
پرسش های چهار گزینه ای درس اول
مفهوم کدام گزینه با بقیه ی ابیات متفاوت است؟ -1

که تواند که دهد میوه ی الوان ازچوب             ( فهم عاجز شود ازحقۀ یاقوت انار            ب( الف
کوه ودریا ودرختان همه درتسبیح اند              ( یاکه داند که برآردگل صدبرگ ازخار؟        د(ج
مفهوم کدام بیت با بقیه ی ابیات متفاوت است؟-2

تاقیامت سخن اندر کرم ورحمت او        همه گویند ویکی گفته نیاید زهزار( الف
نعمتت بار خدایا زعدد بیرون است        شکر اِنعام تو هرگز نکند شکرگزار( ب
هربلبلی که زمزمه برشاخسارکردآدمند و بس          توحید گوی او نه بنی ( ج
فضل خدای راکه تواند شمار کرد          یاکیست آن که شکریکی ازهزار کرد؟( د
دربیت زیر چند کلمه نقش متممی دارند؟-3

تاقیامت سخن اندرکرم و رحمت او        همه گویند ویکی گفته نیاید زهزار
پنج( چهار                    د(  سه                  ج( دو                     ب( الف

معنی کدام کلمه صحیح نیست؟-4
چهارپایان:اِنعام( جعبه          د:حقّه( مغلوب       ج:مسخّر( بدادننعمت :اِنعام ( الف

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر تناسب بیشتری دارد؟-5
نعمتت بار خدایا زعدد بیرون است      شکر اِنعام تو هرگز نکند شکرگزار

عقل، حیران شود از خوشۀ زرین عنب           فهم عاجز شود از حقّۀ یاقوت انار( الف
ستودن نداند کس او را چو هست                 میان بندگی را ببایدت بست(  ب
که تواند که دهد میوۀ الوان از چوب             یا که داند که برآرد گل صدبرگ از خار(   ج
پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز       ماه و خورشید مسخّر کند و لیل و نهار(    د



درکدام گزینه فعل محذوف وجود دارد؟-7
به نام خداوند جان وخرد               کزین برتراندیشه برنگذرد ( الف
به بینندگان آفریننده را                 نبینی، مرنجان دوبیننده را(  ب
نیابد بدونیزاندیشه راه                    که اوبرترازنام وازجایگاه ( ج
ستودن نداند کس او را چوهست       میان بندگی راببایدت بست( د

درکدام گزینه، به ناتوانی انسان، ازستایش خداوند اشاره شده است؟-8
ستودن نداند کس او را چوهست                 میان بندگی راببایدت بست( الف
سعدیا، راست روان گوی سعادت بردند          راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار  (  ب
آفرینش همه تنبیه خداوند دل است              دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار( ج
کوه ودریا ودرختان همه درتسبیح اند             نه همه مستمعی فهم کند این اسرار( د

چیست؟«خداوند دل»منظوراز-9
شجاع( عارف                    د( آفریننده ی دل              ج( دارای دل                    ب( الف

؟نیستکدام گزینه، ترکیب وصفی -10
حقّه یاقوت( نقش عجب              د( خوشۀ زرّین            ج( میوۀ الوان                    ب( الف

کدام گزینه، با مفهوم عبارت زیر تناسب کمتری دارد؟ -6
«گرد خویش می گردم و پیوسته در خود سفر می کنم. معرفت این است که من در آنم» 

چشم بازکن تا عجایب بینی که مدهوش و متحیّر شوی( الف
خواهی بخوان و خواه نخوان، ما نوشته ایم.           در زندگی مطالعۀ دل غنیمت است( ب
به چشم بصیرت به خود درنگر                  تو را تا در آیینه زنگار نیست( ج
آنچه در علم بیش می باید                       دانش ذات خویش می باید    ( د



پاسخ تشریحی پرسش های درس اول

.سایر گزینه ها به تحیر و ناتوانی انسان در برابر آفریده های خداوند اشاره دارد( د ) -1

.گزینه های دیگر به ناتوانی انسان از شکرگزاری نعمت های خدا تأکید دارد( ج ) -2

به کار رفته در مصراع اول ، واو عطف  « واو » . متمم هستند( قیامت، کرَم، رحمت و هزار)واژه های (  ج ) -3
.است و هر دو واژۀ کرم و رحمت متمم هستند

.اَنعام به معنی چهارپایان است اِنعام به معنی پاداش( د ) -4

.نمی توان خدا را آن گونه که شایستۀ اوست، ستایش کرد( ب ) -5

.سایر گزینه ها به خودشناسی و توجه به خویشتن، اشاره دارد( الف) -6

.به قرینۀ معنوی حذف شده است« آغاز می کنم»فعل ( الف)-7

.این گزینه به ناتوانی انسان از ستایش خداوند اشاره دارد(  الف)-8

.خداوند دل به معنی عارف و صاحبدل است( ج ) -9

.حقۀ یاقوت ترکیب اضافی است( د )-10


