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درس هفدهم
شازده «اوکتاب.وپري استزویسندة این کتاب آنتوان دوسنت اگن:کتاب شازده کوچولو

مد دریکی آنتوان زمانی که به خدمت ارتش درآ.رازمانی که درآمریکا بودنوشت»کوچولو
.گشتنهرگز بازدیگروش گم شدروازهایازپ

واژه شناسی 
تمام می شوند،هنگام اضافه »)ه(یعنی این »هاي بیان حرکت«واژهایی که به

:این گونه نوشته می شوداین واژه هایا کلمات نکره به آخر»یاي «شدن
خانه اي =ي +خانه

فحریک »يو ه«شود بین ختم می»ههاي بیان حرکت یعنی «بهخانهیعنی وقتی :نکته
.می شودخانه اي که تبدیل به الفمیان جی اضافه می شود یعنی 

آخر آنها،این نکره به»يیا«تمام می شوندهنگام اضافه شدن»واو«هایی که باواژه
:گونه نوشته می شود

آهویی =ي+آهو
میان جی می »یاي«نکره اضافه می شود که به آن»یاي«دیگربه»یاي«درواقع یک

.گویند
.نکره یعنی ناشناخته ، اسم دارند»یاي«دراین واژه ها»یا«:نکته

نمونه سؤال
 ت کنیددقّزیربه کلماتراکامل کنیدهرواژه »هاي بیان حرکت«ه بهوبا توج.

:خوي)5:                  بوي)3:                     ناله)1
:النه)6:                    نامه)4:              سخنگوي)2
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فصل دوم 
ساخت انواع افعال مضارع 

:مضارع اخباري
ساخت فعلشناسنامهبن مضارعمضارع اخباريعالمت
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:مضارع التزامی
ساخت فعلشناسهبن ماضیعالمت مضارع التزامی

ب
ب
ب
ب
ب
ب

رو
رو
رو
رو
رو
رو

َ م
ي
َد
یم
ید
َند

مبرو
يبرو
دبرو
یمبرو
یدبرو
ندبرو



٢٨

:مضارع مستمر
فعل
)دار(کمکی

ساخت فعلشناسهبن مضارعمیشناسه
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ساخت انواع افعال ماضی
:ماضی استمراري 

ساخت فعلشناسهبن ماضیعالمت ماضی استمراري
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:ماضی نقلی 
ساخت فعلنشانه هاي ماضی نقلیهماضیبن 
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:ماضی بعید 
ساخت فعلشناسه)بود(فعل کمکی هبن ماضی
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:ماضی التزامی
فعل کمکی هبن ماضی

)باش (
ساخت فعلشناسه
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:ماضی مستمر
فعل کمکی 

)داشت(
ساخت فعلشناسهبن ماضی)می(عالمتشناسه
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:فعل آینده

ساخت فعلبن ماضیشناسه)خواه(فعل کمکی
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رفتیدخواه
رفتندخواه

ساخت بن مضارع:
.بن ماضی رابه امرتبدیل کنید)1
.آغازین فعل امر را حذف کنید»ب«)2
.هرچه از فعل باقی بماند بن مضارع است)3

بن مضارع←)حذف ب(←امر←بن ماضی

رو←)حذف ب(←برو ←رفت :     مانند

انواع وابسته هاي پیشین وپسین
وابسته هاي پسینوابسته هاي پیشین

صفت بیانی صفت اشاره
يِ نکرهصفت شمارشی                                             

مضاف الیهصفت پرسشی                    
عالمت جمعصفت تعجبی                                                

صفت مبهم

ھستھ
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 انواع قیدها
را می رساندمی کند وانجام دادن یاگرفتن کارچیزي رابیانازشخص یاحالتی :قیدحالت)1

...تند،آهسته وخندان،گریان،:مانند
...وامشب، امروز،صبح،عصر: دهد مانندزمان رانشان میقسمتی  از:قیدزمان)2
...وپایین باال ،عقب،همه جا،آنجا،جا،اینمانند:قیدمکان)3
...وشاید،احتماالً : می کند مانندشک و دودلی ایجاد : قید تردید)4
...قطعاً، حتماً،یقیناً و: قید یقین)5
دیگر،باز،: مانندرساندمیراتکراریاچند باربیان می شود که معنی،یک واژه :قیدتکرار)6

....مجدداً ومرتبه،دودوباره،
سیب نرساند قسمت حذف شده جمله آچنانچه قیدها درجمله حذف شوندوبه معنی :نکته

خود قابل حذف درجمله هستند ودوباره می توان آن را درجمله سرجاي قیدها.قید است
.سیب نمی رساندآجمله وبه معنی پس در هردوحالت .دادقرار

 واژه سازي
.تجزیه نیستنده به اجزاي کوچکتري قابل تقسیم وکلماتی ک:ساده
...و،زمستان،دبیر،مادر، پرستودرس:مانند

.ساخته شده است رااز دو واژة معنی د:مرکب
...سازو+کار:خانه                     کارساز+مهمان:مهمانخانه:مانند

.چند واژة بدون معنی ساخته شده استواز یک واژة معنی دار:مشتق
...وانه +مرد:مردانهِش+دان:دانش:مانند

 ارکان شبیه
)رکن اول( مشبه)1
)رکن دوم( مشبه به )2
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)رکن سوم(وجه شبه )3
)رکن چهارم( ادات تشبیه)4

تلمیح
.واقعۀ تاریخی معروف می کندواشارة غیرمستقیم به داستان،آیه،حدیث

هاصفت
.است ترعالمتش:صفت تفضیلی

.استترینعالمتش :صفت عالی

دروس نمونه سؤاالت 
1(هسته و نوع وابسته را مشخص کنیدو بنویسیدرعبارات زیرد.

. این گل رازاآن باغ چیدم)1
هواپیما شده اید؟شما چندبارسوار)2
!عجب پایی!چه دمی!چه سري!زیباییچه قد!به به: گفت)3
.چندین کتاب خریدمهران امروز)4
است ؟خوش ذوق نوشته این خط زیبارا کدام شاگرد)5
!کتابخانۀ این مدرسه چه کتابهاي جالبی دارد)6
.این چهار بیت سروده شده است)7

2 (بنویسیدو شخص رامشخص کرده را فعلدرعبارات زیرنوع زمان و.
.ده ام این کتاب تألیف شدة او استجایی خوانگویا)1
.نددیده بودرا شادمان نیشان سالها بود که ا)2
.کشیدتا ما زندگی راحتی داشته باشیمپدرم سالها رنج )3
.اي کاش نسیم آمده باشد)4
.داشتم ناهار می خوردم که صداي در بلند شد)5
.فردا سفارش شمارا می رسانم )6
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.در پارك درس بخوانیمتاآمده ام)7
.يبه مسافرت بروفرداشاید)8
.سال آینده طرح نمایشگاه تغییر خواهد کرد)9

3(ابیات زیر بیان کنیدرات وتلمیح را درعبا.
.و در آن گریستی جوشان استتچاه از آن زمان که )1
2(نه و گل مریز درمجلس کمرا شکجا گنجد؟میان خسرو شیرین شکررم
.نخوردي تا گرسنگان فراموش نکنددر خشکسالی مصرسیر) ع( یوسف )3
.نخواهد بردپوردستان جان زچاه نابرادردرسکین، پرده دیگر کناي پریشانِ گوي م)4

4(نوع قیدها را درمتن زیر پیدا کرده و بنویسید.
یرات قسمت تعماین مرمت در.نسخه هاي فرسوده قطعاً بازسازي ومرمت می شوندخی رب«

مجددن کارِای.شایدروزشنبه ساعت دو بعدازظهراین کارشروع شود.موزه صورت می گیرد
».راوبه آهستگی صورت می گیردکا. سخت و طاقت فرساست

5( در جمله هاي زیرواژه هاي)را مشخص کنید) ساده، مرکب، مشتق .
.نام خیابان قدیم تهران الله زارنام داشت)1
.مانان شاهنامه استهرسیاووش، از ق)2
.خاربن ها به زمین چنگ زده اند)3
.ک آشنا چون هزارپا ازدیوارخانه باال رفته بودن پیچآ)4
.روي لبهایش خوش کرده بودخنده بر،سیماازشوق)5

6 (مشخص کنیداعات النظیر را بیابید وربیات زیرمدرا.
عقیق وزرویا قوتم،والدت زآب وطین دارم شعاع آفتابم من،اگرد رخانه ها گردم)1
مه به جوي،خوشۀ پروین به دوجو خرمنآسمان گومفروش این عظمت کاندرعشق )2
فکرمعقول بفرماگل بی خار کجاستحافظ ازبادخزان درچمن دهرمرنج)3
آتش همه آب زندگانی گرددگربادبه دوزخ بردازکوي توخاك              )4
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نمونه سؤاالت پرسش پاسخهاي 
 درس اول

تشبیه 
،)مشبه:چشم بندي(،)مشبه:چشم(،)بهمشبه :کمندي(،)مشبه:زلف()1

.حذف شده اند) ادات تشبیه و وجه شبه ( دراین بیت 
.)شبه حذف شده استوجه ().مشبه به:دریاي خون(،)ادت تشبیه: چو(،)مشبه:دشت وراغ()2
)حذف شده است:وجه شبه( ،) مشبه به:شَبه(،)ادات شبیه:چون(،)مشبه:شبی( )3
)وجه شبه:و لطیفنرم(،)مشبه به:گل(،)ادات تشبیه:مانند(،)مشبه:دستان مادر()4
)وجه شبه:می درخشید(،)مشبه به:مروارید(،)ادات تشبیه:چون(،)مشبه:دندانهاي پیامبر()5
)وجه شبه:از سقف آسمان آویزان(، )مشبه به:چراغی(،)ادات تشبیه:همچون(،)مشبه:ماه()6

جان بخشی 
انسان صفات و حاالتزرقصیدن یکی اچون(خشیتشخیص یا جان ب:اندرختبرگهاي سبز)1

)است
)لبخندزدن یکی ازصفات وحاالت انسان است(تشخیص یا جان بخشی:شکوفه هاي بهاري)2
حاالت انسان ه خوردن یکی ازصفات وغصاشک ریختن و(تشخیص یاجان بخشی:ابرها)3

)است
)استحاالت انسان دیدن، افسرده وغمگین ازصفات و(تشخیص یاجان بخشی:جمعهروز)4

 درس دوم
)1(وابسته هاي گروه اسمی

)هسته:آثار(،)وابسته پیشین صفت اشاره:این()1
)هسته:سفر( ،) وابسته پیشین صفت اشاره:این()2
)هسته:نگین(، )وابسته پیشین صفت اشاره:نآ()3
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)هسته:غرور(،)وابسته پیشین صفت اشاره:همین)(4
)هسته:مدال(،)وابسته پیشین صفت شمارشی :ومینس( )5
)هسته:نفر(،)وابسته پیشین صفت شمارشی: پنج()6
)هسته:کتاب ( ،)سته پیشین صفت شمارشیابو: رچها()7
)هسته:کشور(،) وابسته پیشین صفت پرسشی:کدام()8
)هسته:روز(،) وابسته پیشین صفت پرسشی:چند()9

)هسته:گلی(،)وابسته پیشین صفت پرسشی:چه()10
)هسته:افسر(، )بیتعجوابسته پیشین صفت : چه()11
)هسته:بالیی(،)بیوابسته پیشین صفت تعج:عجب(12
)هسته:هنر(،)وابسته پیشین صفت مبهم:همه()13
)هسته:کس(،)وابسته پیشین صفت مبهم: هیچ()14
)هسته:زرو(،)وابسته پیشین صفت مبهم:چند()15
)هسته:دانش آموز( ،)ه پیشین صفت مبهم وابست: ره()16
)بیانیوابسته پسین صفت : توانگري( ،)هسته:چوپان()17
)وابسته پسین صفت بیانی: کوشا( ،)هسته:دانشجو()18
)وابسته پسین صفت بیانی: گرم( ،)ههست:غذا()19

درس سوم
)  گفتمجواب سؤال مثبت می آید یعنی امافعل منفی(پرسش تأکیدي )1

)هیچ کسجواب سؤال منفی می آید یعنی اامبتفعل مث(پرسش انکاري)2

یسبکباران حال مارانمیعنی می آیدمنفیجواب سؤال امامثبتفعل(انکاريپرسش )3
)دانند

)پیاده دیده استمی آید یعنی مثبتجواب سؤالامامنفیفعل (تأکیديپرسش)4

درس چهارم
برترین یا عالیصفت :زیباترین)4یا تفضیلی          صفت برتر:خوشبوتر)1
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صفت برترین یا عالی:بهترین)5یا تفضیلی                صفت برتر:بیشتر)2
صفت برترین یا عالی:بزرگترین)6یا تفضیلی             رصفت برت:کوشاتر)3

 درس ششم
1(

»رکا←)بحذف حرف (←رکاب←کاشتن «)الف

»بر←)بحذف حرف (←ببر←بردن«)ب

»پر←)بحذف حرف (←بپر←پریدن«)ج

»ساز←)بحذف حرف (←بساز←ساختن «)د

:مضارع اخباري
ند  ، می کارید، می کاریم، می کاردمی کارمی کارم،می کار ي،:صرف فعل
، می برندمی بري، می برد، می بریم ، می برید، می برم :صرف فعل
، می پرندم، می پري، می پرد، می پریم، می پریدمی پر:صرف فعل
، می سازند  می سازم، می سازي، می سازد، می سازیم، می سازید:صرف فعل

مضارع التزامی
بکاري، بکارد، بکاریم، بکارید، بکارندبکارم،:صرف فعل
م، ببري، ببرد، ببریم، ببرید، ببرندربب:صرف فعل
بپرندبپرم، بپري،بپرد،بپریم، بپرید،:صرف فعل
بسازیم، بسازید، بسازندبسازم، بسازي، بسازد، :صرف فعل

:مضلرع مستمر
کارید، کاریم، داریدمیداریم میکارد،داردمیکاري،داري میکارم،دارم می:صرف فعل

کارنددارندمی
داریم می بریم، داریدمی برید، دارندمی داردمی برد،داري می بري،دارم می برم،:صرف فعل

برند
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داریدمی پرید، دارندمی می پریم،داریمدارم می پرم،داري می پري،داردمی پرد،:صرف فعل
پرند

دارم می سازم،داري می سازي،داردمی سازد،داریم می سازیم،داریدمی :صرف فعل
دارندمی سازندسازید،

2(
می (،)مضارع التزامی:بشتابید(،)ماضی استمراري:یمنمی شک(،)رمضارع مستم:می رونددارند(

)مضارع اخباري: بشناسند(،)مضارع مستمر:داردمی خورد(،)مضارع اخباري:تابد
3(
مضارع ساده :می کند)1
ماضی استمراري:ندمی شکست)2
مضارع اخباري:می دوید)3

درس هفتم
صخلت: سعدي)2صخلت:خی رّف)1

صخلت: حافظ)4صخلت: صائب)3

صخلت: پروین)5

درس هشتم
تضاد                         :) )مهروکین()2تضاد                         :)ارپامسال،( ،)امروز،دي( )1
تضاد                                :) )دشمن،دوست()4تضاد                                             :)شادي،غم()3

درس نهم
1(

سوختی- شنیدي-بردي:ماضی ساده
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سوخته اي -شنیده اي-برده اي:ماضی نقلی
2(

دان←)بحذف حرف (دانب←دانست :بن مضارع

دانست←)نحذف حرف (←دانستن: بن ماضی

اي،دانسته است، دانسته ایم،دانسته اید،دانسته ،دانستهدانسته ام:صرف فعل ماضی نقلی
دان
رسانده (،)ماضی نقلی،سوم شخص جمع:ساخته اند(،)ساده،سوم شخص جمعماضی :بودند)(3

)ماضی نقلی،سوم شخص جمع: اند

درس دهم
.اشاره می کندبه قحطی و خشکسالی مصر-)ع(تلمیح به داستان حضرت یوسف )1
.که از دوري شیرین خون گریه می کرد-تلمیح به داستان شیرین و فرهاد)2
»حدلی اللَهدان الملم مطلب العاُ«به)3
)ع(حضرت ابراهیمگلستان شدن آتش براشاره به -)ع(تلمیح به داستان حضرت ابراهیم )4
.فرعون به مردم ظلم و ستم می کردکه -))  ع(حضرت موسیتلمیح به داستان فرعون و)5

درس یازدهم
1(

:بن ماضی
ریخت←مصدر بدون  َن←ریختن

دوخت←مصدر بدون َ ن←دوختن 
گشت←ن  َ ن دومصدر ب←گشتن 

داشت می گشت-داشت می دوخت-داشت می ریخت:ماضی مستمر) 2
3 (

:مستمرماضی 
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می خواندي،داشت می خواند،داشتیم می داشتیداشتم می خواندم،:خواندن
داشتند می خواندندخواندیم،داشتید می خواندید،

شنید،داشتیم می داشتم می شنیدم، داشتی می شنیدي،داشت می :شنیدن
داشتند می شنیدندشنیدیم،داشتید می شنیدید،

ماضی استمراري
می خواندند-می خواندید- می خواندیم- می خواند-می خواندي-می خواندم:خواندن

ندمی شنید- یدمی شنید-یممی شنید-می شنید-يمی شنید- ممی شنید:شنیدن

درس دوازدهم
1(
ضی بعید ما

رفته بودند-رفته بودید-رفته بودیم-رفته بود-رفته بودي-رفته بودم:رفت

دوخته بودند-دوخته بودید-دوخته بودیم-دوخته بود-دوخته بودي-دوخته بودم:دوخت

نشسته -نشسته بودید- نشسته بودیم-نشسته بود-نشسته بودي-نشسته بودم:نشست
بودند

ماضی التزامی
رفته باشند-یدرفته باش-یمرفته باش-دباشرفته -یرفته باش-مرفته باش:رفت

دوخته -دوخته باشید-دوخته باشیم-دوخته باشد-دوخته باشی-دوخته باشم:دوخت
باشند

نشسته -نشسته باشید-نشسته باشیم-نشسته باشد-نشسته باشی-نشسته باشم:نشست
باشند

2(
،اول شخص جمعماضی بعید:گفته بودیم)1
،سوم شخص جمعالتزامیماضی :شنیده باشند)2
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،سوم شخص مفردماضی بعید:رفته بود()3
ماضی التزامی،دوم شخص مفرد:خورده باشی)4
ماضی ساده :رفتم(،)ماضی بعید:بودمشده(،)ماضی بعید:شده بود(،)نقلیماضی:کرده اند()3

)ماضی التزامی:یدداشته باش(،)یا مطلق

درس سیزدهم
ردیف←بود،بود) 2ردیف                                         ←شدم، شدم- 1

ردیف←نیست،نیست)4ردیف                                          ←مرا،مرا- 3

درس چهاردهم
مکانقید←اینجا )2حالت                                          قید←بیدار)1
قیدزمان←امشب )4یقین                                            قید←حتماً)3
قید تکرار:دوباره)6قید تردید:احتماالً- 5
قیدتردید:گویا)8قیدیقین:قطعاً)7
قید زمان: صبح زود)10مکانقید : باالي کتابخانه )9

 درس شانزدهم
1(

مرکب: مهمانخانه)2مشتق:صدایی)1
ساده: نهال)4ساده:دریا)3
مشتق:بی عدالتی)5
2(
مرکب)4مشتق)3مشتق)2ساده)1
ساده)8مشتق)7مرکب )6ساده )5



٤٢

 درس هفدهم
بویی)3سخنگویی)2ناله اي)1

النه اي)6خویی)5نامه اي)4
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کلیجواب نمونه سؤاالت 
:وابسته ها)1

)وابسته پیشین صفت اشاره:این( ،)هسته:گل( )1
)وابسته پیشین صفت پرسشی:چند(، )هسته:ربا()2
)بیوابسته پیشین صفت تعج:گروه اسمیدرهر سه چه(،)هسته:پا،دمر،س()3
)وابسته پیشین صفت مبهم:چندین(،)هسته:کتاب( )4
،)صفت بیانیسین وابسته پ: زیبا(،)صفت اشاره وابسته پیشین :این(،)هسته:خط()5
وابسته پسین صفت : خوش ذوق(،)وابسته پیشین صفت پرسشی: کدام(،)هسته:شاگرد(

)بیانی
وابسته پیشین :چه(،)هسته:کتاب()وابسته پیشین صفت اشاره:این(،)هسته :درسهم()6

بیصفت تعج(
)وابسته پیشین صفت شمارشی:چهار(،)وابسته پیشین صفت اشاره:این(،)هسته:بیت()7
:هافعل) 2
اول شخص مفرد-ماضی نقلی:خوانده ام)1
جمعشخص سو-ماضی بعید:ندندیده بود)2
)اول شخص جمع-ماضی التزامی:داشته باشیم(،)سوم شخص مفرد-سادهماضی :کشید)(3
سوم شخص مفرد-ماضی التزامی: آمده باشد)4
اول شخص مفرد-ماضی مستمر:داشتم می خوردم)5
اول شخص مفرد-مضارع اخباري:می رسانم)6
)اول شخص جمع-ماضی التزامی: بخوانیم(،)اول شخص مفرد-ماضی نقلی: آمده ام)(7
شخص مفرددوم-ماضی التزامی: يبرو)8
مفردسوم شخص -آینده: خواهدکرد)9
تلمیح)3
.که شبانه باچاه دردل می کردو می گریست) ع( اشاره به امام علی )1
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.داردخسرو شیرین،رکشتلمیح به داستان )2
.که در مصر قحطی و خشکسالی آمد)ع(تلمیح به داستان حضرت یوسف)3
.بدست برادرناشی اش شغاد کشته شدکه رستمتلمیح به داستان )4
قیدها) 4
قید یقین : قطعاً)1
قید مکان:موزه)2
تردیدقید:شاید)3
)قید زمان:ظهرساعت دو بعداز(،) قید زمان:شنبهروز()4
قید تکرار:مجدد)5
)قید حالت:آهستگی(،)قید حالت:سخت()6
)مرکب،مشتقساده ،(واژه سازي ) 5
)مشتق:الله زار(،)ساده: تهران(،)ساده:خیابان()1
)مرکب: شاهنامه(،)سیاووش ساده()2
)ساده: زمین( ،)مرکب: خاربن()3
)ساده: آشنا(،)مرکب: هزارپا(،)مشتق: پیچک()4
)مشتق:خنده(،)ساده: سیما()5
مراعات النظیر)6
مراعات نظیر)                  عقیق،زر،یاقوت)(1

مراعات نظیر)         آسمان،مه،خوشۀپروین)(2

نظیرمراعات)         بادخزان،چمن،خار،گل)(3

مراعات نظیر)                باد،خاك،آب،آتش)(4
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خواندن انواع لحن در ادبیات 
ت درمفهوم همچنین دقّ.این لحن باآهنگی آرام ولطیف  خوانده می شود:لحن توصیفی

خصوصیات ،توصیفاین لحن باهدف شرح و.راستجمله هادرنوع بیان اهنگ کالم مؤثّ
.گرفته می شودوویژگیهاي پدیده هابه کار

اننده با حفظ روحیۀ نیک دراین لحن خو.باهدف اندرزوآموزش است:لحن تعلیمی

حفظ آرامش و نرم .می شودگرفتهاندیشی وخیرخواهی، نرمی ومالیمت درگفتاربه کار
.کالم اندرزي می افزاید گفتاري برتأثیر

وحس همدلی خواننده می کوشد با شوروحرارتی برانگیزاننده،غیرت ملی:لحن میهنی

، شنونده رابه احترام و دوستی میهن، رابیدارسازدوبابهره گیري ازعاطفه وحس وحال مناسب
.فراخواند

استوار است وبه گونه اي باید خوانده این لحن ترکیبی،کوبنده و:روایی-لحن حماسی

.شود که روح دالوري ها و شجاعت شخصیت هاي آن به خواننده انتقال یابد

خوانش .پیوند داردخواست هاي انسان لحن عاطفی بااحساسات،عواطف واین:لحن عاطفی

تکیه ودرنگ هاي مناسب همراه است م و، با کشش آوایی و نرمی آهنگ کالمتن با این لحن
.وبا عواطف و احساسات لطیف بازگو می گردد


