
 کانال ادبیات نهم      درس یازده mohammadi_A9@   یعنی: «ابلیس زهره ندارد که گرد او گردد»-1

 (ابلیس قصد ندارد از یاران او گردد.ب(شیطان جرئت ندارد که به او نزدیک شود                  الف

 (شیطان ترسی درخود نمی بیند که گرد او بچرخد د            (به ابلیس اجازة نزدیک شدبه او داده نشده است. ج

 یعنی:«چراغی روغن بخواه»-2

 (روغن برای جراغ بخواه ب(یک چراغ پر از روغن بخواه                               الف

 (یک چراغ رو غنی از او بخواه د     ( به اندازة یک چراغ،روغن بخواه                        ج

 چیست؟«هوای دل من در موافقت فرمان توست»عبارتمفهوم -3

 (ارزوی قلبی ام، پیروی از دستور توست               الف

 (مراد دل من به موافقت تو بستگی دارد  ب 

 (خواستة دل من در موافقت کردن با اجرای فرمان توست   ج

 من به به دستور تو واسته است.  (براورده شدن تمایالت قلبید

 چیست؟«تو مرا زیر دست مخلوق کرده ای»مفهوم جمله-4

  (ارادة تو سبب شده است که ادمیان برای من ارزش قایل نشوندب                   (تو مرا غالم و زیر دست افریده ای        الف

 (تومرابندة افریدة خود کرده ای د(تو مقام مرا از دیگر افریده ها ،پلیین تر قرار داده ای        ج

  است؟ نادرستو مفهوم کدام گزینه معنی -5

 می داد. :سراسر شب مشغول نماز بود واین کارا در روز هم ادامه همه شب نماز کردی وتا روز بر پا بود(الف

 :رابعه خواب است و خداوند از او محافظت می کند. یک دوست خفه است و دوست دیگر بیدار است(ب

 :دزد کی جرئت می کند که به چادر او نزدیک شود. ان بود که گرد چادر او گردد طّرار را کی زهرة(ج

:در بصره خسک سالی شدیدی به وجود امد و خواهران پراکنده در بصر قحطی عظیم پیدا شد و خواهران متفرق شدند(د

 شدند. 

  چیست؟« خواهد بود. جاهیتفردا »منظور از جملۀ-6

 (فردا جا و مکان مناسبی برای تو پیدا خواهد شد. ب                      واهی یافت.       (در اینده مقام و جایگاهی خالف

 (در اینده مقام تو از فرشتگان هم بیشتر خواهد شد. د                   (در جهان اخرت مقام و مرتبة واالیی خواهی یافتج

با کدام بیت قرابت مفهومی «مقربان اسمان به تو نازندغم مخور فردا جاهت خواهد بود، چنان که »مفهوم عبارت-7

 دارد؟

 (هان مشونومید چون واقف نه ای از سر غیب         باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور  الف



 (گر یار،یار باشدت ای یار غم مخور                     گنجت چو دست می دهد از مار غم مخور ب

 (چون دوست در نظر بود از دشمنت چه غم          چو گل به دست با شدت از خار غم مخور ج

 (ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند                چون تو را نوح است کشتیبان غم مخورد

 پیام عبارت زیر از کدام بیت دریافت میشود؟-8

،مرا از این همه،هیچ غم نیست،اِآل رضای تو می باید تا الهی،غریبم و بی مادر و پدر و اسیرم و دست شکسته»

   «بدانم که راضی هستی یا نه؟

 (ای کار ساز خلق به فریاد من برس                  زان پیش تر که کار من از این کار بگذرد الف

 (چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم                که یاد می نکند عهدِ اشیان ای دوست ب

 (تنم بپوسد و خاکم به باد ریزه شود                 هنوز مهر تو باشد در استخوان ای دوست ج

 (مرا رضای تو باید نه زندگانی خویش                اگر مراد تو قتل است وار هان ای دوست    د

 مفهوم عبارت زیر در کدام گزینه دیده می شود؟-9

 «اگر یک دوست خفته است .دوست دیگر بیدار است. تو خود را مرنجان که طرار،که»

 عالم الغیب کجا خواهد طراری                 (گرچه طراری عیار،جهان از تو                الف

 تو گفتی که با من به یک پوست بود                (به شهرم یکی مهربا ن و دوست بود           ب

 از ارزوی خدمت او باشی بیدار               اروز      (شب خواب کند هرکس وتو هر شب تج

 که در دست دشمن گذارد تورا                      (محال است چون دوست دارد تورا           د

 

 

 

 

 مفهوم عبارت های زیر با کدام بیت قرابت معنایی دارد؟-11

او چند سال است تابه مال دل سپرده است. ابلیس از گوشۀ صومعه اواز در امد که:ای مرد،خود را رنجه مدار که »

 « زهره ندارد که گرد او گردد. دزد را کی زهر ان بود که گرد چادر او گردد؟

 (تورا تادهن ، باشد از حرص، باز                نیاید به گوش دل از غیب ، راز 1

 دزد لئیم؟(چون عنایت تو بود با ما مقیم                 کی بود بیمی از ان 2

 (عشقت امد پی دل بردن و در سینه نیافت    دزد از خانة مفلس)فقیر(خجل اید بیرون 3



 (به شب پاسبان را نخواهم به مزد            به راهی که باشم نترسم ز دزد 4

 در کدام گزینه امده است؟« یک ساعت از خدمت نیاسودمی.اگر کار به دست من استی،»مفهوم عبارت-11

 (هر گاه اختیار کارها به من واگذار شود،یک ساعت هم در اطاعت از فرامین تو،غفلت نخواهم ورزید.1

 (اگر اختیار کارهاین به دست خودم بود،لحظه ای از فرمان برداری و خدمت به تو،اسوده نمی شدم. 2

 سوده نخواهم بود. (تازمانی که مسئولیت کار به عهدة من است،یک لحظه هم در خدمتگزاری،بی خیال و ا3

 (اگر انجام کار به دست من سپرده شود،یک ساعت هم در انجام خدمت ،استراحت نخواهم داشت.4

از نظر مغهومی به کدام «این دختر،سیده ای است ک هفتاد هزار از امت من در شفاعت او خواهند بود»عبارت-12

 بیت نزدیک تر است؟

 تادر رسم مگر به رسول و شفاعتش         (پشتم قوی به فضل خدای است وطاعتش      1

 « زهرا»چه غم                        گر بسته شود تمام در ها (تاباب شفاعت تو باز است2

 (شنیدم که در روز امید و بیم                             بدان را به نیکان ببخشد کریم  3

 خدایا امیدی که دارد برار                              (طلبکار خیر است و امیدوار4


