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  زبان
 ،شگفتي نگريسـتكه خداوند در انسان بهچناني انسان. اگر خدا انسان را آفريد، انسان هم زبان را آفريد و همآفريده رمزآميزترين  

بايد بـدانم؛ «خود فرورفت تا سرانجام از بهت و خيرگي بيرون آمد و با خود گفت:  وارِراز ياين آفرينه انسان نيز هزاران سال در بهتِ
بـرد؛ رازي كـه تـر پيو نشست و انديشيد؛ انديشيد؛ انديشيد تا ناگاه بـه رازي بزرگ» ام، آگاه شوم.چه گويا خود ساختهآن بايد از رازِ

گفت و گويـا انديشـيدن يعنـي زد! در دلش آرام با خود سخن ميخود حرف مي اش را دوچندان كرد: او هنگام انديشيدن بازدگيبهت
ـــتنِهمـــان ســـخن ـــا خـــود. و اينبي گف ـــراي او مهمصـــدا ب ـــان ب ـــه زب ـــود ك ـــان جـــا ب ـــود. زب ـــه ب ـــي شـــد ك ـــر از آن   ت

  نوعانش بلكه  ابزار انديشه و تفكّر او بود.نه فقط راه ارتباط او با هم
  

  انديشه و تفكّر
هـا و ها، دروغپرسـتيهـا، خرافهافزار آدمـي در نبـرد بـا سـپاه نادانيبرتري انسان بر ديگر موجودات؛ اين تنها جنـگاين والاترين   

مان را. زباني كه هزاران سـال گويم؛ زبان مادرياش بداريم. زبان را مياش داشت و بر ما ايرانيان است كه گراميها. پس گراميناراستي
مردان ميهنمان خطر بـه انديشـيدن بزرگ ،است. زباني كه با آني خود نقش بستهدم اين سرزمين را در سينههاي تلخ و شيرين مرتجربه
رزويه، روزبه، بوعلي، فردوسي، خيام، رازي، حافظ و ... كه اگر گاهي هم به اجبـار يـا اقتضـاي مهر، بُخردمرداني چون بزرگ اند.كرده

تر بشناسـيم و اند! پس بياييد ما نيز زبانمان را بيشانديشيده فارسي اند ور دل فارسي حرف زدهگمان داند اما بيروزگار به عربي نوشته
  باشيم! يبهتر مك آن بهتر بينديشيم تا ايرانيانبه ك

  

  ي اين كتاب:و اما درباره
ر آزمـون سراسـري مطـرح هاي زبان فارسي سه سـال دبيرسـتان اسـت كـه دهدف اصلي اين كتاب، بيان عميق و دقيق مطالبي از كتاب  
(سال سـوم دبيرسـتان) اسـت كـه امكـان  31شوند. ترتيب آموزش مطالب در اين كتاب هماهنگ با ترتيب مطالب در كتاب زبان فارسي مي

هاي ي آزمـون سراسـري و المپيادهـاي ادبـي پرسـشهاي برگزيـدهدهد. در اين كتاب علاوه بـر تسـتدرس را به شما ميبهي درسمطالعه
  هاي آزمون سراسري تا حد زيادي پر شود.سنگ با تستهاي تأليفيِ هماست تا از اين راه، خلأ تستاي بسياري طراحي شدهگزينهچهار
ام چنان ديد تحليلي و علمي را در آموزش مطالب حفظ كـردهاست، اما همكه نگاه من در اين كتاب به آزمون سراسري بوده با اين  

كه تنگناي كنكـور مجـال  ام و هرجاهاي زبان فارسي آشنا نمودهها و ظرفيتاي از ظرافتشما را با گوشه استو هرجا كه ممكن بوده
تر ام تا براي درك عميـقداده» 2زبان فارسي، راهبردهاي ياددهي و يادگيري«مطلب را در كتاب  به شما نشانيِ ،اين كار را از من گرفت

  .بهره ببريدگشا راه تر از اين كتابِهاي بيشتر مفاهيم و حل تمرينو گسترده
آموزان كشورمان از ي دانشراهي باشد براي رهاشدن شما و همه -هاي نشر دريافتو ديگر كتاب -خواندن اين كتاباميدوارم كه   

  و آشنا شدن با لذت دريافتن! كردنحفظزجر 
  

                                                 
ي علـوم انسـاني نيـز آموزان عزيز رشتهها تفاوت زيادي ندارد و اين كتاب براي دانشي علوم انساني با ديگر رشتهزبان فارسي رشته انساني. البته مطالب كتابهاي غيرعلوممربوط به رشته -1

 اين عزيزان متفاوت است.ها در اين كتاب و كتاب درسي كند. فقط ترتيب درسهاي آزمون سراسري برآورده ميگويي به پرسشها را در پاسخاستفاده است و نياز آنكاملاً قابل

هـاي عهده دارد. در اين دو جلـد كتـاب، مبحثچاپ رسيد و در حال حاضر انتشارات مبتكران نشر آن را بهسازان بهي هامون سبطي و غلامرضا عمراني، كه ابتدا در انتشارات انديشهنوشته -2
ويژه از سال سوم دبيرسـتان، بسـيار ي آن براي داوطلبان بهاست كه مطالعهشدههاي فراوان و گوناگوني در آن مطرحمرينجاي تست، تاست و بهشدهاي آموزش دادهدستوري به شكل كاملاً پايه

 سودمند است.
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زبان
رمزآمیزترینآفریدٔهانسان.اگرخداانسانراآفرید،انسانهمزبانراآفریدوهمچنانکهخداونددرانسانبهشگفتی
نگریسـت،انسـاننیزهزارانسـالدربهِتاینآفرینهیرازواِرخودفرورفتتاسرانجامازبهتوخیرگیبیرونآمدوبا
خودگفت:»بایدبدانم؛بایدازراِزآنچهگویاخودسـاختهام،آگاهشـوم.«ونشسـتواندیشـید؛اندیشـید؛اندیشید
تاناگاهبهرازیبزرگترپیبرد؛رازیکهبهتزدگیاشرادوچندانکرد:اوهنگاماندیشیدنباخودحرفمیزد!در
دلشآرامباخودسخنمیگفتوگویااندیشیدنیعنیهمانسخنگفتِنبیصداباخود.واینجابودکهزبانبرای

اومهمترازآنیشدکهبود.زبان
نهفقطراهارتباطاوباهمنوعانشبلکهابزاراندیشهوتفّکراوبود.

اندیشه و تفکر
اینواالترینبرتریانسـانبردیگرموجودات؛اینتنهاجنگافزارآدمیدرنبردباسـپاهنادانیها،خرافهپرسـتیها،
دروغهـاوناراسـتیها.پـسگرامـیاشداشـتوبـرماایرانیاناسـتکـهگرامـیاشبداریم.زبـانرامیگویـم؛زبان
مادریمانرا.زبانیکههزارانسـالتجربههایتلخوشـیرینمردماینسـرزمینرادرسـینهیخودنقشبستهاست.
زبانیکهباآن،بزرگمردانمیهنمانخطربهاندیشـیدنکردهاند.خردمردانیچونبزرگمهر،ُبرزویه،روزبه،بوعلی،
فردوسی،خیام،رازی،حافظو...کهاگرگاهیهمبهاجباریااقتضایروزگاربهعربینوشتهاندامابیگماندردل
فارسیحرفزدهاندوفارسیاندیشیدهاند!پسبیاییدمانیززبانمانرابیشتربشناسیموبهکمکآنبهتربیندیشیم

تاایرانیانبهتریباشیم!

اما دربارٔه این کتاب:
بـاتوجـهبهحذفکتابهایوزینوارزشـمندزبانفارسـیازمنابعدرسـینظامجدیدآموزشـی،مباحثـیپراکندهو
نامنسجمازدستوروزبانشناسیالبهالیتمرینهایکتابهایفارسیدورٔهمتوسطٔهدومارائهشدهاستکهبیشتر
درحدنکتهگوییاسـتتاآموزشواقعی،امابرپایٔههمیننکتههاامکانطرحپرسـشهایگوناگونیدرآزمونهای

نهاییوآزمونسراسریبهوجودآمدهآست.
خـأآمـوزشدسـتوروزبانشناسـیدرکتابهـایدرسـیوتنگنـایزمانـیحاکـمبـرکالسهـایدرس،کاررابـر
دانشآموزانودبیرانگرامیبسیاردشوارکردهاست؛دراینکتابکوششکردهامدستورراازنقطٔهآغازینآنیعنی
مفهـومجملـهبهطـورکامـلوعمیقآموزشدهمتاباریازدوشدبیرانگرامیودانشآموزانعزیزکشـورمبرداشـته
باشـم.تمرینهاوتسـتهایگونهگونیهمراهباپاسـخهایتحلیلیوتفهیمیدرادامٔههرمبحثطراحیوگردآوری



شدهاسـتتانیازدانشآموزانوداوطلبانامتحاناتنهاییوآزمونسراسـریبهمنبعیمعتبروبهروزدراینزمینهها
بهطورکاملبرآوردهشـود.بهامیدروزیکهجایدسـتوروعلمزیبایزبانشناسـیدرکتابدرسـیکشـورمانخالی
نباشـدوآشـناییبـاظرفیتهـاوظرافتهـایزبانسـترگفارسـیجایـگاهواقعیخـودرادرآموزشوپرورشکشـور

بازیابد.تاآنزمان،اینکتابمیتواندمنبعیمطمئنبرایهمکارانگرامیودانشآموزانعزیزکشورمباشد.
هامونسبطی 

آن روز در خانهٔ ما
خدا گم شده بود!  

»آخرین بار
                          آخرین باری را که همراهت بود

                           به یاد بیاور«
من این سؤال را از تک تک اهل خانه پرسیدم

       اما در میان خطوِط درهمی که بر چهره شان نقش می بست
حرف خوانایی نیافتم    

گفتند: »شاید برای آن که ُگم نشود
        آن را میان یکی از کتاب هایت گذاشته ای«

و من
         برگ، برگ

                                  کتاب هایم را گشتم
حتی ظرف نان

                          کیف پول
کتاب های کهنة مادربزرگ ...  

           اما خدا نبود!
آن گاه از شدِت درماندگی خوابم ُبرد

        و پلک پلِک خوابهایم را ...
که ناگاه

                  از هیاهوی حیاط
                  که پنجره ها را باز کرد

                  و پرده ها را به رقص درآورد
                  بیدار شدم

گویا
       من سال ها پیش

                               - آن روزها که با پاهای برهنه و چشم هایی داغ از آفتاب، به دنبال سنجاقک های تابستان می دویدم-
خدا را

               زیر بوته ای در باغچه ی خانه مان
                                                                            جاگذاشته بودم 



تعریف نمادهای به  کار رفته در این کتاب

 1-درس:بیانتعریفهایامطالبپایهای

I2-نکته:موضوعهایریزمربوطبهیکموضوعاصلییاراههایمیانبر

G3-توجه:توضیحنکتههاییکهبابدفهمیهمراهندیاباعثاشتباهمیشوند

F4-یادآوری:آ-بیاننکتههایگفتهشدهیامطالبسالهایگذشته
ب-بیانارتباطمیانمفهومهایجدیدومفهومهایقبلی

M5-راهنمایی:بیاننکتهایکهدررسیدنبهپاسخسؤالراهگشاست،قبلازبیانمستقیمراهحلوپاسخ

بدونهمراهیشاگردقبلیودوستجدیدم،آقای امیرمحمد دهقانکه
خوددسـتیبرقلمدارند،دراینروزهایپرنفسوپرمشـغله،آمادهسـازیاینکتاب

برایمممکننبود؛ازایشانبسیارسپاسگزارموبرترینهاراسزاوارشانمیدانم.
همچنینتالشصمیمانٔهاتاقتایپانتشاراتدریافتباهدایتجناب آقای نوری
بهویـژهزحماتشـبانهروزیسـرکار خانم صفیکـههمحروفچینیایـنکتابرا

برعهدهداشتندهمصفحهآراییآنرا،قابلتقدیرومثالزدنیاست.
پایندهباشید! 
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