


 

 

 

 
 



 

 

 

 

 این کتاب، 

 تقدیم می شود به همکاران ارجمندی که عاطفة سرشار و گرمای امید بخش وجودشان در این       
 ، بهترین پشتیبان است.سردترین روزگاران       

 

 ۱۳۳۹ -امیرساالری، جواد،  : سرشناسه

 فارسی هفتم)دوره اول متوسطه( : عنوان و نام پديدآور
 جواد امیرساالری. :لفؤم 

 ، ۱۳۹۸.شیراز: نگاه نوفرهنگ : مشخصات نشر

 ص.۳۰۴ : مشخصات ظاهری

 مجموعه کتاب های نگاه نو : فروست

 2-2-96025-622-978 : شابک

 فیپای مختصر : وضعیت فهرست نویسی

 ۵۹۲۷۹۹۷ : شماره کتابشناسی ملی

 
هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حّق چاپ و نشر تمام یا بخشی 
از این کتاب را به هر صورت اعم از فتوکپی، چاپ کتاب و 
جزوه و یا حتّی برداشت به صورت دست نویس ندارد و 

قانون حمایت از مؤلّفین و  2از مادّة  5متخلّفین به موجب بند 
 ناشرین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 

 
             

 نگاه نوهای مجموعه کتاب
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 نگاه نو فرهنگ   ..............................................................................................................  ناشر

 98 -اول  ..............................................................................................................  نوبت چاپ

 2500 ............................................................................................................................   شمارگان

 978-622-96025-2-2 ................................................................................ شابک

 عصمت اجاکه  ......................................................................................................حروف نگار

 حلیمه کاشانی .................................................................. ویراستارو صفحه آرا 

 تومان 55000 .................................................................................................. قیمت
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 فصل اوّل
  آفرینش زیبایی              

 
 
 
 
 
 
 
 

 جهااان، جملااه فااروح روی حااق دان

 

  
 اندر وی زپیادایی اسات پنهاان  حق  

 شیخ محمود شبستری        
خداوند از شدّت آشکاری در  وبدان روشنی نور وجود خداوند  را های جهانتمام پدیده: معنی
  رسد. ها، پنهان به نظر میپدیده

 در اندر:         آشکار بودن  پیدایی:          روشنی : فروغ: واژگان
  چهرهروی: همگی، تمام           جمله:            
  کلمات قافیه«: پنهان»و « دان»: های ادبیدانش
 مفعول   جهان         فعل امر   دان)=بدان(  : های زبانیدانش
                         «است. نهادو در مصراع دوم،  الیهمضافدر مصراع اول، « حق 
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 پورقیصر امین :شاعر                                                                     1چهارپاره :قالب شعر  
            شرح ابیات

 
 

 صاابح یااک روز نوبهاااری بااود 1
 

 روزی از روزهاااااای اوّل ساااااال  
 

 ها در کااالس جنگاال ساابز بچّااه 2
 

 حااالجمااع بودنااد دور هاام، خوش 
 

 حال دورِ همها در کالس جنگل سبز، شاد و خوشدین ماه، بچهرروز بهاری بود، روزی از روزهای فرو صبح یک :معنی

  جمع شده بودند.  

  کلمات قافیه هستند.« حالخوش»و « سال» :های ادبیدانش

         بنابراین   سال ]بود[ اوّل روزی از روزهای  حذف شده است « بود»فعل ، بیت اول  پایاندر   :های زبانیدانش

  .است اول، دو جمله بیت                                    
 ها در کالس جنگل سبز، دور هم، خوشحال جمع بودند.بچه .یک جمله است :بیت دوم 

  دار یک صفت است و بعد از کلمة کسره «سبز»)زیرا   است «ترکیب وصفی»جنگلِ سبز یک
  جنگل قرار گرفته است.(

 

 ها گاارم گفاات و گااو بودناادبچّااه 3
 

 باااز هاام در کااالس،  و ااا بااود 
 

 هر یکای بارک کاوچکی در دسات  4
 

 بااااز انگاااار، زناااگ انشاااا باااود 
 

ها برگ کوچکی دردست داشت، ها مشغول صحبت بودند. دوباره در کالس، همهمه و فریاد بود. هر یک از بچهبچه :معنی
  مثل اینکه دوباره زنگ انشا بود.

  مثل اینکه انگار:   ، همهمه آشوب و فریاد: * و ا :واژگان

  کلمات قافیه  «انشا» و«  و ا»  ردیف   بود  :های ادبیدانش
 «مشغول صحبت بودن» کنایه از« گرم گفت وگو بودن» 

 هر مصراع، یک جمله است.   :های زبانیدانش
 هر یکی برگ کوچکی در دست ]داشت[  حذف شده است «داشت»فعل ،در مصراع سوم                          

 «بود»   ،شخص مفرد            سومفعل ماضی «بودند»   چمعفعل ماضی، سوم شخص 
 «(صفت است و بعد از کلمة برگ که کسره دارد قرارگرفته.« کوچک»)زیرا      ترکیب وصفی است «برکِ کوچک 
 «که کسره دارد قرار گرفته است.« زنگ»اسم است بعد از کلمة  «انشا»)زیرا          ترکیب اضافی است  «زنگ انشا 

 

                                                           

)دو بیتی(  آهنگ تشکیل شده است. هر بند شامل چهار مصراعوزن و هماین شعر از چند بند هم چهارپاره یا دو بیتی پیوسته: -1
   ها فرق دارد.گیرد و قافیة دو بیتیاند یعنی قافیه، فقط در آخر ابیات قرار میقافیهزوج آن همهای است که مصراع

 زنگ آفرینش  :درس اوّل   
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 م ز گ،اااردِ راه رساااید لّاااتاااا مع 5
 

 ای پاار از خنااده:گفاات بااا چهااره 
 

 ای داریااامبااااز موضاااوع تاااازه 6
 

 «آرزوی شاااااما در آیناااااده» 
 

  «آرزوی شما در آینده چیست؟»ای داریم. گفت: دوباره موضوع انشای تازه خندانای معلم وارد کالس شد، با چهره تا :معنی 

  قافیهکلمات «: آینده» و« خنده»  :های ادبیدانش
                        شود.(این دو بیت با هم کامل میمعنی هستند. )یعنی « عانیمموقوف ال»دو بیت باال 

                       «وارد شدن» کنایه از «از گرد راه رسیدن» 

 کل بند، چهار جمله است. :های زبانیدانش
  آرزوی شما در آینده ]چیست؟[    ،ای داریمباز موضوع تازه     :گفت ای پر از خندهبا چهره، تا معلم از گرد راه رسید

 

 حذف شده است.«  چیست» ، کلمه  در پایان بیت دوم     مفعول است.ای: موضوع تازه 

 .(اضافه شدهکلمة آرزو  ا کسره بهب «شما»یک ترکیب اضافی است )زیرا ضمیر « آرزویِ شما»
 

شوند و باه هار دو الیه میدار بیایند، مضافهرگاه بعد از کلمة کسره« ضمیرها»و « هااسم»: تذکر
 گویند.می« ترکیب اضافی»الیه روی هم یک کلمة مضاف و مضاف

 

 شبنم از روی بارکِ گال، برخاسات 7
 

 خااواهم آفتاااب شااومگفاات: می 
 

 ذرّه بااااه آساااامان باااارومذرّه 8
 

 ابااار باشااام، دوبااااره آب شاااوم 
 

بری شوم و دوباره اکم به آسمان بروم و مثل خواهم مثل آفتاب بشوم. کمشبنم از روی برگ گل بلند شد و گفت: من می :معنی
   به باران تبدیل شوم. 

  بخشد، من نیز که آفتاب با نورخودش زندگی میهمانطور :«خواهم آفتاب شوممی»منظور از شبنم از بیان جمله 
  دوست دارم زندگی بخش باشم.

 نشیند.روی برگ گل و گیاه میها ای شبیه دانة باران که شب قطرهشبنم:  :واژگان
  قافیه « آب» و« آفتاب»  ردیف  م و،ش، :های ادبیدانش

 «دارند.« تناسب»یا  «مراعات نظیر» ةآرای« آفتاب، ابر و آسمان 
 «ی شده که نسبت داده شده است یعنی شبنم مثل انسان «شبنم»که کار انسان است، در این بیت به  «گفتن»و  «برخاستن

 به وجود آمده است. «جان بخشی به اشیا»یا  «تشخیص»کند در نتیجه در این بیت آرایة بلند شده و صحبت می
 های بیت اوّل: تعداد جمله :های زبانیدانش

 .]من[ آفتاب شوم    که      خواهم]من[ می      [ گفتشبنم]      شبنم از روی برگ گل برخاست
 

 های بیت دوم:تعداد جمله
 ]من[ دوباره آب شوم.     ، ]من[ ابر باشم      ه به آسمان بروم،ذرّ هذرّ

 
 

                       بشوم(شوم =(   فعل مضارع         بروم   رفتن»فعل مضارع از مصدر» 
                       «به وجود آمده است. یک ترکیب اضافیاست و « اسم»است زیرا  الیهمضافٌ« برگِ گل»در « گل 
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 آرام بااار زماااین  لتیاااد ،داناااه 9
 

 رفت و انشاای کاوچکش را خواناد 
 

 گفاات: بااا ی باازرک خااواهم شااد 10
 

 ساابزِ ساابز خااواهم مانااد، تااا ابااد 
 

باغ بزرگی تبدیل خواهم شد و برای به دانه آهسته بر روی زمین چرخید، رفت و انشای کوتاه خود را خواند؛ گفت: من  :معنی
  همیشه تازه و شاداب خواهم ماند.

   جاودان، همیشگی، زمانی که آن را نهایت نباشد.: *ابد   بر روی خود چرخیدن لتیدن:  :واژگان

  کلمات قافیه «: ماندخواهم  »و « خواند»  :های ادبیدانش
 دانه، باغ و سبز  مراعات نظیر   کوچک و بزرک  تضاد  
 دانه و صحبت کردن انشا خواندن  )آرایه تشخیص)جان بخشی 

و « کوچک»)موصوف و صفت( هستند زیرا کلمات  ترکیب وصفی« باغ بزرگ»و « انشای کوچک»  :های زبانیدانش
 صفت هستند.« بزرگ»

 .انشای کوچکش را خواند]دانه[      و     رفت]دانه[      . دانه آرام بر زمین غلتید ل: بیت اوّها: جمله تعداد
 3جمله                            2جمله                        1جمله                                         

 .تا ابد سبزِ سبز خواهم ماند ]من[     .]من[ باغی بزرگ خواهم شد    : ]دانه[ گفت بیت دوم:                    
 3جمله                                2جمله                         1 جمله                            

 «دانه بر زمین غلتید(.  کند دارد زیرا حذف آن جمله را ناقص نمی «قید»نقش  «آرام( 
  مُسند است.« با ی بزرک»فعل اسنادی و کلمة قبل از آن یعنی « شدن»از مصدر  «خواهم شد»فعل 

 

 تانگم  چاه دل نچه هم گفات: گر 11
 

 مثاال لبخنااد، باااز خااواهم شااد 
 

 باااغ  بهااار و بلباالِ بااا نساایمِ 12
 

 گااارم راز و نیااااز خاااواهم شاااد 
 

     باغ  و بلبلِبهاری مالیم  بادِ  همراهشکوفا خواهم شد و  ،چه غمگین و ناراحت هستم، مثل لبخندغنچه نیز گفت: اگر :معنی
   خواهم شد. مناجات عبادت و مشغول

 شکفتن غنچه: ز شدن با          مناجاتراز و نیاز:     اگرچهگرچه:   باد خُنک و مالیم نسیم:  :واژگان

 ص )جان بخشی به اشیا(یتشخ ةآرای ت کردن  نچه حبص  :های ادبیدانش
 «غمگین بودن» کنایه از «دل تنگ بودن       » 
 «تشبیه شده است.« لبخند»به  «شکفتن و باز شدن  نچه 
   نچه، باغ، بلبل و بهار  مراعات نظیر  ةآرای 
   «مشغول انجام آن شدن» کنایه از «گرم چیزی شدن» 
    خواهم شد  ردیف  «راز و نیاز»و « باز » کلمات قافیه 

 .مثل لبخند، باز خواهم شد]من[       ،دل تنگم]من[  چهگرا    : غنچه هم گفت ل:بیت اوّ ها:جملهتعداد  :زبانی هایدانش
 

 با نسیم بهار و بلبل باغ، گرم راز و نیاز خواهم شد. بیت دوم:                   
 کدام دارند و با کلمات قبل از خود هر قرار «الیهفٌمضا»به ترتیب در جایگاه  «باغ»و « بهار»های اسم

 آیند. به شمار می« ترکیب اضافی»یک 
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 خاواهم جوجه گنجشک گفات: می 13
 

 ها باشاامفااارغ از ساانگ بچّااه 
 

 جیااک کاانمروی هاار شاااخه جیک 14
 

 در دل آساااامان، رهااااا باشاااام 
 

جیک کنم و در میان های درختان، جیکشاخهها آسوده باشم. روی خواهم از آزار و اذیت بچّهجوجه گنجشک گفت: می :معنی
  آسمان، آزاد باشم.

  آزاد رها:  میان، وسط، مرکز  دل:  آسوده، راحت  :*: فارغواژگان

  کلمات قافیه ها و رها بچّه   ردیف باشم  :های ادبیدانش
                     گفتن جوجه گنجشک )آرایه تشخیص )جان بخشی 
                     جوجه، گنجشک، شاخه و جیک جیک )مراعات نظیر )تناسب 

 (جمله 3) .ها باشمبچه ]من[ فارغ از سنگ    که      خواهم]من[ می       :جوجه گنجشک گفت ل:بیت اوّ  :های زبانیدانش
 

 (جمله 2) .]من[ در دل آسمان، رها باشم       . جیک کنم]من[ روی هر شاخه جیک :دومبیت                         
 

                    خواهم می فعل مضارع ، اول شخص مفرد                فارغ مُسند 
                    کنم )=بکنم(  جیک جیک فعل مضارع ، اول شخص مفرد     ها سنگ بچّه متمّم 

 

 جوجااة کوچااک پرسااتو گفاات:  15
 

 رهسااپار شااوم  ،کاااش بااا باااد 
 

 هاااای دور، کاااو  کااانمتاااا افق 16
 

 بهاااار شاااوم پیغمبااارِ ،بااااز 
 

  آور بهار شوم. های آسمان سفر کنم و دوباره پیامجوجة کوچک پرستو گفت: کاش من هم با باد راهی شوم تا کرانه :معنی

  حرکتسفر، کو :    آورپیامپیغمبر:   کرانة آسمان: *افق راهی، روانه هسپار: ر :واژگان

  کلمات قافیه  « بهار»و « رهسپار»   ردیف شوم   :های ادبیدانش
                       صحبت کردن جوجه کوچک پرستو  )آرایه تشخیص )جان بخشی 
                        پرستو و کو  مراعات نظیر 

 شود.محسوب می «جملهیک »شبه جمله است و در شمارش جمله،  «کاش»  :های زبانیدانش
                        جمله( 3)   .با باد رهسپار شوم  کاش: کوچک پرستو گفت ةجوجهای بیت اوّل: جمله 

                                                            «های دورافق»و « جوجة کوچک » های وصفی )موصوف و صفت(ترکیب   
 

 کباااوتران گفتناااد:های جوجاااه 17
 

 شااد کنااار هاام باشاایمکاااش می 
 

 های یااک گنباادتااوی گلدسااته 18
 

 روز و شااب، زا اار حاارم باشاایم 
 

های یک مسجد       داخل مَناره هموارهشد ما هم در کنار یکدیگر جمع شویم و های کبوتران گفتند: کاش میجوجه :معنی
   باشیم. زیارت کنندة حَرَم

 سازندسقفی بیضی شکل که بر باالی مساجد میگنبد:     منارة مسجد : گلدسته :واژگان
  زیارتگاه، مکان مقدّس ح،ر،م:   دیدار کننده، زیارت کننده زا ر:            

 ردیف باشیم                             کلمات قافیه هم و حرم   :های ادبیدانش
 های کبوتران گفتند جوجه تشخیص          گلدسته، گنبد، زا ر و حرم مراعات نظیر 
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  است. عاطفی ةجملیک  شد کنار هم باشیم()کاش می دوم مصراعو  خبری، جملة اول :  بیت اّولدر   :های زبانیدانش
                        «الیه( هستند.  ٌو مضاف)مضاف های اضافیترکیب «زائران حرم»و « های کبوترانجوجه 
                         ،است. یک جملهبیت دوم 

 

 زنااگ تفااریح را کااه زنجااره زد 19
 

 باااز هاام در کااالس  و ااا شااد  
 

 ها باه ساویی رفاتهر یک از بچّاه 20
 

 و معلّااام دوبااااره تنهاااا شاااد 
 

ها به سمتی رفتند و بچّه. هر یک از روی دادهمین که سیرسیرک، زنگ تفریح را زد، دوباره در کالس همهمه و فریاد  :معنی
  دوباره معلّم در کالس تنها شد.

               دوبارهباز:            کند. سیرسیرک، نوع حشره که از خود، صدا تولید می: *زنجره :واژگان

       ردیف شد     کلمات قافیه  و ا و تنها    :های ادبیدانش
                      زدن رنگ تفریح به دست زنجره )آرایه تشخیص )جان بخشی 
   زنگ تفریح، معلم و کالس مراعات نظیر  

 فعل ماضی ، سوم شخص مفرد زد                ها، یک جمله هستند. هر یک از مصراع : های زبانیدانش
                       و ا»و  «زنجره»اول  بیتدر »  زنگ تفریح           نهاد مفعول است 

                       «در بیت اول« شد  نهاد جمله  « و ا»است. بنابراین  «روی داد»نای عفعل غیر اسنادی در م  
 شود.مسند می ،«تنها»فعل اسنادی است و کلمة « شد»فعل  ،بیت دوم اما درشود؛ میمحسوب                            

 

 گفات:خودش زیر لب، چناین میبا  21
 

 !آرزوهایتااان چااه رنگااین اساات 
 

 کاش روزی باه کاام خاود برساید، 22
 

 !ها، آرزوی ماان ایاان اسااتبچّااه 
 

 

شما به آرزوهای خود برسید. روزی ای کاش،  .ستگوناگون اها آرزوهای شما چقدر گفت: بچّهمعّلم، آهسته چنین می: معنی
   است.ها، آرزوی من همین موضوع بچّه

   آرزو، میل، خواسته  :*کام  گوناگونرنگین:  واژگان:
 ردیف  است  کلمات قافیه  رنگین و این  : های ادبیدانش

                     «آهستهسخن » کنایه از «زیر لب»   

 آیند.به شمار می یک جملهشبه جمله هستند و در شمارش جمله  ،«هابچه»و « کاش»: های زبانیدانش

 .آرزوی من این است      ، هابچّه     ، روزی به کام خود برسید        کاش
 

                   ّجملة عاطفی هستند. ها،های سایر مصراعجملهیک جملة خبری و  لمصراع او  
                   هابچه  آید.( ، در شمارش جمله، یک جمله به حساب میمنادا) منادا 



 

 

 درس اوّل فارسی هفتم
 
 
 
 

نو
اه 

نگ
ی 

ها
ب 

کتا
ی 

سر
از 

 

20 

                  

                                           
 

  1چیست « خواهم آفتاب شوممی»منظور شبنم از جملة  -2
  2اگر شما در جنگل سبز بودید، چه آرزویی داشتید  -3
4- .................................................................................. 

 

 
 جمله نکته:

 د: نکنانسان، هنگام سخن گفتن یا نوشتن برای انتقال پیام به شنونده یا خواننده از دو وسیله استفاده می
 شبه جملهب(   جمله الف( 
را به کسای یاا  «نام»یا « حالت»دهند و یا یک هرگاه گروهی از کلمات، مجموعا  انجام شدن یک عمل را نشان  :جملهالف( 

 نام دارند.  جملهچیزی نسبت دهند، 

 های زیر توجّه کنید: بیتبه 
 زنااگ تفااریح را کااه زنجااره زد

 

 باااز هاام در کااالس  و ااا شااد  
 

 ها باه ساویی رفاتهر یک از بچّاه
 

 معلّااام دوبااااره تنهاااا شااادو  
 

 نام دارند.  جملهکند و به همین دلیل، بینید که کلمات هر مصراع، مطلب معیّنی را بیان میمی

 .وجود دارد «فعل»ها از لحاظ تعداد کلمات یکسان نیستند، امّا در همة آنها جمله

 ،دهدمینگ تفریح را نشان زفعل جمله است و عمل زدن  «زد»کلمه  در جملة اوّل. 

 کند. فعل جمله است و حالت ایجاد غوغا و سر و صدای کالس را بیان می «شد»کلمة  ،در جملة دوم 

 ،دهد. ها را نشان میفعل جمله است و عمل رفتن بچه «رفت»کلمة  در جملة سوم 

 ،دهد.فعل جمله است و حالت تنها شدن را به معلّم نسبت می «شد»کلمه  در جملة چهارم 

 .ها یکسان باشادها باید با تعداد جملهکه تعداد فعلنخست اینرساند؛ یفعل در جمله، دو نکته را به ذهن م الزم بودن
های موجود یکسان نیسات. علاتش، ایان اسات کاه فعال جملاه ها با تعداد فعل، تعداد جملهجمله اما گاهی، هنگام شمارش

 شویم، شود و ما از طریق معنی کردن جمله، متوجه حذف آن میگاهی به دالیلی حذف میگاه
، «مان»ه دهاد کانشان می« رفتم»مثال ، فعل  .توانند به تنهایی یک جملة کامل باشندها میدوم، اینکه بعضی از فعل

 ام و بنابراین خود، یک جملة کامل است. عملِ رفتنِ را در  گذشته انجام داده

                                                           

  بخشد، من نیز دوست دارم هستی بخش باشم.منظورش این است که مانند آفتاب که با نور خودش هستی می - 1
 م.یزدم و با آنها حرف مییدانستم زبان حیوانات را مییآرزو داشت - 2

 در پاورقی()پاسخ                  خـــود ارزیـابـی    
 

 زبانـی و ادبـی هایشـدان
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و بار دو ناوع  دهنادکلمه یا گروه کلماتی است که بدون نیاز به فعل، منظور گویناده را نشاان می :ب( شبه جمله
 شوند.تقسیم می

  حرف ندا و منادا، یا منادا به تنهایی -1
زنیم و ماورد ای اسات کاه آن را صادا مایکلمه منادا،شود و ای است که برای صدا زدن کسی به کار برده میکلمه حرف ندا،

  منادا ،«دوست»حرف نداست و  «ای»، «ای دوست»گوییم: دهیم. هنگامی که میخطاب قرار می
الیه داشته باشد که در این صورت، حرف ندا و گروه منادا، شبه جملاه را تشاکیل منادا ممکن است صفت یا مضافٌ

 ای دوستِ خوبِ من!دهند: می
                                          تاوانیم تنهاا باا تغییار صادا، ناام کسای را مناادا قارار دهایم و بگاوییم: زیارا می به کاربردن حرف نادا، واجاب نیسات،

 حضرتِ آقا     جان من،   خدا،     خواهر،  دوست خوبم، 
 ها]ای[ بچّه حذف شده است  حرف ندامنادا و  ها بچه «ها، آرزوی من این است!بچه»                                 
 آید.که بعد از منادا می «ا»آیند و حرف که قبل از منادا می« ای، یا، ا،یا، ا،یُّها» حروف ندا عبارتند از:

 منادا   کسی که     منادا   خداحرف ندا          ای      فضل تو حاجت روا( کسی که) ای     ، ای خدا 
 حرف ندا که بعد از مُنادا آمده است  «ا»منادا و   سعدی    سعدیا! در عشق او مردانه باش              

هنگاامی کاه  «ای»جمله نیستند؛ فقط حارف شوند، بنابراین به تنهایی شبهحروف ندا معموال  به تنهایی به کار برده نمی: نکته
 است که منادای آن حذف شده است. جملهیک شبهیم، بیاوررا  «کسی که»پس از آن بتوانیم 

  سرآغاز ]است[نام تو بهترین            ای  ]کسی که[    ای نام تو بهترین سر آ از
 یاد تو مونس روانِ من ]است[                   ای]کسی که[         ای نام تو مونس روانم

 

 دهند. ها یا صداهایی هستند که بدون نیاز به فعل، احساسات و عواطف  گوینده را نشان میکلمه :صوت -2
دریغ، ای کاش، افساوس، آفارین، اهلل، آهای، دریغ، دریغا، ایهان، زنهار، اَال، هَال، بسم ( عبارتند از:جمع صوتوات )برخی از ا،صْ

 اهلل و ... اکبر، سبحانبَه، ماشاءاهلل، احسنت، تُف، مرحبا، زهرمار، عجب، واه، اهللدرد، آخ، آه، وا محّمد، فریاد،  امان، خوشا، بَه
 دهند. زیرا مانند جمله منظور گوینده را نشان می شوندشمرده می، یک جمله جمله ها در شمارششبه جمله :1تذکر

 (جمله 2)     . افسانه سرایان همه خفتندکه  افسوس             
 جمله   جمله            شبه                

  مرحبا به اخالقِ خوبِ شما       مانند :      ه شوند، مجموعا یک شبه جمله هستندهایی همرااگر اصوات با وابسته: 2تذکر 
 

  ها نباید اشتباه کرد.ا،صوات را با اسم صوت: 3تذکر 
 واقتِق، واقجیک، شُرشُر، تِقبَع، جیکدهند: بَعتمامی کلماتی که صداها را نشان می مانندنیست  جملهاسم صوت ابداً شبه

  

 :های یک عبارت یا بیتراه شناخت تعداد جمله
 برای اینکه تشخیص دهیم  که در هر بیت یا عبارتی چند جمله به کار رفته است، باید به موارد زیر توجه داشته باشیم: 

 هستند.  یک جملهجداگانه نشانگر  هر کدامدر بیت یا عبارت  های موجودفعل -1
 شوند. در نظر گرفته می ،در شمارش تعداد جمله ،های حذف شدهفعل -2
 شوند. شمرده می یک جمله ،وات( در شمارش جملهاصْ -2    منادا  -1) هاجملهشبه  -3
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 چند مثال برای شمارش جمله: 
 .اخالق خود را نیکو کنیدو  هایتان را خوب بخوانیدبا نشاط وخرّمی درس         امید است      ، فرزندان عزیزم(  1

                               

**** 

 کردگاااار، دیااادن ایااان عاااالم اسااات تمعرفااا (2
                             

 کام اسات  هر چه ببینای، خوب، جهان را ببین 
           **** 

 دانجهاااااان، جملاااااه فاااااروغ روی حاااااق (3
                             

 

 حاااق انااادر وی ز پیااادایی اسااات پنهاااان 
                                                     

 
**** 

 ؟جاااز تاااو کیسااات   نهایااات،بی یای خااادا (4
                                       

 

 جااز تااو کیساات؟  و غایاات حاادّچااون تااویی بی 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توان آنها و نمی باشند.گویند که در تلفّظ مشترک هستند ولی در معنا متفاوت میهایی میبه واژه :آواهای همواژه 
 و خار / حیات و حیاط / قضا و غذا مانند: صواب و ثواب / خواررا به جای هم به کار برد. 

 

 : آوایی در زبان فارسیانواع هم
 فقط در معنا متفاوت هستند.و ظ یکسان هستند هایی که از نظر شکل نوشتن و تلفّ( واژه1

 قبر( )=  گور                    )= گورخر( گور  )= جاری( روان       روح(=) روان مانند:    
 )= فامیل(  خویش                   )= خود( خویش  )= عجیب(  ریب        )= ناشناس(  ریب    
 )=دهان(  کام                        )= آرزو( کام  )=پرنده( باز               )= دوباره( باز    
 )= نغمه( آهنگ                   )= قصد(  آهنگ  )=گوشه( کنار             )= آغوش( کنار      

  

 ند. هستتفاوت ما از نظر شکل نوشتاری و معنایی ند امّدارظ یکسان فتاری تلفّهایی که از نظر گ( واژه2
 

 معنی واژه معنی واژه
 عمل
 

 کار
 

 امل
 

 آرزو
 خار 

 
 پست خوار گیاه

 سفیر
 

 فرستاده
 

 صدا صفیر
 پاداش ثواب درست صواب 

 نا آشنا  ریب نزدیک قریب
 بلند شد خاست تقاضا خواست 
 جدایی فراق آسودگی فراغ

 

 

 نویسی از اهداف امالست. تشخیص شکل صحیح حروف و درست -

 .به جای یکدیگر پرهیز شود «آواهم»های واژهدر هنگام نوشتن امال از به کاربردن  -
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 (، گفت و گو کنید. 4و   3های بند دوم شعر )بیت دربارة تعداد جمله -1
 شعر را به صورت نمایش در کالس اجرا کنید.  -2
 
 

 

                                              
 

  1واژة صحیح را با توجّه به معنی جمله در جای خالی قرار دهید. -1
 سفر، صفر()  . دارنددو ماه محرّم و ............... را گرامی می ،الف( مسلمانان

 ( ریبقریب، )     شناسد؛ او در اینجا .......... است.( هیچ کس او را نمیب

  2با حروف زیر، چهار کلمه بنویسید که ارزش امالیی داشته باشد. -2
 م، ح، ر، ز، ت، ی      

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 جمع مکسّر واژه جمع مکسّر واژه جمع مکسّر واژه
 غُرَبا  ریب آفاق افق زُوّار زا ر
 اَحرام مر،ح، ایام یوم اوایل اول
 ظلمات ظلمت  قداماَ قدم حقوق حق

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .آموزان محترم استپاسخ سؤاالت کارِ گروهی، مخصوص کالس و به عهدة دانش *
 الف( صفر         ب( غریب -1
 مَحرم، تحریم، مرحمت، زحمت، مرز -2

 امالیی واژگان و ترکیبات مهمّ 

 

 ـر ـسّی مـکهـاجـمـع

 

 *کـار گروهـی   

 پاورقی( در )پاسخ      نـوشـتن       
 

  نسیم بهار  -راز و نیاز  - نچه  - لتید  -رهسپار  -ذرّه ذرّه  -برخاست  -زنگ انشا  - و ا  -حالخوش

 پرستو -  تفریح   -زا ر حرم  -گلدسته  -های دورافق  -مثل لبخند  -زنجره  -فارغ
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 کلمات هم خانواده حروف اصلی واژه
 حقیقت، تحقیق، مستحق، اِحقاق، حقّانی، مُحقّق ح، ق، ق حق 
 صَباح، صبوح، مِصباح ص، ب، ح صبح
 ، اولویّت، اَولیاوایل ، لء، و اوّل
 جمعه، جماعت، جمعیّت، جامعه، مجموعه، اجتماع، تجمّع ج، م، ع جمع
 (، ناشیهانوشته)= مُنشی، مَنشأ، مُنشَآت ن، ش، ء انشا
 تعلیم، علم، عالم، عالّمه، معلوم، اعالم، علیم، اعالمیه، تعلّم ع، ل، م معلم 
 وضع، واضع، اوضاع، مَوضِع و، ض، ع موضوع
 البال)=آسوده خاطر(فِراغت، فارغ ف، ر، غ فارغ

 فَرَح، مُفرّح ف، ر، ح تفریح 
 زیارت، زَوّار، مَزار ز، و، ر زا ر
 م، حریمحُرمت، مَحر ،حَرام ح، ر، م حرم

 

 

                           
                      

 

 اهلل علیاه، نشساته باودم و رحمة خیز بودم. شبی در خادمت پادر، ت، متعبّد و شبیاد دارم که در ایّام طفولیّ -1

 ای گرد ما خفته. همه شب، دیده بر هم نبسته و مِصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه
شدم. یک شب در حضور پادر ها برای عبادت از خواب بیدار میبه یاد دارم که در روزگار کودکی اهل عبادت بودم و شب :معنی

خواندم و گروهای در اطاراف نشسته بودم و تمام شب بیدار بودم و قرآن کریم را در آغوش گرفته و می -رحمت خدا بر او باد –
 ما خوابیده بودند.

 : شکرگزار، عبادت کننده   *مِتعبّد       : کودکی، خردسالی*تطفولیّ         : جمع یوم، روزها، روزگارها، دوران اّیام :واژگان
 : چشم *دیده  : حضورخدمت  شود. : آن که در شب برای عبادت از خواب بیدار میخیزشب           
  : خوابیدهخفته  : گروه     طایفه      : کتاب، کتاب آسمانی، قرآن کریم  *مِصح،ف           

 « خوابیدن» کنایه از «:دیده بر هم بستن» :های ادبیدانش
 « گرفته و خفته   /  نبستهنشسته و »میان کلمات  «سجع» ةآرای                      
 خیز و مُصحفمُتعبّد، شب مراعات نظیر:                       

  ماضی فعل نشسته بودم       فعل ماضی بودم :های زبانیدانش
 نهاد   طایفه        مفعول فصح،مِ                          

 خانوادة کلمات عربیهای همواژه

 

 درـدرز پـان :حـکایـت
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اناد اند که گویی نخفتهای بگزارد. چنان خواب  فلت بردهدارد که دوگانهپدر را گفتم: از اینان، یکی سر بر نمی -2
 اند. که مرده

اند که گویی خبری فرو رفتهخیزد که نماز صبح به جا آورد. چنان در خواب بیبه پدر گفتم: از این گروه، یکی برنمی: معنی
 اند. اند بلکه مردهنخوابیده

 : مثل اینکهگویی       خبری، ناآگاهی: بی* فلت          به جا آورد، ادا کند. بگزارد:      نماز صبح دوگانه: :واژگان

 «برخاستن»، «بلند شدن» کنایه از «سر برداشتن» :های ادبیدانش
 )غفلت به خواب تشبیه شده است(  خواب  فلت  تشبیه          

 است.  «به»حرف اضافه در معنای  بلکه نشانة مفعول نیست« را»حرف « پدر را گفتم»در جمله  :های زبانیدانش

 به پدر(  پدر را)                      
  

 از آن که در پوستینِ خلق، اِفتی. هْتو نیز اگر بخفتی، بِ !گفت: جان پدر -3
 گفت عزیز پدر! تو هم اگر بخوابی بهتر از آن است که دربارة مردم غیبت کنی  :معنی
 : توصیه بر غیبت نکردن پشت سرِ مردم پیام عبارت          

 : بهتر بِه          : عزیزجان :واژگان

 « غیبت کردن» کنایه از «در پوستین خلق افتادن» :ادبیهای دانش
 « افتی»و « بخفتی»میان کلمات  «سجع»                         

 جمله است:  پنجعبارت  :های زبانیدانش
 که در پوستینِ خلق، اُفتی     استاز آن بهتر    ، تو نیز اگر بخفتی     ! جان پدر    : گفت

  

 جان پدر  حذف شده است. ،  از آن []=بهتر به»بعد از « است»فعل  منادا 
 

 

 
 کلمات هم خانواده یحرف اصل واژه

 طفل، اطفال، طُفِیلی، طُفیل ط، ف، ل طفولیت
 عبادت، عابد، عبودیّت، معبود، معبد، عَبد ع، ب، د متعبّد
 مَخدوم، مستخدِمخدّام، خادم، استخدام،  مخ، د،  خدمت
 صحیفه، مَصاحف)جمع مُصحف( صحایف)جمع صحیفه( ص، ح، ف مِصح،ف
 غافل، اغفال، تغافل، ُمغفّل غ، ف، ل  ،فلت
 خالق، مخلوق، خلّاق، خِلقت خ، ل، ق خلق

 

  

 خانوادة کلمات عربیهای همواژه
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 های زبانی و ادبیدانش   
 های مشخص شده را بنویسید.معنی واژه -1

 ها باشماز سنگ بچّه فارغ( 2  ر، کوچ کنمدو هایافق( تا 1
  بهار شوم پیغمبر( باز 4             خود برسید کام( کاش روزی به 3
 شد  و ا( باز هم در کالس 6  حرم باشیم زا ر( روز و شب 5

 آوا بنویسید. های همهای زیر، واژهبرای هر یک از واژه -2
 خار:   قریب:  سفر:   اساس:      
 خانواده بنویسید. های زیر دو واژة همبرای هر یک از واژه -3

 معلّم:   حق:   حَرَم:   جمع:      
 بنویسید. « مترادف»های زیر یک واژة برای واژه -4

 کوچ:  نسیم:   رهسپار:  باغ:     
 های مشخص شده را بنویسید.متضاد واژه -5

 بر زمین غلتید  آرام( دانه 2  برخاست( شبنم از روی برگ گل، 1
 بروم آسمانذرّه به ( ذرّه4    باشم رها( در آسمان 3

 های امالیی را بیابید و اصالح کنید. در ابیات زیر  لط -6
 شد  وقا( باز هم در کالس 2               لطید( دانه آرام بر زمین 1
 زد نجرهض( زنگ تفریح را 4              ها باشم از سنگ بچه فارق( 3

 واژة صحیح را با توجه به معنی جمله در جای خالی قرار دهید.  -7
 )برخواست / بر خاست(                شبنم از روی برگ گل، ..............................  الف(
 )قریب/  ریب(   .شناسدگفت بندة .............................. است میان این قوم و رسم این خدمت نمی ب(
 )صفر، سفر(  .است .............................وز پی هر مُحَّرمی    هر مبارکی شومی است /  از پسِ ج(
 )حیاط/ حیات(      .بهار فصل تجدید .............................. طبیعت است د(

 کلمه بنویسید  که در آنها از بیشتر حروف زیر استفاده شده باشد و ارزش امالیی داشته باشد.  رچها -8
 ،   ل(ت،   ح)ف،   ص،   ها،   

 قافیه و ردیف را در قالب شعری زیر مشخص کنید.  -9
 های کباااااوتران گفتناااااد:جوجاااااه 

 

 شاااد کناااار هااام باشااایمکااااش می 
 

 های یااااک گنباااادتااااوی گلدسااااته 
 

 زائاااار حاااارم باشاااایمروز و شااااب،  
 

 بیابید و مفهوم آن را بنویسید. « کنایه»در بیت زیر یک آرایة  -10
 تاااااا معّلااااام ز گَاااااردِ راه رساااااید  

 

 ای پااار از خناااده:گفااات باااا چهاااره 
 

 شود  چه آرایه ادبی مشاهده می« هم در کالس  و ا شد ززنگ تفریح را که زنجره زد/  با»ل بیت در مصراع اوّ -11

 سؤاالت تکمیلی
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 در بیت زیر آرایه تشخیص را پیدا کنید و توضیح دهید.  -12
 داناااااه آرام بااااار زماااااین غلتیاااااد 

 

 رفااات و انشاااای کاااوچکش را خواناااد 
 

 در بیت زیر ویژگی انسان به کدام واژه نسبت داده شده است   -13
 خاااواهم جوجااه گنجشااک گفاات: می 

 

 ها باشاااامفااااارغ از ساااانگ بچّااااه 
 

 مشخص کنید.آرایة ادبی سه  در بیت زیر  -14
 چااه دل تاانگم غنچااه هاام گفاات: گر 

 

 مثااال لبخناااد، بااااز خاااواهم شاااد 
 

 آرایة مراعات نظیر برقرار است ،در بند زیر میان کدام کلمات  -15
 شااابنم از روی بااارگِ گااال، برخاسااات 

 

 خااااواهم آفتاااااب شااااومگفاااات: می 
 

 ذرّه باااااااه آسااااااامان بااااااارومذرّه 
 

 ابااااار باشااااام، دوبااااااره آب شاااااوم 
 

 ها را مشخص کنید. در بیت زیر جمله -16
 غنچااه هاام گفاات: گاار چااه دل تاانگم  

 

 مثااال لبخناااد، بااااز خاااواهم شاااد 
 

 بیت زیر را با جا به جا کردن کلمات، مرتب کنید و بنویسید.  ةاجزای جمل -17
 م ز گَاااااردِ راه رساااااید لّاااااتاااااا مع 

 

 ای پااار از خناااده:گفااات باااا چهاااره 
 

  1بیت زیر چند جمله دارد  هر یک را جداگانه مشخص کنید. -18*
 کاااش روزی بااه کااام خااود برسااید، 

 

 !ها، آرزوی ماااان ایاااان اسااااتبچّااااه 
 

 در بیت زیر نقش دستوری کلمات خط کشیده را مشخص کنید.  -19*
 زد زنجاارهرا کااه   زنااگ تفااریح 

 

 شاااد   و اااا  کاااالس بااااز هااام در  
 

 . پیدا کنید« الیهمضاف»یک و  « صفت»در  بیت زیر یک  -20*
 هااااای دور، کااااوچ کاااانمتااااا افق 

 

 باااااااز پیغمباااااار بهااااااار شااااااوم 
 

  ها را مشخص کنید.در بیت زیر فعل - 21
 

 داناااااه آرام بااااار زماااااین غلتیاااااد    
 

 رفااات و انشاااای کاااوچکش را خواناااد 
 

 جملة مصراع دوم بیت زیر یک جملة خبری است یا عاطفی  چرا   -22 *
 گفاات:چنااین میبااا خااودش زیاار لااب،  

 

 !آرزوهایتااااان چااااه رنگااااین اساااات 
 

 نشان دهید.  را در بیت زیر شبه جمله -23*
 جوجااااة کوچااااک پرسااااتو گفاااات:  

 

 کاااااش بااااا باااااد رهسااااپار شااااوم  
 

 های بیت زیر چه بخشی از جمله حذف شده است  نشان دهید. در جمله -24*
 هاار یکاای باارگ کااوچکی در دساات  

 

 باااااز انگااااار، زنااااگ انشااااا بااااود 
 

 در بیت زیر کدام کلمه در جایگاه مسند قرار گرفته است   -25*
 شااابنم از روی بااارگِ گااال، برخاسااات 

 

 خااااواهم آفتاااااب شااااومگفاااات: می 
 

                                                           

 ةویژ  ،بیشتراهداف کتاب درسی است.  فراتر از حدّ  ،بیانگر این نکته است که سطح این سؤاالت ، در کنار برخی از سؤاالت *عالمت  -1
 تری آشنا بشوند.ص و کنکور سراسری با سؤاالت دشوارهای ورودی مدارس خاخواهند برای آزموندانش آموزانی است که می
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 تشکیل شده است « موصوف و صفت»های مشخص شدة زیر از کدام یک از ترکیب -26*
 داریااام ایموضاااوع تاااازهبااااز  

 

 «در آیناااااااده آرزوی شاااااااما» 
 

 درک مـتن
 های زیر را بنویسید. معنی و مفهوم مصراع -27
 ها باشمج( فارغ از سنگ بچه باز پیغمبر بهار شومب(   الف( روز و شب زائر حرم باشم  
 در بیت زیر چرا شاعر زدن زنگ تفریح را به زنجره نسبت داده است   -28
 زنااااگ تفااااریح  را کااااه زنجااااره زد 

 

 بااااز هااام در  کاااالس  غوغاااا شاااد  
 

 خواهد با باد رهسپار شود  با توجه به ابیات زیر چرا جوجة کوچک پرستو می -29
 جوجااااة کوچااااک پرسااااتو گفاااات:  

 

 کاااااش بااااا باااااد رهسااااپار شااااوم  
 

 هااااای دور، کااااوچ کاااانمتااااا افق 
 

 باااااااز پیغمباااااار بهااااااار شااااااوم 
 

 با توجه به ابیات زیر در مصراع آخر، آرزوی شاعر چه بوده است   -30
  گفاات:میبااا خااودش زیاار لااب، چنااین  

 

 !آرزوهایتااااان چااااه رنگااااین اساااات 
 

 کاااش روزی بااه کااام خااود برسااید، 
 

 !ها، آرزوی ماااان ایاااان اسااااتبچّااااه 
 

 را بنویسید. « گرم چیزی بودن»مفهوم کنایه  -31
 کند  اشاره می« پرستو»شاعر به کدام ویژگی « های دور کو  کنم/ باز پیغمبر بهار شومتا افق»در بیت  -32
 بیت زیر توصیف کدام پرنده است   -33
 جیاااک کااانمروی هااار شااااخه جیک 

 

 در دل آساااااامان، رهااااااا باشاااااام 
 

 شاعر در بیت زیر از زبان حال کدام پرنده، سخن می گوید   -34
 های یااااک گنباااادتااااوی گلدسااااته 

 

 روز و شااااب، زائاااار حاااارم باشاااایم 
 

 چیست  « جهان، جمله فروغ روی حق دان»مفهوم مصراع  -35
 

 
 

 آرزو، میل، خواسته   کام( 3      آسوده، راحت   فارغ( 2 های آسمان کرانه  هاافق( 1 -1
 همهمه، آشوب و فریاد   و ا( 6     زیارت کننده، دیدار کننده   زا ر( 5             پیام آور  پیغمبر( 4     
  خوار خار        غریب قریب    صفر سفر    اثاث اساس  -2
 عالم، علم   معلّم     حقوق، حقیقت   حق حریم، اِحرام  ح،ر،م جمعیت، اجتماع   جمع -3
 سفر، رحلت کو      باد، رایحه نسیم   ، راهیعازم رهسپار    بستان، گلزار باغ  -4
 زمین  ≠ آسمان( 4     اسیر  ≠ رها( 3  تند  ≠ آرام( 2 نشست  ≠ برخاست( 1 -5
 زنجره  ضنجره( 4     فارغ   فارق( 3  غوغا    وقا( 2  غلتید   لطید  -6

 حیات  د(                  صفر ج(  غریب  ب(  برخاست  الف( -7

 کمیلیـت سـؤاالتپاسخ 
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 صفا، تصفیه، فَصاحت، فاصله، صفحه، صحافی  -8
  هم و حَرَم قافیه    باشیم  ردیف -9
 «تازه وارد شدن» کنایه از  «از گرد راه رسیدن»  -10
 )تشخیص( جان بخشی به اشیا -11
 خواند. رود و انشای کوتاهش را میدانه چون انسانی تصوّر شده که می -12
 جوجة گنجشک  -13
 «غمگین و ناراحت بودن»کنایه از  «دل تنگ بودن» کنایه           غنچه گفت ...  تشخیص -14

 خواهد باز شود. می« لبخند»مثل «  غنچه» تشبیه        
 آفتاب و آسمان و ابر  شبنم و برگ گل  -15
 .مثل لبخند، باز خواهم شد     ، تنگمگرچه دل     : غنچه گفت 3ها: تعداد جمله -16

        

 ای پر از خنده گفت: تا معلّم از گرد راه رسید، با چهره -17
 . آرزوی من این است      ، هابچه     ، روزی به کام خود برسید    ، کاش جمله: 4-18

             
 (در این جمله یک فعل غیراسنادی است« شد » ) زیرا   نهاد   و ا      نهاد زنجره       مفعول زنگ تفریح  -19
 بهار  الیه مضافٌ  دور  صفت -20
 غلتید، رفت، خواند -21
 دهد ها نشان میزیرا این جمله احساس معلم را نسبت به آرزوی بچه جملة عاطفی -22
 )= ای کاش( کاش -23
 )هر یکی برگ کوچکی در دست ]داشت[     حذف شده است  «داشت»فعل  -24
                      آفتاب  -25
 موضوع تازه   -26
 همواره در آن مکان مقدس مشغول زیارت و راز و نیاز باشم. الف( -27

 دوباره پیام فصل بهار و شکوفایی شوم.  ب(
 ها آسوده و راحت باشم. از آزار و اذیت بچه ج(

  کند.زیرا زنجره نوعی حشره است که از خود، صدا تولید می -28
 آور فصل بهار شود. دوباره پیامای آسمان سفر کند و هخواهد با باد تا کرانهزیرا می -29
 ها روزی به آرزوی خودشان برسند. آرزوی شاعر این بوده است که بچّه -30
      مشغول آن کار بودن  -31
 آوری پیام -32
     جوجة گنجشک -33
 های کبوتر جوجة -34
 ای از وجود حق است. های جهان جلوه و نشانههمة پدیده -35



  

 

 

203 

 فارسی هفتم
نو

اه 
نگ

ی 
 ها

اب
کت

ی 
سر

از 
 

 درس اوّل
 درس اوّل

 های ادبی و زبانیدانش
 است؟  نادرستمعنی کدام واژه  -31

 آشوب :غوغا( 4            ن ایت  :ابد( 3  فناره : گلدسته( 2            کاانو آ سا  :افق( 1
 است؟  نادرست« کام»کدام گزینه در مورد معنی واژة  -32

 ( زبا  4             ( روا ته 3         ( فی  2  ( آرزو1
 است؟  نادرستمعنی واژة مشخص شدة کدام بیت  -33

 روی  رق دا  فروغ( ج ا ، جسلره 1
 ( ها یکری براک کروچکی در د رت2
 زد زنجااره( زنررت ت ررایب را کرره 3
 ررواهم(جوجه گن،شرک گ رتم فی4

 

 انرر ر وی زپیرر ایی ا ررت پن ررا    ررق 
 ، زنرررت انشرررا برررودانگااااربررراز 

 بررراز هرررم در کرررالس  و رررا شررر 
 ها باشرررماز  رررنت ب ّررره فاااارغ

 

 روشنی()
 )تصوّر کن(

 )سیرسیرک(
 )راحت(

 است؟ متفاوت در کدام گزینه با بقیه « کام»معنی واژة  -34*
 ( کراش روزی برره کرام رررود با رری ،1
 ( بپا ی  از او گ تم نام ترو چیسرت؟2
 ( که چن ا  کن   ت به تیمی شتاب 3
 ( ج ررانی از ایررن کررار گررادد رررااب4

 

 ها، آرزوی فرررن ایرررن ا رررت ب ّررره 
 چه جویی شب تیاه، کام ترو چیسرت؟ 
 کرررره از کررررام او دورتررررا فانرررر  آب 
 باآیرررر  هسرررره کررررام افاا رررریاب

 

 است؟  نادرستمعنی کدام واژه  -35
 م کتاب صحفمُ( 2   دارزن هم شبمُتعَبّد( 1
 م ن ی ت اندرز( 4   م ناآگاهیغفلت( 3

 شود؟ در کدام بیت غلط امالیی دیده می -36
 های یرررک گنبررر ته( تررروی گل حررر1
 کررررنمهررررای دور، کررررو  ( تررررا افق2
 رررواهم ( جوجرره گن،شررک گ ررتم فی3
 ( جوجرررو کوچرررک پا رررتو گ رررتم 4

 

 روز و شررررب، زاَررررا  َرررراَم باشرررریم 
 برررررراز پیهسبررررررا ب ررررررار شرررررروم

 ها باشررررمفررررار  از  ررررنت ب ّرررره
 کرررراش بررررا برررراد رهسررررپار شرررروم 

 

 در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  -37
 ( در ایام ط و،یّت، فت بّ  و شب ریم بودم. 1
  .با هم نبسته کتاب و فُ  ف عمیم با کنار گافته ( هسه شب، دی ه2
 ای بگذارد.دارد که دو گانهبانسی( پ ر را گ تمم از اینا ، یکی  ا 3
  .ان ان  که فادهان  که گویی نخ ته( چنا  رواب   لت باده4

 ؟ نیستندخانواده ها همدر کدام گزینه تمامی واژ -38
 ( زاَا، زیار ، زوّار4  ( ت ایب، فَاَح، فُ اّح3             ( ف لّم، ت لیم، علوم 2     ( فار ، فاا ت،  اف  1
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 است؟  نادرستخانواده در کدام گزینه کلمات هم -39
 (  ل ت،  اف ، ا  ال 2   ( فُ  ف، ح ی ه، ح  ه1
 ( رلق، رلّاق، رِلقت4   ( ر فت، ا تخ ام، رادم3       

 آمده است؟ « شبنم»در کدام بیت مترادف واژة  -40
 ( با  پا گر  شر  و حر اا هسره پرا  و رن1
 ( ایررررن یررررچ در آب چنرررر  بتوانرررر  بُرررروَد2
 ( کررروه پرررا  ،ررره و  ،ررره هسررره پرررا  ا،ررره 3
سَن 4  ( ب شرررررتی گررررر  و ار ررررروا  و  رررررَ

 

 تلچ و روش و روشن  شااب( ) ی فِها تیاه و آب 
 ویرررن بررراف در آفتررراب ترررا کررری باشررر  
نب  هسررره پرررا  و رررن   دشرررت پرررا  رررُ
 شررررررک ته ب ررررررار دل و جررررررا  فررررررن 

 شود. آوا مشاهده میهای همها بجز .............. واژهدر همة گزینه -41* 
  برا دارد؟)  رود( کسی که تخم نکرارد چره درر ( 1
 ( رررروارم ز ترررو آ  چنرررا  کررره گرررا فیرررام2
 فبن  ) پارچه(( فاه رویا به  ا رویش تو آ  ریش 3
 کنر  چراخ فلرک از فَلِرک و فُلرک و فَلَرک( شکا 4

 

 ا رروری آجر  ) آینر ه(به پاش دانو عاجر  کره بَر 
 رررررارم  ،برررره جررررای گُرررر  فنرررر ب از گِرررر  

 بررره جافرررو ررررویش تَ ،نشررنی ی کررره کنررر  فرراه
 کررم کررام و بخشررش او روشررن و بخشررن ه شرروم 

 

 نوشته شده است؟  نادرستکدام واژه، « جمع» -42*
 اوای   اوّل( 4            آفاق   افق( 3             زُوّار   زائر( 2             ق وم   قَدَم( 1

 در کدام بیت، جفت واژه مترادف وجود دارد؟  -43
 ( زنررررت ت ررررایب را کرررره زن،رررراه زد1
 ها برره  ررویی رفررت ( هررا یررک از ب رره2
 گ ررتم( بررا رررودش زیررا ،ررب، چنررین فی3
 ( کررراش روزی بررره کرررام ررررود با ررری ،4

 

 برررراز هررررم در کررررالس  و ررررا شرررر   
 و ف لّررررررم دوبرررررراره تن ررررررا شرررررر 
 آرزوهایترررررا  چررررره رنگرررررین ا رررررت 

 ها، آرزوی فرررررن ایرررررن ا رررررت ب ررررره
 

 گویند؟چه می« صفر و سَفر»به دو واژة  -44
 ( فتنا ب 4   ( فتضاد3  ( فتاادف2   آوا ( هم1

 کدام کتاب از آثار سعدی به شمار می رود ؟ -45
  گلستا ( 4   فثنوی ف نوی ( 3   ا، ی نافه ( 2   گلشن راز ( 1

  اند؟ابیات زیر در چه قالب شعری سروده شده -46*
 خناادة گاارم و روشاان خورشااید 

 آیااد مااوا از پشاات مااوا می
 

 ریااازدبااار تااان سااارد آب می 
 خیاازدمااوا در پاایش مااوا می

 

 ( نیسایی4  ( چ ارپاره 3  ( دو بیتی 2             ( رباعی 1 
 

 ؟ سانی به کدام واژه نسبت داده شدهان ویژگی« زنگ تفریح را که زنجره زد/ باز هم در کالس غوغا شد»در بیت  -47
 (  و ا4  ( کالس 3   ( زنت 2   ( زن،اه 1
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 ؟ شوددیده نمی)جان بخشی( « تشخیص»در کدام گزینه آرایه  -84

 ( دانررررره آرام برررررا زفرررررین  لتیررررر  1
 ( جوجررررو کوچررررک پا ررررتو گ ررررتم 2
 زنررررت ت ررررایب را کرررره زن،رررراه زد (3
 ها در کررررالس جنگرررر   رررربم ( ب رررره4

 

 رفررررت و انشررررای کرررروچکش را روانرررر   
 کررررراش برررررا بررررراد رهسرررررپار شررررروم 
 برررراز هررررم در کررررالس  و ررررا شرررر  

  ررررال جسررررع بودنرررر  دور هررررم، روش
 

 ؟ وجود ندارددر کدام گزینه ترکیب کنایی  -94
 ( تا ف ّلم ز گاِد راه ر ی  2                ها گام گ ت و گو بودن  ( ب ّه1
 (  ن ه هم گ تم گا چه دل تنگم4                ( آرزوهایتا  چه رنگین ا ت3

 شود؟ با هم دیده می« تشبیه، تشخیص»آرایه  دودر کدام بیت، هر  -50
 ( ترررررا ف لّرررررم ز گررررراِد راه ر ررررری 1
 ررررواهم( جوجررره گن،شرررک گ رررتم فی2
 (  ن رره هررم گ ررتم گاچرره دل تررنگم 3
 های کبررررروتاا  گ تنررررر م ( جوجررررره4

 

 ای پررررا از رنرررر ه گ ررررتم بررررا چ رررراه 
 ها باشرررررم فرررررار  از  رررررنت ب ررررره

 فثرررر  ،بخنرررر ، برررراز رررررواهم شرررر 
 شرررر  کنررررار هررررم باشرررریم کرررراش فی

 

 

 ؟ وجود ندارددر کدام بیت مراعات نظیر  -51
 های یررررک گنبرررر ( ترررروی گل  ررررته1
 ( هرررا یکررری بررراک کررروچکی در د رررت 2
 ( بررررا نسرررریم ب ررررار و بلبرررر  بررررا  3
 ( حررررربب یرررررک روز نوب رررررار برررررود4

 

 روز و شرررررب، زاَرررررا  رررررام باشررررریم  
 بررررراز انگرررررار، زنرررررت انشرررررا برررررود

 و نیررررراز ررررررواهم شررررر  زگرررررام را
 روزی از روزهررررررررررای اوّل  ررررررررررال 

 

 ؟ وجود ندارد« کنایه»در کدام گزینه  -52
  اد( در پو تین رلق افت2   باداشتن (  ا1
 ( گِاد کسی رُ تن 4   ( دی ه با هم بستن3

 ؟ نشده استبه نثر مسجع نوشته کدام گزینه  -53*
  یاد دارم در ایام ط و،یت ، فت ب  و شب ریم بودم . شبی در ر فت پ ر نشسته بودم.( 1
 هسه شب ، دی ه با هم نبسته و ف ُ ف عمیم با کنار گافته و طای ه ای گاد فا ر ته .( 2
 .چنا  رواب   لت باده ان  که گویی نخ ته ان که فاده ان  ( 3
 .تو نیم اگا بخ تی ، به از آ  که در پو تین رلق ، افتی( 4

 زمان فعلِ کدام جمله با بقیه متفاوت است؟  -54
 ( تا ف لّم ز گادِ راه ر ی  2  ( حبب یک روز نوب اری بود 1
 ( تا اب   بمِ  بم رواهم فان  4  ( دانه آرام با زفین  لتی  3

 

 در کدام گزینه تعداد جمله با بقیه متفاوت است؟ -55
 ها گام گ ت و گو بودن ( ب ه2 ( گ تم با ی بمرک رواهم ش  1
 جیک کنم ( روی ها شاره جیک4  ذرّه به آ سا  باوم ( ذرّه3
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 های کدام بیت با بقیه متفاوت است؟ تعداد جمله -56
 پا ررررتو گ ررررتم ( جوجررررو کوچررررک1
 ررررواهم ( جوجررره گن،شرررک گ رررتم فی2
 (  ن رره هررم گ ررتم گاچرره دل تررنگم3
 ( شررربنم از روی بررراکِ گررر ، بارا رررت 4

 

 کررررراش برررررا بررررراد رهسرررررپار شررررروم  
 ها باشرررررم فرررررار  از  رررررنت ب ررررره

 فثرررر  ،بخنرررر ، برررراز رررررواهم شرررر 
 ررررررواهم آفتررررراب شررررروم گ رررررتم فی

 

 نوع جمله در کدام گزینه عاطفی است؟  -57*
 ( آرزویتا  چه رنگین ا ت 2              دوباره تن ا ش ( و ف لّم 1
 تنگم(  ن ه هم گ تم گاچه دل4              ( دانه آرام با زفین  لتی  3

 شود؟ مشاهده می بخشی از اجزای جملهدر کدام گزینه حذف  -58* 
 ای داریرررررم ( بررررراز فوضررررروع ترررررازه1
 ( ترررررا ف لّرررررم ز گِررررراد راه ر ررررری  2
 هرررررای دور، کرررررو  کرررررنم ( ترررررا افق3
 (  ن رره هررم گ ررتم گررا چرره دل تررنگم  4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «آرزوی شرررررررررررسا در آینررررررررررر ه» 
 ای پررررا از رنرررر ه گ ررررت بررررا چ رررراه

 بررررررراز پیهسبرررررررا ب رررررررار شررررررروم 
 فثرررر  ،بخنرررر ، برررراز رررررواهم شرررر 

 

 اند. ............... از یک جمله تشکیل شده بجزهمة ابیات  -95
 های یررررک گنبرررر  ( ترررروی گل  ررررته1
 ( بررررا نسرررریم ب ررررار و بلبرررر  بررررا  2
 ( هرررا یکررری بررراک کررروچکی در د رررت 3
 ها در کررررالس جنگرررر   رررربم ( ب ّرررره4

 

 روز و شرررررب زاَرررررا  رررررام باشررررریم  
 گرررررام راز و نیررررراز ررررررواهم شررررر 
 بررررراز انگرررررار، زنرررررت انشرررررا برررررود 

  ررررال جسررررع بودنرررر  دورهررررم، روش
 

 ............ شبه جمله وجود دارد. جزه بها در همة گزینه -60*
 ها، آرزوی فن این ا ت( ب ّه2  انشای کوچکش را روان   رفت و (1
 ( کاش با باد رهسپار شوم 4    اود فن بشنو  ،( بشنو دریا3

 الیه است؟ در کدام گزینه در نفش مضافٌ« هابچّه»کلمة  -61*
 ها باشم ( فار  از  نت ب ه2              ها به  ویی رفت( ها یک از ب ه1
 ها، آرزوی فن این ا ت( ب ه4              ها گام گ ت و گو بودن  ( ب ه3

 ؟ وجود ندارد« مفعول»در کدام گزینه  -62
 ای داریم ( باز فوضوع تازه2  ( رفت و انشای کوچکش را روان  1
 باک گ ، بارا ت( شبنم از روی 4              ( زنت ت ایب را که زن،اه زد 3

 در کدام گزینه، نهاد حذف شده است؟  -63*
 ای پا از رن ه ( گ ت با چ اه2  ( ها یکی باک کوچکی در د ت 1
 ( آرزوهایتا  چه رنگین ا ت4               باز هم در کالس  و ا ش ( 3

 شود که فقط از یک کلمه تشکیل شده است؟ ای دیده میدر کدام گزینه جمله -64
 ( رفت و انشای کوچکش را روان 2              ای پا از رن ه ( گ ت با چ اه1
 ( در دل آ سا ، رها باشم 4  ت گ ( با رودش زیا ،ب چنین فی3
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 چند جمله است؟ « ها آرزوی من این است!کاش روزی به کام خود برسید،/ بچّه»بیت  -65

 ( چ ار 4   (  ه 3   ( دو 2  ( یک 1

 عبارت زیر چند جمله است؟   -66*
 «جان پدر! تو نیز اگر بخفتی، ِبه از آن که در پوستین خلق، اُفتی.»

 ( چ ار 4              (  ه3                ( دو2  ( یک1

 است؟  نادرستکدام گزینه دربارة عبارت زیر  -67*
 «بگزارد.ای دارد که دو گانهپدر را گفتم: از اینان، یکی سر بر نمی»

  .در عبار  با  ف  ول ا ت «سر»( 2              .نقش فتسم ا ت «پدر»( 1
 در جسله  وم نقش ف  ول دارد.  «دوگانه»( 4   .ا ت سه جمله( عبار ، 3

 درک مـتن
 کشد؟ را به تصویر می« پرستوها» شاعر در ابیات زیر کدام ویژگی -68

 جوجااة کوچااک پرسااتو گفاات: 
 کاااون کااانمهاااا دور، تاااا افق

 

 کاااش بااا باااد رهساا ار شااوم  
 بااااز پیرمبااار بهاااار شاااوم

 

 ( هسااهی با بادها 4             رواهی ( کسال3            (   ا کاد  2            آوری ( پیام1
 وصف حال کدام پرنده است؟« های یک گنبد/ روز و شب، زائر حََرم باشیمتو گلدسته»بیت  -69

 ( جوجه پا تو4  ( جوجه گن،شک 3 های کبوتاا  ( جوجه2  ( زن،اه 1
 چیست؟ « باز شدن غنچه»منظور از «  تنگم / مثل لبخند، باز خواهم شدهم گفت: گرچه دل غنچه»در بیت  -70

 ( پا پا ش   4  (  سگین نبود  3  ( شک ته ش   2             ( ،بخن  زد  1
 کیست؟ « معّلم»مقصود از « ها به سویی رفت/ و معلّم دو باره تنها شدهر یک از بچه»در بیت  -71

 ( طبی ت 4   ( دبیا کالس 3  ( ر اون  2                         ( رود شاعا 1
 ؟ در بیت زیر چیست « راز و نیاز»مقصود از  -72

 بااا نساایم بهااار و بلباال باااغ
 

 

 بااودگاارم  راز و نیاااز خااواهم  
 

 

 ( راز گ تن با ف شوق4   ( ک تن نیاز رود به کسی  3        ( گ ت و گو    2             ( فناجا   1
 چیست؟ « خواهم آفتاب شوممی»منظور شبنم از جملة  -73

 ( فث  آفتاب، هستی بخش باش  2              ( با آفتاب یکی شود 1
 ( چو  آفتاب ب ررش  4  ( به عظست و افتخار با   3

 

 با توجه به ابیات زیر معّلم چه آرزویی داشته است؟  -74
گفات: با خودش زیر لب، چنین می

 کاش روزی به کاام خاود برساید،
 

 آرزویتااان چااه رنگااین اساات! 
 ها، آرزوی ماان ایاان اساات!بچااه

 

 ( شادابی و  ا بمی وطن 2  ها ( ر ی   به آرزوی ب ه1
 ( داشتن آرزوهای رنگین 4   ها ( کافیاب ش   ب ّه3
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 ؟ نشده استاشاره  در ابیات زیر به کدام ویژگی -75
 جوجااة کوچااک پرسااتو گفاات: 

 هاااا دور، کاااون کااانمتاااا افق
 

 کاااش بااا باااد رهساا ار شااوم  
 بااااز پیرمبااار بهاااار شاااوم

 

 (  سا  رورد 4  آور بود  ( پیام3  (   ا کاد  2  (  خن گ تن 1
  

 را به زنجره نسبت داده است؟ « زدن زنگ تفریح»در بیت زیر چرا شاعر  -76
 زنااگ تفااریح را کااه زنجااره زد 

 

 باااز هاام در کااالس غوغااا شااد 
 

 کن .ای ا ت که از رود ح ا تو،ی  فیزیاا زن،اه،  شاه( 1
 شود.زیاا ح ای زن،اه فث  ح ایی ا ت که در زنت ف ارس نوارته فی( 2
 کن  و بسیار  شاک فنظسی ا ت.نظم راحی پیاوی فی چو  زن،اه از یک( 3
 آورد.ای ا ت که با  اکا  ف اوم رود هسو پان گا  را به ح ا در فیچو  زن،اه،  شاه( 4

 

بیت ........   به جزت ابا همة ابی« جهان جمله فروغ روی حق دان/ حق اندر وی ز پیدایی است پنهان»بیت  -77*
 ارتباط مفهومی دارد. 

 دی آشکار(  ) ( رورشی ِ جسال رخ آ  یار عیا  1
 ( بررا  ،رره و گلررمار و گُلَررت گررا نظررا افترر 2
 بینم ( روی تررو ز فرراآ ِ ) آینرره( ج ررا  فرری3
 ( فررراو  رُرَرررش را کررره جرررا  برررا فاوررررت4

 

 از پرررررادک ذراّ  ج رررررا ، دیررررر ک بینرررررا 
 گلمار و گ  و  ،ره و حر اا هسره او ) رر ا( دا 

 بینم رُسنت ) زیبایی تو( ز هسه ج ا  عیا  فری
 در او بررریش دیررر  و د،رررش بررریش  رررورت 

 

 چیست؟ « دوگانه»منظور از « ای بگزارددارد که دو گانهاز اینان، یکی سر بر نمی»در عبارت  -78
 ( نیایش   اگاهی 4  ( نساز زیار 3  ( نساز فست بّی2  ( نساز حبب1

 کنایه از چیست؟ « در پوستین خلق افتادن» -79
 ( آزار و اذیت کاد  4  ( تسسخا کاد 3  ت کاد بی(  2      ( پن ا  ش   از نظا فادم1

 

 شود؟ در کدام گزینه دیده می« ، تو نیز اگر بخفتی، بِه از آن که در پوستینِ خلق، ُآفتی«جانِ پدر»پیام عبارت  -80
 دهررا  رررویش( پررا  کررن از  بیررت فررادم 1
 ( فایرررو  رررم نبرررود جرررم  رررخن بی ررروده2
 ( نُ  ترره برراش ز فررادم کرره رلررق، دیرروِ رَهنرر 3
 ( به دو ت گاچه عمیرم ا رت راز دل فگشرای4
 

 کنری دنر ا   رپی از فسوا  هرا دَم فی که ای 
 نررر  از  رررخن بی ررروده آ رررایش کرررن ،رررب بب

 فاشرته او رت کره از چشرم رلرق پن را  ا ررت
 عمیررمکرره دو ررت نیررم بگویرر  برره دو ررتا   
 

 

 کند؟ بر چه موضوعی تأکید می« ای بگزارددارد که دو گانهاز اینان، یکی سر بر نمی»مفهوم جملة  -81*
 ( رواب بود  افااد 2   ( عباد  و نیایش   اگاهی1
 ( ان،ام ورزش   اگاهی 4   ( رستگی بیش از    افااد3
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این بیت با ف  وم بیت  رؤال کسری ارتبراط ف نرایی دارد و  «:2»توضیح در مورد بیت گزینه 
کنر  زیاا شاعا  خنش را با نام رر ایی آ راز فی شودها در آن دیده میهبخش اول کلید واژ

ین  راآ از که ج ا  را آفای ه ا ت و،ی در این بیت، بخش دوم کلی  وا ه که نرام ر اونر  ب ترا
 شود.رود، فشاه ه نسیا ت و در آ از ها کاری به کار فی

  

 «3»مصراع دوم بیت گزیناه نام ر ا، کلی  ها گن،ی ا ت و در  های بیت سؤال:کلید واژه «3»گزینه  -27
                                                 . گوی م نام تو)ر ا( کلی  ها چیم بسته ا تنیم شاعا فی

 

 .به چشم فن با ا  ) نوری( فاو ی) ر ا(  روداز  های بیت سؤال:کلید واژه  «2»گزینه  -28
 آشنایی ده فاا  رود   نورگوی م با نیم شاعا فی «2»در مصراع دوم بیت گزینه 

 

 ر اون  از هسه چیمهای پن ا  و آشکار آگاه ا ت. «3و  2و  1»های مفهوم کلی گزینه  «4»گزینه  -29
 ق ّه نانسوده )  خن بیا  نش ه( دانی.  (1ها: گزینه کلید واژه

 تو ) ر ا( رود با ا اار ) رازها( فطّلع هستی.  (2گزینه 
 دا  و فطلع ا ت  تی اگا به ر یه ) پن ا ( و راز او را بخوانی.  یب (3گزینه 

 

 .د تگیا فن نیست) ر ا(  جم توکسی به های بیت سؤال: کلیه واژه  «3»گزینه  -30
 .د ت آویم )  کسک کنن ه( ن اریمکه  ]ای ر ا[ د ت گیا گوید:نیز گوینده می 3در گزینه 

 

 زفانی که آ  را ن ایت نباش ، جاودا ، هسیشگی اَبَد:    «3»گزینه  -31
  ا ت نه زبا .« دها » ،«کام»یکی دیگا از ف انی    «4»گزینه  -32
  گویی، فث  اینکه  انگار   «2»گزینه  -33
 آف ه. «میل و آرزو»در ف نای هادر سایر گزینهو « دهان»به ف نای « 3» در بیت گزینه« کام»  «3»گزینه  -34

 

 شکاگمار، عباد  کنن ه  مُتعَبّد   «1»گزینه  -35
 گل  ته  تهگلدص  «1»گزینه  -36
 بگمارد بگذارد  «3»گزینه  -37

 

   «فارغ و فراغت»های در حورتی که در وا ه«غ، ف، ل»عبارتن  ازم« غافل» اوف احلی در کلسو   «1»گزینه  -38
 رانواده دانست.ها همتوا  با  ایا وا هرا نسی غافل کبنابااین وا  «ف، ر، غ»عبارتن  ازم 

 

 با دو  «صحفه» وا ت و،ی از نظا ف نایی کلس «ف ص، ح،» « 1»گمینه  و اوف احلی  ه کلس  «1»گزینه  -39
 به ف نای کتاب ا ت. «صحیفه و مصحف»و،ی به ف نی بشقاب،  صحفهدیگا ارتباطی ن ارد.  وکلس                                     

  ا ت.« شبنم»فتاادف « ژاله»   «3»گزینه  -40
 

 و شک    ن  که تل ظّ یکسا  دارن  افّا از نظا ف ناییهستهایی وا ه ،«آواهم»وا های یک نوع از   «4»گزینه  -41
  عاج  و »های به تاتیب وا ه «3، 2، 1» هایگزینهدر با این توضیب با هم ت او  دارن .  نوشتاری                                    
 فَلِرک و»کلسرا   «4»ن . در گمینره هسرتآوا های هموا ه« شییش، ررو»و « روار، رار»، «آج                                    

  آوا نیستن  زیاا از نظا شک  گ تاری با هم فت او  هستن .  هم« فُلک فَلَک                                     
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  اَق ام(  قَدَما ت )« قَدَم» وجسع کلس« اَقدام»  «1»گزینه  -42
  فتاادف هستن .  «آرزو»و  «کام»  «4»گزینه  -43
    «1»گزینه  -44
    «4»گزینه  -45

 

 زیاا اگا دقت کنیم کلسا  قافیه اند.سروده شده« چهار پاره»در قالب  ابیات این سؤال  «3»گزینه  -46
 شود.  ال آنکه در رباعی و در دو بیتی های زوج دی ه فیریمد( فقط در ف ااعریمد و فی)فی 

 توان  باش  ش ا نیسایی نیم نسی های اول نیم قافیه وجوددارد.در ف ااع های زوجعالوه با ف ااع
 ها یکسا  نیست و کوتاه و بلن  ا ت.زیاا در ش ا نیسایی طول ف ااع

 

  ا ت به زن،اه نسبت داده ش ه ا ت.  انسا  که یکی ویژگی «زدن زنگ»ت در این بی  «1»گزینه  -47
 

 ها: تشخیص در سایر گزینه ةآرای            «4»گزینه  -48
 روان . رود و انشایش را فیدانه فث  انسانی فی (1گزینه 
 های انسا  به جوجه پا تو نسبت داده ش ه ا ت. گ تن از ویژگی( 2گزینه 
 زد  زنت به زن،اه نسبت داده ش ه ا ت.  (3گزینه 

 ها: های سایر گزینهکنایه               «3»گزینه  -49
 فشهول کار بود    گرم چیزی بودن (1گزینه 
 تازه وارد ش     از گرد راه رسیدن( 2گزینه 
   سگین و نارا ت بود    دل تنگ بودن (3گزینه 

 

 گوی .  ن ه به انسانی تشبیه ش ه که  خن فی تشخیص   «3»گزینه  -50
   ن ه فث  ،بخن  ش ه ا ت.   تشبیه    

 

 ها با هم تناسب دارند و مراعات نظیر ایجاد شده است: کلماتی که در سایر گزینه  «2»گزینه  -51
 گل  ته و گنب  و  َاَم / روز و شب  (1گزینه  

 ب ار، بلب  و با  ( 3گزینه 
 حبب، روز، نوب ار،  ال  (4گزینه 

 « بارا تن ،بلن  ش  »کنایه از  ،«سربرداشتن»( 1  «4»گزینه  -52
 «  یبت کاد » کنایه از ،«افتادن در پوستین خلق»( 2
 «روابی  » کنایه از ،«دیده بر هم بستن»( 3

  نبسته و گافته و ر ته   (2گزینه             ها: کلمات مسجّع در سایر گزینه  «1»گزینه  -53
 بخ تی و افتی (4گزینه               ان و فاده ان ان  و نخ تهدهبا( 3گزینه                                                                 

 آین ه ا ت. « خواهم ماند»زفا  ف     «4»گزینه  -54
 هسگی گذشته هستن .  «بود، رسید، غلتید»های ف   هادر سایر گزینه



 

 

 

 فارسی هفتم
نو

اه 
نگ

ی 
 ها

اب
کت

ی 
سر

از 
 

 پاسخ تشریحی
 

271 

  ها ک ام یک جسله هستن .  هاسایر گزینهدو جسله ا ت و  «1»گزینه   «1»گزینه  -55

 ها: تعداد جمالت در گزینه  «4»گزینه  -56
 .باد رهسپار شومبا              کاش،     جوجه ... گ تجمله:  3( 1گزینه 

 

 .ها باشمفار  از  نت ب ه          رواهمفیم     جوجه ... گ ت جمله: 3( 2گزینه 
                   

 . باز رواهم ش  فث  ،بخن ،     تنگمگاچه دلم        گ ت  ن ه جمله: 3( 3گزینه 
                  

  . آفتاب شوم     رواهمفیم     گ ت،     شبنم ... بارا ت جمله: 4( 4گزینه                                        
                       

 زیاا ا ساس ف لم نسبت به  یک جسلو عاط ی ا ت «آرزوهایتان چه رنگین است»جسله    «2»گزینه  -57
  شود.ها فطاح فیآرزوهای ب ه

 

 آرزوی شسا در آین ه ]چیست  چه ا ت؟[   «1»گزینه  -58
 

 دو جمله دارد.« 3»بیت گزینه   «3»گزینه  -59
  .باز انگار، زنت انشا بود   ]داشت[      ها یکی باک کوچکی در د ت

     
 

  ها:گزینهها در سایر شبه جمله  «1»گزینه  -60
 ان . هستن  و فورد رطاب قاار گافته« فنادا»چو  « دریا»و « هاب ه» (3و  2گزینه 
 کن .کاش ) ای کاش( حو  یا شبه جسله ا ت زیاا  ا،ت آرزو را بیا  فی (4گزینه 

   

 ا،یه ا ت. فضافٌ «هابچه»فتسم و  «سنگ» «2» در گزینه   «2»گزینه  -61
 ( فنادا4   ( ن اد3  ( فتسم1 ها:گزینهها در سایر نقش بچه

 

 ها: مفعول در سایر گزینه  «4»گزینه  -62
 زنت ت ایب  (3گزینه  فوضوع تازه  (2گزینه  انشای کوچکش  (1گزینه 

 

  ها:نهاد در سایر گزینه  «2»گزینه  -63
 آرزوهایتا ( 4گزینه  آرزوی فن ( 3گزینه   ها یک ( 1گزینه 

 .ای پا از رن ه گ ت[ با چ اهف لم]« 2»گمینه فاتب ش ک ف ااع 
  ذف ش ه ا ت.  ،«ف لم»ن اد ی نی « 2»در گمینه 

  ده .یک کلسه ا ت و به تن ایی یک جسله را تشکی  فی« 2»در گمینه « ف   رفت»  «2»گزینه  -64
 

 .این ا ت آرزوی فن       ، هاب ّه      . روزی به کام رود با ی        کاش  «4»گزینه  -56
 

  .در پو تین رلق افتی     که ]تو[    به ) ب تا( ]ا ت[ از آ    ، تو نیم اگا بخ تی     ،جا  پ ر  «4»گزینه  -66
 در نظا  باایشتوا  ج اگانه نقشی ا ت و نسی«سر برداشتن»بخشی از ف   کنایی  «سر»وا ک   «2»گزینه  -67

 «شودبلن  نسی» ف   فاکب کنایی در ف نای داردسربرنمی  ن اد  یکی      گافت.                                     
  آوری ا ت.نساد پیام پرستو،  «1»گزینه  -68
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  «2»گزینه  -69
 اشاره به شک ته ش   آ  دارد.« باز شدن غنچه»  «2»گزینه  -70
 ف لّم، رود شاعا ا ت.                 «1»گزینه  -71
 فناجا  کاد  با ر اون  ا ت ،  « راز و نیاز » مقصود از    «1»گزینه  -72
بخشر  او نیرم دو رت دارد، فنظورش این ا ت که هسا  طور که آفتاب با نور رودش هستی فی «2»گزینه  -73

 هستی بخش باش . 
   

 ها کافیاب شون  و به آرزوی رود با ن . که ب هآرزوی ف لّم این بود   «3»گزینه  -74
  «4»گزینه  -75
  «1»گزینه  -76
 ج ا های بیت  ؤال ا ت ی نی تسام پ ی ه هایکلید واژه «روی حق»و  «جهان»های کلسه  «4»گزینه  -77

 ای از روی ر اون  ا ت و وجود  ق در تسام آن ا آشکار ا ت. نشانه
 شود. دی ه فی« 3، 2، 1»ها این ف  وم در تسام گمینه

 توا  عیا  دی . فی ذراّ  ج ا ) ر اون ( از رخ آ  یار  (1گزینه 
 ) ر اون ( دا   هسه او) تسام ج ا (  گلمار و گ  و  ،ه و ح اا (2گزینه 
 بینمفی ج ا ) ر اون ( ز  روی تو (3گزینه 

شود به طوری که ها ور ش   جا  عاشق فیروشنی چ اک ف شوق،  بب ش له( 4مفهوم گزینه 
  وزد. ین ، د،ش بیشتا در آتش عشق او فیبچه عاشق بیشتا او را فی

 

  نساز حبب ا ت. دوگانه،             «1»گزینه  -78
 

 ا ت. «غیبت کردن»کنایه از  «در پوستین خلق افتادن»  «2»گزینه  -79
 شود.دی ه فی «1»گزینه ت کاد  ا ت. این ف  وم در از  یب، دوری پیام عبارت  «1»گزینه  -80  

 

   اگاهیی نی نساز حب ی به جا آورد که تأکی ی ا ت با عباد  و نیایش « ای بگزارددوگانه»  «1»گزینه  -81
 

 ا ساس  ابلن ی وافتخار  غرور   «1»گزینه  -82
 

 فطسئن بود                یقین داشتن  «1گزینه  -83
 پی باد  به چیمی  کشف کردن  «1»گزینه  -84
  ا ت.« مشتاق»به ف نی « 2»در حور   ؤال و بیت گمینه « تشنه»             «2»گزینه  -85

 شود. بخشی از ف   کنایی ا ت و به تن ایی ف نی نسی« تشنه»، «4»در گمینه 
 «کینو بسیار با او داشتن» کنایه از ،«به خون کسی تشنه بودن»

 

 رشنودی خوشنودی   «2»گزینه  -86
 

 پُا نشاط پُانشا    رستگی  گی خسته  «4»گزینه  -87
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