


5آزمونكده    

آزمون
1  

  ماهحان: دينوبت امت  )2سي (فارامتحان درس: 
او(نيم   ل)سال 

كّل دقيقه80مدت امتحان: دوممتوسطه ةدهم، دوريازپاية ،هاية رشتهشاخة نظري، 
  نمره  سؤاالت                                                                       رديف

  نمره)7الف) قلمرو زباني (
  ا پاسخ دهيد:همتن زير را بخوانيد و به پرسش -1
كهعلّت و تب تمامي زاي« امروزدرستم و در اين دو سه روز، بار داده آيد  ازگشـتم و ل شد. من بگفت: بونصر را بگوي كه 

  ».اين چه رفت، با بونصر بگفتم. سخت شاد شد و سجدة شكر كرد خداي را بر سالمت امير و نامه نبشته آمد
  است؟» رايي«نوعچه» بونصر را بگوي«در جملة» را«الف) 

  ديل كنيد.ب) كدام جمله در اين نوشته، به صورت مجهول به كار رفته است؟ آن را بيابيد و به يك جملة معلوم تب
نقشتَبعي دارد؟   نقش تبعي را بنويسيد.نوعپ) در اين نوشته، كدام واژه 

  هاي مشخّص شدة زير را بنويسيد.ت) نقش واژه
  

  شد و سجدة شكر كرد.شادسخت
  

  
كهعلّت و تب     د.شزايلتماميدر اين دو سه روز بار داده آيد 

  

  د.ها را مشخص نماييومصوتهاهاي زير را ابتدا به هجاهاي سازندة آنها تجزيه كنيد؛ سپس صامتواژه -2
  آفرينش::                                                       مجنون

واژگانمشّخص شدة -3   زير را بنويسيد.معني 
  برگير و بياور.اكراهنيايد، بهطوعالف) برو؛ اگر به
  درآمد.اهتزازها بهكه رفته               پ) ديري نگذشت پرچم روسافسرهاب) خدا داند چه

  رفت بر اين قاعده روزي سه چار               مرغزاراَش القصه در آنت) در پي
  دويدم.ميلكّهكردم وگشتم، قوز ميبازميامخاله ةث) وقتي از خان

  ها را بنويسيد.هاي زير بيابيد و درست آنهاي اماليي را در نمونهنادرستي -4
ــه رود ســند مــي ــف) ب ــرهمال ــد ب غلطي

  

ــوه     ــي كـ ــوه از پـ ــران، كـ ــواج گـ ز امـ
  

ماحقّ اين نعمت تندرسب) تا خويشتن را ضيعتكي هالل خرند و فراخ ه باشيم.ختي گذاردلَتي كه بازيافتيم،تر بتوانند زيست و 
وغـا ان شـهر پرغپ) چون ياران موالنا به آزار شمس برخاستند، شمس، ناگزير دل از قونيه بركند و عظم كرد كه ديگر بد

  بازنيايد.
  امالي درست را از داخل كمانك انتخاب كنيد. -5

ادبيات، سعدي براي من به منزلة شير (الف)    آغوز) بود براي طفل. -آقوزاز لحاظ آشناييبا 
  هاي توپ روس باز شد.سفير) گلوله -سپيدة فرداي گنجه با نهيب و (صفيرب) 

توجه به سرودة زير، جدول را كامل كنيد. -6   با 
ــد  « ــر رگ روح زدن ــق ب ــتر عش سرنش

  

 »يك قطره فرو چكيد و نامش دل شـد  
  

  

  وابسته  تركيب اضافي  هسته  تركيب وصفي
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  نمره)5ب) قلمرو ادبي (
  ها پاسخ دهيد.نوشتة زير را بخوانيد و به پرسش -7
عرهايش راهايي كه خود سعدي در آنها نشسته و شـمن در آن اتاق كوچك و تاريك با او آشنا شدم؛ نظير همان حجره«

سـت يت سعدي انمود. اين تنها خصوصها را ساده ميكرد،قصهدراك خود معني ميّ اخواند و در حدام ميگفته بود. خاله
  ».كس شبيه نباشدكه سخنش به سخن همه شبيه باشد و به هيچ

هومشب   به آن را نشان دهيد.الف) در اين نوشته، يك تشبيه بيابيد؛ سپس ادات تشبيه 
  

  تشبيه:
  به:مشبه  ادات تشبيه:

  
  
  
  

  
1  

  
  



)2نمونه سؤاالت فارسي (  6
ويژگيسهلممتنع بودن سبك سعدي اشاره دارد؟ب) كدام قسمت از   نوشتة آورده شده، به 

» ب«وجود دارد؟ (توجـه: در گـروه   » ب«گروههايهكدام يك از آراي» الف«هاي گروهدر هر يك از نمونه -8
  )يك آرايه اضافه است.

  

  ب  الف
  الف) بگير اي جوان دست درويش پير/ نه خود را بيفكن كه دستم بگير

  سازم.ن ميمون كار به خلقت آدم رسيد، گفت: خانة آب و گل آدمب) چ
  پ) كمال عقل آن باشد در اين راه / كه گويد نيستم از هيچ آگاه

  دانندشكسته پر گشودن هنر است/ اين را همة پرندگان ميت) با بال

  تشخيص
  آميزيحس

  نمامتناقض
  مجاز
  كنايه

  

  ر را بنويسيد.نام پديدآورندگان هر يك از آثار زي -9
  الف) روزها                                                ب) مرصاد العباد

  بيت زير را بخوانيد؛ سپس دو بيت بعدي آن را بنويسيد. -10
 »يش مرنجـان مـرا، بـرو  بـ«گفتي ز ناز: 

  

آرزوست» يش مرنجانمب«آن گفتنت كه  
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  نمره)8(فكري) قلمروپ
  هايمشّخص شده چيست؟هاي زير، مقصود از بخشدر نمونه -11

درُقرص خورشيد/ غروب آفتاب خويشتندرياي خوندر آن  ،
  ديد

  درياي خون:

ونيست كه از جانب اايرانيهاي زندگيازحفرهايحفرههيچ
  شناخته نباشد.

  حفره:

  مفهوم هر يك از متون زير را بنويسيد. -12
  ها مثل مور و ملخ در پهنة شهر پراكنده شدند.ف) روسال

  مغز و پوستهمتانند بيب) كرم ورزد آن سر كه مغزي در اوست        كه دون
  ها پاسخ دهيد:سرودة زير را بخوانيد و به پرسش -13
ــي« ــرمـ ــه در بـ ــه حلقـ ــت، گرفتـ گفـ

ــدايي   ــن جــ ــق كــ ــد ز عشــ گوينــ
ــد سرشــــتم   ــق شــ ــروردة عشــ پــ
نمكـــــز عشـــــق بـــــه غـــــايتي رســـــا

ــي ــوش  م ــوي او گ ــه س ــدر ب ــت پ داش
  

ــو حلقـــ     ــنم چـ ــامروز مـ ــر درهكـ بـ
ايــــن نيســــت طريــــق آشــــنايي  
جــــــز عشــــــق مبــــــاد سرنوشــــــتم
ــانم   ــن نمـ ــه مـ ــر چـ ــد اگـ ــاو مانـ كـ
ــاموش   ــنيد، گشــت خ ــه ش ــاينقص  »ك

  

  خواهد كه او را از عشق جدا نكند؟الف) در بيت سوم، چرا مجنون از خداوند مي
  چيست؟» اينقصه«ب) منظور از

  ز نظر مجنون، غايت و نهايت عشق چيست؟پ) ا
  به چه موضوعي اشاره دارد؟» از شبنم عشق، خاك آدم گل شد/ صد فتنه و شور در جهان حاصل شد«بيت- 14
توجه به متن -15 دررويِ جبهه«با  بارزههاست. الزمة حضور و مجنگ با افكار پوسيده، دشوارتر از جنگ رو 

.» ين تفاوت كه در جبهة بيرون، شجاعت كارسازتر است و در اين يك، درايتدر هر دو جبهه، عشق است. با ا
  داند؟ چرا؟نويسنده كدام نوع جنگ را دشوارتر مي

  هاي زير را بخوانيد و به فارسي روان معني كنيد.ها و نوشتهسروده -16
  الف) نه بيگانه تيمار خوردش نه دوست

  ند.دوي ده بياورها بخواست و ناب) از قضاي آمده، امير كشتي
  ساالر ما، فخر جهان مصطفاستپ) قافله

  ت) در همين كورمال كورمال ادبي آغاز به راه رفتن كردم.
  ث) و اگر حق، تعالي، را با اين قالب، سر و كاري خواهد بود، در اين موضع تواند بود.

  ج) گو، يارب از اين گزاف كاري          توفيق دهم به رستگاري
  ديداي در خواب ميگون امواج لرزان      خيال تازهابچ) در آن سيم
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7آزمونكده    

آزمونپاسخ
1  

  ماهنوبت امتحان: دي  1ةشمارآزمونپاسخ
سالاو   ل)(نيم 

  دقيقه80مدت امتحان:   )2فارسي (
  مره) ن7الف) قلمرو زباني (

جملة معلوم: تبديل به(بار داده شود.) ) 25/0بار داده آيد. ((به بونصر بگوي).         ب) ) 25/0حرف اضافه (» را«الف)  -1
امير نامـه را  (معلوم: امير نامه را نوشت(نامه نوشته شد). تبديل به جملة) 25/0نامه نبشته آمد. ( /) 5/0امير بار بدهد. (

  (يك مورد كافي است.)) 5/0نبشت) (
  )5/0) / تمامي: قيد (25/0ت) شاد: مسند (           (يك مورد كافي است.) نوع: معطوف -)25/0پ) تب: نقش تبعي (

  )25/0/ نون: ن (صامت) و (مصوت) ن (صامت) ( )25/0(ج (صامت) ـَ (مصوت)مجنون: مج: م (صامت)  -2
ف اآفرينش: ء ا: ء (صامت)  مصـوت)   (مصوت) / ـَ ( نـش: ن (صـامت)  25/0ري: ر (صـامت) ي (مصـوت) (   /: فـ (صامت) ـِ   ) /
  )5/0(مصوت) ش (صامت) (

) افسر: تاجبفرمانبري/ به اكراه: به زور و ستم كسي را به انجام كاري واداشتن، به اجبار/ برداري، اطاعت،الف) طوع: فرمان -3
لُكّه: دوالسبزه، جنبيدن / ت) مرغزار:نافراشتمنصب / پ: اهتزاز:صاحبو كاله پادشاهان، ا و خميده بزار، چراگاه، علفزار/ ث)

  )25/0سرعت رفتن، رفتاري بين دويدن و راه رفتن (هر مورد
  )25/0غلتيد: درست (غلطيد: نادرست / ميميالف)  -4

  )25/0() / گذارده: نادرست/ گزارده: درست25/0ب) هالل: نادرست / حالل: درست (      
  )25/0پ) عظم: نادرست / عزم: درست (  
  )25/0(صفيرب)         )                  25/0آغوز (الف)  -5
) 25/0) / تركيب اضافي: سرنشتر عشق (يا) رگ روح (يك مورد؛25/0)           هسته: قطره (25/0تركيب وصفي: يك قطره ( -6

  )25/0وابسته: عشق (يا) روح (يك مورد) (
  نمره)5) قلمرو ادبي (ب
مشبه25/0)     ادات تشبيه: نظير (5/0ها كوچك و تاريك بود (الف) تشبيه: اتاق نظير همان حجره -7   )25/0به: حجره ()   

  )5/0ب) اين تنها خصوصيت سعدي است كه سخنش به سخن همه شبيه باشد و ... (
) 25/0) (آب و گل مجاز از جسـم)/ پ) تشـخيص (  25/0ن) / ب) مجاز () (دست گرفتن كنايه از ياري كرد25/0الف) كنايه ( -8

  ) ( با بال شكسته پرواز كردن.)25/0نما (گويد) / ت) متناقض(عقل مي
محمد علي اسالمي ندوشن ( -9   )25/0الدين رازي (دايه) (العباد: نجم)       ب) مرصاد25/0الف) روزها: 

سست عناصر دلم گرفت -10   )1شير خدا و رستم دستانم آرزوسـت (       زينهمرهان 
  )1دي شيخ با چراغ همي گشت گرد شهر       كز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست (        

  نمره)8پ) قلمرو فكري (
سنّت25/0درياي خون: شفق ( -11 حفره:   )25/0ها، فرهنگ و آداب ()        
  )5/0ي (يا هر پاسخ درست ديگر؛ندگ)          ب) سفارش به بخش5/0ي زياد بود. (سالف) تعداد سربازان رو -12
  )5/0الف) زيرا ذات و سرشت مجنون با عشق پرورش يافته بود و سرشته شده بود. ( -13

  )5/0ب) راز و نياز مجنون با خداوند (
  )5/0پ) معشوق (ليلي) زنده بماند؛ هر چند عاشق (مجنون) جانش را در راه وصال از دست بدهد. (

  )25/0اشاره به آفرينش انسان ( -14
شد؛اما در جنگ با افكار پوسيده،) زيرا در جنگ رودررو با شجاعت مي25/0جنگ با افكار پوسيده ( -15 درايـت و  توان پيروز 

  )5/0تدبير كارسازتر است. (
  )5/0نه غريبه و نه دوست، به فكرش نبود و با او غمخواري نكرد. (كس،الف) هيچ -16

  )5/0( .ود تعدادي كشتي خواست و ده قايق كوچك آوردندسعب) اتّفاقاً، سلطان م
  )5/0پ) افتخار مردم جهان، پيامبر اكرم (ص) رييس و رهبر ماست. (

يادگيريادبيات پرداختم. ( ومعلّمادبيات، با احتياط به    ) 5/0ت) بدون داشتن استاد 
  )5/0اطي برقرار كند يا جايگاهي بسازد، در اين مكان خواهد بود. (ث) و اگر خداوند بلندمرتبه با انسان ارتب

  )75/0ج) (اي مجنون) بگو خدايا، رهايي و نجات از اين عشق بيهوده را به من عطا كن (
  )75/0اي به ذهنش رسيد. (كرد (كه ناگهان) فكر تازههاي سفيد و ناآرام سند نگاه ميالدين به موجچ) سلطان جالل
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گلبرگ

 درس 1 ستايش و نيکي

سؤاالت امتحاني درس اّول

الف. قلمرو زباني
11 معناي1واژه1هاي1مشخص1شده1را1بنويسيد..

الف. حالوت سنج معني در بيان ها
ب. نژند آن دل که او خواهد نژندش

هــمه ادبــارهــا، اقـبال گــردد پ. اگـر لـطـفـش قـرين حـال گــردد  
فـرو ماند در لطف و صنـع خداي ت. يکـي روبـهـي ديد بي دست و پـاي  

ث. که روزي رسان قوت روزش بداد
ج. زنخدان فرو برد چندي به جيب

چ. نه بيگانه تيمار خوردش نه دوست
ح. برو شير دّرنده باش، اي دغل

21 در1عبارت1زير،1يک1صفت1مبهم1پيدا1کنيد..
»و ديگر روز، امير نامه ها فرمود به غزنين و جمله مملکت بر اين.«

31 نقش1واژه1هاي1مشخص1شده1را1بنويسيد..
بماند آنچه، روباه از آن سـير خورد الف. شـغـال نـگون بـخت را شير خورد  
نه خود را بـيفکن که دسـتم بـگير ب. بگير اي جـوان، دست درويش پـير  

41 معناي1مختلف1واژه1»سير«1را1در1جمله1هاي1زير1بنويسيد..
الف. سير را غم گرسنه نيست.

ب. سير را هنگام پاييز مي کارند.
پ. يک سير معادل 75 گرم است.

51 معناي1فعل1»شد«1را1در1بيت1هاي1زير1بنويسيد..
شـد و تـکـيـه بـر آفـرينـنـده کـرد الف. يقـين، مرد را ديده بـينـنـده کرد  
نـگهـبـان تـن کـرد بـر گـبـر بـبـر ب. چـو شد روز، رسـتـم بـپـوشيد گبر   
هـمـي گـرد رزم انـدر آمـد بـه ابــر پ. بشـد تـير رّهـام بـا خـود و گـبــر  

61 کاربرد1و1معاني1مختلف1»چو«1را1در1بيت1هاي1زير1بررسي1کنيد..
زديوار مـحـرابـش آمـد بـه گـوش الف. چو صبرش نمانـد از ضـعـيفـي و هـوش 

چه باشي چو روبه به وامانده، سـير؟ ب. چنـان سـعـي کـن کـز تـو مانـد چو شير 
71 زمان1فعل1هاي1مشخص1شده1را1بنويسيد..

کـه گـويد نـيسـتـم از هـيچ آگــاه الف. کـمـال عـقـل آن بـاشـد در اين راه 
به هر کس آنچه مي بايست داده ست ب. در نابـسـتـه احـسـان گـشـاده ســت 
که نيکـي رسانـد بـه خـلـق خداي پ. کـسـي نيک بـينـد بـه هـر دو سراي 

81 در1کدام1بيت1ها1جهش1ضمير1صورت1گرفته1است؟.
چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست الف. نـه بـيگانـه تـيمار خوردش نـه دوست 
کـه خـلـق از وجـودش در آسـايش است ب. خـدا را بـر آن بـنـده بـخـشايش اسـت 
ز ديـوار مـحــرابــش آمــد بــه گــوش پ. چـو صبرش نـمـانـد از ضـعيفي و هوش 

فصل 1 ادبيات تعليمي
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ب. قلمرو ادبيگلبرگ
91 کنايه1ها1را1مشخص1کنيد،1سپس1مفهوم1آن1ها1را1بنويسيد..

الف. زنخـدان فرو بـرد چنـدي به جيـب
ب. بگيـر اي جوان دست درويـش پيــر
پ. کرم ورزد آن سر که مغزي در اوست

بمـانـــد تـا ابــد در تـيـره رايـي ت. خـــرد را گـر نبخشـد روشنــايــي   
101 ارکان1تشبيه1را1در1بيت1زير1مشخص1کنيد..

کزين پس به کنجي نشينم چو مور
111 در1کدام1بيت1آرايه1تشخيص1به1کار1رفته1است؟.

کـه گـويد نـيسـتـم از هـيچ آگـاه الف. کـمـال عـقـل آن بـاشد در اين راه 
هـمه ادبـارهـــا اقـبـــال گــردد ب. اگـر لـطـفـش قـرين حـال گـــردد 

121 در1بيت1زير:1»مور«1و1»پيل«1نماد1چه1هستند؟.
که روزي نخـوردنـد پيــالن به زور کزين پس به کنجـي نشينـم چـو مــور 

131 بيت1هاي1زير1را1از1نظر1آرايه1هاي1»مجاز،1حس1آميزي1و1تضاد«1بررسي1کنيد..
هـمــه ادبـارهـــا اقـبــــال گــردد الف. اگـر لـطـفـش قـرين حـال گــردد 
نـژنـد آن دل، کـه او خـواهد نژندش ب. بـلـند آن سر، که او خـواهد بـلندش 
حـلـاوت سـنـج مـعـنـي در بـيان هـا پ. بـه نـام چـاشـنـي بـخـش زبـان هـا 

پ. قلمرو فکري
141 مفهوم1کلي1هر1يک1از1بيت1هاي1زير1را1بنويسيد..

نـه از تـدبـيـر کــار آيــد نـــه از راي الف. وگـر تـوفـيق او يک سـو نهـد پاي 
کـه نـيکـي رسـانـد بـه خـلـق خـداي ب. کـسـي نيک بـيند بـه هر دو سراي  
که ني يک موي باشد بـيش و نـي کـم پ. بـه تـرتـيبـي نـهـاده وضـع عـالـم  

151 مفهوم1عبارت1»تا1آن1جا1که1ممکن1است1بار1بشر1را1به1دوش1گرفتن«1از1آندره1ژيد؛1با1کدام1يک1از1بيت1هاي1زير1تناسب1معنايي1دارد؟.
کــه سـعـيت بـود در تـرازوي خـويش الف. بخـور تـا تـوانـي به بازوي خويـش 
مينـداز خــود را چـو روبـــاه َشــــل ب. بـرو شـير دّرنـده بـاش، اي دغـــل  
کـه نـيکي رسـانـد بـه خـلـق خـداي پ. کـسي نـيک بيند بـه هر دو ســراي 
کـه دون هـّمـتـانـنـد بي مغز و پوست ت. کرم ورزد آن سر که مغِزي در اوست 

161 1من1تشاء«1به1مفهوم1کدام1يک1از1بيت1هاي1زير1نزديک1است؟. 1من1تشاء1و1تُِذلُّ مفهوم1آيه1»تُِعزُّ
نـژند آن دل که او خواهـد نـژندش الف. بلـند آن سر که او خـواهد بلندش  
هـمـه ادبـارهــا اقـبــال گـــردد ب. اگـر لـطـفـش قـرين حـال گــردد  

171 معني1و1مفهوم1هر1يک1از1بيت1هاي1زير1را1به1نثر1روان1امروزي1بازنويسي1کنيد..
شـد و تـکـيه بــر آفـرينـنــده کــرد الف. يقـين، مـرد را ديده، بـينـنـده کرد 
کـه دون هـّمتانند بـي مغـز و پـوسـت ب. کرم ورزد آن سر که مـغزي در اوست 
ـَعـَيت بـود در تـرازوي خـويش کـه س پ. بـخـور تـا تـوانـي بـه بـازوي خويش 
کـه گـويـد نـيسـتــم از هـيـچ آگــاه ت. کـمـال عـقـل آن بـاشـد در ايـن راه 

181 بيت1»اگـر1يک1ذره1را1بـرگـيري1از1جـاي1/1خـلـل1يابـد1هـمه1عـالـم1سـراپـاي«1از1»گلشن1راز1شبستري«،1با1کدام1يک1از1بيت1هاي1زير1.
تناسب1دارد؟

نـژنـد آن دل، کـه او خـواهـد نـژنــدش الف. بلند آن سر که او خواهـد بـلـنـدش 
بـه هرکس آنـچـه مـي بـايسـت داده ست ب. در نـابـسـتـة احـسـان گـشـاده سـت 
که ني يک مـوي بـاشـد بيش و ني کـم پ. بـه تـرتـيبـي نـهـاده وضــع عـالــم 
هــمـه ادبــارهــا اقــبــال گــــــردد ت. اگـر لـطـفـش قـرين حــال گــردد 
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گلبرگ 191 مفهوم1بيت1»تـو1مـرا1کـشـتـي1و1خـداي1نـکـشـت1/1مـقـبـل1آن1کـز1خـداي1گـيرد1پـشـت«1از1نظامي،1به1کدام1بيت1نزديک1تر1است؟.
هــمـه ادبـارهــا اقــبــال گـــردد الف. اگـر لـطـفـش قـرين حـال گـردد  
نـه از تـدبـيـر کــار آيد نــه از راي ب. وگـر تـوفـيق او يک سـو نـهـد پـاي 
بـمـانـد تـا ابــد در تـيــره رايـــي پ. خـرد را گـر نـبـخـشـد روشـنـايي  
بـه هر کس آنچه مي بايست داده ست ت. در نـابسـتـه احـسـان گـشـاده سـت 

201 همه1بيت1ها1با1يکديگر1تناسب1معنايي1دارند1به1جز1بيت1.............................
)نظامي( فـرزنـد خـصـال خـويشـتــن بـاش   الف. چون شير، بـه خود سپه شکن باش 
)سعدي( مـّنــت حــاتــم طــايـي نـبــــرد   از عمل خويش خورد     ب. هـــر که نـان
)سعدي( مـينــداز خـود را چـو روبــاه َشــل   پ. بـرو شـير دّرنــده بـاش، اي دغــل  
)سعدي( که خلق از وجودش در آسايش است   ت. خدا را بر آن بنده بخشايـش اســت  

211 مفهوم1کّلي1حکايت1زير1را1بنويسيد..
»موري را ديدند که به زورمندي کمر بسته و ملخي را ده برابر خود برداشته، به تعّجب گفتند: اين مور را ببينيد که به اين گراني چون 

مي کشد؟«
مور چون اين بشنيد بخنديد و گفت: »مردان، بار را به نيروي هّمت و بازوي حمّيت کشند، نه به قّوت تن.«                )بهارستان جامي(

پاسخ

الف. شيريني بخش، لذت بخش بودن 1
ب. اندوهگين، خوار، زبون

پ. ياور، نزديک، همدم / بدبختي، نگون بختي، پشت کردن
خوشبختي، سعادت، نيک بختي، روي آوردن

ت. آفرينش
ث. غذا / رزق روزانه، خوراک

ج. چانه، گريبان، يقه
چ. غم )تيمارخواري = غم خواري(

ح. مکر و ناراستي، در اينجا مّکار و تَنبل

ديگر 2

الف. شغال: مفعول  /  شير: نهاد 3
ب. جوان: منادا

الف. سير )اشباع شده( متضاد گرسنه )رابطه تضاد( 4
ب. نوعي سبزي و گياه )رابطه تضّمن(

پ. واحد وزن )رابطه ترادف(

الف. رفت 5
ب. گشت )فعل اسنادي(

پ. رفت

الف. وقتي که )حرف ربط( 6
ب. چو: حرف اضافه در دستور )ادات تشبيه در آرايه ها( به معني 

مثل و مانند

الف. گويد  بگويد: مضارع التزامي 7
ب. گشاده ست: ماضي نقلي

پ. بيند  مي بيند: مضارع اخباري
رساند  برساند: مضارع التزامي

بيت »الف«، »ش« مضاف اليه رگ، استخوان و پوست است. 8
بيت »پ« »ش« مضاف اليه گوش است.

الف. گوشه گيري و عزلت 9
ب. دست گرفتن کنايه از کمک کردن

پ. عاقالن بخشنده اند
ت. تيره رايي: گمراهي

»م«: مشّبه / چو: ادات تشبيه / مور: مشّبهٌ به  10
به کنجي نشستن: وجه شبه

بيت »الف« »گفتن عقل« 11

مور: نماد ضعف، ناتواني و کوچکي 12
پيل: نماد بزرگي و قدرت

الف. تضاد )ادبار، اقبال( 13
ب. مجاز )سر( و )دل(

پ. حس آميزي )حالوت بيان(

الف. غلبه و اراده خداوند و عجز انسان 14
ب. توصيه به نيکي کردن و خدمت به خلق

پ. دقت و نظم در خلقت هستي

بيت »پ« »نيکي کردن به ديگران« 15

بيت »الف« خداوند هر آن کس را که بخواهد عزيز و هر آن کس را  16
که بخواهد ذليل و پست مي کند.
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الف.  يقين و ايمان به خداوند، مرد را آگاه و بينا کرد و به خداوند 17گلبرگ
توکل کرد. )توصيه به توکل به خداوند(

ب. انسان هاي دانا و عاقل، بخشنده هستند، زيرا انسان هاي پست و 
فرومايه عقل و خردي ندارند و فقط ظاهرند )عاقالن بخشنده اند و 
افراد پست چيزي ندارند و توخالي اند( )سفارش به کرم و بخشش(

پ. از قدرت و نيروي خودت استفاده کن زيرا به اندازه کار و تالش 
خود(  تالش  و  دست رجن  از  )بهره مندي  مي شوي  بهره مند  خود 

مرتبط با: 
»چون شير به خود سپه شکن باش / فرزند خصال خويشتن باش«
»برو کار مي کن مگو چيست کار / که سرمايه جاودانـي اسـت کار«
»هر که نان از عمل خويش خـورد / مـنـت حـاتم طايي نـبـرد« 

ت. زماني عقل انسان در اين راه )شناخت حقيقت( به کمال مي رسد 
که اقرار به ناآگاهي خود کند. )اقرار به ناتواني عقل در درک حقايق(

بيت »پ« اشاره به نظم در خلقت هستي دارد. 18

بيت »الف« عنايت الهي سبب موفقيت و سعادت است. 19

بيت »ت« مفهوم بقيه بيت ها: خود را باور داشتن و اعتماد داشتن  20
به توانايي هاي خود.

ت باال داشتن و جوانمرد و غيور بودن آنچه که در زندگي مهم است، هم 21 ّ
است نه قدرت و توانايي بدني.

 درس 2 قاضي ُبست

سؤاالت امتحاني درس دوم

الف. قلمرو زباني
11 معادل1معنايي1قسمت1هاي1مشخص1شده1را1بنويسيد..

الف. مثال داد تا هزار هزار درم به غزنين و دو هزار هزار درم به ديگر ممالک به درويشان دهند.
ب. امير شبگير، برنشست و برکران رود هيرمند رفت.

پ. گفت: »بونصر را بگوي که امروز ُدُرستم و در اين دو سه روز بار داده آيد.«
ت. هر چه کرده بود باز نمود و مرا داد.

ث. پايِ راست افگار شد.
ج. دوات خواست و توقيع کرد.

چ. تا خويشتن را ضيَعَتکي حالل خرند و فراخ تر بتوانند زيست.
ح. ديگر روز، ُرقعتي نبشت به امير.

21 زمان1و1نوع1فعل1هاي1مشخص1شده1را1بنويسيد..
»گفت: تو بازآي که پيغامي ست سوِي بونصر در بابي،  تا داده آيد. بازگشتم.«

31 کاربرد1متفاوت1»را«1را1در1جمله1هاي1زير1بررسي1کنيد..
ُرستم.الف. بونصر را بگوي که امروز د ُ

ب. در هر سفري ما را از اين بيارند تا صدقه اي که خواهيم کرد حالل بي شبهت باشد. 
پ. چون پادشاه را سالمت يافتند، خروش و دعا بود از لشکري و رعّيت. 

41 امالي1نادرست1را1در1عبارت1هاي1زير1بيابيد1و1شکل1صحيح1هر1يک1را1بنويسيد..
الف. امير کشتي ها بخاست و ناوي َده بياوردند.

ب. آن گاه آگاه شدند که غرقه خواست شد. بانگ و هزاهز و غريو خواست.
پ. ايزد رحمت کرد پس از نمودن قدرت؛ و صوري و شادي اي به آن بسياري، تيره شد.

ت. امير را تب گرفت، تب سوزان و صرصامي افتاد.
ث. در اين دو سه روز، بار داده آيد که علّت و تب تمامي ضايل شد.

ج. صدقه اي که خواهيم کرد هالل بي شبهت باشد.
چ. گذاردن حق ـ وذر    و   وبال ـ ضيعتک حالل ـ حطام دنيا ـ خشم و خدم ـ غذاي آمده ـ حادثة سعب.


