


هشتمیها

   معنی واژه، بیت و عبارت
  ایستگاه دانش زبانی  

 توضیح نکته های دستوری: گروه اسمی )هسته و وابسته های گروه اسمی(، اجزای جمله و ...
  ایستگاه دانش ادبی  

 توضیح نکات ادبی: قالب های شعری، ردیف، تکرار، واج آرایی، تشبیه، جناس و...
  ایستگاه اعالم اشخاص و آثار  

 معرفی شاعران، نویسندگان، آثار و کتب ادبی
  ایستگاه امال  

 اشاره به بعضی نکات مهم در نگارش واژگان
 واژگان امالیی

  ایستگاه هم خانواده  
 اشاره به بعضی نکات مهم هم خانواده

 واژگان هم خانواده
  خودآزمایی

 تمرین آموخته های هر درس
 با پاسخ تشریحی

  پرسش های چهارگزینه ای
 ویژه دانش آموزان مدارس تیزهوشان، نمونه دولتی و برتر

 با پاسخ تشریحی
آموزش مهارت های نوشتاری  )نگارش و انشا(

به نام خداوند جان و خرد

فارسی هشتم
الهام سید صاحبی
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فارسی هشتم/

ردس شازندهم:رپنده آزادی / کودکان سنگ

ردس هفدهم: راه خوشبختی

روان خوانی: آن سوی پنجره

ماه،روشنیاشرادرسراسرآسمانمیپراکندولّکههایسیاهشرابرایخودنگهمیدارد.
 معنی بيت: ماه نور خود را در سراسر آسمان پخش می كند و لّكه های سیاهش را برای خود نگه می دارد.

ـَـ ش: مضاف الیه / می پراكند )می + پراكن +  د(: فعل مضارع   نكتة دستوري: ماه: نهاد، هسته / روشنی اش: مفعول / روشنی: هسته / ـ
ـَـ ش: مضاف الیه  اخباری، سوم شخص مفرد / لكه: مفعول، هسته / ها: عالمت جمع )وابستة پسین( / سیاه: صفت بیانی )وابستة پسین( / ـ

)وابستة پسین( / نگه می دارد: فعل
 آرایة ادبي: ماه، روشنی، آسمان: مراعات نظیر / ماه: نماد انسان های فداكار

رابیند رانات تاگور: شاعر و عارف پر آوازة هندی كه اشعار او سرشار از مفاهیم عرفانی و حس میهن دوستی است. او جایزة 
ادبی نوبل را نیز دریافت كرد. وی در سال 1941 میالدی درگذشت.
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فصل ششم: ادبیات جهان

ردس شازندهم: رپنده آزادی / کودکان سنگ

صفت مبهم: صفتی كه همراه اسم می آید و نوع، چگونگی، شمار یا مقدار اسم را به طور نامعین بیان می كند؛ مانند: هر، همه، 
دیگر، هیچ، فالن، برخی، چند، چندان و ...

صفت مبهم غالباً پیش از اسم می آید و وابستة پیشین محسوب می شود.
مثال 1: هر سال در بهار باران می بارد. 

مثال 2: بعضی كتاب ها خواندنی نیستند.
نكته 1: به جز »هر« كه همیشه صفت مبهم است، »همه، دیگر، هیچ و ...« بدون همراهی اسم، ضمیر مبهم هستند.

مثال 1: همه به راهشان ادامه دادند.
ضمیر مبهم

مثال 2: همة مردم   به راهشان ادامه دادند.
صفت مبهم   اسم، هسته

نكته 2: كلمة »چند« اگر مفهوم پرسش داشته باشد و قبل از اسم بیاید، صفت پرسشی است. در صورتی كه مفهوم شمار و 
مقدار نامعین بدهد و مفهوم پرسش ندهد، صفت مبهم است.

مثال 1: من چند كتاب خریدم.
صفت مبهم

مثال 2: شما چند كتاب خریدید؟
صفت پرسشی

نكته 3: صفت مبهم »چند« گاهی پس از اسم دیده می شود و در این صورت به آخر اسم »ی« اضافه می شود. 
ــردم شــدمثــال: ســگ اصحاب كهــف روزی چند ــت و م ــكان گرف ــی نی پ

روزی چند  چند روز  چند: صفت مبهم / روز: اسم )هسته(

رپنده آزادی

ادبیات پایداری: برخی شاعران و نویسندگان هم پای ملّت خود در دفاع از سرزمین و اعتقادات خویش دست به آفرینش 
آثاری می زنند. در این آثار از شكیبایی، مقاومت، ایثار و شهادت سخن گفته می شود.

ــیشــعرازآغــازتــا مهمتریــنکاریــکخواننــده،بــههنــگامخوانــدنشــعر،ترکیــبلحنهــابــایکدیگــراســت؛بــهگونــهایکــهآهنــگکلّ

ــدهاند. ــهش ــیدرهمآمیخت ــیوتوصیف ــایحماســی،عاطف ــر،لحنه ــود.درســرودةزی ــظش ــانحف پای

ــایاشــغالگر ــةنیروه ــرهجــومبیرحمان ــراث ــالدی(ب ــهدرســال1378هـــ.ش)2000می ــّدوره«،نوجــوانفلســطینیک ــدال ــرای»محّم شــعریب

ــهشــهادترســید. ــدرشب اســرائیلدرآغــوشپ
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فارسی هشتم/

محمــددرآغــوشپــدرش/چونــانپرنــدهایبیمنــاک/آشــیاندارد،/ازبیــمدوزخآســمان./آه،ایپــدر،پنهــانــمکــن،پنهــان/بالهــایمــن
دربرابــرایــنتوفــان/ناتــواناســت،ناتــوان/دربرابــرایــنتیرگــی/وآنهــاکــهدربــاالدرپروازنــد.

 معنی واژه: بیمناک: ترسیده / بیم: ترس / دوزخ: جهنم
 معنی بيت: محمد از ترس بمب ها و هواپیماها مانند پرنده ای كه ترسیده، در آغوش پدرش جا گرفته است. محمد با اندوه فراوان گفت: »آه، 
ای پدر، مرا پنهان كن كه من در برابر این ناآرامی و هیاهو ناتوان هستم و از هواپیماهایی كه از باالی سرمان بمب و موشک می اندازند می ترسم 

و در رنج و عذابم«.
 نكتة دستوري: آغوش پدرش: متمم / چونان: حرف ربط / پرنده ای بیمناک: متمم / پرنده: هسته / بیمناک: صفت بیانی / آشیان: مفعول، 
هسته / آه: صوت، شبه جمله / ای: حرف ندا / پدر: منادا، شبه جمله / بال های من: نهاد / بال: هسته / ناتوان: مسند، هسته / این: صفت اشاره / تیرگی: 

هسته / آنها: نهاد / در پرواز: مسند 
 آرایة ادبي: تشبیه: محمد به پرنده ای بیمناک تشبیه شده است و آغوش پدرش به آشیان تشبیه شده است. / دوزخ آسمان: اضافه تشبیهی / پرنده 
و آشیان: مراعات نظیر / پنهان، ناتوان: تكرار / آن ها كه در پروازند: استعاره از هواپیماهای اسرائیلی / توفان: استعاره از نامالیمات و ناآرامی ها و جنگ

محمــد،فرشــتةبیپناهــیاســت،/نزدیــکبــهتفنــگصّیــادیســنگدل،/اودرســایةخــودتنهاســت/چهــرهاشروشــناســت،چونــانخورشــید
/قلبــشســرخوروشــناســت،چونــانســیب/صّیــادشمیتوانــدبــهشــکارشدیگــرگونــهبیندیشــد؛

 معنی واژه: صّیاد: شكارچی
 معنی بيت: محّمد مانند فرشتة بی پناهی است كه تفنگ شكارچی سنگدل به او نزدیک است. محمد تنهاست چهره اش مانند خورشید روشن 

است، قلبش مانند سیب سرخ و نورانی است، شكارچی می تواند دربارة محّمد كه قصد شكارش را دارد، طور دیگری فكر كند.
ـَـ ش: مضاف الیه   نكتة دستوري: محّمد: نهاد، هسته / فرشتة بی پناهی: مسند / فرشته: هسته / بی پناه: صفت بیانی / چهره اش: نهاد / چهره: هسته /ـ 

/ روشن: مسند، هسته / است: فعل اسنادی 
 آرایة ادبي: محّمد فرشتة بی پناهی است: تشبیه )محمد به فرشتة بی پناهی تشبیه شده است.( / چهره اش روشن است چونان خورشید: تشبیه 
)چهرة او به خورشید تشبیه شده است.( / قلبش سرخ و روشن است چونان سیب: تشبیه )قلب او به سیب تشبیه شده است.( / تفنگ، صیاد و 

شكار: مراعات نظیر / سنگدل: كنایه از بی رحم / صیاد: استعاره از سرباز اسرائیلی
بــاخــودبگویــد:»اکنــوناورارهــامیکنــم،/تــاآنــگاهکــهبتوانــدفلســطینشرا/بیغلــطتلّفــظکنــد.../وفــرداچــونسرکشــیکنــد،شــکارش

میکنــم...«
 معنی واژه: سركشی: نافرمانی 

 معنی بيت: با خود بگوید حاال او را رها می كنم تا زمانی كه بزرگ تر شود و اگر در آینده نافرمانی كرد، آنگاه او را می كشم.
ـَـ ش: مفعول  ـَ ش: مضاف الیه / چون: حرف ربط / شكارش كنم )او را شكار كنم(؛ ـ  نكتة دستوري: فلسطینش: مفعول / فلسطین: هسته / ـ

/ شكار: مسند
 آرایة ادبي: فلسطینش را بی غلط تلّفظ كند: كنایه از بزرگ تر شدن

اگر »تا« فاصلة زمانی و مكانی را نشان بدهد حرف اضافه است.
از خانه تا مدرسه دویدم از شب تا صبح بیدار بودم  

حرف اضافه متمم حرف اضافه  متمم   

»محّمدالّدوره«/خونیاستکهازبعثتپیامبران/جوشیدهاست/پسایمّحمد،صعودکن!/صعودکنتاسْدرةالمنتهی!
 معنی واژه: بعثت: برانگیخته شدن پیامبر از جانب خدا برای هدایت مردم / صعود: باال رفتن / سدرة المنتهی: درختی در آسمان هفتم كه 

در سورة نجم هم از آن یاد شده است.
 معنی بيت: محّمد الّدوره مانند خونی است كه از برانگیخته شدن پیامبران جوشیده است؛ پس ای محمد باال برو تا به سدرة المنتهی برسی.

 نكتة دستوري: خونی: مسند / خون: هسته /كه: حرف ربط / از: حرف اضافه / بعثت پیامبران: متمم / بعثت: هسته / پیامبران: مضاف الیه / 
پس: حرف ربط / ای: حرف ندا / محمد: منادا، شبه جمله/ صعود كن: فعل امر / تا: حرف اضافه / سدرة المنتهی: متمم 

 آرایة ادبي: محمد الدوره خونی است: تشبیه )محمد به خون تشبیه شده است.( / پیامبر، بعثت، سدرة المنتهی: مراعات نظیر/ تكرار: صعود كن
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فصل ششم: ادبیات جهان

محمود درویش: از بزرگ ترین شاعران معاصر عرب است كه شعر او با انقالب، مبارزه و پایداری پیوندی آشكار دارد. عشق به 
سرزمین فلسطین و استقالل آن از درون مایه های اصلی شعر او است.

کودکان سنگ
دنیــاراخیــرهکردنــد/بــاآنکــهدردستانشــانجــزســنگنبــود/چونــانمشــعلهادرخشــیدند/وچونــانبشــارتازراهرســیدند/ایســتادگی

کردند،خروشــیدندوشــهیدشــدند.
 معنی واژه: مشعل: چراغ / بشارت: مژده / خروشیدند: فریاد زدند

 معنی بيت: كودكان فلسطینی با آنكه جز سنگ اسلحه ای نداشتند، با مقاومت و پایداری خود جهان را شگفت زده كردند. مانند چراغ 
درخشیدند و همه جا را روشن كردند. مانند بشارت خبرهای خوشی را مژده دادند و آنقدر مقاومت كردند و خروشیدند تا شهید شدند.

 نكتة دستوري: دنیا: مفعول، هسته / خیره: مسند، هسته / كردند: فعل / دستانشان: متمم/ جز: حرف اضافه / سنگ: متمم / نبود )ن + بود +
∅(: فعل ماضی ساده منفی، سوم شخص مفرد / چونان: حرف اضافه / مشعل ها و بشارت: متمم

 آرایة ادبي: چونان مشعل درخشیدند، چونان بشارت از راه رسیدند: تشبیه )كودكان به مشعل و بشارت تشبیه شده است.(/ واج آرایی حروف 
»ش«، »د« و »ن« 

آه،ایلشکریانخیانتهاومزدوریها!/هرقدرهمکهتاریخدرنگکند/بهزودی،کودکانسنگ،ویرانتانخواهندکرد!
 معنی واژه: مزدور: اجیر شده، كسی كه در مقابل گرفتن پول هر كاری می كند. / درنگ: صبر، مكث / ویران: خراب، نابود

 معنی بيت: ای سربازان خیانت كار، ستمگر و مزدور! هر چقدر هم كه زمان ظلم شما طول بكشد، به زودی كودكان محكم و سرسخت 
فلسطینی شما را ویران می كنند و از بین می برند.

 نكتة دستوري: آه: صوت، شبه جمله / ای: حرف ندا / لشكریان خیانت ها و مزدوری ها : منادا، شبه جمله / تاریخ: نهاد، هسته / درنگ: هسته، 
مسند / كند: فعل / كودكان سنگ: نهاد / كودكان: هسته / سنگ: مضاف الیه / ویران تان؛ ویران: مسند / تان )شما را(: مفعول

 آرایة ادبي: واج آرایی حروف »الف« و »ن« / درنگ كردن تاریخ: تشخیص
ــاتمــام ــدانغــّزه!/ب ــهســنگدردســتانکــودکان،/حماســهمیآفرینــد؟/ایفرزن ــد؛/کــهچگون ــابیاموزی ــهم ایدانشآمــوزانغــّزه!/ب

توانتــانبتازیــدو/درراهتــاناســتواربمانیــد/درگســترةنبردهاتــانپیــشبرویــد.
 معنی واژه: غّزه: شهری بندری و كوچک در فلسطین / حماسه: شجاعت، دلیری / بتازید: حمله كنید / گستره: پهنه، عرصه / نبرد: جنگ / 

پیش بروید: جلو بروید
 معنی بيت: ای كودكان غزه، به ما بیاموزید كه چگونه با سالح سنگ با دشمن می جنگید و كاری شجاعانه می كنید. با همة نیرویی كه در 

بدن دارید به دشمن حمله كنید و در راه پیروزی تان ثابت قدم باشید و در پهنة مبارزاتتان جلو بروید ]تا دشمن را نابود كنید[.
 نكتة دستوري: ای: حرف ندا / دانش آموزان غّزه: منادا، شبه جمله / ما: متمم، هسته / بیاموزید ) بـ + آموز + ید(: فعل امر، دوم شخص جمع / 
سنگ: نهاد، هسته / دستان كودكان: متمم / دست: هسته / ان: عالمت جمع )وابستة پسین( / كودكان: مضاف الیه )وابستة پسین( / حماسه: مفعول، 
هسته / می آفریند )می + آفرین +  د(: فعل مضارع اخباری، سوم شخص مفرد / تمام )همه(: صفت مبهم )وابستة پیشین( / توان: هسته / تان: 

مضاف الیه )وابستة پسین( / بتازید )بـ + تاز + یَد(: فعل امر، دوم شخص جمع 
 آرایة ادبی: با تمام توانتان بتازید: واج آرایی حرف »ت« / در راهتان استوار بمانید: واج آرایی حرف »ر«

ــیزاده ــارورمیشــوند/ووطن ــون،ب ــانزیت ــهدرخت ــیک ــاباشــید!/درلحظههای ــونمهّی ــدنزیت ــرایچی ــا،ســالم!/ب ایدوســتانکوچــکم
ــود. ــانمیش ــروغوتاب ــرف ــدس،درخشــانو/رخســارةفلســطینپ ــرةق ــان،/چه ــرنمای ــیدیگ ــوددرچشــمها/وافق میش

 معنی واژه: مهّیا: آماده / رخساره: صورت، چهره
 معنی بيت: ای كودكان فلسطین سالم، برای سرزمینی آباد با درخت های زیتون به بار نشسته آماده باشید، زمانی كه سرزمین شما دوباره 
آباد و آزاد می شود و افق تازه ای پیش روی شما ظاهر می شود، صورت بیت المقدس نورانی و چهرة فلسطین هم زیبا و تابناک می شود. )در 

لحظاتی كه صلح و آرامش برقرار شود، چهرة واقعی قدس و فلسطین آشكار می شود.(
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 نكتة دستوري: ای: حرف ندا / دوستان كوچک ما: منادا، شبه جمله / دوست: هسته / ان: عالمت جمع / كوچک: صفت بیانی / سالم: 
شبه جمله )شبه جمله، در شمارش جمالت یک جمله محسوب می شود.( / درختان زیتون: نهاد / چیدن زیتون: متمم / چیدن: هسته / زیتون: 
مضاف الیه )وابستة پسین( / مهّیا: مسند، هسته / درختان: هسته / ان: عالمت جمع / زیتون: مضاف الیه/ بارور: مسند، هسته / می شوند: فعل 
اسنادی / وطنی: نهاد، هسته / زاده: مسند، هسته / افقی دیگر: نهاد / نمایان: مسند / چهره قدس: نهاد / درخشان: مسند / رخسارة فلسطین: 

نهاد / پرفروغ و تابان: مسند 
 آرایة ادبي: چهرة قدس و رخسارة فلسطین: تشخیص / چهره و رخسار: مترادف / چشم و رخسار و چهره: مراعات نظیر / درخت، زیتون، 

بارور: مراعات نظیر / زیتون: نماد كشور فلسطین و پیروزی فلسطین 

زبان های  به  او  است،  )دمشق( سوریه  متولد شهر  نویسندگان عرب  و  بزرگ ترین شاعران  از  نزار قبانی )1998   1923(: 
فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی مسلّط بود، سرودهای او سرشار از عشق و عاطفه به انسانّیت است.

عبدالرضا رضایی نیا: از نویسندگان، شاعران و مترجمان معاصر است. برخی از آثار او عبارت اند از: »نقد شعر معاصران«، 
»فرشته بفرستید«، »ازحنجره های شرقی«

هنگام افزودن پیشوند »ب« به فعل هایی كه با همزه )ء( شروع می شوند، امالی كلمه تغییر می كند و »ی« جایگزین همزه 
می شود؛ مانند: اندیشید  بیندیشید / افتاد  بیفتاد / انداخت  بینداخت / افكند  بیفكند

آغوشـ  بیم دوزخـ  توفانـ  صّیادی سنگدلـ  بیندیشدـ  تلفظـ  محّمد الّدورهـ  بعثتـ  چونان مشعلـ  بشارتـ  خروشیدند 
ـ خیانت ـ مزدوری ـ غّزه ـ حماسه ـ گسترة نبردهایتان ـ مهّیا ـ افقی ـ چهرة قدس ـ رخسارة فلسطین ـ فروغ ـ نزار قّبانی

تلفظ: لفظ، الفاظ صّیاد: صید     
بشارت: بشیر، مبشر، بشری بعثت: بعث، مبعث     

خیانت: خائن، خیانت كار خروشیدند: خروشان، خروش    
مهّیا: تهیه گستره: گسترش، گستردن، گسترده   

 خودآزمایی درس شانزدهم »پرندة آزادی / کودکان سنگ«

واژگان زیر را معنی کنید.   1
رخساره: صعود كن:  صیاد:  بیم: 
گستره: فروغ:  حماسه:  بشارت: 

سركشی:
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ابیات زیر را به نثر ساده و روان بنویسید.   2
الف اكنون او را رها می كنم / تا آن گاه كه بتواند فلسطینش را بی غلط تلفظ كند.

ب آه، ای لشكریان خیانت ها و مزدوری ها ! هر قدر كه تاریخ درنگ كند / به زودی كودكان سنگ، ویران تان خواهند كرد!

پ در لحظه هایی كه درختان زیتون، بارور می شوند / وطنی زاده می شود در چشم ها / و افقی دیگر نمایان / چهره قدس، درخشان / و 

رخسارة فلسطین پر فروغ و تابان می شود.
ت آه، ای پدر، پنهانم كن، پنهان / بال های من در برابر این توفان ناتوان است، ناتوان / در برابر این تیرگی و آنها كه در باال در پروازند

ث »محمد الدوره« خونی است كه از بعثت پیامبران جوشیده است.

جـ محمد، فرشتة بی پناهی است / نزدیک به تفنگ صیادی سنگدل / او در سایة خود تنهاست

اســت زاد  آدمــی  كــز  یــادگاری  ســخن اســت آن دگــر همــه بــاد اســتچـ 

من کیستم؟   3
»از بزرگ ترین شاعران معاصر عرب هستم و شعرم با انقالب، مبارزه و پایداری پیوندی آشکار دارد. عشق به فلسطین و استقالل آن از 

درون مایه های اصلی شعر من است.

شعر کودکان سنگ از .................. و ترجمة آن از .................. است.   4

از شعر »کودکان سنگ« دو تشبیه و دو تشخیص پیدا کنید.   5

نماد سرزمین فلسطین چیست؟   6

در جملة »همین چند کتاب تاریخی را خواندم« به ترتیب واژه های .................... و .................... صفت مبهم و صفت اشاره هستند.   7

در گروه های اسمی زیر صفت های مبهم را مشخص کنید.   8
»این چنین کار بزرگ، همین ایستگاه اتوبوس، آن همه یار صمیمی، بعضی کارهای ارزشمند، کدامین دل پاک و بی گناه، هر نوبهار، همة 

دانش آموزان مدرسه، برخی افراد نیکوکار«

نوع وابسته های پیشین هر عبارت یا بیت را مشخص کنید.   9
الف هر سخن ارزشمند را پاس بدار.

ب چند اتومبیل قدیمی دیدم.

پ دانش آموزان چند درخت كاشتند.

ت در خدمت فالن دوست و فالن استاد بودم.

ث این قبالة فالن زمین است.

ــزم؟جـ همــه حــرف دلم با تو همین اســت كه دوســت ــا ن ــم ی ــم را بزن ــرف دل ــم؟ ح ــه كن چ
مرحبــا خــوش،  تــو  غم هــای  همــه  ای  آفریــن!چـ  بریــن،  تــو  حــزن  همــه  ای 

حـ هر قدر كه تاریخ درنگ كند.

باتوجه به شعر »ماه روشنی اش را در سراسر آسمان می پراکند و لکه های سیاهش را برای خود نگه می دارد« به سواالت زیر پاسخ دهید.   10
الف »ماه« نماد چیست؟

ب هسته و وابستة گروه های مفعولی را مشخص كنید.

پ آرایة ادبی بیت فوق را بنویسید.

ت شاعر این شعر كیست؟

پیشوند »ب« را به آغاز فعل های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافته آن ها را بنویسید.   11
انداخت: 
اندیشید: 

افكند:
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آرایة هر بیت را بنویسید.   12
الف قلبش سرخ و روشن است، چونان سیب

ب هر قدر كه تاریخ درنگ كند.

پ با تمام توانتان بتازید.

ت رخسارة فلسطین پر فروغ و تابان می شود.

ث تا آنگاه كه بتواند فلسطینش را بی غلط تلفظ كند.

جـ محمد در آغوش پدرش / چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد

در بیت »صیادش می تواند به شکارش دیگر گونه بیندیشید« منظور از »صیاد« و »شکار« چیست؟   13

نقش کلمات مشخص شده را بنویسید.   14
الف بال های من در برابر این توفان ناتوان است.

ب او در سایة خود تنهاست.

پ ای محمد، صعود كن.

ت برای چیدن زیتون مهّیا باشید.

ث در راهتان استوار بمانید.

جـ به زودی كودكان سنگ، ویران  تان خواهند كرد.



138

فارسی هشتم/

 پرسش های چهارگزینه ای فصل ششم »ادبيات جهان«
معنی کدام گزینه نادرست است؟   1

2 شفیع: خواهشگر 1 پاس داشتن: مراقبت كردن  

4 غنیمت: مناسب دانستن 3 رحمت: مهربان  

معنی کدام گزینه نادرست است؟   2
4 تعلل: كوتاهی كردن 3 مسرور: شاداب  2 اضطراب: بی تابی  1 ندامت: تأسف  

ارتباط واژگان در کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟   3
4 بیم و ترس 3 تاب و تحمل  2 سود و زیان  1 عزیز و گرامی 

در کدام گزینه کلمات هم خانواده نیستند؟   4
4 تحمل و توكل 3 اوامر و امر  2 متانت و متین  1 عجول و تعجیل 

کدام گزینه غلط امالیی ندارد؟   5
2 تّعمل ـ اصاًل ـ حسرت ـ ثمر 1 غفلت ـ گذر عمر ـ جزر و مد ـ مصلماً 

4 سلسله ـ می گزیم ـ غنیمت ـ صرفه جویی 3 كاعنات ـ خطا ـ منحرف ـ ندامت 

کدام گزینه کنایه ندارد؟   6
2 برای چیدن زیتون مهّیا باشید. 1 دنیا را خیره كردند.  

4 تا آن گاه كه بتواند فلسطینش را بی غلط تلفظ كند. 3 صیادش می تواند به شكارش دیگرگونه بیندیشد. 

کدام گزینه تشبیه بیشتری دارد؟   7
1 روزگار دریایی است كه كشتی زندگانی ما برروی آن به سوی ساحل مقصد و پیش می رود.

2 با امید به خدا و فردایی روشن، بار غم را به دوش بكشید و سفر زندگی را به سالمت بار بگذرانید.

3 با تالش بسیار قله های موفقیت را فتح كردم و به جادة خوشبختی رسیدم.

4 روزگار چون باد و ابر ناپایدار و گذراست.

کدام گزینه تضاد ندارد؟   8
2 جوانان از سرد و گرم روزگار خبری ندارند. 1 مراقب اعمال و افعال خود باشید. 

4 اهمیت زندگی شما به روزها و شب هاست. 3 افسوس كه جوان نمی داند و پیر نمی تواند. 

در همة گزینه ها آرایة تشخیص به چشم می خورد به جز گزینه ..................   9
2 ای فلسطین، برای چیدن زیتون مهیا شو 1 هر قدر تاریخ درنگ كند.  

4 چهره قدس درخشان و رخسارة فلسطین پر فروغ و تابان می شود. 3 آه، ای لشكریان خیانت ها و مزدوری ها 

در بیت »قلبش سرخ است چونان سیب / چهره اش روشن است چونان خورشید« کلمات »سیب« و »روشن« به ترتیب ................... و    10
................... هستند.

4 مشبه ـ وجه شبه 3 مشبه ـ مشبه به  2 مشبه به ـ مشبه  1 مشبه به ـ وجه شبه 

در کدام گزینه معنی »چو« با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟   11
2 این مدت عمر ما چو گل ده روز است 1 چو ایران نباشد تن من مباد  

4 چو بفروختی از كه خواهی خرید 3 چو بد كردی نباش ایمن ز آفت 

در کدام گزینه واج آرایی به چشم نمی خورد؟   12
2 فقط امروز را فرصت دارید. 1 همین كه تصمیم گرفتید كاری را انجام دهید. 

4 تاب و تحمل و توّكل داشته باشید. 3 با تمام توانتان بتازید   

ویژه   تیزهوشان

 و مدارس برتر
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عبارت »آه، ای پدر / پنهانم کن، پنهان / بال های من در برابر این توفان ناتوان است، ناتوان / در برابر این تیرگی / و آنها که در پروازند. « چند    13
جمله و مسند دارد؟

3 - 7 4  3 - 5 3  5 - 7 2  5 - 5 1

در کدام گزینه صفت مبهم وجود دارد؟   14
2 همه را اول وقت می خواند. 1 همین كه روزها سپری شدند. 

4 من به همه گفته بودم. 3 در هر ساعت كار معینی داشته باشیم. 

ـ م« مفعول نیست؟   15 ـَ کدام ضمیر پیوسته »ـ
2 مرا چو نقطه پرگار در میان بگیرد. 1 به ذكر خود بلند آوازه ام كن  

4 به آتش نگاهت مرا مسوزان. 3 بیفشان از وضو بر رویم آن آب 

در مصراع »رفیق لطف بی اندازه ام کن« نقش کلمة  »بی اندازه« کدام است؟   16
4 صفت 3 مضاف الیه  2 مسند  1 نهاد 

باتوجه به بیت »بیفشان از وضو بر رویم آن آب / که از غفلت نماند در سرم خواب« کدام گزینه نادرست است؟   17
4 دو تركیب اضافی دارد. 3 ضمیر اشاره دارد.  2 جناس دارد.  1 چهار متمم دارد. 

کدام اثر از »وحشی بافقی« نیست؟   18
4 خسرو و شیرین 3 ناظر و منظور  2 ُخلد برین  1 فرهاد و شیرین 

شعر کودکان سنگ از ................. و ترجمة آن از ................. است.   19
2 محمود درویش ـ حمید سبزواری 1 نزار قبانی ـ عبدالرضا رضایی نیا 

4 نزار قبانی ـ حمید سبزواری 3 محمود درویش ـ عبدالرضا رضایی نیا 

کدام گزینه معنی مصراع »شفیع آخرت، خیر البشر کن« است.   20
2 بهترین انسان را شفیع من قرار بده. 1 من را در آخرت بهترین انسان قرار بده. 

4 بهترین انسان را در آخرت همدم من كن. 3 مرا شفیع بهترین انسان كن. 

کدام گزینه صفت تعجبی دارد؟   21
2 چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم 1 چه بیم از موج بحر آن را كه دارد چون تو كشتیان 

4 چون باده ز غم چه بایدت جوشیدن 3 چه روزها كه یک به یک غروب شد نیامدی 

معنی کدام کلمه نادرست است؟   22
4 فرط: شدت 3 بشارت: شادی  2 محال: غیر ممكن  1 صعود: باال رفتن 

در همة گزینه ها به جز ................ صفت مبهم وجود دارد.   23
2 دربارة فالن كس، نیک بیندیش و از بدی حذر كن 1 هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است 

4 هیچ به سبكباری پرستوهای مهاجر اندیشیده ای؟ 3 هرگز، غم این چند روزة عمر را مخور 

مفهوم عبارت »برخیزید و برای کار آماده باشید و از هیچ چیز بیم مدارید، تاب و تحّمل داشته باشید. همیشه در کارها چنان باشید که    24
گویا فردایی نخواهد بود.« با کدام بیت متناسب است؟

ــن ــاد مك ــته بنی ــده و گذش حالــی خــوش باشــد و عمــر بر بــاد مكن1 برنام
كــز عمــر شــبی گذشــت و تــو بی خبری2 یعنــی كــه نمودنــد در آیینة صبح
ــذران3 برخیــز و مخــور غم جهــان گذران ــه شــادمانی گ ــی ب بنشــین و دم
نوبــت بــه تــو خــود نیامــدی از دگــران4 در طبــع جهــان اگــر وفایــی بودی
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