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 الگویابی: یافتن رابطه ای تکرارشونده و منظم بین اعداد یا شکل هایی را که پشت سرهم 

می آیند، الگویابی می نامیم. در بسیاری از الگوها، ممکن است رابطه های متفاوتی وجود داشته 

باشد که با توجه به موضوع درس می توانیم آن رابطه را بیابیم و بنویسیم. این رابطه می تواند 

جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و یا ترکیبی از این عملیات باشد. 

الگوها نیز می توانند عددی یا هندسی باشند. 

الگویابی هندسی: به الگوی هندسی زیر توجه کنید:

شکل )1(شکل )2(شکل )3(شکل )4(

برای الگوی هندسی بهتر است از جدول استفاده کنیم. با استفاده از این جدول، رابطه ی بین 

شماره ی شکل ها و اعداد را پیدا می کنیم.

شماره شکل4321....................10

رابطه16941....................100

رابطه بین تعداد مربع ها و شماره شکل1×21×32×43×4....................10×10

×1 ×2 ×3 ×4 ×10

1- با توجه به الگو به سواالت زیر پاسخ دهید.

شکل )1( شکل )2(   شکل )3(    

شماره شکل321....................

تعداد دایره753....................
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الف( شکل چهارم دارای چند دایره است؟
ب( رابطه ی بین شماره شکل و تعداد دایره ها را بنویسید.

پ( شکل چندم با 41 دایره ساخته می شود؟
 الف( از 9 دایره

= × +2 ب(  1

41 2 1 41 1
2

20= × + → =
−

= پ( 

الگوی عددی: از معروف ترین الگوها، الگوی عددهای زوج، الگوی عددهای فرد و مضارب 
عددها هستند. 

2 را  4 6 8, , , ,... 1 اعداد طبیعی می گوییم. از میان این اعداد، عددهای  2 3 4, , , به عددهای...,
1 را اعداد فرد می نامیم.  3 5 7 9, , , , ,... اعداد زوج و عددهای 

در الگوی هندسی اعداد زوج رابطه ی:
= تعداد شکل های هر مرحله 2× شماره ی شکل آن مرحله   

و در الگوی هندسی اعداد فرد رابطه ی:
= تعداد شکل های هر مرحله × شماره ی شکل آن مرحله( −2 1)  

برقرار است. به طورکلی رابطه ای که برای اعداد زوج می توانیم بنویسیم به صورت:
= عدد زوج × هر عدد طبیعی  = ×2 2  

و رابطه ای که برای اعداد فرد می توانیم بنویسیم به صورت:

= عدد فرد × هر عدد طبیعی( − = × −2 1 2 1) ( )  

می باشد.
12
3

3 4 1
3

5 2
3

, , , , ... 2- در الگوی روبه رو عدد بعدی کدام است؟ 

41 تبدیل می کند. نوشتن 
3

12 را به 3 و 3 را به
3

 در ابتدا باید به دنبال رابطه ای باشیم که 

به  الگوی موردنظر  بنابراین  نهایی کمک می کند.  الگوی  پیدا کردن  به  رابطه روی فلش ها 

12
3

3 41
3

5 2
3

7
+1 1

3
+1 1

3
+1 1

3
+1 1

3

صورت روبه رو می باشد: 
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3- درستی یا نادرستی جمالت زیر را مشخص کنید.

الف( حاصل جمع دو عدد زوج عددی زوج است.

ب( حاصل جمع دو عدد فرد عددی فرد است.

پ( حاصل جمع عدد زوج و عدد فرد، عددی فرد است.

 الف( درست، برای درستی این جمالت می توانیم از مثال عددی استفاده کنیم:

4 2 6+ =
زوجزوجزوج

 

چون هر دو عدد زوج هستند، اگر آن ها را به دسته های دوتایی تقسیم کنیم، باقی مانده ای 

نخواهیم داشت. پس مجموع دو عدد زوج عددی زوج است.

ب( نادرست، هر دو عدد فرد هستند. اگر آنها را به دسته های دوتایی تقسیم کنیم، از عدد 

اول یکی و از عدد دوم نیز یکی باقی می ماند که این دو با یکدیگر تشکیل یک دسته ی دوتایی 

می دهند، درنهایت همه ی دسته ها دوتایی هستند و باقی مانده نداریم، یعنی حاصل جمع دو 

عدد فرد عددی زوج است.

پ( درست، عدد زوج به طور کامل در دسته های دوتایی قرار می گیرد اما در تقسیم عدد فرد 

به دسته های دوتایی، یکی باقی می ماند پس در مجموع یکی باقی می ماند که نشان  می دهد 

حاصل جمع عدد زوج و عدد فرد، عددی فرد است.

و  می آیند  به دست  طبیعی  اعداد  در  عدد،  همان  از ضرب  عدد  هر  مضارب  مضارب:   

کوچکترین مضرب هر عدد خود آن عدد است )آن عدد در یک ضرب می شود(. 

1 در عدد 3  2 3, , ,... 3 که از ضرب اعداد  6 9, , ,... به عنوان نمونه مضارب 3 عبارتند از 

1 در عدد 5 به دست می آیند.  2 3, , ,... به دست می آیند و یا مضارب 5 که از ضرب اعداد 

به طورکلی مضارب 5 و 3 از رابطه ی زیر به دست می آیند: 

3× هر عدد طبیعی : مضارب 3  

5× هر عدد طبیعی : مضارب 5  
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4- چهاردهمین مضرب 5، چه عددی است؟

 می توانیم از عدد 5 شروع کنیم و 5 تا 5 تا بشماریم تا چهاردهمین مضرب 5 به دست آید 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70, , , , , , , , , , , , , یعنی: 
5 14 70× = 5 به دست آوریم. یعنی:  14× و یا می توانیم چهاردهمین مضرب 5 را با ضرب 

5- الف( مضارب عدد 3 را تا دهمین مضرب بنویسید.

ب( عدد 300 چندمین مضرب عدد 3 است؟

 الف( گفتیم که مضارب هر عدد از خود آن عدد شروع می شود پس اولین مضرب 3 برابر 

3 است و بقیه مضارب از ضرب اعداد طبیعی در 3 به دست می آیند یعنی:

اعداد طبیعی10987654321

مضارب 302724211815129633
×3

: مضارب عدد 3 3× = اعداد طبیعی از 1(             ( ب( 

 300 3= ×  →  =100  

پس 300، 100 اُمین مضرب عدد 3 است.
استفاده  مکانی  ارزش  جدول  از  عدد  یک  ارقام  ارزش  دادن  نشان  برای  عددنویسی:   

می کنیم. در جدول ارزش مکانی از راست به چپ ارزش هر ستون 10 برابر ستون قبلی است.

میلیاردمیلیونهزاریکی

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

×10×10×10
برای نوشتن بزرگ ترین اعداد با درنظر گرفتن شرایط موجود در مسئله رقم های بزرگ تر را 
در ارزش های مکانی باالتر و رقم های کوچک تر را در ارزش های مکانی کم تر قرار می دهیم.

ارزش مکانی و  اعداد، رقم های بزرگ تر را در کم ترین  برای نوشتن کوچک ترین  همچنین 

رقم های کوچک تر را در باالترین ارزش مکانی قرار می دهیم.
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توجه داشته باشید که اگر صفر هم جز رقم های داده شده بود آنگاه کوچکترین رقم بعد از 

صفر را در باالترین ارزش مکانی می گذاریم و در مرتبة بعدی صفر را قرار می دهیم، زیرا 

صفر هیچگاه نمی تواند در باالترین ارزش مکانی عددی قرار بگیرد.

6- ارزش مکانی صدگان هزار چند برابر ارزش مکانی دهگان است؟

 از ستون دهگان تا ستون صدگان هزار، 4 ستون به سمت چپ حرکت کرده ایم، پس ارزش 

) برابر شده است. )10 10 10 10× × × مکانی آن ده هزار

7- عدد چهل و  سه میلیارد و پنجاه و شش میلیون و نود و هفت را به رقم نوشته و گسترده نویسی 

کنید. اگر این عدد را صد برابر کنیم، ارزش مکانی رقم 6 چند برابر می شود؟

 
میلیاردمیلیونهزاریکی

صدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکانصدگاندهگانیکان

79000065034

گسترده ی عدد:

 43 056 000 097 40 000 000 000 3 000 000 000 50 000 000 6 0, , , , , , , , , , , ,= + + + 000 000 90 7, + +  

با صد برابر کردن، ارزش مکانی رقم 6 از یکان میلیون به صدگان میلیون تغییر می کند. پس 

ارزش مکانی آن نیز صد برابر می شود.

نکته: هرگاه عددی را 10، 100، 1000 و... برابر کنیم، ارزش مکانی تمام رقم های آن، 10، 100، 

1000 و ... برابر می شود.

8- کوچک ترین عدد زوج هشت رقمی با طبقه ی میلیون 23 و بدون تکرار ارقام را بنویسید.

 چون قرار است عددی زوج و بدون تکرار ارقام بنویسیم پس رقم یکان باید 8 و 6 و 4 یا 

صفر باشد )توجه: 2 در طبقه ی میلیون استفاده شده و تکراری است(. چون کوچک ترین عدد 

را می خواهد پس بزرگترین رقم یعنی 8 را در کم ترین ارزش مکانی قرار می دهیم. همچنین 

صفر را در ارزش مکانی صدگان هزار می گذاریم تا عدد در حد امکان کوچک شود و بقیه ی 
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اعداد را که استفاده نشده اند، به ترتیب از کوچک به بزرگ در بیشترین تا کمترین ارزش 
23 014 568, , مکانی قرار می دهیم. یعنی: 

9- با رقم های 5، 9، 2، 3، 0 و 8 کوچکترین عدد زوج را بنویسید.

 چون صفر نمی تواند در باالترین ارزش مکانی قرار بگیرد. کوچکترین عدد بعد از صفر را 
در باالترین ارزش مکانی قرار می دهیم و بعد صفر را می گذاریم و چون عدد خواسته شده 
زوج است باید در قسمت یکان عدد زوج قرار بگیرد و باتوجه به اینکه می خواهیم کوچکترین 
عدد را بنویسیم پس باید بزرگ ترین عدد زوج را در مرتبه یکان )کمترین ارزش مکانی( قرار 
 203 598, دهیم: 
هم  بر  دو  این  می گوییم  باقی مانده صفر شود،  دو عدد،  تقسیم  در  هرگاه  بخش پذیری:   

بخش پذیرند. تمامی مضارب یک عدد بر خود عدد بخش پذیر هستند.
با دانستن قوانین بخش پذیری برخی اعداد، بدون انجام عمل تقسیم، می توانیم باقی مانده را 

محاسبه کنیم.
بخش پذیری بر 2: عددی بر 2 بخش پذیر است که یکان آن زوج باشد.

 3750 952 96 1034, , , , ... مثال: 

اگر یکان عددی فرد باشد. باقی مانده ی تقسیم آن بر 2، برابر 1 است.
بخش پذیری بر 3: عددی بر 3 بخش پذیر است که مجموع رقم هایش بر 3 بخش پذیر باشد.

 72054 مثال: 

72054 هم بر سه بخش پذیر است.  7 چون 18 بر سه بخش پذیر است  2 0 5 4 18+ + + + =

باقی مانده ی تقسیم یک عدد بر 3، برابر باقی مانده ی مجموع ارقام آن عدد تقسیم بر 3 است.
بخش پذیری بر 5: عددی بر 5 بخش پذیر است که یکان آن 0 یا 5 باشد. 

مثال: 7435

اگر یکان عددی 1، 2، 3 یا 4 باشد، باقی مانده ی تقسیم آن عدد بر 5، برابر خود یکان است.
اگر یکان عددی 6، 7، 8، 9 باشد، باقی مانده ی تقسیم آن عدد بر 5، برابر اختالف رقم یکان 

آن و 5 است.
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بخش پذیری بر 6: عددی بر 6 بخش پذیر است هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیر باشد.

مثال: 6012 ؛ عدد 6012 هم بر 2 بخش پذیر است و هم بر 3 )زیرا 9=2+1+0+6( پس بر 6 

هم بخش پذیر است.

بخش پذیری بر 9: عددی بر 9 بخش پذیر است که مجموع رقم هایش بر 9 بخش پذیر باشد. 

باقی مانده ی تقسیم یک عدد بر 9، برابر باقی مانده ی مجموع ارقام آن عدد تقسیم بر 9 است.

مثال: 1638؛ 18=8+3+6+1 چون 18 بر 9 بخش پذیر است پس 1638 هم بر 9 بخش پذیر است.

 3 بر  که  عددی  اما  است.  بخش پذیر  هم   3 بر  حتمًا  باشد،  بخش پذیر   9 بر  عددی  اگر 

بخش پذیر باشد، لزومًا بر 9 بخش پذیر نیست.

بخش پذیری بر 10: عددی بر 10 بخش پذیر است که یکان آن برابر صفر باشد. 

مثال: 9730 

اگر یکان عددی صفر نباشد، باقی مانده ی تقسیم آن بر 10، همان رقم یکان عدد است.

10- جدول زیر را بدون انجام عمل تقسیم کامل کنید:

109532

........................................2........................................352167

4....................4........................................4329054

............................................................201133270

باقی مانده ی تقسیم بر
عدد

109532

76201352167

404004329054

080201133270

باقی مانده ی تقسیم بر
عدد

11- چهار عدد کوچک تر از 100 بنویسید که بر هیچ کدام از اعداد 2 و 5 و 9 بخش پذیر نباشد.
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  واژه نامه  

یک روز بی ارزش بودن و بی فایده بودنیکی روز  ناچیزی 

ظلم، ستم پست و حقیرجور  خوار 

غمگین، ناراحت بلند شودزار  سربرکشد 

نام درختي عاقبت کارسپیدار  فرجام 

ریشه و بنیاد شایستهبیخ و بن  سزاوار 

علم و دانشتیشه  ابزار آهنی نجاران و حکمت 

سنگ تراشان دّکان کوچک  دّکه 

گناه سخنی که به جرم  گفته ی ناکرده 

هنگام، وقت و زمان چیزی آن عمل نشدهموسم    
نتیجه، ثمر رفتارحاصل  کردار 

محصول، ثمر مخفف ماهبار  مه 

آغاز شب، سر شب پاداششام  مزد 

انباشته، تّپه حکایت: افالطون و مرد جاهل توده 
هیزم نادانهیمه  جاهل 

روشن کرد بینبرافروخت  میانه 

گریه کرد مرد بزرگبگریست  بزرگ مرد 

بار دیگر سرش را به پایین برددگربار  سر فرو برد 

آخ، دریغ، افسوس گریه کردنآوخ  گریست 

روشن کننده ي آتش،  بسیارآتشگر  سخت 

کسی که آتش را فروزان می کند ناراحت  دلتنگ 

روزگار، جهان اماگیتی  ولیکن 

ستایش کنداِدبار  نگون بختی، بدبختي بستاید 
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  اعالم  

پروین )رخشنده( اعتصامی

قرن: معاصر

محل تولد: تبریز

ویژگی: پدرش اعتصام الملک مدیر مجله ی بهار بود. اولین اشعار پروین در همین مجله چاپ 

شد. موضوع سروده های پروین بیشتر اجتماعی، اخالقی و انتقادی است و حالتی اندرزگونه 

دارد. او در شیوه ی مناظره گویی بسیار توانا بود.

  دانش زبانی  

 شبه جمله: به واژه ی »آفرین« دقت کنید.
همان طور که می بینید این واژه به همراه فعل نیامده، ولی پیام تشویق و تحسین کسی را به 

تنهایی می رساند.

به کلمه یا کلماتی که اجزای یک جمله را ندارد؛ ولی معنای یک جمله ی کامل را می رسانند؛ 

شبه جمله می گویند.

مثال: آفرین، افسوس.

توجه کنید واژه هایی مانند آوخ، آه، هیس، نُچ و ... که مفهوم یک جمله ی کامل را می رسانند، 

شبه جمله هستند.

نکته: ندا و منادا نیز شبه جمله است. 

 مخفف: به کلمه هایی که به صورت کوتاه شده در شعر یا عبارات می آیند، کلمه ی مخفف می گویند. 
مثال 1: کز: که از

مثال 2: ارچه: اگرچه

  نگارش  

بازسازی وقایع و رویدادها یکی از راه های تمرین در نویسندگی است؛ می توان رویدادهای 

کوچک را به صورت یک داستان کوتاه بازسازی کرد.
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  واژه نامه  

در اینجا یعنی جلب شود زینت دهدگشاده گردد  آراسته گرداند 
رنج و سختی غذامحنت  طعام 
سختی دروغ بیهوده، الفشدت  گزاف 
بشنود شنوندهشنود  مستمع 
زندان غمگین، آزردهبند  ملول 

آرامش دادن،  بخوان و حفظ کن: تسلّی 
کاستن از اندوه کسی به گیتی به از راستی پیشه نیست 
نابودی، رو به نیستی رفتن جهانَزوال  گیتی 
پادشاهی، کشور بهترُملک  به 
جمع سلطان، پادشاهان کار، حرفهسالطین  پیشه  

دل بکند،  ناراستی، نادرستیدل بردارد  کژی 
قطع وابستگی کند بدتر  بتر 
پند باید، شایسته استعبرت  بباید 
قوی، استوار، پابرجا گریه کردثابت  گریست 
شعرخوانی که اونظم خوانی  کو 
گیر نکند ستمگرفرو نماد  ستمکاره 
تند و تیز، چاالک او را بخوانیمچست  خوانیمش 
زرنگ، تند و تیز گمراهچابک  بی فروغ 
بی تجربه نقص، کمبودخام  کاستی 
گروه راست، حقیقتجماعت  ُدرست 
شایسته گستاخانه، بی پرواالیق  خیره 
مایل، عالقه مند دروغ گویراغب  دروغ آزمای 
گاه گاه بداندیش، بدگمانوقت وقت  ناپاک رای  
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  دانش زبانی  

در زبان فارسی، گاه برای ساختن یک واژه ی جدید از ترکیب آن با خوان/ خوانی استفاده می کنند.

مثال 1: ترانه + خوان / خوانی  ترانه خوان / ترانه خوانی

مثال 2: تعزیه + خوان/ خوانی  تعزیه خوان / تعزیه  خوانی

  نگارش  

عباراتی که در بردارنده ی نکته، لطیفه یا پندی است و در میان مردم رایج شده، ضرب المثل نامیده 

می شود. استفاده ی به جا و مناسب از ضرب المثل ، گفتار و نوشتار را شیرین و دل پذیر می کند. 

 

  واژه نامه  

سفارش، توصّیه شهادتوصیّت  گواهي 
ج کتاب، کتاب ها عیب جویی نکنیدکتُب  عیب مکنید 
زنده باشم بخششروزگار یابم  عطا 
به او ایمان می آورم منش، اخالقبدو گروم  خوي 
ج حکیم، دانشمندان زنجیر محکم و سنگینحکما  بندگران 
نزد ستایش شده، پسندیدهنزدیک  ستوده 
نصیب سن، زمان عمربهره  زاد 

عزیز و بزرگوار است  آبرو، احترامعّزوَجلّ  حرمت 
پیروي بخوان و بیندیش: آواي گنجشکاناطاعت 
آگاه باش، زنهار سر و صدا، همهمهزینهار  غوغا 
پرهیزگار، پاکدامن شیرین سخنپارسا  لطف طبع 
نابود کوبیدنهالک  کوفتن 
دروغگو عاشقدروغ زدن  مست 
اگرچه پریشانارچه  آشفته 
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وسیله ای فلزی که روی  وابستگی هاکوبه  قید و بند 

در خانه ها قرار داشت و شیرین، دلپذیر  گوارا 

برای آگاه کردن ساکنین چوبی برای تنبیه کردن که   فلک 

خانه کوبیده می شد. دانش آموزان را در گذشته    
نوعی فرش یا گستردنی با آن تنبیه می کردند.حصیر   

آویزان  که از نی یا گیاه دیگر  آویخته 

بافته می شود، زیرانداز شناخت به علم و دانش  معرفت 

آواره مجلسسرگردان  محفل 

  اعالم 

ابوالفضل بیهقی

قرن: چهارم و پنجم

اثر: تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی که شرح وقایع دوره ی پادشاهی مسعود غزنوی است.

ویژگی: دبیر دانشمند محمود و مسعود غزنوی بود.

هوشنگ مرادی کرمانی

قرن: معاصر

اثر: 1( مجموعه ی پنج جلدی »قصه های مجید«، 2( داستان »خمره«، 3( »آب انبار«

  دانش ادبی و زبانی  

 کاربرد »را« به جاي »به«: در متون کهن،  گاه »را« به معنی »به« است؛ 
مثال: یکی از دوستان را گفتم  به یکی از دوستان گفتم

 تضاد: به واژه ی »پنهان« و »آشکار« در بیت زیر دقت کنید:
مثال:

آرزوست پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست پنهانم  صنعت  آشکار   آن 
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همان طور که می دانید این دو واژه با یکدیگر مخالف هستند. آوردن دو کلمه با معنی متضاد 

موجب زیبایی و لطافت سخن می شود.

تضاد باعث تالش بیشتر ذهن می شود و درک مفاهیم را ساده تر می کند. 

 یکی از حروف که میان عبارت ها و جمله ها می آید تا است. حرف تا کاربردهای متفاوتی دارد:
1( مفهوم فاصله ی زمانی و مکانی

مثال 1: از خانه تا مدرسه راهی نبود. )مفهوم مکانی(

مثال 2: تا شام نیفتاد صدای تبر از گوش. )مفهوم زمانی(

2( در مفهوم »وقتی که، زمانی که و همین که، برای اینکه«

مثال 1: تا به کالس آمدم، بچه ها ساکت شدند.

مثال 2: آن ها دام و تله می گذارند تا تو را در دام بیندازند.

3( واحد شمارش

مثال: مادر مریم دوتا کیف خرید.

  نگارش  

یکی از چیزهایی که به زیبایی و لطف نوشته می افزاید، استفاده از لطیفه است. لطیفه سخنی 

کوتاه و پرمعناست که به سادگی فهمیده می شود. لطیفه ها معموالً آمیخته به طنز، حکمت و 

اندرز هستند و در قالب حکایت ظاهر می شوند. 

  واژه نامه  

بینایی، دیده کمک کنندهبصر  یارگیری 
روشن کرده ای راهیبَر کرده ای  رهی 
زینت دادی راضیآراستی  خشنود 
بدون آنکه خوشبختبرون زآنکه  رستگار 
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آزمون شماره ی 1نوبت امتحانی: نوبت دوم )امال(

1- با توجه به جمله، کلمه ی مناسب را از داخل کمانک انتخاب کنید.

الف( خندید برو شعله که از دست که نالی / ناچیزی تو، کرد بدین گونه تو را )خار / خوار(

ب( تو چرا کار نکنی تا از )مّزلت / مّذلت( رهایی یابی

2- چرا کلمه ی »الفاظ« از نظر امالیی اهمیت دارد؟ با آوردن مثال توضیح دهید.

3- هر واژه را با حروف مناسب بنویسید.

توا ...... ع )ض ـ ز ـ ظ ـ ذ( مـ ...... یبت )ص ـ ث ـ س( 

فروگـ ...... ار )ذ ـ ز ـ ض ـ ظ( سپاس گـ ...... ار )ذ ـ ز ـ ض ـ ظ( 

4- کدام کلمه با بقیه تفاوت دارد؟

»تسلط ـ سلطه ـ تسلّی ـ سلطنت«

5- با توجه به واژگان زیر، معنی مناسب را انتخاب کنید.

الف( برزن )ماده ای خوش بر / محله(

ب( ماالمال )لبریز / ملول(

6- جمله ی زیر را از نظر امالیی بررسی کنید و شکل صحیح را داخل کمانک بنویسید.

الف( ز بحر نیایش سر و تن بشست ) .................... (

ب( بهر آفرید و بّر و درختان و آدمی ) .................... (

7- کلمات »الیق ـ گزاف ـ گذشتگان ـ خوب« را در جاهای خالی قرار دهید.

بدان که قصه خواندن و شنیدن فایده ی بسیار دارد. اول اینکه از احوال .................... خبردار 

شویم. دوم آنکه بداند جماعت، .................... چه نوع سخن گفتن است. سوم سخنان محال 

و .................... نگوید که در چشم مردم سبک نشود.

متن امال   

این همه خلق را که شما بینید، بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار 

از وی است. وطن خانه ی شماست و من عامل پیوستگی و  برایشان  ایشان است و نعمت 
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اتحاد همه ی اعضای این خانه ام. شناسنامه و سند شناخت شما در هر بخش از ایران، در هر 

گوشه ی جهان من، زبان ملی ایرانیان یعنی زبان فارسی است.

لغت نامه، مهم ترین و اساسی ترین اثر دهخداست و بیش تر شهرت دهخدا به خاطر همین اثر 

است. بنا به باور بسیاری، چنین کار بزرگ و عظیمی را برای زبان فارسی به غیر از دهخدا، 

تنها فردوسی انجام داده بود.

بی شک دریاقلی اگر در آن شب سرنوشت ساز دچار ترس و تردید می شد و اگر تنها به نجات 

خود و فرزندش می اندیشید یا اگر اندکی کوتاهی می کرد و نمی توانست به موقع خود را به 

شهر برساند خواهی دانست چه اتفاقات ناگواری می افتاد.

راست گفتن پیشه گیرید که روی را روشن دارد و مردمان، راستگویان را دوست دارند و راست گوی 

هالک نشود و از دروغ گفتن دور باشید که دروغ زن ارچه گواهی راست دهد، نپذیرند.

از گفته ی ناکرده و بیهوده چه حاصل / کردار نکو کن که نه سودی ست نه گفتار

آزمون شماره ی 1نوبت امتحانی: نوبت دوم )انشا(

1- کلمه های زیر را در یک جمله با رعایت جایگاه صحیح دستوری )نهاد و گزاره( مرتب کنید.

»برای / سمرقند / محمد/ تنگ/ کوچه های/ می شد/ دلش«

2- با استفاده از حروف »که ـ با ـ چه ـ به ـ را« جمالت زیر را کامل کنید.

مرد بزار وقتی دویدن اسب .................... دید .................... فکر فرو رفت و .................... خود گفت: 

».................... خوب شد .................... سوار، کوله بار مرا نگرفت وگرنه ممکن بود به فکر بدی بیفتد.«

3- آرایه ی ادبی مناسب هر بیت را بنویسید. 

الف( بزد تیغ و بنداخت از بر سرش / فرو ریخت چون رود خون از برش ....................

ب( فجر تا سینه ی آفاق شکافت / چشم بیدار علی خفته نیافت ....................

4- متن زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.

پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان تازه دار:  
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