي)2
اضافه به آن ) کلمه(یاچندواژهیک اگر.است) مفعول:اتاق(=زهرااتاق رابه دوستش نشان داد

.دیل می دهیتشکرایک گروه اسمی کنید
گروه اسمی =  » اتاقِ زیباي دلباز«

:پس
دوواژه اي )زیباي دلبازش (،)هسته:اتاق.   (دلبازش رابه دوستش نشان دادزیباي زهرااتاقِ

.نده اآورداضافه شده وگروه اسمی رابوجود»اتاق«هستند که به
:شودتبدیل می »هسته«بهکه »متمم«مثال براي )3

به ) کلمه(واژهاست   اگریک یاچند)متمم:المپیاد=(راه یافتدانش آموز به المپیاد
.اضافه کنید یک گروه اسمی ساخته ایدالمپیاد«واژة

گروه اسمی = » المپیاد بزرگ جهانی«
:پس

دانش آموزبه المپیاد المپیاد«واژةبه)بزرگ جهانی(،)هسته:المپیاد(.جهانی راه یافتبزرگ«
.بدست آمده استوگروه اسمی شدهاضافه

نمونه سؤال
1(به گروه اسمی تبدیل کنیدهارادرجمالت زیرنهاد.

.خدا بر تمام اعمال ما ناظر است)1
.می دهددانش آموز تکلیف خودرابه موقع انجام )2
.گل به کوهستان زینت می بخشد)3



١٣

2(کنیدتبدیلاسمیگروهزیربهرادرجمالتمفعول.
.زهراچمن را آب داد)1
.بستیرستم رخش رابه درخت)2
.آموختفرزندشرابه ادب درس مادر)3
3(متمم هارادرجمالت زیربه گروه اسمی تبدیل کنید.

.می اندیشندپدر به آینده)1
.ازخاك ایران بیرون کردندرزمندگان دشمن را)2
.داردم از دانش آموزان انتظاردرس خواندن معلّ)3
4 (بسازیداسمیگروهزیرهايواژهبا.

:خداوند) 4:           گل)1
:دست)5:      دریا)2
:                      سهراب)6:       دفتر- 3
5 (رابیابیداسمیهايزیرگروههايدرجمله.

.درخت سرونماد بلند قامتی است)1
2(دازشب یلدا خاطرات خوبی داردمحم.
.می بیندشم تیزبینش عمق دریاراچمرغ دریایی با)3



١٤

درس هفتم 
د ل تولّدلیل محه ي بو.شاعرقرن نهم هجري استنورالدین عبدالرحمان جامی،:جامی

دیوان . تلخیص می کرد»جامی«دوستداري شیخ االسالم احمدجامت وبه علّ»جام«خود
بهارستان ،نفحات االنس و)فت مثنوي به تقلید ازخمسۀ نظامیشامل ه(اشعار،هفت اورنگ

.ي می باشندوازآثار
مثنوي 

هیچ کدام از مثنوي یا دوتایی که هربیت آن قافیه اي مستقل داردو.یک قالب شعري است
هاي داستانبیتهادرمثنوي محدود نیستندوبراي .هر بیت به دیگري ارتباطی نداردقافیه هاي

شاهنامۀ فردوسی،بوستان : ازمهمترین مثنوي هاي فارسی عبارتند.استفاده می شوندطوالنی 
.مثنوي مولوي و لیلی و مجنون نظامی استسعدي،

.ه کنیدبیان شده است توج)شعر(مثنوي مولوي که به صورت داستان به نمونه اي از
باخداش خودساده وبی آالیبازبانچوپانی .وچوپان است)ع(داستان مربوط به حضرت موسی

ازطرف .راسرزنش نمودچوپان ن،کردطراینگونه صحبت به خا)ع(موسی. صحبت می کرد
ة من اینگونه صحبت کرده اي واوراازمن که تو چرابابندوحی آمد)ع(خداوندبرموسی

پیام وحی رابه وي وازاو عذرخواهی کردبه دنبال چوپان رفت اوراپیداکردو)ع(موسی.دورساختی
.رسانید

واي الهاي خدا:کوهمی گفتک شبانی رابه راه    دیدموسی ی
قت دوزم،کنم شانه سرتچارشوم من چاکرت؟     توکجایی تا

وقت خواب آید،بروبم جایکتدستکت بوسم،بمالم پایکت    
مان  منجمله فرزندان و خان ومن       فدایت جان اي خداي من،

هیهاي من اي به یادت هی هی ومن     همه بزهاياي فداي تو
غمخوارباشم همچوخویشمن توراآیدبه پیشگرتورابیماري

!خودمسلمان ناشده کافرشدي! ،حال خیره سرشديموسی:گفت
!دهان خودفشارپنبه اي اندرست وفشار   این چه ژاژست وچه کفر



١٥

از پشیمانی توجانم سوختیم دوختیموسی دهان:گفت
سرنهاداندربیابان وبرفتجامه رابدریدوآهی کردتفت

بندة مارازماکردي جدا:        خداوحی آمد سوي موسی از
آمدينی براي فصل کردنتوبراي وصل کردن آمدي        

ما درون را بنگریم و حال را قال را                مابرون راننگریم و
...و مذهب خداستت عاشقان را ملّهمه دین ها جداست     ت عشق ازملّ

درپی چوپان دوید دربیابان،چونکه موسی این عتاب ازحق شنید    
مژده ده که دستوري رسید : گفتبدید                  عاقبت دریافت واورا

...هرچه می خواهد دل تنگت بگويتربیتی مجوي                هیچ آداب و
.اي جداگانه استهربیت داراي قافیه 

نمونه سؤال
بنویسیدوبیابیدمثنويیاشاهنامهازتعلیمیادبیاتنمونهیک.



١٦

درس هشتم 
کرده )ع(حوزة معارف اهل بیت وقف پژوهش و مطالعه درعمرش را:حکیمیمحمود

، زندگانی )ص(دسیرت وشخصیت حضرت محم،)س(زندگانی حضرت زینب:ازآثاراو.است
حس ششم ،داستان هاي آموزنده براي کودکان،آموزش کودکان نابیناو)ع(حضرت امام حسین

.آثاراوهستندازت نیزبسوي ساحل وپیام آور محبوجدان،:درحوزة داستان.می باشند
)صفت بیانی(1یاسمهايوابسته

هیم دربارة وابسته هاي اسم حاال می خوا.دردرس ششم باگروه هاي اسمی آشناشدید
.هستندکه مربوط به گروه هاي اسمی توضیحاتی داده شود

:ابتدا بایک نمونه شروع می کنیم
.گروه اسمی استیک »زیباي خلیج فارسساحلِ «
هسته شده وگروه گسترش هستندکه باعث لمه هایی زیباي خلیج فارس ک(،)ساحل:هسته(

) اسمی رابوجودآورده اند
صفت بیانی 

.توضیحی می دهدواژه هاست که دربارة اسم واژه یاگروهی از
: مانند
.اسم آمده استبعداز» آموزنده«صفت است، چون»آموزنده«واسم »کتاب«واژة=آموزندهکتابِ
:مانند

.از اسم آمده استصفت است وبعد»چوبی«اسم و»قلم«واژة=چوبیقلمِ
.صفت بیانی می گویندهایی که پس ازاسم می آیندبه صفت

.می باشد)بزرگ صفت بیانی(است،سوماً) هسته:شهر(است،دوماًاوالًیک گروه اسمی =بزرگشهرِ
وابسته به یکدیگر( ِ)هایی که پس ازاسم بیایندوازطریق نقش نماي اضافهبه صفت

. گفته می شود»وابستۀ پسین«دشون



١٧

:مانند
ده آماسمچون بعداز،آرامش صفت بیانی است(،)نقش نماي اضافه(( ِ)،)هسته:باغ=(آرامشباغِ

)ین می گویندبه اسم است،وابستۀ پسووابسته 
)ین صفت بیانیوابستۀ پس: بیکران (،)نقش نماي اضافه(( ِ)،)هسته:دریا(=دریاي بی کران

نمونه سؤال
1(هاي بیانی را بیابیددرجمله هاي زیرصفت.

.دراستان ازآنِ خودکردل رارتبۀ اوسعیدباهوش،)1
.آموختندمبارزان میهن،درس مقاومت رابه جوانان )2
.تلویزیون امشب فیلم جالبی را نشان می دهد)3
.دنمادر موج می زمهرباندرچشم محبت)4
.م مدادزیبایی به شاگردش هدیه دادمعلّ)5



١٨

درس نهم 
دسیاراجتماعی و طرفد،سیاسی،فلسفیکارو عقایدمردي داراي اف:ین اسدآباديجمال الد

هاي حادیه دولتوحدت بین مسلمانان و تشکیل اتّآزادي درکشورهاي شرقی وایجاداستقرار
استانبول مسموم در) ق.ه1314(رامنتشرکردودرسال»عروة الوثقی«روزنامدرپاریس .اسالمی بود

.شد
.تیموري واوایل دورة صفوي استور اواخرعهدمشهسازاش ومینیاتورنقّ:کمال الدین بهزاد

.اشی می آموخته استقّنل نزدبهزادشاه طهماسب او.ش کمال الدین بودلقب
جناس 

.معنی متفاوت باشندجناس گویندادرشبیه به هم باشندامهرگاه دوکلمه باشکل یکسان یا)1
: مانند

چنان چون شده باز جوید روانسوي آب روان   خرامان بشد
،پس واژه »روح وجان«م یعنیدرمصراع دو»روان«،»جاري«ل یعنیدرمصراع او»روان«

.می باشندپس جناس وتندمتفاادرمعنابایکدیگرامهردو شبیه هم هستند»روان،روان«هاي
.حرف باهم مشترك باشند آنهانیز جناس هستندهرگاه دوکلمه درچند)2

:مانند
می کّنی بیخ خویش وگرمی کُنی،مکن تاتوانی دل خلق ریش

.می توانند جناس باشنددارندواشتراك »ي،ش«درحروف»ریش وخویش«دوواژة
کند یتروخوش آهنگ ترمرا زیباحروف مشترکی که ازیک جنس باشندوشعرونثر:پس

.جناس می گویند
نمونه سؤال

بیابیدراهازیرجناسهايدرنمونه.
برپرم بااومن ازماهی به ماهگربیابم یوسف خودرازچاه        )1
که ترسم که رخشم شدازکار سیرچنین گفت رستم به رهام شیر      )2
گل گل ازخارم برآوردي وخارازپاي وپاي از/آمدي محبوب سیم اندام سنگین دل گرم باز)3



١٩

به گوش آمدش بانگ رخش مراچودیدآن درخشان درخش مرا  )4
حال رامادرون را بنگریم ومابرون راننگریم وقال را  )5



٢٠

درس دهم
ادق امیري معروف به ادیب الممالک،شاعروروزنامه صدمحممیرزا:ادیب الممالک فراهانی

لقب ادیب اوپس ازمهارت وشهرت درشاعري، مظفرالدین شاه به او.صر مشروطه بودعنگار
.الممالک داد

2یوابسته هاي اسم
وابستۀ پیشین هایی هستندکه پیش ازهسته می آیندوبه آن هاپیشین صفتهاي صفت

.گفته می شود
.هاي پیشین هستندصفتصفت اشاره وصفت شمارشی از

 صفت اشاره
صفتهستندکه هرگاه همراه اسم بیایندصفت می شوند،»آناین،«صفت اشاره دراصل دو لفظ

همان این،آن،همین،:هاي اشاره عبارتنداز
: مانند

) صفت اشاره:آن(،)هسته:باغ(،)صفت اشاره:این(،)هسته:گل:(آن باغ چیدماین گل رااز
،)هسته:فروشگاه(،)صفت اشاره:همین(،)هسته:قلم(:خریدمفروشگاههمان ازهمین قلم را

) صفت اشاره:همان(
وابسته هاي درجمالت باال چون قبل  ازهسته آمده اند»،هماناین،آن،همین«واژه هاي

.باشندصفت اشاره میپیشین،
 صفت شمارشی

.شامل می شوداز عددیک تابی نهایت را.یان می کندبصفت شمارشی،شماره وتعدادهسته را
:مانند

چون قبل ازهسته :سی(،)هسته:سال(:     کشیدزحمت براي شاهنامه فردوسی سی سال 
) پیشین صفت شمارشی استوابستۀ،آمده



٢١

یا 
،یشینپوابستۀ:چهاردهمین(،)هسته:روز: (راپشت سرگذاشتخودروزنمایشگاه چهاردهمین

) صفت شمارشی 
نمونه سؤال

کنیدرامشخصاسمیگروهوابستۀونوعزیرهستههايدرنمونه.
.این دوویالي بزرگ به ساحل زیبایی خاصی داده است)1

2(سعدي به اوج خودمی رساندهاي عاشقانه رالین غزلاو.
.مسافرت برگشتدیروزازدوستم همین )3
.ارمین مسابقه ازشعرخوانی شاهنامه استاین چه)4
.قوم مغول درآن شب نحس مردم ایران رابه خاك وخون کشید)5



٢٢

درس یازدهم
دبلخی،معروف به مولوي از شاعران وعارفان بزرگ ایران درقرن جالل الدین محم:مولوي

مکتوبات و مجالس سبعه شمس،فیه مافیه،مثنوي معنوي،دیوان :آثاراوعبارتنداز. هفتم است
.است

3یوابسته هاي اسم
.می باشندکه جزءوابسته هاي پیشین بی دوصفت دیگري هستندصفت تعجصفت پرسشی و

پرسشیصفت
ازپرسشبرخی.کندمیوسؤالپرسشیامقدارهستهیاچگونگیازنوعباآنکهاستصفتی

...و،چگونهکدام،چند،چه: هاعبارتنداز
:مانند

) پیشین صفت پرسشیوابسته:چه(،)هسته: دانشگاه(برادرت استادچه دانشگاهی است؟  )1
)وابسته پیشین صفت پرسشی :کدام(،)هسته: استان(شهردزفول درکدام استان قراردارد؟   )2
)وابسته پیشین صفت پرسشی :چند(،) هسته:بار(شده اید؟   شماچندبارسوارهواپیما)3

ازنوع دانشگاه سؤال می کنید)چه( باکلمۀل درجملۀ او.
.استان سؤال می شودازنوع شهردر)کدام(م باکلمۀجملۀ دودر

. شمارة سوار شدن به هواپیما پرسش شده است ازمقدارو)چند(درجملۀ سوم باکلمۀ
بیصفت تعج

.مقدارهسته می رساندیاچگونگی ب گوینده را ازتعجصفتی است که همراه اسم می آیدو
صفت تعجبرخی از.ب گوینده رامی رساندبی با آهنگ خاصی تعجبی کلمه هاي تعج

چه،عجب:عبارتنداز
: مانند

)بیپیشین صفت تعجوابسته:عجب(،)هسته :آسمان!=(امروزعجب آسمان پاك وآبی بود
)بیوابسته پیشین صفت تعج:چه(،)هسته:ترافیک!=(ترافیکیچه 



٢٣

.بی استفاده شده استازصفت تعجهاي باالجملهیک ازدرهر
نمونه سؤال

کنیدوبنویسیدرامشخصوابستهونوعزیرهستههايدرجمله.
د شد؟متولّنیمادرکدام شهر)1
! شده استچه فروشگاه بزرگی افتتاح)2
!عجب گل زیبایی درباغ روییده است)3
نیامد؟همریم براي چه به کتابخان)4
در کدامین شعرم تورامدح کنم؟)5



٢٤

درس دوازدهم
،کتابنویسندة:انقالب اسالمیپیروزيدرآمدي برادبیات داستانی پس ازکتاب 

داستانی ازروزگار مشروطه تا تاریخی ادبیاتفریدون اکبري شلدره که درآن به سیر
پیروزي انقالب اسالمی محوراصلی کتاب، داستان نویسی پس از.پرداخته شده است1377

.ایران است
کنایه

جمالت وعبارات بسیاري درزبان فارسی وجودداردکه هرفارسی زبانی به راحتی درمی یابدکه 
منظورنویسنده یاگوینده ازبیان آنها،چیزي غیرازمعناي ظاهري ولفظی آن جمالت وعبارات 

.می باشد
اي بادومعنی دورونزدیک در اصطالح جمله .کنایه درلغت به معنی پوشیده سخن گفتن است

درواقع کنایه .ه طوري که معنی دورموردنظرشاعر یانویسنده باشدب.می رودبه کاردرشعریانثر
. به تالش واداردتابه معنی آن دست یابدباعث می شودکه ذهن خواننده را

.گونه اي است که حرف رابصورت غیرمستقیم به خواننده القامی کند
: مانند

بادولب پرزپندهمه دل پرازبیامدچنان تالب هیرمند  
.اندوه استزحسرت وکنایه ا»دل پرازبادداشتن«دراین بیت

:یا مانند
.کنایه از باتجربه بودن است »بودنریش سفید«:فالنی ریش سفید محله است

طوالنی کسی که عمرطوالنی پشت سرگذاشته است وسردو گرم روزگارچشیده وبراثر:یعنی
ادي رابه اوآموخته تجربه هاي زیسفیدشده،همچنین روزگارو ریش هایش،موهابودن عمر

. است ،این کنایه رابه کارمی برند
نمونه سؤال

بیابیدزیرهايهارادرنمونهکنایه.
.دهانش بوي شیر می دهدهنوز)1
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مگوي کزین جنس بیهوده دیگرسرخ روي  برآمدي زسوداي من)2
نگه داردفرشته ات به دودست دعادال معاش چنان کن که گربلغزدپاي    )3
گندم از گندم بروید جوزجومکافات عمل غافل مشو   از)4
.چشم به راه توست)5
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درس سیزدهم
منطقۀ دراو.استسرایان بزرگ عاشورایی عصرقاجارمرثیهازشاعران و:فدایی مازندرانی

به نظم تاریخیمعتبرواقعۀ کربال رابرپایۀ اسناداو.دودانگۀ شهرساري زندگی می کرد
»یا حسین«شعر.بخش نخست دیوان شعراودرقالب ترکیب بند سروده شده است.درآورد

مقتل «ده هاي وي به عنوانکلیات سرو.عاشورایی به حساب می آیدازطوالنی ترین قصاید
.چاپ رسیده است به»منظوم فدایی

ردیف
راع یادرپایان هربیت اگرواژه هایی بایک معنی، هرمصپایانبه.شعراستازاجزايیکیردیف

.به این واژه هاردیف گویندبعدازقافیه تکرارشوند
.یک جمله باشدیاچندواژه یاردیف می تواند یک:نکته

:ردیف به صورت واژه
: مانند

دیدروي یارخودهرآینهآینه  اي خنک جانی که درهر
.ردیف می باشند)آینه،آینه(مثل هم هستند پس»هآین«ه کنید،دوواژةمصراع توجدرپایان هردو

یا
گرچمن گردیدمی چون صبادایم به بویشنگ رویش درچمن گل باسمن گردیدمی        همر

.ردیف هستند»گردیدمی،گردیدمی«
:ردیف بصورت جمله
نداردکه خانۀ دل بی رخ تونورآدرنداردتونوربیاکه خانۀ دل بی رخ 

.یک جمله است که ردیف می باشد»نداردتونورخانۀ دل بی رخ «
نمونه سؤال

راپیداکنیدزیرردیفبیاتادر.
روشنی ازآسمان نازل شدندآیه هايباطل شدندهانیرنگکم کم ازسوي خدا)1
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ین حکیم سخن درزبان آفربه نام خداوندجان آفرین )2
آیا بودکه گوشۀ چشمی به ماکنندآنان که خاك راکیمیاکنند )3
میخانه کرده اسیرسردرمزاق تومرادیوانه کرده)4
تنگ شد                ازدوباره کربال هم جنگ شد دیگرسینه هامان بار)5
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)به عهده دانش آموز(درس چهاردهم درس آزاد 
)به عهده دانش آموز(درس پانزدهم درس آزاد 
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درس شانزدهم
اوبه زبان هاي .دشددمشق سوریه متولّکه درنویسندگان عربازبزرگترین شاعران و:قبانینزار

.ط بودمسلّاسپانیاییفرانسوي، انگلیسی،
)صفت مبهم(4یوابسته اسم
.هسته می آیداي پیشین صفت مبهم است که قبل ازوابسته هیکی دیگراز

صفتی است که همراه اسم می آیدونوع و چگونگی ومقدارآن رابطورنامعین :صفت مبهم
.نامشخص می رساندو

برخی،چندین،چند،اندکی،خیلی،هر،فالن، بعضی،:هاي مبهم عبارتندازصفتبرخی از
... بسیاري و،

:مانند 
قبل ازهسته آمده ومشخص نمی : فالن(،)هسته:کتاب=(دوست دارداحسان فالن کتاب را

)پس وابسته پیشین صفت مبهم است.را دوست داردچه نوع کتابیکندکه احسان 
یا

چون نوع گل را نجاایدر)وابسته پیشین صفت مبهم:هر(،)هسته:گل=(چیدهرگلی رانباید
.مبهم استصفت ص نمی کند پس مشخ

نمونه سؤال
بنویسیدپیداکنیدورامبهمزیرصفاتهايدرنمونه.

.به چندین فروشگاه سرزدزهرا)1
. هرس کردباغبان بعضی درختان را)2
.رعایت نمی کنندقانون ترافیک راراننده هابرخی)3
.بهره نمی گذاردبیدهاي خونصیحتاستادهیچ دانشجویی رااز)4
.مادرم هر حرفی راقبول نمی کند)5



٣٠

درس هفدهم
به ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ورينویسندةاین کتاب لُردآویب:کتاب درجستجوي خوش بختی

خوشبختی،امید،تربیت :ش شامل موضوعات.کتاب درهفده فصل نگاشته شده استاین.است
.است...و

ترجمه
انتقال ،ترجمهیابه عبارت دیگر.دیگراستزیک زبان به زبان پاسخ ساده برگرداندن مطلبی ا

.روح متن اصلیحفظه زبان دیگرباپیامی ازیک زبان ب
:ترجمه زبان عربی

وجوددنیا، مجالت وکتابهاي فراوانی درقرآن.عربی یکی اززبان هاي غنی وپر جاذبه است
باشد داشتهط آگاهی و تسلّکسی که به این زبان کامالً.بان عربی نوشته شده اندزداردکه به 

یدرواقع انتقال پیامی اززبان.فارسی ترجمه کندقرآن را به زبانمی تواند کتابها، مجالت  و
.دیگر است که روح اصلی متن حفظ شده باشد

:مانند
.ودربهشت رودهاي روان جاري هستند=»نهارتَحتهاّاالَمن ري ججنّات تَ«

.جملۀ ترجمه شده آمده استفارسی فعل درآخرجمۀ عربی به همانگونه که می بینید در تر
:ترجمه زبان انگلیسی

مثال براي یک کلمه .زبان انگلیسی برخالف زبان فارسی ازنظر تعدادلغات بسیارگسترده تراست
،به همین دلیل نباید انتظارداشته باشیدبه هنگام چندین مفهوم دارد»راه رفتن«مثل

رزبان فارسی وجود نداردعین آن راترجمه یک کلمه اي که داده ازفقط بااستفترجمه،
مطالعۀ زیادمی .العات زیادي هستاطّنگلیسی به فارسی نیاز به آگاهی وابراي ترجمۀ.کنید
که براي یک واژه به کاربرده ترجمه اي. رجمه باال ببردتقدرت تشخیص یک مترجم رادرتواند
.باشدهد باید متناسب با جملوشمی

: مانند
I Can spek English
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.صحبت کنممن می توانم انگلیسی
.درترجمه انگلیسی فعل جملۀ ترجمه شده درآخر قرارگرفته است

مترجمان هنگام ترجمه به این . جاي اجزاي جمله درزمان مختلف یکسان نیست : نکته
ترجمه شود قانون مربوط به خودرادارده می کنندپس هرزبانی که بخواهدنکتۀ مهم توج.
نمونه سؤال

بنویسیدوبیابیدوانگلیسیعربیمتندوه ترجمبراي .
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فصل دوم
خالصه اي از نکات مهم درس 

:فعل 
فعل کلمه اي است .اصلی ترین بخش جمله ومحورمعنایی است ومعموال آخرجمله می آید

.کندآینده بیان مییا پذیرفتن کاریاداشتن حالتی رادرزمان گذشته، حال،که انجام گرفتن 
:ارکان تشبیه

.داریدچیزي که قصدتشبیه کردن آن را:مشبه
.به آن تشبیه می شودکلمه اي که کلمۀ دیگر:مشبه به

مانند،مثل،:است برخی از ادات تشبیه عبارتندازشباهتدة پیوندنشان دهن:ت تشبیهااد
...همانند، مثل اینکه و،همچون

.مشبه به استویژگی  اشتراك بین مشبه و:وجه شبه
:واج آوایی

.واج آرایی گوینداریک واج درواژه هاي یک عبارت یابیت رابه تکر
:ادبیات تعلیمی یا اندرزي

ادن یک پند یا هدفش آموزش دداردو... ادبیاتی که محتواي اخالقی،اجتماعی،عرفانی و
. نشان می دهداین نوع ادبیات بهترزیستن،خوشبختی وسعادت را.نصیحت آموزنده است

:اسمی گروه 
ت اصلی گروه قسم.یکی ازارکان جمله است ویک کلمه رامی توان گسترس داد

.است»هسته«اسمی که نقش نماي اضافه بگیردلیناو.است»هسته«اسمی
:مثنوي 

که به نظم نوشته می شوند به یک قالب شعري است که این قالب براي داستانهایی طوالنی
لیلی هنامه فردوسی،بوستان سعدي،مثنوي مولوي وشا:مهمترین مثنوي ها فارسی. کارمی رود

.استو مجنون نظامی
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:1وابسته هاي اسمی
صفت .آید که آن راوابستۀ پسین می گویندهسته میصفتی است که پس از:صفت بیانی

.بیانی صفتی است که دربارة اسم توضیحی می دهد
:جناس 

درمعنی متفاوت باشند جناس گفته اامهرگاه دوکلمه باشکل یکسان یاشبیه به هم باشند)1
.می شود

لمه درچند حرف با هم مشترك باشندو تأثیرکالمی وآهنگ زیبایی درعبارت هرگاه دو ک)2
.کنند جناس گفته می شودایجاد

:2وابسته هاي اسمی
چنانچه قبل ازاسم بیایندوابسته پیشین گفته »این،آن،همین،همان«هايصفت:صفت اشاره

.می شوند
.هسته بیایندزازیک تابی نهایت که قبل ا:شمارشیصفت 

:3یوابسته هاي اسم
قبل ازهسته بیابیدو باعث پرسش »...چند،چه،کدام،کدامین و«صفاتی چون:صفت پرسشی

.را صفت پرسشی گویندشوند
بیصفت تعج:هسته می رساندب گوینده رانسبت به چگونگی یا مقدارتعج.

.بی اندقراربگیرندصفت تعجهسته قبل از»،عجبچه«دوواژة
:کنایه

کارمی رود که بهجمله اي که بادومعنی دورونزدیک درشعریانثر.پوشیده سخن گفتن است
.نویسنده استر مورد نظر شاعریادوبیشتر منظور

:ردیف
معنی،بعدازقافیه واژه هایی بایک درپایان هرمصراع یابیت اگر واژه یا.یکی ازاجزاي شعراست

.می گویندردیفتکرارشوند،



٣٤

:4یوابسته هاي اسم
ر وچگونگی مقداوقبل از اسم قرارمی گیردصفتی است که همراه اسم می آید:صفت مبهم

.آن نامعین است
فالن،چندین،چند،بسیاري،برخی ،اندکی،هیچ،هر،بعضی،: برخی ازصفات مبهم عبارتنداز

...خیلی و
:ترجمه 

باحفظ روح متن ی ازیک زبان به زبان دیگردهندة پیامانتقال برگردان یک زبان به زبان دیگرو
.به کسی که ترجمه می کند مترجم گویند.اصلی 
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انواع لحن ها
.باحالت پهلوانی وپیکارگرانه خوانده می شود:متن حماسی

.خاکساري خوانده می شودباحالتی فروتنی و: نیایشمتن ستایش و
طوري .دگو یانه خوانده می شودحالت پنلحن نصیحت و باآهنگ و:تعلیمیمتن اندرزي یا

.استکه شنونده حس کندخود،مخاطب آن اندرز
ده بایدبه گونه لحن خوانن.معموال باآهنگ نرم وکشش آوایی خوانده می شود:متن داستانی

رابه شنیدن ادامۀ آن برانگیزاندوشوقی باانتظاردرذهن وروح رغبت شنوندهاي باشد که میل و
.آوردپدید

به هنگام خواندن این متن هابایدبا حفظ استواري کالم وتأکیدبرواژگان کلیدي :میهنیمتن 
.لحن مناسب و آهنگ حماسی رابه کار گرفتبا»...وطن و«متن همچون

ه واقعۀ نسبت بشاعربا لحنی سوگوارانه،حسرت و افسوس وسوزواندوه خودرا:سوگ سروده ها
ه هاباقراردادن ر اینگونه سرودد.ویارانش بازگومی کند)ع(کربال و شهادت امام حسین

.متن رابالحن مناسب خواندخوددرآن حال و موقعیت،
مانند.گاهی یک شعرسروده می شودکه چندین لحن درآن دخیل هستند:ترکیب لحن ها

ها دراین گونه شعرها لحن .نوجوان فلسطینی است»دالدورهمحم«که دربارة»پرندة آزاد«شعر
.م آمیخته شده اندعاطفی و توصیفی درهي حماسی،

نمونه سؤاالت از تمام دروس 
.شعرزیررابخوانید وبه سؤاالت پاسخ دهید)1

صورت وسینه بنا خن میسختدخترکی  به سرخاك پدر،
کاش روحم به پدر می پیوست ونه مادردارم    که نه پیوند

مردوازرنج تهی دستی رستگریه اي بهرپدر نیست که او  
طرف انداخت گسستدام برهرم گریه که اندریم بخت  زان کن

هیچ ماهیش نیافتاد به شستدید   شصت سال آفت این دریا
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...،سه داروگرهستوندرین کويپدرم مردزبی دارویی  
درخانه ببستدید،مراتاسوي همسایه پی نان رفتم  

فتندش دستلیک روزي نگرهمه دیدندکه افتاده زپاي         
...من آتش جستدیشب از دیدةچون نان خواست آب دادم به پدر

راکرد، مگر این همه بخل چدل من بودکه ایام شکست   
...سیم وزربود،خدایی گربودگیتی  من چه می خواستم از

آه ازاین آدمی دیو پرست
به نظم است یابه نثر؟متن اثر)1
ادبی ؟یاشیوة بیان نوشته زبانی است)2
دشوار؟واژه هاي متن ساده وقابل فهم هستندیا)3

درنمونه هاي زیرهسته و نوع وابسته رادرگروه هاي اسمی پیدا کنیدوبنویسید؟)2
!این مدرسه چه کتاب هاي جالبی داردکتابخانۀ)1
خوش ذوق نوشته است؟راکدام شاگرداین خط زیبا)2
کجا سرچشمه می گیرد؟آن رودروان از)3
4(اردو راپشت سرگذاشتندمین روزدانش آموزان سو.
.شرکت کردندهمین سه دانش آموزچندباردرالمپیاد)5
.ارکان تشبیه رادرعبارات زیربیابید)3
.چون نسیم شمالی گوش رانوازش می کندالالیی مادر)1
.اشک مثل مروارید درخشان است)2
.عشق همچون دریایی گسترده است)3
به گلشنچنان چون برگ گل باردون     فروباریدبارانی زگرد)4
.مشخص کنیدهاي زیردربیتجناس را)4
کامچه پرسی کزین پس نبینی توام   تهمتن چنین دادپاسخ که ن)1
ت زین جاتا فلسطینبایدبه سینه رفن بایدبه مژگان رفت گردازطورسینی)2
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بانگ از جرس برخاست واي من خموشمبه گوشم  ازهرکران بانگ رحیل آید)3
خردرامکن بادل اندرمغاكیزدان پاك     بترس ازجهاندار)4
.بنویسیدکنایه رادرنمونه هاي زیر بیابیدو)5
که شمع اززبان سوختهکه بینددهان دوختهازآن مرددانا)1
ک سوي مجنون خانه طشتش فتاداز بام ما، نَ/اي لولیان یک لولی اي دیوانه شد،ي لولیانا)2

شد
.استفالنی درخانه اش باز)3
.دست روي دست گذاشته است)4
.عبارات زیربنویسیدواج آرایی رادراشعارو)6
ساقی سیمین ساق بوددستم اندرساعدبگسست معذورم بدار  رشته تسبیح اگر)1
جورازاین گونه نشنیده ام تادم هنر  مرادش ندانم ندی)2
.کردمرامادرم نام مرگ تو)3
وسعت وسیع کدام سجاده گسترده شدنمازخونین حماسۀ چهارده سالۀ مرا    )4
برخداست که ازدستشان دستهاریاست به دست کسانی خطاست   )5
.وگروه اسمی بسازیدگسترش دهیدواژه هاي زیررا)7
:روح)5:               دست)3:کتاب)1
:میز)6:      استاد)4:آسمان)2
.کنیدردیف رادرابیات زیر پیدا)8
هزارکرد؟یاکیست آن که شریکی ازمارکرد     شراکه تواندفضل خداي )1
هوادژم شد ودي ماه جاي تیرنشستوآسمان به قیر نشست    درخت زردشد)2
حق را، زدرافتادن بت شنویدذکرآنک آوازنبی ازدربطحاشنوید   )3
شدن نداشتشب مانده بودوجرئت فردانداشت    آب معنی دریاپیش ازتو)4



٣٨

پاسخ سؤال هاي نمونه سؤاالت 
درس اول

نظم )1
ادبی)2
ساده وقابل فهم)3
اماگل درجواب بلبل .ریف می کرداززیبایی گل تع.بلبلی که درکنار گلی روي چمن بود)4

درواقع هرکس .افرداپژمرده خواهم شدو کسی هواخواه من نیستزیبا هستم امامروز:گفت
،آنچه که مهم است عشق است که گرفته می شودازاووزي زیباست وروزي هم زیبایی ر

غیر قیقت راازحما دیگر.بایدماندگار باشدودردل جابگیردنه این که فقط برزبان جاري گردد
.می شناسیمحقیقت 

»،من،کفن،وطن،یاسمن،دهن،سخن، نارونچمن،انجمن«:قافیه)5
است:ردیف)4
دومدرس

)وجه شبه:طراوت بودپراز(،)مشبه به :باران(،)ادات تشبیه:همچون(،)همشب:او()1
)وجه شبه:روشن وواضح بود(،)مشبه به:ه چمن تکّ(،)تشبیهادات :مثل(،)مشبه:حرفهایم)(2
وجه :زالل وپاك بود(،)مشبه به:انآسمان بیکر(،)ادات تشبیه:همانند(،)مشبه:دل مادرم()3

)شبه
)وجه شبه:بیفروخت(،)مشبه به:گل(،)هادات تشبی:چو(،)مشبه:رخسار)(4
)وجه شبه: آرام وپرغرور(،)مشبه به:جویبارغریبی(،)ات تشبیهاد:چو(،)مشبه:زندگی من)(5
ت محبفارغ از(،)مشبه به:النه هاي خالی سیمرغان(،)ادات تشبیه:مانند(،)مشبه:چشم)(6

)وجه شبه:بود
)وجه شبه:مستی ودرپاکی(،)مشبه به :چشم تو(،)ادات تشبیه:مانم(،)مشبه:من)(7



٣٩

درس سوم
)آ،ي:مصوت(،)ر:صامت)(1
)آ:مصوت()2
)ر:صامت(،)آ:مصوت)(3
)س:صامت(،)اي:مصوت)(4
درس چهارم

:فعل ها- 1
فعل :گشت)1
فعل:آورند2
فعل:نیامد)3
فعل:هستند)4
:اسم ها)2
اسم:مردم)1
)استا نقش اسم راگرفتهدرواقع متمم است،ام:باروي باز(اسم:روي باز)2
)ادراینجانقش اسم را داردمادرمفعول است،ام(اسم:مادر)3
4(اسم:ه هابچ
)می پذیرداینجانقش اسم راادرامزندگی متمم است (اسم:زندگی)5
)نقش اسم را می پذیردادراینجاسرعت متمم است ام(اسم:سرعت)6
)می پذیردرااسمادراینجامفعول است امخدا(اسم:خدا)7
اسم:پروانه ها)8
 درس پنجم

:گفتگیرمار.یردزدرا شناختگمار.ماردزدرا نیش زندفاقاًاتّ.دزدي ماري راازمارگیري دزدید
ااینک ام.دزدیدي ازخداونددعا وطلب کردم که زودترمارم رابه من برگرداندراکه مارزمانی 



٤٠

چون فکرمی کردم که توسود کرده اي ومن .سپاسگزارم که دعایم مستجاب نشدخداونداز
.رضر
چون خداوند خیري را درآن دعاي مستجاب بعضی ازدعاهابهتراست مستجاب نشوند:شعرپیام

.کارهاي خدواندهمه ازروي حکمت است.ماده است که به نفع ماست نه به ضررنشده قراردا
 درس ششم

:نهاد) 1
...خداي مهربان،خداي دانا، خداي حکیم،خداي بزرگ و)1
...دانش آموز باهوش ودانش آموززرنگ،دانش آموزکوشا،)2
....،گل ظریفگل زیبا،گل وحشی)3
مفعول)2
...،چمن بزرگ وچمن سرسبز،چمن زیبا)1
...رخش گران بها،رخش دوست داشتنی  ورخش باوفا،)2
...و،درس مهربانیدرس آموزندهدرس ادب،)3
متمم )3
...آیندة درخشان وآیندةروشن،)1
...اشغالگر ودشمنان دشمنان ظالم،دشمنان ستمگر،)2
...اهوش ودانش آموزان نخبه،دانش آموزان ب)3
4(
...و،گل شاداب گل قرمزگل زیبا،)1
...و،دریاي مواجدریاي بیکران،دریاي آبی)2
...و،دفترآبی دفتر زیبادفتر بزرگ،)3
...خداوند عیب پوش وخداوندمهربان،خداوندرحیم،)4
..دست گیرنده،دست قوي ودست توانا،)5
...و،سهراب نیرومندسهراب رشیدسهراب بلند قامت،باادب،سهراب )6



٤١

5(
درخت سرو)1
شب یلدا)2
عمق دریایایی،چشم تیز بین،مرغ در)3
هفتمدرس

برعهده .(نامه فردوسی بیابددانش آموزبایدیک نمونه ازادبیات تعلیمی رازمثنوي مولوي یاشناه
)دانش آموز 

هشتمدرس
)صفت بیانی:باهوش(،)هسته:سعید: (سعید باهوش)1
)صفت بیانی:مقاومت(،)هسته:درس:(درس مقاومت)2
)صفت بیانی:جالبی(،)هسته:فیلم(:فیلم جالبی)3
)صفت بیانی:زالل(،)هسته:چشم:(چشم زالل)4
)صفت بیانی:زیبایی(،)هسته:مداد:(مدادزیبایی)5
 درس نهم

جناس :چاه،ماه)1
جناس :شیر،سیر)2
جناس :گلگُل،)3
جناس :رخشدرخش،)4
جناس:)حال،قال(،)درونبرون،)(5
درس دهم

ۀ پیشین صفت وابست:دو(،)وابسته پیشین صفت اشاره:این(،)هسته:ویال(:این دوویالي بزرگ)1
)وابستۀ پسین صفت بیانی:بزرگ(،)شمارشی 



٤٢

2(ههاي عاشقانلین غزلاو:)عاشقانه(،)وابسته پیشین صفت شمارشی: اولین(،)هسته:غزل:
)وابسته پسین صفت بیانی

)وابسته پیشین صفت اشاره:همین(،)هسته:مشاعره:(همین دیروز)3
وابسته :چهارمین(،)وابسته پیشین صفت اشاره: این(،)هسته:مسابقه:(این چهارمین مسابقه4

)پیشین صفت شمارشی
وابسته پسین صفت :نحس(،)وابسته پیشین صفت اشاره:آن(،)هسته:شب:(آن شب نحس)5

)بیانی
درس یازدهم

)وابسته پیشین صفت پرسشی:کدام(،)هسته:شهر:(کدام شهر)1
)بیوابسته پیشین صفت تعج:چه(،)هسته:فروشگاه:(چه فروشگاه)2
وابسته پسین : زیبایی(،)بیوابسته پیشین صفت تعج:عجب(،)هسته:گل:(عجب گل زیبایی)3

)صفت بیانی
)صفت پرسشیوابسته پیشین :چه(،)هسته:انهکتابخ:(چه کتابخانه)4
)وابسته پیشین صفت پرسشی:کدامین(،)هسته:شعر:(کدامین شعر)5
درس دوازدهم

.کنایه از بی تجربه بودن)1
.عصبانیت شدنکنایه ازخشمگین شدن،:سرخ روي)2
خطاکردنمنحرف شدن،کنایه از:بلغزدپاي)3
.داردکنایه ازکارخوب نتیجۀ خوب وکاربد نتیجۀ بد:گندم از گندم بروید جوزجو)4
.کنایه ازانتظارتورامی کشند)5
 درس سیزدهم

ردیف):شدند،شدند()1
ردیف:)آفرین،آفرین)(2



٤٣

ردیف:)کنند،کنند)(3
ردیف):کرده،کرده)(4
ردیف:)شد،شد)(5
درس شانزدهم

)وابسته پیشین صفت مبهم:چندین(،)هسته:فروشگاه:(چندین فروشگاه)1
)پیشین صفت مبهموابسته :بعضی(،)هسته:درخت:(بعضی درختان)2
)وابسته پیشین صفت مبهم:برخی(،)هسته:مردم:(برخی مردم)3
)وابسته پیشین صفت مبهم:هیچ(،)هسته:دانشجو:(دانشجوییهیچ )4
)وابسته پیشین صفت مبهم:هر(،)هسته:حرف:(حرفیهر)5
درس هفدهم

.آموزاستدانشعهدةبه



٤٤

جواب سؤاالت نمونه تمام دروس
1(
نظم )1
زبانی )2
ساده وقابل فهم)3
2(
)وابسته پیشین صفت اشاره:این(،)هسته:مدرسه:(این مدرسه)1

وابسته پسین :جالبی(،)وابسته پیشین صفت تعجبی:چه(،)هسته:کتاب:(هاي جالبیچه کتاب
)صفت بیانی

)وابسته پسین صفت بیانی:زیبا(،)وابسته پیشین صفت اشاره:این(،)هسته:خط:(این خط زیبا)2
خوش (،)وابسته پیشین صفت پرسشی:کدام(،)هسته:شاگرد:(اگردخوش ذوقکدام ش

)وابسته پسین صفت بیانی:ذوق
)وابسته پسین صفت بیانی:روان(،)وابسته پیشین صفت اشاره:آن(،)هسته:رود:(آن رودروان)3

)پیشین صفت پرسشیوابسته:کجا(،)هسته:سرچشمه:(کجاسرچشمه
)وابسته پیشین صفت شمارشی:سومین(،)هسته:روز(:سومین روز)4
وابسته :سه(،)وابسته پیشین صفت اشاره:همین (،)هسته:دانش آموز(:همین سه دانش آموز)5

)پیشین صفت شمارشی
)وابسته پیشین صفت مبهم :چند(،)هسته:بار(:چندبار

3(
گوش را نوازش می (،)مشبه به:نسیم شمالی(،)ادات تشبیه:چون(،)شبهم:الالیی مادر)(1

)وجه شبه:کند
)وجه شبه:درخشان(،)مشبه به:مروارید(،)ادات تشبیه:ثلم(،)مشبه:اشک()2
)وجه شبه:گسترده(،)مشبه به:دریایی(،)ادات تشبیه:چونهم(،)مشبه:عشق()3
)وجه شبه:باردبه گلشن(،)ه بهمشب:برگ گل(،)ادات تشبیه:چون(،)مشبه:باران()4



٤٥

4(
جناس : نام،کام)1
جناس)رفت،رفت()2
جناس:خموشمگوشم،)3
جناس:پاك،مغاك)4
5(
.سکوت کردنکنایه از:دهان دوخته)1
.کنایه از رسواکردن،آشکارکردن راز:طشتش افتادن ازبام)2
.کنایه ازبخشندگی)3
کنایه از بی خیال بودن)4
6(
)س:صامت(واج آرایی)1
)ن،م:صامت(آراییواج)2
)م،ر:صامت(واج آرایی)3
)مصوت ِ(،)س:صامت(آراییواج )4
)ا:مصوت(،)س:صامت(واج آرایی)5
7(
کدام این کتاب خوانا،(یا.یاهر صفت دیگري می تواند باشد(...کتاب خوانا،کتاب آموزنده)1

...)کتاب آموزنده؟،عجب کتاب گویایی و
..،آسمان زیباوآسمان آبی،آسمان بی انتها)2
.)..آبی وار،همین آسمان بلند،چه آسمانآن آسمان دو(یا
یا ...پرمهر،دست بخشنده ودست دست توانا،)3
)!...دست پرمهرياین دست توانا،کدام دست بخشنده؟،چنددست بخشنده ،چه (



٤٦

،!این استادزیرك،عجب استاددانایی(یا...استادزیرك واستادنخبه،استادباهوش،استادگرامی،)4
)...ارجمند،چند استاد

...)و!ن روح بزرگ ، چنه روح بزرگیآ(یا ...روح بزرگ،روح باطراوت و)5
این میزگران بها،همین میز (یا...    میزگرد،میزبزرگ،میزبلند،میزمنبت کاري و)6

)...زیبایی وبزرگ،چندمیز گرد؟چه میز
8(
ردیف:کرد،کرد)1
ردیف:نشست،نشست)2
ردیف:شنوید،شنوید)3
ردیف:نداشت،نداشت)4




