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درس اوّل
1ـ چرا استفاده از زبان بسیار آسان است ؟
چون ما این کار را از اول زندگی و به تدریج شروع می کنیم و طرز استفاده از آن را هم به طور طبیعی فرا می گیریم بی آنکه به درس و مدرسه نیاز داشته باشیم .
2ـ دالیل دشواری شناخت زبان را بنویسید؟
ب .گستردگی زبان
الف .پیچیدگی زبان
3ـ چرا زبان یک پدیده پیچیده است؟
زیرا باید زبان ذهن انسان را همراه با تمام راز و رمزهای حیات مادی و معنوی در خود بگنجاند .
4ـ چرا زبان انسان یک پدیده گسترده است ؟
زیرا باید زبان همه جلوهای هستی را در خود بگنجاند خواه پدیده ها و جلوهای انسانی خواه اجتماعی و خواه طبیعی .
5ـ اگر انسان از زبان بی بهره بود چه اتفاقی می افتاد؟
الف  .نمی توانست به تفکر بپردازد .ب .نمی توانست هیچ علمی به دست آورد .ج .نمی توانست فکر و علم خود را به دیگران منتقل کند .
6ـ زبان چه فایده ای دارد ؟
الف .باعث می شود انسان بتواند فکر کند.

ب .علم بدست آورد

د .فکر و علم خود را به دیگران منتقل کند.

7ـ چرا اغلب مردم سعی در شناخت زبان را کاری بیهوده می پندارند؟
چون اغلب مردم طرز استفاده از زبان را می دانند لذا تصور می کنند که آن را می شناسند بنابراین سعی در شناخت آن را امری بیهوده تلقی می کنند .
8ـ هدف بشر از شناخت زبان چیست ؟
آن است که بتواند برای شناخت موضوعات دیگر از آن به خوبی استفاده کند .
9ـ اهل یک زبان در چه صورتی برای پدیدای وجود خارجی قائل می شود؟
در صورتی که برای آن پدیده در زبان کلمه ای به کار برود .
11ـ چرا زبان باید آموخته و شناخته شود؟
زیرا انسان گاهی اوقات با پرسشهایی روبه رو می شود که پاسخ دادن به آنها در گرو شناخت زبان است  ،و یا از طرف دیگر از طریق آموزش زبان می توان از تغییر و تحول آن در
طول تاریخ جلوگیری کرد
11ـ زبان چیست ؟ زبان یک نظام است که کار اصلی آن ایجاد ارتباط بین انسانها است .
 – 12ارکان اصلی تعریف زبان را نام ببرید  -1 .زبان  -2نظام  -3ارتباط و پیام رسانی  – 4انسان
13ـ منظور از ارتباط زبانی در تعریف زبان چیست؟ انتقال پیام از یک فرد به افراد دیگر است
 -14یکی از ارکان تعریف زبان ( انسانی بودن ) است منظور چیست ؟ منظور این است که زبان منحصر به انسان است و حیوانات از این موهبت بی بهره اند.
15ـ منظور از نظام در تعریف زبان چیست؟ منظور از نظام مجموعه به هم پیوسته ولی پیچیده است که طبق قاعده از اجزای کوچکتری ساخته شده باشد.
16ـ اجزای سازنده نظام زبان در درجه اول چیست ؟ نشانه
17ـ با توجه به تعریف زبان منظور از نشانه چیست؟ نشانه هر لفظی است که معنایی داشته باشد .
18ـ درارتباط زبانی معموال انتقال پیام در چه قالبی صورت می گیرد؟ جمله
19ـ چرا جمله «عید شما مبارک » در حد خود یک نظام است ؟
چون می تواند در کلیت خویش دست کم میان دو نفر از افراد انسانی رابطه برقرار کند و پیامی را که مایه ی شادباش عید است از یکی به دیگری منتقل کند
21ـ جمله «عید شما مبارک باد» از چند نشانه تشکیل شده است؟
مبارک باد
شما
نقش نمای اضافه
عید
5
4
3
2
1
 -21باذکر چند مثال قابلیت های استفاده از زبان را در زندگی روزمره بنویسید.
-1نامه می نویسیم  - 2کتاب می خوانیم  – 3فیلم می بینیم  -4سخنرانی می کنیم
 -22سه کلمه بگویید که وجود خارجی داشته اند ولی برای ما از زمانی وجود پیدا کرده اند که نامشان وارد زبان فارسی شده است  -1 .کیوی  -2موبایل (تلفن
همراه )  -3رایانه (کامپیوتر )
 -23سه کلمه بگویید که وجود خارجی ندارند اما چون در زبان ما به کار رفته اند برای آن ها بیرون از ذهن خود وجود خارجی قائلیم  -1 .دیو  -2سیمرغ -3
هما  – 4پری دریایی  – 5ققنوس
 -24آیا شناخت زبان با توانایی استفاده از آن یکی است ؟ خیر همان طورکه به سادگی راه می رویم اما فرایند راه رفتن – چگونگی حفظ تعادل و فرمان های مغز – را نمی
شناسیم از زبان نیز استفاده می کنیم در حالی که آن را نمی شناسیم .
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درس دوم
1ـ جمله راتعریف کنید؟ مجموع یک یا چند کلمه است که در بردارنده ی پیامی باشد.
2ـ جمله در دستور زبان فارسی دارای چند بخش است مثال بزنید ؟ دو بخش الف  .نهاد
من به بازار رفتم
گزاره
نهاد

ب  .گزاره

3ـ نهاد را تعریف کنید؟ کلمه یا گروهی از کلمات است که درباره ی آن خبر می دهیم یعنی صاحب خبر است .
 -4گروه را تعریف کنید  .واحدی از زبان است که از یک کلمه یا بیشتر ساخته شود ودر ساختمان جمله به کار رود .مانند گروه اسمی :همان دو مرد کشاورز موفق ایرانی  /ت
5ـ گزاره را تعریف کنید ؟ خبری است که درباره ی نهاد داده می شود .
 -6راه های تشخیص نهاد از گزاره را بیان کنید .
 -1جانشینی  :می توان یک کلمه را جانشین آن کرد
آن دانش آموز خوب کالس دوم الف بسیار کوشا است  ....................او بسیار کوشا است
 -2طرح پرسش  :آنچه که در پاسخ سوال ( چه کسی  /چه چیزی  +فعل جمله ) نهاد است
چه کسی کوشا است ؟ ................آن دانش آموز خوب کالس دوم الف  /او
 -3جابجایی  :اجزای یک گروه معموال قابل تفکیک نیستند پس از راه جابجایی می توان گروه را تشخیص داد .
به عنوان مثال نمی توانیم کلمه های ( آن – دانش آموز – خوب – کالس ) را جداگانه در دیگر همان جمله به کار ببریم
– دانش آموز آن خوب کالس کوشا است .
 آن دانش آموز خوب کوشا کالس است . - 4وارد کردن یک قید  :قید تنها در جایی از جمله می تواند وارد شود که شکاف پذیر باشد و چون میان اجزای یک گروه شکاف یا مکثی وجود ندارد پس وارد کردن یک قید
در میان اجزای نهاد جمله را غیر دستوری می کند  .به عنوان مثال اگر بخواهیم قید (البته) را به جمله ی نمونه اضافه کنیم جاهایی که این قید می تواند بیاید به قرار زیر است .
 البته آن دانش آموز خوب کالس بسیار کوشا است  – .آن دانش آموز خوب کالس البته بسیار کوشا است آن دانش آموز خوب کالس بسیار کوشا است البته . - 5مطابقت آن با شنا سه ی فعل  :نهاد از نظر شخص و شمار با فعل مطابقت دارد
– آن دانش آموزان کوشا هستند .
 آن دانش آموز کوشا است . -7شناسه ی فعل هایی مانند ( رفت –آمد – نوشت )کدام است ؟ در این گونه فعل ها – سوم شخص مفرد ماضی  -شناسه ی بارز ومشخص ( به غیر از ماضی التزامی )
وجود ندارد یعنی شناسه ی آن صفر است واین راهی است برای شناسایی سوم مفرد شخص ماضی .
8ـ هسته ی گزاره چیست واز چند بخش تشکیل شده است ؟ فعل است که از دو بخش « بن و شناسه» تشکیل شده است .
9ـ نهاد پیوسته چیست؟ همان شناسه است که همراه فعل می آید و شخص انجام دهنده ی آن را مشخص می کند  .مانند «م» در فعل «می روم »
11ـ شناسه ی فعل معموال از چه جهتی با نهاد جدا مطابقت دارد ؟ از نظر شخص و شمار (مفرد وجمع)
 -11شناسه ی فعل های ( رفته بودند  -گفت  -دیدم  -می بیند ) را مشخص کنید .
گفت  ...................صفر
رفته بودند  َ– ................ند
می بیند  َ_ ...............د
دیدم  َ_ ..................م
12ـ چرا شناسه را نهاد پیوسته (اجباری)می گویند؟ به دلیل اینکه اگر از جمله حذف شود مفهوم جمله نادرست می شود.
13ـ هرگاه نهاد جمله ای کلمه ی من باشد  .شناسه ی فعل آن جمله چیست ؟ «َ م »
14ـ اگر نهاد اختیاری جمله ای حذف شود آن را با چه عالمتی نشان می دهیم؟ «

»

 -15در جمله ی زیر نهاد کدام است ؟با ذکر دلیل توضیح دهید .
بسیاری از تجربه های زندگی را کتاب به ما می آ موزد .
(کتاب ) نهاد است .چون  -1 :صاحب خبر است یعنی چیزی است که عمل آموزش را انجام می دهد.
 -2مفرد است و با فعل مطابقت دارد واگر جمع بسته شود فعل نیز به صورت جمع به کار می رود
 -3گروه های (بسیاری از تجربه های زندگی را) (به ما ) و (می آموزد ) به ترتیب دارای نشانه ی
مفعولی ( را) نشانه ی متممی (به ) و نشانه ی فعل ( شناسه ی _َ د )هستند پس نمی توانند نهاد
باشند و تنها ( کتاب ) نهاد است .
16ـ چرا جمالت زیر از نظر نگارشی نادرست می باشد .
الف .پروین اعتصامی شاعره ی متعهد وبرجسته ی ایران است ؟ ب  .خانم کمالی مدیره دبستان فردوسی است .
زیرا در زبان فارسی بر خالف زبان عربی به کسی که شعر بگوید ـ چه زن باشد چه مرد ـ شاعر و به کسی که محلی را اداره کند چه زن باشد چه مردـ مدیر گفته می شود .پس
بنابراین بکار بردن کلماتی مانند شاعره  ،مدیر ه و این جانبه برای زن نادرست است.
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درس سوم
1ـ برای تقویت مهارت نویسندگی راه های موثری وجود دارد به چهار مورد آن اشاره کنید؟
ب .توصیف اشیاء ساده
الف .تبدیل گفتار به نوشتار
د .یادداشت کردن خاطرات روزانه
ج .توصیف یک صحنه
2ـ اگر خواسته باشیم چیزی را توصیف کنیم باید به کدام خصوصیات آن توجه داشته باشیم ؟
اندازه ـ رنگ ـ بو ـ لطافت و زبری ـ دوری و نزدیکی
4ـ در توصیف یک صحنه یا منظره باید به چه نکاتی توجه نمود؟
باید عالوه بر وصف کلی اشیاء  ،به طرز قرار گرفتن آنها  ،دوری و نزدیکی و رابطه ی آن ها توجه کنیم .
5ـ برای توصیف حاالت روحی و عاطفی یک فرد ویا ویژگی های ظاهری آن ها باید چگونه عمل نمود ؟
برای توصیف ویژگی های ظاهری باید به اعضای چهره ،قد ،چاقی و الغری فرد پرداخت و برای بیان حاالت روحی باید به رفتار فرد با دیگران توجه نمود.
6ـ برای خیال انگیز کردن نوشته موثرترین شیوه کدام است؟ جان بخشیدن به اشیاء
7ـ برای آن که بتوانیم به چیزی جان ببخشیم واز زبان آن چیز بنویسم  ،چه باید بکنیم ؟
باید خود را به جای آن چیز بگذاریم و شادی ها  ،غم ها  ،ترس ها و آرزوهایش را بیان کنیم .
8ـ نامه ها بر حسب نوع نگارش و گیرنده ی آن ها به چند دسته تقسیم می شود ؟
دوستانه  ،رسمی  ،اداری .
 -9با مقایسه ی کلمات زیر ،بگویید امالی کدام دسته درست است ؟ چرا ؟
ب  :مؤسس –جزء – سائل
الف  :مؤسس – جزء -سائل
گروه « ب» زیرا حرف همزه « ء » وقتی حرکت می گیرد که کلمه ی مختوم به آن  ،به واژه ی دیگر اضافه شود یعنی مضاف یا موصوف باشد ؛ مانند :جزء اول  -سوءهاضمه
 -01در هنگام تبدیل گفتار به نوشتار باید به چه نکاتی توجّه داشته باشیم؟
 -00عبارت عامیانه ی زیر را از زبان از زبان گفتار به زبا نوشتار تبدل کنید.
« یکی بود یکی نبود  ،غیر از خدا هیشکی نبود  ،یه درویش مار گیر بود  .روزی از روزا که در میدون شهر معرکه گرفته بودن  ,یکی از ماراش فرار کرد و رف تو بیابون  .مار گیر
بدبخت بند و بساطش را جمع کرد و دنبالش تو بیابون دوید» ...
 -12یک پدیده ی طبیعی را به دلخواه در چند سطر توصیف کنید .
 -12یک خاطره از دوران تحصل خود در چند سطر بنویسید.
 -13شرح حال خو یا یکی از اندیشمندان را در چند سطر بنویسید.
 -14یک پدیده ی طبیعی را به دلخواه و به شیوه ی جان بخشی در چند سطر توصیف کنید .
 -16از هر کدام از انواع نامه نمونه ای بنویسید.
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درس چهارم
1ـ هر جمله از چند بخش اساسی تشکیل شده است؟

ب .گزاره

دو بخش  :الف  .نهاد

2ـ انواع جمله را با توجه به اجزای تشکیل دهنده ی آن نام ببرید ؟ الف .جمله ی دوجزیی

ب .جمله ی سه جزئی(مفعول دار ـ متمم دارـ مسنددار)

ج .چهارجزئی

3ـ مفعول را تعریف کنید؟ با ذکر مثال :
گروه اسمی است که پس از آن نشانه ی « را »باشد یا بتوانیم این نشانه را به آن بیفزاییم .
مانند کلمه ی « کتاب » در جمله ی « رضا کتاب را خواند ».
4ـ مسند را تعریف کنید ؟ با ذکر مثال .
کلمه یا گروهی از کلمات است که فعل اسنادی به آن نیاز دارد  .مانند  « :سرد » در جمله ی « هوا سرد است ».
 -5فعل اسنادی عالوه بر« نهاد » به چه اجزای دیگری نیاز دارد ؟ مثال بزنید ؟
 -2متمم  :علی از تهران است .
 -1مسند علی دانش آموز است
متمم
مسند
6ـ فعل های اسنادی را نام ببرید؟ است  ،بود ،شد ،گشت ،گردید .
7ـ متمم را باذکر مثال تعریف کنید؟

گروه اسمی است که پس از حرف اضافه می آید و معنای فعل بدون آن ناتمام است

 8ـ حروف اضافه را نام ببرید؟ از ،به ،با ،بر ،در ،برای ،بی  ،درباره ی و..........
 9ـ جمله دو جزئی که از چه اجزائی تشکیل شده است ؟ نام ببرید .
مانند  :کبوتر پرید .
ب :گزاره (فعل )
الف  :نهاد
نهاد گزاره
11ـ جمله سه جزئی بر چند نوع است ؟ با ذکر مثال نام ببرید .
علی کتاب می خواند .
نهاد  +مفعول  +فعل
الف  .مفعول دار
علی به پدرش می نازد.
نهاد  +متمم  +فعل
ب  .متمم دار
علی دانش آموز است .
نهاد  +مسند  +فعل
ج .مسند دار
11ـ جمله چهار جزئی از چه اجزایی تشکیل شده است ؟ با ذکر مثال نام ببرید .
علی کتاب را از کتاب فروشی خرید.
نهاد +مفعول  +متمم +فعل
12ـ هسته گزاره چیست ؟ فعل
 -13کلماتی که عالوه بر اجزای اصلی جمله به آن اضافه می شوند را در اصطالح دستور زبان فارسی چه می نامند .و عمده ترین نشانه آنها چیست؟
قید ،نشانه ی عمده ی آنها این است که اگر از عبارت حذف شوند در معنای عبارت اخالل ایجاد نمی شود .
 – 14اجزای اصلی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید .
شدند  /،دانه ها پوسته ترکانیدند  /و به آرامی
آب
وقتی برف ها
فعل
مفعول
نهاد
مسند فعل
نهاد

از خاک
سر
مفعول متمم

بیرون کشیدند
فعل

 – 15در مورد شباهت ها تفاوت های دو جمله زیر گفت وگو کنید .
ب  :امسال زمستان دیرتر از پارسال آمد
الف  :زمستان آمد .
دو جمله ی باال دوجزئی وهر دو نیز درست و دستوری اند با این تفاوت که جمله ی « ب » عالوه بر اجزای اصلی ( نهاد و فعل ) گروه های دیگری نیز دارد که مفهوم جمله را
روشن تر و کامل تر می کنند .
 -16دو جمله ی زیر را با هم مقایسه کنید.
ب  :غم  ،دلش را گرفته بود .
الف  :پایش گرفته بود .
جمله ی « الف » دو جزئی است ؛ حال آن که در جمله ی « ب» فعل « گرفته بود » با شخصیت دادن به « غم » به معنای « پر کرده بود  /فرا گرفته بود » آمده ویک جمله ی سه
جزئی با مفعول ساخته است .
 -17اجزای اصلی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید
الف  :برادرم بنا به عادت روی زانوها یش نشسته بود .
فعل
نهاد

ب  :پدرم با غرور و سربلندی کارنامه ام را به مهمان ها نشان می داد .
فعل
متمم
مفعول
نهاد

ج  :فردوسی با صرف سی و پنج سال از بهترین سال های عمرش  ،شاهنامه را سرود .
فعل
مفعول
نهاد
د :کودکان داوطلب فروش نشریه ی «نسیم شمال » می شدند .
فعل
مسند
نهاد
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درس پنجم
 -1در کار ویرایش ،هر نوشته را باید از چه جهاتی بازبینی کرد ؟ محتوا ـ بیان ـ صحت و اعتبارـ دقت ـ نظم و آراستگی ـ عالئم نگارشی
2ـ ویرایش چیست ؟ بازبینی یک نوشته را از جهات گوناگون ویرایش می گویند .
3ـ ویراستار کیست؟ به کسی که کار بازبینی یک نوشته را از جهات گوناگون انجام می دهد ویراستار می گویند.
4ـ ویراستار برای ویرایش یک نوشته چه کارهایی را باید انجام دهد؟ ویراستار باید ضمن رعایت سبک صاحب نوشته یا مترجم خطاهای دستوری  ،حشو  ،تکرار و گزافه
گویی و عبارت های بی شیرازه و پریشان را سامان دهد.
5ـ چرا یک نوشته را ویرایش می کنیم ؟ زیرا نوشته هر چند علمی و دقیق باشد اگر زبانی ساده  ،شکلی آراسته و بیانی متناسب نداشته باشد بی تاثیر  ،دل گزا و خسته کننده
خواهد بود.
6ـ انواع ویرایش را نام ببریدو بگویید ؛ در هر نوع از انواع ویرایش یک نوشته را از چه جهاتی مورد بررسی قرار می دهد ؟
الف  .ویرایش فنی  ( :آراستگی ظاهری و نظم و ترتیب بخشیدن به اثر)
ب  .ویرایش تخصصی  ( :ناظر به جنبه ی علمی یا تخصصی اثر است ).
ج .ویرایش زبانی و ساختاری  ( :مربوط به جنبه های دستوری ،نگارشی و امالیی نوشته است ).
 -7بازبینی یک نوشته از جهت رعایت عالئم نگارشی؛ مربوط به کدام نوع ویرایش است ؟ ویرایش فنی
8ـ سطر اول هر بند یا پاراگراف در مقایسه با سطرهای دیگر همان بند ،چقدر بیشتراز حاشیه فاصله دارد؟ یک سانتی متر .
9ـ جمله « پدر علی از راه رسید» را به چند شکل می توان نشانه گذاری و معنی کرد؟
ب :پدر؛ علی از راه رسید.

الف :پدر!علی از راه رسید؟

د :پدرِعلی از راه رسید؟

ج  :پدرعلی از راه رسید.

11ـ جمله ی « بخشایش الزم نیست اعدامش کنید» را به کمک عالئم نگارشی ،می توان به چند صورت خواند؟
الف :بخشایش ؛الزم نیست اعدامش کنید.

ب :بخشایش الزم نیست ؛اعدامش کنید.

 -11موارد استفاده از نقطه ( ).را با ذکر مثال بنویسید
الف :در پایان جمله ها به جز جمله های پرسشی وتعجبی  .مانند  :هوا ابری است .
ب :پس از هر حرفی که به صورت نشانه ی اختصار به کار رفته باشد  .مانند  :ابن سینا متولد سال  424ه .ق .است .
 -12موارد استفاده از دونقطه (  ):را بیان کنید .
الف :قبل از نقل وقول

ب :هنگام برشمردن اجزای یک چیز ج :جلوی کلماتی که می خواهیم آنها را معنی کنیم

 -13موارد استفاده از ویرگول (  )،را با ذکر مثال نام ببرید .
الف  :میان عبارت ها یا جمله های غیر مستقل که در مجموع جمله ی کاملی را تشکیل می دهند .

مانند  :او باتالش بسیار  ،به مقصود رسید .

ب  :پس از منادا  .مانند  :خدایا  ،مرا عفو کن .
مانند  :همان جا  ،زیر آن درخت نشسته بودم.

ج  :هر جا کلمه یا عبارتی به عنوان توضیح ،در ضمن جمله یا عبارتی دیگر آورده شود .

د :بین چند کلمه که اسناد واحدی باشد  .مانند  :فردوسی ،سعدی  ،حافظ و مولو ی از بزرگان شعر فارسی هستند .
ه  :بین دو کلمه که ممکن است خواننده آن ها را با کسره ی اضافه بخواند  .مانند :پدر ،حسن را سر زنش کرد .
و :به جای مکث کوتاه در جمله .

مانند  :اگر شب ها همه قدر بودی  ،شب قدر بی قدر بودی .

 -14موارد استفاده از عالمت سؤال (؟) را بیان کنید .
الف  :در پایان جمله های پرسشی  .آیا تا کنون کتاب گلستان سعدی را خوانده ای ؟
ب :برای نشان دادن مفهوم تردید یا استهزا  .وفات حافظ در ( 121؟) اتفاق افتاد .

او نابغه (؟) است .

 – 15موارد استفاده از عالمت تعجب یا خطاب (! ) را بنویسید .
الف  :در پایان جمله ی تعجبی  ،تاکیدی  ،عاطفی .
ب  :پس از اصوات .

عجب روز گاری است !

هان ! ای دل عبرت بین

 -16موارد استفاده از گیومه «» را بنویسید .
الف  :سخنی که به طور مستقیم از جایی یا کسی نقل می شود .
مانند  :پیامبر فرمودند  « :طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است »
ب  :اسامی و عناوین واصطالحات علمی یا فنی ( فقط بار اول ) .مانند  «:صور خیال » از اجزای اصلی شعر است .
 -17موارد استفاده از نقطه ویرگول (؛ ) بیان کنید .
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الف  :برای جدا کردن جمله هایی که از جهت ساختمان و مفهوم مستقل به نظر می رسند ولی در یک عبارت طوالنی ،با یکدیگر بستگی معنایی دارند .
مثال  :دانش آموز باید درس بخواند ؛ منظم باشد وبه سخنان معلم گوش فرا دهد.
ب  :در بیان توضیح و مثال پیش از کلمه های «مثال » « ،فرضا »« ،یعنی » و ...
مثال  :هنگام نگارش باید خوب دید ؛ یعنی ،دقت داشت و هوشیار بود .
 -18موارد استفاده از خط فاصله (  )-را بنویسید .
الف  :درمکالمه بین اشخاص داستان ها یا نمایش نامه ها یا ذکر مکالمات تلفنی  ،در ابتدای جمله و از سر سطر به جای نام گوینده .
مانند  - :کجا بودی ؟

 -کتابخانه .

 -چه کتابی انتخاب کردی ؟ ......

ب  :هنگامی که دو کلمه بر روی هم دو جنبه ی مختلف از یک منظور را نشان دهند .مانند  :مباحث اجتماعی -روانی...
ج :به معنی «تا» و«به» برای بیان فواصل زمانی ومکانی  .مانند  :قطار تهران – مشهد حرکت کرد  .یا گروه سنی  13-1سال می توانند این کتاب را بخوانند .
د  :برای جدا کردن عبارت معترضه  .مانند  :حضرت علی – علیه السالم – فرمود ....
ه  :هر گاه کلمه ای در آخر سطر نگنجد ،با قرار داد یک خط فاصله بقیّه ی آن را در سطر بعد می نو یسیم .
 – 19موارد استفاده از سه نقطه ( )...را با ذکر مثال بنویسید .
الف  :برای نشان دادن جمالت و کلمات محذوف  .مانند  :کنایه  ،استعاره  ،مجاز و ...جنبه هایی از صور خیال را تشکیل می دهند.
ب  :سخن ناتمام  .مانند  :شما  ...شما  ...زبانم الل ...
ج  :برای نشان دادن کشش هجا در گفتار  .مانند  :سقف هر  ...ی ریخت .آها ...ی حسین ،کجایی ؟
د  :افتادگی کلمه یا کلماتی از یک نسخه ی خطی  .مانند  :اول چیزی که نگاه کنند روز قیامت نماز بود  .اگر تمام باشد وبه شرط بود بپذیرند و دیگر  ...چنان که باشد
بپذیرند .
 -21موارد استفاده ی از قالب [ ] را با ذکر مثال بیان کنید .
الف  :مطالبی که جزء اصل کالم نباشد  .مانند  :معلم  :خوشحالم که اعالم کنم کالس شما بین کالس های مدرسه باالترین نمره را کسب کرده است  [ .ابراز احساسات دانش
آموزان کالس ]
ب  :در تصحیح متون کلمات الحاقی یا توضیحات احتمالی در قالب گذاشته می شود  .مانند  :گفت  :من مردی طرّارم  [ ،تو] این زر به من امانت دادی ...
ج  :دستورهای اجرا یی در نمایش نامه ها  .مانند  :حسین [ بانیش خند ] فکر می کنید این کار به صالح شما باشد ؟
 -21موارد استفاده از کمانک  /پرانتز ( ) را با ذکر مثال بنویسید .
الف  :معنی و معادل یک کلمه  .مانند  :زندگی نامه (بیوگرافی ) و حسب حال ( اتوبیو گرافی ) دو حوزه ی مهم نگارشی هستند .
ب  :توضیح بیشتر  .مانند  :بنای واقع گرایی ( همان رئالیسم در مکاتب ادبی غربی ) بر حقیقت گویی است .
ج  :ذکر تاریخ  ،شهرت ،تخلص  ،نام سابق و ...مانند  :ابن سینا (  ) 424-317از نوابغ شرق و جامع علوم گوناگون بود.
 -22موارد استفاده از ممیز ( )/را بیان کنید .
الف  :برای جداکردن روز  ،ماه  ،سال .
ب  :برای جدا کردن مصراع های یک بیت .

مانند 15 / 11 /22 :
مانند  :آی آدم ها  /یک نفر دارد که دست و پای ...

 - 23موارد استفاده از ستاره ( * ) را نام ببرید .
الف  :برای توضیح یک کلمه در پاورقی .

ب :در آغاز یک سطر به نشانه ی شروع مطلب جدید .

 -24برای نشان دادن هر یک از موارد زیر از کدام عالیم نگارشی استفاده می شود .
الف  :برای نشان دادن نتیجه ی ترکیب چند جزءیا تجزیه یک کلمه .......... .
ج :برای نشان دادن انشعاب  .................. .آکالد {

پیکان

ب  :عال مت جمالت و کلمات مشابه  ............ .ایضا """""""""""""""""""""
د  :برای نشان دادن تساوی میان دو مطلب  ........ .تساوی =

 – 25دو نوشته ی زیر را ازنظر نگارشی با یکدیگر مقایسه کنید .
الف  :مجتبی مینوی بسال 1242ه ش در تهران متولد شد ،خاندان او از علماء تراز اول تهران بودند و گذشته گان او در این شهر مقام روحانی برجسته ای داشتند  .او در شهر
سامره تحصیل ابتدائی را شروع و پس از بازگشت به تهران در دارلفنون و دارالمعلّمین مرکزی به تحصیل ادامه داد .
ب :استاد مجتبی مینوی به سال  1242ه .ش  .در تهران متولّد شد  .خاندان او از علمای طراز اوّل تهران بودند و گذ شتگان اودر این شهر مقام روحانی برجسته ای
داشتند .
او تحصیل ابتدایی را در شهر سامره شروع کرد و پس از بازگشت به تهران ،در دارالفنون و دارالمعلّمین مرکزی به تحصیل ادامه داد .
در نوشته ی اوّل عال یم نگارشی به درستی به کار نرفته و قسمت اوّل نوشته از قسمت دوم آن جدا نشده است .هم چنین چند اشتباه نگارشی و غلط امالیی در متن دیده می شود
که همگی در نوشته ی دوم اصالح شده است .
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درس ششم
1ـ زبان انسان با مفهوم زبان در پدیده های دیگر چه تفاوتی دارد ؟ زبان انسان دارای ویژگی های شگفت انگیز وحتی اعجاب آمیزی است که در هیچ یک از پدیده های
دیگر یافت نمی شود .
2ـ مهمترین ویژگی های زبان انسان را نام ببرید .الف  .دو ساختی بودن

ب .زایایی

ج  .نابجایی و....

_3مهم ترین ویژگی زبان انسان چیست؟ آن را تعریف کنید .مهم ترین ویژگی زبان انسان دو ساختی بودن آن است و آن بدین معناست که در زبان انسان یک بار صداهای
بی معنا با یکدیگر ترکیب می شوند و ساخت های معنی دار را می  -سازند که به آن ها « نشانه » می گوییم و بار دیگر نشانه های معنی دار با هم ترکیب می شوند و در نهایت
پیام های کاملی را می سازند که آن ها را « جمله » می خوانیم .
4ـ دو ساختی بودن زبان انسان چه فایده ای دارد؟ موجب می شود که زبان های انسانی به چنان امکانات پیچیده و گسترده ای دست یابند که نظیر آن ها در زبان های
دیگر هرگز یافت نمی شود .
5ـ منظور از زایایی زبان انسان چیست ؟ مثال بزنید  .آن است که ما می توانیم به کمک نظام زبان که خود محدود است  .جمالت نامحدودی بسازیم ؛ حتی جمالتی را که از
پیش وجود نداشته اند .مانند  :ابرها پاورچین پاورچین وارد شدند.
6ـ منظور از نابجایی زبان انسان چیست؟ مثال بزنید  .آن است که ما می توانیم درباره ی چیزهایی حرف بزنیم که اکنون حاضر نیستند یا حتی اصال وجود ندارند  .مانند :
حرف زدن درباره ی آدم برفی ـ حافظ
7ـ شکل های گوناگون زبان انسان را نام ببرید  .گونه ـ لهجه ـ گویش
8ـ گونه را به عنوان یکی از شکل های زبان تعریف کنید  .به شکل هایی از یک زبان گفته می شود که هر کدام در جا و موقعیت معینی به کار می روند .
 -9با وجود این که ما در طول روز از گونه های زبانی گوناگون استفاده می کنیم  ،چرا متوجّه تفاوت های بسیار زیاد آن
با یک دیگر نمی شویم ؟ چون ما هر گونه ی زبانی را در جای خودش به کار می بریم متوجّه تفاوت آن ها با یک دیگر نمی شویم  .کافی است جای گونه های زبانی را به عمد عوض
کنیم تا به تفاوت عظیم بین آن ها پی ببریم .
11ـ لهجه چیست ؟ به شکل هایی از یک زبان گفته می شود که فقط در تلفظ با هم فرق دارند.
11ـ گویش را تعریف کنید  .به شکل هایی از زبان گفته می شود که عالوه بر تلفظ در انتخاب کلمات و قواعد دستوری نیز با هم فرق داشته باشند.
 -12وجود شکل های گوناگون در هر زبان انسانی نشان دهنده ی چیست ؟ نشان دهند ه ی آن است که زبا ن انسانی درمعرض تغییر و تحول است .
 -13تفاوت معنایی کلمه ی زبان را در نمونه های زیر بیان کنید .
الف  :خوراک زبان  :زبان نام عضوی از بدن است .
ب  :زبان رنگ ها  :زبان به صورت استعاری به کار رفته است و مساوی یک پیام می باشد .
ج  :زبان پرندگان  :مساوی با آواز است و مفهوم استعاری دارد و ویژگی های زبان انسان را ندارد چون تک ساختی است .
د  :زبان فارسی  :یکی از زبان های واقعی انسانی است و تعریف زبان شامل آن می شود .
14ـ گویش های هر زبان به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید و هر یک را به اختصار تعریف کنید .
الف  :گویش های جغرافیایی

آن شکل اززبان است که به ناحیه ای خاص تعّلق دارد.

ب  :گویش های اجتماعی

آن شکل از زبان است که به طبقه اجتماعی خاص متعّلق است .

ج  :گویش های تاریخی

آن شکل از زبان است که به دوره ی خاصی از ادوار گذشته یک زبان متعّلق است

د  :گویش های معیار

آن شکل از زبان است که بین تمام اقشار جامعه رواج دارد .

15ـ تغییر و تحول زبان انسان ناشی از چه عواملی است .
ناشی از قرار گرفتن آن در موقعیت ها ،مکان ها و زمان های مختلف یا استفاده های مختلف طبقات و گروههای اجتماعی و یا اشخاص منفرد است.
 – 16برای هر یک از ویژگی های زایایی و نابه جایی زبان دو مثال بزنید .
الف  :ویژگی زایایی :
 -1تخته سیاه در حالی که خود را به دیوار چسپانده بود ،با حیرت به بچّه ها نگاه می کرد .
 -2ردیف نامنظّم نیمکت ها ی کالس؛ به صف بچّه های کالس اوّل ابتدایی می مانست .
ب  :ویژگی نابه جایی :
 -1در آینده آب کره ی ماه با لوله کشی از طریق زمین تأمین می شود .
 -2غار نشینان حیوانات را برای گوشت و پوستشان شکار می کردند .
-17برای نشان دادن دو ساختی بودن زبان دو مثال بزنید .
 -1با ترکیب واج های  /ک  ،ــــ  ،ت  ،ا  ،ب  ،ر ،د  ،و  ،س  ،ت  ،ــــَ  ،م  /نشانه های « کتاب » « ،را » ،
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« دوست » و « دارم » را می سازیم و سپس با این واژه ها جمله ی «کتاب را دو ست دارم  » .را می نویسیم .
 -2با ترکیب واج های  /ش  ،ــــ ،ع  ،ر  /واژه ی « شعر» را می سازیم و سپس با ترکیب واژه های « شعر »
 « ،آفرینش »  « ،زیبایی » و « است » جمله ی « شعر آفرینش زیبایی است  » .را می نویسیم .

درس هفتم
1ـ به کمک امالی تقریری چه مهارت هایی را کسب می کنیم ؟ نام ببرید.
ب  :بیان کردن

الف  :گوش کردن

ج :نوشتن

د  :خواندن

2ـ تقریر یعنی چه؟ و منظور از امالی تقریری چیست؟ تقریر یعنی بیان کردن و امالی تقریری آن است که معلم متن امال را به تدریج قرائت کند و ما آن را بنویسیم .
3ـ چرا نباید معلم در هنگام امال گفتن  ،متن مورد نظر را از دو بار بیشتر تکرار نکند.
برای اینکه دانش آموز بیشتر دقت کند واز حافظه ی خود کمک بگیرد و در یاداشت کردن سخنان دبیران وافراد دیگر سرعت عمل داشته باشد.
 _4فواید امالی تقریری را بیان کنید .
ب  :آشنایی باتلفظ صحیح کلمه ها و جمله ها

الف :کسب مهارت گوش کردن
ج :تقویت دقت و حافظه

د :درک بهتر شنیده ها

ه :تبدیل گفتار به نوشتار

و  :درست ،زیبا و خوانا نوشتن شنیده ها .

5ـ در جمله ی زیر کدام کلمه از نظر نگارش غلط به کار رفته است ؟ چرا؟
«نوع بیماری پس از تحقیقات و آزمایشات متعّدّد شناخته شد» .
کلمه ی « آزمایشات »غلط بکار رفته است زیرا این کلمه ی فارسی با عالمت جمع عربی جمع بسته شده است.
 -6چرا جمع بستن کلمه ی« تحقیق» با« ات» درست است ولی جمع بستن کلماتی مانند «:سفارش  ،گزارش و »...نادرست می باشد ؟
کلمه ی تحقیق یک واژه ی عربی است لذا جمع بستن آن با« ات» صحیح می باشد ولی سفارش و گزارش از واژه های فارسی به شمار می آیند و جمع بستن آن ها با
عالمت جمع عربی نادرست تلقی می شود .
 -7امالی صحیح کلمات زیر را با خط تحریری بنویسید .
تهییه ی لباس  -تعین قیمت  -نامه ی مذبور  -مللوک گذشته  -تشکّر و سپاس گذاری  -راجب درس
بقض وکینه -

اظالل و گمرا هی  -رضیلت های اخالقی  -شمشیر همایل – تضادّ و تباق  -قنا و ثروت

* * * * * *
تهیّه ی لباس  -تعیین قیمت  -نامه ی مزبور  -ملوک گذشته  -تشکّر و سپاس گزاری  -راجع به درس
بغض و کینه  -اضالل و گمراهی – رذیلت های اخالقی  -شمشیر همایل  -تضادّ و طباق  -غنا و ثروت

درس هشتم
 -1مهم ترین واصلی ترین عضو گزاره چیست ؟ ودست کم از چند تکواژ تشکیل شده است ؟ گروه فعلی اصلی ترین ومهم ترین عضو گزاره است ودست کم دو تکواژ ( بن
فعل  +شناسه ) دارد .
2ـ ویژگی های فعل را نام ببرید .
الف  :شخص

ب  :زمان

ج  :گذر (الزم و متعدی)

د :معلوم و مجهول

هـ  :وجه

 -3هر فعل در زبان فارسی به چه وسیله ای شخص انجام دهنده ی خود را نشان می دهد؟ به وسیله ی شناسه
4ـ هر فعل در زبان فارسی چند شخص دارد؟نام ببرید  .شش شخص دارد .
 -1اوّل شخص مفرد ( گوینده)

 -4اوّل شخص جمع ( گویندگان )

 -2دوم شخص مفرد ( شنونده )

 -5دوم شخص جمع (شنوندگان )

 -3سوم شخص مفرد ( دیگری )

 -6سوم شخص جمع (دیگران )

 – 5شناسه چیست ؟ تکواژی است که شخص انجام دهنده ی فعل را معیّن می کند .

جزوهی درس زبان فارسی  - 1اوّل متوسطه
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 -6شناسه های فعل را در زبان فارسی نام ببرید .
 -1اوّل شخص مفرد ( گوینده) ـ ـَ م
ـ یم

 -2دوم شخص مفرد ( شنونده ) ـ ی  -3سوم شخص مفرد ( دیگری ) ـ ـَ د /

 -5دوم شخص جمع (شنوند گان) ـ ید

 -4اوّل شخص جمع ( گویندگان )

 -6سوم شخص جمع (دیگران ) ـ ـَ ند توجه  :شناسه های ماضی و مضارع جز در سوم شخص مفرد یکسان اند .

شناسه ی سوم شخص مفرد مضارع «ـ ـَ د » وسناسه ی سوم شخص مفرد ماضی ـ به جز ماضی التزامی ـ صفر است ؛ یعنی  ،نشانه ی ظاهر ندارد؛ نبود نشانه ی ظاهری را با
( شناسه ی صفر ) نشان می دهیم .
 – 7بن فعل چیست ؟ آن بخش از فعل است که در همه ی ساخت های فعل مشترک باشد .
 -8بن فعل بر چند نوع است ؟ روش به دست آوردن هر یک را بنویسید  .بر دو نوع است  -1بن ماضی
طریقه ی به دست آ وردن بن ماضی = مصدر -

 -2بن مضارع

ـ ن (عالمت مصدر ) مانند  :دیدن  -ـ ن

طریفه ی به دست آوردن بن مضارع = فعل امر مفرد  « -ب » آغازی

=

دید

مانند  :ببین  « -ب » آغازی = بین

 -9روش بدست آوردن صفت مفعولی چگونه است ؟
صفت مفعولی = بن ماضی  +ه

مانند  :گفت  +ه = گفته  /دید  +ه = دیده  /رفت  +ه = رفته

 -11چگونگی ساخت فعل ها ی ماضی را با ذکر مثال بیان کنید
الف :ماضی ساده = بن ماضی +شناسه های ماضی  .مانند  :گفت +م ،ی  ،ـ  ،یم ،ید ،ند ـــــــ گفتم  ،گفتی  ،گفت ....
ب .ماضی استمراری = می  +ماضی ساده  .مانند  :می  +گفتم ،گفتی ،گفت و  ...ـــــــ می گفتم می گفتی می گفت ....
ج .ماضی بعید = صفت مفعولی  +بودم ،بودی ،بود و ...مانند  :گفته  +بودم  ،بودی  ،بود و  ..ـــ گفته بودم ،گفته بودی  ،گفته بود
د :ماضی نقلی = صفت مفعولی  +ام ،ای ،است ،ایم ،اید ،اند .
هـ  :ماضی التزامی= صفت مفعولی  +باشم  ،باشی  ،باشد و...

مانند :گفته ام ،گفته ای  ،گفته است و ...
مانند  :گفته باشم  ،گفته باشی  ،گفته باشد و....

 -11چگونگی ساخت فعل های مضارع را با ذکر مثال بیان کنید .
الف  :مضارع اخباری = می  +بن مضارع  +شناسه مضارع ( ـ م  ،ی  ،ـ د  ،و) ...
مانند  :می  +رو  +ـ م  ،ی  ،ـ د و = ...می روم  ،می روی  ،می رود  ،و....
ب :مضارع التزامی = ب  +بن مضارع +شناسه مضارع ( ـ م  ،ی  ،ـ د  ،و).....
ب  +رو  +ـ م  ،ی  ،ـ د  ،و = ....بروم ،بروی  ،برود  ،و....
 -12چگونگی ساخت فعل آینده (مستقبل ) را با ذکر مثال بیان کنید.
فعل مستقبل ( آینده ) = خواهم ،خواهی ،خواهد ،و + ...بن ماضی فعل مورد نظر .
مانند  :خواهم رفت  ،خواهی رفت  ،خواهد رفت  ،و ........
 13ـ نقش نمای اضافی در زبان فارسی از چه جهتی اهمیّت دارد؟
از این جهت که موجب ایجاز و اختصار در کالم می شوند.
( احمد کتاب دارد  ،کتاب را خواندم).کتاب ِ احمد را خواندم.
نقش نمای اضافه
 -14از فعل های ( نشسته است  ،می نگریست  ،نمی پذیرد  ،می دود ) موارد خواسته شده ی زیر را بنویسید .
الف :مصدر :

نشستن  -نگریستن  -پذیرفتن  -دویدن .

ب  :بن ماضی :

نشست  -نگریست  -پذیرفت  -دوید .

ج  :بن مضارع :

نشین -

نگر

-

ز  :مضارع التزامی  :بنشینم  -بنگرم -

پذیر

-

دو .

بپذیرم  -بدوم

د  :ماضی بعید  :نشسته بودم  -نگریسته بودم  -پذیرفته بودم  -دویده بودم .
ه :ماضی استمراری  :می نشستم  -می نگریستم  -می پذیرفتم  -می دویدم .
و  :ماضی التزامی  :نشسته باشم  -نگریسته با شم  -پذیرفته باشم  -دویده باشم .
ح  :آینده (مستقبل )  :خواهم نشست  -خواهم نگریست  -خواهم پذیرفت  -خواهم دوید .
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درس نهم
1ـ زبان به اعتبار شیوه ی بیان برچند گونه است ؟ نام ببرید  .بردو گونه است  :الف  :علمی

ب :ادبی

 -2زبان نوشته ی علمی چگونه است ؟ صریح  ،دقیق  ،گویا و بی ابهام است .
 -3زبان نوشته ی ادبی چگونه است ؟ غیر صریح و غیر مستقیم است .
 -4زبان علمی و زبان ادبی هر یک چه کاربردی دارند؟ زبان علمی برای انتقال مستقیم مفاهیم دقیق علمی به کار می رود و زبان ادبی بیشتر به آفرینش آثار ادبی اختصاص
دارد .
 5ـ ویژگی ها ی نوشته های ادبی را بنویسید .
 -1در نوشته ی ادبی نویسنده به الفاظ و روابط و مناسبات ظریف آنها توجّه دارد .
 -2درنوشته ی ادبی از آرایه های ادبی مانند تشبیه  ،استعاره  ،کنایه و ..بهره می گیرند
 -3زبا ن نوشته ی ادبی غیر روشن  ،غیر صریح و دارای ابهام است .
 -4نویسنده ی نوشته ی ادبی می کوشد تا ضمن آن که مقصود خود را با بیانی زیبا  ،بازگو کند بر رفتار مخاطب نیز اثر بگذارد و حتّی او را به واکنش و هم حسی وا دارد و با
خود همدل و همراه سازد.
6ـ ویژگی ها و مشخصات نوشته ی علمی را بنویسید .
 -1در نوشته ی علمی الفاظ در معنای حقیقی خود به کار می روند .
 -2در نوشته ی علمی نویسنده مقصود خود را به طور مستقیم و صریح و دقیق بیان می کند .
 -3در نوشته ی علمی روابط واژه ها ومناسبات ظریف آن ها و آرایه های ادبی مورد توجه نویسنده قرار نمی گیرد.
 -7چرا در نوشته ی ادبی نویسنده ازآرایه های ادبی برای توصیف و تصویر معانی ذهنی و بیان احساسات درونی خود بهره می گیرد ؟ زیرا زبان معمولی به خوبی
از عهدی بیان تجربیّات عاطفی  ،هنری  ،دینی و عرفانی برنمی آید .
 – 8تفاوت زبان علمی و ادبی را بیان کنید .
 -1درنوشته ی ادبی  ،نویسنده تعمّد دارد مخاطب را به خود الفاظ ،روابط ومناسبات ظریف آن ها متوجه سازد درحالی که در نوشته ی علمی  ،نویسنده ،می کوشد مطالب را به
گونه ای بیان کند که خواننده  ،بی نیاز از تأمل در الفاظ ،مقصود را در یابد .
 -2در نوشته ی علمی چند پهلو نوشتن ،به طوری که بتوان از هر کلمه برداشت های متعدّد کرد ،عیب و نقص به شمار می آید  .درحالی که همین ویژگی  ،در نوشته ی ادبی
حسن وزیبایی می آفریند .
 -3در نوشته ی ادبی  ،نویسنده برای توصیف وبیان احساسات درونی خود و ....از آرایه های ادبی بهره می گیرد درحالی که در نوشته های علمی  ،این گونه نیست ( یعنی در
نوشته ی علمی ،از آرایه ی ادبی استفاده نمی شود ).
 -4در نوشته ی ادبی  ،نویسنده از زبان فقط برای بیان هدف و مقصود خود استفاده نمی کند  ،بلکه می خواهد بر رفتار مخاطب اثر بگذارد وحتّی اورا به واکنش و هم حسّی با
وادارد  .درحالی که در نوشته ی علمی نویسنده از زبان برای بیان هدف و مقصود خود استفاده می کند .
 -9بر جستگی ها ادبی و زیبایی های هنری را در عبارات زیر مشخص کنید .
الف  :یک تک بوته ی کوتاه مغیالن وسط یک بیابان دراز ،یک قصیده ی بلند است .
در این عبارت  ،نویسنده تک بوته ی مغیالن را به یک قصیده ی بلند تشبیه کرده و با آوردن واژه های « کوتاه – بلند – دراز» تناسبی زیبا پدید آورده است  .این واژه ها ،
خواننده را به تأمل بر می انگیزد .
ب  :ترس سایه ای گذرا بر خاطرم افکند  .همچون گذر سایه ی گنجشک دیر کرده ای در نیمه ی روز چلّه ی تابستان بر دشتی بایر .
در این عبارت  ،نویسند ه برای ترس « سایه » قایل شده وآن را از نظر « گذرا » بودن  ،به «سایه ی گنجشگ»  ،گنجشکی که از یاران جدا مانده  ،تشبیه کرده است .
 -11عواملی را که در نوشته ها ی ادبی کاربرد دارند  ،نام ببرید .
تشبیه – جان بخشیدن ( تشخیص ) – کنایه – استعاره  -سجع  -تضاد  -مراعات النظیر – و ....
 -11زبان نوشته ی زیرعلمی است ؟ یا ادبی  .چرا؟
« آفتاب غروب در میان ابر های سرخ می درخشید ،پایان روزی طوفانی بود وباران در مجمر سوزان مغرب  ،چون شراره های آتش به نظر می رسید » .
زبان نوشته ی باال ادبی می باشد زیرا در آن از آرایه های ادبی استفاده شده است و پیام آن به طور غیر مستقیم و غیر صریح بیان گردیده است .
 -12زبان نوشته ی زیرعلمی است ؟ یا ادبی  .چرا ؟
« اسطوره در در لغت به معنی افسانه و قصّه است ودر اصطالح به قصّه ای اطالق می شود که ظاهراًمنشأ تاریخی نامعلومی دارد ».
زبان نوشته ی باال علمی می باشد؛ زیرا  ،هر لفظی درمعنای حقیقی خود به کار رفته است و پیام آن صریح  ،گویا ،و بی ابهام می باشد  .ودر آن هیچ یک از آرایه های ادبی به
چشم نمی خورد .
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 -13با کلمات زیر یک نوشته ی ادبی بنویسید .
« بابونه – وحشی  -شقایق  -آفتاب  -نم نم – غلتید »
آفتاب بامدادی نور طالیی رنگ خود را به دشت هدیه کرده بود .پس از نم نم بارانی که شب گذشته دشت را شسته بود ،الله  ،بابونه و گل های وحشی دیگر پر از زیبایی و طراوت
شده بودند  .پرنده ای بر سبزه ها غلتید و پر های خود را با قطره های شبنم شست و شو داد .

درس دهم
1ـ فعل از نظر ویژگی گذر به چند دسته تقسیم می شود؟
الف  :ناگذر

د  :دو وجهی

ب  :گذرا

2ـ فعل ناگذر به چه فعلی گفته می شود ؟ فعلی است که برای ساختن یک جمله ی دستوری تنها به نهاد نیاز دارد .
مانند  :فعل « دویدند » در جمله ی «دانش آموزان دویدند».
3ـ فعل گذرا به چه فعلی گفته می شود؟ فعلی است که برای ساختن یک جمله ی دستوری عالوه بر نهاد به یک یا دو گروه اسمی دیگر نیاز دارد .
مانند  :فعل « خواند » در جمله ی « جعفر کتاب را خواند ».
 -4انواع فعل های گذرا را نام ببرید با ذکر مثال .
 -1فعل های گذرا به مفعول

مانند  :رضا کتاب را آورد .

 -2فعل های گذرا به مسند

مانند  :هوا سرد است .

 -3فعل های گذرا به متمّم

مانند  :علی با دشمن جنگید.

 -4فعل های گذرا به مفعول و متمّم مانند  :علی کتاب را از کتابفروشی خرید.
 -5فعل گذرا به مفعول به چه فعلی گفته می شود ؟
به فعلی گفته می شود که برای ساختن یک جمله ی دستوری عالوه بر نهاد به مفعول نیز نیاز دارد.برای تشخیص گذرا به مفعول بودن این دسته از افعال از پرسش ( چه کسی را /
چه چیزی را )  +فعل  ،استفاده می کنیم ؛ اگر پرسش قابل طرح باشد فعل را گذرا به مفعول به حساب می آوریم ؛ مانند فعل های « دید و خواند »  :چه کسی را دید ؟  /چه
چیزی را خواند ؟
امّا فعل ها یی مانند « آمد و نشست » گذرا به مفعول نیسند چون این گونه پرسش ها در مورد آن ها قابل طرح نسیت .
(چه کسی /چه چیزی را آمد ؟ یا چه کسی /چه چیزی را نشست ؟)
 -6چند نمونه از فعل های گذرا به مفعول را نام ببرید  .فعل هایی که ازمصدرهای زیر ساخته می شوند،گذرا به مفعول اند.
آوردن -بردن  -دیدن  -پوشیدن – ساختن – برگزیدن – نوشتن – کاشتن – پاشیدن – بافتن – آشامیدن – شناختن و...
 -7طریقه ی گذرا کردن فعل های ناگذر را بنویسید.
الف  :بن مضارع فعل ناگذر  +ان = بن مضارع فعل گذرا شده

مانند  :ازمصدر« چرخیدن »  :چرخ  +ان = چرخان

ب  :بن مضارع گذرا شده  +د  /ید = بن ماضی گذرا شده

مانند  :چرخان  +د  /ید = چرخاند  /چرخانید

 -8فعل گذرا به متمّم به چه فعلی گفته می شود ؟
به فعلی گفته می شود که برای ساختن یک جمله ی دستوری عالوه بر نهاد به متمّم نیز نیاز دارد.
مانند :

ـ علی به پدرش می نازد .

ـ ما از این سفر چشم پوشیدیم .

 -9با توجّه به جمله های زیر بگویید که فعل« نشست » گذرا به متمّم است ؟یا نا گذر .
ب  :اودر کالس نشست .
الف  :مهرش در دل معلّم نشست .
در جمله ی «الف »فعل « نشست » گذرا به متمّم است  ،زیرا به معنی « قرار گرفت » می باشد و نمی توان متمّم را « در دل معّلم » از جمله خذف نمود ؛ ولی در جمله دوم
ناگذر است  ،چون می توان متمّم را « در کالس » خذف کرد بدون اینکه معنای جمله غلط شود .
 -11جمله « کودک می ترسید » گذرا است یا نا گذر ؟
گذرا به متمّم است  ،زیرا فعل « می ترسید » عالوه بر نهاد به متمّم نیز نیاز دارد ؛ولی در جمله فوق به قرینه حذف شده است  « .کودک از تاریکی می ترسید ».
 -11اسم ها وصفت ها یی را که نیاز به متمّم دارند ،با ذکر مثال نام ببرید .
عالقه  :اوبه مطالعه عالقه ی زیادی دارد .
راضی  :راضی به زحمت شما نیستم .
گذشتن  :گذشتن از خود اراده ی قوی می خواهد .
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 :لیوان پر از آب است .

پر
خالی

 :انگار قلبش خالی از محبّت است .

امتناع

 :امتناع از خوردن برای برای سالمتی او خوب بود .

 12ـ فعل گذرا به مسند به چه فعلی گفته می شود ؟
به فعلی گفته می شود که برای ساختن یک جمله ی دستوری عالوه بر نهاد به مسند نیز نیاز دارد .
مانند  :احمد دانش آموز است .
13ـ به افعالی که عالوه برنهاد ؛ مسند می گیرند دراصطالح دستور زبان فارسی چه می گویند ؟ این افعال رانام ببرید .
فعل اسنادی یا فعل ربطی گفته می شود ،که عبارتند از  :است  ،بود ،شد ،گشت  ،گردید.
 -14جمله ی « حالت او شبیه به عارفان بود » گذرا به متمّم است ؟ یا گذرا به مسند  .گذرا به مسند است .
در این جمله  ،وجود متمّم «به عارفان » اجباری است .البته فعل بود به « متمّم » نیازی ندارد امّا مسند « شبیه » که اسم است  ،به آن احتیاج دارد« :شبیه به  »...؛به همین دلیل
،این جمله را سه جزئی مسند دار میدانیم که آن « شبیه به عارفان » است .
 15ـ فعل گذرا به مفعول و متمّم به چه فعلی گفته می شود؟
به فعلی گفته می شود که برای ساختن یک جمله ی دستوری عالوه بر نهاد به مفعول ومتمّم نیز نیاز دارد .
مانند :قریش فرزندان خود را به زنان اصیل بادیه نشین می سپردند .
دانش آموزان تصویر هایی را به دیوار نصب کردند
 16ـ فعل دووجهی به چه فعلی گفته می شود؟ مثال بزنید ؟
به فعلی گفته می شود که بدون تغییر معنابه دو صورت «گذرا به مفعول » و « ناگذر » به کار می رود .
مانند فعل « پخت » در جمالت  -1 :آشپز غذا را پخت  « .گذرا به مفعول »  -2غذا پخت  «.نا گذر »
 -17چند نمونه از مصدر هایی را که از آن ها فعل دو وجهی ساخته می شود را نام ببرید .
شکستن – پختن – ریختن – بریدن – گداختن – دریدن – گسستن – سوختن – پژمردن
18ـ چرا به کار بردن کلماتی مانند« گاهاً و تلفنًاً» در زبان فارسی نادرست است؟ شکل درست آن را بنویسید ؟
زیرا تنوین ـــًــ از نشانه های مخصوص کلمات عربی است لذا به کار بردن آن با کلمات غیر عربی ( کلمات فارسی و
کلمات دخیل در زبان فارسی غیر عربی ) جایز نیست .و به جای این کلمات می توان از واژه های « گاهی و تلفنی » استفاده نمود .
 -19کلمه « دخیل » در اصطالح دستور زبان فارسی به چه کلمه ای گفته می شود ؟
کلمه ای که فارسی نیست ولی در زبا فارسی داخل شده و رواج یافته است « دخیل » می گویند  .کلمه ی دخیل عربی مانند « کتاب »  « ،مداد » و ...کلمه ی دخیل غیر عربی
مانند « پست »  « ،کالس » و ...
 -21چرا به کار بردن ـًـ با کلمه ی « شخص » جایز است ؟ولی با کلمه ی « ناچار » جایز نیست ؟
زیرا کلمه ی « ناچار » یک واژه ی فارسی است وتنوین ــــًـــ از عالیم مخصوص کامات عربی می باشد و به کار بردن آن با کلمه ی «ناچار » به صورت « ناچاراً »نادرست است
.ولی کلمه ی « شخص » یک واژه ی عربی می باشد وبه کار بردن تنوین «ــــًـــ » همراه آن به صورت « شخصاً » اشکالی ندارد .

درس یازدهم
1ـ غرض از مقایسه چیست؟ هدف از مقایسه روشن کردن معنی و مفهوم ،بیان شباهت ها و تفاوت ها ی درجات و ویژگی های دو یا چند چیز است.
2ـ مقایسه معموالً بین چه پدیده هایی صورت می گیرد ؟ مقایسه معموالًبین دو یا چند پدیده صورت می گیرد که یکسان و مشابه یکدیگر واز هر نظر قابل مقایسه باشند مانند
مقایسه ی بین دو انسان  ،دو شاعر  ،چند تفکّر  ،چند شئی و ...
3ـ به چه منظور گاهی اوقات در کار نوشتن از «تشبیه» استفاده می کنیم ؟ زیرا می خواهیم مفاهیم غیر قابل فهم ودشوار را از این طریق  ،قابل فهم و محسوس وملموس
نماییم  .تا خواننده بتواند منظور ما را راحت تر و بهتر درک کند .
4ـ بشر به چه منظور در کار نوشتن بیشتر از مقایسه کمک می گیرد ؟ به این منظور که بتواند مفهوم وموضوع مورد نظر خود را روشن بیان کند ویا شباهت ها ،تفاوت ها و
درجات و مراتب دو چیز را بهتر نشان دهد .
 – 5چرا بشر در کار نوشتن سعی می کند بیشتر از مقایسه استفاد نماید ؟ زیرا مقایسه حّد و مرز دو یا چند مفهوم را بهتر و دقیق تر بیان می کند .
6ـ چرا در ادبیّات گذشته  ،خصوصاً ادبیات عرفانی از «تمثیل»بسیار استفاده می شده است ؟ زیرا با تمثیل ،امکان مقایسه فراهم می گردد و در نتیجه مفاهیم مورد نظر
آسانتر بیان می شوند.
7ـ مقایسه چه فایده ای دارد ؟ باعث می شود نویسنده بتواند به وسیله ی آن مفاهیم غیر قابل فهم ودشوار را محسوس و ملموس و قابل فهم نماید .
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8ـ در نوشته ای که از کتاب « تات نشین های بلوک زهر ا » اثر جالل آل احمد در درس یازدهم ازکتاب زبان فارسی «  »1انتخاب شده،نویسنده جماعت
روستایی سگز آباد و ابراهیم آباد را از چه طریقی معرفی کرده است ؟ از طریق مقایسه ،نویسنده تغییرات پیش آمده در اخالق و رفتار ابراهیم آبادی ها را در مقایسه
با روستای سگزآباد برای خواننده روشن می کند و با این مقایسه ضمن آشکار تر شدن تغییرات  ،ویژگی های متفاوت هر دو روستا را هم معرفی می کند.
9ـ یک نویسنده در هنگام مقایسه ی دو چیز ممکن است ،چگونه عمل کند.
ممکن است به بیان تفاوت ها و شباهتهای دو پدیده بپردازد یا ویژگی های دو پدیده را بیان کند.
 -11آزادی را با چه چیزهایی می توان مقایسه کرد ؟ آزادی را باچیز هایی می توان مقایسه کرد که میان آن ها همسانی و سنخیّت و پیوند باشد .مانند  :بردگی – آزادگی -
پرنده  -اسارت و....
 -11نمونه هایی از آیات قرآنی را که در آن ها دو چیز مقایسه شده است  ،بیان کنید .
الف  :الیستوی اصحاب النّار و اصحاب الجنّه ( الحشر )27 /
ب  :هل یستو االعمی والبصیر افال تفکّرون  7انعام 57 /
ج  :هل یستوی الّذین یعلمون والّذین ال یعلمون ( .الزّمر ) 9 /
 -12در باره ی « خانه و مدرسه » به شیوه ی مقایسه یک بند بنویسید .
13ـ غزل و قصیده را با هم مقایسه کنید و شباهت ها و تفاوت ها ی آن ها را بگویید .
14ـ یک قطعه شعر نیمایی را با یک قطعه شعر سنّتی مقایسه کنید و تفاوت های آن ها را بگویید .
15ـ زبان گفتاری و زبان نوشتاری را با هم مقایسه کنید و سه مورد از تفاوت های آن ها را بنویسید .
16ـ نمایش نامه های حماسی و درام را با بیان ویژگی های هرکدام با یکدیگر مقایسه کنید .
17ـ چرا جمله « پیامبر اسالم ـ صلی اهلل ـ فرمود :من معّلم برانگیخته شده ام » از نظر نگارشی نادرست است ؟
چون در این عبارت از جمله ی دعایی کلمه «علیه و آله » حذف شده است و این امر باعث گردیده که ،معنای آن ناقص شود ( پیامبر اسالم «درود خداوند باد » فرمود )....
شکل درست جمله ی باال= پیامبر اسالم ـ صلی اهلل علیه وآله وسّلم ـ فرمود  :من معلّم بر انگیخته شده ام .

درس دوازدهم
 -1گروه را در اصطالح دستور زبان فارسی تعریف کنید.
واژه های متوالی را که در جمله به اتفاق هم نقش نحوی ایفا می کنند ،گروه می نامند .
مانند  :در حال حاضر مهم ترین مسئله ی متخصّصانِ تعلیم وتربیت ،کاهش مشهود توانایی خواندن ونوشتن
3
2
1
در میان فارغ التّحصیالن و دانشجویان دانشگاه است  ( .این جمله از پنج گروه تشکیل شده است )
5
4
 -2چگونه می توانیم گروه های یک جمله را از هم تفکیک کنیم ؟
برای تجزیه ی یک جمله به گروه های تشکیل دهنده اش و تشخیص مرز میان گروه ها شیوه هایی وجود دارد که به قرار زیر است .
الف ) روش حذف کردن  :اگر بتوان چند واژه ی متوالی را حذف کرد ،بی آن که به دستوری بودن جمله لطمه ای وارد شود ،این واژگان متوالی یک گروه شمرده می
مانند گروه « در حال حاضر » در مثال سؤال « »1
شود در ساخت جمله نقش نحوی خاصّی ایفا می کند .
ب ) روش جایگزین پذیری  :به عنوان مثال می توان در نمونه مثال سؤال « »1واژه ی « مسئله » یا گروه
« مسئله ی اصلی »را به جای گروه «  »2درجمله نشاند بی آن که به ساخت نحوی جمله آسیبی برسد .
ج ) روش جابه جایی  :معموالً یک گروه مستقل را می توان در جمله جابه جا کرد .به عنوان مثال می توان در مثال ذکر شده در سؤال « »1گروه های آن را به شکل های
گوناگون جا به جا نمود بدون اینکه در معنی جمله اخالل ایجاد شود .مانند) 5 – 3 – 4 – 1 – 2 / 5 – 2 – 1 – 4 – 3 ( :
 -3گروه اسمی را تعریف کنید .
گروه اسمی یک واحد نحوی است که در ساخت جمله در جایگاه های نهاد  ،مفعول ،متمّم  ،مسند  ،مضاف الیه و ...قرار گیرد .
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 – 4هر گروه اسمی از چند بخش تشکیل شده است ؟
دو بخش :
 -1هسته  ،که اصلی ترین عضو گروه به شمار می آید و وجود آن در ساختمان گروه اجباری است .
 - 2وابسته  ،که خود به دو دسته ی پیشین و پسین تقسیم می شود .و وجود آن در ساختمان گروه اختیاری می باشد
گروه اسمی = وابسته های پیشین  +هسته  +وابسته های پسین
 - 5گروه اسمی در جمله در جایگاه چه نقشی هایی به کار می رود؟
د .مسند و...
ج .متمم
الف  .نهاد ب .مفعول
 -6نشانه های اسم را نام ببرید .
الف ) جمع بسته می شود.

ب ) به دنبال آن «ی» نکره می آید .

ج ) این و آن پیش از آن به کار می رود  .د ) می توان آن را به عنوان نهاد  ،مفعول  ،متمّم و...در جمله به کار برد .
 7ـ ویژگی های گروه اسمی را نام ببرید.
ب ) شناس
الف ) شمار

ج ) عام و خاص

د ) ساخت

 – 8انواع اسم را از نظر ویژگی شمار درزبان فارسی نام ببرید .
اسم از نظر ویژگی شمار به سه دسته تقسیم می شود .
 -1مفرد ) یکی است و نشانه ی جمع ندارد  :کتاب
 -2جمع ) بیش از یکی است و نشانه ی جمع ندارد  :کتاب ها
 -3اسم جمع ) بیش از یکی است و نشانه ی جمع ندارد  :گروه
 – 9عالیم جمع در زبان فارسی را نام ببرید .
« -1ها » تقریباً تمام کلمات را می توان با آن جمع بست  :مردها – کتاب ها – درخت ها
 « -2ان » این نشانه بیش تربرای جمع بستن کلمه هایی که بر جانداران داللت می کنند یا بعضی از اعضای زوج بدن به کار می رود  :پسران – چشمان – لبان
توجّه( )1این عالمت در کلماتی که به مصوّت های « ا – و – ی » ختم می شوند ؛ به صورت « یان » ظاهر می شود
مانند  :دانایان – هنرجویان – ایرانیان ( کلماتی که به مصوّت بلند « و » ختم می شوند اگر ساده باشند  ،هنگام جمع بستن به جای «یان» از گونه ی دیگر آن یعنی «وان »
استفاده می شود ؛ ابروان – زانوان  -بانوان – بازوان )
توجّه ( )2کلماتی که به « ـه » ختم می شوند در هنگام جمع بستن با « ان»به جای « ان » از «گان » استفاده می شود  ،ودر نوشتن «ـه» حذف می شود  .بنده = بندگان /
شنونده = شنوندگان
 « -3ات» بیش تربا واژه های قرضی عربی که با مصوّت « ـه» پایان می یابند  ،ظاهر می شود ؛ مانند خدمات – مبارزات  .این نشانه با برخی اسم ها ی فارسی نیز به کار می رود ؛
مانند  ،باغات – دهات
 « -4جات » این عالمت از نظر معنایی بر مفهوم مجموعه داللت دارد .مانند  :مرباجات – دواجات – شیرینی جات
 « -5یات » این نشانه خاصّ واژه های عربی است .مانند  :عملیّات – شکیّات – عطریّات
« -6ون » و« ین » این دو عالمت مخصوص واژه های عربی رایج در زبان فارسی است .مانند :حاضرین – مادیون
 – 11جمع مکسّر چیست ؟
این نوع جمع مخصوص زبا ن عربی است که عالمت خاصی ندارد ،واز در هم شکستن ساختمان کلمه بدست می آید .
مانند  :هدف = اهداف  /کتاب = کتب  /امر = امور  /و...
 -12انواع اسم را از نظر شناس نام ببرید .
الف ) اسم شناس  :اسمی است که برای شنونده شناخته شده باشد .مانند  :دانش آموز را دیدم .
ب ) اسم ناشناس  :اسمی است که برای شنونده یا گوینده ناسناخته باشد  .مانند  :کتابی را خریدم .
ج ) اسم جنس  :اسمی است که نه شناس است ونه ناشناس  .هیچ نشانه ای ندارد ومنظور از آن تمامی افراد طبقه ی خودش است نه یک یا چند عضو مشخص  .واز لحاظ
معنایی به جنس یا نوع چیزی اشاره می کند  .ومعموالًمفرد به کار می رود  .مانند  :درخت پدیده ی شگفت آوری است  / .هوا برای جانداران وگیاهان الزم است  /.برای کارهای
سخت ،مرد مناسب تر است .
 -13انواع اسم های شناس را نام ببرید .
الف ) اسم هایی که ذاتاً شناس هستند  -1 « .اسم خاص  :البرز  -2اسم پدیده های منحصر به فرد  :خورشید  -3برخی از اسم های مبهم  :فالنی  - 4ضمیرها  :من  ،تو
 – 5برخی اسم های زمان  :امسال  ،پارسال  ،پریشب »
ب ) اسم هایی که به وسیله ی عوامل دیگر شناس می شوند .
 -1اسم هایی که به قرینه شناس می شوند  -.قزینه بر دو نوع است .
الف  :قرینه ی لفظی  :اسمی که یک بار در گفته و نوشته می آید برای دفعات بعد شناس است .

جزوهی درس زبان فارسی  - 1اوّل متوسطه
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ب  :قرینه ی حضوری  :چراغ خاموش است وکوچه تاریک ؛ از خیابان هم صدایی به گوش می رسد ؛گو یی شهر در سکوتی ابدی فرو رفته است .
 -2اسم هایی که به وسیله ی عوامل معرفه ساز شناس می شوند .
الف  :نقش نمای ندا  :ای مرد  ،زود برگرد .
ب  :نقش نمای مفعول  :کتاب را خواندم
ج  :صفت اشاره  :آن کتاب خواندنی است
د  :مضا ف الیه معرفه  :دوست علی
ه  :برخی صفت ها  :دومین نفر  ،شب دیگر
و  :برخی از جمله های ربطی توضیحی  :دانشجویی که دارد می آید ...،
 -14نشانه های اسم ناشناس را بنویسید .
 « -1یک » نکره پیش از اسم  :یک نفر آمد .
 « -2ی » و « ی را » پس از اسم  :کتابی را خریدم .
 -15اسم عام به چه اسمی گفته می شود .
اسمی است که :
الف  :جمع بسته می شود .مانند  :مردها
ب  « :ی » نکره می گیرد  .مانند  :کتابی
ج  :بر همه ی افراد طبقه ی خود داللت می کند  .مانند  :گل به مراقبت نیاز دارد .
 -16اسم خاصّ چگونه اسمی است ؟
اسمی است که بر فرد یا واحد مخصوص ومعیّنی اطالق می شود وهمه ی افراد هم جنس را شامل نمی شود .
مانند  :آرش – تهران – قرآن
 -17اسم های خاص را اصوالًدر چند دسته می توان جایی داد ؟
 -1اسم های مخصوص انسان ها  :مریم – یاسر و...
 -2اسم ها مخصوص حیوان ها  :رخش – شبدیز و...
 -3اسم های مخصوص مکان ها  :مشهد – آسیا – البرز
 -4اسم کتاب ها و اشیایی که بیش از یکی نیستند  :انجیل – حجر االسود – کوه نور
 -18انواع اسم از نظر ساخت را با ذکر مثال نام ببرید .
 -1اسم ساده  :اسمی است که فقط یک تکواژ داشته باشد .مانند  :کتاب – گوسفند
 -2اسم مشتق  :اسمی است که در ساختمان آن یک تکواژ آزاد ودست کم یک تکواژ وابسته وجود دارد مانند :هفته
 – 3اسم مرکب  :اسمی است که از دو یا چند تکواژ آزاد تشکیل می شود  .مانند  :آب انبار – سرباز – آب دوغ خیار.
ـــ» در چه ترکیب هایی الزامی است ؟
 -19رعایت کردن نقش نمای اضافه «ـ ً
در ترکیب هایی که اگر رعایت نشود کلمه به شکلی غیر از آنچه که منظور ماست خوانده و معنی می شود .
مانند  «:لب ِ تشنه » که بدون منظور کردن نقش نمای اضافه  ،لب تشنه خوانده می شود ومعنی آن تغییر می کند .
و یا تر کیب هایی مانند « اسب ِ سواری – قد ِ بلند – توپ ِ بازی »

درس سیزدهم
1ـ یک مورد از مزایای خط «شبه نسخ»را که در کتاب زبان فاسی ( )1ذکر شده است  ،بنویسید .
این است که در آن حرف ها به شکل واضح و برجسته در کنار یک دیگر قرار می گیرند .
 -2چه نوع خطّی برای چاپ کتاب و مطبوعات مناسب است ؟ خطّ نسخ
 -3برای یاد گرفتن الفبای فارسی در پایه ی اوّل دبستان چه نوع خطّی مناسب است ؛ چرا ؟
خطّ شبه نسخ ؛ زیرا در این خطّ حرف ها به شکل واضح و برجسته در کنار یک دیگر قرار می گیرد
 -4چرا خطّ شبه نسخ؛برای دست نوشته های ما مناسب نیست ؟
زیرا هنگام نوشتن یک کلمه با این خطّ ؛ مدادچند بار از روی کاغذ برداشته می شود و این امر باعث کندی درنوشتن می شود .
 -5چرا خطّ نسخ؛ برای چاپ کتاب ومطبوعات مناسب است ؟
چون در این خطّ حروف به شکل زاویه دار و یکنواخت کنار هم چیده می شوند ،عمل خواندن آسان تر صورت می گیرد
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 -6ویژگی های خطّ « شبه نسخ » را بیان کنید .
 -1این خطّ برای چاپ کتاب ومطبوعات مناسب است .
 -2در این خطّ عمل خواند به آسانی صورت می گیرد .
 -3دراین خطّ حروف به شکل واضح و بر جسته در کنار یک دیگر قرار می گیرد
 -4در این خطّ حروف زاویه دار و یکنواخت نوشته می شوند،
 -5نوشتن این خطّ به کندی صورت می گیرد .
 -7ویژگی های خطّ تحریری را بنویسید .
 -1در این خطّ شکل حروف وکلمات ظریف ،منحنی و متعادل است .
 -2در این خطّ حرف ها با یک دیگر تناسب دارند .
 -3نوشتن این خطّ سریع تر انجام می گیرد .
 -4این خطَّ ظریف و زیبا است .
 -5این خطّ برای دست نوشته های ما خطّ معیار به شمار می رود.

 -8تفاوت ها و شباهت های دو خطّ نسخ و تحریری را بنویسید .
در خطّ نسخ حروف و کلمات زاویه دار و یک نواخت نوشته شده و حرف ها در کنار هم چیده می شوند ؛ در حالی که حروف و کلمات در خطّ تحریری منحنی و متعادل اند.حرف
ها با یک دیگر تناسب و تقارن دارند و بعضی حروف روی هم قرار می گیرند .در این خط  ،به جای زاویه ی حروف از قوس استفاده می شود و حروف دندانه دار کشیده نوشته می
شوند .به همین دلیل  ،خطّ تحریری نسبت به خطّ نسخ سریع تر نوشته می شود ودر زندگی کاربرد بیش تری دارد  .البتّه هردو خط جنبه ی کاربردی معمولی دارند و خط های
هنری نیستند امّا خطّ نسخ چون حروف را واضح و برجسته نشان می دهد  ،برای آموزش و چاپ آثار کتبی مناسب تر است.
 -9چرا نوشتن خطّ تحریری سریع تر از خطّ شبه نسخ انجام می گیرد ؟ چون در خطّ تحریری حروف به جای« زاویه»« ،قوس» دارند .
 -11تحریر در لغت به چه معنا ست و در اصطالح خطّ تحریری چیست ؟ « تحریر» در لغت به معنی نوشتن است و «خطّ تحریری » در اصطالح خطّ نوشتن با دست است .
 -11چرا خطّ تحریری برای دست نوشته های ما خطّ معیار به شمار می رود ؟
به سبب ظرافت و زیبایی و سرعتی که در نوشتن آن است .

درس چهاردهم
1ـ آیا توصیف تنهادر نوشته های داستانی وشعر کاربرد دارد.؟ خیر ،از توصیف در اکثر نوشته ها استفاده می شود حتّی در نوشته هایی که جنبه ی آموزشی و علمی دارند .
 -2درتوصیف های ادبی برای آن که موصوف در برابر مخاطب مجسّم گردد و تصویر زنده ی آن ارائه شود  ،نویسنده از چه چیزی استفاده می کند ؟
از عناصر خیال
3ـ مواد سازنده ی توصیف را نام ببرید.
ب) تجربه های حسّی وعاطفی
الف ) حواسّ پنجگانه
 -4یک نویسنده برای بیان هر یک از گونه های وصف با کیفیّات وحاالت گوناگون به چه چیزی نیاز دارد ؟ به گنجینه ی واژگان درخور و متناسب .
 5ـ الزمه ی یک توصیف خوب چند چیز است؟
دو چیز است  :الف) بهره مندی از هنر مشاهده ی دقیق

ب) آگاهی ازگنجینه ی واژگان درخور و متناسب

6ـ یک نویسنده هنگام توصیف یک پدیده از میان جزئیات موضوع  ،باید به چه مواردی آن ها اشاره کند ؟
به جزئیاتی که بتواند به روشن تر شدن موضوع و مقصود کمک کند.
 -7تفاوت عمده ی توصیف علمی وتوصیف ادبی در چیست ؟
در استفاده ی از عناصر خیال است که در نوشته های ادبی کاربرد فراوان دارد ولی در نوشته های علمی کاربرد ندارد .
 -8یک توصیف کوتاه در باره ی آسمان یا خورشید بنویسید .

 -9مدرسه ی محل تحصیل خود را در دو بند توصیف کنید .

 -11یکی از دوستان خود را در چند سطر توصف کنید .

جزوهی درس زبان فارسی  - 1اوّل متوسطه

17

درس پانزدهم
1ـرایج ترین تعریف زبان شناسی چیست؟

مطالعه ی علمی زبان را زبان شناسی می گویند .

2ـ منظور از علمی بودن زبان چیست؟
آن است که زبان شناسی مانند همه ی علوم دیگر از روش های رایج در تحقیقات علمی ( مشاهده  ،تجربه  ،آزمایش و فرضیه سازی ) استفاده می کند .
3ـ هدف از مطالعه ی زبان در گذشته ( زبان شناسی سنّتی ) چه بود ؟
الف ) حفظ کتب آسمانی و آثار ادبی از دگرگونی های ناشی از گذشته زمان
ب) ایجاد ارتباط میان اقوام و مللی که به زبان های مختلف سخن می گفتند .
4ـ هدف از مطالعه زبان در زبان شناسی جدید ( همگانی ) چیست؟ زبان شناسی جدید (همگانی ) زبان را در درجه ی اوّل به قصد شناختن خود آن مطالعه می کند و
فقط به کشف واقعیّات موجود زبان می پردازد تا دریابد زبان به آن گونه که هست چیست و دیگر نمی کوشد آن را تغییر دهد.
5ـ مطالعات زبان شناسی جدید ازچه زمانی شروع شده است ؟

سابقه ی زیادی ندارد واز آغاز قرن بیستم شروع شده است.

 -6زبان شناسان « زبان شناسی جدید» را به چه نام هایی می شناسند ؟

 -1زبانشناسی «همگانی »

 -2زبان شناسی« ساخت گرا »

 -7زبان شناسی سنّتی با زبان شناسی جدید چه تفاوت هایی دارد ؟
هدف زبان شناسی سنّتی شناختن خود زبان نبود و زبان بیش تر به قصد حفظ کتب آسمانی و آثار ادبی از دگرگونی های ناشی از گذشت زمان یا ایجاد ارتباط میان اقوام و مللی
که به زبان های مختلف سخن می گفتند  ،مورد مطالعه قرار می گرفته است .
امّا زبان شناسی جدید زبان را در درجه ی اوّل به قصد شناختن خود آن مطالعه می کند و فقط به کشف واقعیّات موضوع می پردازد تا دریابد که زبان آن گونه که هست  ،چیست
و دیگر نمی کوشد آن را تغییر دهد.
8ـ دو عامل از عواملی که مطالعه ی زبان به شیوه ی جدید را دشوار می سازد،نام ببرید.
ب) وجود انواع گونه ها ،لهجه ها ،گویشها و گستردگی بیش از حدّ آنها
الف) تغییروتحول دائمی زبان
9ـ زبان شناسان برای حلّ مشکل دگرگونی زبان چه راه حلّی اندیشیده اند؟
زبان شناسان برای حلّ این مشکل عامل «زمان» را که موجب تحول و تغییر در زبان می شود را کنار می گذراند و مطالعه ی تغییر وتحوّل زبان را به شاخه ای دیگر از زبان
شناسی – به نام زبان شناسی تاریخی  -می سپارند.
11ـ وظیفه ی زبان شناسی تاریخی چیست؟
11ـ وظیفه گویش شناسی چیست؟

بررسی و مطالعه ی زبان آن گونه که در گذشته وجود داشته است .

مطالعه وتحقیق در باره ی یکی از گویش های جغرافیایی ،اجتماعی ،و . ...

12ـ علّت به وجود آمدن شاخه های مختلف در زبان شناسی مانند  ،زبان شناسی تاریخی  ،گویش شناسی و ...چه بوده است؟
برای رفع مشکل مطالعه ی زبان  ،آن را به شاخه های مختلفی تقسیم کرده و کوشیده اند با محدود کردن حوزه های تحقیق  ،از عهده ی این کار بر آیند
 -13در کتاب های درسی از کدام گونه ( گویش ) ی زبان فارسی استفاده شده است ؟ گویش معیار .
 -14برای گویش اجتماعی یک مثال ذکر کنید.

گویش حوزوی که طالب و روحانیون به کار می برند یا گویش وکال ی دادگستری

 -15اگر بخواهیم طریقه ی سخن گفتن مردم بندر عباس را مورد مطالعه قرار دهیم و قواعدآن را استخراج کنیم ،در حوزه ی کدام شاخه ی زبان شناسی قرار
می گیریم ؟ حوزه ی گویش شناسی .
 -16در تحقیق در باره ی یک زبان  ،محقّق کدام گونه یا گویش را برای مطالعه ی انتخاب می کند ؟
وقتی هدف  ،مطالعه ی یک زبان باشد  ،گویش معیار آن انتخاب می شود .
 -17عبارت زیر را که در حوزه ی زبان شناسی تاریخی است  ،به زبان امروز باز نویسی کنید .
« بارنکی خردخرد می بارید ؛چنان که زمین تر گونه می کرد « ».تاریخ بیهقی »
باران مالیمی نم نم می بارید ؛به طوری که زمین کمی خیس شده بود .
 -18دستور زبان فارسی امروز با کدام شاخه ی زبان شناسی ارتباط نزدیک تری دارد ؟ چرا ؟
زبان شناسی جدید  ،زیرا
 -1به قصد شناختن خود زبان و استخراج قواعد دستوری آن به تجزیه و تحلیل زبان پرداخته است .
 -2گویش معیار فارسی را برای مطالعه انتخاب کرده واز آمیختن آن با گویش تاریخی ومتون قدیم پرهیز کرده است .
 -3هدف آن توصیف زبانی است که مردم به کار می برند و نمی کوشد آن را بغییر دهد.
19ـ جمله ی «این گیاه دارویی خواص های زیادی دارد » از نظر نگارش چه ایرادی دارد؟ آن را اصالح کنید .
در این جمله کلمه ی «خواص»جمع است «جمع خاصّه » و دوباره جمع بسته شده است که نباید این گونه باشد .
شکل درست جمله « این گیاه دارویی خواصّ زیادی دارد».
21ـ چند کلمه نام ببرید که در زبان عربی بصورت جمع مورد استفاده قرار می گیرند امّا در زبان فارسی بصورت مفرد به کار می روند .
اسلحه  ،حقوق .

طلبه  ،عمله ،
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درس شانزدهم
1ـ گروه اسمی شامل چه عناصری است ؟

الف )هسته

ب) وابسته

2ـ هر گروه اسمی می تواند چند وابستگی داشته باشد؟ دو وابسته

الف ) وابسته ی پیشین ب) وابسته ی پسین

3ـ جای هسته را در گروه اسمی چه واژه ای اشغال می کند؟
اسم یا جانشین اسم مثال :
 -1امروز من باز اورا دیدم  .در این جمله جای هسته را جانشین اسم ضمیر های« من و او »اشغال نموده است .
 -2این نویسنده ی توانا آثار فراوانی را خلق کرد .در این جمله جای هسته را جانشین اسم یعنی یک صفت «نویسنده » اشغال کرده است .
 -3سیمین همان انگشتر را پسندید  .در این جمله جای هسته را اسم « انگشتر » اشغال نموده است .
4ـ وظیفه ی وابسته ها در ساختمان گروه اسمی چیست؟ توضیح برخی ویژگی های هسته ی گروه اسمی.
 –7راه های تشخیص هسته ی گروه اسمی را بیان کنید .
الف ) اگر گروه اسمی جایگاه نهاد را اشغال کند ،فعل جمله از نظر شخص و شمار تنها با اسمی مطابقت می کند که نقش هسته را بر عهده دارد .
مانند جمله ی « دبیران مدرسه ی ما در یک جلسه ی عمومی شر کت خواهند کرد ».
در این جمله گروه اسمی « دبیران مدرسه ی ما » نقش نهاد دارد واز سه واژه تشکیل شده است که فعل جمله تنها با واژه ی « دبیران » مطابقت دارد.
ب ) مالک دیگر برای تشخیص هسته ی گروه اسمی این است که معموال ًاولین واژه ای که در گروه نقش نمای اضافه می گیرد  ،هسته است  .مانند  « :درخت » در گروه اسمی
« آن دو درخت ِتنومند ِ باغ ِهمسایه »
ج ) در گروه های اسمی که نقش نمای اضافه وجود ندارد  ،آخرین کلمه گروه ؛ هسته به حساب می آید .
مانند واژه ی « کتاب » در گروه اسمی « این دو کتاب »
 -8گروه اسمی می تواند تنها یک عضو ( = هسته = اسم ) داشته باشد ؛ چگونه این یک عضو را می توانیم گروه بنامیم؟
 -1زیرا این یک عضو جایگاه یک گروه را اشغال می کند ؛ مثالًدر جمله ی « امروز من باز اورا دیدم » به جای «او»می توانیم از گروه « آن مرد مسافر » استفاده کنیم و بگوییم :
«امروز من باز آن مرد مسافر را دیدم ».
 -2هسته هایی که به تنهایی می آیند  ،توان پذیرفتن وابسته هایی را دارند .
 9ـ وابسته های پیشین گروه اسمی را نام ببرید .
ب) صفت پرسشی
الف ) صفت اشاره
هـ) صفت عالی
د ) صفت شمارشی

ج) صفت تعجّبی
و) صفت مبهم

11ـ صفت های اشاره را نام ببرید .
آن  ،این  ،همین  ،همان  ،چنین  ،چنان
 -11کلمات اشاره در چه صورتی به عنوان صفت ودر چه صورتی به عنوان ضمیر در جمله به کار می روند ؟
این واژه ها هنگامی صفت اشاره محسوب می شوند که همراه با اسمی بیایند وچنان چه به تنهایی یا به عنوان وابسته ی پسین ظاهر گردند  ،ضمیر اشاره اند و همانند اسم عمل می
کنند  .مثال :
« این » صفت اشاره  /وابسته ی پیشین
الف ) این دانش آموز زرنگ
« همان » صفت اشاره  /وابسته ی پیشین
ب ) همان گل سرخ
« این » ضمیر اشاره  /هسته
ج ) این را بخوان .
هـ) درس را بخوانید وکلمه های جدید آن را استخراج کنید  « .آن » ضمیر اشاره  /وابسته پسین  ،مضافٌ الیه.
12ـ صفت های پرسشی را در زبان فارسی نام ببرید .چه  ،چند  ،کدام  ،چندمین
 -13آیا واژه های پرسشی « چه  ،چند  ،کدام  ،چندمین »همیشه به صورت صفت پرسشی به کار می روند ؟
خیر  ،این واژه ها در صورتی که با اسم به کار روند صفت پرسشی به شمار می آیند در عیر این صورت ضمیر پرسشی اند و نقش های اسم را می پذیرند .
مثال  :کدام کتاب استاد مطهری را مطالعه کرده ای؟ « کدام » صفت پرسشی است چون همراه اسم به کار رفته است.
چه می خوانی ؟ « چه » ضمیر پرسشی است چون به جای اسم به کار رفته است .
 -14آیا واژه های پرسشی « مگر  ،آیا  ،کی  ،چرا  ،کجا » می توانند صفت پرسشی محسوب شوند ؟
خیر  ،این واژه ها اغلب نقش قیدی دارند و صفت پرسشی محسوب نمی شوند .
15ـ صفات تعجّبی را در زبان فارسی با ذکر مثال نام ببرید .
«چه  ،عجب » این واژه ها در جمله های عاطفی یکی از مفاهیم کثرت  ،تحسین  ،شگفتی و شدّت را می رسانند و صفت تعجّبی محسوب می شوند .
 چه سخن ها ! عجب هوای خوبی!مثال  - :چه خانه ی زیبایی!
توجّه  « :صفت تعجّبی با (ی ) نکره همراه است که پس از هسته قرار می گیرد  .وجود (ی ) نکره تقریباً اجباری است .تنها در در صورت جمع بستن هسته می توان نشانه ی ( ی
) نکره را حذف کرد».
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 چه سخنی ! « چه » صفت تعجّبی است که همراه ( ی ) نکره آمده است . چه سخن ها ! « چه » صف تعجّبی است که به علّت جمع بودن هسته  ،بدون ( ی ) نکره آمده است .16ـ واژه ی «چه»در چه صورتی صفت پرسشی ودر چه صورتی صفت تعجّبی است؟
اگر «چه» در جمله ی عاطفی به عنوان وابسته ی پیشین به کار رود ،صفت تعجّبی است ؛ واگر در جمله ی پرسشی به عنوان وابسته ی پیشین به کار رود صفت پرسشی به شمار
می آید .
 علی چه کتابی در دست داشت ؟ «چه » صفت پرسشی تاریخ به چه-بازیهایی که دست نمی زند ! « جه » صفت تعجّبی17ـ صفت شمارشی پیشین شامل چه اعدادی است ؟
الف ) اعداد اصلی

مانند  :دو دانش آموز از مدرسه خارج شدند .

ب ) اعداد ترتیبی (عدد اصلی  +ــُ مین) مانند  :دومین جشنواره ی فیلم فجرپایان یافت .
18ـ صفت شمارشی ترتیبی جزء کدام دسته از وابسته های اسم است و چگونه ساخته می شود .
جزء وابسته های پیشین اسم است و از «عدد اصلی +ــــُ مین » ساخته می شود .
19ـ صفت عالی جزء کدام دسته از وابسته های اسم است و چگونه ساخته می شود .
جزء وابسته های پیشین اسم است که از « صفت بیانی  +ترین » ساخته می شود .
 بزرگ ترین سدّ دنیا در خاورمیانه قراردارد.21ـ آیا صفت عالی همیشه به عنوان وابسته ی پیشین به کار می رود ؟ مثال بزنید .
خیر  ،صفت عالی ممکن است به عنوان گروه اسمی در جایگاه هسته قرار گیرد.
مثال  :بهترین دانش آموز  « .بهترین » صفت عالی و وابسته ی پیشین
بهترین ِ دانش آموزان  « .بهترین » صفت عالی در جایگاه هسته ( اسم )
 -21صفات مبهم را در زبان فارسی نام ببرید  « .هر  ،هیچ  ،همه  ،فالن  ،چند » ،چندین  ،کمی  ،اندکی  ،قدری  ،مقداری  ،تعدادی  ،بعضی  ،برخی  ،پاره ای ،
بسیاری  ،دیگر .
هر کدام از واژه های مزبور در صورتی که وابسته ی پیشین اسم باشند و نقش نمای اضافه نداشته باشند  ،صفت مبهم اند
مثال  :خدمت فالن امیر رفتم ـ چند کتاب خریدم  -بعضی دانش آموزان – پارهای مذاکرات – دیگر قفسه ها
22ـ کلمه «چند»چه وقت صفت پرسشی و چه وقت صفت مبهم است .
هنگامی که در جمله خبری بیاید صفت مبهم و هنگامی که در جمله پرسشی بیاید صفت پرسشی به شمار می آید .
«چند » صفت پرسشی
 چند نفر در تاالر سخنرانی حاضر شدند ؟« چند » صفت مبهم
 چند کتاب تاریخی خریدم . -23در زبان فارسی گروه اسمی می تواند حد اکثر چند وابسته ی پیشین داشته باشد  .چها ر وابسته ی پیشین .
مانند  :آن هر دو بهترین کتاب « .صفت اشاره  +صفت مبهم  +صفت شمارشی +صفت عالی  +هسته ».
24ـ چرا به کار بردن کلماتی مانند «اصلح تر»از نظر نگارشی نادرست است .
زیرا کلمه «اصلح » صفت تفضیلی عربی و به معنی « صالح تر » است لذا اضافه کردن نشانه ی صفت تفضیلی زبان فارسی «تر» به آخر آن اضافی وبه اصطالح «حشو » است  .همین
طور است به کار بردن کلماتی مانند  :افضل تر – اعلم تر – ارشدتر – اعظم تر و. ...

درس هفدهم
1ـ ویژگی های یک نوشته ی ساده را بنویسید
الف ) برخورداری از زبان صمیمی و نزدیک به گفتار.
ب ) سادگی  ،روانی و کوتاهی جمالت.
ح) پرهیز از به کار گیری عبارت های دشوار و زاید.
د) قابل فهم بودن نوشته
2ـ نکاتی را که در ساده نویسی  ،توجّه بدان ها ضروری است بیان کنید.
الف ) نزدیکی زبان نگارش به زبان گفتار که به نوشته روح تحّرک بیش تری می بخشد.
ب) نقل مطالب پس از فهم دقیق به زبان خودمانی که سبب افزایش صداقت و صمیمیّت می شود.
د) پرهیز از جمله های بلند زیرا هر چه جمله ها کوتاه تر باشند  ،مفهوم را زودتر و بهتر می رسانند.
ج ) خوداری از شاخ و برگ دادن بی مورد به مطالب و دوری کردن از کاربرد عبارت های فضل فروشانه.
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هـ) پرهیز از به کار بردن واژه های زاید ،بی نقش و کلّی گویی ها وابهام .
د) پرهیز از به کار گرفتن آرایه های ادبی درنوشته های علمی و غیر ادبی .
ز) پرهیز از به کار بردن ساختهای دستوری کهن .
3ـ به جای واژه های زیر برابر های مناسب بنویسید
الف ) ادا تواند کرد = می تواند ادا کن
ج ) گفته آمد = گفته شد

ب) چکاد = قلّه
د) از جای بشد = عصبانی شد

 -4دالیل ساده بوده نوشته ی زیر را بنویسید.
«محبّت پاکستانی ها نسبت به ما ایرانی ها برای من هم تکان دهنده بود و هم ناراحت کننده .تکان دهنده از این جهت که محبّتشان حقیقت دارد.چرا راه دور
برویم ؛ من می خواستم از یک فروشنده دوره گرد چند تکّه نی شکر بخرم ؛ او چون شنید که من ایرانی هستم  ،به هیچ عنوان حاضر نشد پولش را بگیرد .
گفت که من مهمان او هستم و»....
الف ) چون زبان آن صمیمی و نزدیک به گفتار است .
ب) جمالت آن کوتاه و ساده و روان اند .
ج) کلمات و عبارت های دشوار و پر تکلّف در آن دیده نمی شود .
د) عبارت ها و کلمات زاید  /حشو در آن دیده نمی شود .
هـ) مقصود نویسنده به خوبی فهمیده می شود .
 -5دالیل دشوار بوده نوشته ی زیر را بنویسید.
« من برای اظهار این سرّ،فصول مشبع اندیشیده بودم و آن را اصول و فروع واطراف و زوایا نهاده و میمنه و میسره و قلب و جناح آن را به حقوق صحبت و
ممالحت و سوابق اتّحاد ومخالصت بیاراسته ،و مقدّمات عهود و سوالف مواثیق را طلیعه ی آن کرده و حرمت هجرت و وسیلت غربت را مایه و ساقه گردانیده و
بسیجیده ی آن شده که بر این تعبیه درصحرای مباسطت آیم و حجاب مخالفت از پیکر مراد بردارم و به یمن ناصیت و برکت معونت تو مظفّر و منصور
گردم ».
الف ) چون زبان آن صمیمی و نزدیک به گفتار نیست .
ب) جمالت آن طوالنی ومقصود نویسنده به خوبی فهمیده نمی شود .
ج) کلمات و عبارت های دشوار و پر تکلّف در آن وجود دارد .
د) عبارت ها و کلمات زاید  /حشو در آن دیده می شود .
 -6مقصود نوشته ی زیر را به نثر ساده وامروزی در یک سطر بنویسید .
« من برای اظهار این سرّ،فصول مشبع اندیشیده بودم و آن را اصول و فروع واطراف و زوایا نهاده و میمنه و میسره و قلب و جناح آن را به حقوق صحبت و
ممالحت و سوابق اتّحاد ومخالصت بیاراسته ،و مقدّمات عهود و سوالف مواثیق را طلیعه ی آن کرده و حرمت هجرت و وسیلت غربت را مایه و ساقه گردانیده و
بسیجیده ی آن شده که بر این تعبیه درصحرای مباسطت آیم و حجاب مخالفت از پیکر مراد بردارم و به یمن ناصیت و برکت معونت تو مظفّر و منصور
گردم ».
برای جلب همکاری  ،باتو طرح دوستی ریختم به این امید که باهم صمیمی شویم و به یاری تو به هدف های خود برسم .
 -7داستان رزم رستم وسهراب را به نثر ساده ی امروزی باز نویسی کنید( .پاسخ به عهدی دانش آموز )
 -8بند ( پاراگراف ) اوّل درس چهاردهم ( هنر و سخن ) را به فارسی امروزی وبه صورت ساده و روان بنویسید .
(پاسخ به عهدی دانش آموز )
-9کدام دسته از ترکیب های اضافی یا وصفی عالوه بر نقش نمای اضافه حرف میانجی «ی»نیز می گیرند .
ترکیبهای« اضافی  /وصفی» که «مضاف  /موصوف » به صامت« ـه» و دو مصوت بلند«اـ و» ختم شوند عالوه بر نقش نمای اضافه حرف میانجی «ی»نیز می گیرند مانند  :دنیای
عجیب  -موی سر  -خانه ی رضا
 -11اگر کلمه ای به «صامت » ختم شود در حالت اضافی ( مضاف  /موصوف واقع شدن ) فقط  ............می گیرد ولی اگر به مصوتهای «ا»«و» ویا صامت «
ـه » ختم شود عالوه بر آن به  ..............نیز نیازمند است .
ب « .ی»میانجی
الف نقش نما  /کسره ی اضافه
11ـ چرا در ترکیب اضافی «مرغً سعادت» مضاف فقط نقش نمای اضافه گرفته است ولی در ترکیب اضافه ی «بوی گل» مضاف عالوه بر نقش نمای اضافه حرف
میانجی «ی»نیز گرفته است.
چون در مورد اوّل کلمه ی «مرغ»به صامت ختم شده است در حالی که در مورد دوم کلمه ی «بو»به مصوت بلند «و»ختم شده است.لذا برای ساده تر تلفظ شدن کلمه به آن «
یای میانجی » اضافه می شود .
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درس هیجدهم
-1وابسته های پسین اسم را نام ببرید.
الف ) نشانه نکره  /ب) نشانه های جمع  /ج) صفت شمارشی ترتیبی /د) مضاف الیه  /هـ) صفت بیانی
2ـ نشانه های نکره در زبان فارسی کدامند ،بیان کنید کدام یک بعنوان وابسته ی پسین به شمار می آید .
نشانه های نکره در زبان فارسی عبارتند از «یک و ی»از این دو نشانه فقط «ی»بعنوان وابسته ی پسین به شمار می آید.

گلی خوش بو = یک گل خوش بو

 3ـ نشانه های جمع جزء کدام دسته از وابسته ها ی اسم به شمار می آید .
جزء وابسته های پسین اسم به شمار می آید.
4ـ صفت شمارشی که بعنوان وابسته ی پسین می آید چگونه ساخته می شود مثال بزنید .
مانند  :دوم ،سوم  ،پنجم
صفت شمارشی ترتیبی = عدد اصلی  +ـــُ م
توجّه  :صفت شمارشی ترتیبی بعد از کلمه ی ساعت به صورت عدد اصلی می آید « :ساعت پنج» به جای «ساعت پنجم»
5ـ مضاف الیه را با ذکر مثال تعریف کنید .
در گروه اسمی هرگاه پس از هسته « ،ــــِـــ» کسره بیاید و سپس اسم یا ضمیر قرار گیرد کلمه ی اوّل را مضاف و کلمه ی دوم را مضاف الیه می نامند ( .مضاف = هسته  /مضافٌ
الیه = وابسته ) کتابِ جغرافیا
 6ـ در ترکیب های اضافی (مضاف و مضاف الیه )و وصفی (موصوف و صفت )هسته کدام جزء ترکیب است .
در ترکیب اضافی «مضاف»و در ترکیب وصفی «موصوف»هسته به حساب می آید .
مثال :

ترکیب اضافی = کتاب جغرافیا

 /ترکیب وصفی = آسمان آبی

7ـ راه های تشخیص دادن ترکیب وصفی (صفت بیانی )را از ترکیب اضافی (مضاف الیه) بیان کنید.
الف ) صفت بیانی معموال تکواژ «تر»می پذیرد ولی مضاف الیه نمی پذیرد.
ترکیب اضافی  :گل الله  #گل الله تر (غ)

تر کیب وصفی  :گل زیبا = گل زیبا تر(ص)

ب ) موصوف معموال «ی»نکره می پذیرد در حالی مضاف نمی پذیرد.
ترکیب اضافی  :کتاب علی  #کتابی علی (غ)

تر کیب وصفی  :کتاب خوب = کتابی خوب (ص)

ج ) صفت را نمی توان جمع بست در حالی که مضاف الیه جمع بسته می شود.
ترکیب اضافی  :کیف دانش آموز = کیف دانش آموزان (ص)

تر کیب وصفی  :کیف نو  #کیف نوها (غ)

 -8واژه ی « نویسنده » در دو گروه اسمی ( الف  :افراد نویسنده  /ب  :آثار نویسنده ) صفت است یا مضاف الیه ؟
در گروه اسمی« الف » صفت و در گروه اسمی «ب» اسم  /مضاف الیه است.
 -9آیا واژه هایی مانند « چندم » و« دیگر » که پس از نقش نمای اضافه (کسره ) می آید صفت بیانی هستند.
خیر  ،واژه هایی از قبیل « چندم و دیگر » هر چند پس از نقش نمای اضافه می آیند امّا صفت بیانی نیستند .
 -11پرکارترین صفت های بیانی را نام ببرید.
الف ) بیانی ساده = روز ِ روش
د) لیاقت

= غذای خوردنی

ب) فاعلی = گوشِ شنوا

ج) مفعولی = کتابِ بسته

هـ) نسبی = کتابِ آسمانی

 -11آیا صفت بیانی همیشه پس از نقش نمای اضافه «ـــــ» می آید ؟ مثال بزنید .
خیر  ،صفت بیانی از نظر جایگاه و موقعیّت ممکن است در یکی از سه حالت زیر باشد .
الف ) ممکن است پس از نقش نمای اضافه « ـــِــ» بیاید ونزدیک ترین عنصر به هسته باشد.
مانند  :واژه ی« خوش فکر » در گروه اسمی « دانش آموز ِ خوش فکر ِ کالس »
ب ) ممکن است میان هسته (موصوف ) و صفت  ،فاصله ایجاد شود .
مانند  :واژه ی دانا در جمله ی « در شهر ما مردی زندگی می کرد دانا ».
ج ) گاهی بعضی از صفت های بیانی مانند « خوب  /بد  /تنها  /یگانه  /عجب  /عجیب » پیش از موصوف خود قرار می گیرند .
مانند  -1 :او یگانه دوست ماست .
 -3او تنها دوست من است .

 -2این بد فکری است .
 -4عجب  /عجیب کتابی است .

 -12طریقه ی ساخت صفت های بیانی « مفعولی  /لیاقت  /نسبی » را با ذکر مثال بیان کنید.
مانند  :شکسته  ،دوخته  ،بسته
الف ) صفت مفعولی  :بن ماضی  +ه
مانند  :دیدنی  ،گفتنی  ،نوشیدنی
ب ) صفت لیاقت  :مصدر  +ی
مانند  :آسمانی  ،نیلوفری  ،خراسانی
ج ) صفت نسبی  :اسم  +ی
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 -13گونه های مختلف صفت فاعلی را با ذکر مثال بنویسید.
مانند  :گوینده  ،شنونده
 -1بن مضارع  +ــــ نده
مانند  :گریان  ،خندان
 -2بن مضارع  +ان
مانند  :بینا  ،شنوا  ،گیرا
 -3بن مضارع  +ا

14ـ نمودار گروههای اسمی زیر را رسم کنید.
سال ِگذشته  -آن دشت ِ بزرگ  -پرسش ِ کدام درس  -زیبا ترین گل ِ این باغچه  -بعضی مساجد ِ کهن – این بناهای باشکوه ِ واال  -جلوه گاه ِ هنر اسالمی  -هر هفت روز ِ
هفته  -هوای سرد ِ زمستان ..
15ـ چرا جمله ی « آیا کی مسافرت کنیم » از نظر نگارش نادرست است ؟
در این جمله با وجود ضمیر پرسشی «کی»نیازی به آوردن کلمه ی «ِآیا»نیست و آوردن آن نادرست است شکل درست این جمله « :کی مسافرت کنیم ؟ » می باشد .

درس نوزدهم
1ـ عام ترین و صمیمانه ترین نوع نوشتن چیست؟ خاطره نویسی و یاداشت روزانه
2ـ آثار مثبت خاطره نویسی را بنویسید .
الف) خاطره نویسی سبب می شود از مراحل و ایّام زندگی آثاری جاندار و روشن بر جای بماند.
د) خاطره نویسی باعث می شود اتّفاقات و تجربّیات ماندگار شوند.
ب ) باعث عبرت گرفتن و هدایت انسان می شود.
ج) سبب ورزیدگی در شیوه نویسندگی می شود.
3ـموضوع خاطره می تواند از چه چیزهایی انتخاب شود؟
شنیدن یک سخن  ،تاثیر پذیرفتن از یک نوشته  ،دیدن یک فیلم  ،بروز یک حادثه ،اعمال و رفتار دیگران و ....
4ـ عبارت « در ثبت خاطرات و وقایع نباید جدول ضربی عمل کرد » یعنی چه؟
یعنی الزم نیست فرد مواردی را که هر روز برای او رخ می دهد در نوشته ی خود تکرار کرد  ،فقط باید مطالبی را ثبت نماید که از ویژگی یا اهمیّتی خاصی برخوردار باشند.
5ـ در خاطره نویسی برای اینکه مطالب فراموش شده را به یاد آوریم بهتر است از چه روشی استفاده کنیم؟
روش طرح سوال
 -6یکی ازخاطرات دوران تحصیل خود را بنویسید .

 -7از یکی از رزمند گان هشت سال دفاع مقدس بخواهید یکی از خاطرات دوران جنگ را برای شما بیان کند ،سپس در کالس بخوانید.

درس بیستم
 -1ضمیررا تعریف کنید.
واژه ای است که به جای اسم یا گروه اسمی می نشیند واز تکرار آن جلوگیری می کند.
 -2انواع ضمیر رانام ببرید .ضمیر شخصی  -ضمیر مشترک  -ضمیر اشاره  -ضمیر پرسشی
 -3مرجع ضمیر چیست ؟ با ذکر مثال آن را مشخص کنید.
گروه اسمی ای است که ضمیر جانشین آن می شود (.ممکن است مرجع ضمیر پیش یا پس از ضمیر بیاید )
مانند  :کلمه های« احمد » « محمّد» که در جمله های زیر مرجع « ش  /او » می باشند .
 احمد از برادرش خواهش کرد که درانجام تکلیف هایش او را راهنمایی کن هنگامی که متولّد شد  ،پدرش نام او را محمّد نهاد . -4آیا ضمیر ها همیشه مرجع مشخصی دارند ؟
خیر  ،گاهی ضمیر هایی در کالم می آیند که مرجع مشخّصی ندارند .مانند « این وآن » در جمله ی زیر.
-

به حرف های این و آن گوش ندهید.

توجّه  « :واژه های این وآن در جمله ی باال مرجع مشخصی ندارند و به همین دلیل اسم مبهم نامیده می شوند» .
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 5ـ ضمیر شخصی را با ذکرمثال تعریف کنید.
کلمه ای است که جانشین اسم انسان می شود واز تکرار آن جلوگیری می کند
من علی را دیدم و به او گفتم
 6ـ ضمایر شخصی بر چند گونه است؟ نام ببرید.
بر دو گونه است .الف) ضمایر شخصی جدا = من – تو – او – ما – شما – ایشان .
ب ) ضمایر شخصی پیوسته = ــــ م  -ـــــ ت  -ـــــ ش  -ــِــ مان  -ــِــ تان  -ــِــ شان
 -7در چه صورتی بین ضمایر شخصی پیوسته و اسم قبل از آن واج میانجی اضافه می شود.
در صورتی که کلمه ی قبل از ضمیر شخصی پیوسته به مصوّت ختم شود .
ابرو  +ـــِــ مان = ابرو یمان
ابرو  +ـــ م = ابرویم
پا  +ـــِــ مان = پایمان
پا  +ـــ م = پایم
نامه  +ـــ م = نامه ام

* نامه  +ـــِــ مان

= نامه مان

 -8ضمیر مشترک را تعریف کنید وانواع آن را نام ببرید .
ضمیر مشترک آن است که برای هر شش شخص بصورت یکسان بکار می رود .خود  ،خویش  ،خویشتن .
مانند  :علی خودش به تنهایی به مسافرت رفت .
توجّه « :ضمیر مشترک خود معموال با ضمیرهای شخصی پیوسته به کارمی رود و ضمایر مشترک خویش و خویشتن بیش تر در جمالت ادبی کاربرد دارند».
9ـ ضمیر اشاره را تعریف کنید و تفاوت آن را با صفت اشاره بیان کنید.
واژه های «این و آن» و صورت های جمع این دو؛ در صورتی که جانشین اسم شوند ضمیر اشاره به حساب می آیند واگر واژه های « این وآن » به عنوان وابسته پیشین اسم بیایند ،
صفت اشاره محسوب می شوند.
مثال  :کتاب را بگیر و آن را بخوان .
این کتاب را بگیر و آن مطلب را بخوان .

آن = ضمیر اشاره
این و آن = صفت اشاره

توجّه  « :اگر این و آن به صورتی در جمله بیایند که مرجع مشخّصی نداشته باشند اسم مبهم نامیده می شوند».
مثال  :اعتماد کردن به سخن این و آن شایسته نیست .
11ـ ضمیر پرسشی را تعریف کنید و تفاوت آن را با صفت پرسشی بیان کنید.
واژه هایی مانند « که  ،چه  ،کدام  ،کجا  ،چند  ،کی » وقتی که جانشین اسم می شوند و پرسشی را می رسانند  ،ضمیر پرسشی نامیده می شوند  .این واژه ها در صورتی که به عنوان
وابسته ی پیشین بیایند  ،صفت پرسشی به حساب می آیند.
چه و کدام = صفت پرسشی
مانند  :چه کتابی می خوانی؟  /کدام غذا را دوست داری ؟
چند و کجا = ضمیر پرسشی
کتاب را چند خریدی ؟  /کجا رفتی ؟
 -11آیا تمام ضمیرهای پرسشی می توانند به صورت وابسته ی پیشن اسم ( صفت پرسشی ) بیایند ؟
خیر ،واژه های « که – کجا – کی » نمی توانند به صورت وابسته ی پیشین اسم بیایند و صفت پرسشی واقع نمی شوند.
 -12در متن زیر ضمیرها را بیابید و نوع آن ها را مشخص کنید .
صد بار که برایت گفته ام پسرم  ،زمستان سالی که تو در آن به دنیا آمدی  ،سالی بود که انقالب پیروز شد  .بعد صدایش را آ هسته کرد  .سالی که پدرت شهید شد .
« ـــــ ت » در برایت و پدرت ضمیر شخصی پیوسته « /ـــــ م» در پسرم ضمیر شخصی پیوسته
« ـــ ش » در صدایش ضمیر شخصی پیوسته « /تو »ضمیر شخصی جدا  « /آن» ضمیر اشاره
 -13چرا جمله ی «آن قدر مطلب را برایش تکرار کردم که به قول معروف خسته شدم » از نظر نگارش نادرست است ؟
به این دلیل که هرگاه در زبان فارسی عبارت « به قول معروف» در جمله ای بکار می رود باید پس از آن قول معروف  ،مثل و یا سخن حکیمانه ای آورده شود در غیر این
شکل درست جمله ی فوق به قرار زیر است .
صورت جملهها از نظر نگارشی نادرست است .
 -آنقدر مطلب را برایش تکرار کردم که به قول معروف « زبانم مو در آورد».

درس بیست و یکم
 1ـ در زبان فارسی چه کلماتی اهمیّت امالیی دارند
الف ) کلمات عربی رایج در زبان فارسی کلماتی درزبان فارسی .
ب ) کلماتی که در ساختمان آنها یکی از واج های چند حرفی بکار رفته باشد.
 -2واج هایی که چند شکل مکتوب دارند را نام ببرید و برای هر یک مثال بزنید.
ب)ز/ذ/ض/ظ/
الف ) ت  /ط /
د)غ /ق/
ج)ث/س/ص/
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هـ ) ء  /ع /

ز ) ـــِــ  /ه /

و) ح  /هـ /

 -3حرف های چند واجی را در زبان فارسی نام ببرید ( حرف ها یی که به چند شکل تلفظ می شوند )
الف) « و» =  -1مصوّت بلند مانند  :مور  -2مصوّت کوتاه ـــــ مانند  :خورشید  -3صامت  /واو /مانند  :وام
ب ) « ی» =  -1مصوّت بلند مانند  :سیل  /سیب

 -2صامت  /ی  /مانند  :یار  /پری

ج ) « هـ » =  -1مصوّ ت کوتاه ــــِــ مانند  :النه  /دانه

 -2صامت  /هـ  /مانند  :مهر  /همراه

4ـ چرا نوشتن امالی کلمات عربی رایج در زبان فارسی دشوار است ولی نوشتن کلمات غیر عربی رایج در زبان فارسی مشکل نیست ؟
چون در زبان عربی مشکل چند شکل نویسی وجود دارد ولی این مشکل در زبان های دیگر به چشم نمی خورد
-5علّت این که در زبان عربی مشکل چند شکل نویسی وجود دارد چیست؟
این است که در زبان عربی بین « صدا » و « حرف» رابطه ی یک به یک وجود ندارد و هر صدا ممکن است
چند شکل مکتوب داشته باشد  .مانند واج  /س  /در کلمات « ثواب – صواب – سواب »
 -6در کدام دسته از ترکیب های اضافی و وصفی ؛ مضاف و موصوف عالوه بر نقش نمای اضافه حرف میانجی نیز می گیرد؟
در ترکیب هایی که مضاف و موصوف به مصوّت های بلند « ا  /ا و »ختم شود حرف میانجی « ی » می آید .
مانند  :همای سعادت  /سبوی تشنه
 -7آیا در ترکیب اضافی « کشتی نوح » حرف « ی» واج میانجی است یا مصوّت بلند « ای » ؟
حرف « ی» در این ترکیب به تنهایی هم نشان دهنده ی مصوّت بلند «ای » و هم حرف میانجی « ی» است
پس بنابر این می نویسیم « بازی ِ بچه ها » و می خوانیم « بازی ی ِ بچه ها » مانند تلفظ کلمه ی « سیاست»
 – 8حروف الفبا را در زبان فارسی از نظر شکل و صدا به چند دسته تقسیم می شوند.
الف ) حروفی که یک شکل و یک صدا دارند  .مانند  :ر  ،د  ،م .......
ب ) حروفی که یک شکل و چند صدا دارند  .مانند  « :و» =  -1مصوّت بلند مانند  :مور  -2مصوّت کوتاه ـــــ مانند  :خورشید  -3صامت  /واو /مانند  :وام
ج ) حروفی که یک صدا و چند شکل مکتوب دارند « .س » = ث  /ص  /س

درس بیست و دوم
1ـ انواع نامه را نام ببرید.
نامه ها بر دو نوع اند :الف) نامه های رسمی واداری ب ) نامه های خصوصی و دوستانه
2ـ انواع نامه های رسمی و اداری را نام ببرید.
نامه های اداری  /پیام های تبریک  /تسلیت  /دعوت نامه  /تشکر  /پیام تسلیت
3ـ نامه ی رسمی و اداری از چند قسمت تشکیل می شوند ؟ نام ببرید.
هفت قسمت  :سرآغاز  /تاریخ  /موضوع نامه  /عنوان  /کلمات احترام  /متن نامه  /امضاء
5ـ هنگام نوشتن نامه های رسمی و اداری توجّه به چه نکاتی ضروری است ؟
الف) نامه کوتاه و صریح و بی ابهام باشد ،
ب) در آغاز و پایان نامه اصل احترام رعایت شود ودر عین حال  ،از چاپلوسی پرهیز گردد.
ج ) مسائل مطرح شده در نامه با اسناد و مدارک الزم همراه باشد.
د) نوع کاغذ نامه مناسب ودرخور مخاطب باشد .
هـ) متن نامه پاک نویس گردد ونشانه های نگارشی در آن به درستی به کار گرفته شود .
و ) نام و نشانی و دیگر اطّالعات در نامه ذکر شود.
ذ) از نامه ی ارسالی کپی تهیّه شود.
 -6اشکال های نامه زیر را بیابید و آن ها را اصالح کنید  .اشکال نامه زیر به قرار زیر است .
باسمه تعالی
با عرض سالم
رئیس کتابخانه عمومی شهر ........
از اینکه عنایت کردید و کتاب های بخش فیزیک را در اختیار من قرار دادید ممنونم ب
الف ) تاریخ و موضوع نامه مشخص نیست.
ج) نامه فاقد امضاء و نام نویسنده است .

با تشکر
ب) جای عنوان نامه با کلمات احترام عوض شده است .
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 – 7چرا به کار بردن « بر علیه » و « برله » از نظر نگارشی نادرست است ؟
کلمه ی «علیه » عربی و به معنای « بر ضدّ او  /بر او » است  « .برعلیه » درست نیست ؛ چون اضافه شدن « بر» به « علیه »  ،حشو به شمار می آید  .کلمه ی « له » نیز باید بدون
«بر» به کار رود .
 -8در باره ی تقاضای عضویّت در کتابخانه ی دبیرستان محل تحصیل خود یک نامه بنویسید .
 -9پیام تبریکی به دوست خود بنویسید و موفقیّت او را در آزمون سراسری به او تبریک بگویید .

درس بیست و سوم
1ـ ساده ترین راه برای شناخت گروه قیدی چیست ؟
ساده ترین راه برای شناخت قید در جمله؛ حذف کردن آن است  ،بدین معنا که اگرکلمه ای را از جمله ای حذف کردیم و معنای آن جمله غلط نشد آن کلمه قید است .
کلمه« دیروز» در جمله ی شماره ی ()1
ولی اگر کلمه ای را از جمله ای حذف کردیم و معنای آن نادرست و غلط شد آن کلمه قید نیست مانند کلمه ی« دیروز» در جمله ی شماره ی ()2
 -1دیروز به دیدن آثار تاریخی رفتیم

=

مانند

به دیدن آثار تاریخی رفتیم «دیروز =قید»

 -2دیروز ،روز خوبی بود = روز خوبی بود «دیروز نهاد است وحذف کردن آن باعث نادرستی جمله می شود »
2ـ اقسام قید را نام ببرید.
الف ) قیدهای نشانه دار ب ) قیدهای بی نشانه
3ـ قیدهای نشانه دار را در زبان فارسی نام ببرید .
الف ) کلمات تنوین دار مانند  :واقعاً  ،تقریباً  ،اصالً
ب) پسوند  +اسم مانند  :با عجله  ،بسرعت  ،با احتیاط
ج) متمم قیدی مانند  :من از تهران با اتوبوس به مشهد آمدم
4ـ قیدهای بی نشانه را نام ببرید.
الف ) کلماتی که فقط قید هستند و آن ها را قید مختص می نامیم  .مانند  :هرگز  ،همیشه  ،همواره و....
ب) اسمهای مشترک با قید ــــ شنبه  ،امروز ،امسال
د) صفت های مشترک با قید ـــــ آهسته  ،خوب  ،آرام
 -5آیا همه ی صفت ها می توانند کاربرد قیدی داشته باشند.
خیر  ،صفت هایی مانند دانا  ،خواننده  ،زرنگ  ،درس خوان  ،زیرک  ،مهربان  ،دل سوز و....در جایگاه قید به کار نمی روند  .پس بنا بر این ؛ برخی از صفت ها کاربرد قیدی دارند
نه همه ی آن ها .
6ـ متمم قیدی چه تفاوتی با متمم اجباری دارد .
متمم قیدی را می توان از جمله حذف کرد بدون اینکه معنای جمله غلط شود .ولی متمم اجباری را از جمله نمی توان حذف کرد زیرا برای کامل شدن معنای جمله فعل به آن نیاز
دارد .
« از تهران » متمم قیدی است چون می توان آن را از جمله حذف کرد .
الف ) علی از تهران آمد
« به پدرش » متمم اجباری است چون نمی توان آن را از جمله حذف کرد .
ب ) علی به پدرش می نازد
 -7هر کدام از واژه های « خوب » و « محکم » را در دو جمله ی جداگانه طوری به کار ببرید که در یک جمله نقش صفتی ودر دیگری نقش قیدی داشته باشند.
 -2او دست خود را محکم بست .
الف ) نقش قیدی مانند -1 :او خوب می نویسد .
ب ) نقش صفتی مانند  -1 :کتاب ِ خوب بسیار مفید است  -2 .او رابطه ی محکمی با کتاب دارد .

درس بیست و چهارم
 -1زبان شناسان برای حل مشکل گستردگی بیش ازحدّ زبان چه چاره ای اندیشیده اند ؟
زبان را به سطح های مختلفی تقسیم کرده اند و هر سطح را جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند
 -2زبان شناسان زبان را در چند سطح مورد مطالعه قرار می دهند ؟ نام ببرید .
 -3معنا شناسی
 -2دستور زبان
سه سطح  -1 ،واج شناسی
3ـ واج شناسی چیست؟
آن سطح از زبان شناسی است که به مطالعه صداهای زبان و قواعد ترکیب آن ها به منظور ایجاد ساخت های آوایی زبان می پردازد.
4ـ زبان فارسی چند واج دارد؟ 29واج
 -5واج های زبان را نام ببرید.
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 /ب  / –/پ  / –/ت ،ط  /– /د  /–/ک  / -/گ  / - /ق ،غ  / –/ع،ء  /–/چ  / – /ج  / –/م  /– /ن  / – /ل –/
 /ف  / –/و  / – /س،ص ،ث  / – /ز ،ذ،ض،ظ  / - /ر / – /ش  / – /ژ  / – /ی  / –/خ  / –/ح ،هـ/
 /ـــــ  / - /ـــِــ  / - /ـــٌــ  / - /ا  / - /ای  / - /او . /
 -6زبان شناسان در واج شناسی به مطالعه ی چه بخشی از زبان می پردازند؟
 – 3قواعد یا فرایند های واجی .
 -1فهرست واج ها ( صدا های زبان ) -2 .الگو های آریش واج ها .
 -7به کار بردن کلماتی مانند « مازد  ،قاچر  ،ندنژ » طبق کدام دسته از قواعد ترکیب نادرست است ؟ قواعد واجی

 -8تفاوت واج و حرف را با ذکر یک مثال بنویسید .
واج عبارت است از کوچک ترین واحد صوتی زبان که سبب تمایز معنایی می شود  .واج جنبه ی ملفوظ و گفتاری زبان است .در حالی که حرف کوچک ترین واحد نوشتاری زبان
است که شکل مکتوب دارد ؛ بنابر این حرف  ،گونه ی نوشتاری واج یاصدا است .
واج  /z /معادل چهار حرف ( «ز»  « ،ض» « ،ظ»  « ،ذ» ) است .
مثال :
حرف الفبای « و » معادل سه واج  / / ow ،/ v / ،o / /است.
 - 9زبان شناسان در دستور زبان( دستور زبان فارسی) چه بخشی از زبان را مورد مطالعه قرار می دهند.
به بررسی نشانه های زبان و قواعد ترکیب آن ها به منظور ساختن کلمات و عبارات و جمله های جدیدمی پر دازند .
11ـ دستور زبان فارسی به چند بخش تقسیم می شود.
 -2نحو
دو بخش  -1 ،صرف
 11ـ بخش صرف از دستور زبان کدام قسمت از زبان را مورد مطالعه قرار می دهد؟
بخش صرف به بررسی و طبقه بندی نشانه های ساده ی زبان و ترکیب آن ها با انواع کلمات به منظور ساختن واژه های جدید می پردازد .
 12ـ در بخش نحو کدام قسمت از زبان مورد مطالعه قرار می گیرد؟
شیوه ی ترکیب انواع کلمات تا سطح گروه یا جمله می پردازد و آنگاه انواع گروه و انواع جمله را مورد بررسی قرار می دهد .
 13ـ انواع گروه را در دستور زبان فارسی نام ببرید .
گروه اسمی  ،گروه قیدی  ،گروه فعلی  ،گروه حرف اضافه ای
 14ـ در دستور زبان فارسی جمله را به چند نوع تقسیم می کنند نام ببرید ؟
جمله ساده  ،جمله مرکب  ،جمله شرطی  ،جمله ی امری  ،جمله بیانی
15ـ معنا شناسی چیست؟
آن سطح از زبان شناسی است که زبان شناس در آن به مطالعه ی معنا ی انواع کلمه ها  ،گروه ها  ،جمله ها و روابط معنایی آنها با یکدیگر می پردازد .
16ـ میان واژگان زبان چه روابط معنایی وجود دارد؟ با ذکر مثال بنویسید .
الف ) ترادف = پدرـ بابا

ب) تضاد = روز ـ شب

 -17رابطه ی معنایی میان کلمات زیر را بنویسید .
 -2زشت و زیبا ( تضاد )
 -1انسان و مرد ( تضّمن )
 -5جاندار و حشره ( تضّمن )
 -4مثل و مانند ( ترادف )
 – 4عصر و زمانه ( ترادف )
 -1حشره و سوسک ( تضّمن )
 -11درخت و کاج ( تضّمن )
 -17کوچک و بزرگ ( تضاد)

د) تضمن = ورزش و فوتبال
 -3شانه و کتف ( ترادف )
 -6پیر و جوان ( تضاد)
 -9مرده و زنده ( تضاد )
 -12زیان و ضرر( ترادف)

 -18چرا جمله ی « کتاب داستانی که هفته ی پیش منتشر شده بود را  ،خریدم  ».از نظر نگارشی نادرست است ؟
زیرا بین « را » و « مفعول » فاصله افتاده است .
شکل درست جمله = کتاب داستانی را که هفته ی پیش منتشر شده بود  ،خریدم

درس بیست و پنجم
1ـ ویژگی های نامه های خصوصی و دوستانه را بیان کنید.
 -2لحن کالم در آن ها صمیمی وخودمانی است
 -1تقلیدی نیستند
 -4قالبی نیستند
 - 3ازهر گونه تکلّف به دورند
2ـ نامه های دوستانه و خصوصی چه تفاوتی با نامه های اداری و رسمی دارند .
الف) نامه های دوستانه وخصوصی درمقایسه با نامه های اداری ورسمی از الگوی خاصی پیروی نمی کنند و بیش تر ابتکاری و موافق با ذوق و طبع نویسنده و نوع مناسبات او با
مخاطب است .
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ب) نامه های خصوصی عاطفی تر و صمیمی تر و بی تکلف ترند و در آن ها حرف های خصوصی مطرح می شود در حالی نامه های رسمی و اداری این گونه نیستند.
3ـ حسن نامه های خصوصی در چیست؟ در این است که همه عناصر آن از تصنّع خالی باشند .
4ـ بار معنایی در نامه های خصوصی چه هنگام ضعیف و چه وقت مطلوب و قوی است ؟
در نامه هایی با عبارات قالبی آغاز می شود و پایان می یابد بار معنایی ضعیف است در حالی در نامه های که با عبارات ابتکاری و تازه آغاز و پایان می یابد بار معنایی مطلوب و بر
خواننده تاثیر فراوانی می گذارد .
5ـ درنوشتن نامه های خصوصی باید به چه نکاتی توجّه داشته باشیم ؟
الف )طول نامه باید با نوع مناسبات نویسنده و گیرنده متناسب باشد.
ب) انتخاب کاغذ مناسب و رعایت مسائل نگارشی و پاکیزه نویسی  ،نشانه ی حرمت گذاری به گیرنده ی نامه است.
ج) در نامه خصوصی  ،رعایت اعتدال و انتخاب لحن مناسب و پرهیز از شتاب زدگی شرط است،
د) نامه چون یک سند اخالقی مکتوب است و تأ ثیر آن پایدار تر از گفتار؛ لذا رعایت دقّت وسنجیده نویسی شرط اساسی آن است .
هـ) نامه ،هر چند خودمانی باشد ،نباید به زبان شکسته و محاورهای نوشته شود.
و) تهیّه و حفظ پیش نویس یا نسخه ای از نامه ضروری است.
 -6تفاوت همزه و « ی » میانجی را با ذکر مثال بنویسید.
همزه «ء» یکی از سی و سه حرف الفبای فارسی است و هر چند به « ی» میانجی کوچک « ء » شباهت دارد امّا مستقل از آن است .بهتر است در نوشتار به جای « ی» میانجی
کوچک «ء» شکل بزرگ آن را به کار ببریم ؛ زیرا «ی» میانجی کوچک به حرف همزه شباهت دارد واین امر موجب بد آموزی می شود.
مأذنه ی مسجد ( ص )
مأذنۀ مسجد (غ)
ارائه ی گزارش (ص)
ارائۀ گزارش (غ)

درس بیست و ششم
1ـ منظور از گروه کلمه در اصطالح امالی فارسی چیست؟
به ترکیب هایی که نه کلمه و نه جمله به حساب می آیند« گروه کلمه » گفته می شود.
2ـساخت های گروه کلمه را در اصطالح امالی فارسی نام ببرید.
 -2موصوف و صفت = سخن نغز
 -1مضاف و مضاف الیه = نقض غرض
 -4متضاد = صحّت و سقم
 -3مترادف = عصیان و سرکشی
3ـ استفاده از گروه کلمه در امالی فارسی جنبه ی  ...........و  ...........دارد .تکمیلی و ترمیمی
4ـ شاخصه ی «گروه کلمه» هایی که مناسب امالی تقریری باشد  ،چیست؟
این است که گویا و واضح باشند و به پرسش مقدّرما پاسخ دهند .
5ـ فواید به کار گیری «گروه کلمه» در امالی تقریری را بنویسید.
الف ) متن های ساده ی امال برای ارزشیابی تعدیل و مناسب می کند .
ب) کلماتی که اهمیت امالیی دارند و در متن امال منظور نشده اند  ،مورد ارزشیابی قرار می گیرند .
ج) ازجمله سازی و امالی تلفیقی (امالی خارج از متون مصوّب کتاب )جلوگیری می کند .

درس بیست و هفتم
1ـ منظور از نقش نما در اصطالح دستور زبان فارسی چیست؟
نشانه هایی هستند که نقش کلمات را در جمالت مشخص می کنند .
2ـ نقش نماها را در زبان فارسی نام ببرید .
 -3حرف اضافه
 -2نقش نمای اضافه
 -1را

 -4حرف ربط

 -5نشانه ی ندا،

3ـ وظیفه ی «را» در جمله نشان دادن چه نقش هایی است.
الف ) نشان دادن مفعول  :کلمه ای بعد از «را» می آید نقش مفعولی دارد.
مانند  « :غذا» در جمله ی «علی غذا را خورد».
ب ) نشان دادن اسم معرفه  :کلمه ای قبل از« را» می آید از نظر دستوری معرفه (شناس)می باشد.
مانند  « :کتاب » در جمله ی « فاطمه کتاب را خواند »
4ـ تکواژ « ــــِــ» در جمله چه نقش هایی را مشخص می کند.

28
 -1مضاف الیه  -2صفت ( تکواژ « ــــِــ» هرگاه پس از اسم قرار گیرد  ،کلمه ی پس از آن یکی از دو نقش صفت  /مضافٌ الیه را دارد) .
باغچه آب داد « .زیبا = صفت  /باغچه = مضافٌالیه»

محمّد اسماعیل قاصدی
مانند  :پروین به گل ِ زیبای ِ

 -5آیا تمام کلماتی که پس از تکواژ «ــــِـــ» می آیند؛ صفت  /مضافٌ الیه هستند؟
خیر  ،زیرا برخی از حروف اضافه مانند  :برای ِ  ،بهر ِ همراه با کسره به کار می روند که از این قاعده مستثنی می باشند
 6ـ نشانه ی متمّم  /متمّم قیدی در زبان فارسی چیست ؟
حروف اضافه  ،به کلماتی بعد از حروف اضافه می آیند ،متمّم /متمّم قیدی می گویند .
مانند  « :مدرسه » در جمله ی « علی از مدرسه آمد».
7ـ حروف اضافه را نام ببرید.
به  ،از  ،با  ،در  ،بر  ،برای  ،مانند و ...
8ـ حروف ربط ( پیوند ) در زبان فارسی به چند دسته تقسیم می شوند ؟
ب ) حروف ربط هم پایه ساز
دو دسته الف ) حروف ربط وابسته ساز
 -9پیوند های وابسته ساز را نام ببرید و بگویید در جمله نقش نمای چیست ؟
که  ،تا  ،چون  ،زیرا  ،اگر  ،با این که  ،تا این که  ،همین که  ،گرچه و ( .....این حروف در زبان فارسی جمله های وابسته را مشخص می کند ) .
مانند  « :تا» در جمله ی زیر
او را نصیحت کردم تا بیشتر تالش کند
وابسته
هسته
-11پیوندهای هم پایه ساز را نام ببرید و بگویید در جمله نقش نمای چیست؟
حروف هم پایه سازعبارتند از  :و  ،اما  ،ولی  ،یا ،لیکن  ،پس و  ( ....این حروف دو جمله یا دو کلمه ی همپایه را مشخص می کند) .
توجّه  :بعضی از حروف ربط به صورت تکرای در ابتدای جمله های هم پایه می آیند و آن ها را به هم ارتباط می دهند :
چه.....چه  ،نه ....نه ،و ....مانند  :نه درس می خواند  ،نه کار می کند نه ورزش .
11ـ جمله های هم پایه به چه جمالتی گفته می شود ؟
به دو جمله که با پیوند هم پایه ساز به هم بپیوندند  ،جمله های هم پایه می گوییم .
مانند :هوا سرد بود و برف نرمک نرمک می بارید .
 -12نشانه های منادا را در زبان فارسی نام ببرید.
تکواژ های « ای »  « ،یا»  « ،ا»  « ،آی» مشخص کننده ی نقش منادا هستند .این تکواژ ها را « نشانه ی ندا » می نامند.
توجّه  :در زبان فارسی معاصر از نشانه های ندا کم تر استفاده می شود ودر عوض  ،با جابه جا کردن تکیه ی اسم  ،آن را منادا می کنند  .در این زبان معموالًتکیه ی اسم ها بر
بهروز  ،بیا .
بهروز آمد .
هجای آخر است و اگر تکیه را به هجای اوّل منتقل کنیم  ،منادا می شود .
منادا
نهاد
 -13منادا چیست ؟
واژه هایی را که همراه یکی از حروف ندا بیایند ،منادا نام دارند.
 ای خدای بزرگ ! یا شاه مردان ! آی مردم ! خداوندا -14چرا جمله ی « در کتابخانه هم دانش آموزان سال اوّل مطالعه می کردند هم دانش آموز ان سال دوم مطالعه می کردند » از نظر نگارشی نادرست است ؟
زیرا در آن فعل « مطالعه می کردند » تکرار شده است که حشو و زاید می باشد .باید
« مطالعه می کردند »از پایان جمله ی دوم حذف شود .
شکل درست جمله ی فوق به قرار زیر است .
در کتابخانه هم دانش آموزان سال اوّل مطالعه می کردند هم دانش آموز ان سال دوم .
 -15چرا از جمله ی مرکب « هم آنان در باره ی مطبوعات مقاله نوشتند هم ما نوشتیم » نمی توان فعل را به قرینه حذف کرد؟
زیرا نهاد در دو جمله ( آنان  ،ما ) از نظر شخص تفاوت دارد .

جزوهی درس زبان فارسی  - 1اوّل متوسطه
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درس بیست و هشتم
 -1فواید خالصه نویسی را بنویسید.
به ما کمک می کند که نتیجه ی تمامی مطالعات خود را در حجمی اندک حفظ کنیم .

میزان دقّت و تمرکز ما را برای درک و دریافت مفاهیم متن افزایش می دهد.

دست ما را برای نگارش  ،باز و توانا می سازد.

 -2برای خالصه کردن یک مطلب چگونه باید عمل کنیم؟
متن مورد نظزرابه دقّت بخوانید تا از موضوع  ،اهداف و خطوط اصلی آن کامالً آگاه شوید.

میزان و روش خالصه نویسی را معیّن کنید.

مفاهیم و نکات مهّم نوشته را مشخص نمایید .

از کم و زیاد کردن مفاهیم کلیدی متن بپرهیزید .

موارد غیر ضروری را حذف کنید.

متن اصلی را با خالصه ی آن مطابقت دهید.

متن خالصه شده را پاراگراف بندی و عالمت گذاری کنید.

مشخصات دقیق متنی را که خالصه کرده اید ،بنویسید.

 -3اگر کتابی را خالصه کردیم باید مشخصات آن کتاب را به چه صورتی در پایان خالصه ی بیاوریم.
 -1نام کتاب -2....نویسنده -3 ....مترجم -4 ....ناشر - 5....محل نشر -6 ....سال چاپ.....
 -4هنگام خالصه نویسی باید به چه مواردی توجّه داشته باشیم.
 -1اگرخالصه نویسی مربوط به یک داستان است  ،توجّه به ویژگی شخصیّت های اصلی و حوادث کلی آن ضروری است.
 -2در خالصه کردن نو شته ی علمی باید مفاهیم علمی را به طور دقیق بیان کنیم.
 -3هر مطلب یا موضوعی قابلیت خالصه شدن را ندارد مانند تعریف ها و ...چون خود این مطالب خالصه هستند.
 -4هنگامی که هدف از خالصه نویسی ،ساده کردن نوشته باشد باید از برخی نکته های اصلی صرف نظر کنیم.
 - 5در خالصه نویسی  ،عبارت های غیر ضروری را می توانیم حذف کنیم .
 -6برای کوتاهی جمله ها بهتر است از فعل های ساده و کلمات رسا استفاده کنیم .
 -5در خطّ فارسی عالوه بر« سی و سه» حرف الفبا چه نشانه های خطی دیگری وجود دارد؟
ـــــــــِــــــٌـــــــــــــًـــــــــٍــــــــٌـــّــــــــــ
 -6چرا در خط فارسی استفاده از نشانه های خطّی غیر از حروف الفبا  ،محدود می باشد.
زیرا در خطّ فارسی کلمات حرکت گذاری نمی شوند.
 -7پر کاربردترین نشانه های خطّی ( عالوه بر حروف الفبا) در زبان فارسی کدامند؟

~ َّ ًَ

 -8در زبان فارسی از تنوین رفع و جر در چه کلماتی بیشتر استفاده می شود؟
درترکیب های عربی رایج در زبان فارسی.
-9رعایت نکردن نشانه ها خطّی( عالوه بر حروف الفبا )در زبان فارسی چه مشکلی را ایجاد می کند؟
باعث ابهام و بدفهمی می شود.
-11

داستان « سمک و قطران » را از کتاب ادبیّات فارسی ( )1به میزان یک دوم به زبان ساده و امروزی خالصه کنید.

-11

درس اوّل کتاب فیزیک خود را به میزان یک سوم خالصه کنید .

-12

یک کتاب داستان را که تا کنون خوانده اید به میزان یک هشتم خالصه کنید .
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گروه 2

زبانشناسی 4 :نمره
گروه 3
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