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اما شايد كودكاني را كـه  . آيد اولين باري كه صحبت كرديد، كي بود و چه گفتيداحتماالً يادتان نمي

، »مامـان «، »بابـا «گوينـد  بـه زحمـت مـي   . ديده باشـيد  ،اندبه تازگي توانايي صحبت كردن پيدا كرده

  تنهايي پيامِ كامليهايي را به كار برديم كه به ي ما وقتي شروع به صحبت كرديم، واژههمه. »آب«

پدرش را «زدند كه ، و ديگران حدس مي»بابا«گفتيم يا مي. فهميدند تشنه هستيم، و اطرافيانمان مي»آب«گفتيم نداشتند، مثالً مي

ل بسـازيم و كامـ   جملـه ها اما تدريجاً ياد گرفتيم كه با واژه» .تنگ پدرش استدل«، يا ».زندپدرش را صدا مي«، يا ».دوست دارد

، پيـامِ  ».بابـا آمـد  «دهد، اما ، پيامِ كاملي به شنونده انتقال نمي»بابا«. باشد، عبارتي است كه معناي كاملي داشتهجمله. صحبت كنيم

  . است جملهكاملي دارد و 

هـم متـونِ   . ظومهم سخنانِ منظوم جمله دارند، هم سخنانِ غيرِمن: پس هر سخني جمله دارد. ، رساندنِ معنا به شنونده استجمله هدف

  ... .علمي و هاي غيرهاي علمي، هم كتابكتابهم . قديمي جمله دارند، هم متونِ جديد

  
  

  

  

 .يدها جمله هستند؟ عباراتي را كه جمله نيستند، تبديل به جمله كنكدام عبارت - 1

       دامير پدربزرگش را دوست دار )ا

        ي ديشبهغذاي خوشمز )2

         چه نقّاشيِ زيبايي است )3

       ي همسايههاي آكواريومِ خانهماهي) 4

          تيمِ ملّي فوتبال )5

 من و دوستان خوبم در كالس درس )6
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 هاي بيشتري دارد؟كدام عبارت جمله. يدهاي عبارات زير را مشخّص كنجمله  - 2

 .گشتداشت از مدرسه برمي. امروز امير را ديدم) 1

2( ترين بزرگ، اين كتاب. استدهنازل شپيامبر  از طرف خداوند بر قدراست كه در شب  مسلمانان س و آسمانيِقرآن، كتاب مقد

  .پيغمبر خاتم است يمعجزه

  .استهاي مختلف  ي از افراد در زمينهتالش بسيار ينتيجهعكّاسي امروز، . است دهكركشف و تكميل نرا شخصِ خاصي اسي عكّ )3

  .دهند ها شير مي آورند و به آن فرزندانشان را زنده به دنيا مي ،رانپستاندااز ها همانند بسياري ديگر ندلفي )4

تا جايي كه دو دسته از كشورهاي مختلف به  ،بسياري از كشورهاي جهان را درگير كردكه  بودجنگ جهاني دوم، جنگي فراگير  )5

و  ميليون نفر جنگيدنـد  صددر آن بيش از  وين جنگ جهان است تر گسترده جنگ، اين. دوربه وجود آ متّفقين و مّتحدين هاي نام

  .شدندبسياري كشته

قـدر  را آن  د و آنگذاشتن ميهاي پوسيده  چوب كنارِ ،پهن ايتيز را روي صفحهنوك يبراي روشن كردن آتش، چوب گذشته،در  )6

  .آوردگرما، آتش به وجود ميچرخانند تا مي

 . يدر ـ ابتداي شعري از فروغ فرّخزاد ـ را مشخّص كنشعرِ زيهاي ابيات قطعهجمله - 3

/  شـد نشَـس   پا/  ديكش ازهيچار تا خم سه/  با دس ديمال يه چشماش/  ديشب از خواب پرفنص/ ، ريگونههب يعل/ ، كهيكوچ يعل

   ... . بود دهيد يماه هي خواب/  بود؟ دهيد يچ/  ؟بود دهيد يچ

  .يدباباطاهر را مشخّص كنهاي ابيات دوبيتي زير از جمله - 4

  افتاد و نشكست نقدح از دست م/  مست نو سنگستان و م كيشب تار

  نفتاده بشكست ،وگرنه صد قدح/  داشت نگه كوين اش دارندهنگه
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  ) :2(ينكته
گُل هم براي عاشـقِ  . زندها سر ميشدن، كاري است كه فقط از انسانعاشق. شودبلبل عاشقِ گل نمي

ا  . كننـد كـدام از ايـن دو صـحبت هـم نمـي     هـيچ . ند، نازكردن هم كاري انساني استكخود ناز نمي امـ

  :كنددانند، و گل براي او ناز ميشاعران ادبيات فارسي، بلبل را عاشقِ گل مي

  »ناز كَم كن، كه در اين باغ، بسي چون تو شكفت: / دم مرغِ چمن با گُلِ نوخاسته گفتصبح«

  :دهدگل هم با خنده پاسخ مي. »!اين همه ناز نكن، در اين باغ، گل مثلِ تو فراوان است«: گويدميشكفته بلبل به گلِ تازه

پـذيرم و از آن  مـن سـخنِ راسـت را مـي    «يعنـي  . »سخت به معشوق نگفـت  سخنِ ،عاشق چيه/ ي ول ،ميكه از راست نرنج ديگل بخند« 

  ».گويينمي رنجم ولي اگر عاشق باشي، با معشوقِ خود نامهربان سخن نمي

هـا  كنند، بـه ايـن ترتيـب كـه بـه آن     گاه شاعران و نويسندگان، براي بيانِ مفاهيمي كه در ذهنشان است، از حيوانات و اشيا استفاده مي

 تشـخيص  يـا  بخشـي شخصـيت بـه ايـن كـار،    . كننـد هايي شبيه انسان تصـور مـي  شخصيتها را دهند و آنهاي انساني نسبت ميويژگي

  .گويند مي

  

  

  

 
 

 .هاي زير را بيابيدهاي متن»بخشيشخصيت« - 5

هـا بيـرون رفـت و بـه دشـت بـزرگ زيـرِ پاهـايش نگـاهي          كم از پشت كوهاي عميق و طوالني، خورشيد خانم كمبعد از خميازه )1
  »!درود«: خورشيد هم چشمكي زد و گفت» !سالم«: درخت به باال نگاه كرد و گفت. انداخت

خرگـوش  » !كمـي هـم تـالش كـن    . جا به بعد خودت بايد تا خونه برياز اين«: خرگوش را رها كرد و گفت هايپشت دستالك )2
  »!كنيكردم تو تنبلي ميتا اآلن فكر مي«: خنديد و گفت

 ي نهـار ببين هر روز سرِ سـفره ! يه كمي هم به خودت بيا آقا«: ها كه خاموش شد آقاي چاقو به آقاي چنگال رو كرد و گفتبرق )3
 »اندازي؟چه سر و صدايي راه مي
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 ؟ استنشدهبه كدام حيوان در متنِ زير شخصيت انساني نسبت داده  - 6

سنجاب باالي . كمي تلوتلو خورد و روي زمين افتاد. اش نماندرنگ به چهره. سنجاقك كه رسيد لبِ مرداب، جيغِ بلند و ترسناكي كشيد
سنجاقك باز از عكسش توي آب «: خرگوش گفت! اين باز شروع كرد: ا شنيد و گفتقورباغه از سمت ديگرِ مرداب صدا ر. درخت پريد

  »ترسيد؟

 خرگوش )4  قورباغه )3  سنجاب )2  سنجاقك )1

 .هاي زير را توضيح دهيدبيت بخشيشخصيت - 7

  ساختم زهيگوش تو آو كاز قطره بهرِ/  فتـو گ يا ردهـژمـل پـر گـر بـاب ديـبار

 تمـرما گداخـنماند، ز گ يا ارهـسـرخ/  شش و عطابخ نيشد ا ريگل كه د ديخند

 توان يافت؟تشخيص را در كدام بيت يا ابيات مي - 8

 بادام شكوفه بر سر آورد/  عنبر آورد يباد آمد و بو )1

  هست يياكه مرا از تو تمنّ/ ي بلبل آهسته به گل گفت شب )2

3( يم هست و داعداست دلِ بِينص ،ستو گر ه ،ستيغم ن/  رخان هستالله رم هست و بت )دشمنان: اعدا(  

  خون در دل ما ز مهر دشمن، جوشد/  ز مهر ميندار نهيدالن كما صاف )4

  باراشك يزاره شد ب مانيتيبا / چو باران بهار  هم بگفت و نيا )5
  
  
  
  

 . يدها بنويسهاي زير را در مقابلِ آنمعناي واژه - 1

  :زنجره )5  :توفيق )4  :ظلمت )3  :عنايت )2  :مونس )1

 .يددهتوضيح  شده چه معنايي دارند؟هاي مشخّصدر بيت زير، بخش - 2
  »درازدستيكوته ز درت، /  كُنِ اساس هستيهستاي «
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 مصراعِ دوم بيت ِزير چه معنايي دارد؟ - 3

  »نام تو، كليد هرچه بستند/ اي كارگشاي هرچه هستند «
  
  

 واهد؟خشاعر در مصراعِ دوم بيت زير، از خداوند چه چيزي مي - 4

  »جا قَدمم رسان كه خواهيآن/ هم تو، به عنايت الهي «
  
  

 .يدگردد؟ بيت را معني كندر بيت زير، به چه كساني برمي» خود«هاي واژه - 5
» ام دهآشنايي خودبا نورِ / ام ده رهايي خوداز ظلمت«  

  
  

 .يداو را نام ببرشاعرِ كدام قرن است؟ آثار ِ ،گنجوي نظامىِملقّب به  ،وسفي دابومحم حكيم - 6
  

 

7 -  به چه معناست؟» نگاه دار«، ».نشويم پريشانتا دار  نگاهالهي، «در عبارت 

  
  

  چيست؟ در عبارت »چاه«به اين نكته، منظور از  هتوجبا . ، عارف بود»نيفتيم چاه درتا  ده بينايي«ي عبارت گوينده - 8
  

  
 .يددر عبارت زير چيست؟ عبارت را معنا كن» آن جهان«منظور از  - 9

 ».سازيم آن جهاندلي ده كه در كار تو جان بازيم؛ جاني ده كه كار «
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 اثرِ كيست؟ » نامهالهي« - 10

 .يدده، به سه پرسشِ زير پاسخ »ت پنهاناس يحق اندر وي ز پيداي/ جهان جمله فروغِ روي حق دان «ي بيت درباره*
 در بيت به چه معناست؟» جمله« - 11

  
  

 گردد؟زي برميدر مصراعِ دوم به چه چي» وي«  - 12

 

 

  . يديعني چه؟ بيت را بازگرداني و معني كن» از پيدايي، پنهان بودن« - 13
  

  
  متنِ زير معرّف كيست؟  - 14

ن تريمعروف. ي عرفان اسالمى داردهايي در زمينهها و سرودهاز عارفان مشهور قرن هشتم و از علما و فضالي تبريز است كه نوشته«
 ».ستا» راز گلشن«اثر شعرى او مثنوى 

  
  

 ها برگ در دست داشتند؟ي كالس درسي در جنگل، چرا بچهدر ابيات زير درباره - 15

  باز هم در كالس غوغا بود/ وگو بودند ها گرمِ گفـتبچه«
باز انـگار زنـگ انـشا بـود/ كوچكي در دست  هر يكي برگ«  

  
  

 ، كنايه از چه هستند؟»بودنگرمِ چيزي «و » از گرد راه رسيدن« - 16

  
 

  است؟هاي طبيعي اشاره شدهابيات زير، به كدام پديدهدر  - 17
  خواهم آفتاب شومگفت مي/ شبنم از روي برگ گل برخاست 

  ابر بـاشم دوبـاره آب شـوم/ ذره بـه آســـــمــــان بـروم ذره
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  .يدها را مشخّص كنوجود دارد؟ آن »جمله« در ابيات زير، چند  - 18
  رفت و انشاي كوچكش را خواند /دانـه آرام بـر زمـين غـلتـيـد 

  تا ابـد سـبزِ ســبز خواهـم مـاند/ باغي بزرگ خواهم شد : گفت
  

 

 چرا؟  دكنيفكر مي. داندمي» تنگدل«در بيت زير، غنچه خود را  - 19

  مثلِ لبخند باز خواهم شد/ تنگم گرچه دل: غنچه هم گفت
 

  
هـا در آن بـه كـار    هيـن واژ كـه هـر دوي ا   يداي بسـاز هاي مـذهبي اسـت؟ جملـه   مربوط به كدام مكان »حرم«و » دسته گل« - 20

 .باشد رفته
  

 

21 -  يعني » كام«، »كاش روزي به كام خود برسيد«در عبارت. ...  
  
  

 .پور را نام ببريدآثارِ قيصرِ امين - 22
 

  
 شود؟گفته مي» آواهم«هايي به چه واژه - 23

  
 

 .يدمشخّص كنرا ات زير هاي هر كدام از ابيجمله - 24
  جاستجا كه بايد دل به دريا زد همينآن/ درياي شورانگيزِ چشمانت چه زيباست ) الف

  
   اي به فداي چشمِ تو، اين چه نگاه كردن است؟/ كني، كار من آه كردن است تا تو نگاه مي) ب
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 .هاي زير را معنا كنيدواژه - 25
  :مصحف )4  :خيزشب )3  :متعبد )2  :طفوليت )1

  
 اماليي دارد؟ نادرستيكدام تركيب  - 26

  ذائر حرم )4  بلبلِ باغ )3  زيبايي آفرينش )2  صبح نوبهاري )1

  

  به چه معناست؟» اهللا عليهرحمة«عبارت دعاييِ  - 27

  
 

 .هاي زير را با استفاده از تشخيص، كامل كنيدجمله - 28
  ... ناداني و جسارت دست در دست )1
  ...آسمان هم امروز  )2

  

  اماليي دارد؟ نادرستيد متنِ زير چن - 29
  .آويز نداريم، توفيق ده تا در دين استوار شويمالهي، دلي ده كه در كار تو جان بازيم؛ دست گير كه دست

  
 

 در عبارت زير به چه معناست؟» دوگانه«ي واژه - 30

  .همه در خواب غفلت بودند. اى بگزاردبود كه دوگانهاز ايشان، كسي بيدار نشده

  
 

  ي عبارت زير چيست؟شدهخّصي مشنقشِ واژه - 31
  ».بازيم جانالهي، دلي ده كه در كار تو «
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 كنايه از چيست؟» در پوستينِ كسي افتادن« - 32

  .يددههاي زير پاسخ ي گلستانِ سعدي به پرسشدرباره*

  

 

 اين كتاب در چه قرني نوشته شد؟ - 33

  

 

 ... . نثرِ مسجع يعني . نثرِ گلستان مسجع است - 34

  

 

 .يدنام ببرهاي گلستان را باب - 35

  

 

 .يدهاي زير را مقابلِ آن بنويسجمعِ عربيِ هركدام از واژه - 36

  بيت) 4  افق )3  اول) 2  درس )1

  

 . باشدي تشخيص استفاده شدهي تصويرِ زير، متني بنويس كه در آن از آرايهدرباره - 37
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 ؟ نداردواژه ارزشِ اماليي  كدام - 38

  صندلي )4  شبيخون )3  حسن )2  طفل )1
  .يداند، در مقابلِ بيت بنويسهايي را كه نادرست نوشته شدهشكل درست واژه ؟اماليي كدام بيت متفاوت است هاينادرستي تعداد - 39

  كوته ز درت درازدستي/ كن اثاث هستي اي هست )1
  ي نانوشته خواني هم نامه/ ي نانموده داني  هم قصه )2
  ام دهبا نور خود آشنايي/ ام ده از ضلمت خود رهايي )3
  جا قدمم رسان كه خاهي آن/ هم تو به عنايت الهي  )4

 است؟پروردگار اشاره شده اسمِدر بيت زير، به كدام  - 40

  »ي نانوشته خواني هم نامه/ ي نانموده داني هم قصه«
  عليم )4  قدير )3  بصير )2  سميع )1

  است؟ »نثرِ مسجع«كدام عبارت،  - 41
 .اه راست هدايت كنالهي، ما را از گناه بر حذر دار و به ر )1
  .كه در آن وجود دارد يكوچك و بزرگ الهي، عالَم از آنِ توست، هر چيز )2
  .گري و تواناييي رازهايي، ياريالهي، داننده) 3
  .تو تواني ندارمدانند كه بيتواني و همه ميدانم كه ميالهي، مي )4

 ؟نيستكدام شخصيت از مقلّدان گلستانِ سعدي  - 42
  مقامقائم )4  انصاري عبداهللا خواجه )3  يقاآن )2  جامي )1

 كدام كتاب خالقِ متفاوتي دارد؟ - 43

 مثلِ چشمه مثلِ رود )4  به قول پرستو )3  پريشان) 2  ناگهان هايآينه )1

 ي مفرد؟ي جمع وجود دارد و هم واژهدر كدام بيت هم واژه - 44

 حالجمع بودند دورِ هم خوش/ ها در كالس جنگلِ سبز بچه) 1

  آرزوي شما در آينده/ اي داريم ضوع تازهباز مو )2
  خواهم آفتاب شومگفت مي/ شبنم از روي برگ گل برخاست  )3
  كاش با بهار رهسپار شوم: / ي كوچك پرستو گفتجوجه) 4

 .يدتبديل كنبه جمله ؟ آن را نيستكدام عبارت، جمله  - 45
  كسي از شما سؤالي پرسيد؟ )2    .شهر ما پاكيزه بود) 1
  ي بزرگداستان كوتاه اين نويسنده آخرين) 4  !ايدقشنگي كاشته چه درختانِ )3
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 وجود دارد؟» زورگويي«و » گريستم«اي به معناي در كدام بيت واژه - 46

 پرور طرف كاله توهيسا ديخورش/  خاك راه تو نيچ ينافه يبهاخون يا) 1

  نيب نانيآستكوته نيا يدرازدست/  ع كمندها دارنددلق ملم ريبه ز )2
  شراب زده خماركش مفلسِ يكه ا/  خندان گفت يسالم كردم و با من به رو )3
  زدهمستجاب يهزار صف ز دعاها/  حافظ كه بر تو عرضه كنم كدهيبه م ايب) 4

 وجود دارد؟» آسوده«اي به معناي در كدام بيت واژه - 47

  ما را شود ينم سريفراغت از تو م/  اراياز حال دوستان  ياگر تو فارغ )1
  را بايست ناشكهكند كه چه بود انيب/  شيجمال طلعت خو دنيد نهيرا در آ وت) 2
  سروباال را اري يچرا نظر نكن/ ي بر لب جو ستادهيسرو بلند ا يجا به) 3
 را بايز يرو ننديخطا بود كه نب/ ؟ نظر خطا باشد بايگفت در رخ ز كه)4

  اماليي دارد؟ نادرستيكدام عبارت  - 48
 دهد؟كسي مرا ياري نمي! من در اين شهر غريبم) 1

  طور بود؟اي، بنشين و بگو سفر چهحاال كه بازگشته) 2
  .شوداين ايامِ محرّم و صفر، هر سال روزهاي خاصي مي) 3
  .اي خواهد بودبه احتمال غريب به يقين اين درس، درسِ ساده) 4

 دارد؟  »رديف«كدام بيت  - 49

 بستند نام تو، كليد هرچه/ اي كارگشاي هرچه هستند ) 1

  ام دهبا نورِ خود آشنايي/ ام ده از ظلمت خود، رهايي) 2
  باز هم در كالس غوغا شد/ زنگ تفريح را كه زنجره زد ) 3
  و معلّم دوباره تنها شد/ ها به سويي رفت هر يك از بچه) 4

 هاي كدام بيت بيشتر است؟تعداد جمله - 50

 كه باشد بگذرانم روز را يه هر نوعتا ب/  سوز رادل دنينال نيمن ا دارم يدوست م) 1

  سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا/  مرا هوش يتا بود بار غمت بر دل ب) 2
  جان را زميتو ر يسر من دار كه در پا/  از حد بگذشت يچارگيكه ب ريدست من گ) 3
  را روزيطالع پ ميشكر گو امتيتا ق/  او يچهر مهرافزا نميوه كه گر من بازب) 4

 شود؟ شده پس از بازگرداني حذف ميي مشخّص»را«كدام  - 51

 تو بود يكه همه عمر نه مشتاق لقا/  ديتو شن ثيو حد ديد راست آن كه تو ا عجب) 1

  وانهيو د دهيشور ،گريبتر از د كيهر /  نميب ينم اريهش ،راكس  يكيدر شهر ) 2
  ؟مانهيدو سه پ ،كم خور ،گفتم رامن چند تو / ؟ د خانهرَب هما را ك ،خوديو تو ب خوديمن ب) 3
  بر تن ديچو مستان جامه را بدر/  كه در باغ ييگل گو ديد راتنت ) 4
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 دارد؟ »تشخيص«كدام بيت  - 52

  ماريشنود ب يك ماريب آه/ ؟ اريكند هم  يك اريرحم بر ) 1
  تا ز گل پر كنند دامن خار/ ؟ بهار مشفق كو يها اشك) 2
  ارگنبد دو ستا بهر عشق/  از بهر عاشقان گردد فلك) 3
  مردار نيا گرد ميچند گرد/  ميگرد يعاشق گرد يمدت) 4

 اي متفاوت است؟هژدر كدام بيت وا» خلق« - 53

 نشود شانيتا دگر خاطر ما از تو پر/  تو را يخو طلبم يز خدا م يحسن خلق) 1

  مرغ دانا را رنديبه بند و دام نگ/  اهل نظر ،ديبه خلق و لطف توان كرد ص) 2
  تو شادمان به دولت و ملك از تو شادمان/  ز خالق و خلق از تو شاكرند يتو شاكر) 3
  سخن انكار كار ما نرسد نيتو را در ا/  ما نرسد اريبه حسن و خلق و وفا كس به ) 4

54 -  كدام گزينه با بيت تري دارد؟قرابت معنايي بيش» جز نام تو نيست بر زبانم/ اي ياد تو مونس روانم «بيت 

 اي هر چه هستي تويي ندانم چه/ و پستي تويي نديبلجهان را ) 1

  زرق بر كس نبست درِ انيبه عص/  باال و پست خداوند كنيول) 2
  كس نبود روا با تو ياد هيچ/ روا اي خدا اي فضل تو حاجت) 3
  چون تو با مايي نباشد هيچ غم/ گر هزاران دام باشد هر قدم ) 4

55 -  كدام گزينه با بيت تري دارد؟قرابت معنايي بيش» باز؟ كنم كي نامه تو، نام بي/  سرآغاز ترينبه تو، نام اي«بيت 

 بر سرش چه نوشت ريكه آگه است كه تقد/  مست منِ مالمت ياهيسنامهمكن به ) 1

  هاده عنوانوي طلعت روي تو، زينت/ ها اي نامِ نكوي تو، سردفتر ديوان )2
  ه چون قلمم دود دل به سر نرودچگون/  نميب ينم يخود كس ازتر  نامهاهيس) 3
  ياگر نه بدنام شو نيبا ما منش/  ميسوزو مست و عالم رندما عاشق و ) 4

56 -  كدام گزينه با بيت قرابت معنايي دارد؟» است پنهان ييدايز پ يحق اندر و/  حق دان رويجهان جمله فروغ «بيت 

 ديدگار فرمامن آن كنم كه خداون/  همه گر منع من كنند از عشق انيجهان) 1
  معرفت كردگار ستيدفتر شهر ورق/  در نظر هوشيارسبز  درختانبرگ ) 2
  ستهدور از رخ تو چشم مرا نور نماند/  كه كردم هيهنگام وداع تو ز بس گر) 3
  به بام ما افتد يبود كه پرتو نور/  كه ماه مراد از افق شود طالع يشب) 4

 است؟ نادرستدركدام يك از ابيات زير » بغري«ي معني بيت، امالي واژه بهبا توجه  - 57

    چون من در آن ديار، هزاران غريب هست/ به كوي تو، چندان غريب نيست  آمدمگر  )1
    او همي يابد ز بوي خوش نصيب/ گردد غريب و آن كه با عطّار مي )2
    تو خويشتن ز جوانان غريب و نادر دان/ غريب و نادر باشد جوان باپرهيز  )3
 تو آيد گدا رود) جمع(قارون اگر به خيلِ / ن گداي كوي تو باشم غريب نيست ور م )4




