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واژهنامه

خالق: آفریننده، خلق کننده، آفریدگار خلق: آفریده، مردم    
سپاس داری: سپاس گزاری، شکرکردن نعمت: بخشش، روزی   

مخلوق: آفریده شده اندیشه کردن: فکر کردن   
مرغزار: چمنزار، سبزه زار غفلت: بی خبری، بی توّجهی   

زار: ناتوان، ضعیف گردون: سپهر، آسمان   
غنیمت: فرصت مناسب خیر: برخیز، بلندشو، هّمت کن  

ربیع: بهار جنبش: حرکت، تکان خوردن  
ُقمری: پرنده ای خاکستری رنگ و کوچک تر از کبوتر موزون: دارای وزن و آهنگ   

هوشیار: آگاه، بیدار، انسان خردمند نظر: عقیده، فکر    
معرفت: شناخِت حاصل از علم و دانش

معنیجملهها

این همه خلق را که شما بینید، بدین چندین بسیاری، این همه را خالقی است که آفریدگار   
ایشان است و نعمت برایشان از وی است.

y  معنی: این همه آفریده و آدم هایی را به این اندازه و تعداد که می بینی، خداوند آفریده است و به همه ی آن ها
مال و روزی بخشیده و داده است.ا 

این همه خلق را: مفعول / این همه را: »را« در این جمله به معنی »برای« است و حرف اضافه است و جمله  *
نقش متمم دارد. 

آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن.  
y  معنی: الزم و واجب است که خداوند را پرستش کرد و به خاطر نعمت هایی که عطا کرده و بخشیده است

شکرگزار اوباشیم.
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آفریدگار را: مفعول / نعمت: متمم *

اندیشه کردن اندِر کار خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این و نااندیشیدن،   
تاریکی افزاید اندر دل و نادانی، گمراهی است.

y  معنی: فکر کردن در کار خدا و آفریده هایش، باعث روشنایی و آگاهی درون بنده می شود. و بی توجهی نسبت به
این موضوعات )آفرینِش خداوند و بنده هایش( و فکر نکردن به آن ها، سبب گمراهی و تاریکی وجود انسان می شود.

اندر کارِ خالق و مخلوق← اندر: حرف اضافه - کارِ: متمم - خالق و مخلوق: مضاف الیه / اندیشه کردن ←  *
نهاد / روشنایی← مفعول / غفلت از این← نهاد / نااندیشیدن← نهاد )به دلیل وجود واو عطف، هر دو واژه یک 

نقش را دارند( - تاریکی← مفعول / دل ← متمم
اندیشه کردن و نااندیشیدن ← تضاد / خالق و مخلوق← تضاد *

معنیبیتها

باز به گردون رسید، ناله ی هر ُمرغ زار باِد بهاری وزید از طرف مرغزار   

y  معنی: باد بهاری )نسیم خوش بهاری( از طرف چمنزار شروع به وزیدن کرد و دوباره آوازِ پرندگان )که از سرما
و زمستان دچار ضعف و رخوت شده بودند( بلند شد و به آسمان رسید. 

نکته±های±دستوری:±این بیت 2 جمله دارد.±±
باد بهاری و مرغزار ← ترکیب وصفی هستند و هر دو نهاد هستند. *

 )باد← موصوف + بهاری ←صفت(

±نکته±های±آرایه±ای:±±±
ناله ی مرغ ← صنعت تشخیص / ناله ی هر مرغ زار به گردون رسید ← کنایه از بلند شدن آواز به آسمان *
قافیه: مرغزار و زار  *

ناله ی موزوِن مرغ، بوی خوش الله زار خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع   

y  معنی: )ای انسان( برخیز و آمدِن فصل بهار و زیبایی های آن را قدر بدان و از آواز خوش آهنگ و زیبای
پرندگان و بوِی خوش گل ها لّذت ببر.

نکته±های±دستوری:±این بیت 2 جمله دارد.±±
»خیز« و »شمار«← هر دو فعل امری هستند. *
ناله ی موزون و بوِی خَو الله زار← ترکیب وصفی *
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هر گل و برگی که هست، یاد خدا می کند                 بلبل و قمری چه خواند؟ یاد خداوندگار  

y  .معنی: همه موجودات )= گل ها، برگ ها و پرندگان( خداوند را ستایش می کنند و با خدا راز و نیاز می کنند
)غیر از انسان، همه موجودات دیگر هم خداوند را ستایش می کنند.(

نکته±های±دستوری:±این بیت 4 جمله دارد.±±
هر گل و برگ = نهاد جمله *
±نکته±های±آرایه±ای:±±±
گل و برگ ←مراعات نظیر / بلبل و قمری← مراعات نظیر *
قافیه: خداوندگار *

هر ورقش دفتری ست، معرفت کردگار برِگ درختان سبز در نظر هوشیار   

y  معنی: از نظر انسان دانا و هوشیار، برگ های درختان سبز در فصل بهار، مانند کتابی است که هر ورقش عظمت
و بزرگی خداوند را به ما نشان می دهد. 

نکته±های±دستوری:±این بیت 1 جمله است.±±
±نکته±های±آرایه±ای:±صنعت تشبیه ← برِگ درختان مانند دفتری است.±*
برِگ درختان← مشبه، دفتر← مشبه به / ورق و دفتر ←مراعات نظیر *
پیام±درس:±انسان±باید±در±برابر±خداوند±و±عظمت±او±آگاه±و±هوشیار±باشد±و±بداند±که±همه±ی±مخلوقات±±±

را±خداوند±با±مهر±و±محبت±سرشار±آفریده±و±به±همه±ی±آن±ها±نعمت±بخشیده±است.±پس±انسان±باید±قدردان±
خداوند±باشد±و±شکرگزاری±کند.±

مفهومشعرسعدی

به یاد داشته باش که همه ی موجودات، مخلوقات خداوند هستند و هر کس و هر چیز او را می ستاید. 
طبیعت و پدیده های آن، بیانگر عظمت و بی همتایی او هستند و باعث درک و شناخت از خدا می شوند. 

واژههایهمخانواده

آفریدگار: آفریننده، آفرینش، آفریده خلق: خالق، مخلوق، خلقت   
پرستیدن: پرستش، پرستار، پرستنده نعمت: انعام، تنعم، منعم   

ناله: نالش، ناالن، نالیدن، نالیده غفلت: اغفال، غافل، ُمغّفل   
غنیمت: مغتنم، غنایم موزون: وزن، اوزان، توازن   

معرفت: تعریف، معّرف
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تاریخادبیات

تاریخبلعمیاثرابوعلیبعلمی:کتاب±تاریخ±بلعمی±که±به±تاریخ±طبری±±±

زبان± به± فرمان±شاه± به± منصوربن±نوح±±سامانی± امیر± وزیر± بلعمی± است،± مشهور±
فارسی±ترجمه±کرد±و±نوشت.±بلعمی±از±سال±352±به±عنوان±ترجمه±این±کتاب±
را±آغاز±کرد±و±آن±را±به±صورت±تألیف±مستقلی±در±آورد±که±به±تاریخ±بلعمی±

شهرت±یافته±است.

سعدی:ابومحمّد±مشرف±الدّین±مصلح±بن±عبداهلل±بن±مشرف±السعدی±شیرازی±±±

بزرگ±ترین±شاعری±است±که±بعد±از±فردوسی±در±آسمان±ادب±فارسی±درخشیده±
است.±در±نام±و±نسب±و±تاریخ±وفات±این±استاد±میان±نویسندگان±قدیم±اختالف±است.±
بن±زنگی± به±سعدبن±ابی±بکر±بن±سعد± استاد± این± به±سبب±نسبت± تخلص±»سعدی«±

است.
سعدی±از±گویندگانی±است±که±سفرهایی±به±نقاط±مختلف±داشته±است.±او±پس±از±35±سال±دوری±از±وطن±خود،±

شیراز،±دوباره±به±آن±بازگشت.±
بوستان±)نظم±یا±شعر(±و±گلستان±)نثر(±نتیجه±ی±سال±ها±سفر±و±تجربه±های±اوست.±سعدی±یکی±از±بزرگ±ترین±

شاعران±و±نویسندگان±در±قرن±7±است.

دانشزبانیوادبی

جمله: کلمه یا مجموعه کلماتی است که مقصودی را از گوینده به شنونده یا از نویسنده به خواننده می رساند. *

مثال  

دیِن رسمی مردم ایران، اسالم است.
شاهنامه ی فردوسی، اثری جاودان است.

گاهی، گوینده یا نویسنده یک کلمه را به کار می برد، اّما معنای کاملی از آن دریافت می شود و شنونده یا خواننده 
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منتظر شنیدن بقیه ی جمله نیست.

مثال  علی از مدرسه برگشت و خوابید

                                         جمله ی اّول                 جمله ی دوم

مثال فوق از 2 جمله ساخته شده و جمله ی دوم تنها از یک کلمه، »فعل«، تشکیل شده است. 

y .رفتم

y .می خورم

y .می آید

انواع جمله
جمله های مختلف اگر چه با هم شباهت ها و اشتراکات فراوانی دارند، اّما از هر جهت یکسان و مانند هم 

نیستند، بلکه از نظر مفهوم و چگونگی بیان با هم متفاوتند.

اقسام جمله از نظر مفهوم و چگونگی بیان:
1( جمله ی خبری: در آن وقوع کار یا بودن و پذیرفتن حالتی را خبر می دهد. *

مثال  

مسعود آمد.

محمود شاید به مسافرت برود.

هوا گرم شده است.

اتاق سرد نیست.

جمله ی پرسشی: در آن درباره ی امری یا موضوعی پرسش می شود: *

مثال  

حالتان چطور است؟

چه می خوری؟

سعید از مسافرت برگشت؟

آیا خسته ای؟
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باتوجهبهجملههاومثالهایجملهیپرسشیدرمییابیمکه،جملههایپرسشیبهدوشکلمیآید: هن�ته

الف( همراه با نشانه های پرسشی که بر سر جمله قرار می گیرند. »آیا، چگونه، چطور، چه، چرا، مگر، هیچ«
ب( بدون نشانه های پرسشی، و از طریق تغییر لحن و آهنِگ کالم متوجه می شویم که جمله پرسشی است.

3( جمله ی عاطفی: که با آن یکی از عواطِف خود از قبیل تعّجب، تمنّی، خشم و جز آن ها را بیان می کنیم. *

مثال  

چه گل قشنگی!
شما چقدر باهوشید!

عجب هوایی!
کاش علی امروز از سفر برگردد!

مرده باد بیگانه پرستان!
4( جمله ی امری: که در آن انجام دادن کاری یا داشتن و پذیرفتن صفت و حالتی به صورت نفی یا اثبات  *

طلب می شود.

مثال  

ساکت باشید.
لطفاً درس بخوان.

دست نزن.
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تمچــــر�ن

 صحیح و غلط بودن جمالت زیر را مشخص کنید.½

1.عبارتمقابلازسهجملهتشکیلشدهاست.»درصورتیکهبرویوزودبرگردیمنهمینجامیمانم.«
غلط صحیح 

2.بیتروبهروازدوجملهتشکیلشدهاست.»هرگزنشدمحبِّتیارانودوستان/همپایهیمحبّتومهر
غلط صحیح وفایتو«

 غلط صحیح 3.درپایانجملههایعاطفیعالمت». «میگذارند.

غلط صحیح 4.عبارتروبرومحتوایخبریدارد.»بناهایآبادگرددخراب«

5.درعبارتزیرفعلازپایانجملهحذفشدهاست.

غلط صحیح »اوانسانیاستشایستهوباوقار«

 در جای خالی پرسش های زیر، واژه های مناسب بنویسید.½

1(دربیتزیردوفعل........................وجوددارد.)ازنظرمحتوایی(
ناله ی موزوِن مرغ، بوِی خوِش الله زار« »خیز و غنیمت شمار، جنبش باِد ربیع   

2(درپایانعبارت»ازمسافرتبرگشتید«،بایدعالمت........................قرارداد.

پایانعالمت ودر ........................میگویید بهصورت بیانکنید را فرمانی یا بخواهیدخواهش اگر )3
........................میآید.

4(بیتزیراز........................جملهتشکیلشدهاست.
هر ورقش دفتری ست، معرفِت کردگار« »برِگ  درختان سبز در نظِر هوشیار   

5(عبارتزیراز........................جملهتشکیلشدهاست.
»اندیشه کردن اندر کارِ خالق و مخلوق، روشنایی افزاید اندر دل و غفلت از این و نااندیشیدن، تاریکی افزاید اندر دل   

و نادانی، گمراهی است«
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بیت ها و نثرهای زیر، از چند جمله تشکیل شده است؟½

1(مردپرسید:خرگوشراکجامیبری؟پاسخداد:بهشهر.

بُروازبهراو،چشِمدگرجوی 2(ِخَردرانیستتاِبنوِرآنروی

3(قاصدیکهبهراهافتادهبودرسید.

جمله های بهم ریخته را درست و مرتب بنویس.½

 ایناستآغازوپایانکارعّطار

 گلستانازلحاظنویسندگیاثریممتازاستوقابلتوجه
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1. بیت زیر از چند جمله، تشکیل شده است؟

از خرمن صد گیاه، بهتر« »یک دسته گِل ِدماغ پرور   

د( هیچی   ج( یک   ب( سه   الف( دو

2. عبارت زیر چند جمله دارد؟

»من هم مانند شما، موجودی زنده هستم و زندگی من، فراز و فرودها و داستانی طوالنی دارد؛   
درست مثل زندگی خود شما«

 د( یک   ج( دو   ب( چهار   الف( سه

3. تعداد جمله ی کدام بیت سه تا نیست؟
  چون عمل در تو نیست، نادانی الف( علم، چندان که بیشتر خوانی   

 که بر او هیزم است یا دفتر؟ ب( آن تهی مغز را چه علم و خبر   

 چارپایی، بر او کتابی چند ج( نه محقق بود نه دانشمند   

 تو دادی مرا، ُگردی  و دستگاه د( زِهَر بهر تویی بندگان را پناه   

4. کدام عبارت یک جمله کامل نیست؟ 

 ب( پختم  الف( دشت هایی همه سبز و وسیع

 د( مجید به باشگاه محلّه رفت   ج( کم گوی و گزیده گوی، چون دّر

5. کدام نوع جمله در شعر نیامده است؟
»خیز و غنیمت شمار، جنبِش باِد ربیع                  ناله ی موزوِن مرغ، بوِی خوِش الله زار  

هر گل و برگی که هست، یاد خدا می کند                  بلبل و قمری چه خواند؟ یاِد خداوندگار«  

 د( امری   ج( عاطفی   ب( پرسشی   الف( خبری

6. کدام یک از عبارت های زیر جمله ی عاطفی نیست؟

ب( چقدر عالی   الف(شما خیلی با استعداد هستید

 د( از ظلمِت خود رهایی ام ده   ج( کاش روزی به کاِم خود برسید
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7. در بیت زیر، جمله سوم ................ و جمله ی چهار.................... است.

ز ُسمش زمین شد همه چاک چاک« »خروشید و جوشید و برکند زخاک   

 ب( عاطفی، خبری    الف( امری، خبری

 د( خبری، خبری    ج( عاطفی، پرسشی

8. نوع جمله های بیت زیر، به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

کردار نکو کن، که نه سودی ست ز گفتار« »از گفته ی ناکرده و بیهوده چه حاصل    

 ب( خبری، امری، عاطفی  الف( خبری، امری، خبری

 د( پرسشی، امری، عاطفی   ج( پرسشی، امری، خبری

9. در پایان جمله های شعر زیر، به ترتیب چه عالمت های نگارشی قرار می گیرد؟

»دال، دیدی آن عاشقان را/ جهانی رهایی در آواز نشان بود / و در بند، حتی قفس، شرمگین از   
شکوفایِی شوِق پرواز شان بود «

 ! - . - ! )ب    . - . - ! )الف

 ! - . - د( ؟    . - . - ج(؟

10. عالمت نگارشی در پایان کدام جمله درست است؟

 ب( چطور نشانی هایش را دادی؟   الف( چه پسر باهوشی و دانایی؟

 :د( به هوش و فهم پسر آفرین گفت   ج( به به! چقدر زیبایی
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واژهنامه

اختالف: ناسازگاری، عدم توافق، نزاع 
مشاجره: با هم دعوا کردن، بحث کردن

آزرده شدن: ناراحت شدن
آبادی: روستا

لغزیدن: لیز خوردن، ُسر خوردن
صخره: سنگ بزرگ

حک: تراشیدن، خراشیدن
آزردن: ناراحت شدن

رنجیدن: غمگین شدن، ناراحت شدن
سخت: به شدت، بسیار

±پیام±درس:±عشق±و±محّبت±جاودان±است±و±بر±دِل±انسان±حک±می±شود±و±تا±ابد±باقی±می±ماند.±اّما±آزردگی±±±
و±رنجش±خاطر،±به±دلیِل±نقش±بستن±محبت±و±لطف±مسبوق±بردل،±پایدار±نیست±و±باقی±نمی±ماند.±
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