
پرسش های چهارگزینه ای درس سیزدهم

یت با ب« اینک ای خوب، فصل غریبی سرآمد          چون تمام غریبان تو را می شناسند» بیت -1
کدام گزینه مرتبط است؟

گلزار زعیش الله باران شد                                سلطان زمین و آسمان آمد( الف
محمد، کآفرینش هست خاکش                               هزاران آفرین بر جان پاکش( ب
آه و افسوس از آن روز که در دشت بال                  بود آن خسرو بی لشکر و یاور تشنه( ج
دارم به سر همیشه، هوای هوای توس                       خواهم همی زبخت، رضای رضای توس( د

وجود ندارد؟در کدام گزینه، تشخیص، -2
پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی                 ریگ های بیابان تو را می شناسند( الف
نام تو رخصت رویش است و طراوت           زین سبب برگ و باران تو را می شناسند( ب
اینک ای خوب فصل غریبی سر آمد         چون تمام غریبان تو را می شناسند( ج
کاش من هم عبور تو را دیده بودم        کوچه های خراسان تو را می شناسند( د

در کدام بیت، ردیف وجود دارد؟-3
گرفتند و کرده غم از دل کناردر با پسر یکدیگر را کنار پ( الف
جان ما در بوتۀ سودا نهادعشق شوری در نهاد ما نهاد (  ب
روانگالب است گویی به جویش روان                           همی شاد گردد زبویش(  ج
آتش است این بانگ نای و نیست باد                       هرکه این آتش ندارد، نیست باد( د



؟ندارددر کدام بیت ردیف وجود -4
دیده فرو بر به گریبان خویشعیب کسان منگر و احسان خویش ( الف
چون مه وخورشید جوان مرد باشگرم شو از مهر و ز کین، سرد باش(ب
تات رسانند به فرمان دهیدرد ستانی کن و درمان دهی ( ج
نیکی او روی بدو باز کردهرکه به نیکی عمل آغاز کرد ( د

، به چه واقعه ای اشاره«و آسمان آمدگلزار زعیش الله باران شد                 سلطان زمین» بیت -5
می کند؟

(عج)والدت امام زمان ( ب(                                    ص)والدت پیامبر( الف
والدت حضرت علی( عید نوروز                                               د(   ج

«  جان » واژۀ « خاموش مباش زیر این خرقه                       بر جان جهان، دوباره جان آمد» در بیت -۶
نقشی دارد؟چهبه ترتیب 

متمم، مفعول( نهاد، نهاد               د( متمم، مسند                   ج( متمم، نهاد                 ب( الف

نوع ترکیب، در کدام گزینه، با سایر گزینه ها متفاوت است؟-7
جان جهان( خرقۀ آسمانی               د( عید می کشان                ج( فصل غریبی              ب( الف



با « پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی              ریگ های بیابان تو را می شناسند» مفهوم بیت -8
تناسب کمتری دارد؟  کدام گزینه 

.امام رضا، حاجت نیازمندان را می دهد( الف
.تو پاسخی برای هر پرسش هستی(  ب
.تو برای بیابان، مانند آب هستی( ج
.تو تشنگان معرفت را سیراب می کنی( د

؟نیستمفعولنشانۀ« را » در کدام گزینه، -9
چون تمام غریبان تو را می شناسند( پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی                     ب( الف
کاش من هم عبور تو را دیده بودم( دشناسیهم تو گل های این باغ را می (  ج

در کدام گزینه آمده است؟« نام تو رخصت رویش است و طراوت» گروه اسمی در عبارت هستۀ-10
نام، رخصت( نام، رویش                                                ب( الف
نام، طراوت( رخصت، رویش                                           د(   ج



پاسخ تشریحی پرسش های درس سیزده

.هر دو بیت، در مدح امام رضا سروده شده است( د-1

.در سایر گزینه ها، مصراع دوم تشخیص دارد( ج-2

»  ای کنار به معن.  در این گزینه، نهاد، در هردو مصراع به معنای قرار دادن، به کار رفته است( ب-3
«آغوش

نیست باد به . به کار رفته است« روح و روان» و « جاری شدن»، روان به معنای «دور کردن» و 
.به کار رفته است« نابود شدن» و « باد از عناصر طبیعت» معنای

.درمان دهی و فرمان دهی، قافیه هستند( ج-4

.این بیت به والدت امام زمان، اشاره دارد( ب-5

.نهاد است« جان آمد»ابتدا نقش  متممی دارد و در جملۀ « جان » ( الف-6

.سایر ترکیب ها، اضافی هستند( ج-7

.سایر گزینه ها، ارتباط بیشتری با بیت مورد نظر دارد( ج-8

.است« برای » در این گزینه، حرف اضافه و به معنی« را » (  الف-9

.  نام و رخصت، هسته، هستند( ب-10



آمده ام، آمدم ای شاه پناهم بده
خط امانی زگناهم بده

درماندگانملجأ ای حرمت 
دور مران از در و راهم بده

درماندگانملجأ ای حرمت 
دور مران از در و راهم بده

الیق وصل تو که من نیستم
الیق وصل تو که من نیستم
اذن به یک لحظه نگاهم بده

استاد علی محمد کریم خانی: خواننده

حبیب هللا چایچیان: شعر


