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سخنی با فارسی آموزان
ما خوشحالیم كه شما فارسی آموزان عزیز ،در به کارگیری زبان فارسی مهارت دارید و می خواهید فارسی را بیشتر
یاد بگیرید .مجموعۀ كتاب های فارسی آموز كه براساس یافته ها و تجربه های علمی و آموزشی صاحب نظران
تولید شده است؛ برای شما فرصت های مناسبی را ایجاد می كند تا با تمرین بیشتر ،فارسی را به خوبی بیاموزید.
هر یک از كتاب های چهارگانۀ این مجموعه ،در برگیرندۀ نكته ها ،واژگان ،مكالمه ،تل ّفظ ،خوانش و ف ّعالیت های
متن ّوع خواندنی و نوشتنی است.
کتابهای فارسیآموز در چهار سطح تدوین شده است :سطح مق ّدماتی :فارسیآموز1؛ سطح ابتدایی :فارسیآموز2؛
سطح میانی :فارسیآموز  3؛ سطح پیشرفته  :فارسیآموز  .4در هر سطح برای تقویت مهارت خواندن و نوشتن دو
توجه به مهارتهای زبانی،
كتاب اصلی و در مجموع هشت كتاب وجود دارد .محتوای برنامۀ درسی فارسیآموز با ّ
در دو جلد سازماندهی شده است :الف) كتاب فارسیآموز خواندن ب) كتاب فارسیآموز نوشتن.
هر كتاب متناسب با یك دوره و سه پایۀ تحصیلی است .فارسی آموزان می توانند هر بخش را در یك پایه و هر
كتاب را در یك دوره بگذرانند .كتاب های خواندن و نوشتن هر سطح شامل سه بخش ،هر بخش شامل هفت
درس و هر کتاب شامل بیست و یک درس است.
رویكرد حاكم بر برنامۀ درسی فارسی آموزی ،رویکرد انتقال فرهنگی است .برای تح ّقق این رویكرد در تمامی
محتوا تا ح ّد امكان سعی شده ،جلوه ها و آموزه های فرهنگی به كار گرفته شود تا از این رهگذر خواننده با زبان
و ادب فارسی آشنا شود .كتاب فارسی آموز (خواندن) بر پایۀ مهارت های گفتاری (گوش دادن ،سخن گفتن،
خواندن ،تف ّكر و استدالل) سازماندهی شده است .در آموزش فارسی ،كتاب خواندن بر رویكرد كلّی و كتاب
توجه
توجه به نگاه تركیبی ،در مراحلی از آموزش به هر دو رویكرد نیز ّ
نوشتن ،بر رویكرد جزئی تأكید دارد ا ّما با ّ
شده است.
در بخش ا ّول ،دوم و سوم فارسی آموز ( 4نوشتن) ،هر درس از سه تا پنج صفحه و هر صفحه از دو تا چهار تمرین
کامل کن ،واژه سازی ،بنویس ،جمله نویسی ،تصویر نویسی ،کاربرد اجزای دستوری ،کاربرد نشانه های نگارشی،
جدول ،تداعی و یادآوری کلمات ،درست نویسی (امال) ،بند نویسی ،کاربرد پسوند های واژه ساز ،تشخیص و
کاربرد روابط معنایی و ...تشكیل شده است.

برای تقویت و توانایی خوانانویسی و ّ
خط خوش فارسی آموزان ،در سازماندهی محتوای کتاب های چهارسطحی،
سه نوع خط به كار گرفته شده است :الف) ّ
خط نسخ كه سرمشق خواندن بوده و خطّی است كه متن درس های
فارسی آموز به آن خط چاپ شده است .ب) خ ّ
ط تحریری كه سرمشق نوشتن بوده و خطّی است كه متن
بخش«زیبا بنویسیم  » کتاب نوشتن با آن نوشته شده است .مبنای بهره گیری از ّ
خط نوشتاری یا تحریری ،مشق
نظری ،دست ورزی و تمرین عملی است .پ) ّ
خط نستعلیق ساده یا شبه نستعلیق ،فقط در شعرخوانی های کتاب
حس زیبایی شناسی
خواندن  3 ، 2و  4با هدف آشنایی فارسی آموزان با جلوه های خوش نویسی فارسی و پرورش ّ
به كار گرفته شده است.
توجه شده
در این كتاب به مهارت های نوشتاری زبان و مهارت هایی نظیر د ّقت ،شناخت ،تشخیص و كاربرد ّ
است .كتاب فارسی آموز نوشتن جنبۀ آموزشی دارد و باید هماهنگ با كتاب فارسی آموز خواندن ،آموخته شود.
توجه به توانایی یادگیرندگان ،تمرین های بیشتری را برای
فارسی آموزان می توانند بنا بر تشخیص خود و با ّ
نوشتن انتخاب کنند.
امیدواریم از کتاب های فارسی آموز ل ّذت برده و با این کتاب ها بتوانید به خوبی با زبان و ادبیات فارسی آشنا شوید.
برای شما فارسی آموزان آرزوی سالمت ،مو ّفقیت و شادكامی داریم.

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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سر ِو اَبَرکوه

در
س1

توجه به هر تصویر ،یک جمله بنویسید.
 1به تصاویر زیر نگاه کنید و با ّ

8

مهم امالیی را از متن «بخوان» انتخاب کنید و با ّ
خط خوانا بنویسید.
 2کلمه های ّ

 3مانند نمونه ،کلمه های جدید بسازید.
پرندگان
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 4مانند نمونه ،در جای خالی یکی از حروف مناسب را قرار دهید و شکل کامل کلمه را بنویسید.
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ر

م

ض

غ

ا

ظ

9

فضا

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

شنیدم که پادشاهی به کشنت اسیری دستور داد .اسیر بیچاره که دیگر به
فکر جان خود نبود و هیچ چیزی برایش اه ّمیت نداشت ،به پادشاه دشنام داد
و نفرین کرد.

پادشاه پرسید که چه می گوید؟ یکی از وزیران باهوش و خیرخواه گفت:
«ای پادشاه می گویدچه خوب هستند کسانی که خشم خود را فرو می برند
و انسان ها را می بخشند ».دل پادشاه به رحم آمد و از خون آن اسیر گذشت.
وزیر دیگری که دشمن آن وزیر خیرخواه بود ،به پادشاه گفت« :وظیفۀ ما این
است که به جز حرف راست در حضور پادشاه نگوییم ،این اسیر به پادشاه
دشنام داد و نفرین کرد ».پادشاه از این حرف ناراحت شد و چهره اش در هم
رفت و گفت« :سخن وزیر باهوشم را بیشتر پسندیدم که خیرخواهی در آن
دیده می شد».
(گلستان سعدی با اندکی تغییر)

 1عبارت «از خون کسی گذشتن» یعنی چه؟

 2منظور از «دل پادشاه به رحم آمد» ،چیست؟

« 3خشم خود را فرو بردن» ،به چه معنایی به کار رفته است؟

10

1

جاهای خالی را مانند نمونه با فعل مناسب کامل کنید.

الف) تو تا به حال به دماوند سفر کرده ای؟ (سفر کردن).
ب) بله ،ما یک باغ کوچک در دماوند داریم و هر هفته به آنجا

(رفتن).

پ) شنیدهام در دامنه های کوه دماوند گیاهان خوش بویی
ت)بله ،من و مادربزرگم ،همیشه سبزی های کوهی را

(روییدن).
(جمع کردن) و مادرم با آنها ،آش

(درست کردن)
ث) آنها مردم مهربان و پرکاری

(هستن).

ج)دیروز پدربزرگم شعری از ملک الشعرا برایم

(خواندن) که دربارۀ کوه دماوند

(بودن).
چ)هفتۀ بعد شما هم با ما به کوه دماوند
2

(آمدن) و از هوای آنجا

(ل ّذت بردن).

ّ
ّ
محل نقطه چین بنویسید.
مشخص کنید و در
متن زیر را بخوانید؛ فعل های آن را

فرمانروایی از خدمتکارانش پرسید« :آن چه چیز است که پارسال نرسید و امسال هم نمی رسد؟»
یکی از خدمتکارانش گفت« :آن حقوق من است!»

3

ّ
مشخص کنید:
کلمه های زیر را بخوانید و فعل ها را مانند نمونه،

پروانه ،اتاق ،خریدیم ،میشناسد ،مدرسه ،دوست ،می خوانی ،معلّم ،دانش ،گرفتند ،کتاب ،کشید ،راهرو ،پختم
4

ّ
مشخص کنید.
یادداشت روزانه ای در یک بند بنویسید .سپس؛ در سه جملۀ ا ّول نهادهای آن را
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1

با استفاده از کلمه های زیر یک بند دربارۀ زیبایی های «دریا» بنویسید.

افق ـ کشتی ـ ساحل ـ مروارید ـ توفان ـ دریا ـ ماهی

2

در پنج سطر ،متن کوتاهی دربارۀ « زیبایی های آبشار» بنویسید.

12

یادداشت:

13

دوستی

در
س2

 1دربارۀ هر تصویر ،یک جمله بنویسید.

14

مهم امالیی از متن «بخوان» انتخاب کنید و با رعایت فاصلۀ کلمات بنویسید.
 2پنج کلمۀ ّ

 3مانند نمونه جای خالی کلمه های روبه رو را با یکی از حرف های مناسب داخل مستطیل آبی ،کامل کنید.
سایه
 ...ابت
ص،س،ث

 ...میمی
 ...راب

 4مانند نمونه با حروف در هم ریختۀ زیر کلمه های معنادار بسازید.
ص،ح،ب
ب ،ن ،هـ   ،ا ،م ،ر
ر ،آ ،ج
نمونه :صبح

15

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

« سال ها پیش در آبگیری سه ماهی با یکدیگر همسایه بودند .این سه ماهی
سالیان دراز با آسودگی در آبگیری زندگی می کردند تا آنکه روزی الک پشتی
که در همسایگی ایشان بود ،به کنار آبگیر آمد و فریاد برآورد که ص ّیادی در

این اطراف است.روز دیگر به آبگیر شما خواهد رسید .ماهیان ترسیدند و
فریاد زدند که ای براد ِر دانا ما را نصیحت کن .چه کنیم تا از چنگ این دشمن
خالصی یابیم؟ الک پشت گفت :باید خود را ُمرده نشان دهید » ...

(حکایت عبرت انگیز آن سه ماهی ،نادر ابراهیمی ،با اندکی تغییر)

 1الک پشت چه نسبتی با ماهیان داشت؟

 2چرا ماهیان هراسناک شدند؟

 3الک پشت چگونه ماهیان را نصیحت کرد؟

 4حکایت را در دو سطر ادامه دهید تا به پایان برسد.

16

1

ّ
مشخص کنید و از روی آن یک بار بنویسید.
شعر زیر را بخوانید و مصراع دوم و بیت سوم آن را

تن زنده واال به ورزندگی است

که ورزندگی مایۀ زندگی است

به ورزش گرای و سرافراز باش

کهفرجامسستیسرافکندگیاست

هنر جوی تا کام یابی و ناز

که جویندگی راه یابندگی است
«  ملک الشعرای بهار»

2

متن ناتمام زیر را با دو جمله کامل کنید.

«دریا،خروشانشدهبودوموج هایآنپشتسرهمباصدایوحشت آوریبهسنگ هاوصخرههایکنارساحلبرخورد
می کردند و
3

از پشت پنجره بیرون را با د ّقت نگاه کنید و چیزهایی را که می بینید ،در چند سطر بنویسید.

17

1

در جاهای خالی کلمه های مناسب بنویسید و متن زیر را کامل کنید.

یک روز معلّ ِم ما موضوع عجیبی برای انشا به ما داده بود«.اگر بین خانه ها دیوار نبود».
بچه ها انشاهای جالبی نوشته بودند.
   تعجب کردیم ولی
ا ّول همۀ
  ّ .
   خانه ها دیوار نبود ،دیگر هیچ
   نوشته بود« :اگر
یکی از
   نبود».
نمی ماند و هیچ کس از تنها بودن
مادربزرگی
   را باهم انجام بدهیم« ».من هم نوشته بودم
یکی دیگر هم گفته بود« :ما می توانیم
»
2

عنوان مناسبی برای متن باال انتخاب کنید

3

«باغ همسایۀ ما» بنویسید.
متنی با موضوع ِ

18

4

متنی بنویسید و کلمه های زیر را در آن به کار ببرید.
دوست ،همسایه ،نردبان ،اورژانس ،تلفن

19

فروغ دانایی

در
س3

توجه به هر تصویر ،پنج کلمۀ مرتبط با تصویر بنویسید.
 1به تصاویر زیر نگاه کنید و با ّ

20

 2برای هر کلمه ،دو هم خانواده بنویسید.
الف) مدرسه:

،

ب) علم:

،

ج) جامع:

،

د) قدرت:

،

 3برای هر کلمه ،یک واژۀ مترادف (هم معنی) بنویسید.
الف) رایگان:
ب) نگه داری:
ج) تحقیق:
د) کشور:
 4مانند نمونه ،کلمه های ردیف «الف» را به کلمه های ردیف «ب» ،وصل کنید و واژه ای تازه بسازید.
الف

ب

فرهنگ

ریز

سخت

بار

لب

سرا

رگ

کوش
21

کلمۀ جدید

فرهنگسرا

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

زنان در شاهنامه نه تنها در قهرمانیها و مو ّفقیتهای پادشاهان و پهلوانان به طور
مستقیم و یا غیر مستقیم نقشی مؤثّر داشتهاند ،بلکه گاهی در لشکرکشیها و

جنگها نیز شرکت کردهاند و عدّهای را رهبری کرده و یا با فداکاری و هوش
بینظی ِر خود مسی ِر وقایع تاریخی را تغییر دادهاند .از میان این زنان میتوان به
توجه کنید:
سیندخت ،کتایون و ُگردآفرید اشاره کرد .به منونۀ زیر ّ

از پهلوانی به نام سام خواسته میشود که به کابلستان لشکرکشی کرده ،آجنا را
به خاک و خون بکشد .سیندخت مادر رودابه و همسر مهراب پادشاه کابلستان،

زنی با کفایت و با درایت بود .وقتی او میفهمد که سام میخواهد به کابلستان
لشکرکشی کند ،برای دیدن او حرکت کرده و به نزد سام میرود و با او به صحبت
میپردازد و از او میخواهد که از این لشکرکشی دست بکشد.

 1زنان چه نقشی در شاهنامه داشته اند؟

 2چند تن از زنان حماسه ساز شاهنامه را نام ببرید؟

 3منظور از «به خاک و خون کشیدن» ،چیست؟

« 4لشکرکشی کردن» ،یعنی چه؟

 5منظور از « دست کشیدن» در این متن چیست؟
22

1

مانند نمونه جمله های سادۀ زیر را به جمله های غیر ساده تبدیل کنید.

نمونه :امروز هوا کمی سرد است.
امروز هوا کمی سرد است ،بنابراین؛ باید لباس گرم بپوشم.
الف) شاید پدرم از مسافرت برگشته باشد
محبت و دوستی را می توان مانند یک دانه در باغچه کاشت
ب) ّ

2

به جای کلمه هایی که زیر آنها خط کشیده شده ،کلمه های مناسبی قرار دهید.

ما دیروز به کتابخانه رفتیم.
من هم قصد رفتن به کتابخانه را داشتم ولی نتوانستم بروم.
هر کدام از ما  3کتاب به امانت گرفتیم.
چند روز دیگر باید کتاب ها را به کتابخانه برگردانید.
ده روز مهلت داریم.
3

متن زیر را بخوانید و کلمه های «تا اینکه ،و ،تا» را در جای خالی مناسب بنویسید.

با او صحبت کرد.
شخصی به عیادت بیماری رفت م ّدت خیلی زیادی کنار بستر بیمار ماند
خجالت نکش».
برایت تهیه کنم .بگو
در میان صحبت به بیمار گفت  « :دلت چه می خواهد
از عذاب هم صحبتی با تو راحت شوم».
بیمار گفت  « :دلم میخواهد بمیرم

23

1

با ترکیب های زیر جمله بسازید.

الف) فهرست کتاب:
ب) داستان بلند:
2

تص ّور کنید بر روی یک صندلی در فرودگاه نشسته اید ،به صداهای اطراف خود گوش کنید و فضای فرودگاه

توجه به صداهایی که می شنوید ،توصیف کنید.
را با ّ

3

متنی دربارۀ «کتابخانۀ مدرسه» بنویسید.

24

یادداشت:

25

تماشاگه راز

در
س4

 1به تصاویر زیر با د ّقت نگاه کنید.

الف)

ب)

الف)

ب)

در هر ردیف تصاویر الف و ب را با هم مقایسه کنید و یک جمله دربارۀ آنها بنویسید.
ردیف ا ّول:
ردیف دوم:

26

 2مترادف هر واژه را بنویسید.
الف) بوستان:

ب) رود:

ج) گوناگون:

د) پهناور:

 3مانند نمونه هر دسته از حرف ها را با یکدیگر ترکیب کنید و کلمه ای معنا دار بنویسید.
عطر

(ط ـ ر ـ ع)

(ر ـ ح ـ ا ـ ت)
(ط ـ ی ـ ب ـ ت ـ ع)
(ی ـ گ ـ ه ـ ا ـ ن ـ ا)
 4مانند نمونه در پایان هر کلمه ،حرف مناسب آن را قرار دهید.
الف) ثبت (ت ،ط)

ب) تفرﻳ (ه ،ح)

ج) مناط (غ ،ق)

د) حو

27

(ظ ،ض)

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

آنگاه که کشتزارهای بزرگ شبدر به گل نشسته اند ،بوی شبدر زانوانت را
چنان می لرزاند که می نشینی کنار کشتزار شبدر.
هیچ چیز دل انگیزتر از حس کردن عطر یاس و بهار نارجن در صبحی تازه،
وقتی از کنار
گلدان یاس خانه می گذری ،نیست.
ِ

پدر ،عطر بنفشه های جنگلی و برگ های خیس و سرشاخه های تبر خورده را
با خود می آورد.
(بردمیدن یاس ـ نادر ابراهیمی)

 1در نوشتۀ باال ،دل انگیزترین حس برای نویسنده چیست؟

 2چه زمانی زانوان نویسنده می لرزد و کنار کشتزار می نشیند؟

 3چه عطر و بویی پس از ورود پدر به مشام می رسد؟

28

1

ّ
مشخص کنید.
شعر زیر را بخوانید و قافیه ها ،ردیف و قالب آن را

به یزدان چنین گفت کای دادگر

تو دادی مرا دانش و زور و فر

که پیشم چه شیر و چه دیو و چه پیل

بیابان بی آب و دریای نیل

بداندیش بسیار و گر اندکی است

چو خشم آورم پیش چشمم یکی است
(فردوسی)

2

جمله های زیر را با دو سطر کامل کنید.

اتاق تاریک تاریک بود .چشمم هیچ چیز را نمیدید .دستم را به سوی دیوار دراز کردم و

3

کلمات داخل پرانتز را در جای مناسب قرار دهید و جمله را بازنویسی کنید.

نمونه:

دیروز به توچال رفته بودیم.
ساعت چند رسیدید؟ (حدوداً)
حدوداً ساعت چند رسیدید؟
ساعت ( 8دقیق ًا)
هوای آنجا سرد بود؟ نه؟ (احتما ًال)
یک درجه زیر صفر بود .ما خیلی ل ّذت بردیم .هوا تمیز بود( .حدوداً ،واقع ًا)

29

با خانواده ات رفتی؟ آنها هم به کوه نوردی عالقه مندند؟
بله ،ما جمعه ها به کوه نوردی می رویم( .اغلب)

وسط هفته هم می روید؟
ما وسط هفته به کوه نوردی نمی رویم( .هرگز)

من آخر هفته برای ا ّولین بار با یک تور به صحرا میروم( .او)
می دانی چه وسایلی باید با خودت ببری؟ (آنها)

بله من باید لباس های خنک ،عینک آفتابی ،کاله و بطری آب ببرم( .ما)

30

1

حس بینایی ،شنوایی ،بویایی و سایرحواس ،گل فروشی
خود را در یک گل فروشی تص ّور کنید .با ّ
توجه به ّ

را توصیف کنید.

2

متنی با موضوع «زیباترین گردشگاهی که تا به حال دیده ام» ،بنویسید.

31

کاشان

در
س5

توجه به تصاویر زیر ،یک بند دربارۀ شهر کاشان بنویسید.
 1با ّ

کاشان

32

مهم امالیی بخش «بخوان» را بیابید و با ّ
خطی خوانا و زیبا بنویسید.
 2واژه های ّ

 3در جمله های زیر واژه هایی غلط نوشته شده اند ،آنها را اصالح کنید و شکل درست آنها را در ّ
محل نقطه چین
بنویسید.
محبت و محمان نوازند( .
الف) مردم ایران ،انسان هایی با ّ
ب) کاشان دارای زمین های حاسل خیزی است( .

)
)

 4مانند نمونه ،کلمه های ردیف ا ّول را به بخش های مناسب ردیف دوم وصل کنید و کلمۀ تازه بسازید.
ردیف ا ّول

ردیف دوم

باف

گر ←

صبح

نده ←

سفال

گاه ←

قدرت

مند ←

33

کلمۀ جدید

بافنده

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

سهراب سپهری در سال  1307در کاشان به دنیا آمد .او شاعری نوآور و
ن ّقاشی توانا بود .پدر و مادرش هر دو اهل هنر و شعر بودند .دورۀ ابتدایی و

متوسطه را در کاشان گذراند ،سپس به تهران آمد و در دانشکدۀ هنرهای زیبا
به حتصیل پرداخت.
او نخستنی مجموعۀ شعرش را که «مرگ رنگ» نام داشت ،در سال 1330

منتشر کرد .در زندگی او سکوت و تف ّکر یکی از مهم ترین مسائل بود و به
توجه داشت .طرز رفتار او با خانواده و دوستانش
پیرامون خود بسیار
ّ
زندگی انسانی اوست.
نشان دهندۀ
ِ

 1سهراب سپهری کیست و اهل کجاست؟

 2طرز رفتار سهراب با خانواده و دوستانش چگونه بوده است؟

 3مهم ترین مسئلۀ زندگی او چه بود؟

34

1

ّ
مشخص کنید.
زمان فعل ها را مانند نمونه

الف) ما هدیۀ زیبایی برای روز تولّد پدرمان خواهیم گرفت( .آینده)

2

ب) شما چگونه هفتۀ گذشته این کار دستی زیبا را ساختید؟ (

)

ج) هم اکنون پرندۀ خوش آوازی را از پنجرۀ اتاقم می بینم( .

)

توجه به کلمه های داخل کمانک ،جمله ها را تغییر دهید.
با ّ

نمونه :من دیروز به مدرسه رفتم( .فردا ـ خواهم رفت)
من فردا به مدرسه خواهم رفت.
الف) ما االن صدای تو را می شنویم (دیروزـ شنیدیم)
ب) شما هفتۀ آینده کتاب های جدیدی خواهید خرید( .دوروز پیش ـ خریدید)
ج) مریم دیشب یک دسته گل به مادرش هدیه داد( .االن ـ می دهد)

3

از روی گفت وگوی زیر یک بار بنویسید.

سالم
سالم
روز گذشته تماس گرفتم ،نبودید.

35

رفته بودیم کاشان .جای شما خالی!
من تا به حال کاشان را ندیده ام.اسم جالبی دارد!
کاشان از «کی آشیان» گرفته شده؛ یعنی جایگاه پادشاه کیانی.
کاشان آثار باستانی هم دارد؟
بله باغ فینّ ،تپه های سیلک ،خانه های تاریخی و ...
راستی از مشاهیر کاشان چه کسانی را می شناسید؟
کمال الملک ،نقّاش معروف ،اهل کاشان بوده .سهراب سپهری هم از شاعران معروف این شهر است.
پس باید حتم ًا یک سفر به کاشان بروم.

36

1

برای نوشتۀ زیر عنوان و شروع مناسبی بنویسید.

پادشاه بی درنگ دستور داد اسب سفیدی بیاورند .مرد محکوم گفت  « :باید دو سال در کنار این جانور بمانم».
پادشاه گفت  « :دو سال به تو وقت می دهم .ا ّما اگر بعد از این دو سال ،اسب پرواز نکند ،تو را مجازات می کنم».
مرد با اسب از قصر بیرون رفت و خوشحال بود که هنوز مجازات نشده است .وقتی به خانه رسید ،دید که
متعجب شدند و او داستان را گفت.
خانواده اش ّ
همسرش گفت  « :از کی تا حاال در این خانه کسی بلد بوده که اسب را به پرواز دربیاورد؟» مرد گفت  « :نگران
نباشید .ا ّول اینکه هیچ کس تا حاال سعی نکرده به اسبی یاد بدهد که پرواز کند ،یک وقت دیدید که یاد گرفت!
دوم اینکه پادشاه خیلی پیر است و شاید در این دو سال بمیرد .سوم اینکه شاید این حیوان بمیرد و بتوانم دو
سال دیگر وقت بگیرم تا به اسب دیگری پرواز یاد بدهم! فرض کنید حکومت پادشاه سرنگون گردد و یا جنگ
شود .در حقیقت اگر هیچ اتّفاقی هم نیفتد ،دو سال دیگر زندگی کرده ام و می توانم در این م ّدت هر کاری که
دلم می خواهد انجام دهم ،همین کافی است؟!»
2

ّ
مشخص کنید.
یکی از مکان هایی را که دوست دارید ،توصیف کنید .سپس؛ زمان فعل های آن را

37

قالی بافی

در
س6

 1تصویر زیر یک فرش ایرانی است .آن را توصیف کنید.

38

توجه کنید و حرف مناسب را در جای خالی قرار دهید.
 2مانند نمونه به معنی کلمه ها ّ
الف) تصویر :نقش
ج) ﻧ

ب) خاﻟ : .آفریننده
   د)

ره :فلز سفید رنگ با ارزش

3
متضاد کلمه های زیر را بنویسید.
ّ

الف) ثروتمند:
ب) گمنام:
ج) ارزشمند:
د) شفّاف:
 4معنای واژه های زیر را بنویسید.
الف) کاخ:
ب) ستمگر:
ج) فرمانروا:
د) دنیا:

39

بار :گرد و خاک ریز و نرم

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

«بته جـ ِ ّقه یکی از نقش های تزئینی ایرانی
است .این نقش از سرو ایرانی سرچشمه

گرفتهّ .
علمه دهخدا بته ج ّقه را ساخته شده
از پ ِر پرندگان می داند که بر باالی «پیش کاله»
فرمانروایان ایران قرار می گرفت.بته ج ّقه

تصویر کوچک شدۀ سرو سرافکنده است
که نشان ایران و ایرانیان و حکایت کننده از
راستی و فروتنی ایشان است.

همچننی؛ بته ج ّقه ،اصطالحی است برای نوعی طرح تزئینی به شکل پر پرنده
که به اشکال مختلف ،بر روی گچ بری ها ،پارچه های ترمه و بعضی قالی ها

دیده می شود».

 1بته جقّه نماد و نشان چیست؟

 2بته جقّه چه کاربردهایی دارد؟

 3این نقش در نزد ایرانیان چه مفهومی دارد؟

40

1

ّ
محل نقطه چین بنویسید.
قالب شعرهای زیر را در

الف) بیا تا برآریم دستی ز دل

که نتوان بر آورد فردا ز گِل

چو شاخ برهنه بر آریم دست

که بی برگ ازین بیش نتوان نشست
(سعدی)

نوع قالب شعر:
ب) هنگام فرودین که رساند زما درود

بر مرغزار دیلم و طرف سپید رود

کز سبزه و بنفشه و گل های رنگ رنگ

گویی بهشت آمده از آسمان فرود

دریا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش

جنگل کبود و کوه کبود و افق کبود
(ملک الشعرای بهار)

نوع قالب شعر:
2

توجه کرد؟
برای توصیف خصوصیات اخالقی یک شخص ،به چه چیزهایی باید ّ

3

با استفاده از توصیف ظاهری ،چهرۀ یکی ازدوستان خود را توصیف کنید.

41

1

نوشتۀ زیر را بخوانید و بند پایانی نوشته را به دلخواه تغییر دهید.

تنها بازماندۀ یک کشتی شکسته توسط جریان آب به یک جزیرۀ دورافتاده برده شد .او با بی قراری به درگاه
خداوند دعا می کرد تا او را نجات بخشد .او ساعت ها به اقیانوس چشم می دوخت تا شاید نشانی از کمک بیابد
ا ّما هیچ چیز به چشم نمی آمد .آخر سر ناامید شد و تصمیم گرفت که کلبه ای کوچک خارج از کشتی بسازد تا
از خود و وسایل اندکش بهتر محافظت کند .روزی پس از آنکه از جستجوی غذا بازگشت ،خانۀ کوچکش را در
آتش یافت ،دود به آسمان رفته بود؛ بدترین چیز ممکن رخ داده بود .او عصبانی و اندوهگین شد.
صبح روز بعد با صدای یک کشتی که به جزیره نزدیک می شد ،از خواب برخاست .کشتی می آمد تا او را نجات
متوجه شدید که من اینجا هستم؟» آنها در جواب گفتند« :از
دهد .مرد از نجات دهندگانش پرسید« :چطور ّ
عالمت دودی که فرستادی!»
ِ
صبح روز بعد
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2

برای گفت وگوی زیر عنوان مناسبی بنویسید.

دربارۀ فرش ایرانی چیزی می دانی؟
طراح نقش قالی بوده و برایم چیزهای جالبی دربارۀ فرش تعریف کرده است.
بله ،پدر بزرگم ّ
می توانی برای من هم بگویی؟
بله دربارۀ چه بخشی بیشتر دوست داری بدانی؟
دربارۀ نقش قالی.
سجاده ای ،طرح بته ،طرح افشان و طرح های دیگر ولی من
قالی ایرانی نقش های مختلفی دارد؛ مانند طرح ّ
طرح شکارگاه را بیشتر از همۀ آنها دوست دارم.
طرح شکارگاه چه طرحی است؟
طرحی که در آن حیوانات و پرندگان بر
روی قالی بافته می شوند.
در این طرح چه پرندگانی بیشتر دیده
میشوند؟
طاووس ،هدهد ،طوطی و از همه مهم تر
سیمرغ
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روز طبیعت

در
س7

توجه به تصاویر یک بند
 1با د ّقت به تصاویر زیر نگاه کنید و ترتیب آنها را با شماره مشخّ ص کنید .سپس؛ با ّ
بنویسید.
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 2مانند نمونه ،حرف آخر هر کلمه را در ابتدا قرار دهید و کلمۀ جدید را با آن شروع کنید.

طبیعت

تازگی

 3کلمه های هم خانواده را مانند نمونه پیدا کنید و در کنار هم بنویسید.
اختالف ،رسم ،ناحیه ،خالق ،اعتدال ،رسوم ،عدالت ،نواحی ،منظره ،مخلوق ،مختلف ،معتدل
(اختالف ،مختلف)،

 4مانند نمونه با حروف درهم ریختۀ زیر ،کلمه های معنادار بنویسید.
ح ،ر ،ص ،ا
ا ،د ،ی ،ش
ز ،ه ،س ،ب
ا ،ت ،خ ،د ،ر ،ن

صحرا،
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متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

« ...از بس دست و بال مردم زخم می شد ،شیشه های مربّا رو دست مانده و
بچه ها و حتّی آدم بزرگ ها می افتاد
ردیف شده تو خانه ها .شیشه ها از دست ّ

و جرینگ می شکست .وقتی می خواستند خرده های شیشه را جمع کنند،

دست و بالشان می برید یا ت ّکه ای از آن می رفت به پای آدمیزاد»...

(مربّای شیرین ـ مرادی کرمانی)

منظور از جمله های زیر چیست؟
 1از بس دست و بال مردم زخمی می شد.
 2شیشه های مربّا رو دست مانده بود.
 3شیشه ها ردیف شده تو خانه ها.
 4شیشه ها جرینگ می شکست.
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1

فعل های زیر را مانند نمونه صرف کنید.

ا ّول شخص
مفرد

دوم شخص
مفرد

سوم شخص
مفرد

ا ّول شخص
جمع

دوم شخص
جمع

سوم شخص
جمع

من گرفتم

تو گرفتی

او گرفت

ما گرفتیم

شما گرفتید

آنها گرفتند

تو خواندی
ما می رویم
آنها می نویسند

2

ّ
مشخص کنید.
مانند نمونه ،شخص هر فعل را

نمونه :پوشیدیم (ا ّول شخص جمع)
الف) آمدم (
پ) می رسی (
3

)

ب) گفتند (
) ت) نشست (

)
) ث) می سازند (

)

ّ
مشخص کنید و زیر آنها خط بکشید.
خاطرۀ یکی از سفرهای خود را بنویسید .فعل ها را در نوشتۀ خود
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1

خاطرۀ زیر را بخوانید و یک بار این خاطره را از زبان بز (شخصیت داستان) تعریف کنید.

امروز روز سختی بود .هر کاری کردم که حنایی ،بز چاالک گلّه ،از روی جوی آب بپرد ،نشد که نشد .می دانستم
پریدن این بز از جوی آب همان و پریدن یک گلّه گوسفند و بز به دنبال آن همان.
عرض جوی آب قدری نبود که حیوانی چون حنایی نتواند از آن بگذرد .هر چه فریاد زدم و دست هایم را در هوا
تکان دادم ،فایده ای نداشت .حنایی از جوی رد نشد که نشد!
پیرمرد دنیا دیده ای از دور پیدا شد .وقتی ماجرا را دید ،جلو آمد و گفت « :من چارۀ کار را می دانم ».چوب دستی
خود را در جوی آب فرو برد و آب زالل جوی را
گل آلود کرد .بز به محض آنکه آب جوی را دید ،از
سر آن پرید و در پی او تمام گلّه پرید.
من مات و مبهوت ماندم که این چه کاری بود و چه
تأثیری داشت؟ پیرمرد که آثار بهت و حیرت را در
تعجبی ندارد تا وقتی
چهرۀ من دیده بود ،گفتّ « :
بز خودش را در جوی آب می دید ،حاضر نبود پا روی
خویش بگذارد .آب را که گل آلود کردم ،دیگر خودش
را ندید و از جوی پرید».
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2

دربارۀ تصویر زیر دو بند بنویسید.
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2
/
4
درس  :1خورشید
درس  :2مهمانی
درس  :3کارگروهی
درس  :4موزه
درس  :5شهر سوخته
درس  :6آیینه کاری

درس  :7نغمه های محلّی
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خورشید

در
س1

توجه به هر تصویر ،جمله ای بنویسید.
 1با ّ

54

مهم امالیی متن «  بخوان» را با خطّی خوانا بنویسید.
 2واژه های ّ

توجه به معنی کلمه ،در جای خالی حرف مناسب قرار دهید.
 3با ّ
الف)

لوع :نمایان شدن خورشید در هنگام صبح		

ب)

			
روب :ناپدید شدن خورشید در پایان روز

ج) خ

وف :ماه گرفتگی

د) اُفـ  :کرانۀ آسمان

 4امالی درست کلمه های غلط را که زیر آنها خط کشیده شده است؛ بنویسید.
الف) ساعتی به آسمان نگاه کردم تا حالل ماه را ببینم( .
ب) از زیبایی های آسمان در هنگام صحر بیشتر ل ّذت می برم( .

55

)
)

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

مسافری که بار شیشه داشت ،می خواست وارد شهری شود .مأمور گمرک که
چوبی در دست داشت ،مرتّب چوب را به بار مسافران می زد و می گفت« :چی
داری؟» مسافران هرچه در بارشان بود ،می گفتند و مأمور گمرک ،مقدار پول

ّ
مشخص می کرد .وقتی مأمور گمرک به مسافری
گمرکی را که باید بپردازند،
که بار شیشه داشت ،رسید؛ طبق معمول چوبی به بارش زد و گفت« :چی
داری؟» مسافرگفت« :اگر یک چوب دیگر بزنی ،هیچ ندارم».
(فوت کوزهگری ،مصطفی رحماندوست)

 1چرا باید در انجام هر کاری دقیق بود؟

 2چرا مسافر گفت  « :اگر یک چوب دیگر بزنی ،هیچ ندارم؟»

توجه به متن ،مقدار پول گمرکی چگونه محاسبه می شد؟
 3با ّ
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1

ّ
مشخص کنید.
نوع قالب شعر وقافیه ها را در سرودۀ زیر

دوش مرغی به صبح می نالید

عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش

یکی از دوستان مخلص را

مگر آواز من رسید به گوش

گفت باور نداشتم که تو را

بانگ مرغی چنین کند مدهوش
(سعدی)

2

ّ
مشخص کنید و دربارۀ آن بنویسید.
در «بند» زیر ،موضوع اصلی نوشته را

هنر آنان که متنی را خوب و زیبا و تأثیر گذار می خوانند ،کم از نویسندگان آن متن نیست .کم نیستند
خوانندگانی که در هنگام خواندن متن ،آن چنان متن را بد می خوانند که رغبت شنونده را از بین می برند و
درست در نقطۀ مقابل ،گاه متن یا شعری متوسط ،آن چنان خوانده می شود که شنونده را شگفت زدۀ شیوۀ
شیرین خواندن خود می کند.
(مح ّمد رضا سنگری)
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1

توجه به موضوع زیر ،یک بند بنویسید.
با ّ

«مادر ،خورشید خانه»

58

2

دربارۀ تصویر زیر متنی به زبان گفتاری بنویسید.

59

مهمانی

در
س2

 1برای هر تصویر زیر یک جملۀ مناسب بنویسید.

60

مهم امالیی را از متن «بخوان» بیابید و به همراه معنی ،آنها را بنویسید.
 2پنج واژۀ ّ

 3در هر جمله ،امالی درست کلمه را انتخاب کنید و آن را در جای خالی بنویسید.
الف) یکی از رفتارهای زیبای مهمان نوازی( ،استقبال ـ استغبال) از مهمان است( .
ب) من با (پزیرایی ـ پذیرایی) کردن از مهمان ها به مادرم کمک کردم( .

توجه به معنای آن ،غلط است؟
 4کدام گزینه با ّ
الف) میزبان = مهماندار
ب) بدرغه = همراهی کردن مهمان هنگام رفتن
ج) رسوم = عادت ها
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)
)

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

شخصی ،شتر گم کرد .سوگند خورد که اگر شتر را پیدا کند ،آن را به درم
بفروشد .چون شتر را یافت از سوگند خود پشیمان شد .برای آنکه سوگند
خود را نشکند؛ گربه ای در گردن شتر آویخت و بانگ زد « :چه کسی می خرد؟
شتری را به درم و گربه ای را به صد درم؟ ا ّما هر دو را با هم می فروشم».

شخصی آجنا بود؛ گفت« :این شتر ارزان بود؛ اگر این ّ
قلده را در گردن

نداشت!»
(عبید زاکانی)

 1علّت پشیمانی شخص شتر گم کرده ،چه بود؟

 2مقصود از جملۀ  « :این شتر ارزان بود؛ اگر این ّ
قلده در گردن نداشت» چیست؟
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1

ّ
مشخص کنید.
مانند نمونه ها ،فعل ها را صرف کنید و در هر قسمت ،بن فعل ها را
دیدم

دیدی

دید

میشنوم

میشنوی

میشنود

دیدیم

دیدید

دیدند

بن( :دید)
شنو

نشستم
می آورم

2

ّ
مشخص کنید.
مانند نمونه ها« ،بن» فعل ها و نوع آنها را

می روم( :رو)←(مضارع)
رفتم( :رفت)←(ماضی)
) بگیرم( :
)←(
گرفتم( :
) می خورند( :
)←(
بنویسید( :
3

گفت وگوی زیر را به فارسی معیار برگردانید.

الف) امروز میای خونۀ ما درس بخونیم؟
ب) نه؛ امروز مهمونی دعوت شدیم
الف) کجا؟
ب) خونۀ یکی از دوستای بابام
الف) کی میای با هم درس بخونیم؟
ب) فردا
الف) پس ،فردا منتظرتم
ب) باشه ،می بینمت
63

)←(
)←(

)
)

1

خالصۀ یکی از فیلم هایی را که دیده اید ،بنویسید.

64

یادداشت:

65

کار گروهی

در
س3

توجه به هر تصویر ،جمله ای مناسب بنویسید.
 1با ّ

66

 2واژه هایی را که حروف (ص ،ط) در آنها به کار رفته است ،از متن «بخوان» بیابید و بنویسید.

 3در هر جمله ،شکل صحیح کلمه های غلط را که زیر آنها خط کشیده شده است ،بنویسید.
الف) کار گروهی یک ف ّعالیت اشتماعی است( .

)

ب) معمو ًال در بازی های گروهی ،یک نفر به عنوان «رهبر» انتخواب می شود( .
توجه به معنی ،امالی درست واژه را با عالمت
 4با ّ
الف) یک فرد از یک گروه = عضو

مشخّ ص کنید.

عظو

ب) دور هم نشستن برای همفکری = جلصه

67

جلسه

)

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

روزی در فصل بهاران با جمعی از دوستداران ،به هوای گشت و متاشای صحرا
خرم ،جای گرفتیم و سفره انداختیم،
و دشت ،بیرون رفتیم .چون در جایی ّ

سگی از دور دید و خود را نزدیک ما رساند .یکی از دوستان ،پاره سنگی
برداشت و آنچنان که نان پیش سگ اندازد ،پیش وی انداخت .سگ ،سنگ

را بوی کرد و بی تو ّقف بازگشت .سگ را صدا کردند؛ ا ّما التفات نکرد .یکی از
آنان گفت« :می دانید که این سگ چه گفت؟» گفت« :این بدبختان از بخیلی و

گرسنگی ،سنگ می خورند؛ از خوان و سفرۀ ایشان چه تو ّقع می توان داشت».

(جامی ،بهارستان)

 1چرا سگ به جمعی که به صحرا رفته بودند ،نزدیک شد؟

 2علّت صدا زدن سگ چه بود؟
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1

ّ
مشخص کنید.
خط های زیر ،مصراع های یک «غزل» را نشان می دهد .جایگاه قافیه را با عالمت (×)

2

توجه می کنیم؟ آنها را بنویسید.
در نوشتن نامه به چه نکته هایی ّ

3

برای گفت وگوی زیر عالئم نگارشی مناسب قرار دهید.

الف) فردا قراره بریم اردو
ب) کجا می رین
الف) اطراف تهران .هر پنج نفر یک گروه شدیم
ب) برای چی
الف) برای اینکه هر کی یه سری از وسایلو بیاره
ب) تو چی قراره ببری
الف) من قراره زیرانداز و نوشیدنی و دوربین عکاسی ببرم
ب) ساعت چند برمی گردین
الف) حدودای عصر برمی گردیم
ب) لباس مناسب با خودت ببر
الف) حتم ًا
69

1

نامه ای به یکی از دوستان قدیمی خود بنویسید و فضای مدرسه فعلی تان را برایش شرح دهید.

70

یادداشت:

71

مـوزه

در
س4

توجه به هر تصویر پنج کلمۀ مرتبط با تصویر بنویسید.
 1به تصاویر زیر نگاه کنید و با ّ

72

 2مانند نمونه ،با حروف در هم ریختۀ زیر ،کلمه های معنادار بسازید.
زهموـطلاهمعـگهفرن
صـ و ت ی ر ـ ر ت یـ خ ا

موزه؛

توجه به معنی ،در جاهای خالی یک حرف مناسب قرار دهید.
 3با ّ
الف) با دید = دیدارکردن (ز ،ﺫ) ب) گرانﺑ ا = پرارزش (ـهـ  ،ـحـ)
ج) خـ انه = گنجینه (ﻀ   ،ﺯ)

د) با  ﺘان= قدیم (ﺴ  ،ﺻ)

 4برای هر کلمه ،یک هم خانواده بنویسید.
الف) تصویر:

    ب) مجموعه:

ج) جاذبه:

  د) افتخار:

73

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

حاکمی ،دو گوشش ناشنوا شد .مداوای طبیبان هم اثری نکرد .حاکم از این
پیشامد که باعث شد او دیگر صدای هیچ مظلومی را نشنود ،بسیار ناراحت
بود و منی دانست چه کند .روزی شخص دانایی ،نزدش رفت و با اشاره و
به کمک نوشنت به او گفت « :ای سلطان ،چرا غمگنی هستید؟ شما یکی
از حس های خود را از دست داده اید ،خداوند به شما حواس دیگر هم داده
است که سالم اند ،آنها را به کار بگیر ».حاکم ،کمی اندیشید و گفت « :ای
حکیم ،راست می گویی ،من از نعمت های دیگر غافل بوده ام».
(جامی)

 1چرا حاکم غمگین بود؟

 2علّت تغییر عقیدۀ حاکم چه بود؟
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1

مانند نمونه فعل مناسب را در جای خالی قرار دهید.

الف) دیروز آرش یک کتاب به من داد (داد ،دادید)
ب) امیر و مریم صبح زود از خواب (

2

) (بیدار می شود ،بیدار می شوند)

ج) مردم همیشه باید به یکدیگر (

) (احترام بگذارند ،احترام بگذارد)

د) آقای وزیر امروز بیمارستانی را (

) (افتتاح می کنند ،افتتاح می کند)

ّ
مشخص کنید.
مانند نمونه عنوان های نامه های زیر را

الف) برادر عزیزم (خانوادگی)
ب) مدیر محترم اداره (
ج) همسایۀ محترم (
د) سر دبیر گرامی مجلّه (

)
)
)
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1

یکی از موزه هایی را که تا به حال از آن بازدید کرده اید ،توصیف کنید.

موزه

2

با استفاده از کلمه های پرسشی زیر متنی در ده سطر بنویسید.
کی ،کجا ،چرا

76

یادداشت:

77

شهر سوخته

در
س5

 1دربارۀ تصویرهای زیر یک جمله بنویسید.

78

 2مترادف هر واژه را بنویسید.
      ب) خانه =

الف) میهن =

د) شهرنشین شدن =

ج) قدیمی =

 3مانند نمونه برای هر تمرین یک کلمه بنویسید که با حرف های داده شده ،کامل شوند.
الف)
ج)

ح (تفریح)
ﻞ

  ب)
   د)

ص
ز

 4مانند نمونه هر دسته از حرف ها را با یکدیگر ترکیب کنید و کلمه ای معنادار بنویسید.
الف) (ه ،ش ،ر) ← شهر
ج) (ح ،ک ،ر ،ت) ←

    ب) (ن ،ظ ،ر) ←
د) (ع ،ی ،ق ،م) ←

79

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

روزی ،شخصی نزد طبیب رفت و گفت« :شکم من به غایت درد می کند ،آن را
عالج کن که بی طاقت شده ام».
طبیب گفت« :امروز چه خورده ای؟»
مریض گفت« :نان سوخته»
طبیب غالم خود را گفت« :داروی چشم را بیاور تا در چشم او کشم!»
مریض گفت« :من درد شکم دارم ،داروی چشم را چه کنم؟»
طبیب گفت« :اگر چشمت روشن بودی ،نان سوخته نخوردی!»
(لطایف الطوایف ،فخر ال ّدین علی صفی)

 1علّت بی طاقتی بیمار چه بود؟

 2مقصود از جملۀ« :اگر چشمت روشن بودی» چیست؟

80

1

جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید.

الف) آوردن قافیه در مصراع سوم دوبیتی

است.

ب)قالب چهار پاره از چندین قسمت درست شده است که به هر قسمت
2

می گویند.

ّ
مشخص کنید.
شکل زیر قالب چهارپاره را نشان می دهد .جای کلمه های قافیه را بر روی آن با عالمت (×)

***
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1

زندگی نامۀ یکی از افراد مشهور کشور خود را در چند بند بنویسید.

82

2

گفت و گوی زیر را با د ّقت بخوانید و آن را به زبان گفتاری درآورید.

الف) به آثار باستانی عالقه داری؟

ب) بله ،خیلی هم دربارۀ این آثار مطالعه می کنم.
الف) پس حتم ًا ارگ بم را هم می شناسی؟

ب) بله ،ارگ بزرگ بم از آثار باستانی ایران است که قدمت زیادی دارد و در مسیر جادۀ ابریشم قرار داشته است.

الف) شنیده ام که خانه های ارگ بم از آجرهای پخته نشده یا همان خشت ،ساخته شده است.

ب) درست است ارگ بم یکی از بزرگ ترین مجموعه های خشت و گلی جهان است.

83

آیینه کاری

در
س6

 1دربارۀ تصویر زیر یک بند بنویسید.

84

مهم امالیی متن «بخوان» را با خطّی زیبا وخوانا بنویسید.
 2واژه های ّ

 3مانند نمونه ،برای هر تمرین یک کلمه بنویسید که با حرف های داده شده ،آغاز شوند.
مانند :ط ← طلب
طلب

ط

ص
غ
ح
توجه به معنی آن غلط است؟
 4کدام گزینه با ّ
الف) خالق = آفریننده
ب) امارت :ساختمان
ج) جیوه = فل ّزی به رنگ نقره

85

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

یکی را از حکما شنیدم که می گفت « :هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده
است؛ مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد ،همچنان نامتام گفته،
سخن آغاز کند».
سخن را  ،سر است ای خردمند و بُن

میاور سخن در میان سخن

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش

نگوید سخن تا نبیند خموش
(گلستان ،باب چهارم :در فواید خاموشی)

 1از نظر حکیم چه کسی به نادانی خود اقرار می کند؟

 2انسان هوشمند و با تدبیر در چه زمانی سخن می گوید؟

3

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

الف) تا به حال دربارۀ آیینه کاری چیزی شنیده ای؟
ب) آیینه کاری یکی از هنرهای تزیینی ایران است.
الف) آیینه در فرهنگ ایرانی نماد چیست؟

86

ب) نماد پاکی و روشنایی و راستگویی است؛ در معماری هم همین معنا را دارد.
الف) آیینه کاری از کی و چگونه در ایران آغاز شد؟
ب) آیینه و آیینه کاری پیشینۀ بسیار قدیمی دارد .در آثار باستانی ایران ،قاب های آیینه به جا مانده است ولی
شیشه های آن از بین رفته است.

 1آیینه در فرهنگ ایرانی نماد چیست؟
 2چگونه می توان فهمید که در ایران باستان آیینه وجود داشته است؟
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1

ّ
مشخص کنید.
مانند نمونه مفعول را در هر جمله

الف) مردی سوزنی را در خانه گم کرد.

سوزنی

.

ب) صدای او سکوت را در هم شکست.
ج) سیاوش از روی میز کتاب را برداشت.
2

ّ
مشخص کنید.
مانند نمونه فعل هایی را که مفعول می گیرند ،با عالمت (×)

الف) گرفت (×)
ب) برخاست ( )
ج) دید ( )
د) پرید ( )
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1

زندگی نامۀ خود را به طور خالصه بنویسید.

89

نغمه های محلّی

در
س7

توجه به تصاویر زیر یک بند بنویسید.
 1تصاویر زیر را براساس شماره مرتّب کنید .سپس؛ با ّ

90

توجه به معنی ،در جاهای خالی حرف مناسب قرار دهید.
 2مانند نمونه ،با ّ
واژه

معنی

ن مه (ﻐ  ،ﻘ)

آهنگ

نوا نده

کسی که ساز می زند

گا  ﻮاره

تخت خواب نوزاد

عا فه

مهربانی

(نغمه)

 3برای هر یک از کلمه های زیر ،دو هم خانواده بنویسید.
الف) منتقل:

ب) جمعیت:

ج) طبیعت:

د) عامیانه:

 4با حرف های درهم ریختۀ زیر ،کلمه های معنادار بنویسید( .حرف ها را می توانید تکرار کنید).
م ،ی ،ز
ل ،م ،ب
س ،ا ،ر
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متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

صحن باغی به هم
طاووسی و زاغی ،در
ِ

رسیدند و عیب و هنر یکدیگر را دیدند.

طاووس با زاغ گفت« :این موزۀ سرخ که
در پای توست ،الیق دیبای نگارین من
است .همان وقت که به وجود می آمده امی
در پوشیدن موزه ،اشتباه کرده امی .من
موزۀ سیاه تو را پوشیده ام و تو موزۀ سرخ
مرا».
زاغ گفت« :برخالف این است؛ اگر
خطایی رفته است ،در پوشش های
دیگر رفته است .باقی پوشش های زیبای تو مناسب موزۀ من است؛ در آن
خواب آلودگی ،تو سر از گریبان من درآوردی و من سر از گریبان تو».
در آن نزدیکی ،سنگ پشتی بود و آن مجادله را می شنید؛ سربرآورد که ای
یاران عزیز! از این گفت وگوی باطل دست بردارید؛ خدای تعالی همه چیز را
به یک کس نداده است .هرکس را به دادۀ خود ،خُ رسند باید بود و خشنود.
(فوت کوزهگری ،مصطفی رحماندوست)

 1علّت عیب جویی طاووس و زاغ از یکدیگر چه بود؟

 2سنگ پشت دربارۀ اختالف طاووس و زاغ چه نظری داشت؟
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1

چه تفاوت های ظاهری (از نظر فرم) در شعر «نیمایی» و شعر سنّتی «کالسیک» فارسی وجود دارد؟ آنها را

بنویسید.

2

ویژگی های گزارش را بنویسید.

3

خالصۀ یکی از داستان های عامیانه ای (فولکلوریک) را که تا به حال شنیده اید ،بنویسید.
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1

متن زیر را در چند سطر کامل کنید.

آن روز ،یک ظهر زیبای پاییزی بود .باغبان پس از یک روز پرکار ،خسته و بی رمق زیر سایۀ درختی دراز کشیده
بود .به سبدهای انگور که در نور آفتاب مانند یاقوت می درخشید ،چشم دوخته بود که ناگهان از باالی درخت

94

2

با استفاده از کلمه های زیر ،متنی در دو بند بنویسید.
برخی ،به آرامی ،البتّه ،خندان ،باد ّقت ،گریان ،پنهان ،ناچار

3

عنوان مناسبی برای نوشتۀ باال بنویسید.
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ن��کوه ش� م�کن �چ ر خ� ن� ی�لو ف�ری را
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درس  :1باران
درس  :2گره چینی
درس  :3سرافراز باشی میهن من
درس  :4سالم خدا
درس  :5اصفهان
درس  :6مینیاتور
درس  :7عروسی
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باران

در
س1

توجه به هر تصویر ،یک جمله بنویسید.
 1به تصاویر زیر نگاه کنید و با ّ

100

 2واژه هایی که ارزش امالیی دارند ،از متن درس پیدا کنید و بنویسید.

 3مانند نمونه ،هر دسته از حرف ها را با یکدیگر ترکیب کنید وکلمه های معنادار بنویسید.
(ط ،ق ،ر ،ه)

←

(م ،ش ،ن ،ب)

←

(ر ،د ،ع)

←

(ط ،ا ،ر ،ت ،و)

←

 4مانند نمونه ،کلمه های هم معنی را کنار هم بگذارید.
قوس قزح = رنگین کمان
بارش ،رنگین کمان ،قوس ،قزح ،باریدن
طراوت ،نم دار ،خیس ،شادابی

1

2

3

4
101

قطره

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

یکی را شنیدم از پیروان مربّی که مریدی را همی گفت « :ای پسر ،چندان که
تعلّق خاطر آدمیزاد به روزی است اگر به روزی ده بودی ،به مقام از مالئکه
درگذشتی».
(گلستان سعدی)

 1عبارت« :تعلّق خاطر به روزی داشتن» به چه معنی است؟

 2معنی جملۀ« :آدمیزاد به مقام از مالئکه درگذشتی» چیست؟

102

1

ّ
مشخص کنید.
مانند نمونه گروه مت ّممی را

الف) پسرک نداشته هایش را از خدا طلب کرد .گروه مت ّممی :از خدا
ب) باران آبادانی و سرسبزی به دنبال دارد
ج) فرمانروا با گروهی بسیار از شهر خارج شد
2

توجه کرد؟
برای تشخیص یک داستان کوتاه ،به چه نکته هایی باید ّ

103

1

ّ
محل زندگی خود دو بند بنویسید.
دربارۀ یکی از آداب و رسوم

2

با استفاده از کلمات زیر ،متنی در  10سطر بنویسید.
ابر ،بوی نم ،قطره ،شیروانی ،جنگل

104

یادداشت:

105

گره چینی

در
س2

توجه به هر تصویر یک جمله بنویسید.
 1به تصاویر زیر نگاه کنید و با ّ
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 2برای هر یک از کلمه های زیر ،یک مترادف (هم معنی) بنویسید.
روشنایی:

نقش:

   حرفه:

ظریف:

 3مانند نمونه ،کلمه های هم خانواده را مشخّ ص کنید و کنار هم بنویسید.
تصویر ،صنعت ،سنّت ،نظم ،خلق ،سنن ،صنایع ،تصاویر ،خلقتّ ،
منظم

نمونه( :تصویر ،تصاویر)

 4مانند نمونه با هر حرف ،کلمه های معنادار بنویسید( .حرف ا ّول کلمه مشخّ ص شده است).
الف) ن ← نور
ب) ﻫ ←

،

ج) گــ ←
د) تــ ←

،
،
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متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

روزی خسرو انوشیروان به دادرسی نشسته بود .مردی کوتاه قد پیش آمد و
فریاد دادخواهی برداشت .خسرو انوشیروان گفت« :کسی بر انسان کوتاه قد
ستم منی تواند کند ».آن مرد گفت« :ای خسرو! آن کس که بر من ستم روا
داشت ،کوتاه قدتر از من بود ».خسرو انوشیروان خندید و به او پاداش داد.
(عبید زاکانی ،ترجمةحکایت های عربی ،به کوشش منوچهر علی پور)

 1چرا خسرو انوشیروان به مرد گفت« :کسی بر تو ستم نمی تواند کند؟»

 2علّت خندیدن خسرو انوشیروان چه بود؟

  « 3فریاد دادخواهی برداشتن» به چه معنی است؟

4

توجه به متن زیر ،با طرح پرسش هایی مناسب ،گفت و گوی زیر را تا چهار سطر ادامه دهید.
با ّ

برج ایفل برجی فل ّزی در میدان شان دو مارس و در کنار رود سن واقع در شهر پاریس است .برج ایفل که
امروزه به عنوان نماد فرانسه شناخته می شود ،پربازدیدترین بنای جهان و یکی از شناخته شده ترین بناها در
جهان است .ساخت برج ایفل در سال  ۱۸۸۷آغاز و در  ۳۱مارس  ۱۸۸۹به پایان رسید .در آغاز برج ایفل برای

108

نمایشگاه جهانی و به مناسبت صدمین سالگرد انقالب فرانسه ساخته شد.
ساخت برج ایفل دو سال و دو ماه طول کشید ۸۵۰ .نفر در ساخت آن کار کرده اند .این برج از  ۱۸هزار و ۳۸
قطعه ساخته شده است و برای اتّصال آنها از  ۲و نیم میلیون پیچ و مهره و میخ پرچ استفاده شده است .ارتفاع
برج  ۳۲۴متر است که در زمان خود مرتفع ترین برج جهان بوده است .وزن برج ایفل بیش از  ۱۰هزار تن است
که  ۷هزار و  ۳۰۰تن آن فوالد است .نام برج ایفل از نام سازنده اش گوستاو ایفل گرفته شده است.

الف) برج ایفل کجاست؟
ب) در کنار رود سن در شهر پاریس.
الف) ساخت این برج چقدر طول کشید؟
ب) دو سال و دو ماه.
الف) چه کسی این برج را ساخت؟
ب) گوستاو ایفل.
؟

الف)
ب)

؟

الف)
ب)
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1

مانند نمونه برای هر یک از واژه های زیر ،یک تشبیه بنویسید.

الف) پدر مانند کوه محکم و استوار است.
ب) مادر:
ج) ستاره:
2

متن زیر را بخوانید و پیام آن را بنویسید.

دزدکی چند شاخه گل رز از باغچۀ پیرمرد چید و فرار کرد .در راه به زیرکی خودش آفرین گفت .وارد حیاط شد.
چند کالغ سیاه گل های باغچه را که یادگار پدرش بود ،خورده بودند.

110

1

دربارۀ تصویر زیر متنی در سه بند بنویسید.

111

سرافراز باشی میهن من

در
س3

توجه به هر تصویر ،یک جمله بنویسید.
 1به تصاویر زیر نگاه کنید و با ّ

112

 2پنج کلمه از متن درس « بخوان» بنویسید که دارای ارزش امالیی باشد.

توجه به معنی ،حرف مناسب را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.
 3مانند نمونه ،با ّ
واژه

اهتزاز

معنی

(زـ ض ـ ذ)

جنبیدن

(س ـ ص)

آیین ها و روش ها

احترام گــ اشتن

(زـ ذ ـ ظ)

گرامی داشتن

مر ــفع

(ت ،ط)

باال برده شده

مرا

ـم

توجه به معنی ،کدام گزینه نادرست است (با عالمت × مشخّ ص کنید).
 4با ّ
الف) نماد :سمبل
ب) سرفراذ :سربلند
ج) مو ّفقیت :پیروزی
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متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

جوهریان بصره که حکایت همی کرد که وقتی در
اعرابی ای را دیدم در حلقۀ
ِ
بیابان راه گم کرده بودم و از زاد معنی با من چیزی نبود و دل بر هالک نهاده

که ناگاه کیسه ای یافتم پرمروارید .هرگز آن ذوق و شادی فراموش نکنم که
پنداشتم گندم بریان است و باز آن تلخی و نومیدی که بدانستم که مروارید
است.
در بیابان خشک و ریگ روان

تشنه را در دهان چه ُدر چه صدف

مر ِد بی توشه کاوفتاد زپای

ِ
کمربند او چه َزر چه خَ َزف
بر
(گلستان ،سعدی)

 1علّت نا امیدی اعرابی چه بود؟

 2مفهوم دو بیت پایانی این حکایت چیست؟
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1

مانند نمونه ،برای نهادهای زیر یک مسند و یک فعل ربطی (اسنادی) مناسب بنویسید؛ سپس مسند و فعل

ّ
مشخص کنید.
ربطی آن را

الف) معلّم :معلّم در کالس حاضر بود .مسند :حاضر  /فعل ربطی :بود
ب) پدر بزرگ:
ج) خیابان:
2

ّ
مشخص شده را بنویسید.
نقش کلمه های

الف) من کشورم را دوست دارم.
ب) دفاع از وطن ،وظیفۀ ملّی ما است.
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1

دربارۀ وظیفۀ انسان در دفاع از میهن خود ،هشت سطر بنویسید.

2

جمله های نوشتاری زیر را به صورت گفتاری درآورید.

الف) چرا باید به پرچم کشورمان احترام بگذاریم؟
ب)

الف) چرا در مراسم صبحگاهی ،پرچم ایران را باال می برند؟
ب)

الف) وقتی پرچم کشورمان را باال می برند ،چه احساسی دارید؟
ب)

الف) در چه مناسبت هایی پرچم کشورها را باال می برند؟
ب)

الف) پرچم هر کشور نشانۀ چیست؟
ب)
116

یادداشت:
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سالم خدا

در
س4

توجه به هر تصویر ،یک جمله بنویسید.
 1به تصاویر زیر نگاه کنید و با ّ

118

 2مانند نمونه هم خانوادۀ هر یک از کلمه های زیر را مشخّ ص کنید و در کنار هم بنویسید.
مسجد ،نور ،اذان ،عطر ،رسول ،مناره ،مساجد ،مؤ ّذنّ ،
معطر ،ارسال

نمونه( :مسجد ،مساجد)

 3مانند نمونه در جای خالی برای هر کلمه ،یکی از حرف های مناسب داخل کمانک را قرار دهید و معنی آن را
بنویسید.
(ذ ،ز ،ض ،ظ)

←

منــ

و

(ذ ،ز ،ض ،ظ)

←

  یارت

(ذ ،ز ،ض ،ظ)

اَ   ان

(ذ ،ز ،ض ،ظ)

و

ره

←
←

 4مانند نمونه کلمه های زیر را در جدول پیدا کنید.
ـ محراب
ـ مهر
ـ پرستش
ـ هم صدا
ـ حمد
ـ دوست

م

ح

ر

ا

ب

هـ

م

ص

د

آ

ر

د

و

س

ت

پ

ر

س

ت

ش
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منظره

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

اسکندر مقدونی مرد فقیر و ژنده پوشی را دید که با چیره زبانی سخن
می گفت .روی به او کرد و گفت« :لباس های تو باید مانند سخنانت باشد».
مرد خوش سخن گفت« :ای فرمانروا ،من به سخن گفنت قادرم و تو به لباس
بخشیدن ».اسکندر سخن او را بپسندید و لباسی گران بها به او داد.
(لطایف و پندهای تاریخی ،ناهید فرشاد مهر)

 1خوب و بجا سخن گفتن چه فایده هایی دارد؟ دو نمونه مثال بزنید.

 2چرا اسکندر لباسی گران بها به فقیر بخشید؟
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1

مانند نمونه ،برای هر یک از واژه های زیر یک جمله به شیوۀ جان بخشی بنویسید.

الف) غنچه :غنچه چشم هایش را باز کرد و به خورشید نگریست.
ب) بلبل:
ج) رایانه:
2

جمله های زیر را بخوانید و آن را با زاویۀ دید «سوم شخص» بنویسید.

من آگاهانه آنچه را که احساس می کنم و می اندیشم ،می گویم و انجام می دهم.

3

مانند نمونه افعال و ضمایر گفت وگوی زیر را بهصورت جمع در آورید.

الف) تا به حال به سفر حج رفته ای؟
تا به حال به سفر حج رفته اید؟
ب) بله من سال پیش همراه مادربزرگ و پدربزرگم به سفر حج رفتم.

الف) من تا به حال به ّ
حسی داشتی؟
مکه نرفته ام .بار ا ّول که چشمت به کعبه افتاد ،چه ّ

حس شگفت انگیزی
ب) دیدن عظمت کعبه و مردم سفید پوشی که به صورت هماهنگ دو ِر کعبه می چرخندّ ،
در من به وجود آورد.
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1

در دو بند بنویسید شما چگونه شکر نعمت های خدا را به جا می آورید؟

122

یادداشت:

123

اصفهان

در
س5

توجه به هر تصویر ،یک جمله بنویسید.
 1به تصاویر زیر نگاه کنید و با ّ
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 2مانند نمونه برای هر یک از کلمه های داده شده ،یک هم خانواده بنویسید.
   ب) شهرت ←

الف) عمارت ← معماری

د) متم ّدن ←

ج) جاذبه ←

توجه به متن درس مانند نمونه کلمه های ناتمام زیر را با قرار دادن حرف های مناسب کامل کنید.
 3با ّ
کاخ عالی

←

پو

←

بازار قیــ

←

کاخ چــ
صنا

←

دستی

 4مانند نمونه متضاد هر واژه را بنویسید.
الف) قدیمی ← جدید

  ب) معروف ←

ج) محکم ←

     د) مرتفع ←
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کاخ عالی قاپو

متن زیر را بخوانید و به پرسش ها پاسخ دهید.

کالغ ها را چگونه می بینی؟ صدایشان را چگونه می شنوی؟ کالغ زیباتر است
یا بلبل؟ آواز کدامشان دلنشنی تر است؟
 ...کالغ خودش را دوست نداشت و بودنش را .از کائنات گله داشت .فکر
می کرد ،در دایرۀ قسمت ،نازیبایی سهم اوست .او غمگینانه گفت« :کاش
خداوند این لکۀ سیاه را از هستی می زدود!»
خدا گفت« :سیاه کوچکم ،صدایت ّ
ترنی است که هر گوشی زیبایی آن
را درک منی کند .فرشته ها با صدای تو به وجد می آیند ،بخوان ،فرشته ها
منتظرند».
کالغ ،هیچ نگفت .نیم نگاهی به آسمان انداخت .در صفحۀ آبی آسمان،
ابرهای سیاه ،ابرهای سفید ،دوشادوش هم در حرکت بودند .خورشید هم
بود؛ با لباسی خوش رنگ؛ گاهی روی صفحۀ آبی ،گاهی پشت لکۀ سیاهی.

خدا گفت« :سیاه ،چونان مر ّکب که زیبایی را با آن می نویسند زیبایی ات را
بنویس؛ زیرا اگر تو نباشی ،جهان من چیزی کم دارد .خودت را از آسمان
دریغ نکن».
کالغ ،خواند .این بار ا ّما عاشقانه ترین آواز را .با آوازش جهان زیبا شد .آسمان

لبخند زد .ابرهای سیاه و سفید از شوق گریستند.

(هر قاصدکی یک پیامبر است .با تلخیص و تغییر)

 1چرا کالغ خود را دوست نداشت؟

 2چرا آسمان زیبا شد و ابرها گریستند؟
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1

ّ
مشخص کنید و هر یک را در گروه خود قرار دهید.
مانند نمونه ،فعل های ساده ،پیشوندی و مر ّکب را
«ساختم ،مراقبت کرد ،برگشتند ،فرو رفت ،فریاد زدی ،گذشتیم ،پرتاب کردند ،گرفت ،دررفت»
فعل ساده

ساختم،

فعل پیشوندی
فعل مر ّکب

2

ّ
مشخص کنید.
متن زیر را بخوانید و نوع توصیف آن را (مستقیم ،غیر مستقیم)

بچه که همگی زیر
جلوی ما یک خانوادۀ پر جمعیت ایستاده بودند و به نظر می رسید پول زیادی نداشتند .شش ّ
دوازده سال بودند ،لباس های کهنه ولی در عین حال تمیزی پوشیده بودند.

3

برای هر یک از فعل های ساده ،پیشوندی و مر ّکب یک مثال بزنید و با آن یک جمله بنویسید.

4

توجه به کلمه های داخل کمانک ،فعل های گفت و گوی زیر را به زمان گذشته بنویسید.
با ّ

الف) تا حاال به اصفهان
ب) آره ،پارسال

(رفتن)؟
(رفتن) خیلی شهر قشنگیه.
127

الف)من از زاینده رود خاطرات زیادی

(داشتن) قب ً
ال پدربزرگم تو اصفهان زندگی

(کردن).
ب)میگن زاینده رود ،رودخونه ی قشنگیه و چن تا پل معروف هم داره.
الف) آره ،سی و سه پل و پل خواجو از معروف ترین پل های زاینده رود هستن.
ب) میدون نقش جهان را

(دیدن)؟ میدون بزرگیه!.

الف)قب ً
محل بازی چوگان و ّ
ال ،این میدون ّ
محل برگزاری نمایش های گوناگون
(بودن).
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1

دربارۀ زیبایی های شهر اصفهان دو بند بنویسید.

129

مینیاتور

در
س6

توجه به هر تصویر ،یک جمله بنویسید.
 1به تصاویر زیر نگاه کنید و با ّ

130

مهم امالیی بخش « بخوان» را پیدا کنید و یک بار از روی آن بنویسید.
 2واژه های ّ

 3معادل فارسی هر یک از کلمه های زیر را بنویسید.
الف) پرسپکتیو:

  ب) فِریم:

ج) ُفرم:

    د) موبایل:

 4مانند نمونه ،هر دسته از حرف ها را با یکدیگر ترکیب کنید و کلمه ای معنادار بسازید.
(ر ،ط ،ح)

←

(ر ،د ،س)

←

(و ،ص ،ر ،ت)

←

(ط ،ی ،ب ،ت ،ع)

←
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یکی اسبی از دوستی به قرض خواست .گفت « :اسب دارم ،ا ّما سیاه است».
گفت « :مگر اسب سیاه را منی توان سوار شد؟» گفت « :چون نخواهم داد،

همنی قدر بهانه بس است!»
(کلیات عبید زاکانی)

 1به نظر شما دلیل بهانه آوردن شخصی که اسبش را قرض نداد ،چه می تواند باشد؟

 2متن حکایتی را که خواندید به فارسی معیار بنویسید.
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1

ّ
مشخص کنید.
متن زیر را بخوانید و لحن های جمله های آن را

هوا سرد بود .باران می آمد .ملودی زیبایی در خانه شنیده شد .یک مرتبه قابلمه ها زیر سقف رنگ و رو رفته صف
کشیدند .وای خدای من! سقف خانه دارد ّ
چکه می کند.
2

عبارت کنایی «چشم بر چیزی داشتن» را توضیح دهید.
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1

دربارۀ یکی از تابلوهای ن ّقاشی یا مینیاتور دو بند بنویسید.

2

گفت و گوی زیر را به فارسی معیار درآورید.

الف) میدونی معنی مینیاتور چیه؟

ب) مینیاتور یعنی طبیعت کوچیک و ظریف.

الف) از کی این کلمه وارد زبان فارسی شد؟

ب) از دورۀ قاجار.

الف) مینیاتور در واقع مربوط به کدام کشور میشه؟

ب) مینیاتور توی ایران متولّد شد ،بعد به چین رفت و از دورۀ مغول ها به صورتی کامل به ایران برگشت.
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عروسی

در
س7

توجه به هر تصویر ،یک جمله بنویسید.
 1به تصاویر زیر نگاه کنید و با ّ
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 2برای هر یک از کلمه های زیر ،یک هم خانواده بنویسید.
الف) هدیه:

ب) مبارک:

ج) رابطه:

د) استقبال:

توجه به معنی ،در جای خالی حرف مناسب داخل کمانک قرار دهید و کلمه را کامل کنید.
 3مانند نمونه با ّ
سنّت

عــ ل
و

لت

مج ّهــ

(ت ـ ط)

←

روش

(ث ـ س ـ ص)

←

مادة شیرینی که زنبور تولید میکند

(ص ـ س)

←

پیوند

(ذ ،ز ،ض)

←

آماده

 4مانند نمونه جدول روبه رو را کامل کنید.
افقی

1

 1دختری که تازه ازدواج می کند.
 2دفتر یا ورقه ای که در آن پیمان ازدواج را ثبت می کنند.

ع

ر

و

س *

*

*

2

 3همان «جهاز» است.

3

*

 4ظرفی که در آن «شمع» قرار می دهند.

4

*
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در روزگار عیسی

سه مرد در راهی می رفتند .گنجی یافتند .گفتند« :یکی

آو َرد ».یکی را فرستادند ،او طعام خرید و با
را بفرستیم تا برای ما خوردنی َ

خویش گفت« :باید زهر در این طعام کنم تا ایشان بخورند و مبیرند و گنج

به من ماند ».آن دو مرد دیگر گفتند« :وقتی این مرد باز آید و طعام بیاورد،
وی را می کشیم تا گنج به ما ماند ».چون او بیامد و طعام زهر آلود بیاورد،
وی را بکشتند .سپس طعام بخوردند و مبردند .عیسی

بر آنها بگذشت با

یاران گفت« :بنگرید که چگونه هر سه مرد از بهر گنج نابود شدند ولی گنج
همچنان باقی است!»
(مرزبان نامه ،سعدالدین وراوینی)

 1دلیل مرگ مردانی که گنج پیدا کرده بودند ،چه بود؟

 2متن چه پیامی دارد؟
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1

ّ
مشخص کنید.
مانند نمونه در جمله های زیر قیدها را

الف) پرنده آرام بر شاخه نشست( .آرام)
ب) احتما ًال دوستم در کالس نیست( .

)

ج) شما می توانید هفتة آینده به مرخصی بروید( .

)

د) مهمان ها همیشه با لبخند با میزبان رو به رو می شوند( .
2

به نظر شما چه عواملی باعث استحکام ازدواج می شود؟ توضیح دهید.
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)

1

ّ
محل زندگی شما مراسم عروسی چگونه برگزار می شود؟
در

2

توجه به متن زیر ،متنی در ده سطر بنویسید.
با ّ

ساییدن قند

رسم های زیادی در ارتباط با ازدواج وجود دارد .به عنوان مثال در زمان عقد در حالی که عروس و داماد در کنار
سفرۀ عقد نشسته اند ،یک پارچۀ سفید را باالی سر عروس و داماد می گیرند .یکی از اقوام شروع به ساییدن دو
کلّۀ قند بزرگ باالی سر آن دو می کند و در همان حال برای خوشبختی آنان دعا می کند .معمو ًال کسی که
قند را می ساید ،باید قابل اعتماد و محبوب باشد.
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�
خ�دا ی�ا ج�هان � ش
پاد�اهی ت�و راس ت

�
� آ��ید خ�دا�یی ت�و ر اس ت
ز� ما خ�دم ت

...............................
دی و پ�س ت�ی ت�و�یی
پ� ن�اه �بل ن� ّ

................................
همه ن� ی�س ت� ن�د آ� ن��چه هس ت�ی ت�و�یی

�
� ب�اال و پ�س ت
همه آ� ف�ر �یده اس ت

�
ت�و�یی آ� ف�ر ی� ن� ن�د ٴه هر چ�ه هس ت

...............................
ِخ� َرد را ت�و رو ش�ن ب�صر �کرده ای

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

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

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

................................
� ق�لم را ن�ده �بر لوح خ� ک
ا�
ز� دا ن� ش

...............................
� آ�م زو� � ک
پا�
ت�و�یی �بر �تر ی�ن دا ن� ش

�چ غ
� ت�و �بر �کرده ای
را� هدا ی� ت

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

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

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

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

ت�و�یی

کاسمان

را

ز� یم�ن را �گ�ذ رگاه او سا�خ ت�ی

�بر ا ف�را�خ ت�ی

�
ت�و�یی کا ف�ر �یدی ز� ی�ک �ق طره آ� ب

�گهرهای

...............................
�
ج�واهر ت�و ب � شخ�ی دل س ن�گ را

................................
ت�و رد روی ج�وهر� ک ش�ی ر ن�گ را

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

ج�ها�نی

ب�د ی�ن

خ�و�بی

رو ش�ن �تر

زا�

ا�
آ �� تف� ب

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

�برون ز�ان � که ی�ار ی��گری خ�واس ت�ی

آ�راس ت�ی

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

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

( ن� ظ�امی)
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سا�
ما را رها � کن� ی�د رد ا ی�ن ر ن ج�� ب�ی ح ب

ا�
� �پاره �پاره و ب�ا س� نی�ه ای � بک� ب
ب�ا ق�ل ب

...............................
ن�
حالی � شن�د ص ی� ب�م زا� ا ی�ن ر ن ج�� و ز� ن�د �گی

................................
ا�
پ� ی�ری رس ی�د غ� ق
� �پس زا� ش� ب� ب
ر� ب�طال ت

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

................................
ا�
رد خ�ر�قه ش�ان ب�ه غ� ی�ر«م ن�م» ت�ح ف�هایم ی� ب

................................
�
مر غ�م ردون آ � ت� ش
� و ماهی �برون آ� ب

...............................
�
عمری � گ ش
�ذ� ت
� رد غ�م ه�جران روی دوس ت

................................
یه
وا�
رد پ� ی�ری زا� ت�و چ�� ن� ی�ا�ید ب�ه غ� ی�ر خ� ب

...............................
ا�
و� ب� ش
هانایع�ز ی��ز �،ف صل ج�وا�نی ب�هه ش
ار�اد می � کن� ن�د
ا ی�ن ج�اهالن � که دعوی ش

................................
پ� ن�هان �نموده ا ی�م چ�و پ� ی�ری � ِ
ا�
پس �خ�ض ب

...............................
� و �کمال و ج�مال غ� ی�ر
� و ن� ق�ص خ�و�ی ش
ما ع ی� ب

................................
وا�
ت�ا � کی کالم ب�� ُیهده � ،گ ف� ت� ِار ن�اص ب

...............................
دم �بر ن� ی�ار و د ف��تر ب��یهوده �پاره �کن

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

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

س ِس ّ ُر ُه)
(امام خ�م ی� ن�ی ُ ق� ِّد َ
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