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شوندمیاز نظر معنایی به چند دسته تقسیم هاجمله:انواع جمله:
کند و مفهوم آگاهی و میاي است که خبري را بیان جمله:جمله ي خبري

.است(.) ي نگارشی پایان آن نقطه نشانه. را با خود به همراه دارداطّالع دادن

این پرسش . ندکمیاي است که مفهوم پرسش را مطرح جمله:ي پرسشیجمله
همراه باشد و یا از طریق لحن ...) چرا، چگونه وآیا،: (ي پرسشی مانندتواند با واژهمی

:مانند. شکل بگیرد
 واژه ي پرسشی(ي آفریدگار باشی؟ هاي نعمتگزار همهتوانی سپاسمیآیا(
ي لحنبه وسیله(سپاري؟ میي حافظ هر شب یک بیت را به خاطر هااز غزل(

ي نگارشی پایان آن نقطه نشانه. را با خود به همراه دارداي است که مفهوم دستور، امر و خواهشجمله:جمله ي امري
. است(.) 

اما در . خور،خورمیبخور،: مانند. همراه بوده است"و بمیمی، ه"ابتداي فعل امر در زمان قدیم یا بدون نشانه و یا با 
بنویس: مانند. برندمیبه کار "ب"ا زمان حال فقط فعل امر را ب

)شما بخورید–تو بخور . (فعل امر فقط براي دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع کاربرد دارد*** 

نامهدرس
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چه : مانند. است... احساس، شگفتی، عاطفه و اي است که بیانگر امید، نفرت، ریشخند، جمله):تعجبی(ي عاطفی جمله
!خط زیبایی

.است)(!عالمت تعجب ي نگارشی پایان آن نشانه

.آیدمیي کامل به حساب هر فعل به تنهایی خود یک جمله***
جابه جایی اجزاي جمله

مفعول در میان جمله و فاعل اول، . دهیممیي اجزاي جمله را سر جایشان قرار ر نوشتن و حرف زدن عادي مان همهما د
برگ درختان سبز در نظر هوشیار          هر ورقش دفتریست معرفت "فعل آخر، مفعول مثال صورت عادي بیت 

.شودمیدر نظر هوشیار هر ورق برگ درختان سبز، دفتر معرفت کردگار است، : "کردگار
:این کار دو فایده ي بسیار مهم معنایی و دستوري دارد

.کنیمهاي دستوري را به سادگی پیدا مینقش-2. کندمیبه ما در معنی کردن کمک -1
نهاد و گزاره

است، با این ) ي کارکننده و انجام دهنده(همان فاعل نهاد. شودي آن خبري داده میه است که دربارهلمبخشی از ج:نهاد
ها آسمان زیباي کویر پر از شب:مانند. شودهم غیر انسان را شامل میتفاوت که فاعل فقط انسان، اما نهاد هم انسان و

.شودهاي درخشان میستاره
تر آن است که با پرسیدن یکی از چهار سوال بهپس . در شعرهانیست؛ مخصوصاًدقّت کن که همیشه جاي نهاد اول جمله 

:زیر از فعل، نهاد و فاعل را به راحتی پیدا کنیم
) جمع–غیر انسان (چه چیزهایی -2، )مفرد- غیر انسان (چه چیزي -1
) جمع–انسان(کسانیچه-4،)مفرد–انسان(کسیچه-3

ي هاندارند، اما سوال»را«،ي نهاد و فاعلهاسوال. است»را«ي مفعول در هاي نهاد و فاعل با سوالهاتفاوت سوال*** 
. ددار»را«مفعول 

–انسان (راکسیچه-3،)جمع–غیر انسان (چه چیزهایی را -2، )مفرد-غیر انسان (چه چیزي را -: ي مفعولهاسوال

،)مفرد
) جمع–انسان(راکسانیچه-4

در این صورت گروه نهادي را . روندها هم جزء نهاد به شمار میآنالیه داشت،صفت یا مضاف،چه نهاد ماچنان
الیه مضاف: صفت آسمان و کویر: د، زیبانها: آسمان...ها، آسمان زیباي کویر شبدر مثال باال. دهندتشکیل می

.آسمان هستند
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هبا پیدا . دهدمیي نهاد خبري را بخشی از جمله است که درباره:گزارهنقش گزاره را دارد،ي جملهکردن نهاد، بقی .
.است"شودمیخشان هاي درپر از ستاره": ، گزارهپیشدر مثال 

مکان، (قید : بقیه ي اجزاي جمله). اگر داشته باشد(هایش ها و مضاف الیهنهاد فقط خودش است و صفت
.آیندگزاره به حساب میءجز... ، مفعول، متمم و ...)زمان، حالت، مقدار و

.آن استفعلمهم ترین قسمت گزاره 
:هایی که ارزش امالیی دارندواژه

مرغزار، مرغ زار، غنیمت، ربیع، موزون، قمري، هوشیار، معرفت، خداوندگار، بوي خوش الله زارغفلت، 

انشا/ امال / هاي درس یتلفعا
.هاي داده شده پاسخ بدها توجه به جملهب

.بنویسها را آن.آیدمیي درس به دست هاي زیر را به هم بچسبانی، یکی از واژههاهر یک از واژهحرف دوماگر -1
(...............)شعف- بیت–تبلیغ–فرجام) الف
(................)اتّحاد –عمارت–میانه روي–منفعت–مغفرت) ب
(..................)انبان–اوراق–اَزلی–جوهر–زمزمه) پ

.بسازمناسب يوف در هم ریخته کلمهبا توجه به معناي داده شده، با حر-2
...................): نزدیک شده(م رقب...................):مشایعت(ردب قه...................):یاد(ذ رك

.نویسنده ي زیرك ما، مترادف واژه را در جمله آورده است تا تو پیدایشان کرده و زیر آنها خط بکشی-3
.آوردمیي خداوند، براي زندگی خود سود به همراه هاگزاري از نعمتانسان آگاه با سپاس:غنیمت
توان نسبت به دوستان خود به شناخت بهتري رسید؟میي خردمند، هابا مطالعه و مشورت از انسان: معرفت
!کنندمیپرستوها در آسمان هنگام کوچ، سنجیده حرکت : موزون
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.    هاي مترادف را به هم وصل کنواژه-4
  چمنزار زار            آسمان   اندر

ناتوانگردوندرمرغزار

.جمله را به عالمت نگارشی مناسبش وصل کنهر -5
(!)و قمري چه خواندبلبل 

)؟(ي هر مرغ زار به گردون رسیدباز ناله
(.)چه آواز موزونی پرنده دارد

باشند؟میي زیر با هم مترادف کدام دو واژه در جمله-6
».گمراهی استو غفلت از اندیشه کردن در کار خالق و مخلوق، تاریکی افزاید اندر دل و نادانی «

......................................................................................................................................................................................
.بزنxهاي زیر انتخاب کرده وعالمت را از بین گزینهدرستپاسخ 

آمده است؟ داده شده، ي هامعناي درست واژهي زیر،در کدام گزینه-7
»ربیع، مرغزار، گردون، معرفت«

زار، فلک، شناختفصل تابستان، چمن) الف
زار، فلک، علم و دانشفصل تابستان، چمن) ب
فصل بهار، چمنزار، فلک، شناخت) ج
فصل بهار، چمنزار، فلک، علم و دانش) د

؟استي فارسی هاهم خانوادهي زیر،کدام گزینه-8
معروف–عرفان -عارف ) بانتظار  –منتظر –نظر ) الف

شهادت–شاهد –مشهد ) دگوینده   –گویا –گویش ) ج

دستوري است؟يجمله،ي زیرهایک از عبارتکدام-9
باد بهاري وزید از طرف مرغزار ) ب.کندمیهر گل و برگی که هست یاد خدا ) الف

خیز و غنیمت شمار جنبش باد ربیع) دقمري چه خواند، یاد خداوندگاروبلبل) ج
. مشخّص کن"گ"و گزاره را با "ن"با ي زیر نهاد را هاو جملههادر بیت-10

...................گ................نادب از که آموختی؟-
...................گ................ن.گرفتندمیي کوچک خود را به طرف آسمان هادستهابچه-
...................گ................ن.کندهر گل و برگی که هست یاد خدا می-
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. را کامل کنزیرجدول -11

ترکیب وصفی= +.......کلمهمفردهم معنیهم خانوادهکلمه
ظواهر
علوم

نظرات

12-قرار دهید"ن"نادرستو جلوي عبارت "د"ها، جلوي عبارت درست جه به جملهبا تو.

.، مسکینشودمخالف کلمه ي فقیر می) الف

.ي موبایل استکلمهرایانه معادل فارسی ) ب

!چه باغ زیبایی! به : ي عاطفی استاین یک جمله) پ
.سواالت زیر پاسخ کوتاه بدههفرزندعزیزم ب-13

. نوشته است................در قرن است و آن را...............ترجمه ي است و............میمهمترین کتاب ابوعلی بلع
.نشان بده× ها انتخاب و با عالمت گزینهپاسخ درست را از بین 

فرهنگی نیاکان و اجداد ما در هزاران سال پیش است؟-کدام نوشته مربوط به آثار علمی-14

ي خطی قرآنی روي پارچههانسخه) بي روي پوست حیواناتهانوشته) الف
ي خطی کاغذ هانسخه) دي روي چوب درختانهانوشته) ج

است؟متفاوتدر کدام گزینه هاواژه"رابطه ي"-15

خالق و مخلوق) بباغ و بوستان        ) الف
هوشیار و عاقل) دفروغ و روشنایی          ) ج

کدام واژه جمع است؟-16

پنهان) دجوان)جآنان ) بقربان) الف

.پاسخ کامل بدههاپرسشبه این 
.بسازي مناسب هاي وصفی داده شده جملهبا ترکیب-17
- -----------------------------------------------------------------------: باد ربیع) الف
------------------------------------------------------------------- : ي سنگیصخره) ب
---------------------------------------------------------------------- .: اخالق نیکو) پ
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، فصل بهار را براي شناخت خدا انتخاب کرده است؟هامیان تمام فصلچرا سعدي از-18
 -------------------------------------------------------------------------------

.را به نثر ساده بنویس"باز به گردون رسید ناله ي هر مرغ زار"مصرع -19
 -------------------------------------------------------------------------------

.بسازیک داستان زیبا متن زیر، پرانتزدرونهاي با توجه به تصویر داده شده و کلمه-20
و مفرد و ) تصمیم و مصمم(يهم خانواده،)محبت و دشمنی(ي مخالف هابا واژه

توصیف کن، که براي سرافرازي وطنش با جان و دل فردي را ) حق و حقوق(جمع 
مکان و دو شخصیت داشته داستان شما زمان،. (هراسدمیکند و از کسی نمیتالش 

.) باشد

 -------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------
 -------------------------------------------------------------------------------------

.مشخص کن) ن(را با نادرستو پاسخ ) د(را با درستپاسخ ،هابا توجه به جمله-21

.، طفلشودی اطفال مییمفرد کلمه) الف

.ی استنویسنده ي کتاب گلستان، فردوس) ب

.             ل امري استاويجمله»دوست بهتر است یا برادر؟«: گفتندرا می عبارت حکیدر) پ
ادیب پژوهشگر

. تحقیق کن و بیشتر بدانهاآیند؛ در مورد آنمیي نهی و شرطی نیز از انواع جمله به حساب هاجمله
 -------------------------------------------------------------------------------------
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